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سرمقاله
دکتر نسیم توکل
کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران

انتظارات از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت آینده
این روزها به پایان کار دولت دوازدهم نزدیک میشویم و مدت زمان مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که یکی از جوانترین وزرای بعد از انقالب در ایران را
به خود دید نیز به پایان می رسد .اکنون ،فعاالن شرکتهای دانشبنیان و حوزه فناوری اطالعات از نفر بعدی که بر کرسی عمارت کاله فرنگی مینشیند انتظاراتی دارند.
خواستههایی که امید است وزیر آینده با حضور در جلسات تشکلهای تخصصی ،فراکسیون  ICTاتاق بازرگانی ایران و انجمنهای بخش خصوصی شنوای آن باشد.
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مسئله کپی رایت و حل مشکل مالکیت معنوی
موضوع کپیرایت و رعایت حقوق مؤلفان مس��ئلهای است که برای مدتی طوالنی
در ایران مورد بحث بوده و متأس��فانه کماکان به هیچ نتیجه مشخصی ختم نشده
و مشکل پابرجاست .چند قانون متفاوت در مورد مالکیت فکری و معنوی در ایران
وجود دارد که هیچکدام از ضمانت اجرایی الزم برخوردار نیستند.
چنانچه این مشکل در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گیرد،
فضای وب به عنوان بستر تولید محتوا امکانی را در راستای فرهنگسازی و نهادینه
ش��دن مس��ئله حقوق مؤلفان به وجود م��یآورد .برای نمون��ه پایگاههای خبری و
وبسایتهای داخلی همه یک خبر یا مطلب را به صورت مشابه منتشر میکنند .هر
چند وزارت ارش��اد در سالهای اخیر الزاماتی درباره ذکر منبع به کار گرفته است
اما اگر یک قانون قوی در مورد حق انتش��ار وجود داش��ته باشد فعاالن این حوزه،
بدون هیچگونه ترس و واهمهای کار حرفهای میکنند و فضای وبس��ایتها از نظر
محتوا به پویایی میرسد.

حوزه برای شهروندان است.
در مقام مقایس��ه ،تعرفههای اینترنت ایران با دیگر کشورهای جهان باید بر اساس
ترافیک بر س��رعت محاسبه ش��ود و نه ترافیک بهتنهایی! در این شرایط میبینیم
اینترنت ما نس��بت به کیفیتی که دارد اص ً
ال ارزان نیس��ت .در واقع ،اگر بخواهیم با
ارز و دالر بررسی کنیم ،کشور ما از ارزانترین اینترنت برخوردار است اما با نگاهی
به بازار داخلی در مییابیم که نس��بت به کیفیت و س��رعت اینترنت ما گرانترین
اینترنتها در دنیا است.
در همین  4Gمیش��ود تا س��رعت یک گیگابایت در ثانیه به مردم س��رویس ارائه
ش��ود اما ک م پیش آمده که س��رعت اینترنت ما باالی  ۵مگابیت در ثانیه باش��د.
بنابراین برای مقایس��ه اینترنت ایران با کش��ورهای دیگر نباید با ترافیک مقایس��ه
کرد بلکه باید ترافیک بر سرعت و کیفیت را مورد سنجش قرار داد .آیا ترافیک بر
سرعت کش��ورهای اروپایی با ما یکسان است؟ قیمت ترافیک بر سرعت ما بسیـار
باال است.

تسهیل در امر صادرات نرمافزار
در ابتدا باید اش��اره کنم که تدوین و تصویب آییننامه اجرایی حمایت