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سرمقاله

راهکار حامیت پایدار از تولید داخلی

توامنندسازی بنگاه های داخلی چگونه رقم می خورد؟

دکتر منصور معظمی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران )ایدرو(

ــال فرصت جدی تری برای پرداختن به عرصه تولید  روز ملی صنعت و معدن امس
ــال حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی است و این  ــعار س داخلی بود چراکه ش
نامگذاری باعث اهتمام و هم افزایی بیشتر همه دستگاه ها در راستای تحقق بیش از 
پیش حمایت از کاال و تولید ایرانی شده است که جای بسی خوشحالی است. تالش 
برای تحقق هرچه بهینه  شعار ابالغی مقام معظم رهبری که در آن همه بخش های 
ــــوول هستند، بی تردید در شرایــط خــاص بیــن المللی  جامعه مخاطب و مس
ــتراتژیک برون رفت از مشکالت ناشی  ــیر اس ــی از مس فعلی می تواند بخش اساس
ــتار بدان  ــد. آنچه در این نوش ــای غیرعادالنه و غیراخالقی آمریکا باش از تحریم ه
ــت.  می پردازیم مرور برخی مصداق های حمایت پایدار از تولید و کاالی داخلی اس
ــف اقدامات حمایتی از کاالها و  ــور طبیعی کارهای متفاوت و متنوعی در طی به ط
تولید داخلی تعریف و برای بسیاری از آنها نیز برنامه ریزی و اقدام الزم شروع شده 
ــت. به عقیده نگارنده اما »توانمندسازی« واحد های تولیدی یکی از راهکارهای  اس
ــود. در این میان هر آنچه  ــادی از حمایت تولید داخلی قلمداد می ش ــدار و بنی پای
بنگاه های تولیدی را در ابعاد گوناگون »توانمند« می سازد در واقع حمایت ریشه ای 

از تولید داخل محسوب می شود.
ــیر کرد. یکی از  ــوان در قالب های گوناگون تفس ــازی« را می ت ــه »توانمندس اگرچ
شیوه های توانمندسازی بنگاه های داخلی کمک به نوسازی این صنایع است، نوسازی 
صنایع چه در سخت افزار ها و ابزار های تولید و چه در فرآیندهای نوین تولید بسیار 
ــت. در این برهه حساس سازمان های توسعه ای در مسیر توانمند سازی  ضروری اس
ــدرو به عنوان قدیمی ترین  ــه دارند. ای واحدهایی صنعتی نقش کلیدی تر از همیش
ــازی واحدهای تولیدی  ــور عزم خود را در مسیر توانمندس ــازمان توسعه ای کش س
ــوالت از طریق انتقال تکنولوژی ها و  ــت. کیفیت افزایی محص داخلی جزم کرده اس

فناوری های بهتر یکی دیگر از راهکارهای جدی حمایت از تولید داخلی است.
از دیگر سو راه  اندازی واحد های صنعتی دارای دانش فنی باال و صنایع نوین یکی از 
شیوه های اساسی حمایت سازمان های توسعه ای از تولید داخلی است. هرچه سهم 
ــتمرار  صنایع نوین High-Tech در عرصه تولید داخلی افزایش یابد مانایی و اس
ــود این موضوع یکی از گونه های  ــد داخلی در آینده را تضمین می کند که خ تولی
ــازی و حمایت مستمر محسوب می شود. رقابت پذیر و صادرات گرا شدن  توانمندس
محصوالت داخلی و تجهیز آنها به فناوری های نوین، نویدبخش حمایت آینده نگرانه 
ــتا نیز از طریق راه اندازی واحدهایی چون  ــت. ایدرو در این راس از کاالی داخلی اس
بیو ایمپلنت، بیو اتانول و... گام های پشتیبانی از تولید داخلی رقابت پذیر را برداشته 

است.
ــرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در طرح های  احداث واحد های صنعتی س
مختلف صنعتی که از سوی سازمان های توسعه ای به ویژه ایدرو و در راستای اسناد 
باالدستی و قوانین مرتبط )مواد ۳ و ۸۶ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴( تعریف 
شده است گونه دیگری از حمایت های پایدار از تولید و کاالی داخلی است چراکه 
ــرکای  ــیاری از موارد احداث این واحد های تولیدی به تنهایی و از طریق ش در بس
ــرمایه گذاری و... خواهد  ــش خصوصی دچار آفت زمانبری در مراحل تکمیل س بخ
شد. لذا سرعت بخشیدن به اجرای طرح های تولید داخلی که از طریق دوشادوش 
ــتقیم اما  ــیوه غیرمس قرار گرفتن ایدرو در کنار بخش خصوصی اتفاق می افتد، ش

حیاتی حمایت از تولید داخلی است.
بهره جویی از دانش فنی روز آمد جهانی و تالش برای تعریف فرآیند انتقال فناوری 

ــترک ایـــدرو با شرکای خارجــــی  ــرمـایه گـــذاری های مش در تمامــــی س
ــازی در عرصه تولید  ــدی دیگری برای توانمندس ــدل ج )Joint Ventures( م
داخلی است. ایدرو در تمامی همکاری های بین المللی صنعتی خود همواره معتقد 
ــت انتقال دانش فنی طرف خارجی باید یکی از بندهای کلیدی این همکاری ها  اس

باشد.
به عنوان نمونه در همکاری های ایدرو با شرکای خارجی برای تامین واگن های قطار 
شهری تا ۵۵ درصد بومی سازی و انتقال فناوری مدنظر است، چراکه انتقال دانش 
ــرفته جهانی و بومی سازی آن نقطه عطف توانمندسازی بخش  فنی و فناوری پیش

داخلی هر صنعت و عمال حمایت از توان تولید داخلی محسوب می شود.
ــتغال زایی به عنوان گام موازی حمایت از کاالی ایرانی و توجه به تولید داخلی و  اش
ــعه متوازن، همچنین رویکردی مهم در مسیر حمایت اساسی از کاال و تولید  توس
ــعه ای از جمله ایدرو با توجه به اختیار  ــازمان های توس ــود. س داخلی قلمداد می ش
ــت های اصل ۴۴( در  ــاده ۳ قانون اجرای سیاس ــده )تبصره ۳ م ــی تعریف ش قانون
مناطق کمتر توسعه یافته و محروم مجاز به راه اندازی واحد ها و طرح های صنعتی با 
سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی از سوی خود نیز هستند. احداث واحد های تولیدی و 
صنعتی در کشور از جمله در مناطق محروم بر اساس مطالعات امکان سنجی دقیق 
ــور در نهایت منجر به افزایش  ــد منطبق با آمایش چند بعدی و مزیت مح و روزآم
ــتغال زایی پایدار خواهد شد. ایدرو در  تولید و حمایت بنیادی از کاالی داخلی و اش
ــتا نیز با اختصاص حجمی معادل ۴۵ درصد از کل سرمایه گذاری های در  این راس
ــور در یک برنامه زمانی معین در سیزده  ــت اجرای خود در مناطق محروم کش دس

منطقه محروم رقمی حدود ۵۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم را ایجاد خواهد کرد.
کوتاه سخن آنکه حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی در قالب اقدامات حمایت گرانه 
ــرمایه گذاری و... در دست اجرا است که می توان فصل  ــی و پایدار از جمله س اساس
ــازی«،  ــعه ای تالش برای »توانمندس ــازمان های توس ــترک همه آنها را در س مش
واحد های صنعتی و افزایش کیفیت تولید برشمرد، راهکاری جدی که وجهه همت 

این سازمان در سال تولید ملی و نیز سال های آتی محسوب می شود.

اگرچه »توانمندسازی« را می توان در قالب های 
گوناگون تفسیر کرد. یکی از شیوه های توانمندسازی 
بنگاه های داخلی کمک به نوسازی این صنایع است، 

نوسازی صنایع چه در سخت افزار ها و ابزار های 
تولید و چه در فرآیندهای نوین تولید بسیار ضروری 
است. در این برهه حساس سازمان های توسعه ای 
در مسیر توانمند سازی واحدهایی صنعتی نقش 

کلیدی تر از همیشه دارند.

بهره جویی از دانش فنی روز آمد جهانی و تالش 
برای تعریف فرآیند انتقال فناوری در تمامــــی 
سرمـایه گـــذاری های مشترک ایـــدرو با شرکای 

خارجــــی )Joint Ventures( مدل جدی دیگری برای 
توانمندسازی در عرصه تولید داخلی است. 
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راهکارهای هفتگانه برای کمک فناوری اطالعات به توسعه اقتصادی کشور

محمدرضا طالیی
رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و 

ارتباطات اتاق ایران 

استفاده از ظرفیت های فناورانه در حوزه های مختلف به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد 
می تواند، تهدیدهای موجود را به فرصت های توسعه تجاری تبدیل  کند.

با نگاهی به شرایط جاری سیاسی و اقتصادی کشور، توجه به تمامی رهیافت های موجود 
و در عین حال محتمل در راستای برون رفت از وضعیت پرفشار فعلی و یا تخفیف آن 

امری عقالیی و موجه محسوب می شود.
ــور در حوزه های مختلف به ویژه  ــد از ظرفیت های فناورانه کش ــتفاده مؤثر و کارآم اس
فناوری های دارای پشتوانه علمی قوی و نیروی انسانی مجرب مورد توجه صاحب نظران و 
کارشناسان برجسته است. در این رابطه، فناوری اطالعات به طور حتم یکی از حوزه های 
مطرح است که در صورت استفاده هوشمند و در عین حال زیرکانه از ظرفیت های آن 
می توان به بخش قابل توجهی از اهداف تعیین شده به ویژه در حوزه تجارت بین الملل و 

تبادالت ارزی رسید.
ــده به دلیل پایایی  ــرمایه گذاری های انجام ش ــاز مهم دیگر این رویکرد، حفظ س امتی
بسترهای آماده شده در خالل این طرح ها پس از رهایی از وضعیت اضطرار فعلی کشور 
است، زیرا می توان از آن به عنوان بسترهای جدید توسعه تجاری و اقتصادی کشور بهره 
برد. این بستر که مبتنی بر فناوری های روز و مترقی است، در شرایط عادی نیز به صورت 

کامالً مفید و مقرون به صرفه قابل استفاده است. به این ترتیب تهدیدهای فعلی مبدل به 
فرصت های توسعه کشور بر اساس ساختاری هوشمند، علمی و فناورآنه خواهد شد.

بر این اساس، اعضای کمیسیون فناوری اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران 
با بهره گیری از توان تخصصی موجود، ضمن پیشنهاد موارد زیر، آمادگی خود را برای 

عملیاتی کردن آنها اعالم می کنند:
•طراحی زیرساخت فناوری بالک چین با استفاده از ظرفیت های ملی موجود و بهره گیری 

از منابع و نیروهای متخصصی داخلی کشور،
•طراحی نظام مبادالت ارزهای دیجیتال بین المللی خارج از شبکه بانکی و با استفاده 

قانونمند از ظرفیت های بخش خصوصی،
•طراحی زیرساخت ارز دیجیتال ملی با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورهای جهان،

•طراحی نظام رگوالتوری ارز دیجیتال ملی برای مقابله با هرگونه احتمال سوءاستفاده و 
جرائم مرتبط از قبیل قاچاق، اقدام تروریستی، قانون گریزی و غیره،

ــاختار حاکمیت داده جهت تبیین نظام دسترسی آزاد اما مدیریت شده و  •طراحی س
نظام مند به اطالعات و با رعایت سطح محرمانگی آنها،

•طراحی نظام پایش انطباق فعالیت های ارز دیجیتال با قوانین ملی و بین المللی از قبیل 
قوانین جهانی مقابله با پول شویی )AML( و غیره،

ــازی شرکت ها به شکل استارت آپ و هدایت و هدف گذاری آنها  •طراحی نظام فعال س
برای دوره توسعه ۵-۱۰ ساله کشور جهت فعالیت در حوزه های گوناگون بالک چین 
به ویژه حوزه های انرژِی، نفت و گاز، مخابرات، تولیدات انبوه و تولیدات مبتنی بر سفارش 

و غیره.

قطب منای توسعه؛ آینده نگری و همکاری با بلوک قدرمتند تجاری

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

به تازگی در قالب هیات تجاری همراه رئیس جمهور به سوئیس و اتریش سفر کردیم. 
در بحبوحه فشارهای آمریکا به دیگر کشورها برای قطع روابط اقتصادیشان با ایران، 
ــتین مقصد ما بود. سوئیسی ها از  ــفر به اروپا رنگ دیگری داشت. سوئیس نخس س
ابتدا اعالم کرده بودند که فقط شرکت هایی که در حوزه غذا و دارو فعال هستند در 
همایش تجاری حضور خواهند داشت. سالن همایش سالنی نسبتا کوچک در یکی از 
هتل های شهر برن بود، طوری که امکان حضور همه اعضای هیأت تجاری فراهم نشد 
و گروهی از ما بیرون ماندند. در غیاب رئیس اتاق اقتصاد سوئیس، به عنوان همتای 
ــوئیس و ایران در جایگاه وی  ــترک س رئیس اتاق ایران، رئیس یکی از اتاق های مش
قرار گرفت. سخنرانی رئیس جمهور سوئیس بویی از تجارت و همکاری های اقتصادی 
نمی داد. سخن ایشان همکاری های علمی و پژوهشی در حوزه سالمت و تالش برای 
ادامه تجارت بشردوستانه غذا و دارو بود. پس از سخنرانی دو رئیس جمهور و خروج 
ــان، تقریباٌ دو سوم سوئیسی های حاضر در سالن نیز خارج شدند و تنها حدود  ایش
ــخنرانان سوئیسی بیشتر به بحث های  ــایر س ــان باقی ماندند. س ۳۰-2۰ نفر از ایش

کارشناسی پرداختند تا موضوعات مرتبط با تجارت بین دو کشور.
ــی ها  ــرکت در همایش تجاری اتریش و ایران به وین رفتیم. اتریش روز بعد برای ش
ــتند. محل برگزاری همایش، اتاق فدرال  ــتقبالی بسیار گرم و دوستانه از ما داش اس
اقتصاد اتریش بود، سالنی با حدود ۴۰۰ نفر گنجایش. پیش از شروع برنامه رئیس اتاق 
فدرال اتریش هیأت رئیسه اتاق ایران را به گرمی پذیرفت و جلسه کوتاهی در دفتر 
او داشتیم. سپس برای برگزاری همایش تجاری با حضور رؤسای جمهور دو کشور به 
طبقه همکف رفتیم. سالن مملو از جمعیت بود. گروهی سر پا ایستاده بودند. سخنان 
رئیس اتاق، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور اتریش بسیار مثبت و دلگرم کننده بود. آنها 

عالقمندی خود را برای توسعه همکاری های اقتصادی ابراز کردند. برخالف سوئیس، 
بحث تحریم های آمریکا خیلی محور و مورد اشاره سخنرانان نبود. بالفاصله پس از 
ــور، دیدارهای رو در روی هیأت  ــخنرانی ها و خروج رؤسای جمهور دو کش پایان س
ــرکت های اتریشی آغاز شد. این بار بیش از سه چهارم اتریشی ها  تجاری ایرانی و ش
برای دیدارهای رو در رو ماندند، اگرچه مدیران ارشد شرکت های بزرگ و بانک های 
اتریشی سالن را ترک کردند. در گپ وگفت های دوستانه، اتریشی ها هم از فشارهای 
ــی آمریکا ابراز نگرانی می کردند ولی امیدوار بودند در مذاکرات اتحادیه اروپا  تحریم

راهی برای حفظ تعامالت تجاری دو کشور فراهم شود.
ــتند. اقتصاد سوئیس  ــور اروپایی با تشابهات زیادی هس ــوئیس و اتریش دو کش س
ــتم حکومتی، زبان و  ــت اما از حیث جمعیت، فرهنگ، سیس ــش بزرگتر اس از اتری
ــیار متفاوتی  راهبردهای روابط بین الملل همانندی های فراوان دارند. دو صحنه بس
ــیار در اندیشه فرو  ــور برای ما رقم خورد مرا بس که در دو روز متوالی در این دو کش
برد. تحلیل کم عمق این بود که نقش سوئیس، به عنوان حافظ منافع آمریکا از یک 
ــی روابط ایران و اتریش از دیگر سو، موجب این  ــابقه طوالنی ثبات سیاس ــو و س س
تفاوت آشکار در رفتار دو کشور با ایران شده است. حتما این موارد بی تأثیر نبودند، 
اما در گفتار سوئیسی ها نگرانی از آمریکا و برخوردهایش آشکارا به چشم می خورد 
در حالی که اتریشی ها مرتبا به اتحادیه اروپا و تصمیم آن مبنی بر همکاری با ایران 

اشاره داشتند.
به باور من در نگاهی عمیق تر، مهمترین تفاوت این دو کشور نسبت شان با اتحادیه 
ــوری که خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد در مقابل  ــت. سوئیس به عنوان کش اروپاس
فشارهای آمریکا باید به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد، از این رو پیش او 
کوتاه می آید، اما اتریش عضوی از خانواده بزرگ اتحادیه اروپاست، با دیگر کشورها 
ــد، پس با جمع راه می رود و به آینده  ــوئیس می شناس خود را بزرگتر و قوی تر از س

نگاه مطمئن تری دارد.
در نهایت باید گفت که تحریم ها به ما کمک می کنند تا اندازه خود را بیابیم و بدانیم 

که باید »صبور باشیم و آینده نگر«....
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ــرزنش می کنند که کار  ــت و همگان دولت را س ــون که بازار نقد دولت گرم اس اکن
ــنهادهای اقتصاددانان تن در نمی دهد،  ــی درست انجام نمی دهد و به پیش کارشناس
بد نیست که ما کنشگران بخش خصوصی هم پیش از آنکه دیگران مدعی ما شوند 

خودمان سیاست ها و راهکارهای پیشنهادیمان را ارزیابی کنیم.
ــت ها و نیازهای بخش خصوصی که بایستی برایند نیازهای صادرکنندگان،  درخواس
واردکنندگان و تولید کنندگان باشد بایستی در چارچوب یک ساختار استوار اقتصادی 
که سود همه کنشگران را فراهم می کند پیگیری شود و نبایستی بر پایه سیاست های 

دولت از روند بنیادی خودش خارج شود.
ــتان فعال بخش خصوصی این گونه می نماید که  برخی موضع گیری های اخیر دوس
اگرچه اقتصاد و تولید کشور، صادرات محور نیست و ما همگی به دنبال راهکارهایی 
هستیم تا اقتصاد و تولید را به این سو بکشانیم، ولی به نظر می رسد که اتاق بازرگانی 
ــکل صادرکنندگان است و صدای کنشگران صنعت و  ــتر در اندیشه حل مش ما بیش

معدن و  وارد کنندگان هم کمتر شنیده می شود.
ــت، کم و بیش،  ــتی هایی دارد که از روز نخس ــت های ارزی دولت کاس اگرچه سیاس
ــودمندی هایی هم دارد که در ارزیابی چند ماه گذشته بخش  ــد، ولی س ــزد ش گوش
خصوصی، یا دست کم کسانی که در بخش خصوصی صدای بلند دارند، گفته نشده 

است.
افزون بر آن راهکارهای پیشنهادی دوستان ما با ساختار نیازها و درخواست های بخش 
خصوصی سازگار نیست و گره ای برگره های کور پیشین می زند. این پیشنهادها  شاید 
بتواند، در کوتاه زمان، برخی از مشکل ها را کاهش دهد ولی ساختار نادرست اقتصادی 

که به جا می گذارد ما را از ساختار بهینه اقتصادی فرسنگ ها دور می کند.

  بخش خصوصی چه می گوید؟
دی ماه سال گذشته، سیل نقدینگی به سوی بازار ارز سرازیرشد و قیمت ها با شتاب 
باال رفت و چیزی نمانده بود که اقتصاد راه ونزوئال را پیش گیرد. دولت برآن شد که 
به این بازار سروسامانی بدهد و دستکم اجازه ندهد که این افزایش به بازار کاالهای 

اساسی نیز برسد.
دولت با برچیدن سازوکار پیشین، ارز رقابتی و فروش ارز دولتی به صرافی ها را متوقف 
ــت و اجازه وارد  کرد و نرخ پایه ای ۴2۰۰ تومان را برای دالر برگزید. صرافی ها را بس
ــفارش، نداد. البته از صادرکنندگان نیز خواست تا ارز خود  ــدن کاال را، بی ثبت س ش
را به حساب دولت واریز کنند و خودشان نمی توانند مستقیم کاال وارد کنند و یا به 

کسی ارز بفروشند.
ــن نکرد ولی  ــر چه دولت دلیل های خودش را برای هر یک از تصمیم هایش روش اگ
ــت پرده، کارهایی در جریان است که اقتصاد را از روند  ــد حدس زد که در پش می ش

خودش خارج کند و کنترل دولت بر اقتصاد را با تردید روبرو سازد.
بخش خصوصی با سازوکار تعیین قیمت ارز به دست دولت مخالف است زیرا بر این 
ــازوکار خودش را داشته باشد و فشار دولت بر یک مولفه  ــت که بازار باید س باور اس
ــد ولی به بخش دیگر زیان می رساند  ــاید به سود بخشی از اقتصاد باش اقتصادی ش
ــت و  ــی می گرداند که اندازه بخش های ان با هم هماهنگ نیس ــاد را هیوالی و اقتص
طبیعی است که حرکت منظم و هماهنگ نتواند داشت، ولی این کاری نبود که برای 
ــود این کار از پیش از انقالب انجام می شد و شاید بتوان گفت  ــتین بار انجام ش نخس

با پافشاری بر سازو کار وزیر جوان کابینه می توان نظارت همگانی

 بر واردات داشت و چیزی از چشم مردم دور منی ماند

مهران ارشادی فر 
عضو شورای بازرگانی ایرانیان در دبی

همه کشورهای نفت خیز خاورمیانه چنین می کنند و تا وابستگی اقتصاد به نفت باقی 
است این سیاست نیز پابرجا می ماند.  

تنها سودمندی این سیاست، در راستای خواسته بخش خصوصی، از میان برداشتن 
ارز رقابتی است که راهی برای رانت خواری بود و اکنون می توان به نزدیک شدن به 

عدالت در میان واردکنندگان خوشبین بود.
دولت فروش ارز به صرافی ها را متوقف کرد و صرافی ها را بست. اگرچه بخش نخست 
ــدن  ــته ش ــت را می توان درک کرد که به آن خواهیم پرداخت ولی بس ــن سیاس ای
صرافی ها به هیچ روی پذیرفتنی نیست، زیرا بازار سیاه غیرقانونی پا می گیرد و مردم 
ــهروندی خود  ــوند و از حق ش برای براوردن نیاز خود ناچار به کار غیر قانونی می ش

محروم می شوند که با خواسته بخش خصوصی سازگار نیست.
دولت اجازه وارد شدن کاال بی ثبت سفارش و پرداخت ارز بیرون از سازمان بانکی را 
ــت گامی در قانونمند کردن واردات کاال است که به دولت این اجازه  نداد. این سیاس
ــتری بر کنترل کاالهای وارد شده داشته باشد و از وارد شدن  را می دهد نظارت بیش

کاالهایی که به تولید کشور آسیب می رساند جلوگیری کند.
ــه دولت واریز کنند که این  ــت که ارز خود را به خزان ــت از صادرکنندگان خواس دول
سیاست بیش از دیگر سیاست ها با مخالفت برخی از کنشگران بخش خصوصی قرار 

گرفت.
ــوزی  برای مردم آسیب پذیر  ــتان بخش خصوصی، در  کنار دلس اگرچه برخی دوس
ــکل گرفتن رانت و رانت خواری  دیدگاه خود را   ــدار برای ش و  تولیدکنندگان و هش
می گویند ولی بنیان سخنانشان این است که ارز را آزاد کنید تا صادر کننده بتواند با 

ارز آزاد به صادرات ادامه دهد و ارز به کشور بیاورد.
ــتان ما در بخش  ــاری می کند و دوس ــون دولت بر دادن ارز ۴2۰۰ تومانی پافش اکن
ــگی بخش خصوصی  که بر یکسان سازی قیمت ارز  خصوصی، بر خالف نظر همیش
پافشاری می کرد، بازار ثانویه ارز را پیشنهاد می کنند و دولت را تحت فشار می گذارند 
که از سیاست پیشین خود عقب نشینی کند و تهدید می کنند که با ادامه این سیاست، 
صادرات متوقف خواهد شد، اما این درخواست به هیچ روی با خواسته بخش خصوصی 
بر یکسان سازی نرخ ارز هماهنگی ندارد و تاثیر منفی خود را بر اقتصاد به جای خواهد 

گذاشت و شاید تا سالها باید امید به یکسان سازی را به فراموشی سپرد.

  آیا نظر بخش خصوصی کارشناسی است؟
بسیاری از دوستان ما در بخش خصوصی و هم در بخش دانشگاهی، دولت را به بی 
ــی متهم می کنند و همگی بر این خواسته همراهند که  توجهی به نظرات کارشناس
ــد و اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت های واقعی در  ــته باش دولت به بازار، کاری نداش

بازار را تعیین کند.
ــور، به ما اجازه چنین کاری را  ــت که آیا  ساز و کار اقتصاد در کش ــش اینجاس پرس

می دهد؟
ــکل افزایش نقدینگی در کشور ما را بی نظمی بانک ها از یک سو و  بخش بزرگ مش
موسسات مالی و اعتباری از سوی دیگر به وجود آورده اند. دولت هم این را می داند 
و با سختی بسیار جلوی کار این موسسات را می گیرد ولی زورش نمی رسد که پول 
مردم را از حلقومشان بیرون بکشد و یا دستکم آنان را به مردم معرفی کند. هنگامی که 
ــازمانهای حکومتی ما خودش پول در بانک می گذارد و از بانک بهره می گیرد چه  س
کسی قرار است جلوی این تخریب اقتصادی را بگیرد؟ سهم بهره هایی که قوه قضاییه 
ــه اند ، در افزایش  ــات گرفت ــر نهادهای دولتی و حکومتی از بانک ها و موسس و دیگ

نقدینگی، چه اندازه است؟
ــای  اقتصادی آمده و راهکار برخورد با  ــن پدیده در کدامیک از کتاب ها و نظریه ه ای

آن چیست؟
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اگر دولت ارز را مانند گذشته روانه بازار کند و اجازه دهد که بازار، با دوپینگ دولت،  
ــته باشد  ــمی و آزاد وجود نداش قیمت ارز را تعیین کند و تفاوت قیمتی میان ارز رس
ــت، گرفت؟ همه ما  ــوز تولید اس چگونه می توان جلوی قاچاق را، که بالی خانمانس
می دانیم که سردمداران مبارزه با قاچاق و قاچاقچی خودشان هم دستی، نه چندان 

کوچک، در اقتصاد دارند و اراده جدی در برخورد با قاچاق وجود ندارد.
دوستان ما می گویند افزایش تقاضا ایجاد شده است و مردم برای گرفتن ارز دولتی و 
وارد کردن کاال صف کشیده اند. البته طبیعی  است که مردم از دنباله دار بودن این 
ــت دلگرم نیستند و تالش می کنند تا انبارها را پر کنند ولی اگر این سیاست   سیاس
ــود چون کاالها باید در بازار به فروش  ــته می ش ادامه یابد از عطش خرید کاال کاس

رسانده شود  و این هراس هست که پر شدن انبارها به کاهش قیمت ها بیانجامد.
می گویند شاید برخی از کاالها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق صادر شود که 
دولت ارز به دست امده را آزاد گذاشته است، بسیار خوب این هم یکی از کاستی هایی 
ــتی در زدودن آن بکوشد  و باید دولت را برای اصالح آن تحت  ــت که دولت بایس اس
فشار گذاشت. زیرا باز گذاشتن یک راه برای گریز از سیاست های دولت، دوباره بازار را 
به سوی رانت خواری و فساد می کشاند و ما باید از دولت بخواهیم که قانونمند باشد 

تا بتواند از مردم بخواهد که به قانون احترام بگذارند.
ــود. پاسخش این است که خوب نشود  ــاید کاالهای غیرضروری وارد ش می گویند ش
ــود و هم گمرک ها کارایی بهتری پیدا  ــفارش داده می ش اکنون که هم ارز با ثبت س
ــانتر می شود ورود کاال را کنترل کرد. به ویژه آنکه به دنبال تالش وزیر  کرده اند، آس
جوان کابینه، اکنون وزارت خانه ها باید به تفصیل به مردم گزارش دهند با پافشاری 
ــت و چیزی از چشم مردم  ــاز و کار می توان نظارت همگانی بر واردات داش بر این س
دور نمی ماند. خوب است بخش خصوصی از این کار تقدیر کند و خود را برای نظارت 

بر آن آماده کند.
یکی دیگر از دغدغه های دوستان که دغدغه همیشگی بخش خصوصی است، رانت و 
رانت خواری است. البته من ندانستم که چگونه  در این ساز و کار تازه رانت خواری 
افزایش پیدا می کند در حالی که دستکم ارز رقابتی که بزرگترین دروازه رانتی واردات 
بود اکنون بسته شده است و از سویی دیگر  مردم می توانند نام وارد کنندگان و کاالیی 
را که وارد کرده اند ببینند و پیشینه شرکتها را بررسی کنند. در هر حال اگر راهکاری 
برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز و جلوگیری از رانت خواری وجود دارد باید گفت 

و از دولت خواست تا  پیگیری کند.
ــنهاد نرخ آزاد ارز، قیمت ها را افزایش می دهد و به  ــتان ما که  می دانند که پیش دوس
نارضایتی همگانی می انجامد، پیشنهاد می کنند که دولت از محل افزایش قیمت ارز 
ــه باز دولت را در چاه ویل  ــیب پذیر کمک کند و البته نیک می دانند ک به مردم آس
یارانه می اندازد که در هیچ یک از نظریه های اقتصادی مطرح، پیشنهاد نشده است و 

هیچگونه رضایتمندی و کارایی  را در پی ندارد.
ــیدند که  ــت اخر به اینجا رس ــتان بخش خصوصی و البته  صادرکنندگان، دس دوس
ــایش بازار دوم ارز کنند که برخی کاال ها که ضروری نیستند و  دولت را ناچار به گش
نباید ارز دولتی بگیرند از ارز صادراتی بهره مند شوند و شوربختانه دولت تسلیم این 

فشار شد.
اگر کاالیی نباید با قیمت پایین وارد کشور شود راهکارش آن است که تعرفه اش در 
گمرک افزایش یابد نه انکه قیمت ارز آن تغییر کند. مگر یک کشور را با چند نرخ ارز 
باید اداره کرد. این که دوستان صادر کننده ما که تا چند ماه پیش با ارز ۳7۰۰ تومانی 
سرگرم صادرات بودند، اکنون با دیدن ارز ۸۰۰۰ تومانی شاید گمان می کنند که این 
ــاید گمان می کنند که با سیاست  ــت که از جیب آنان می رود و یا ش تفاوت پولی اس
تازه دولت قیمت کاالهای صادراتی در کشور افزایش یابد و دیگر نتوان ان ها را صادر 
کرد. هر کدام که باشد باید راه حلی را جست که در راستای خواسته همیشگی بخش 

خصوصی از دولت در دوری از ساختار چند نرخی ارز باشد. چرا که ساختار چند نرخی 
ارز در واردات یعنی عقب گرد به سوی بی قانونی و هرج و مرج در اقتصاد. چیزی که 

در زمان احمدی نژاد گسترش یافت و ما خوش نمی داشتیم.

  راهکار چیست؟
ــتان  - به گمان من اکنون که همه ما در بخش خصوصی دغدغه اصلی برخی دوس
ــت که دولت و دوستان صادر کننده بر سر میزان و زمان  ــتیم راه حل آن اس را دانس
پرداخت پاداش صادرات به نتیجه برسند که  دولت، درست در زمان واریز معادل ارز 
به حساب صادر کننده،  پاداش صادراتی را هم بدهد و هرگونه دیر کرد این حق را به 

صادر کننده بدهد که از دولت خسارت بگیرد.
 - دولت نیز در راستای پشتیبانی از تولید، از ورود برخی از کاالها جلوگیری کند و 

برای برخی تعرفه های باالتر پیش بینی کند
ــازی صادرات و واردات همواره در معرض دید مردم باشد تا از  ــفاف س ــامانه ش - س
ــود. بخش خصوصی باید بر این  ــه رانت خواری با نظارت مردم جلوگیری ش هرگون
شفاف سازی پافشاری کند و اجازه ندهد دولت با بهانه های واهی از زیر بار آن شانه 

خالی کند.
- دولت از دانش بخش خصوصی برای ارزیابی قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی بهره 

جوید تا ارزیاب های گمرک  بتوانند کار خود را دقیق تر و درست تر انجام دهند.
- بخش خصوصی از دولت بخواهد که برای کنترل افزایش نقدینگی برنامه های خود 
ــته باشد و  ــتور کار خود داش را اعالم کند. دولت کاهش هزینه های اجرایی را در دس
ــالی که هدایت کشور را به دست دارد تا چه  ــن کند که در بیش از پنج س باید روش
اندازه در کاهش هزینه های جاری کشور تالش کرده و در این راه با چه مشکل هایی 

روبرو بوده است.

پیشنهاد می شود؛ سامانه شفاف سازی صادرات و واردات همواره در معرض دید مردم باشد تا از هرگونه 
رانت خواری با نظارت مردم جلوگیری شود. بخش خصوصی باید بر این شفاف سازی پافشاری کند و اجازه 

ندهد دولت با بهانه های واهی از زیر بار آن شانه خالی کند.
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رشکت های کوچک و متوسط اروپایی؛ نقطه اتصال ایران به جهان

تحلیل
ویژه

ــط را ناجی برجام یاد می کنند و  ــورهای اروپایی، شرکت های کوچک و متوس کش
معتقدند در شرایط کنونی همکاری SMEها می تواند بهترین گزینه برای عبور از 
ــند. به اعتقاد کشورهای اروپایی در شرایطی که هر روز یکی از  شرایط کنونی باش
شرکت های بزرگ و جهانی که برای همکاری با ایران پیش از خروج آمریکا از برجام 
ــد کشورهای  اعالم آمادگی کرده بودند؛ خبر از ترک ایران می دهند؛ به نظر می رس
اروپایی برای نجات برجام چشم به حمایت از شرکت های کوچک و متوسط اروپایی 

برای همکاری با ایران دوخته اند.
ــبد مالی و  ــتند یا اینکه باتوجه به س ــرکت هایی که چندان زیر تیغ آمریکا نیس ش
سرمایه گذاری که انجام می دهند، حساسیت آمریکا برای تحریم شان را بر نمی انگیزند. 
اتکا به صنایع کوچک و متوسط برای عبور از تیغ آمریکا در حالی است که فعاالن 
ــکل ظاهری و تنها  بخش خصوصی ایرانی معتقدند که تفاهم نامه و قراردادها در ش
ــور گام هایی برداشته شده، اما  ــده اند و در فضای سیاسی کش روی کاغذ منعقد ش
ــرکت های اروپایی تمایلی برای همکاری در این زمینه ندارند به همین  در واقع ش
ــر برای عبور از برجام و همکاری  ــی چندان موث دلیل این روش نیز نمی تواند روش
ــد. با این حال برخی دیگر از فعاالن اقتصادی معتقدند در  ــورهای اروپایی باش کش
ــات برجام، نقطه کانونی ادامه فعالیت  ــته و در جریان مذاکرات نج هفته های گذش
ــب وکار کوچک و متوسط متمرکز  ــورهای اروپایی در کشورمان بر بخش کس کش
ــنهاد داده اند که شرکت های اقتصادی ایرانی  ــده است و کشورهای اروپایی پیش ش
ــرکای خارجی کوچک و متوسط وارد گفت وگو و همکاری شوند. شرکت های  با ش
کوچک و متوسط اروپایی در حال حاضر بخش مهمی از تامین کنندگان شرکت های 
بزرگ جهانی را تشکیل می دهند و اروپایی ها معتقدند ایران می تواند از طریق این 

شرکت ها به توسعه اقتصادی و صنعتی و ادامه برجام دست پیدا کند. 

  ریسک سرمایه گذاری مانع همکاری
با این حال مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است ریسک 
ــط اروپایی است. عضو هیات  ــرمایه گذاری، مانع همکاری بنگاه های متوس باالی س
ــرایط بنگاه های کوچک و  ــت: اگرچه در این ش ــاق ایران معتقد اس ــدگان ات نماین
متوسط اروپایی می توانند با همتای ایرانی خود همکاری کنند ولی به دلیل ریسک 
باالی سرمایه گذاری در ایران عالقه چندانی به همکاری نشان نمی دهند. پورقاضی، 
می گوید: در دوره جدید، بخش خصوصی سعی می کند دولت را متوجه ظرفیت های 
اقتصادی و منافعی که این بخش می تواند برای توسعه کشور داشته باشد، کند؛ اما 
در عمل ممکن نیست. او معتقد است؛ عمده دلیل بروز این چالش به تحریم ها باز 
ــال های سال اقتصاد ایران را تبدیل به جزیره ای دورافتاده از اقتصاد  می گردد که س
ــت انجام  ــت؛ به همین دلیل ما باید هر کاری که ممکن اس و صنعت دنیا کرده اس
دهیم تا صنعت ایران ارتباط ممتد، منسجم و درستی با صنعت جهان برقرار کند. 
در شرایط امروز فاصله صنعت ما با دنیا خیلی زیاد است و برای همین شرکت های 
کوچک و متوسط اروپایی عالقه ای برای همکاری با ایران ندارند؛ اما ما تنها یک راه 

پیش رو داریم و آن بازگشت به اقتصاد جهانی است.
پورقاضی با اشاره به اینکه شرایط کنونی در حوزه صنعت با اعمال تحریم ها ایجاد 
شد و در سال های قبل نیز چنین تجربه ای داشته ایم، عنوان کرد: در آن دوران نیز 
ــه راه واحدی در پیش گرفته نشد ما با چالش هایی  ــت و نقش به دلیل اینکه سیاس
ــت. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران،  ــدیم. امروز هم وضعیت چنین اس مواجه ش
ــزان قابلیت اجرایی دارند نیز  ــده تا چه می درخصوص اینکه قراردادهای منعقد ش
معتقد است: موانع در شکل ظاهری و روی کاغذ برای همکاری بنگاه های کوچک 
ــت، ولی در کنار این موانع شکلی و  ــته  شده اس ــط اروپایی با ایران برداش و متوس
تحریم های آمریکا، شرکت های اروپایی با فضا و محیط کسب وکار ایران هم درگیر 

هستند. 
پورقاضی مهم ترین دلیل عدم رغبت را ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران می داند 
و می گوید بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی سرمایه گذاری در کشورهایی چون 
ترکیه، سنگاپور، مالزی و حتی برخی کشورهای همسایه ایران را مناسب تر می دانند. 

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تنها انگیزه شرکت های اروپایی با همکاری 
ــرمایه گذاری یا همکاری اقتصادی. پورقاضی از  ــت، نه س برای ایران فروش کاال اس
ــا برخی بنگاه های اروپایی  ــه بنگاه صنعتی خود می گوید: ما برای همکاری ب تجرب
ــد ولی درنهایت آنها بعد از  تالش کردیم و حتی چند قرارداد همکاری هم امضا ش
خروج آمریکا از برجام از اجرای تعهد و ادامه همکاری منصرف شدند. االن همکاری 
بنگاه های کوچک و متوسط با ایران خیلی کم است. بهانه آنها مرتبط با تحریم های 
ــرمایه گذاری در ایران است. او تاکید می کند: صنعت ما بعد از  ــک س آمریکا و ریس
ــکنی آمریکا و سختگیری  ــیر بود ولی کارش ــت به مس توافق برجام در حال برگش
ــر کرد و درنهایت فرصت  ــکاری با بنگاه های اقتصادی وضعیت را بدت ــران به هم ای

ازدست رفته است.

  شرکت های کوچک حلقه اتصال
ــوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی است  ــده از س چالش های مطرح ش
ــفر کرد نیز  ــژه انرژی اتحادیه اروپا به ایران س ــیونر وی که چندی پیش که کمیس
ــورهای اروپایی و اتحادیه اروپا  توصیه کرد ایران همکاری های اقتصادی خود با کش
ــط و سرمایه گذاری های آنها،  ــرکت های کوچک و متوس را از طریق همکاری با ش
توسعه دهد. عالوه بر این کشورهای اتحادیه اروپا در نشست ماه گذشته اتحادیه در 
صوفیه بلغارستان هم تصویب کردند که از سرمایه گذاری های شرکت های کوچک و 
متوسط اروپایی در ایران از طریق »بانک سرمایه گذاری اروپا« حمایت کنند. هزاران 
ــرکت کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا فعال هستند که کارشناسان اقتصادی  ش
معتقدند پیکره اصلی اقتصاد اتحادیه را به صورت پازل ها کنار هم تشکیل می دهند 
ــرکت ها می تواند به توسعه  ــرکت های ایرانی با این ش ــترک ش و حاال همکاری مش
ــرکت های داخلی کمک کند. به اعتقاد کارشناسان همکاری مشترک  اقتصادی ش
اتحادیه های صنعتی اروپا در زمینه های مختلف با تشکل های مرتبط ایرانی می تواند 
اولین حلقه های اتصال شرکت های کوچک و متوسط داخلی به شرکت های مشترک 
اروپایی باشد. همچنین در همین زمینه محمدجواد ظریف، وزیرخارجه در جلسه ای 
با فعاالن اقتصادی در اتاق ایران به آنها توصیه کرد؛ همکاری با شرکت های کوچک 

و متوسط اروپایی را مدنظر قرار دهید.
منابع: پایگاه خبری اتاق ایران و روزنامه دنیای اقتصاد

هزاران شرکت کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا فعال 
هستند که کارشناسان اقتصادی معتقدند پیکره اصلی 
اقتصاد اتحادیه را به صورت پازل ها کنار هم تشکیل 
می دهند و حاال همکاری مشترک شرکت های ایرانی با 

این شرکت ها می تواند به توسعه اقتصادی شرکت های 
داخلی کمک کند.
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رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:

یک کارشناس مسائل اروپا:

فشار تحریم ها با حامیت از بنگاه های کوچک و متوسط از بین می رود

می توان از ظرفیت رشکت های کوچک و متوسط برای تعامل اقتصادی با اروپا استفاده کرد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: محور 
ــط یکی از مسیر هایی است که می تواند ما را از  قرار دادن بنگاه های کوچک و متوس
فشار ها و تحریم های آمریکا برهانند.ابوالفضل روغنی گلپایگانی درباره نقش شرکت های 
کوچک و متوسط برای مقابله با تحریم ها، اظهار کرد: در بسته پیشنهادی که ایران 
ــتند، قرار بر این است که شرکت های کوچک و  و اروپا درباره آن در حال توافق هس

متوسط محور کار قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: به دلیل اینکه شرکت های بزرگ 
معموال مورد تحریم آمریکا قرار می گیرند و یا به دلیل مراوداتی که با آمریکایی ها دارند 
ــرکت های کوچک و متوسط می توانند  از کار کردن در ایران هراس دارند بنابراین ش
بهترین فرصت باشند به این دلیل که بخش خصوصی صد درصد کاملی هستند و 

وابستگی مالی با آمریکا ندارند به همین جهت می توانند به راحتی در کشور ما فعالیت 
کنند.وی تاکید کرد: محور قرار دادن بنگاه های کوچک و متوسط یکی از مسیر هایی 
است که می تواند ما را از فشار ها و تحریم های آمریکا برهانند.روغنی گلپایگانی درباره 
اینکه آیا شرکت های کوچک و متوسطه داخلی توانایی همکاری با شرکت های خارجی 
را دارند، خاطرنشان کرد: همکاری شرکت های داخلی با اروپاییان نیاز به زیرساخت 
ــاخت ها مبادالت مالی است که  ــت، یکی از مهم ترین این زیرس دارد که آماده نیس
مشکل دارد که باید حل شود.رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به 
هرحال این موضوع نیازمند زیرساخت هایی است از جمله اینکه معموال این شرکت ها 
ــعه زیاد صاحب فکر و ایده نیستند و در سطح مقیاس  در بخش های تحقیق و توس

کوچک می توانند فعالیت کنند اما، چاره ای نداریم و باید این مسیر را طی کنیم.
ــاخت های الزم را ندارند و به زمان نیاز داریم  ــرکت های ما زیرس وی با بیان اینکه ش
که اینکار ها را انجام دهیم، اظهار کرد: بنگاه های کوچک و متوسط کشور در حالت 
ــان با ظرفیت خوب در حال کار کردن هستند، کار  ــبینانه ۵۰ تا ۶۰ درصدش خوش
سختی است اما، ما باید هم شرایط را آماده کنیم و هم مقدمات را فراهم کنیم تا این 
ارتباطات بهتر شود.روغنی گلپایگانی گفت: شرکت های ما کم نیستند و طرف های 
اروپایی را می شناسند و از طریق ارتباطات و تعامالت که در حال برقرار شدن است 

این مسئله قابلیت حل بهتری خواهد داشت.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وزارت خارجه بخشی به 
ــتور داده تا فعال شوند و بخش  عنوان رایزن های اقتصادی دارد که وزیر خارجه دس
خصوصی هم تالش می کند تا سفر، مبادالت و روابط بیشتری را برقرار کند تا بتوانیم 

مکانیزم را در کشور طراحی کنیم.

یک کارشناس مسائل اروپا با اشاره به سفر رییس جمهور 
ــورمان در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی به دو  کش
ــور سوئیس و اتریش، تصریح کرد: سوئیس و اتریش  کش
عموما موضع تندی علیه ایران نداشته اند و ایران می تواند 
ــور کانال هایی را باز کند تا مبادالت  از طریق این دو کش
ــدودی در دوران  ــادی خود را با اروپا تا ح ــاری و اقتص ج

جدید حفظ کند.
ــفر اظهار کرد:  ــاره به اهمیت این س ــروز ایزدی، با اش پی
رییس جمهور در جریان سفر به دو کشور سوئیس و اتریش 
و مذاکره با مقامات آنها به دنبال پیدا کردن راهکارهایی 
جهت حفظ معامالت تجاری و اقتصادی ایران با اروپا و دور 

زدن تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران است.
ــان کرد: اتریش که یکی از کشورهای عضو  وی خاطرنش
اتحادیه اروپا است روابط نسبتا خوبی با ایران دارد گرچه 

جزو کشورهای بزرگ اروپایی محسوب نمی شود ولی در جایگاه خود  حائز اهمیت است 
و از دیگر سو به تازگی نیز ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. سوئیس 
نیز کشوری مستقل و مهم در اروپا است، بانک های مهم زیادی در این کشور مشغول 
به فعالیت هستند و شاید ایران بتواند از ظرفیت موجود در این کشور برای حل بخشی 
از مشکالتی که در روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر به خصوص اروپا وجود دارد تا 

حدودی استفاده کند.
ــناس مسائل اروپا در مورد هشدار تازه ترامپ به  این کارش
شرکت های اروپایی  که بخواهند بدون توجه به تحریم های 
ــران با ایران همکاری کنند، گفت :  ثانویه آمریکا علیه ته
ترامپ به دنبال این است که راه های تجارت ایران و فروش 
ــدد و در همین  ــورها را ببن ــورمان به دیگر کش نفت کش
ــود را  بر ایران و  ــارهای خ ــت زمان فش چارچوب با گذش
ــورهایی که بخواهند همچنان به همکاری  همچنین کش
ــران ادامه دهند، افزایش خواهد داد. تعدادی  تجاری با ته
از شرکت های اروپایی که با آمریکا دارای تجارت هستند از 
این تهدیدها دچار هراس شده اند و درصدد برآمدند که در 
نوع رابطه خود با ایران تجدیدنظر کنند ولی ما می توانیم از 
ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط اروپایی برای تعامل 

اقتصادی  با این قاره استفاده کنیم .
 وی در همین راستا ادامه داد : البته شاید آنها )شرکت های متوسط و کوچک اروپایی( 
نتوانند تمام نیازهای ایران را برای تجارت و سرمایه گذاری فراهم کنند چرا که عموما 
تکنولوژی های پیشرفته و سرمایه های بزرگ در دست شرکت های بزرگ است ولی باید 
به این نکته توجه داشت که همکاری با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی می تواند 

راهی برای حفظ برجام باشد و ما باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.



به بهانه حامیت از صنایع کوچک و متوسط، پشت صنایع بزرگ را خالی نکنیم

کارکرد دور زدن تحریم ها برای SMEها منقرض شده است

به اعتقاد رئیس سابق سازمان صنایع و کوچک متوسط ایران، نباید به بهانه حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شرایطی که به واسطه خروج آمریکا از برجام 
ایجاد شده، پشت صنایع بزرگ کشور را خالی کرد.

بازگشت دوباره تحریم ها، مسئوالن را به صرافت پیدا کردن راه هایی برای برون رفت از محاصره آثار منفی اقتصادی حاصل از تحریم  انداخته است. یکی از این راه ها 
که در یکی، دو ماه گذشته بارها از سوی مسئولین دولتی و بخش خصوصی شنیده شده است، تقویت صنایع کوچک و متوسط برای مقابله با تحریم هاست.

علی یزدانی
رئیس سابق سازمان صنایع و کوچک 

متوسط ایران

ــرایط  ــدن و تجارت در این باره می گوید: در ش ــریعتمداری، وزیر صنعت، مع محمدش
تحریم ها و فشارهای اقتصادی، بخش خصوصی به دلیل انعطاف پذیری باالتر و همچنین 
بر پایه ادعای بدخواهان ایران که می گویند تحریم ها علیه دولت است نه علیه ملت، به 
 راحتی می تواند مناسبات خود را با جهان خارج منظم تر و گسترد ه تر برقرار کند. باید 
همواره و در هر زمان چه ایام تهدید تحریم ها و چه زمانی که مشکلی وجود ندارد، بخش 
خصوصی را در متن همه فعالیت های اقتصادی قرار دهیم، زیرا می تواند به مردم و کشور 

کمک جدی برساند.
علی یزدانی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و متوسط هم در این خصوص می گوید: 
در ایران بیش از 9۶ درصد از صنایع که با پراکندگی جغرافیایی متعادل و متمایل به 
شهرستان های کوچک و مناطق محروم هستند، در شمولیت صنایع کوچک و متوسط 
قرار دارند. در این اوضاع که تحریم ها دوباره به عنوان تهدید جدید اقتصاد کشور قد علم 

کرده اند، این بخش می تواند ضامن کارآفرینی، بهره وری و اشتغال زایی باشد.
به گفته یزدانی این صنایع عمدتا متکی به منابع داخلی هستند و تولید آنها حتی در 
شرایط تحریم می تواند تا مراحل پیشرفته ای ادامه داشته باشد. به همین دلیل از صنایع 

کوچک و متوسط به عنوان بازوی اقتصادی کشور در دوران تحریم یاد می شود.
ــط،  ــت که به بهانه حمایت از صنایع کوچک و متوس او تاکید می کند: باید توجه داش
نباید پشت صنایع بزرگ کشور را خالی کرد، زیرا بخش بزرگی از بازار صنایع کوچک 
و متوسط، استفاده صنایع بزرگ است. به عنوان مثال می توان به قطعه سازی ها اشاره 
کرد که فروش خود را در زمان حضور پررنگ صنعت خودرو سازی حفظ می کنند. البته 
برخی دیگر مانند واحد های تولید نساجی، سلولزی، پوشاک و امثالهم مصرف مستقیم 
داخلی و مصرف صادراتی به عنوان کاالی نهایی هم دارند که البته محدود کردن بازار 

صادراتی آنها حتی در زمان تحریم به صورت حداقلی رخ می دهد. 
یزدانی در ادامه به نقش صنایع کوچک و متوسط کشورهای خارجی در دوران تحریم 
و ارتباط آنها با ایران اشاره کرد و گفت: هم اکنون صنایع کوچک و متوسط کشورهای 
اروپایی از ارتباط تجاری با ایران منع نشده اند. این واحد ضمن کمک مستقیم به توسعه 
ــط صنایع بزرگ اروپایی و ایران  روابط اقتصادی خارجی ایران، می توانند به عنوان واس

نیز ایفای نقش کنند.
ــناس حوزه صنعت همچنین با اشاره به وضعیت مقررات در این حوزه بیان  این کارش
می کند: زدودن قوانین باز دارنده در محیط کسب و کار، معافیت مالیاتی، ارائه تسهیالت 
کم بهره و ارائه خدمات تامین اجتماعی به صنایع کوچک و متوسط و معادن کوچک به 
خصوص در مناطق محروم می تواند به بهبود عملکرد این بخش از بنگاه های مولد کشور 
چه در دوران تحریم و چه در شرایط عادی کمک کند تا در نهایت اشتغال آفرینی پایدار 

و بهره وری  آنها را تضمین  کند.

به گفته مجید اثنی عشری، عضو کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق 
ایران، دور زدن تحریم ها با استفاده از ماهیت بنگاه های کوچک و متوسط در دوره جدید 

تحریمی که در پیش رو داریم، جوابگو نیست.
بازگشت دوباره تحریم ها، مسئوالن را به صرافت پیدا کردن راه هایی برای برون رفت از 
محاصره آثار منفی اقتصادی حاصل از تحریم  انداخته است. یکی از این راه ها که در یکی، 
دو ماه گذشته بارها از سوی مسئولین دولتی و بخش خصوصی شنیده شده است، تقویت 

صنایع کوچک و متوسط برای مقابله با تحریم هاست.
در همین زمینه، مجید اثنی عشری عضو کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
اتاق ایران، دور زدن تحریم ها با استفاده از ماهیت بنگاه های کوچک و متوسط در دوره 

جدید تحریمی که در پیش رو داریم، جوابگو نیست.
مجید اثنی عشری، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: به نظر می رسد 
که دور زدن تحریم ها با استفاده از ماهیت بنگاه های کوچک و متوسط در دوره جدید 
تحریمی که در پیش رو داریم، جوابگو نباشد. در واقع آن که تکنیک هایی که در دوره 

قبلی تحریم استفاده کردیم، هم اکنون شناخته شده و از آنها جلوگیری شده است.
ــخصیت های حقیقی که بعضی از آنها تابعیت  به گفته وی در دوره قبلی تحریم ها، ش
ــرکت های کوچک و متوسط اقدام به خرید  ــتند، با استفاده از قالب ش دوگانه نیز داش
محصوالت مورد نیاز و تراکنش های مالی داشتند. اما امروز تمام این راه ها شناخته شده 
و ردگیری آنها نیز به آسانی صورت می پذیرد. بنابراین اعمال سیاست های کنترلی برای 
ــود. با این اوصاف  ــوی تحریم کنندگان برقرار می ش جلوگیری از این روش ها نیز از س
نمی توان انتظار داشت که صنایع کوچک و متوسط، کارکرد دور زدن تحریم ها را بتوانند 

دوباره اجرا کنند.
اثنی عشری همچنین اظهار کرد: با این اوصاف به نظر می رسد که به دلیل سخت شدن 
ــب و کار کوچک و متوسط در سطح تولید،  ــرایط اقتصادی، ورود به راه اندازی کس ش
سخت و نشدنی به نظر برسد و شاید بسیاری از فعاالن این حوزه هم مجبور به خروج از 

کسب و کار خود به دلیل کمبود بازده شوند.
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خدمـــات میزبـــانی در ایــــران

نگاه ماه

ــور،  ــدن نیاز و ضرورت حفظ اطالعات در کش ــترده  ش ــال های اخیر و با گس در س
شرکت های زیادی اقدام به ارایه خدمات میزبانی در کشور کرده اند. هرچند که اغلب 
آن ها به  صورت محدود مراکزی را احداث نموده و خدمات میزبانی را غالباً به  صورت 
ــد دیتاسنترهای ایران هر روز ادامه دارد و به  ــتراکی ارائه  می کنند. روند رو به رش اش
تعداد و همچنین انواع خدماتی که ارایه می کنند افزوده می شود. نگهداری اطالعات 
در دیتاسنترهای ایرانی عالوه بر اینکه امنیت نگهداری از اطالعات را در داخل کشور 
تضمین می کند، امکان بارگزاری سریع تر اطالعات برای کاربران ایرانی را هم فراهم 

می کند.
ــرکت های ارائه دهنده   بنابراین به  تدریج در کنار ارائه  خدمات ارتباطی و اینترنتی ش
خدمات میزبانی نیز با ایجاد تجهیزات و الزاماتی وارد این عرصه شدند. در ابتدا میزبانی 
اطالعات به  صورت اشتراکی بر بستر اینترنت و برروی سرورهای فیزیکی شرکت ها 
ــرکت های  Hosting، با ایجاد امکان ثبت دامنه،  ــد. به این معنی که ش ارائه می ش
ــرورهای فیزیکی خود میزبانی  ــرورهای مختلف را برروی س اطالعات و دیتابیس س
می کردند. )Shared Hosting(  اطالعات چندین وب سایت را بر روی یک سرور، 
ــی برای ادمین های این وب سایت ها از طریق  ــازی کرده و با ایجاد دسترس ذخیره س
فضای اینترنت، امکان ورود و پایش اطالعات وب سایت ها را فراهم می کرد. باتوجه به 
هزینه  اندک خدمات میزبانی اشتراکی، به  سرعت تعداد وب سایت های متقاضی زیاد 
ــتفاده از منابع هر سرور شد. بنابراین یکی از  و باعث ایجاد یک فضای متراکم در اس
ضعف های هاست اشتراکی، منابع محدودی است که در اختیار کاربران قرار گرفته و با 
سایر افراد به اشتراک گذاشته می شود .همچنین کاربران هیچ دسترسی مستقیمی به 
سرور به منظور نصب نرم افزارهای مورد نیاز و ارتقاء منابع از جملهCPU، رم و تغییر 
سیستم عامل ندارند. عالوه براینکه در میزبانی اشتراکی، ترافیک هر و بسایت تا محدوده 
مشخصی، کارکرد دیگر وب سایت ها را تحت تأثیر قرار نمی  دهد، اما به محض افزایش 
این ترافیک دسترسی دیگر وب سایت ها نیز شدیداً دچار اختالل می شود. همین دالیل 

باعث شده است شکل جدیدی از ارائه  میزبانی با نام VPS متداول شود.

)VPS(  سرور مجازی اختصاصی  
ــرور اختصاصی  ــارت Virtual Private Server به معنای س  VPS مخفف عب
مجازی به خدمات میزبانی و سرورهایی گفته می شود که مانند یک سرور اختصاصی 
ــرور عمل می کند. هر VPS سهم خاصی از منابع  ــتقل با دسترسی کامل به س مس
سرور از قبیل پردازنده، حافظه اصلی، پهنای باند و غیره را به صورت اختصاصی در 
ــتریان و کاربران قرار می دهد و ترافیک ایجاد شده را در یک بستر کاماًل  اختیار مش
ــادل می کند. این نوع میزبانی از  ــرور تب خصوصی بین کاربران یک پایگاه داده و س
منابع اشتراکی برای ایجاد چندین سرویس شخصی استفاده می کند. بنابراین اگرچه 
کاربران دسترسی کاملی به منابع اطالعاتی خودشان دارند، اما میزان و نحوه  استفاده 
از هر پایگاه داده ، بسته به میزان منابعی که از سرور فیزیکی صرف می کند، می تواند 
ــرور اختصاصی کاماًل  بر روی کارکرد دیگر کاربران تأثیر گذارد. از آنجایی که هر س
جداگانه فعالیت می کند، در نتیجه VPSهای موجود بر روی یک سـرور می توانند از 
سیستم های عامل متفاوت و نرم افزارهای مختلف و نسخه های متفاوتی بهره مند شوند. 
استفاده از سرور اختصاصی مجازی مزایایی را برای سازمان ها به همراه دارد که بخشی 
ــامل کاهش هزینه، متمرکزسازی، استفاده از بیش ترین ظرفیت تجهیزات  از آن ش

سخت افزاری و پشتیبان گیری راحت از اطالعات است.

)Dedicated Server(  سرور اختصاصی  
سرورهای اختصاصی مناسب شرکت ها و سازمان هایی است که وب سایتی با بازدید 
باال دارند، از منابع گسترده استفاده می کنند و خدمات سرورهای مجازی پاسخ گوی 
ــت. سرورهای اختصاصی دارای منابع زیاد، پرقدرت و کامالً اختصاصی  نیاز آنها نیس
است که به کاربران اجازه میزبانی سنگین ترین سایت ها و ایجاد دیتابیس های دارای 
ــتفاده از سرور اختصاصی  حجم اطالعات زیاد را می دهد. از مهم ترین مزیت های اس

می توان به داشتن منابع کامالً اختصاصی، نصب و راه اندازی هر نوع سیستم عامل و 
نرم افزار دلخواه بر روی آن، دریافت کنترل پنل، تامین برق اضطراری برای جلوگیری 

از اختالل در سرورها اشاره کرد.

)Colocation(  سرویس هم مکانی  
در این خدمت به جاي اجاره کردن سرور، سروری که توسط خود مشتري تهیه شده 
است به مرکز داده  اصلی سپرده مي شود. در این حالت مالکیت سرور کامالً برعهده 
کاربر خواهد بود و تنها فضا و مکان براي قرار دادن و  نگهداري سرور اجاره مي شود. 
ــن حالت تنها هزینه هایی مثل فضاي نگهداري و هزینه پهناي باند، تجهیزات  در ای

محیطی مانند برق اضطراری، سیستم اطفای حریق و تهویه پرداخت می شود.
همانطورکه پیش تر نیز اشاره شد، باالترین مزایای ایجاد مراکز داده  قدرتمند و بومی، 
ــت داده ها خواهد بود.  ــطح امنی کاهش هزینه های نگهداری اطالعات و افزایش س
ــرعت جایگزین دیتاسنترهای خارجی شده و با استفاده از  این مراکز می توانند به س
ــاخت های شبکه  سراسری خود در هرلحظه پاسخگوی نیاز به ذخیره سازی و  زیرس

دسترسی به اطالعات باشند.
شرکت ارتباطات مبین نت با توجه به استانداردهای معتبر بین المللی، خدمات میزبانی 
)Hosting( را به  صورت کامل ارایه می کند. کلیه تجهیزات با هدف کاهش مصرف 
ترافیک بین الملل و افزایش امنیت اطالعات در داخل کشور و در داخل مکانی امن 
در درون مجموعه مبین نت قرار داشته و به  صورت 2۴ ساعته نگهداری می شوند. این 
مسئله سه مزیت رقابتی مهم امنیت، ترافیک باال و قیمت مناسب را برای مبین نت 
ــتن پهنای باند نامحدود و اختصاصی  ــت. مبین نت با در اختیار داش ایجاد کرده اس
سراسری، دیتاسنتر مجهزی را راه اندازی کرده است که می تواند فارغ از بستر عمومی 
اینترنت و ناامنی های آن، خدمات میزبانی را با باالترین کیفیت در اختیار شرکت ها 

و سازمان ها قرار دهد.

سرورهای اختصاصی مناسب شرکت ها و 
سازمان هایی است که وب سایتی با بازدید باال 
دارند، از منابع گسترده استفاده می کنند و 
خدمات سرورهای مجازی پاسخ گوی نیاز آنها 

نیست.
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دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تقدیر از وزیر ارتباطات:

ایجاد شفافیت و مقابله با فساد و رانت خواری از برکات اجرای طرح رجیستری است

 وزیر ارتباطات در شورای اداری شهرستان خرامه استان فارس:

مسووالن از طریق شبکه های اجتماعی حرف های مردم را بشنوند، هرچند تلخ باشد
اکنون در پیچ تاریخی صعود قرار داریم، اگر ناامید شویم، نمی توانیم مسیر را بپیماییم

 وزیر جوان کابینه  دوازدهم در نشست با نخبگان استان فارس:
هیچ بهانه ای برای چشم پوشی از فساد پذیرفته نیست

حرف زدن در مورد فساد فایده ندارد، زمان مبارزه  
عملی با فساد است

وزیر ارتباطات و  فناوری اطالعات با اشاره به اینکه تاکنون افشاگری های 
زیادی انجام شده و  می شود، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری 
فرموده اند فساد با حرف زدن حل نمی شود، بلکه با عمل کردن حذف 
ــود؛ بنابراین دولت الکترونیک را باید به عنوان یکی از راه های  می ش
مقابله با فساد با جدیت پیش ببریم.محمد جواد آذری جهرمی، در 
نشست با نخبگان و  فعاالن حوزه فناوری اطالعات و کسب و کارهای 
نو در استان فارس، گفت: با توجه به ارزش بازار فناوری اطالعات در 
جهان و متناسب با جمعیت ایران باید یک درصد سهم بازار جهانی 
یعنی حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان از این بازار را به خود اختصاص 
دهیم و با توجه به جمعیت استان فارس نسبت به کل جمعیت ایران، 
ــتان باید از سهم ۱۵ هزار میلیاردی چنین بازاری بهره مند  این اس
ــد. وی با اشاره به اینکه مغزهای بسیاری در استان فارس وجود  باش
دارند که باید برای رفع نقص های استان تالش کنند، افزود: رتبه ایران 
در شاخص کارآفرینی ۱۰ پله رشد کرده که عمده این رشد به دلیل 
فعالیت استارت آپ هاست. آذری جهرمی با بیان اینکه اجرای طرحی 
با عنوان نوآفرین با هدف بهبود فضای کسب و کارهای نو و رفع موانع 
این نوع کسب و کارها را در  وزارت ارتباطات پیگیری می کنیم، اظهار 
ــتارت آپ را همچون  نهالی دیده ایم که برای  کرد: در این طرح اس
سه سال نیاز به حمایت دارد و در این طرح مفهومی با عنوان پارک 
اقتصاد در قالب جغرافیای مجازی مطرح است که شرکت ها در هر 
ــهر می تواند در آن ثبت نام کنند.عضو  کابینه دولت  استان و هر ش
تدبیر و امید با اشاره به وجود نظام تامین مالی در این طرح اظهار کرد: 
ــده است که وزارت ارتباطات در آن  صندوقی در این طرح تعریف ش
سهم دارد که البته دولتی نخواهد بود و گستره استانی پیدا می کند.
آذری جهرمی با بیان اینکه مسیر پیش روی ما ایجاد شفافیت در نظام 
ــب و کارهای نوین است، تصریح کرد: در  اداری برای حمایت از کس
ــده و  می شود اما به جای  ــور تا کنون افشاگری های بسیاری ش کش
افشاگری باید شفاف سازی کنیم چون ما متولی بیت المالی هستیم 
ــت.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره  که متعلق به همه اس
به اینکه هیچ دلیلی برای چشم پوشی از فساد به بهانه های مختلف 
نیست، گفت: اگر ما مسووالن، نظام را دوست داریم باید بت درونمان 
را بشکنیم و به مردم احترام بگذاریم و نظام شفافیت را ایجاد کنیم. در 
این صورت است سرعت و  حرکت بیشتری خواهیم داشت.وی مقام 
معظم رهبری را پرچمدار مبارزه با فساد دانست و افزود: همانطور که 
ایشان فرموده اند فساد با حرف زدن حل نمی شود بلکه با عمل کردن 
حذف می شود بنابراین دولت الکترونیک را باید با جدیت در دو بخش 

دولت الکترونیک و دولت همراه پیش ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه باید سهمی از اقتصاد فضای مجازی دنیا را تصاحب کنیم، 
گفت: الزم است مسووالن حرف های مردم را بشنوند و شبکه های اجتماعی می توانند حرف مردم را بی واسطه 
برسانند.محمدجواد آذری جهرمی در شورای اداری شهرستان خرامه و در تشریح وضعیت کنونی جمهوری 
اسالمی و با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری، گفت: جمهوری اسالمی اکنون در وضعیت صعود به قله های 
سربلندی است و قاعدتا صعود سختی دارد و در مسیر آسیب ها و موانعی هست، اما مسیر صعود را می توان 
در پیش رو دید.وی ادامه داد: اکنون در پیچ سختی قرار داریم چراکه به کمرکش کوه رسیده ایم و نباید با 
اشتباهمان همه زحمت ها را به هدر دهیم چون در موضع ضعف قرار نداریم.عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان 
اینکه در دو  ماه و نیم گذشته بسیاری از مناطق استان فارس تحت پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه 
قرار گرفتند، تصریح کرد: همچنین بیش از ۱۳ روستا در این مدت به خدمات تلفن همراه و ثابت مجهز شدند 
و ظرف یک ماه پیش رو جاده شیراز تا سه راه رحمت آباد نیز تحت پوشش قرار می گیرد.وی با تاکید بر اینکه 
نظام اسالمی و دولت برآمده از رای مردم و به بدنبال تحقق وعده های خود هستند، خاطرنشان کرد: اکنون در 
پیچ تاریخی صعود قرار داریم و اگر از خود مراقبت نکنیم، از انرژی های جوانان بهره نبریم، نوع نگاه خود را بهینه 
نکنیم و در مجموع اگر ناامید شویم، نمی توانیم مسیر را بپیماییم و همه زحمات  و مجاهدت های امام راحل و 
شهدا در طول چهل سال گذشته را به هدر خواهیم داد پس هم باید مراقب باشیم و هم با وحدت تالش کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تمام قدرت ما از مردم است، گفت: الزم است مسووالن در بین مردم حضور 
داشته باشند تا حرف آنها را از خودشان بشنوند البته از طریق شبکه های اجتماعی می توان حرف های مردم 
را بی واسطه شنید هرچند تلخ باشند.وی  افزود: باید در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در همه حوزه ها 
ــت به خرج داد.آذری جهرمی با اشاره به اینکه بعضی ها ساده ترین شکل ممکن را انتخاب  تالش و ممارس
می کنند، گفت: بستن، کار تنبل هاست و باید سهمی از اقتصاد فضای مجازی در دنیا را تصاحب کنیم که این 
آرزو یک شبه به دست نمی آید و حتما تالش می خواهد.وزیر ارتباطات همچنین به وضعیت رشد ترافیک در 
شبکه ملی اطالعات اشاره کرد و ادامه داد: از نه ماه پیش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطالعات از ۸۰ به ۴7۳ 
گیگابیت رسیده است که البته از این موفقیت مغرور نمی شویم و باید بیشتر تالش کنیم با تامین نیازهای مردم 

در جذب بازارهای بین المللی قدم برداریم.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد: یکی 
ــفافیت و مقابله با فساد و  ــتری برای ایجاد ش از آثار رجیس
رانت خواری به دست آمد و برای مفسدان هزینه سنگینی 
ایجاد کرد که مطمئنا در آینده آثار این طرح بیشتر نمایان 
خواهد شد.داوود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در نامه ای خطاب به محمد جواد آذری جهرمی وزیر 
ــانی که در  ــات و فناوری اطالعات از او و تمامی کس ارتباط
اجرای طرح رجیستری نقش داشتند، تشکر کرد.در این نامه 
ــت: بر خود الزم دیدیم از زحمات جنابعالی و تیم  آمده اس
کارشناسی طرح ثبت گوشی تلفن همراه )رجیستری( تشکر 
ــی و افراد دخیل در این پروژه آرزوی  نموده و برای جنابعال
توفیق روزافزون کنیم.از برکات این طرح می توان به مقابله 

ــی های تلفن همراه، تضمین سالمت مردم، افزایش درآمدهای کشور، تجارت رقابت پذیر  با قاچاق گوش
شفاف، مقابله با سرقت گوشی ها، از بین رفتن جعل و رشوه و تبانی در این حوزه اشاره کرد که طی چند 
روز گذشته یکی از آثار دیگرش که ایجاد شفافیت و مقابله با فساد و رانت خواری بود را به رخ کشید و 
برای مفسدان هزینه های سنگینی ایجاد نمود که مطمئنا طی سالیان آینده روز به روز برکات و آثار این 
طرح بیشتر هویدا خواهد شد.در این طرح عظیم و شفاف ساز که چندسالی با کارشکنی و تعلل روبرو شد 
و با همت و شجاعت شما به جریان افتاد گروه های مختلفی نقش داشتند که جا دارد از تیم های فنی و 
کارشناسی )که کار اجرایی طرح را به عهده داشتند(، اصحاب رسانه و تشکل های دانشجویی )که زحمت 
آگاه سازی جامعه و مقابله با تخریب ها علیه طرح بر دوش آنها بود( و همچنین برخی نمایندگان آگاه و 
دلسوز )که نقش حمایتی داشتند( نیز تقدیر و تشکر شود و ان شاء اهلل اجر همه این عزیزان و خادمان 

ملت و کشور با حضرت زهرا )س(.



  وضعیت پارازیت ها به صورت زنده در شهرها به نمایش درمی آید

»حمید فتاحی« معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شد
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  وزیر ارتباطات در برنامه ای تلویزیونی:
اقتصاد دولتی در دنیا رو  به اضمحالل است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن 
همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شوند تا قیمت به وضعیت 
رضایت بخش نزدیک شود. مهندس آذری جهرمی، در برنامه تلویزیونی 
شب پارسی سیمای استان فارس، گفت: در بازدید نوروزی از استان 
فارس مشاهده کردم که وضعیت ارتباطی مطلوب نبود، ضمن اینکه 
از نظر شاخص های ارتباطات و فناوری اطالعات نیزعقب ماندگی هایی 
داشت و همان زمان به مردم قول دادم در دو مرحله وضعیت ارتباطات 
ــیم که مرحله اول تا پایان خردادماه برای  ــتان را بهبود بخش این اس
برطرف کردن مشکل ارتباطی ۵۰۰ روستا و آبادی بود و مرحله بعدی 
ــال است.وی، با بیان اینکه با همکاری اپراتورها و اداره کل  تا پایان س
ــتان فارس تا پایان خردادماه حدود  ارتباطات و فناوری ارتباطات اس
ــش دادیم، افزود: همین امروز مشاهده  ــتا و آبادی را پوش ۶۰۰ روس
کردم که به جز جاده شیراز تا رحمت آباد همه شهرستان خرامه تحت 
ــل چهارم بود که از این بابت خوشحالم و آن بخشی از  ــش نس پوش
ــت باید ظرف یک  ــش  قرار نگرفته اس جاده هم که هنوز تحت پوش
ماه تحت پوشش قرار گیرد.آذری جهرمی، درباره رفع برخی نواقص 
ــیراز، گفت: با همکاری شهرداری و  ــش تلفن همراه در شهر ش پوش
اپراتورها برای نصب آنتن، مشکالت شهر شیراز بزودی حل می شود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، با بیان اینکه اگر می خواهیم حکمرانی 
خوب داشته باشیم باید به صحبت های مردم گوش دهیم، تصریح کرد: 
با ترورهایی که در دهه شصت رخ داد حلقه ای به دور مسووالن کشور 
ــد که در آن شرایط ضروری بود، اما حضور در بدنه اجتماع  ایجاد ش
ضروری است هرچند امکان سفر به همه کشور وجود نداشته باشد.وی، 
ادامه داد: همه حرف ها را باید شنید اما از طریق شبکه های اجتماعی 
می توان حرف های مردم را شنید.آذری جهرمی، گفت: تالش کرده ام 
از طریق شبکه های اجتماعی حرف های مردم را بی واسطه بشنوم و 
شنیدن حرف مردم برای جامعه آرامش بخش و طبیعتا اثرگذار است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با بیان اینکه اقتصاد دولتی در دنیا 
رو  به اضمحالل است، گفت: امروز در دنیا اشتغال در حوزه صنعت و 
کشاورزی رو  به کاهش و در بخش خدمات رو  به افزایش است و این 
رشد مبتنی بر فناوری اطالعات و خالقیت است.وی، با اشاره به اینکه 
ــس جمهوری در زمان انتخابات دولت دوازدهم توجه ویژه ای به  ریی
ــتند، افزود: دولت از کسب و کارهای نوپا  ــب و کارهای نوپا داش کس
حمایت می کند اما وقتی به حوزه های اجرا می رسیم مقاومت ها شروع 
می شود.عضو کابینه دولت تدبیر و امید، با اشاره به جوانگرایی انجام 
شده در مجموعه دولت، گفت: سن مدیریتی را در وزارتخانه 9 سال 
پایین آوردم و بانوان را به حوزه مدیریتی اضافه کردم که اتفاقا خیلی 

موفق هم هستند.

ــاره به نصب ۱۸ سایت  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
ــهر شیراز در یک ماه گذشته  اندازه گیری امواج رادیویی در ش
گفت: در شهرهای کشور که ذهنیت وجود پارازیت های مضر 
در فضای آنها وجود دارد، این اندازه گیری انجام و نمایشگر آن 
نصب می شود.محمد جواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در 
حاشیه آیین رونمایی از برخی طرح های نوآورانه حوزه فناوری 
ــیراز، افزود: مانند نمایش آلودگی هوا، وضعیت  اطالعات در ش
ــی نیز به صورت زنده در سطح این شهرها نشان داده  فرکانس
می شود تا شهروندان از آن مطلع شوند.این عضو کابینه همچنین گفت: از یک ماه گذشته ۱۸ سایت برای 
اندازه گیری امواج رادیویی در شهر شیراز نصب شده است که نتیجه این پایش ها نشان می دهد که حدود 
این تشعشعات در مرکز استان فارس از استاندارد گرمایی باالتر نیست و در حد نرمال و طبیعی است.وی 
ادامه داد: در ماه های گذشته موضوع پارازیت به مطالبه جدی بخشی از شهروندان شیراز تبدیل شده بود 
که به این دلیل از یکماه گذشته ۱۸سایت اندازه گیری فرکانس های رادیوئی برخط به صورت خاص در 
شیراز راه اندازی شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه این سایت ها به صورت لحظه ای اثر 
تشعشعات تجمعی فرکانس های رادیویی را اندازه گیری می کنند، اظهار داشت: معیاری که به لحاظ فنی در 
استانداردهای علمی مضرر بودن آن بر بدن انسان ثابت شده بحث اثرات گرمایی تشعشعات فرکانسی نظیر 

موبایل، وای فای، تلویزیون، ماهواره و... به صورت تجمیعی شده است که در فضا وجود دارد.

طی حکمی از سوی مهندس محمد جواد 
ــی، وزیر ارتباطات و فناوری  آذری جهرم
ــات، مهندس حمید فتاحی عضو  اطالع
هیات مدیــره  این شرکت به عنوان معاون 
ــرکت  ــر و رییس هیات مدیــره  ش وزی

ارتبـاطات زیرساخت منصوب شد.

در متن  این حکم آمده است:
جناب آقای مهندس حمید فتاحی

بنا به تصمیم هیأت مدیره و به استناد تبصره )2( ماده )۱۶( اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت و نظر به 
شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی ، جناب عالی را به مدت 2 سال به سمت »معاون وزیر و 

رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت« منصوب می نمایم.
ــت ضمن پیشبرد امور و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن شرکت، سیاست ها و اهداف  مقتضی اس
کالن وزارتخانه ، مستخرج از برنامه های دولت دوازدهم، قانون برنامه ششم توسعه کشور، اسناد باالدستی 
به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به شرح ذیل در اولویت 

عمل قرار دهید:
۱. هدایت کالن شرکت جهت بازبینی نقش و جایگاه جدید آن در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات با 

توجه به تحوالت پیش رو به ویژه جهت تسهیل در تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور،
2. هماهنگی برنامه های توسعه ای شرکت با اهداف شبکه ملی اطالعات به ویژه سند تبیین الزامات آن،

۳. سیاستگذاری مناسب جهت آزادسازی فعالیت ها، کاهش انحصار و منطقی نمودن تعرفه های خدمات 
شرکت جهت کمک به توسعه بازار ارتباطی کشور،

ــرکت و حمایت از پژوهش و آموزش  ۴. تقویت جایگاه نوآوری، خالقیت و ایده پردازی در تصمیمات ش
متناسب با تحوالت و رصد فناوری های نوین؛

۵. ارتقای فرهنگ سازمانی، توسعه تفکر استراتژیک و بکارگیری نظام های نوین مدیریتی در تمامی ارکان 
شرکت.

ــت؛ مهندس فتاحی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات از دانشگاه  گفتنی اس
تربیت مدرس و لیسانس مخابرات از دانشگاه آزاد اسالمی و متولد ۱۳۵9 است، پیش از این عضو هیات 
مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، عضو شورای فنی وزارت ارتباطات، مدیرکل امنیت شبکه سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، عضو کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات و عضو شورای راهبری شبکه ملی 

اطالعات بوده است.



مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اعالم کرد: انتخاب مدیران شرکت 
ــته  مخابرات ایران ومدیران مناطق مخابراتی با رعایت اصل شایس

ساالری وبراساس تحقق برنامه ها صورت می گیرد.
ــید مجید صدری، اظهار داشت: ارتباط موثر مدیران با  مهندس س
بدنه اصلی شرکت، کارکنان و ذی نفعان یکی از اولویت های مهم در 
انتخاب مدیران در شرکت مخابرات ایران،است که برای رسیدن به 

اهداف برنامه سال 97 شرکت ارزیابی وانتخاب می شوند.
ــاالری،  ــته س ــا تاکید بر این مهم که توجه به مبحث شایس وی، ب
تخصص و تعهد در انتصابات است، اظهار داشت: مهم ترین رقابت در 
سازمان ها یافتن افراد الیق و شایسته است، نظام شایسته ساالری به 

سازمان ها کمک می کند تا به اهداف خود برسند.
بر این اساس وظیفه اصلی شرکت های مخابراتی در مناطق، توسعه 
خدمات و کسب رضایتمندی مشترکان است، از این رو باید عملکرد 
مجموعه مدیران مناطق بر مبنای اثر بخشی اقدامات آنان در جهت 

وظایف و اهداف شرکت و ارتباط موثر ارزیابی شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با بیان اهمیت هماهنگی عملکرد 
ــاخص های مورد نظر شرکت مخابرات، گفت:  مدیران مناطق با ش
ــت مدیران مناطق با آگاهی از شاخص ها، انتظارات و  ــته اس شایس
ــفاف، به  ــن اهداف، برنامه ها و معیارهای قابل اندازه گیری، ش تعیی

ارتقای عملکرد در حوزه های مورد نظر اهتمام ورزند.
صدری، با اشاره به اینکه مطالبه مردم ازمدیران، نظارت و حضورمیدانی 
ــتاهای تحت  ــت، بیان کرد: مدیران باید به تمام بخش هاو روس اس
مدیریت خود نظارت کنندو ازنزدیک بامسائل و مشکالت مردم آشنا 
شوند و دنبال حل آنها باشند. فعال شدن کارگروه ها و جلسات،ارائه 
ــر تمامی حوزه ها  ــارت و حضور مدیران ب ــای روزانه و نظ گزارش ه

می تواند ما را در رسیدن به اهداف کاری خود کمک کند.
وی، با بیان اینکه گره گشایی از کار مردم، داشتن نگاه توسعه ای در 
مناطق باید به عنوان سیاست های اصلی قلمداد و مورد پیگیری قرار 
گیرد. ابراز امیدواری کرد که در سایه تالش و همدلی همه مدیران 

هر روز شاهد رشد و شکوفایی باشیم.
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ــرکت مخابرات  اقدام مدیرعامل ش
ایران در پیشنهاد و پیگیری نسبت 
ــته های کارکنان و  به تامین خواس
ــرایط کار آنان، منجر به  تثبیت ش
تعامل همه جانبه برای حل مسایل 

و رفع مشکالت شد.
ــورای عالی  ــاس، ش ــن اس ــر ای ب
ــری  ــکلهای کارگ ــی تش هماهنگ
ــرد: با اعالم  ــه ای اعالم ک در بیانی
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای آیین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال ۱۳۸9 

در سال ۱۳97 فصل جدیدی در شرکت مخابرات ایران آغاز شده است.
ــکالت معیشتی و  ــاره به اینکه اجرای آیین نامه پیش از آنکه رافع مش همچنین در این بیانیه با اش
ترمیم کننده حقوق کارکنان باشد، نوید بخش اعتماد و احترام به قانون در مدیریت شرکت است، 
آمده است: اقدام شایسته مدیرعامل در قبول و تعهد به تامین و تثبیت شرایط کار پرسنل، آغازی 

است برای تعامل و تفاهم در بحران نیروی انسانی شرکت برای رسیدن به نتیجه برد - برد است.
ــب  در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه زمان تالش و تعامل و مطالبه گری همگان برای کس
جایگاه شایسته فرا رسیده است، آمده است: به کارکنان اطمینان می دهیم در اجرای قوانین، آیین 

نامه های پرسنلی و مطالبه حقوق قانونی تا آخر ایستاده ایم و آنها را عملی خواهیم کرد.

 بیانیه  شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری:
پیگیری مدیرعامل شرکت مخابرات برای تامین خواسته های کارکنان و تثبیت 

شرایط کار آنان قابل تقدیر است

 معاون وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی روسیه، اعالم کرد:

ریزش 10 تا 20 درصدی کاربران تلگرام در روسیه بعد از بلوکه شدن

ــال، مخابرات و  ــعه  دیجیت معاون وزیر توس
ــیون روسیه، گفت:  ارتباطات جمعی فدراس
تلگرام بعد از بلوکه شدن در روسیه ۱۰ تا 2۰ 
درصد کاربرانش را از دست داد، اما از آنجا که 
در پی استفاده از فیلترشکن ها و وی پی ان ها 
نمی توان متوجه شد کاربران با آی پی کدام 
کشور به تلگرام باز می گردند نمی شود آمار 
دقیقی در مورد تعداد کسانی که هم اکنون 

از تلگرام استفاده می کنند ارائه داد.
»الکسی کنستانتینویچ ولین« که در راس 
هیاتی از نمایندگان رسانه های مطرح روسیه 
به تهران سفر کرده است، در پاسخ به سوالی 
درخصوص وضعیت کنونی تلگرام در روسیه، گفت: تلگرام یک مسنجر است نه یک رسانه جمعی و ما 
به آن به چشم وسیله ای برای انتقال اطالعات نگاه می کنیم و نه بیشتر. هیچ وقت هم هیچ اعتراضی 
نسبت به فعالیت آن در کشورمان نداشتیم تا این مساله پیش آمد که متوجه شدیم در راستای اهداف 
تروریستی تعدادی از کاربران فعالیت می کند. زمانی که از رئیس آن درخواست همکاری در این زمینه 

کردیم با پاسخ منفی مواجه شدیم و در پی مراجعه به دادگاه بلوکه اش کردیم.
معاون وزیر توسعه ی دیجیتال، مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه، خاطرنشان کرد: این اتفاق 
فقط در روسیه رخ نداد و در کشورهای دیگری از جمله در کشور خودتان هم رخ داده است. مبنای ما 
این نیست که تلگرام را به صورت صد در صد منع کنیم بلکه فقط می خواهیم دسترسی به آن محدود 

شود.
ولین در ادامه در مورد اینکه بعد از بلوکه شدن تلگرام چند درصد از کاربران آن ریزش داشته اند و اینکه 
آیا پیام رسان دیگری در روسیه فیلتر است یا خیر؟ توضیح داد: هیچ مسنجر دیگری در روسیه بلوکه 
نشده است و تلگرام نیز بعد از بلوکه شدن ۱۰ تا 2۰ درصد کاربرانش را از دست داد اما از آنجا که در 
پی استفاده از فیلترشکن ها و وی پی ان ها نمی توان متوجه شد کاربران با آی پی کدام کشور به تلگرام باز 
می گردند نمی شود آمار دقیقی در مورد تعداد کسانی که هم اکنون از تلگرام استفاده می کنند ارائه داد.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
شایسته ساالری و تحقق برنامه ها
 از ارکان مهم در انتصابات است



  رگوالتوری به مردم برای فعال سازی پیامک های 
جعلی خدمات ارزش افزوده هشدار داد

اطالعیه همراه اول در خصوص پیام های شارژ رایگان
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 نائب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تیم مدیریتی و پرسنل شرکت مخابرات ایران با همکاری هم مشکالت را حل کنند

نائب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ــالمی، گفت: در مدیریت شرکت داری،  شورای اس
دولت و مجلس نمی تواند تعیین تکلیف کند. شرکت 
ــه و اقتصادی  ــمتی حرکت کند تا بهین باید به س
مدیریت شود و بهره وری و درآمد و رضایت مشتریان 
افزایش یابد.دکتر »فریدون احمدی« عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو 
با خبرنگار سیتنا پیرامون ارزیابی اقدامات تیم جدید 
مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حوزه ی حقوقی 
و رفاهی پرسنل، اظهار کرد: مخابرات، سازمانی دانش محور است و سرمایه ی اصلی آن نیروی انسانی است 
و مهندسان و کارشناسان خوبی در آن فعالیت دارند.این نماینده  مجلس، اظهار کرد: اگر در موارد مدیریتی 
به خوبی عمل شود، ادامه ی مسیر مستلزم آن است که همه ی مدیران و پرسنل دست به دست هم دهند 
تا درآمد و بهره وری باال رفته و میزان درآمد دریافتی و رضایت کارکنان نیز افزایش یابد.احمدی، خاطرنشان 
کرد: در مدیریت شرکت داری، دولت و مجلس نمی تواند تعیین تکلیف کند. شرکت باید به سمتی حرکت 
کند تا بهینه و اقتصادی مدیریت شود و بهره وری و درآمد و رضایت مشتریان افزایش یابد.نماینده  مردم 
زنجان و طارم در مجلس، اظهارکرد: یک طرفه نمی شود تصمیم گرفت، بلکه هم تیم مدیریتی و هم پرسنل 
باید با هم مسائل را حل کنند و منابع مالی را افزایش دهند. در صورتی که مدیریت و پرسنل از هم راضی 
ــرکت راضی خواهند بود.احمدی، در پایان افزود: مجموع  ــند مردم و خدمات گیرندگان نیز از آن ش باش

ارزیابی ها حاکی است که مهندس صدری و تیم ایشان در شرکت مخابرات به خوبی عمل کرده اند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری، اعالم کرد: اپراتورهای 
تلفن همراه الزام دارند درباره ماهیت پیامک های جعلی مربوط 
ــترکان اطالع رسانی الزم  به خدمات ارزش افزوده به تمامی مش

را انجام دهند.
ــترده پیامک های  ــاره به مشاهده ارسال گس مجید حقی با اش
ــان های اجتماعی یا  تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رس
ــخصی که کاربران را تشویق می کند با ارسال  سرشماره های ش
ــت: برخی از  ــرویس رایگان دریافت کنند، گف ــارژ یا س کد، ش
کاربران با اعتماد به اینکه پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را 
انجام می دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس 

ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود.
ــده اند در این  ــوی رگوالتوری ملزم ش وی، افزود: اپراتورها از س
ــام دهند و  ــانی الزم را انج ــترکین اطالع رس ــوص به مش خص
ــرکت های ارایه دهنده خدمات مبتنی بر  همچنین به تمامی ش
ــال  ــوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارس محت

کنند.
حقی، با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات با جدیت حقوق 
ــی مرتبط برای  ــع حقوقی و قضای ــق مراج ــران را از طری کارب
شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می کند. از تمامی مردم 
خواست کرد ضمن بی توجهی به اینگونه پیام ها، اطالعات مربوط 
ــرویس ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت های اینترنتی  به س

رسمی اپراتورها دریافت کنند.
ــر شده در ایام عید فطر در مورد  حقی، درباره خبر جعلی منتش
ــته اینترنتی یک اپراتور از طریق کد  ــازی سرویس بس فعال س
ــأ این  ــده منش ــتوری، تصریح کرد: با پیگیری های انجام ش دس
پیامک شناسایی و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

وی، افزود: این سرویس برای حدود ۵۰۰ هزار مشترک فعال شده 
ــده، سرویس غیر فعال شده و بسته  بود که با پیگیری انجام ش
اینترنتی مشترکین به حالت قبل از این سرویس برگردانده شد و 
همچنین هزینه های دریافت شده از ۳ هزار و ۱۰۰ مشترک برای 

فعال سازی این سرویس، به آنها برگردانده شد.

اپراتور اول در اطالعیه ای به مشترکین خود هشدار داد، پیام هایی که با مضمون ارسال کد جهت دریافت 
شارژ رایگان برای آنها ارسال می شود، تبلیغاتی است.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات ایران، اعالم کرد: پیام هایی که با مضمون ارسال کد جهت دریافت 
ــده یا در فضای مجازی ارسال می شود،  ــارژ رایگان یا هدیه از طریق شماره های مختلف پیامک ش ش
تبلیغاتی است و عمدتاً با هدف فروش کاال یا خدمات ارسال می شود و پاسخ دادن به آنها ممکن است 

برای مشترک هزینه در بر داشته باشد.
همراه اول تصریح کرده است که مشترکین باید در خصوص پاسخ دادن به اینگونه پیام ها اطالع الزم را 

از نوع پیام و میزان هزینه آن را داشته باشند.



13
97

اه 
ر   م

��
ی�

 / ت
34

ره 
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

20

گام نو

 پیشرفت های شگفت آور برخی شرکت های چینی در تولید محصوالت جدید نشان 
ــتند و قدم در راه  ــاً کپی کننده محصوالت غربی نیس ــد که آنها دیگر صرف می ده

نوآوری به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته گذاشته اند.
پیشرفت های شگفت آور برخی شرکت های چینی در تولید محصوالت جدید نشان 
ــتند و قدم در راه  ــاً کپی کننده محصوالت غربی نیس ــد که آنها دیگر صرف می ده

نوآوری به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته گذاشته اند.
ــال 2۰۰۶ یک دانشجوی 2۶ ساله چینی به نام وانگ تائو )فرانک وانگ( که  در س
ــگاه علوم و فناوری هنگ کنگ بود، در اتاق خود  ــاکن یکی از خوابگاههای دانش س
استارت آپی را پایه گذاری کرد که امروز بزرگترین شرکت تولیدکننده هواپیماهای 

بدون سرنشین غیرنظامی در جهان به شمار می رود.
ــود این مبتکر چینی در آن زمان به دلیل عملکرد خوبش در دانشگاه،  گفته می ش
ــدن آن بالگرد ظرف  یک بالگرد کنترلی از پدر خود جایزه گرفته بود، اما خراب ش
ــاخت یک بالگرد بهتر برآید. در همین  ــد که وی در صدد س مدتی کوتاه باعث ش
راستا او تصمیم گرفت به عنوان بخشی از تز پایانی خود در دانشگاه علوم و فناوری 
ــین  ــتم کنترل الکترونیکی هواپیماهای بدون سرنش هنگ کنگ، روی بهبود سیس
ــیس شرکت دی جی آی )DJI( منجر  کار کند؛ تصمیم بزرگی که درنهایت به تأس
ــی هواپیماهای  ــر 7۰ درصد از بازار جهان ــرکت دی جی آی در حال حاض ــد. ش ش
ــین غیرنظامی را در اختیار دارد و نشان داده است که چینی ها از چه  بدون سرنش

چینی ها چطور از کپی برداری به نوآوری رسیدند؟

قابلیت هایی برای رقابت در عرصه فناوری برخوردارند.
ــد انتقادی می نگرند و بر  ــوالً معجزه اقتصادی چین را با دی ــانه های غربی معم رس
ــرفت های غیرقابل انکار چین در دهه های اخیر، همچنان  این باورند که به رغم پیش
ــورهای غربی وجود دارد و چین  ــکاف تکنولوژیکی بزرگی بین این کشور و کش ش
برای رسیدن به سطح کشورهای غربی باید راه درازی را بپیماید. در این میان ظهور 
ــت که چینی ها دیگر صرفاً  ــرکت هایی مانند دی جی آی گویای این واقعیت اس ش
ــوآوری در حوزه فناوری های  ــتند و قدم در راه ن کپی کننده محصوالت غربی نیس

پیشرفته گذاشته اند.
در سال 2۰۱7 فروش شرکت دی جی آی به 2.7 میلیارد دالر رسیده و این شرکت 
ــاالنه باالتر از ۱۰۰ درصد را در فاصله سال های  ــته است نرخ رشد فروش س توانس
2۰۱۳ تا 2۰۱7 به ثبت برساند که رشدی خارق العاده در عرصه کسب وکار به شمار 
ــرکت حضور قابل توجهی در بازارهای آمریکا، اروپا و آمریکای التین  می رود. این ش
دارد و ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد دالر برآورد می شود. فرانک وانگ ۴۵ درصد از 
سهام شرکت دی جی آی را در اختیار دارد و از این رو باید وی را نخستین میلیاردر 

فعال در زمینه تولید هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی بدانیم.
تاکنون چندین شرکت فعال در منطقه معروف سیلیکون ولی آمریکا با پشتوانه مالی 
مناسب وارد رقابت با شرکت دی جی ای در حوزه تولید هواپیماهای بدون سرنشین 
ــته اند  ــده اند اما نه از لحاظ قیمت و نه از لحاظ ویژگی های فنی و کیفی نتوانس ش
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ــرکت چینی برابری کنند؛ شرکتی که با بهره گیری از اکوسیستم صنعتی  با این ش
ــت محصوالت خود را با قیمتی اندک تولید و عرضه نماید.  ــنژن قادر اس منطقه ش
ــال 2۰۱۶ بیش از ۱۵۰۰ نفر از ۴۰۰۰ نیروی فعال در شرکت دی جی آی را  در س
ــعه آن تشکیل می داده اند که این رقم برای شرکتی  کارکنان بخش تحقیق و توس
در ابعاد دی جی آی واقعاً فوق العاده است. دی جی آی در سال 2۰۱۳ اولین محصول 
ــوم معرفی کرد و پس از آن محصوالت متعددی را یکی  ــی خود را به نام فانت جهان

پس از دیگری به بازار ارائه نموده است.
شرکت DJI تنها نمونه ای از شرکت های چینی به سرعت در حال رشدی است که با 
تکیه بر سه مزیت ارزشمند و شاید غیرقابل دسترس برای بسیاری از رقبای خارجی 
آنها، در حوزه های مختلف دست به نوآوری می زنند و حتی گاهی شرکت های غربی 

را نیز پشت سر می گذارند. این سه مزیت مهم عبارتند از:

   اکوسیستم تولیدی مناسب برای صنایع نسل جدید
ــته ای مانند شنژن و گوانگژو  ــهرهای صنعتی برجس منطقه دلتای رود پرل که ش
ــده اند، یک اکوسیستم تولیدی مناسب و در کالس جهانی دارد و از  در آن واقع ش
ــاخت های فیزیکی، لجستیکی و صنعتی بسیار خوبی برای شرکت های فعال  زیرس
ــت؛ مزیتی که در سایر شهرهای صنعتی  در حوزه قطعات الکترونیکی برخوردار اس

چین نیز کم وبیش دیده می شود.
ــی دیگری را نیز  ــدی قابل قبول، مزایای فرع ــتم تولی ــورداری از یک اکوسیس برخ
ــعه  ــازی و توس در پی دارد. یکی از این مزایا، کاهش زمان مورد نیاز برای نمونه س
ــت. نمونه ای که ساخت آن در سیلیکون ولی آمریکا دو هفته  محصوالت جدید اس
ــنژن چین تنها ظرف یک روز آماده می شود. توسعه محصوالت  زمان می برد، در ش
جدید اغلب مستلزم ساخت دهها نمونه است )مثاًل در جریان تولید یک مدل جدید 
ــاخته شد( و به همین دلیل سرعت گرفتن  ــون، ۵۰۰۰ نمونه س از جاروبرقی دایس
فرآیند نمونه سازی از اهمیت بسزایی در معرفی سریع تر محصوالت به بازار برخوردار 
است. از طرفی اکوسیستم تولیدی شهرهای صنعتی چین به تولیدکنندگان امکان 
می دهد که با بهره گیری از مزیت صرفه های ناشی از مقیاس، ضمن کاهش چشمگیر 

هزینه های تولید خود، کیفیت محصوالتشان را نیز در حد قابل قبولی حفظ کنند.

  خیل عظیم نیروی کار ماهر و نیمه ماهر
ــد فزاینده ای  ــتمزدها در چین رش ــال های اخیر دس تقریباً همه می دانند که در س
ــیار ارزان، به  ــروی کار بس ــع نیازمند به نی ــت و به همین دلیل صنای ــته اس داش
ــده اند. بااین وجود چین هنوز هم  ــام و بنگالدش منتقل ش ــورهایی مانند ویتن کش
 )R&D( ــعه ــورداری از نیروی کار ارزان در دو حوزه تحقیق و توس ــه لحاظ برخ ب
ــان چینی  ــرمایه گذاران دارد. مهندس و بازاریابی و فروش، جذابیت ویژه ای برای س
ــی می کنند و فارغ التحصیالن  ــی با کارکردها و ویژگی های جدید طراح محصوالت
رشته های بازرگانی و مدیریت این کشور نیز سیاست های فروش را به گونه ای تنظیم 
ــت مصرف کنندگان  می کنند که محصوالت جدید با کمترین هزینه ممکن به دس
ــب وکار و نوآوری های  ــد؛ آنها همچنین در زمینه تدوین مدل های جدید کس برس
ــان و مدیران چینی عالوه  ــاری نیز توانمندی های خاص خود را دارند. مهندس تج
ــتمزد اسمی اندکشان، از لحاظ سخت کوشی نیز نسبت به همتایان خود در  بر دس
دیگر کشورها برتری محسوسی دارند. بر اساس گزارشی که اخیراً از سوی شرکت 
ــرکت چینی هوآوی –بزرگترین  ــر شده است، مهندسان ش آلمانی زیمنس منتش
ــی های تلفن همراه در  ــرکت مخابراتی چین و سومین تولیدکننده بزرگ گوش ش
جهان- ساالنه 27۵۰ ساعت کار می کنند که این رقم دو برابر متوسط ساعات کاری 

مهندسان شرکت های غربی است.
البته در آمریکا نیز ساالنه مهندسان و مدیران زیادی تربیت می شوند، اما هزینه های 
ــیار سنگین است؛ در حالی که دولت چین با سرمایه گذاری  تحصیل در آمریکا بس
چشمگیر در دانشگاههای این کشور، مهندسان و مدیران مورد نیاز صنایع مختلف 
ــرار می دهد. توجه ویژه دولت چین به  ــیار کمتر در اختیار آنها ق را با هزینه ای بس
دانشگاهها همچنین باعث شده است که تعداد زیادی از نخبگان چینی تحصیل کرده 

در کشورهای غربی نیز برای بازگشت به کشورشان انگیزه مضاعفی پیدا کنند.

  بازار داخلی بزرگ
چین جمعیتی در حدود ۱.۴ میلیارد نفر دارد که تقریباً یک میلیارد نفر از آنها به 
زبان رسمی چین )چینی ماندرین( صحبت می کنند. رشد چشمگیر اقتصاد چین و 
شکوفایی طبقه متوسط در این کشور باعث ایجاد یک بازار بسیار بزرگ در منطقه 
ــده است؛ بازاری که به تولیدکنندگان چینی امکان می دهد که محصوالت خود  ش
را به راحتی در بازار داخلی بیازمایند و ره صدساله را یک شبه بپیمایند. شرکت های 
ــپس  ــب وکار خود را در بازار داخلی آزمون می کنند و س چینی ابتدا مدل های کس
با اطمینان خاطر بسیار زیادی پای به بازارهای بین المللی می گذارند. مثاًل شرکت 
هایر ابتدا در چین شهرت زیادی در زمینه تولید لوازم خانگی ارزان قیمت و باکیفیت 
ــت آورد و سپس با بهره گیری از تجربیات داخلی خود توانست در بازارهای  به دس

جهانی نیز به یک قدرت مهم تبدیل شود.
ــرفت های  عالوه بر این مزیت ها، تولیدکنندگان چینی از مزیت های حاصل از پیش
ــتفاده می کنند. نوآوری های متعدد  ــن اس جهانی در حوزه فناوری نیز به نحو احس
ــخت افزاری –ازجمله تجهیزات تصویربرداری،  ــیاری از حوزه های س جهانی در بس
ــمگیر در زمینه هوش  ــرفت های چش قطعات نیمه هادی، باتری ها و ...- و نیز پیش
ــته  ــت تا راحت تر از گذش مصنوعی و پردازش اطالعات به چینی ها کمک کرده اس

دست به نوآوری بزنند.
ــد، از  ــاره ش به طور کلی می توان گفت چین با بهره گیری از مزایایی که به آنها اش
شرایط بسیار مساعدی برای تولید محصوالت پیشرفته با قیمت و کیفیت مناسب 
ــعه یافته کار بسیار دشواری برای  ــت و آمریکا و دیگر کشورهای توس برخوردار اس

رقابت با چین در حوزه فناوری دارند.
شاید یکی از دالیل تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین، نگرانی آمریکایی ها 
ــخیر بازار فناوری توسط شرکت های چینی باشد؛ اما این نگرانی نباید باعث  از تس

شود که مزایای بلندمدت رابطه تجاری با چین مورد غفلت قرار گیرد.

بر اساس گزارشی که اخیراً از سوی شرکت آلمانی 
زیمنس منتشر شده است، مهندسان شرکت چینی 
هوآوی –بزرگترین شرکت مخابراتی چین و سومین 
تولیدکننده بزرگ گوشی های تلفن همراه در جهان- 

ساالنه 2750 ساعت کار می کنند که این رقم دو 
برابر متوسط ساعات کاری مهندسان شرکت های 

غربی است.
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اروپایی ها رسمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها را افزایش می دهند؟

دعوت از اروپایی ها برای رسمایه گذاری در حوزه استارت آپ های ایرانی

در روزهایی که بسیاری از شرکت های بین المللی به دلیل خروج آمریکا از برجام در 
ــد که جذب سرمایه گذاری های خارجی با  ــتند و به نظر می رس حال ترک ایران هس
ــده است؛ که توسعه استارت آپ ها می توانند راه جدیدی برای  چالش هایی همراه ش
همکاری های بین المللی ایران به خصوص با شرکت های اروپایی را فراهم کنند. برای 
ــترده در این زمینه معاون علمی رئیس جمهور عازم  ــق این مهم و مذاکرات گس تحق
ــی اتحادیه اروپا شد تا در همایش» همکاری های بین المللی  بروکسل پایتخت سیاس
اقتصادی و فناوری ایران و اروپا« شرکت کند و از توانمندی های ایران در حوزه استارت 
ــد جامعه استارت آپی و  آپ ها بگوید. یکی از اصلی ترین محورهای این همایش »رش
بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان« بود. همچنین در این همایش نشست های 
ــتـارتاپ هـا در ایـران« و »سرمایه گـذاری و  ــم انـداز اس تخصصی با موضوعات »چش

کسب و کـار در ایـران« برگزار شد.
 

بیش از 100 استارتاپ توسط کارشناسان جوان ایرانی، خلق شده  است که در خارج تحصیل  کرده اند و تصمیم گرفتند تا با استفاده از بهترین 
تجارب و شبکه جهانی خود در ایران، زندگی و سرمایه گذاری کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، قرار گرفتن ایران در میان ۵ کشور برتر دارای 
بیشترین رشد کارآفرینی در جهان، وجود ۴7 میلیون کاربر اینترنت و رتبه ۵ در تعداد 
مهندسان فارغ  التحصیل را مزیت های ایران برشمرد و گفت: ما آماده هستیم تا دست 
ــت کشورهای اتحادیه اروپا زیر ساختارها و کانال های ضروری برای همکاری را  در دس
تأسیس کنیم. ستاری گفت: با تمرکز بر صحنه استارتاپ در ایران، اصالحاتی در سیستم 
نوآوری انجام دادیم. برای مثال، مدل اکوسیستم تجاری و استارتاپ های جدید، شکل 
گرفته اند؛ امور مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل شده اند و فرار 

مغزها معکوس شده است.

ــی در حوزه های فناوری در ایران  ــده در زمینه ترویج کارآفرین وی به اقدامات انجام ش
اشاره کرد و گفت:  بیش از ۳۵۰۰ شرکت مبتنی بر فناوری، طی ۶ سال اخیر، شناسایی 
شده اند و ما با ارائه معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی، وام های کم بهره و بسیاری 
از امکانات توانمندسازی و برنامه های ترغیب کسب و کار، فعاالنه از آنها حمایت می کنیم. 
به گفته وی این شرکت ها در حال حاضر ساالنه ۱2 میلیارد دالر آمریکا، گردش مالی 

ــغل مستقیم جدید در کشور شده اند.  ــالیانه دارند و باعث ایجاد حدود ۳۰۰ هزار ش س
ستاری توسعه صنعت محتوای دیجیتال را از جمله دستاوردهای این شرکت ها عنوان 
ــون بازدید دارد و  ــخه یوتیوب ایرانی )آپارات( هر روز 7۴ میلی ــرد به گونه ای که نس ک
ادامه داد: فروشگاه برنامه موبایل ایران با عنوان »کافه بازار« از دیگر زمینه های فعالیت 

دیجیتالی ایران است که ۴۰ میلیون کاربر و 2۱۰ هزار طراح دارد.

معاون علمی ریاست جمهوری شرکت دیجی کاال را به عنوان بزرگترین شرکت تجارت 
الکترونیک در ایران عنوان کرد که سرمایه محلی و خارجی اضافی زیادی را کسب کرده 
ــت و صاحب بیش از 9۰ درصد فروشگاه خرده فروشی آنالین کشور است و تاکید  اس
کرد: این شرکت به  عنوان یک فروشگاه آنالین، بیشترین بازدید را در خاورمیانه دارد و 
جزو برترین های آسیا است به گونه ای که بیش از ۱۰۰۰ عرضه  کننده و ۱۱ هزار مسئول 

فروش دارد و هر روز ۳ میلیون دالر آمریکا، فروش دارد.

ــتاری، بخش اجاره آنالین خودرو را از دیگر فعالیت های شرکت های استارتاپی ذکر  س
ــتارتاپ به نام »اسنپ« که با سرمایه  گذاری مشترک یک شرکت  کرد و افزود: یک اس
ــرعت، ابعاد بازار خود را از ۱۰۰  ــریکی خارجی، تأسیس شد، توانست به  س ایرانی و ش
ــواری روزانه در حال  ــواری روزانه در ژانویه 2۰۱۶ در تهران تا حدود یک میلیون س س

حاضر، گسترش دهد.

ــتارتاپ های معتبری، موجب فراهم شدن فرصتی برای  به گفته وی، ظهور چنین اس
ــت و بیش از ۱۰۰  ــده اس همکاری بین المللی در اکثر بخش های مختلف در ایران ش
استارتاپ توسط کارشناسان جوان ایرانی، خلق شده  است که در خارج تحصیل  کرده اند 
و تصمیم گرفتند تا با استفاده از بهترین تجارب و شبکه جهانی خود در ایران، زندگی و 
سرمایه گذاری کنند. این استارتاپ ها، مشاغل تخصصی بسیاری برای کارشناسان ایرانی 
در حوزه هایی مانند ICT، تجهیزات پزشکی، بیوتکنولوژی و نوآوری شهری، ایجاد کرده 
است. ستاری همچنین شرکت های اروپایی را به سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها 
ــرمایه گذاری و مشارکت  ــرکت های دانش بنیان در ایران، دعوت کرد و گفت: س و ش
اقتصادی در ایران نه  تنها جذاب بلکه مفید است و فرصتی برای بررسی بازار بهره  برداری 

نشده در منطقه، ایجاد می  کند.

البته در شرایطی معاون علمی رئیس جمهور برای جذب همکاری های بین المللی در 
حوزه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان ایرانی به بروکسل رفت که در دو سال 
گذشته از سوی شرکت های اروپایی همچون)IIIC( در شرکت های استارت آپی ایران 
همچون دی جی کاال و کافه بازار سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است. همچنین 
چندی پیش مدیرعامل فرابورس نیز از عالقه شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری 
ــر داد. امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران با  ــتارت آپ های ایرانی خب در حوزه اس
اشاره به حمایت بازار سرمایه از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان داخلی، گفت: 
بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حمایت از استارتاپ ها رقابت وجود دارد. او به 
توجه ویژه خارجی ها به کسب و کارهای نوین ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: در برخی 
موارد، سرمایه گذاران خارجی اقدام به جذب استارتاپ های ایرانی کرده اند به طوری 
که گروه کاری مربوطه را به طور کامل به خارج از کشور انتقال داده اند. سرمایه گذاران 
کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس از جمله مهمترین سرمایه گـذارانی هستنــد 

که استارتــاپ های ایرانی را جذب کرده اند.
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 سندیکا

درخواست سندیکای صنعت مخابرات ایران از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

رگوالتوری نسبت به اصالح ساختار تعرفه ای متناسب با قیمت متام شده اقدام کند

پست بانک ارائه  تسهیالت و خدمات بانکی آسان و ارزان و گشایش اعتبار ریالی برای رشکت های 

مخابراتی را در دستور کار قرار دهد 

بخش بیشرتی از سود رشکت مخابرات به توسعه اختصاص یابد

سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ــت اندرکاران حوزه مخابرات و ارتباطات در شرایط  ــمردن اوضاع و احوال دس ضمن برش
فعلی، برای جبران نقاط ضعف و تبدیل تهدیدها به فرصت ها، از ایشان کمک خواسته اند.
در متن نامه ی سندیکای صنعت مخابرات ایران که به امضای مهندس رستگار، عضو و دبیر 
این سندیکا رسیده، خطاب به مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

آمده است:

   اول مطالعه و بعد مطالبه
ــندیکای صنعت مخابرات ایران هر روز شاهد مشکالت  وقتی که دبیر و هیات مدیره س
مالی شرکت های عضو اعم از تولیدی و خدمات فنی و مهندسی هستند، علی رغم اینکه 
ــعه تحقیق و تولید، خدمات فنی و فناوری های جدید  ــتر وقت خود را به توس باید بیش
و همگرائی بین اعضاء و ارتباط سازنده با کارفرمایان اختصاص دهند مجبورند به دنبال 

مطالبات درازمدت شرکت ها از مجموعه مخابرات کشور باشند.
همه این تالش ها و استفاده از تمام فرصت ها و منطق ها فقط منجر به پرداخت های قطره 
ای در چند نوبت شده که کفاف هزینه های جاری شرکت ها را نداده، چه رسد هزینه های 

تحقیق و توسعه که الزمه رشد و بقای هر شرکت می باشد.
مزیت نسبی کشور در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات به حدی است که با وجود مشکل 
ــی مالی، به یاری خبرگان و دانش آموختگان این صنعت و همکاری و معاضدت  اساس
ــرکت مخابرات ایران در سال ۱۳97 برنامه معرفی حداقل ۴۰  ــان ش مدیران و کارشناس
محصول پیشرفته جدید داخلی در حوزه ICT به میمنت چهلمین سال پیروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی در دستور کار قرار گرفته است.
حال سوال این است که چرا با این همه ارتباط سازنده و منطق قوی موفقیت چندانی در 

وصول مطالبات از شرکت مخابرات ایران حاصل نشده است؟
در زیر به نتیجه مطالعه و چارچوب مطالبه که می بایستی به جد مورد توجه قرار بگیرد 

اشاره و تاکید می گردد.

   مطالعات:
۱ . شرکت مخابرات ایران بزرگترین بازار مصرف تولیدات داخلی تجهیزات مخابراتی است.
2 . توسعه و نوسازی شبکه مخابرات کشور موجب رونق تحقیق و تولید بومی  و اشتغالزایی 

در بخش سخت افزار و نرم افزار می گردد.
۳ .  توسعه و نوسازی شبکه مخابرات کشور نیاز به سرمایه گذاری وسیع مالی و فنی دارد.
۴ .  درآمد شرکت مخابرات ایران پاسخگوی این سرمایه گذاری نیست و فقط هزینه های 

جاری شرکت را پوشش می دهد.
۵ . بخش خصوصی )شرکت های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی( آماده سرمایه گذاری 
برای توسعه مخابرات هستند ولی با تعرفه های موجود توجیه اقتصادی برای برگشت سرمایه 

وجود ندارد.
۶ . تجدیدنظر در ساختار تعرفه های خدمات ارتباطات ثابت که حدود دو سال پیش انجام 
گرفته هرچند که به نظر می رسید افزایش درآمد را در پی داشته باشد ولی نتیجه آنطور نبود 

)حذف کد بین شهری داخل استان و همسان سازی کدها(.
7 .  تاخیر در اصالح ساختار تعرفه ای خدمات ارتباطی ثابت از یک طرف باعث از دست رفتن 

کارائی شبکه مخابرات کشور و از طرف دیگر رکود و متعاقب آن تعطیلی صنعت می گردد.

   مطالبات:
ــور )شرکت های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی( نهایت سعی  صنعت مخابرات کش
خود را در توسعه و ارتقای شبکه مخابرات کشور در بدترین شرایط پرداخت بکارگرفته اند 
بطوریکه در سال های گذشته عمالً شرکت های تولیدی داخلی نقش فاینانس مالی را با بهره 

صفر درصد برای دوره های 2 تا ۳ ساله داشته اند، لذا موارد زیر از مطالبات است:
۱ .  سهامداران محترم شرکت مخابرات ایران بخشی از سود شرکت را به توسعه اختصاص 
داده اند ولی اصالً هزینه های مربوط به توسعه را پوشش نمی دهد و عنایت ویژه آنان که از 

نهادهای مردمی و انقالبی هستند موردانتظار است.
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باتوجه به هزینه های سنگین توسعه و  2 . س
نوسازی شبکه های ارتباطی ثابت و زمانبری اجرای آن و فاصله نسبتاً زیاد بین سرمایه 
گذاری و شروع بهره برداری، نسبت به اصالح ساختار تعرفه متناسب با قیمت تمام شده 

اقدام نمایند.
۳ .  شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای ارتباطات ثابت تمام تالش خود را برای استفاده 
ــرمایه های موجود بکارگیرند و به موازات آن با اعتمادسازی، نسبت به جذب  بهینه از س
سرمایه های بخش خصوصی اقدام و از طریق مشتری مداری برای رونق بازار خود همت 

نمایند.
۴ .  پست بانک جمهوری اسالمی ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ICT، توسعه شبکه 
مخابرات ثابت کشور و پشتیبانی از شرکت های تولیدی و خدمات فنی، مهندسی داخلی 
از نظر ارائه تسهیالت و خدمات بانکی آسان و ارزان قیمت و گشایش اعتبار ریالی برای 

قراردادهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهد.
۵ . شرکت های تحقیقاتی، تولیدی و خدمات فنی، مهندسی عضو سندیکا دست در دست 

هم و بیش از پیش برای ارتقای جایگاه مخابرات کشور تالش نمایند.
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نگاهی به دیپلامسی علم و فناوری
دکتر حسین قریب

   دیپلماسی علم و فناوری ضرورتی اجتناب ناپذیر
 علم زبانی بین المللی و به دور از هرگونه تعصبات قومی و قبیله ای است. طبق تعریف 
واژه نامه آکسفورد، علم به معنای فعالیت های فکری و عملی شامل مطالعه نظام مند 
ــت و  ــاهده و آزمایش اس ــاختار و رفتار در جهان فیزیکی و طبیعی از طریق مش س
ــی، ابزار اصلی ارتباطی دولت ها و توانمند نمودن  دیپلماسی طبق واژه نامه دیپلماس
آنها در روابط است. تحوالت علمی دهه های اخیر به نحوی شگرف سریع و گسترده 
ــول فناوری بوده اند،  ــته به یک تح ــد. اکثر تحوالت رخ داده در دل خود  وابس بوده ان
مانند انقالب ارتباطات، جهانی شدن، فتح فضا توسط انسان و …  اگر تا اواسط قرن 
بیستم فناوری تنها در حوزه های خاص صنعتی نفوذ کرده بود، اما در دهه های اخیر 
ــاید زندگی بدون دخالت فناوری  ــر حوزه های زندگی افراد نفوذ نموده و ش  در اکث
ــاوری در آنها صورت گرفته  ــد فن ــوان تصور نمود.  برخی از حوزه هایی که رش را نت
است، حوزه هایی هستند که اثرات  مستقیمی بر معادالت سیاسی جهانی داشته اند، 
ــط انسان.  همچنین فناوری تاثیرات قابل  مانند اختراع بمب اتم و یا فتح فضا توس
توجهی در بخش اقتصاد گذاشته که ایجاد شاخه ای جدید با نام اقتصاد  دانش بنیان 

)Knowledge based economy( موید این مطلب می باشد. 
ــعه فناوری هسته اصلی توسعه است. لذا  ــته ای از نظریه پردازان، توس به اعتقاد دس
کشورهای جهان سوم  برای توسعه خود به فناوری و انتقال آن از کشورهای پیشرفته 
نیاز دارند، و همین نیاز است که این  کشورها را وابسته به فناوری کشورهای جهان 
اول می کند. رابطه کشورهای قدرتمند با کشورهای جهان  سوم به گونه ای بوده است 
ــه وابسته و نیازمند خود نگه می داشتند و هیچگاه شکاف فناورانه  که آنها را همیش
ــدید  ــه آن را می توان در  کنترل ش ــد. نمون )Technological Gap( را پرنکرده ان
درانتقال فناوری مشاهده نمود، که به این ترتیب توسعه و یا عدم توسعه یافتن کشور 
هدف را کنترل  می کنند. در نتیجه این نوع تعامل است که کشورهای جهان سوم در 
برابر خواست های کشورهای قدرتمند  تسلیم می شوند. این نکته نیز شایسته توجه 
جدی است که کشورهای غربی توانایی باالیی در جزء به جزء نمودن فناوری و پراکنده 
 کردن آن دارند.  نکته ی دیگر این است که فناوری ابزار سلطه و استعمار در قرون اخیر 
بوده و هست و بدیهی است که  اگر  پیشرفت فناوری کشورهای قدرتمند نبود، آنها 

توانایی تسلط بر معادالت جهانی را نداشتند.
ــرفت رخ داده در حوزه فناوری، زمینه های بیشتری برای  ــال های  اخیر با پیش در س
ــورهای ضعیف به وجود آمده است. از  ــترش تسلط کشورهای قدرتمند  بر کش گس
 )Naval technologies( مثال های تاریخی می توان به توسعه فناوری دریانوردی
ــاره  نمود که به قدرت های بزرگ این اجازه را داد تا به نقاط مختلف جهان دست  اش
اندازی کنند و در عصر  کنونی نیز فناوری ماهواره به آنها این اجازه را می دهد که از 
ــت  آورند.   فناوری های حوزه  ارتباطات  هر نقطه جهان که بخواهند اطالعات به دس
نیز موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی و غیره نیز بسیار به هژمونی کشورهای 
صاحب فناوری کمک کرده اند. از بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص پایان جنگ 
سرد، چرخش رقابت های بین المللی به سوی  اقتصاد بوده است. آلمان و ژاپن که بعد از 
جنگ از داشتن قدرت نظامی محروم بوده اند، به سمت اقتصاد  گرایش پیدا نمودند و 
لذا شاهد هستیم که کشور آلمان اقتصاد برتر اروپا و نیز کشور ژاپن یکی از قدرت های 
اقتصادی آسیا در کنار کشور چین می باشد. کشمکش اصلی در عرصه بین الملل در 
حال حاضر، از  جنس اقتصادی است    و فناوری متغیر اصلی اقتصاد امروز است. ارزش 
ــتفاده فناوری حاصل می شود، برای بسیاری از بازیگران  افزوده فراوانی که از قبل  اس

بین المللی جذابیت فراوانی ایجاد می نماید. 
مقصود این گزارش تبیین چیستی پدیده ای است به نام » دیپلماسی علم و فناوری 
)Science and Technology Diplomacy( ، که در دهه های اخیر  در ادبیات 
سیاست خارجی مطرح گردیده است. هر چند سابقه این مفهوم منحصر به دهه های 
ــیاری از مفاهیم تازه دیگر به عنوان شاخه ای جدا مورد  ــت،  اما همانند بس اخیر نیس

بررسی قرار گرفته است.
   تحول در مفهوم دیپلماسی

ــود تا از طریق  ــی علم و فناوری” بیان ش ــت که تعریفی از “دیپلماس در ابتدا نیاز اس
ــی علم و فناوری” ترکیبی از  ــخص شود. ”دیپلماس آن چارچوب مفهومی  بحث مش
ــت. دیپلماسی در ادبیات علوم سیاسی و  ــی و علم و فناوری  اس دو اصطالح دیپلماس
ــبرد و اجرای سیاست  خارجی از طرق مسالمت  روابط بین الملل به معنای، ”فن پیش
ــت” که این واژه معنایی در مقابل جنگ دارد، اما گاهی اوقات  جنگ خود به  آمیز اس
ــی تبدیل می شود، که در آن وقت از دیپلماسی جنگ سخن به  ابزاری برای دیپلماس
میان می آید. دیپلماسی طی دوران تولد و بلوغ خود تا االن که به شاخه های مختلف 
ــت. در ابتدا و تا اوایل قرن بیستم،  ــیم گشته، تحوالت  بسیاری به خود دیده اس تقس
ــد، اما بعد از  ــورها، اطالق می  ش ــی به مذاکرات پنهان میان نمایندگان  کش دیپلماس
ــون    برای صلح  جهانی، کنار گذاشتن  جنگ جهانی اول، یکی از موارد ۱۴ گانه ویلس
ـــــکار ــی آش ــی مخفیSecret diplomacy  و به کاربـــردن دیپلماس  دیپلماس

ــکل گیـــری جــامعـه مـلل،  مفهـــوم  ــد از ش ــود. بع )Open diplomacy(  ب
دیپلمـــاسی سازمانـــی)Organizational diplomacy( مطرح گردید.  این نکته 
قابل توجه است که در روابط دیپلماتیک میان بازیگران عرصه بین  الملل هیچ الزام قانونی 
وجود  ندارد و لذا استفاده از اهرم ها تضمین کننده روابط می باشند. استفاده از اهرم ها به 
اثرگذاری دیپلماسی منجر  می شود. جنس اهرم ها متفاوت است اما باید اهرم ها توانایی 
اثرگذاری را داشته باشند اصطالح دیپلماسی اقتصادی عمدتاً در دوران پس از جنگ 
سرد مطرح و مورد استفاده قرار گرفت. در  این دوران الگوهای متعددی برای نظم نوین 
ــد که یکی از آنها الگوی ژئواکونومیک بود.  اساس این الگو بر مبنای  جهانی مطرح ش
ــه بلوک حاشیه اقیانوس آرام و آسیا به رهبری چین و  تفکیک جهان پیشرفته به س
 ژاپن، قاره آمریکا به رهبری ایاالت متحده و اروپا به رهبری اتحادیه اروپا قرار دارد. بر 
ــه کانون در واقع شکل دهنده نظم اقتصادی بین المللی  مبنای این الگو  تعامل این س
ــه تعامل با این کانون های  ــورها باید  در این چارچوب ب ــایر کش نوین خواهد بود و س
قدرت و ثروت بپردازند تا از عواید آن در راستای توسعه ملی  بهره ببرند. بنابراین، با این 
تعریف، دیپلماسی اقتصادی به طور عام در مقابل دیپلماسی کالسیک یا سنتی  قرار 
می گیرد که مناسبات سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیت های اقتصادی اولویت 
می بخشد با گذر از دهه 7۰ و ۸۰ و تحوالتی که در فناوری ارتباطات رخ داد، مهمترین 
مفهومی که در رشته های  مختلف علوم اجتماعی به آن پرداخته شد، »جهانی شدن 
ــود    که یکی از ویژگی های این تحول، افزایش ارتباطات میان  )Globalization («ب
مردمی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی بود. در همین دوره است  که مفاهیمی مانند 
دیپلماسی عمومی)Public diplomacy(، قدرت نرم)Soft power( ، دیپلماسی 
رسانه ای )Media diplomacy( رواج می یابد.  با ذکر این مقدمه می توان دریافت که 
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دیپلماسی علم و فناوری مقوله ای است که با 
توجه به تجربیات موفق آن، کشورهای زیادی به 
سمت آن حرکت می کنند و روند به کارگیری آن 
درحال افزایش است. افزون بر این، دیپلماسی 
علم و فناوری می تواند یکی از مزیت های عمده 

هر کشور باشد و از آن جهت دارای اهمیت 
تلقی می گردد که می تواند منجر به تسهیل 

دستیابی به اهداف و منافع ملی گردد. 

در هر زمان، با توجه به تحوالت آن دوره، و اینکه چه ابزاری  قدرت اثرگذاری در روابط 
ــورها را دارد، مفهوم دیپلماسی با آن ابزار ترکیب گردیده و مفهوم  جدیدی  میان کش
ــده است که بیان کننده روش جدیدی در پیگیری سیاست خارجی کشورها  ایجاد ش
بوده است.  فناوری را در بهترین تعریف از جنس توانایی بیان کرده اند با این توضیح که 
فناوری توانایی تغییر فرایند  یا عملیات است تا بتوان هر ورودی را به خروجی مورد نظر 
تبدیل کرد، توانایی یک قابلیت و متشکل از  مولفه های سازمان، افراد، ابزار، دانش و تجربه 
است و هیچ یک از مولفه های فوق به تنهایی نمی تواند  مزیت رقابتی مورد نظر را ایجاد 
ــلط بر طبیعت و توسعه توانایی های بشر  است. دربسیاری از  کند.  » هدف فناوری تس
جاها توسعه فناوری بر سعی و خطا استوار بوده ، نه بر فرمول های علمی، و دالیل  علمی 
آن بعدها شناخته شده است.«     بدون شک می توان اینگونه بیان کرد که در تحوالت 
ــعه فناوری  ــرفت، توس چند دهه  اخیر در صحنه جهان، یکی از متغیرهای اصلی پیش
بوده است. پیشرفت فناوری های نظامی که تولید سالح هسته ای از بارزترین آنهاست، 
پرتاب ماهواره و فتح فضا توسط انسان،  توسعه فناوری ارتباطات و انقالب اطالعات که 
ــترش  رسانه های جمعی و افزایش  ــترش ارتباطات مردم با مردم، گس ازثمرات آن گس
سرعت مبادله اطالعات در سطح جهان است. همچنین در چند دهه اخیر  علوم جدید 
وبه تبع آن فناوری های جدیدی به دنیا معرفی گردید، مانند نانو.تکنولوژی، بیوتکنولوژی 

و فناوری های علوم شناختی.  
 

   تعریفی روشن از دیپلماسی علم و فناوری
در تعریف “دیپلماسی علم و فناوری ” باید گفت: به تعامالت علم و فناوری میان یک 
ــور با دیگر  بازیگران بین المللی که در خدمت پیشبرد سیاست خارجی آن کشور  کش
قرار گیرد و یا روابط سیاسی میان  یک کشور و دیگر بازیگران بین المللی که زمینه ساز 
تعامالت علم و فناوری گردد، ” دیپلماسی علم و  فناوری “گویند. این مطلب واضح است 
که هرگونه تجارت فناوری و محصوالت فناورانه را نمی توان دیپلماسی علم و  فناوری 
دانست. آن قسم از مبادالت فناوری مهم است که می تواند روابط سیاسی  میان کشورها 
را تحت تأثیر قرار دهد. حوزه هایی از فناوری وجود دارد که به طور سنتی در این  قسمت 
قرار دارند مانند فناوری هسته ای، فناوری هوا و فضا و فناوری های نظامی. اما با توسعه 
 فناوری های دیگر )نظیر شبکه های اجتماعی( در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی، 
این فناوری ها نیز می توانند در پیشبرد سیاست خارجی  یک کشور تأثیر بسیار زیادی 
ــیار مهم در زمینه دیپلماسی علم و فناوری، شدت نیازی  داشته باشند. یک نکته بس
ــور مقابل )گیرنده( به فناوری دارد. به عنوان مثال برای یک کشور  نفت  ــت که کش اس
خیز مانند ایران، داشتن فناوری های روز دنیا در زمینه اکتشاف و استخراج نفت، بسیار 
دارای  اهمیت است و لذا مشاهده می کنیم که همین دسته از فناوری ها قسمت مهمی 

از تحریم ها را شامل می  شود. 

   حوزه های کاربردی دیپلماس�ی علم و فناوری و تفاوت آن با دیپلماسی 
اقتصادی

دیپلماسی علم و فناوری  کاربردهای بسیاری دارد که دو زمینه ی عمده آن شامل این 
موارد می باشد:

۱- بکارگیری علم و فناوری برای اهداف دیپلماتیک: به معنای اینکه علم و فناوری به 
عنوان  دارایی و ابزار دیپلماتیک است. برای مثال همکاری های ژاپن با کشورهای در حال 
توسعه در  مسایل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، یا مانند تالش آمریکا با حمایت 
ــمندان هسته ای که در شوروی سابق برای  ــتغال جدید برای دانش ژاپن برای ایجاد  اش

توسعه سالح های هسته ای  فعالیت می کردند.
 )Joseph Nye( 2-  علم و فناوری به عنوان منبع قدرت نرم: همانطور که جوزف نای
ــب »هدف  ــت از توانایی کس در تعریف قدرت نرم بیان  می کند، »قدرت نرم عبارت اس
ــه، نه از طریق اجبار  یا تطمیع« و همچنین بیان می کند که  ــوب« از طریق جاذب مطل
ــت را  بپذیرند و آنچه را بخواهند که تو  ــی بتوانی دیگران را وادار کنی ایده ال های »وقت
بخواهی، در این صورت مجبور نخواهی بود برای هم جهت  کردن آنها با خود پول زیادی 
صرف اجرای سیاست هویچ و چماق کنید«  به عنوان مثال می  توان به ارتقا چهره ژاپن به 
دلیل دست آوردهای علمی و فناوری این کشور اشاره نمود و یا  جذابیتی که کشورهای 
غربی توانسته اند برای خود ایجاد کنند. یکی دیگر از مباحثی که باید به آن پرداخته شود 
تا مفهوم دیپلماسی علم و فناوری روشن تر شود،  تفاوت میان دیپلماسی علم و فناوری 

با دیپلماسی اقتصادی است. 
ــت می توان این موارد را در تفاوت  ــی اقتصادی  بیان شده اس با تعریفی که از دیپلماس

دیپلماسی علم و فناوری با دیپلماسی اقتصادی را نیز به دو صورت بیان کرد:
 ۱-  در دیپلماسی اقتصادی کشورها سیاست های خارجی خود را در جهت رشد اقتصادی 
تنظیم می  نمایند. به عبارت دیگر کشورها در پی کسب منفعت اقتصادی هستند، اما در 
دیپلماسی علم و  فناوری صرفا منافع اقتصادی مد نظر نمی باشد و مالحظات سیاسی و 

استراتژیک را نیز در بر  خواهد داشت. مانند کمک های فناوری آمریکا به اسراییل.
 2-  در دیپلماسی اقتصادی صرفا دستگاه دیپلماسی به اقتصاد کشور سرویس می دهد، 

اما در  دیپلماسی علم و فناوری این روابط دو طرفه است.

   نتیجه گیری
ــی علم و فناوری مقوله ای است که با توجه به تجربیات موفق آن، کشورهای  دیپلماس
زیادی به سمت آن حرکت می کنند و روند به کارگیری آن درحال افزایش است. افزون 
بر این، دیپلماسی علم و فناوری می تواند یکی از مزیت های عمده هر کشور باشد و از آن 
جهت دارای اهمیت تلقی می گردد که می تواند منجر به تسهیل دستیابی به اهداف و 
منافع ملی گردد. خواه این اهداف تأمین امنیت، برقراری ارتباط با دیگر کشورها، تقویت 
ارتباطات سیاسی و یا خود  اهداف علمی و توسعه فناوری باشند، کشورهای متعددی 
ــتفاده می کنند که از جمله این  ــتیابی به اهداف درونی خود اس این ابزار را جهت دس
کشورها میتوان به آمریکا به عنوان پیشرو در عرصه دیپلماسی علم و فناوری، انگلیس، 
فرانسه، کانادا و غیره اشاره کرد که خود مبین اهمیت این حوزه است، لذا این ضرورت 
ایجاب می کند که مسووالن مرتبط با توجه به تجربیات موفق آن، با برنامه ریزی های 
ــتیابی به منافع را  ــی علم و فناوری را مورد بهره برداری  قرار داده و دس الزم دیپلماس
تسهیل نمایند؛ چراکه بسیاری از کشورها در حال به خدمت گرفتن این ابزار هستند 
ــالمی ایران نیز می تواند با توجه به ناب بودن این ابزار از آن در راستای  و جمهوری اس

منافع خود استفاده نماید.
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بررسی راهربدهای بخش خصوصی کشورمان در مناسبات داخلی و بین املللی
پس از خروج آمریکا از برجام

محم�ود دودانگه می گوید که هرچند مقام�ات اروپایی از برجام 
حمایت کرده اند اما ماندن یا رفتن شرکت های خارجی به تصمیم 
خودش�ان و منافعش�ان وابس�ته اس�ت، در ایران اما باید تا جای 
ممک�ن زمینه را ب�رای فعالیت بنگاه های کوچک ت�ر آماده کرد.
فریال مس�توفی اعتقاد دارد که بخش بزرگی از مشکالت اقتصاد 
کشورمان ارتباطی به ترامپ، عربستان یا دیگر کنشگران عرصه 
سیاست و تجارت بین الملل و دیگر عوامل برونزا ندارد و مشکالت 
درون زا هستند.ش�ریف نظام مافی پیش�نهاد م�ی دهد که تمام 
اتاق های مشترک، راه حل مناسب برای توسعه کار فعاالن بخش 
خصوصی در کشورهای خارجی پیدا کنند و وارد مذاکره شوند. در 
ش�رایط کنونی اتاق های مشترک نباید به امید دولت یا اتاق های 

دیگر بمانند.

اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهان مسلط است. یک سوم اقتصاد 
ــکیل می دهد و طبیعی  ــارت دنیا را اقتصاد آمریکا تش و تج
ــت که تصمیم آمریکا درباره یک موضوع قابل توجه بوده  اس
ــره بنگاه های بزرگی  ــط هیات مدی و این تصمیم حتما توس
با این کشور روابط اقتصادی گسترده دارند بررسی می شود. 
مراوده با آمریکا به طور حتم برای شرکت های بزرگ در دنیا 
از اهمیت به سزایی برخوردار است. روابط شرکت های فعال 
ــت که می توان گفت  در بخش خصوصی اروپا به گونه ای اس
حتی دولت های اروپایی هم کمتر تاثیری بر آن دارند چراکه 
ــلط اقتصاد آمریکا متولیان بنگاه های بزرگ را در ارتباط  تس
باکنش های مرتبط با ایران به تردید و تفکر وا می دارد و در 
این شرایط طبیعی است که خروج از ایران یکی از تصمیمات 

ــان در آمریکا را فدای منافع  ــرکت ها باشد. این شرکت ها منافع گسترده ش این ش
محدود در ایران نمی کنند. این یک واقعیت آشکار است. هرچند مقامات اروپایی از 
برجام حمایت کرده اند اما ماندن یا رفتن شرکت های خارجی به تصمیم خودشان 
ــت، در ایران اما باید تا جای ممکن زمینه را برای فعالیت  ــته اس ــان وابس و منافعش

بنگاه های کوچک تر آماده کرد.
ــرکت ها با ایاالت متحده آمریکا  ــتگی اقتصادی ش همه چیز به حجم روابط و پیوس
مربوط است. خطر انتقال منابع به دلیل همکاری با ایران برای شرکت های خارجی 
ــرکت هایی که در داخل ایران کار می کنند باید تعامالت  وجود دارد. به هرحال ش
مالی شان را به نوعی پیش ببرند و زمانی که آمریکا به هر طریق کانالهای تعامالت 
مالی را محدود کند، این امکان وجود نخواهد داشت و فعالیت شرکت های بزرگ هم 
در ایران توجیه پذیر نیست. از نظر من این مساله در مورد شرکت های بزرگ پررنگ 
است اما در مورد شرکت های محدود و کوچک که البته توانمندی باال و تکنولوژی هم 
دارند، امکان تعامل فراهم است و می توان براساس نیاز اقتصاد کشور از فرصت حضور 
این شرکت ها بهره برد.با وجود مشکالت کنونی و احتمال بازگشت تحریم ها، قیاس 
شرایط امروز با پیش از تصویب برجام خردمندانه به نظر نمی رسد. این دو شرایط با 
ــت. پیش از تصویب برجام دولت آمریکا با روش های متنوع و  یک دیگر متفاوت اس

متعدد اجماع گسترده ای را علیه ایران در جهان ایجاد کرده 
ــورای امنیت سازمان ملل با رای  بود. قطعنامه های متعدد ش
مثبت اتحادیه اروپا به تصویب می رسید. حتی بعضی شرکت ها 
در شرق آسیا هم تمایل به همکاری با ایران نداشتند و ایران 
مجبور بود از کانال های محدود مراودات تجاری را دنبال کند. 
انتخاب های محدود باعث امتیاز دهی های مختلف شده بود 
اما اکنون چنین اجماعی علیه ایران وجود ندارد. ترامپ از نظر 
ــت تا اجماعی که علیه ایران در  رفتاری این خاصیت را نداش
ــده بود را تکرار کند. دیپلماسی جمهوری  دوره اوباما ایجاد ش
اسالمی ایران هم به گونه در این چندسال اخیر پیش رفت که 

احتمال ایجاد این اجماع را از بین برد.
اکنون فاصله ای نه استراتژیک بلکه تاکتیکی بین اروپا و آمریکا ایجاد شده است. هر 
ــت اما تسلط  ــد که ایاالت متحده آمریکا تنهاس چند در ظاهر اینطور به نظر می رس
اقتصادی آمریکا بر ادامه برجام اثرگذار است. به لحاظ سیاسی ترامپ تنهاست. هیچ 
ــوری غیر از چند کشور که موضع همیشگی شان مخالفت با ایران است، موافق  کش
ــروج آمریکا از برجام نبودند اما به هرحال این اتفاق افتاد و تنها راه چاره ایران در  خ
چنین شرایطی حفظ تعامل با بنگاه های مختلف برای برآورده کردن نیازهایمان است 
هرچند این بنگاه ها در دسته شرکت های بزرگ جهانی نباشند و البته به دلیل عدم 
ــترده ای داریم.  ــورمان در این زمینه انتخاب های گس وجود اجماع جهانی علیه کش
ــورهای جهان براساس منافع اقتصادی و سیاسی شان تصمیم می گیرند و  تمام کش
کشورهایی مثل چین و روسیه که ممکن است محلی برای تامین نیازهای ایران در 

نظر گرفته شوند هم از این قاعده مستثنی نیستند.
ــال های 9۱ و 92 یعنی اوج تحریم های بین المللی علیه ایران با  هند و چین در س
اقتصاد کشورمان ارتباطشان را حفظ کردند و از محل ارتباط با ایران به منافع زیادی 
رسیدند اما متاسفانه در زمان الزم رفتارهای مناسبی از خود بروز نداده اند. یک نمونه 
از این رفتارها تالش هندی ها برای تسویه بدهی نفتی شان به ایران با روپیه به جای 
دالر بود اما اکنون دوران گذشته به سر رسیده است. ایران تجربیاتی دارد که باید در 

روزهای پیش رو از این تجربیات در تعامل با کشورهای مختلف استفاده کند.

محمود دودانگه، تحلیل گر اقتصادی:

باید تا حد ممکن زمینه را برای فعالیت بنگاه های کوچک تر خارجی آماده کرد
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فریال مستوفی، رییس کمیسیون رسمایه گذاری اتاق ایران:

رشیف نظام مافی، رییس اتاق ایران و سوییس:

اقتصاد ما از خود تحریمی ها بیشرت رضبه خورده است

بخش خصوصی بر توسعه فعالیت های اقتصادی بین املللی تـمرکز کند

ــکالتی که در حال حاضر گریبان گیر  به طورکلی مش
ــورمان شده اند به دوقسم است، مشکالت  اقتصاد کش
درون زا و مشکالت برون زا.  بخش بزرگی از مشکالت 
اقتصاد کشورمان ارتباطی به ترامپ، عربستان یا دیگر 
کنشگران عرصه سیاست و تجارت بین الملل و دیگر 

عوامل برونزا ندارد و مشکالت درون زا هستند.
راهکارهاي مختلفی براي حل مشکالت درون زا وجود 
ــد که هیچ  ــرایط به نظر می رس دارد اما با توجه به ش
تمایلی براي حل این مشکالت وجود ندارد. اقتصاد ما 
از خود تحریمی ها بیشتر ضربه خورده است، در شعار 
مطرح می شود که از تولید و بخش خصوصی حمایت 
ــانه اي از حمایت دیده  می کنیم اما در عمل هیچ نش

ــود. تولید سال هاست که مشکالت جدي دارد، ریسک فعالیت هاي تولیدي  نمی ش
باالست. هر دولتی که روي کار می آید شعار می دهد که فضاي کسب و کار را بهبود 
می بخشد اما  بعد از روي کارآمدن، موضوع یا به فراموشی سپرده می شود و یا اقدام 
موثري به عمل نمی آید. سیاست گذاري هاي دولت به نفع تولید نیست و اصال تولید در 
ایران جایگاهی ندارد.متاسفانه هیچ گونه زمینه و تمایلی براي حل مشکالت دیده نمی 
شود تا باعث بهبود و رونق فضاي کسب و کار گردد. حجم بسیار زیاد نقدینگی در کشور 
ــرگردان است و قطعا  این نقدینگی به سمت بخش هایی خواهد رفت که ریسک  س
کمتر، امنیت و سود بیشتري داشته باشد. به دلیل عدم وجود فضاي کسب و کار و عدم 
جذابیت بخش تولید براي سرمایه گذاري، اوضاع نامناسب نظام بانکی و عدم همخوانی 
سیستم هاي بانکی کشور با سطح استانداردهاي بین المللی، ورشکستگی صندوق هاي 

بازنشستگی و .... باعث شده است تا سرمایه هاي مردم به 
جاي حمایت از تولید به سمت بازارهاي ارز و طال برود. در 
صورتی که براي حمایت از تولید و فضاي کسب و کار باید 
ریسک فعالیت هاي غیر مولد افزایش پیدا کند تا فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصی در بخش هاي تولید و ایجاد 

فرصت هاي شغلی سرمایه گذاري کنند.
ایران کشوري است که به لحاظ منابع طبیعی و توان 
ــفانه از این  ــانی ستودنی است ولی متاس نیروي انس
ــتفاده  ــائل داخلی اس ظرفیت بی نظیر براي حل مس
نمی شود. پس از تصویب برجام و علیرغم فراهم بودن 
فضاي ورود خارجی ها به ایران به دلیل عدم آمادگی 
و همخوانی با استانداردهاي بین المللی نتوانستیم از 

این فرصت استفاده درست کنیم.
اکنون تنها نقطه امید، بهبود وضعیت مشورت اهالی دولت با بخش خصوصی است اما در 
این ارتباط نیز بعضا مدیران سازمانی و ادارات هنوز دیوار و سدي بین بخش خصوصی و 
خود می کشند و حاضر به تعامل با بخش خصوصی نیستند. در سازمان ها و ادارات دولتی 
شاهد هستیم که ارائه اطالعات ناقص مدیران غیر متخصص میانی به مدیران رده هاي 

باالتر منجر به تصمیم گیري هاي غلط در باره حل این مساله شده است.
 بعضا دیده  می شود که مدیران عالی از آنچه در سازمان هایشان می گذرد بی خبرند و 
یا اگر هم اطالع دارند جرات تصمیم گیري درست در خصوص تعامل با فعاالن بخش 
خصوصی را ندارند و تا زمانی که مدیران دولتی بخش خصوصی را رقیب خود می بینند و 

نه همراه و در کنار خود، این مشکل حل شدنی نیست.

ــت به همین دلیل  در زمان بحران بخش خصوصی کارآمدتر اس
ــرار می گیرند به بخش  ــوار ق ــرایط دش دولت ها زمانی که در ش
خصوصی در کشورها متوسل می شوند. شرکت های دولتی و نیمه 
ــرایط عادی هم به سختی کار می کنند چه رسد به  دولتی در ش
زمان بحران. با توجه به این مسئله اشاره وزیر امورخارجه ایران به 
اینکه بخش خصوصی و کارآفرینان می توانند اراده های سیاسی در 
اروپا را تقویت کنند درست است. بخش خصوصی به معنای واقعی 
کلمه چاره گشای اقتصاد ایران است اما دولت هم باید در حمایت 
از این بخش حرکت کند نه اینکه مانع توسعه کار آن شود.به دنبال 
جلسات موفقیت آمیزی که در وین و سوییس برگزار شد، رویکرد 

اروپا نسبتا مثبت ارزیابی می شود. بیانیه ای هم پس از این جلسات منتشر شده که در آن 
تمام نیازهای ایران از جمله تعامالت بانکی و حمایت از سرمایه گذاری هم دیده شده است. 
در پارلمان اروپا حتی به راه اندازی بانک سرمایه گـذاری اروپا رای داده شــده بنابرایــن 
می توان گفت قاره سبز گام های مثبتی در جهت حفظ منافع برجامی ایران برداشته اما 
نکته این است که تا پایان ماه آگوست اقدامات اروپــا به مرحله اجــرا می رسد یا خیــر؟ 
تحریــم های ثانویه در مرحله اول در پایان ماه آگوست و پس از آن در ماه نوامبر اعمـال 
می شود. مدت زمان کمی تا پایان ماه آگوست و مرحله اول اعمال تحریم های ثانویه باقی 
مانده است. به نظر من، بعید است در این مدت حرکت جهشی از اروپا ببینیم اما تا پایان 
نوامبر مهلت خوبی برای اروپا و ایران برای توسعه همکاری های اقتصادی وجود دارد.پیش 
بینی اینکه در نهایت چه اتفاقی رخ می دهد دشوار است. بخشی از پیشبرد منافع اقتصادی 

برجام منوط به بازی های سیاسی است. 

واضح است که دشمنان ایـران می خواهند کشورمان از برجام خارج 
شود و به نظر می رسد تمام توان و سرمایه البی گری شان را برای 
ــت که وزیر امور  خروج ایران از برجام هزینه کنند. این نکته ای اس
خارجه ایران در نشست مشترک با فعاالن اقتصادی در اتاق ایران هم 
آن را مطرح کردند. قدرت اقتصادی اروپا نصف قدرت اقتصادی آمریکا 
هم نیست و تصمیمات اقتصادی اتحادیه اروپا تحت تاثیر آمریکاست. 
ــد با طرح اهداف درست در دراز مدت و  با این وجود به نظر می رس
کوتاه مدت امکان ادامه برجام برای ایران و کشورهای اروپایی وجود 
داشته باشد. دوره ریاست جمهوری ترامپ دو سال دیگر پایان می یابد 
و در این مدت کوتاه تا روی کار آمـدن دولت دیگــری در آمریــکا 
می توان با روش های مختلف برجام را حفظ کرد. از سوی دیگر اگر ترامپ دوباره در آمریکا 
به ریاست جمهوری برسد، باید برای شش سال آینده برنامه ریخت و به دنبال راه حل های 
سیاسی مناسب گشت.بخش خصوصی هم در این مدت می تواند بر توسعه فعالیت های 
اقتصادی بین المللی تمرکز کند. در سفر اخیری که آقایان شافعی و سلطانی از پارلمان 
بخش خصوصی به همراه رییس جمهور به سوییس داشتند، توافق خوبی برای همکاری با 
اتاق سوییس و ایران برای همکاری شرکت ها انجام شده است. قرار است در اتاق سوییس و 
ایران و در زوریخ و ایران و سوییس در تهران کارگروه ضربتی برای یافتن راهکارهای قانونی 
که تجارت ایرانیان را تسهیل کند و از نظر حقوقی تجار را به بحث تحریم های ثانویه آمریکا 
وارد نکند ایجاد شود. پیشنهاد من این است که تمام اتاق های مشترک، راه حل مناسب 
برای توسعه کار فعاالن بخش خصوصی در کشورهای خارجی پیدا کنند و وارد مذاکره 

شوند. در شرایط کنونی اتاق های مشترک نباید به امید دولت یا اتاق های دیگر بمانند.
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با هدف بررسی راه های تداوم همکاری با ایران،

کارگروهی متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی در اروپا تشکیل شود

گزارش 
ماه

   سهم 0.6 درصدی ایران از صادرات اروپا
پس از ارائه این توضیحات، اشرف مرتضایی، کارشناس این کمیسیون، گزارشی از 
وضعیت مبادالت تجاری ایران و اروپا ارائه کرد. او با بیان اینکه تا قبل از تحریم ها 
ــریک تجاری ایران قرار داشته است، ادامه داد:  اتحادیه اروپا درجایگاه بزرگترین ش
ــال 2۰۱7 بیش از یک هزار و ۸79 میلیارد و ۴۳۱ میلیون یورو انواع کاال از  در س
ــده است که سهم ایران ۰.۶ درصد و  ــورهای مختلف صادر ش اتحادیه اروپا به کش
ــوئیس، روسیه و ترکیه پنج  ــهم آمریکا 2۰ درصد بوده است. آمریکا، چین، س س
مقصد اصلی صادراتی اتحادیه اروپا هستند. همچنین اتحادیه اروپا در سال 2۰۱7 
ــورهای مختلف وارد  یک هزار و ۸2۸ میلیارد و 2۵7 میلیون یورو انواع کاال از کش
ــهم واردات آن با رقم 2۰.2 درصد متعلق به چین و سپس  ــترین س کرده که بیش
آمریکا با سهم ۱۳.۸ درصد و روسیه با سهم 7.۸ درصد است. سهم ایران از واردات 

اتحادیه اروپا نیز ۰.۵ درصد برآورد  می شود.
ــال اخیر از 2۴.۱7 میلیارد  مرتضایی افزود: تجارت ایران و اتحادیه اروپا در ۱۰ س
یورو در سال 2۰۰7 با روند نسبتا افزایشی به 27.۸2 میلیارد یورو در سال 2۰۱۱ 
رسید اما با تشدید تحریم ها روند نزولی به خود گرفته است، به طوری که این رقم 
ــیده است. مجددا با بهبود روابط  ــال 2۰۱۴ به کمتر از 7.۶ میلیارد یورو رس در س
حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا به رقم 2۰.9۶ میلیارد یورو در سال 2۰۱7 رسید. 
ــال 2۰۱7 بیش از ۱۶ درصد حجم تجارت ایران با جهان متعلق به اتحادیه  در س
اروپا بوده است.او با بیان اینکه مجموع تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا در سال 
2۰۱7 بیش از 2۳ میلیارد و ۶۰2 میلیون دالر بوده است، افزود: این رقم 2۱ درصد 
ــرکای اصلی ایران در اتحادیه اروپا  ــکیل  می دهد. حال آنکه ش تجارت ایران را تش
شامل ۵ کشور  می شود که ایتالیا با 2۴ درصد، فرانسه ۱۸ درصد، آلمان ۱۶ درصد، 
اسپانیا ۱۰ درصد و هلند 9 درصد در مجموع بیش از ۱۸ میلیارد و ۱9۸ میلیون 
دالر تجارت با ایران داشته اند و 77 درصد حجم تجارت اتحادیه اروپا و ایران متعلق 

به این پنج کشور بوده است.
مرتضایی افزود: بر اساس آمار گمرک، ایران در سال ۱۳9۶، بیش از ۱۳ میلیون و 
۶ هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد و 2۴ میلیون دالر از اتحادیه اروپا 
وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9۵ درصد وزنی و ۴۸ درصد از لحاظ 

ارزشی افزایش داشته است.
 او در ادامه به وضعیت واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال 2۰۱7 پرداخت و گفت: 
ــال 2۰۱7 بیش از ۱2 میلیارد و ۱۱۰ میلیون دالر انواع کاال از اتحادیه اروپا  در س
ــده است که این رقم 2۴ درصد واردات ایران را تشکیل  می دهد.  به ایران صادر ش
همچنین صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا در سال 2۰۱7 حدود ۴۱۸ میلیارد و ۸۵۳ 

میلیون دالر و بیش از ۳۴ برابر صادرات به ایران است.
ــال 2۰۱7 بیش از ۱۱ میلیارد و ۴9۱ میلیون  ــپس گفت که در س  مرتضایی س
ــت که این رقم ۱۸ درصد  ــده اس دالر انواع کاال از ایران به اتحادیه اروپا صادر ش
صادرات ایران را تشکیل  می دهد. حال آنکه واردات اتحادیه اروپا از آمریکا در سال 
ــدود 2۸۴ میلیارد و ۱۳7 میلیون دالر و بیش از 2۵ برابر صادرات ایران  2۰۱7 ح

به اتحادیه اروپا است.

  تشکیل کارگروهی از شرکت های کوچک و متوسط
ــن بهرامی به این نکته اشاره کرد که شرکای اصلی  پس از ارائه این گزارش محس
ایران در اتحادیه اروپا کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند هستند که البته 

حجم مراودات این کشورها با آمریکا چندین برابر تجارت شان با ایران است. 
ــعه صادرات اتاق تهران افزود: ما درک  ــهیل تجارت و توس ــیون تس رئیس کمیس
ــرکت های کوچک و متوسط اروپایی کار سختی برای همکاری با   می کنیم که ش
ایران در پیش دارند. اما باید تالش کنیم، راه برون رفت از این مسیر دشوار را پیدا 
کنیم. تشکیل کارگروهی از شرکت های کوچک و متوسط ایرانی یکی از راه حل ها 

خواهد بود.

  کیک اقتصاد ایران باید بزرگ شود
ــیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران  حمیدرضا صالحی، عضو کمیس
ــود، نمی تواند وارد عرصه بازی  نیز بر این عقیده بود که تا اقتصاد ایران بزرگ نش
با اقتصادهای بزرگ شود. او گفت: راهکار این است که سیاستگذاری ها در جهت 
آزادسازی اقتصادی باشد تا کیک اقتصاد ایران بزرگ شود. ضمن آنکه ایران هنوز 
از مزیت های بالقوه بسیاری نظیر خدمات فنی و مهندسی برخوردار است که مورد 
استفاده قرار نگرفته است. در عین حال ، 2۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دالر پروژه بالقوه در 
بخش نفت و گاز وجود دارد که از فرصت برجام برای عرضه آنها به سرمایه گذاران 
ــود اتاق بازرگانی ظرفیت های دارای مزیت  خارجی استفاده نشد. پیشنهاد می ش

برای سرمایه گذاری را شناسایی و یک بانک اطالعاتی ایجاد کند.
ــر این باور بود که از قضا در  ــیون ب علیرضا کالهی صمدی، دیگر عضو این کمیس
ــزرگ اروپایی قدرت  ــرکت های ب ــرایط کنونی و با اعمال تحریم های جدید، ش ش

بیشتری برای مقابله با تحریم های آمریکا و همکاری با ایران دارند.

   مزیت های همکاری ایران و اروپا
ــاره به اینکه بنگاه های اقتصادی اروپایی خصوصی هستند و  محمد الهوتی با اش

در شرایطی که اعمال قریب الوقوع تحریم های دوباره از سوی آمریکا، مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و اروپا را به محاق برده است، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران موضوع سیزدهمین نشست خود را »توسعه تجارت ایران و اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام« قرار داد تا ضمن بررسی کیفیت تجارت ایران و 

اروپا در دوره پسابرجام، آینده این مراودات به بحث گذاشته شود.
 در این نشست، راهکارهایی چون اعزام هیات های تجاری از ایران به کشورهای اروپایی و نیز افزایش انعطاف پذیری اقتصاد ایران برای مواجهه با این تحریم ها مطرح شد.

در ابتدای سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرت، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس این کمیسیون با اشاره به خروج آمریکا از برجام و نیز اهمیت 
حفظ تجارت ایران با اتحادیه اروپا گفت: اروپا پس از چین و امارات، سومین شریک تجاری ایران تلقی  می شود و ارزش مراودات تجاری ایران و اروپا از 7.5 میلیارد یورو در 

سال 2014 به 21 میلیارد یورو در سال 2017 افزایش یافته است. البته سهم ایران از حجم تجارت اروپا به کمتر از 5 درصد  می رسد.
بهرامی با اشاره به سخنان محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه ایران مبنی بر شکل گیری کارگروهی متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط در اروپا برای بررسی راه های تداوم 
همکاری با ایران، گفت: الزم است در اتاق های تهران و ایران نیز چنین کارگروهی تشکیل شود تا راهکارهایی برای توسعه مراودات و نیز تکمیل اقدامات نیمه تمام باقیمانده 

از دوره اجرایی شدن برجام احصا شود.
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ــتور نمی پذیرند، گفت: مزیت های بسیاری در روابط ایران و اروپا  از دولت اروپا دس
ــطه ای در اروپا تبدیل شود یا  وجود دارد. مواد اولیه ایران  می تواند به کاالهای واس
انتقال دانش فنی از اروپا به ایران یکی دیگر از این مزیت هاست. ضمن آنکه افزایش 
سرمایه گذاری اروپاییان در ایران، سبب  می شود که آنان برای حفظ سرمایه خود 
و متعاقب آن حفظ امنیت ایران تالش کنند. در حالی که ما از این مزیت ها بهره 

نگرفتیم.
او گفت: ایران  می تواند فعاالن اقتصادی اروپایی را برای سرمایه گذاری مشترک در 
بخش های چون چرم و کاشی و سرامیک جذب کند. اما به طور حتم تالش بخش 
خصوصی ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی به تنهایی نتیجه بخش نخواهد 
ــبت به  ــت که اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایران نس بود. از این رو انتظار این اس

تسهیل همکاری ها اقدام کنند.
ــاعه داخلی، شرایط را دشوارتر  می کند،   الهوتی با بیان اینکه تصمیمات خلق الس
ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک شبه واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کاال 
را ممنوع کرد و این به منزله ارسال سیگنالی منفی به سرمایه گذاران جدید است. 
ــت خورده و بار دیگر به اجرا گذاشته شده است. این  ــت ها شکس بارها این سیاس

مسایل، جذب سرمایه های خارجی را با چالش مواجه  می کند.

   در دوره برجام هم برای سرمایه گذاران محدودیت ایجاد شد
ــه محمدرضا بختیاری، معاون امور بین الملل اتاق تهران تحلیلی از مواضع  در ادام
اروپا در قبال ایران ارائه کرد و گفت: تالش اروپا برای حفظ برجام نه به دلیل حفظ 
حجم تجارت خود با ایران که برای حفظ امنیت منطقه و البته حفظ امنیت اروپا 
است. با این وجود نمی توان انتظار داشت که کشورهای اروپایی چندان بتوانند به 
ایران کمک کنند؛ چراکه آمریکا تاکنون به درخواست های کشورهای اروپایی برای 

اعمال برخی معافیت ها پاسخ منفی داده است.
 او افزود: اروپا قصد دارد تا با ایجاد صندوقی، مراودات تجاری و اقتصادی با ایران را 

ادامه دهد. اگرنه بانک های اروپایی تمایلی به همکاری با ایران ندارند.

  انعطاف پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند
محمود سپهبدنیا، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران نیز بر این عقیده 
ــرایط جدید و با اعمال تحریم ها ایران باید قاعده بازی را تغییر دهد.  بود که در ش
ــود و ایران  ــکل مواجه  می ش او گفت: با اعمال تحریم ها، نقل و انتقال پول با مش
ــرکای خود به جای پول  محصوالت تولید خود را جایگزین پول کند. یعنی به ش
ــی آن است  ــرایط عدم قطعیت، راهکار اساس محصول ارائه کند. ضمن آنکه در ش
که انعطاف پذیری خود را ارتقا دهیم. اتاق تهران و اتاق ایران و مجلس باید نقش 
پررنگی در افزایش انعطاف پذیری اقتصاد از راه هایی چون تغییر سریع قوانین ایفا 

کنند.
ــن ولی بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از   حس
ضرورت ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای مواجهه با شرایط جدید سخن 
گفت و ادامه داد: یکی از راهکارهای کوتاه مدت آن است که فهرستی از شرکت های 
ایرانی توانمند که قادر به فعالیت در سطح استانداردهای اروپا هستند، تهیه شود. 
ــت. رویه ای که  ــرمایه گذاری به جای تجارت اس راهکار بلندمدت نیز جایگزین س

عربستان در پیش گرفت.

  دولت بخش خصوصی را به بازی های اصلی راه دهد
اسداهلل عسگراوالدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
با اشاره به اینکه در سال های گذشته، صرفا توسعه روابط با همسایگان مورد توجه 
ــعه همکاری ها با اروپا، هیات هایی را به  ــت، گفت: اکنون برای توس قرار گرفته اس
ــورهای اروپایی اعزام کنیم و بخش خصوصی با این مذاکرات، وظیفه خود را  کش

به انجام برساند.
 او در عین حال تاکید کرد که دولت پیش از آغاز تحریم ها باید بخش خصوصی را 
به بازی های اصلی راه بدهد. هم چنین باید از اتاق های مشترک بخواهیم، شرکای 

متناظر را معرفی کنند و هیات هایی از ایران برای مذاکره با آنان اعزام شوند.

  اتاق تهران به ستاد مقابله با جنگ اقتصادی تبدیل شود
سهراب سلیمی، مدیرکل توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت هم بر این 
عقیده بود که ایران در شرایط جدیدی قرار گرفته است که این شرایط سیاست ها 
و راهبردهای جدیدی را  می طلبد. او گفت: اکنون فرصت اینکه قوانین در مجلس 
مورد بررسی قرار گیرد و تصویب شود، وجود ندارد. ما به تقنین قوانین و مقررات 
تسهیل کننده نیاز داریم. از جمله بازنگری در قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و 
موضوعاتی چون مالکیت زمین و معافیت ها که برای سرمایه گذاری در ایران جاذبه 

ایجاد کند.
ــور تبدیل شود و از همین  ــتاد جنگ اقتصادی کش  او افزود: اتاق تهران باید به س
نهاد پیشنهاداتی برای تسهیل گری امور اقتصادی به نهادهای ذیربط ارائه شود. در 
گذشته، این شورای عالی صادرات بود که چنین نقشی را بر عهده داشت اما اکنون 

این شورا از کارکرد خود فاصله گرفته است.

   اولویت، حفظ تولیدکنندگان داخلی باشد
هوشنگ فاخر از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز گفت 
ــرایط اگر تولیدکنندگان داخلی حفظ شوند، آنها خود شرکایشان را  که در این ش
پیدا  می کنند. او افزود: اکنون مساله این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
سردرگم هستند و حتی نمی دانند ارز خود را چگونه بفروشند که در آینده گرفتار 
ــان به منزله اعمال  ــوند. حذف صراف ــازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی نش س

تحریم های داخلی برای فعاالن اقتصادی بود.

   شورای عالی هماهنگی اقتصادی ستاد جنگ اقتصادی است
بهرامی هم با ارائه این توضیح که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به 
منظور مقابله با این جنگ اقتصادی تشکیل شده است، افزود: اگر بخش خصوصی 

پیشنهادی داشته باشد، در این ستاد قابل طرح است.
 او در جمع بندی موارد مطرح شده در این کمیسیون گفت: بازنگری در قانون جذب 
سرمایه گذاری خارجی، بازتعریف ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه تجاری، توجه به 
ــطح  بنگاه های بخش خصوصی با اولویت صادرکنندگان، معرفی بنگاه هایی در س
استانداردهای بین المللی و شناسایی ظرفیت ها توسط اتاق های مشترک و معاونت 
امور بین الملل اتاق تهران و اعزام هیات های تجاری به کشورهای اروپایی از جمله 

پیشنهاداتی بود که در این نشست مطرح شد.
ــکالت اقتصادی کنونی را ناشی از آن دانست که بخش  ــی از این مش بهرامی بخش
ــت در این زمینه با  ــت. در حالی که دول ــورت قرار نگرفته اس خصوصی مورد مش
ــرات به دولت را  ــا در اتاق آمادگی ارائه این نقطه نظ ــت. م ــزام قانونی مواجه اس ال
داریم و امیدواریم که گوش شنوایی باشد. او نیز آزادسازی خرید و فروش فیزیکی 
ــکالت  ــورای عالی صادرات به جایگاه اصلی خود برای حل مش ــت ش ارز و بازگش

صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد.



فراخوان ثبت نام در منایشگاه
ITU TELECOM WORLD 2018

Durban – South Africa – 2018 September 10 -13
19 تا 22 شهریور 1397– دوربان – آفریقای جنوبی

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2018 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از 10 تا 13 
سپتامبر 2018 معادل 19 تا 22 شهریور 1397 در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود.

  برگزاری پاویون ایران طی دو سال اخیر در تایلند و کره جنوبی:
به دنبال برگزاری پاویون ایران طی دو سال اخیر در نمایشگاه های سالیانه  ITU در بانکوک تایلند 
)2۰۱۶( و بوسان کره ی جنوبی )2۰۱7(، برای سومین سال پیاپی، سازمان »سیتنا« به عنوان 
نماینده  نمایشگاه های ITU در ایران، پاویون کشورمان در نمایشگاه دوربان آفریقای جنوبی را 

برگزار می کند.

وزرا، قانونگذاران، سیاست گذاران و مقامات عالی رتبه   حوزه    ICT از کشورهای مختلف دنیا به 
همراه سرمایه گذاران بین المللی، طی حضور در نمایشگاه های سالیانه   ITU با کارشناسان و 
شرکت های حاضر در نمایشگاه تبادل نظر کرده و برای همکاری مشترک و اجرای پروژه های 

مختلف برنامه ریزی می کنند.
 

ــال اخیر در قالب پاویون ایران در  ــرکت های دولتی و خصوصی بخش ICT ایران طی دو س ش
نمایشگاه های ITU در بانکوک تایلند و بوسان کره جنوبی حضور یافتند و طی مذاکره با مدیران 
ارشد بخش دولتی از کشورهای حاضر در نمایشگاه و مذاکرات متقابل با شرکت های خصوصی 
معتبر بین المللی، موفق به امضای تفام نامه و انعقاد قرارداد با سایر شرکت های حاضر در نمایشگاه 
شدند. در هر دو نمایشگاه اخیر هم منتخب پاویون ایران در میان برترین های نمایشگاه، مورد 

تقدیر دبیرکل ITU قرار گرفت.
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   نکات قابل توجه برای ثبت نام کنندگان غرفه در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع غرفه ساخته شده به همراه امکانات اولیه غرفه ۱۰۰۰ فرانک سوییس می باشد.

متراژ غرفه ها تنها می تواند در ابعاد 9 ، ۱2 ، ۱۸ ، ۳۶ و ۵۰ متر مربع باشد.به ازای هر سه متر مربع 
یک نفر از شرکت غرفه دار امکان حضور در نمایشگاه را خواهد داشت؛ به عبارتی به ازای 9 متر 
مربع غرفه که پایین ترین متراژ است، ۳ نفر امکان دریافت کارت غرفه دار را خواهند داشت و به 

ازای هر ۳ متر مربع اضافه شده، یک نفر دیگر نیز می تواند کارت غرفه داری دریافت کند.

  امکانات ارائه شده در غرفه: 
میز و صندلی بسته به متراژ غرفه ها، کابل اینترنت، نور، کف پوش، سطل زباله و کانتر. سایز کانترها 
و سردر غرفه ها و جایگاه های مخصوص بنرها در بازه زمانی مشخص قبل از برگزاری نمایشگاه ارائه 
می شود و شرکت کنندگان باید طبق فرمت درخواست شده، طرح های خود را تا زمان معین ارائه 

دهند تا بنرها توسط پیمانکار ITU چاپ و نصب شود.
هر شرکت با حضورش در پاویون ایران می تواند نامزد دریافت شرکت کننده  برتر نیز شود.
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   هزینه  حضور افراد برای شرکت در فروم ها و کارگاه  های جنبی نمایشگاه: 

متقاضیانی که به صورت انفرادی خواستار شرکت در فروم ها و کارگاه های جنبی نمایشگاه دوربان 
هستند؛ طبق جدول ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

 Access Pass prices:
 Category Pre-Registration Rate)CHF(  

  مزایای دریافت کارت های ویژه ورودی:
- Executive Pass: 
ــم  ــکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراس ــا این کارت ورودی ام ب
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با حضور 
ــود را خواهید داشت. همچنین با این کارت  دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می ش
ــتن وسیله  ــت و در صورت داش امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داش

نقلیه می توانید کارت پارکینگ رایگان دریافت کنید.
-Forum-4Day Pass: 

ــگاه برای متقاضیان  با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایش
ــی  ــم تبادل نظر و هم اندیش ــت، امکان حضور در مراس فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر اس
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه  مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها و مدیران ارش

جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(.
-Forum-1Day Pass: 

ــگاه را خواهید  ــور یک روزه در یکی از ۴ روز نمایش ــن کارت ورودی تنها امکان حض ــا ای ب
ــد. )الزم به ذکر  ــرکت کن ــرد متقاضی می تواند در تمام فروم ها ش ــت و در آن روز ف داش
ــم تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها  ــت امکان حضور در مراس اس
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را  و مدیران ارش

نخواهید داشت(.
-Exhibition Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور در نمایشگاه برای متقاضی فراهم خواهد شد.

  چرا نمایشگاه ITU متفاوت تر از نمایشگاه های دیگر است؟
   بازدیدکنندگان تاثیرگذار: از بخش دولتی و خصوصی، بخش های توسعه یافته و بازارهای 

یکپارچه،
   نمایشگاه بین المللی: به نمایش درآوردن نوآوری های جهانی و فرصت های سرمایه گذاری،

ــط SMEها، مبتکران و  ــده توس ــعه تکنولوژی های ارائه ش    تمرکز: کمک به ترویج و توس
کارآفرینان صنعت دیجیتال،

،ICT بینش: درک صحیح از مشکالت و موانع فعلی صنعت و رشد و دگرگونی اکوسیستم  
گفتمان در سطح جهانی: با حضور سخنرانان متخصص در تکنولوژی، قانونگذاری و استراتژی،

  حضور قدرتمند: برای یکپارچه سازی بازارها،
  ارتباطات: ارتباط رو در رو در باالترین سطوح،

  برنامه معرفی برگزیدگان: قدردانی و کسب اعتبار از طرف ITU به عنوان برگزیده در بخش 
دولت و SMEها،

   حمایت های هدفمند: برای توسعه سهامداران کلیدی در اکوسیستم های دیجیتال بومی.

  ثبت نام در نمایشگاه و فروم های جنبی:
شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه ITU دوربان وهمچنین عالقه مندان به حضور 
در فروم ها و کارگاه های جنبی اجالس، می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه 
ــگاه های ITU در ایران از طریق پست  و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده نمایش
ــای ۶۶۱2۸۰۵۵ /۶۶۱2۸۰۰9- ۰2۱ و  ــماره تماس ه الکترونیک ituexpo@citna.ir و ش

همچنین شماره همراه ۰9۱2۸2۱۶۶۵۸ در ارتباط باشند.

Category Pre-Registration Rate(CHF) 
2,500
1,000
500
5

Executive
Full Forum
Forum 1Day
Exhibition



13
97

اه 
ر   م

��
ی�

 / ت
34

ره 
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

32

مقاله

رگوالتوری و حقوق شهروندی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

مهندس مسعود حاجی اسمعیلی
مدیر واحد رگوالتوری شرکت آسیاتک 

رگوالتوری با تجربه افزون بر یک دهه، مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی 
در خصوص رعایت حقوق مشتریان تدوین نموده و شرکت های ارائه دهنده خدمات را 
ملزم به اجرای آن ها نموده است. در این بخش ابتدا به برخی مصوبات )به ترتیب تاریخ( و 

سپس دیگر دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مفاد مرتبط پروانه ها می پردازیم.
  مصوب�ه  ش�ماره 90 تاریخ 1389/05/10 با موض�وع »ضوابط و چارچوب 

: » SLA موافقت نامه های سطح خدمات
این مصوبه جهت شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه های ارتباطات 

داده ها و رعایت حقوق مشتریان تدوین  شده است.
  مصوبه شماره 119/2 تاریخ 1390/06/06 با موضوع »پارامترها و شاخص های 

اندازه گیری کیفیت و عملکرد شبکه های تلفن سیار و ثابت«:
ــی، مندرج در مفاد  ــترکین مخابرات ــن مصوبه به منظور تحقق حقوق کاربران و مش ای
ــده و به تبیین  ــای ارائه کنندگان خدمات مخابراتی تدوین ش ــه و مجوزه موافقت نام

شاخص های کیفی ذیل می پردازد:
* میزان مکالمات موفق بین اپراتوری به مقصد شبکه های ثابت اپراتورهای انتهایی از مسیر 
مستقیم، میزان خطای بیت، میزان دسترسی پذیری لینک های انتقال، میزان از دست 
ــت های برقراری ارتباطات، میزان بسته های IP گم شده، متوسط تاخیر  رفتن درخواس
)LATENCY( بسته ای  IP ارسالی، میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه، میزان ارسال 

موفق SMS به مقصد و ...
  مصوبه شماره 152 تاریخ 1391/08/14 با موضوع »تعرفه خدمات اینترنت 

:» ADSL پرسرعت ازطریق فناوری
در این مصوبه حداکثر ضریب تسهیم خط که قبالً ۱ به ۱۰  بود، به ۱ به ۸ کاهش یافت و 
با توجه به ماهیت نامتقارن بودن خدمات ADSL، ارایه کنندگان خدمات را ملزم نمود تا 
در محاسبه ترافیک مشترکین برای مجموع دریافت و ارسال به میزان بیست و پنج درصد 

حجم ترافیک اضافی برای مشترکین لحاظ کنند.
  مصوبه ش�ماره 156 تاریخ 1391/11/08 با موضوع »دستورالعمل اجرایی 

: »USO ارایه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطالعات
ــور و  ــعه، ترویج و ایجاد ارتباطات و فناوری اطالعات در کش این مصوبه به منظور توس
زیرساخت های مورد نیاز آن جهت دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه خصوصاً روستاها 
ــده  و نواحی دورافتاده که ارایه خدمات به آن ها صرفه اقتصادی کمتری دارد تدوین ش

است.
  مصوبه شماره 177/2 تاریخ 1392/08/12:

این مصوبه نسخه جدیدی از مصوبه شماره 9۰ بوده و فرم ارتقاء یافته آن است. به عنوان 
مثال دوره کاری موثر در مصوبه شماره 9۰، ۱2 ساعت کاری در یک شبانه روز بوده که 

در این مصوبه به 2۴ ساعت افزایش یافته است.
  مصوب�ه ش�ماره 203/2 تاریخ 1393/9/2 با موض�وع »صیانت از حقوق 

کودکان و نوجوانان«:
بر اساس این مصوبه اپراتور موظف است سیم کارت کودک و نوجوان با قابلیت دسترسی 
به بسته های خدماتی جذاب تلفن همراه باند پهن متناسب با گروه های سنی کودک و 
نوجوان ارائه کند. همچنین اطالع رسانی های الزم در خصوص استفاده صحیح از خدمات 
تلفن همراه، شامل شیوه بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدها را در دسترس قرار 

دهد.
  مصوبه شماره 207/3 تاریخ 1393/11/05 با موضوع »دستورالعمل پرداخت 

)دائمی( توسط مشترکین«:

بخش دوم

این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارایه کنندگان خدمات تلفن ثابت 
و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در 
نحوه برخورد  ارایه کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات 

آنان تدوین شده است. 
  مصوبه شماره 212/3 تاریخ 1394/01/23 با موضوع »آیین نامه واگذاری 

کدهای خدماتی« :
در این مصوبه کدهای خدماتی سه رقمی ملی به دو دسته تقسیم شده: دسته اول آن، 
کدهای سه رقمی اضطراری ملی بوده که تماس با آن ها جنبه حیاتی و ضروری دارد. مانند: 

۱۱۰، ۱۱2،  ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱2۳ و ۱2۵ تماس با آن ها رایگان اعالم شده است.
  مصوبه 248/1 تاریخ 1395/09/21 با موضوع »تسری تفکیک ترافیک در 

داخل از خارج« :
در این مصوبه کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه 
ثابت و یا همراه موظف شده اند تا تاریخ ۱۳9۵/۱۰/۳۰ امکان تفکیک ترافیک داخل از 
ــرعت  بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و س

متفاوت فراهم شود. )منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است(.
ــنجی و اعالم  ــتورالعمل، نظرس به غیر از تدوین مصوبات، اقدامات دیگری از قبیل دس
آدرس های اینترنتی و یا پایگاه های اینترنتی برای آشنایی مردم با حقوق آن ها، همچنین 
لحاظ نمودن حقوق ایشان در مفاد پروانه ها و قراردادهایی با مشترکین در نظر گرفته شده 

است که به برخی از آن ها اشاره  می شود.
   یکشنبه دو آبان ماه سال ۱۳9۵  انتشار قوانین و مقررات حوزه پاسخگویی به مردم 
در سایت رگوالتوری به منظور ارزیابی عملکرد، سالمت اداری، صیانت از حقوق مردم و 
پاسخگویی به شکایات در پایگاه اینترنتی این سازمان www.cra.ir در بخش مرکز اسناد 

بارگذاری شده است. )قابل دسترسی برای تمام کاربران(
   دوشنبه 3 آبان1395 امکان کنترل تعرفه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت 

برای کاربران؛ 
 WIFI و ADSL کاربران با استفاده از این نرم افزار می توانند تعرفه کف و سقف سرویس
مورد نظر خود را محاسبه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در نرخ ارائه خدمات 
توسط دارندگان پروانه ADSL و WIFIمی توانند با مراجعه به سامانه پاسخگویی به 
شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به آدرس www.۱9۵.ir و یا تماس تلفنی با 

شماره ۱9۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
  یکشنبه 16 آبان 1395 نتایج دومین رتبه بندی اپراتورهای ADSL؛

این رتبه بندی از نگاه مشتریان و از طریق نظرسنجی مستقیم با بیش از 29 هزار کاربر در 
سراسر کشور انجام شده و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت )ADSL ( در 
پنج محور کیفیت، تناسب قیمت و تنوع طرح، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری 

مشتریان ارزیابی گردیده است. 
   ارزیابی های ساالنه اپراتورهای حوزه ICT ؛

ــاالنه، افزایش سطح کیفیت خدمات، نحوه سرویس دهی اپراتورها و  هدف از ارزیابی س
 EFQM رضایتمندی مشترکان است. بر همین اساس وزن معیارهای ارزیابی در مدل

بیشتر شده است.

  نتیجه گیری و پیشنهاد:
همانطور که اشاره شد شروع آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی و ابالغ آن ها در زمینه 
ــال ۱۳۸۱بوده و اقدامات  ــتمر( از س ــهروندی )به صورت جدی و مس رعایت حقوق ش
رگوالتوری نیز )بدین گونه( تقریبا از سال ۱۳۸9 انجام گرفته است. می توان گفت آنچه 
در آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی در این زمینه تاکید شده در مصوبات  کمیسیون، 
مفاد پروانه ها و دیگر دستورالعمل ها لحاظ گردیده و بر اجرای آن ها نظارت شده است. 
ایجاد سایت های اینترنتی جهت اطالع رسانی، رعایت موازین اخالقی، مستند و شفاف 
نمودن خدمات، رسیدگی به شکایات مردم، اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه 
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ارائه اطالعات، حذف مراجعه حضوری مردم برای دریافت خدمات، پایش، سنجش و ارزیابی 
ــتمر رضایت مندی ارباب رجوع، شناسایی، رتبه بندی، انتخاب و تشویق واحدهای  مس
عملیاتی با عملکرد برتر بر اساس نتایج و ارزیابی ها، رعایت استانداردهای جهانی )ISO( و ... 
از جانب رگوالتوری رعایت شده است. )اگرچه با تاخیر زمانی نسبت به شروع بخشنامه های 
دولتی(. در هر صورت می توان آن را یکی از نهادهای موفق نظارتی کشور دانست. البته 

نکات قابل بهبود همچنان وجود دارد که برخی از آن ها به شرح زیر است:
- بیشتر مصوبات کمیسیون در خصوص رعایت حقوق شهروندی مربوط به اینترنت بوده و 

در خصوص تلفن ثابت و همراه بسیار کمتر است.
- سیستم های PGS)تبدیل یک زوج به چند زوج( در شبکه مخابراتی کشور که قرار بود 
به صورت موقتی بوده و پس از تقویت شبکه کابلی و در یک بازه زمانی ۵ ساله از شبکه 
حذف شوند، همچنان به کار خود ادامه می دهند. این سیستم ها در مواقع بارندگی دچار 
مشکالت فراوان بوده، تیک تیک های ناخواسته و قطعی های مکرر دارد ضمن اینکه توانایی 

ارائه سرویس اینترنت را ندارد.
- پیام های تبلیغاتی مکرر و ناخواسته در تلفن های همراه کماکان ادامه داشته و نافی حقوق 

شهروندی است.
- به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در بسیاری مناطق هنوز مرتفع نشده و متقاضیان مربوطه 

همچنان در صف دریافت خط تلفن قرار دارند.
- وجود نقاط کور در شبکه ارتباطات همراه )حتی در پایتخت( همچنان وجود دارد.

- تعدد دکل ها و استفاده بی رویه از یکی از منابع کمیاب کشوری )فرکانس( که موجب 
افزایش آلودگی فرکانسی، هدر دادن این منبع کمیاب، زیر سوال بردن چیدمان و مبلمان 
شهری، ترویج الگوی نامناسب مصرف )به دلیل دامپینگ و استفاده از یارانه ای تقاطعی( 

و ...
- ادامه تنگناها و محدودیت های شرکت های غیر SMP به منظور استفاده از زیرساخت های 
انحصاری و ورود به مراکز مخابراتی جهت تعمیر و توسعه و به تعویق افتادن رفع خرابی یا 

برقراری سرویس مشترکین.
اگرچه فاعل برخی موارد رگوالتوری نبوده و انجام آن ها به عهده اپراتورها است اما همانطور 
که می دانیم رگوالتوری در حوزه ICT نقش هر سه قوه تقنینی، قضایی و اجرایی را دارد. 
ضمن مشخص نمودن شاخص های کیفی بر چگونگی اجرای آن ها نظارت داشته و اختیار 

برخورد الزم )در صورت قصور( را نیز دارد.  
اما آنچه نباید از نظر دور داشت تفاوت مهم روش های نظارتی، تشویقی، تنبیهی و ... مرسوم 
با روش های خودکار و خودجوش در رعایت حقوق شهروندی است که در ادامه به آن ها 

اشاره می شود:
نگاه بازارهای انحصاری به مشترک و حقوق شهروندی بسیار متفاوت با نگاه بازارهای رقابتی 
است. نگاه اول نگاه از باال به پایین و ارباب رعیتی بوده و اگر هم حقوق شهروندی را رعایت 
کند با اجبار و اکراه و از ترس تنبیه و یا به امید تشویق است و سقف آن هم چیزی است 

که قوانین و مقررات تبیین نموده است.
ــته،  ادامه حیاتش را در گرو  ــتری را ولی نعمت خود دانس ــترک یا مش اما نگاه دوم، مش
رضایت ایشان می داند. مشتری شریان حیاتی بنگاه ها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
است. بازارهای رقابتی و فرهنگ مشتری ساالری الزم و ملزوم یکدیگرند. این دیدگاه ناشی 
از ترس از رگوالتوری و اخطار و جریمه و ... نیست این دیدگاه نتیجه یک فضای رقابتی و 

بازار رقابت کارآمد و موثر است.
ــتند  ــندگان و با قیمتی که خواهان پرداخت هس در این بازارها خریداران به همه فروش
دسترسی داشته و فروشندگان هم بدون محدودیت های غیرضروری به خریداران دسترسی 
دارند. قیمت یک محصول هم با تعامالت بین مصرف کننده و شرکت ها تعیین می شود. در 

فرهنگ بازارهای رقابتی رقیب نه تنها مانع پیشرفت نیست بلکه عامل بقاست.
هیچ مصرف کننده یا شرکتی به تنهایی نمی تواند سطح قیمت ها را تعیین کند و تفاوت 
قیمت ها صرفا منعکس کننده کیفیت و ویژگی محصول است. لذا رقابت پایدار که منافعی 
برای بازار و کاربرانش دارد یک هدف مطلوب است. این منافع ناشی از فشاری است که 
رقابت بر شرکت ها وارد می کند تا به منظور موفق بودن و پایدار ماندن در بازار، کارآمد و 
ــتری مدار باشند. این فشارها شامل قیمت های پایین تر، بهره وری بیشتر و  نوآور و مش

انتخاب های گسترده تر از سرویس ها ست.
ــرایط رقابتی رابطه افراد مبتنی بر بده و بستان است. با خریدن یا فروختن کسی  در ش

لطف در حق دیگری نمی کند و انگیزه مبادله منافع متقابل طرفین است. لذا کسی را بر 
کس دیگر منتی نیست. در نظام بازار، تصمیم گیری غیرمتمرکز است. به لحاظ اخالقی 
مبتنی بر کرامت فردی و شان انسانی است. به لحاظ اقتصادی مبتنی بر بهره وری و کارایی 
است. رقابت اقتصادی نوعی کنترل درونی است زیرا موجب شفافیت می شود. و دولت را 
از حمایت های مکرر بنگاه های ناکارآمد و مساله دار رها می کند. نقش اصلی رگوالتوری 
طراحی قوانینی برای تشویق رقابت در بخش های مختلف است. لذا چنانچه رگوالتوری 
بتواند انحصار را کنار بزند و بازار ارتباطات را به یک بازار رقابتی کارآمد و عادالنه تبدیل کند 
و تمام اپراتورها امکان رقابت عادالنه داشته باشند به طور خودکار حقوق شهروندی در این 

حوزه رعایت می گردد. 
ــتیابی به حقوق  ــوارد زیر جهت نیل به بازار رقابتی در حوزه ICT  که الزمه دس ــذا م ل

شهروندی )از نوع خودکار و خودجوش( است پیشنهاد می شود: 
ــرکت های ارائه دهنده خدمات در دسترسی به زیرساخت های   -  اعمال حقوق برابر ش

مخابراتی.
- رفع انحصار از شبکه دسترسی  ACCESS از MDF تا مشترک.

- رفع انحصار در خصوص خرید و ورود پهنای باند به داخل کشور )البته با لحاظ نمودن 
نکات امنیتی(.

ــارت دیگر می توان گفت  ــت قوانین عام رقابتی یا به عب ــول اطمینان از رعای -  حص
ــری از اقدامات ضد رقابتی  GENERAL COMPETITION LAW و جلوگی
اپراتورهای مسلط، از جمله بندهای 2 و ۴ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی با عنوان »محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا 
فروش کاال یا خدمت در بازار« و ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا 
تحمیل کردن شروط قرارداد با آن ها »و یا بند ط ماده ۴۵ همیــن قانون با عنــوان« سوء 

استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 
 SELF REGULATION ــوی ــای REGULATION بس ــت از فض  - عزیم
ــط اپراتورهای صنعت از طریق قراردادهای تجاری بین خودشان و  )تنظیم مقررات توس
البته تحت نظارت رگوالتوری( و ZERO REGULATION )تنظیم مقررات با بهره 
گیری از نیروهای بازار( MARKET FORCES  و اهرم های بازار )دست نامریی آدام 
اسمیت( و ....  در این صورت و در یک فضای رقابتی کارآمد و عادالنه، نه تنها هزینه های 
رگوالتوری برای رصد کردن حقوق شهروندی به میزان بسیار زیادی کاهش می یابد )هزینه 
تشکیل جلسات کمیسیون و جلسات پیش نیاز آن در دفتر بررسی های فنی و اقتصادی 
و کمیسیون های فرعی و تخصصی و ...(، بلکه رعایت مصوبات و مقررات و آیین نامه های 
ــده در این خصوص کف اقدامات اپراتورها می شود، زیرا آن ها برای جذب و نگه  وضع ش
داشت مشتری که متضمن بقای خودشان است مجبورند از بهترین و جدیدترین روش ها 

استفاده کرده و در خدمت رسانی به مشتری و ارائه محصوالت با کیفیت و تقویت فرهنگ 
مشتری ساالری از یکدیگر سبقت بگیرند. آرزو دارند و تالش می کنند بفهمند که رویاها 
و نیازهای آتی مشتری چیست تا بتوانند با تهیه و تولید آن محصوالت زودتر از رقبا در 
میدان )رقابت( حضور یابند. بدین سان رگوالتوری می تواند با ایجاد بازارهای رقابتی و با به 
کارگیری حداقل نیرو و هزینه و آیین نامه و مصوبه و ... و بدون داشتن دغدغه های نکات 

فوق به حداکثر نتیجه دست یابد.
منابع و ماخذ نزد ماهنامه نسل چهارم محفوظ است
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زنگ خطر سایت های پیش فروش کاال به صدا درآمد

بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی شرکت امنیتی Blancco، گوشی های هوشمند 
ــتگاههای غیرقابل اعتمادی می باشند.به گزارش اسپوتنیک، متخصصان  سامسونگ دس
ــه ماهه اول سال 2۰۱۸، گوشی های هوشمند سامسونگ را به  ــرکت Blancco در س ش
عنوان آنتی ریتینگ معرفی کردند.این متخصصان بر این باورند که مشکالت گوشی های 
ــبت به سایر گوشی های  ــرکت کره ای تقریبا 27.۵ درصد نس ــمند ساخت این ش هوش
هوشمند بیشتر است و به همین دلیل آن را در رتبه نخست قرار می دهد.رتبه دوم این 
فهرست را گوشی های هوشمند شیائومی )Xiaomi( به خود اختصاص داد که مجهز به 
سیستم عامل نامطمئن آندروید با ۱۴ درصد و رتبه سوم را گوشی های هوشمند موتوروال 
ــت آوردند.جایگاه های چهارم و پنجم را Huawei و  )Motorola( با 9.۵ درصد به دس
InFocus به خود اختصاص دادند.اما در میان محصوالت شرکت اپل، مشکالت بیشتر در 

آیفون های ۶ و آیفون ۶ اس دیده می شوند.
ــمند اغلب با مشکالتی در سنسور، اتصال به  ــایان ذکر است که این گوشی های هوش ش

Wi-Fi و بلوتوث روبرو هستند.

ــرمایه ای، برخی سوءاستفاده کنندگان  اخیرا با توجه به افزایش برخی کاالهای س
ــایت های جعلی و پیش فروش کاالهایی نظیر  فضای مجازی با طراحی و ایجاد س
ــهروندان  ــکه، خودرو و نظایر آنها به قیمت پایین تر از بازار به کالهبرداری از ش س

اقدام می کنند.
ــتریان به جمع آوری مبالغ  ــنا، کالهبرداران با دریافت بیعانه از مش به گزارش ایس
ــاب های بانکی جعلی اقدام کرده و پس از مدتی مشتری متوجه  هنگفتی در حس

می شود خبری از کاالی خریداری شده نیست.
ــتای پیش  فروش برخی از  اخیرا گزارش هایی درباره کالهبرداری هایی که در راس
کاالهای سرمایه ای در فضای مجازی اتفاق افتاده، منتشر شد و از شهروندان خواسته 
شده زنگ خطر سایت های پیش  فروش کاالها را جدی بگیرند و برای هرگونه خرید 
در فضای مجازی حتما از فروشگاه های دارای ای نماد خرید کنند و به تبلیغات و 

فروشگاه های شبکه های اجتماعی که فاقد ای نماد هستند اعتماد نکنند.
بر این اساس درگاه های موجود در فروشگاه های تبلیغ شده در شبکه های اجتماعی 
احتمال فیشینگ بودن دارد و کاربران حتما مراقب باشند درگاه بانکی ارائه شده 
فیشینگ نباشد و کاربران برای جلوگیری از سرقت اطالعات بانکی خود حتما از 

صفحه کلید مجازی جهت درج اطالعات بانکی استفاده کنند.
ــایت های جعلی به دنبال سرقت اطالعات بانکی  ــایبری با طراحی س مجرمان س
کاربران هستند که پس از در اختیار داشتن شماره کارت، رمز دوم، cvv2  و تاریخ 

انقضای کارت از خریداران اینترنتی، کالهبرداری می کنند.
یکی از راه های جلوگیری از فیشینگ درج صحیح  کد امنیتی است؛ هنگام وارد کردن 
کد امنیتی باید دقت شود که کد درج شده عکس نباشد و واقعی باشد و برای اطمینان 
از اصالت کد، کلید رفرش که سمت چپ کد طراحی شده را کلیک کرده و در صورتی 

که کد امنیتی تغییری نکرد یقین داشته باشند که جعلی است.
ــعی کنند همیشه آدرس  ــده که س ــته ش ــتا از کاربران اینترنتی خواس در این راس
ــخصاً در آدرس بار تایپ کرده و از  ــایت های مهم را ش ــایت های بانکی و سایر س س
رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف و یا در شبکه های اجتماعی ارائه شده 
ــبت به استفاده از پروتکل https دقت و حساسیت بیشتری  خودداری کنند و نس

داشته باشند.
ــوی دیگر امروزه شاهد تبلیغات زیادی جهت فروش انواع محصوالت در فضای   از س
مجازی هستیم. متاسفانه بعضی مجرمین با سوءاستفاده از بستر شبکه های اجتماعی 
ــگاه های اینترنتی کرده و پس از  ــتاگرام اقدام به ایجاد فروش مانند تلگرام و یا اینس
فریب افراد و دریافت وجه ، از ارسال کاال خودداری می کنند لذا به شهروندان توصیه 
می کنیم برای خرید اینترنتی از سایت هایی استفاده کنید که نماد اعتماد الکترونیکی 

داشته باشند.
پلیس فتا با اعالم نمونه هایی از کالهبرداری ها که از طریق فروشگاه هایی در شبکه 
اجتماعی تلگرام انجام شده اعالم کرده که خریداران مبلغ قابل توجهی را به شماره 
کارت بانکی فروشنده واریز کردند، اما پس از واریز وجه فروشنده پاسخگوی تعهدات 

خود نشده است.
براین اساس به خریداران توصیه شده به فروشگاه های موجود در شبکه های اجتماعی  
اعتماد نکنند زیرا هیچ تضمینی برای ارسال کاال وجود ندارد. برای خرید اینترنتی 
حتما از سایت های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا ای نماد استفاده کنند تا 

گرفتار مجرمین سایبری نشوند.
ــرقت اطالعات بانکی  ــاخت درگاه  جعلی بانک، اقدام به س گاهی کالهبرداران با س
قربانیان می کنند. کاربران باید دقت داشته باشند که سیستم پرداخت الکترونیکی 
همه بانک ها از پروتکل ssl استفاده می کنند، این پروتکل جهت انتقال داده ها بین 
ــایت و کاربر به صورت رمزنگاری شده است و با عبارت //:https  در کنار آدرس  س
مشخص می شود لذا ابتدا از وجود https  مطمئن سپس اطالعات خود را در درگاه 

بانکی وارد کنند.
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 Moto و Moto E5 رشکت موتوروال دو گوشی
Plus E5 را در هند عرضه کرد

شارژ رسیع گوشی های هواوی تنها در ۳۰ ثانیه

آغاز فروش تبلت هیربیدی Miix 630 لنوو

ــی پایین رده موتوروال که کاربران مدت ها منتظر آن بودند، سرانجام در هند  دوگوش
عرضه شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت موتوروال طی سال های اخیر 
به دلیل عرضه گوشی های پایین رده و ارزان قیمت بسیار مورد توجه عالقه مندان به 
گوشی های هوشمند قرار گرفته است، چرا که می توانند به راحتی و با صرف کمترین 
هزینه یک گوشی نسبتا خوب و کارآمد داشته باشند.در همین رابطه شرکت موتوروال 
به تازگی دو گوشی پایین رده خود یعنی Moto E۵ و Plus Moto E۵ را در هند 
ــی Moto E۵ قیمتی در حدود ۱۴۵ دالر دارد و در دو رنگ  عرضه کرده است.گوش
طالیی و خاکستری عرضه می شود. از طرفی گوشی هوشمند Plus Moto E۵ نیز با 
اندکی اختالف در مشخصات فنی، با قیمتی معادل ۱7۵ دالر عرضه شده و رنگ های 
طالیی و مشکی را داراست.درباره مشخصات فنی گوشی Moto E۵ باید گفت که 
مجهز به صفحه نمایش ۵.7 اینچی با وضوح تصویر ۱۴۴۰ در 72۰ و نسبت تصویر 
ــه Snapdragon ۴2۵ به عنوان پردازنده، حافظه  ــت. همچنین تراش ۱۸ به 9 اس
رم 2 گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی از دیگر ویژگی های بارز این گوشی 
محسوب می شود.از طرف دیگر گوشی هوشمند Plus Moto E۵ اندکی قدرتمندتر 
عرضه شده است. این محصول مجهز به پردازنده Snapdragon ۴۳۰، حافظه رم ۳ 
گیگابایتی و حافظه داخلی ۳2 گیگابایتی است. درباره صفحه نمایش نسخه پالس نیز 

باید گفت که کاربر با یک ال سی دی ۶ اینچی مواجه خواهد بود.

ــت هیبریدی مبتنی بر پردازنده  ــرکت لنوو به تازگی تصمیم گرفت فروش تبل ش
ARM کوالکام اسنپدراگون Miix ۶۳۰ را آغاز کند. این تبلت هیبریدی از صفحه 

نمایش لمسی برخوردار است و مشخصات مناسبی برای آن در نظر گرفته شد.
در نمایشگاه CES 2۰۱۸ بود که لنوو تصمیم گرفت تبلت هیبریدی Miix ۶۳۰ را 
معرفی کند. دستگاهی با پشتیبانی از شبکه ۴G LTE که همچون یک تبلت یا لپ 
تاپ می توان آن را مورد استفاده قرار داد. لنوو همچنین برای این تبلت قلم دیجیتال 
و صفحه کلیدی در نظر گرفته تا کاربری حرفه ای را رقم زند. صفحه کلید از نور پس 
زمینه برخوردار است و قلم دیجیتال آن نیز سطح فشـار ۱۰2۴ دارد. لنــوو ادعــا می 

کند تبلت Miix ۶۳۰ با هر بار شارژ عمر باتری 2۰ ساعته ای را ارائه می دهد.
ــت WUXGA+ و  ــی با کیفی ــه صفحه نمایش ۱2.۳ اینچی لمس Miix ۶۳۰ ب
 ۶۳۰ Miix .سنسور تشخیص چهره برای پشتیبانی از ویندوز هلو برخوردار است
تنها ۱۵.۶ میلیمتر ضخامت داشته و با وزنی ۱.۳۳ کیلوگرمی همراه است. در دیگر 
ــخصات باید به حافظه رم ۴ یا ۸ گیگابایتی، 2 اسپیکر ۱ واتی، حافظه داخلی  مش
۶۴ تا 2۵۶ گیگابایتی، پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون ۸۳۵ و تراشه گرافیکی 

آدرنو ۵۴۰ اشاره کرد.
قیمت تبلت هیبریدی Miix ۶۳۰ به ۸99 دالر می رسد و هم اکنون برای خرید 
دردسترس است. پیش بینی می شود بزودی شرکت لنوو مدل های دیگری را روی 
کار آورده و با مشخصات قابل توجه آنها را روانه بازار کند. تاکنون شایعات متعددی 
درباره برخی مدل های آینده این شرکت منتشر شده اما هیچ یک توسط لنوو به 
تایید یا تکذیب نرسیده و انتظار داریم بزودی مدل های دیگری را شاهد باشیم که 
از طراحی و مشخصات قابل توجهی بهره می برند. گفتنی است لنوو انتظار دارد در 

بازار کامپیوترهای شخصی حضور پررنگی داشته باشد.

شارژ کردن باتری گوشی های مختلف همیشه یک چالش جدی برای کاربران بوده، زیرا 
در بسیاری از موارد شارژ این باتری ها به سرعت خالی می شود.

به گزارش آسین ایج، فناوری شارژ سریع که توسط برخی شرکت های سازنده گوشی 
معرفی شده، مشکل یادشده را تا حدی برطرف کرده است.

شرکت اپل با عرضه گوشی های آیفون ۸ و آیفون ایکس این فناوری را برای اولین بار 
در تولیدات خود به کار برد و مدعی شد خدمات یادشده را با کیفیت بسیار باالیی ارائه 
می کند. این شرکت می گوید در آینده سرعت و کیفیت خدمات شارژ سریع خود را 

باز هم افزایش خواهد داد.
در این میان هواوی به رقیبی بسیـار جدی برای اپل مبــدل شده است. ایــن شرکت 
ــیم ابداع کرده که محصوالت مشابه اپل را به  ــارژ بی س می گوید آداپتوری را برای ش

حاشیه می راند و می تواند با آن رقابتی جدی داشته است.
ــریع هواوی که به تازگی مجوزهای الزم برای استفاده را  ــارژ س یکی از آداپتورهای ش
ــد در عرض ۳۰ ثانیه بخش قابل  ــت و می توان ــت کرده ۱۰ ولتی و ۴ آمپری اس دریاف
ــارژ کند. البته این شرکت در این زمینه توضیحات  ــی را ش توجهی از باتری یک گوش
دقیق تری ارائه نکرده است.انتظار می رود هواوی برای اولین بار همزمان با عرضه گوشی 
Mate 2۰ از این فناوری شارژ سریع رونمایی کند. در همین حال شرکت چینی اوپو 
ــارژ کامل یک باتری ۳۴۰۰ میلی  ــت که ش هم در حال کار بر روی فناوری تازه ای اس

آمپری را در تنها ۳۵ دقیقه ممکن می کند.
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اروپا میزبان پرچمدار چینی اوپو می شودشیائومی با پنج گوشی وارد اروپا می شود

دوربین جلوی گلکسی اس ۱۰ دوگانه خواهد شد؟
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ــمند آن یعنی فایند  ــی هوش ــرکت اوپو اعالم کرد که جدیدترین پرچمدار و گوش ش
ایکس )Find X( در کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، فرانسه، اسپانیا ، هلند و انگلستان 
عرضه خواهد شد. به گزارش سایت gsmarena، شرکت چینی اوپو که مدت هاست 
محصوالت و گوشی های هوشمندش در سراسر جهان از استقبال زیادی برخوردار شده 
ــته است بالغ بر 2۰۰ میلیون دستگاه گوشی تولیدی خود را در سراسر جهان  و توانس
به فروش برساند، حاال تصمیم گرفته به طور رسمی در کشورهای اروپایی حضور پیدا 
ــمی بتواند عالوه بر افزایش میزان فروش، رابطه  ــگاه های رس کند و با راه اندازی فروش
ــته باشد که درنهایت به افزایش  ــتقیمی با مصرف کنندگان و کاربران اروپایی داش مس
و رشد سودآوری و کیفیت محصوالت اوپو می انجامد.نزدیک به یک ماه پیش بود که 
گزارش ها نشان داد این شرکت تحت تاثیر عملکرد موفقیت آمیزی که تاکنون داشته 
است، می خواهد فروشگاه های خود را در کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، فرانسه، اسپانیا 
و هلند راه اندازی کرده و حضور فعاالنه ای را در قاره سبز برای خود رقم بزند. البته اوپو 
ــتری ورود پیدا کند و به همین خاطر احتمال دارد  ــت به کشورهای بیش درصدد اس
که در کشورهای بیشتری نیز شاهد فروشگاه های رسمی اوپو باشیم.جدیدترین گوشی 
هوشمند و پرچمدار اوپو که فایند ایکس نام دارد، در تاریخ ۱9 ژوئن سال جاری 2۰۱۸ 
میالدی معرفی شد و در همانجا اوپو نیز اعالم کرد که به کشورهای مذکور در قاره اروپا 
عرضه خواهد شد. البته اوپو تحت تاثیر جنگ تجاری میان آمریکا و چین، نمی خواهد 
ــود اما درعوض قصد دارد به توسعه بازارهای فروش خود  وارد ایاالت متحده آمریکا ش
در سایر بازارهای نوپا در سراسر جهان بپردازد.شیائومی، اوپو، ویوو و وان پالس از جمله 
ــرکت های چینی فعال در حوزه تولید گوشی های هوشمند هستند که با  بزرگترین ش
عرضه محصوالت ارزان قیمت و با کیفیت باال توانسته اند نظر کاربران زیادی را از سراسر 
جهان به خود جلب کنند. قیمت رسمی این گوشی پرچمدار در اروپا 999 یورو خواهد 

بود.

پنج مدل از گوشی های هوشمند شیائومی در حال ورود به کشورهای اروپایی 
ــتند. به گزارش وب سایت gsmarena، از آنجا که شیائومی چهارمین  هس
تولیدکننده بزرگ محصوالت تکنولوژی و گوشی در جهان محسوب می شود، 
چندی پیش اعالم کرده بود که می خواهد به عرصه فروش گوشی و گجت های 
ــود و بازار این قاره سبز را نیز همچون  ــورهای اروپایی وارد ش هوشمند کش

بسیاری از کشورهای دیگر، قبضه کند.
شرکت چینی شیائومی که به تازگی از سایر رقبای هموطن خود سبقت گرفته 
ــی های  و با غول های تکنولوژی و برندهای برتر تولیدکننده گجت ها و گوش
ــمند به رقابت تنگاتنگی پرداخته است، سعی دارد سهم خود را از بازار  هوش

محصوالت فناوری در جهان توسعه دهد.
ــان می دهد که پنج مدل از گوشی های هوشمند  حاال تازه ترین گزارش ها نش
ــد که از این میان می توان به  ــیائومی وارد بازارهای فروش اروپا خواهد ش ش
گوشی می ماکس ۳، می آ2 ، می آ2 الیت، ردمی ۶ پرو و می ۸ شیائومی اشاره 
کرد.پیش تر شیائومی اعالم کرده بود که تصمیم گرفته در سال جاری 2۰۱۸ 
میالدی حدودا ۱۰۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به بازارهای جهانی عرضه 
خواهد کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2۰۱7، شاهد 
یک رشد و افزایش ۴۳ درصدی خواهد بود. شیائومی سال گذشته توانست تنها 

7۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند را به بازار روانه کند.
ــیائومی - قبال گفته بود این  ــیانگ - معاون ارشد مدیر شرکت ش وانگ ش
ــهم خود در بازارهای جهانی، آغاز  ــرکت قصد دارد به منظور افزایش س ش
فروش محصوالت خود را در فرانسه و ایتالیا کلید بزنند. آنچنان که به نظر 
ــرکت چینی عالوه بر اینکه در دعوای تجاری میان ایاالت  ــد این ش می رس
ــیاری را برای تاریخچه و  ــده و چین کم نیاورده بلکه موفقیت های بس متح
ــت و تمرکز خود را برروی تمامی بازارهای  ــابقه خود به ارمغان آورده اس س

جهان گذاشته است.

به نظر می رسد که نسل بعدی پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی اس ۱۰ به دوربین 
ــود.به گزارش وب سایت phonearena، به نظر  ــلفی( دوگانه مجهز می ش جلو )س
می رسد سامسونگ قصد دارد در سال آینده میالدی علی رغم روال همیشگی خود از 
سه مدل مختلف و جدید از گلکسی اس ۱۰ رونمایی کند. این شرکت کره ای از سال 
2۰۱۵ میالدی هر ساله از هر گوشی جدید خود دو مدل مختلف ارائه می داد و حاال 
نیز ظاهرا می خواهد این روند را ادامه داده و از گوشی هوشمند و پرچمدار گلکسی اس 
۱۰ سه نسخه و مدل مختلف معرفی و عرضه کند.تازه ترین گزارش ها نیز نشان میدهد 
که این مدل گلکسی اس ۱۰ پالس از یک دوربین جلو )سلفی( دوگانه بهره خواهد 
برد. این امر برای آن دسته از افرادی که به کیفیت تصویر دوربین سلفی توجه ویژه 
دارند، بسیار مفید  و کاربردی خواهد بود. این بدان معناست که در کنار دوربین سه گانه 
در پنل پشتی آن، مجموع دوربین های این پرچمدار به عدد ۵ می رسد.همچنین گفته 
ــی اس ۱۰ به لنز ۱2 مگاپیکسلی فوق عریض  ــود که دوربین سه  گانه  گلکس می ش
ــادگی دیافراگم دوگانه  گلکسی اس 9 را  مجهز خواهد بود و ظاهرا لنز مجهز به گش
ــت گلکسی اس ۱۰ نخستین گوشی  در دوربین اصلی حفظ می کند.الزم به ذکر اس
هوشمندی است که سامسونگ آن را با دوربین اصلی سه گانه تولید و عرضه خواهد 

کرد. در سال های اخیر با گسترش روزافزون محبوبیت عکس های سلفی، کیفیت تصویر 
ــی های هوشمند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شد، به  دوربین های جلو در گوش
ــرکت های تولیدکننده تمرکز ویژه ای برروی توسعه آن پیدا کردند.البته  گونه ای که ش
هنوز سامسونگ صحت هیچ یک از این جزئیات و اطالعات منتشره را به صورت رسمی 
تایید نکرده است و باید برای اطمینان از این گزارش ها و قابلیت های گلکسی اس ۱۰ 
منتظر رونمایی و عرضه آن باشیم. به نظر می رسد که سامسونگ قصد دارد این پرچمدار 

جدید را در کمتر از شش ماه آینده معرفی کند.
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تینا ضمیری آذر

کمترین و بیشترین هزینه اینترنت برای کدام کشورهاست؟

چرا موبایل ها حتی بدون جی پی اس هم بهترین ابزار جاسوسی هستند؟

عدم رعایت قانون کپی رایت برای فیسبوک دردسر ساز شد

آن سوی
مرزها

ــت برای  ــه اینترن ــه هزین ــی ک در حال
ــر جهان متفاوت است،  کاربران در سراس
ــورهای  ــیه کمترین و کش ــیا و روس آس
ــرای آفریقا و مناطق خاصی  جنوب صح
ــه را برای  ــیه بیش ترین هزین از اقیانوس

اینترنت می پردازند.
به لطف اینترنت، مردم در سراسر جهان می توانند بدون اینکه صندلی خود را ترک 
کنند، به تحقیقات جهانی و راهنمایی های تجاری دست یابند یا دوستان خود را در 
مناطق دور، مالقات کنند؛ با این حال، طبق گزارش منتشره توسط منتال فالس، همه  

افراد در جهان هزینه  یکسانی برای این امتیازهای دیجیتالی نمی پردازند.
با مقایسه قیمت اینترنت برای کاربران در هر کشور، نقشه هایی از هر کدام از قاره ها 
به دست آمده است. این داده ها با مقایسه ی اطالعات موسسه تحقیقاتی BDRC و 
Cable.co.uk به دست آمده که ۳۳۵۱ بسته  پهنای باند را در ۱9۶ کشور از تاریخ 

۱۸ آگوست 2۰۱7 تا ۱2 اکتبر 2۰۱7 مورد بررسی قرار داده است.
ــت. این  ــرویس اینترنت ۶۶ دالر در ماه اس برای مثال، در آمریکا، هزینه میانگین س
هزینه به مراتب بیشتر از چیزی است که کابران اینترنت در مکزیک )27 دالر( و کانادا 
)۵۵ دالر( پرداخت می کنند. با این حال، این آمار در مقایسه با نامیبیا یا بورکینافاسو 
بد هم نیست، زیرا در این کشورها کاربران برای دسترسی ماهانه به پهنای باند ماهانه 

۴۶۴ دالر و 92۴ دالر هزینه می کنند. در واقع، هزینه اینترنت در آمریکا بسیار ارزان تر 
ــعودی )۸۴ دالر(،  ــاکنان ۱۱۳ کشور از جمله عربستان س ــت که س از هزینه ای اس

اندونزی )72 دالر( و گرینلند )۸۴ دالر( می پردازند.
به طور متوسط، اینترنت در آسیا و روسیه کمترین میزان هزینه را دارد، در حالی که 
دسترسی به اینترنت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و مناطق خاصی از اقیانوسیه 
بسیار گران است. در عین حال شاید بتوانید ارزان ترین اینترنت جهان را در اوکراین 

و ایران پیدا خواهید کرد.

ــگاه Northeastern در بوستون توانستند کاربران دارنده موبایل را  محققان دانش
درحالی که جی پی اس شان خاموش بود، ردیابی کنند.

این محققان به سی ان بی سی، گفتند: مردم نمی توانند تصور کنند که موبایل مجهز 
به حس گرهای مختلف و متنوع بهترین وسیله جاسوسی علیه آن ها است.

»ساشانک ناراین« دانشجوی دکترا و مسئول این تحقیق گفت: ممکن است کاربران 
سرویس مکان یابی را خاموش کنند اما نمی دانند همچنان قادر به ردیابی هستند.

گروه تحقیق از مردم خواستند تا بین بوستون، والتهام، ماساچوست و لندن برانند و 
در ضمن سرویس جی پی اس خود را نیز خاموش کنند.

درنتیجه آن ها همچنان توانستند باوجود حفره آن ها را ردیابی کنند و البته همه این 
موضوع را نمی دانستند.

آن ها از حس گر شتاب سنج ، مغناطیس سنج و ژیروسکوپ استفاده کردند که ارتباط 
ــتند کاربران را ردیابی کنند که از کجا به  ــتقیمی به مکان یابی نداشت اما توانس مس

کجا می روند.
این موضوع درباره موبایل های اندرویدی با صحت و دقت باالیی جواب داد و در نهایت 
سخنگوی گوگل اعالم کرده است که در سیستم عامل اندروید P این مشکل حل شده 

است اما اپل از اظهارنظر دراین باره خودداری کرد.

دانلود فیلم های روز دنیا در فیسبوک حاشیه ساز شد. گروهی از شرکت های فیلمسازی 
به فیسبوک معترض هستند که چرا اجازه می دهد کاربران به سهولت فیلم های مختلف 
را از آن دانلود کنند.به گزارش ورج، کافی است سری به گروه های فیسبوکی بزنید تا 

برترین فیلم های روز جهان را از این گروه ها دانلود کنید.
ــاس نیز فیسبوک اخیرا با مشکل سرقت ادبی مواجه شده است و خبری  بر همین اس
ــان می دهد گروه های مختلف با اعضایی پر تعداد در این شبکه  ــرکرده  که نش منتش
ــود و  ــینمای هالیوود قرار داده می ش اجتماعی وجود دارد که در آن فیلم های روز س

موضوع کپی رایت نیز در این شبکه ها  رعایت نمی شود.
بسیاری از این گروه ها خصوصی نیستند و در نتیجه کاربران به سهولت در آن ها عضو 
شده و فیلم دانلود می کنند. جالب است بدانید تاریخ تاسیس این گروه های فیسبوکی 

نیز جدید نیست  و بعضی از آنها از سال 2۰۱۶ فعالیت خود را شروع کرده اند.
فیسبوک اعالم کرده مسئولیت این مشکل بر دوش فعاالن حوزه کپی رایت است و اگر 
گروه فیلمسازی تصور می کنند که فیلمشان سرقت شده بهتر است هر چه سریع تر 
گزارش دهند.در سیستم فیسبوک ابزار Rights Manager وجود دارد که این امکان 

ــود اما مشکل  را در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد تا آثار آنها دزدیده یا کپی نش
اصلی این است که این ابزار باگ هایی را داراست و در نتیجه چندان مورد توجه واقع 

نمی شود.
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توصیه مایکروسافت به کنگره آمریکا برای وضع قوانین استفاده از فناوری تشخیص چهره

امکان سرقت پسورد از طریق دمای انگشتان

راه اندازی بزرگترین کارخانه ی ساخت تلفن همراه جهان در هند

آن سوی
مرزها

مایکروسافت از کنگره آمریکا خواست تا زودتر وارد عمل شده و برای تنظیم صدور مجوز 
استفاده از فناوری تشخیص چهره، قوانین مربوط را به تصویب برساند.

ــمیت« پرزیدنت مایکروسافت در پستی طوالنی از خطرات بالقوه فناوری  »برادفورد اس
یادکرده و با مثال زدن از محصوالت بهداشت و درمان و خودرو، ضرورت تنظیم مقررات 
در این زمینه را از کنگره خواستار شد.وی از محصوالتی مفید اما بالقوه مضر نام برد که 
دنیای بدون استانداردهای قانونی دارد.اخیراً انتقادات جدی از سوی کارشناسان به فناوری 
تشخیص چهره واردشده است. درحالی که طرفداران این فناوری به شناسایی جنایتکاران 
از این طریق تأکید می کنند، طرفداران آزادی های مدنی می گویند این گونه فناوری ها باعث 
محدود شدن اعتراضات سیاسی در جوامع می شود.نکته قابل توجه این که مایکروسافت 
اخیرا در قراردادی با حکومت آمریکا و سازمان مهاجرت، عرضه سرویس تشخیص چهره را 

برعهده گرفت که این موضوع باعث اعتراض کارمندان این کمپانی شد.

اخیرا برخی پژوهشگران، نسبت به امکان استخراج اطالعات کاربران از طریق حرارت باقی  
مانده از انگشتان دست بر صفحه کلید )کیبورد( هشدار دادند.

بر اساس گفته پژوهشگران، روش ترماناتور )Thermanator( می تواند برای دست یافتن 
به اطالعات احراز هویت کاربران از طریق الگو حرارتی و گرمای  باقی مانده انگشتان دست 
روی صفحه کلید، استفاده شود.این روش بدین صورت است که تا یک دقیقه پس از وارد 
کردن رمز عبور توسط کاربر، مهاجم با استفاده از دوربین حرارتی و بررسی و کاوش صفحه 
کلید، می تواند به اطالعات تایپ شده کاربر دست یابد. این الگوهای حرارتی می توانند برای 

سرقت رمزعبور، کدهای PIN و سایر اطالعات حساس استفاده شوند.
الگوهای گرمایی یا به وسیله هکران و مهاجمان  و یا یک نرم افزار تخصصی، ترتیب فشردن 
کلیدهای صفحه کلید را نمایان می کند. در بررسی های آزمایشگاهی، با استفاده از الگوهای 
گرمایی ۳۱ شرکت کننده، در کمتر از ۳۰ ثانیه اطالعات واردشده به راحتی استخراج شده 
است.بر اساس گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، حمله مذکور برای دریافت اطالعات 
الگوهای گرمایی به مهاجم محلی نیاز دارد و این تکنیک تهدید جدیدی برای سیستم های 
مبتنی بر رمز عبور است.استفاده از حسگرهای اثرانگشت در گوشیهای هوشمند هم به 
عنوان یک ابزار امنیتی مطرح شد اما از چندی پیش با ادعای یک هکر سرشناس آلمانی 
که اعالم کرد روشی ابداع کرده که می تواند اثرانگشت افراد را کپی برداری کند زیر سوال 
رفت.یان کریسلر هکر سرشناس آلمانی گفته بود روشی را ابداع کرده که با استفاده از یک 
دوربین  عکاسی معمولی می تواند اثر انگشت افراد را کپی کند و با این روش موفق شده با 
استفاده از نرم افزار در دسترس very finger یک کپی دیجیتال از اثرانگشت اُرسال فاندر 
لین - وزیر دفاع آلمان - را بدست آورد.به گفته او با استفاده از تصاویر باکیفیت دست وزیر 
دفاع آلمان در مراسمی در ماه اکتبر که از فاصله سه متری ثبت شده به اثر انگشت وی 
دست یافته است و این عمل را با انگشت خود در شرایط مشابه )دوربین مشابه و فاصله 
مشابه( امتحان کرده است.روش ابداعی این هکر احتماال کارایی اسکنرهای اثرانگشت به 
عنوان یک روش امنیتی را زیرسوال برد. در حالیکه این اسکنرها از دهه ۱99۰ وجود دارند، 

اقدام شرکت اپل مبنی بر گنجاندن حسگر اثرانگشت در گوشیهای آیفون ۵S ایده استفاده 
از این حسگرها را احیا کرد. شرکتهای سامسونگ و اچ تی سی بالفاصله با افزودن حسگر 
اثرانگشت در برخی از گوشی های خود اقدام اپل را تقلید کردند.این حسگرها جانشین 
ــتفاده از سیستم پرداخت موبایلی  ــی یا اس لزوم وارد  کردن رمز برای بازکردن قفل گوش
شدند. در حالیکه چندین هکر بالفاصله پس از رونمایی از قابلیت تشخیص اثرانگشت در 
آیفون ۵S آسیب پذیری حسگرهای اثرانگشت در برابر اثر انگشت جعلی را اعالم کردند، 
این حسگرها همیشه نیازمند دسترسی فیزیکی به اثر انگشت هستند.شرکت های اپل و 
سیناپتیک سازنده حسگرهای اثرانگشت مورد استفاده در گوشی های سامسونگ و دیگر 
شرکت های سازنده گوشی هوشمند و لپ تاپ، در این باره اظهارنظر نکردند.از سوی دیگر 
دسترسی به اثر انگشت الزاما بالفاصله دستگاه را آسیب پذیر نمی کند. گوشیها و تبلت ها که 
دارای حسگر اثر انگشت هستند هنوز نیازمند دسترسی فیزیکی به اثر انگشت برای بازشدن 
هستند و دست کم آیفون پس از دو روز عدم استفاده نیازمند واردکردن رمز عبور از سوی 

کاربر برای بازشدن قفل عالوه بر وارد کردن اثر انگشت است.

سامسونگ، رسما گشایش بزرگ ترین کارخانه ساخت تلفن همراه در هند را اعالم کرد و 
در نظر دارد از بازار هند که در آن استفاده از تلفن همراه سریع تر از سایر کشورهای جهان 

است، به خوبی بهره برداری کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، این کارخانه در حومه دهلی 
نو، پایتخت هند، واقع شده تا به بازار بزرگ این کالن شهر دسترسی بهتری داشته باشد.
استفاده از نیروی کار ارزان موجب کاهش قیمت تلفن همراه در هند می شود تا بتواند با 
تلفن های ساخت چین که گران قیمت ترند رقابت کند. در حال حاضر تلفن های ساخت 
شرکت چینی شیائومی بیشترین خریدار را در هند دارد.در مراسم گشایش کارخانه، نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند و مون جای این، رئیس جمهوری کره جنوبی حضور داشتند.
مودی، نخست وزیر هند در این مراسم با اشاره به سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد روپیه ای برای 
احداث کارخانه گفت: این اقدام عالوه بر تقویت پیوندهای تجاری موجب تحکیم مناسبات 
هند با کره جنوبی خواهد شد.هند دومین کشور استفاده کننده از تلفن همراه در جهان 
است و سامسونگ در نظر دارد با بهره گیری از بازار هند ظرفیت تولید این تلفن را دو برابر 

سازد. بخشی از تلفن های ساخت کارخانه در هند نیز به دیگر کشورها صادر خواهد شد.
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با گوگل فون از دست مزاحم های تلفنی خالص شوید

اسناد حساس پهپادهای آمریکایی در وب تاریک به فروش گذاشته شد

لو دادن اطالعات نظامیان توسط مچ بندهای هوشمند

گوگل اپلیکیشن گوگل فون را به روزرسانی کرد تا تماس های مزاحم کاربران را آزرده 
خاطر نکند.

ــوی کاربران  ــیاری از س ــایت phonearena، گزارش های بس ــزارش وب س ــه گ ب
اپلیکیشن کاربردی گوگل فون )Google Phone( در فضای مجازی منتشر شده 
بود که همگی از دریافت تماس و پیامک های مزاحمی که وقت و بی وقت خاطر آن ها 
را آزرده می کرد و برای کار و فعالیت های روزمره شان مزاحمت ایجاد می کرد، گله و 
شکایت داشتند.حاال به نظر می رسد که گوگل تصمیم گرفته است با به روزرسانی و 
آپدیت این اپلیکیشن، قابلیت جدیدی را به آن بیفزاید تا بدین وسیله کاربران دیگر 

شاهد تماس های اشتباهی و مزاحم نباشند.
ــن گوگل فون به صورت یک آی دی کالر )شناسایی گیرنده  این قابلیت در اپلیکیش
تماس( برروی صفحه نمایش گوشی کاربران ظاهر و نمایان می شود که با بهره گیری 
از هوش مصنوعی تمامی تماس های مشکوک و ناشناس که از طریق ربات، پیغام گیر 
ــایی کرده و کاربران را از مزاحمت های  ــایبری را شناس خودکار، هکرها و مجرمان س

تلفنی و آسیب رسیدن به اطالعات و حریم شخصی آن ها مصون نگه می دارد.

ــکوک و مزاحم شناسایی  تمامی تماس هایی که بدین صورت بعنوان تماس های مش
ــوند، به صورت کامال خودکار به ویس میل )voicemail( شما رفته و سپس در  ش
آنجا متوجه خواهید شد که چه تماس هایی از سوی افراد ناشناس و غریبه داشته اید.

کاربران اپلیکیشن گوگل فون به منظور فعال سازی این قابلیت جدید باید به تنظیمات 
برنامه مراجعه کرده و سپس به قسمت آی دی کالر )Caller ID( و Spam رفته و 
برروی گزینه Filter spam calls کلیک کنید. طبیعتا شما می توانید این قابلیت را 

هر زمان که خواستید، دوباره غیرفعال کنید.

اسناد حساسی در باره پهپادهای ارتش آمریکا و دستورالعمل های مقابله با پیکارجویان 
ــده است.به گزارش سیتنا، شرکت رکوردد فیوچر  برای فروش در وب تاریک قرار داده ش
که در زمینه امنیت سایبری فعال است گفته است این اطالعات از کامپیوتر یک سروان 
نیروی هوایی آمریکا به سرقت رفته است.اطالعات شامل راهنمای نگهداری و تعمیر پهپاد 

ام کیو-9 ریپر و دستورالعمل های آموزشی برای نیروهای اعزامی آمریکا به خارج این کشور 
است.پلیس دنبال هکری است که این اطالعات را به سرقت برده است.پلیس بر اساس 
مدارکی که توسط شرکت رکوردد فیوچر جمع آوری شده عمل می کند. این شرکت گفته 
است توانسته هکر مربوطه و محل اقامتش را شناسایی کند.این شرکت گفته است هکر 
اسناد و مدارک بیشتری در اختیار دارد.اسناد مربوط به پهپادها از طریق یک باگ )اشکال( 

امنیتی روتری که این سروان نیروی هواپیمایی استفاده می کرد، به سرقت رفت.
این فرد روتر خود را به روز نکرده بود و به همین خاطر امکان هک آن برای هکرها فراهم 
ــروان نیروی هوایی آمریکا کمی پیش از سرقت این اطالعات، دوره »چالش  ــد.این س ش
هوشیاری سایبری« را گذرانده بود.سایر اطالعاتی که به فروش گذاشته شده، از یک منبع 
دیگر به سرقت رفته است.این اطالعات شامل روش های خنثی کردن بمب کنار جاده ای و 
دستورالعمل تانک ام۱ آبرامز است.مکالمات با هکر نشان می دهد که این فرد به شبکه های 
ــی داشته و اغلب تصاویر زنده ای را که پهپادها در حین عملیات  نظامی آمریکا دسترس
گرفته بودند، تماشا می کرده است.هیچ یک از اطالعات به سرقت رفته محرمانه نبودند 
اما دسترسی به بیشتر این اطالعات همگانی نبود و تنها عده ای محدود به آن دسترسی 

داشتند.

ــات خصوصی کاربران و نظامیان  ــالمتی برند Polar اطالع به تازگی ردیاب های س
ــایت Threatpost، این  ــزارش وب س ــت.به گ ــا کرده اس را در فضای مجازی افش
ــالمتی در میان کاربران و  ــمندی همچون ردیاب های س روزها که گجت های هوش
ــتقبال بی نظیری برخوردار  مصرف کنندگان محصوالت تکنولوژی از محبوبیت و اس
شده است، کمتر کسی ممکن است فکر کند این گجت های جذاب و جدید می تواند 
ــخصی کاربران و مصرف  ــای اطالعات خصوصی و نقض حریم ش به ابزاری برای افش
ــیاری از کاربران بخصوص در کشورهای پیشرفته جهان به  کنندگان تبدیل شود.بس
منظور پیگیری و ردیابی وضعیت تحرک بدنی، تناسب اندام و ورزش های روزانه خود 
از ردیاب های سالمتی و مچ بندهای هوشمند استفاده می کنند و هرگز فکر نمی کنند 
ــد. ــخصی آن ها در فضای مجازی باش که این گجت می تواند تهدیدی برای حریم ش

ــگران و محققان فعال در حوزه امنیت سایبری اعالم کرده اند  حاال به تازگی پژوهش
که مچ بندهای هوشمند و ردیاب های سالمتی برند پوالر )Polar( تحت تاثیر نقص 
امنیتی و آسیب پذیری موقعیت جغرافیایی افراد و تمام اطالعات مربوط به امکانی که 
تاکنون به آن مراجعه کرده اند، را در دسترس افراد غریبه و هکرها قرار می دهد و به 
عبارتی دیگر، اطالعات شخصی آن ها را در فضای مجازی منتشر و افشا می کند.روشن 
کردن همیشگی و مداوم موقعیت یاب یا GPS می تواند احتمال افشا و درز اطالعات 
ــل مالحظه ای افزایش دهد. ــت جغرافیایی کاربران را به میزان قاب ــوط به موقعی مرب

اپلیکیشن اختصاصی ردیاب های سالمتی Polar به طور کامال ناخواستــه از طریق 
قابلیـــت هیت مپس )heat maps( موقعیت چند پایگاه نظامی و اطالعات سری 
و محرمانه آن ها در ایاالت متحده آمریکا را افشا کرده است. همچنین گفته می شود 
ــی  ــا قادر خواهند بود با دانش اندکی از هک، به تمامی این اطالعات دسترس هکره
ــازنده این گجت های هوشمند به کاربران قول داده است که با  ــرکت س پیدا کنند.ش
بهره گیری از متخصصان و مهندسان زبده به سرعت این ضعف امنیتی را از پلت فرم 
اپلیکیشن و سرورهایش برطرف خواهد کرد. بدین منظور ارتش ایاالت متحده آمریکا 
نیز قوانین سختگیرانه تری را برای استفاده نظامیان از گجت های پوشیدنی و هوشمند 

وضع کرده است.










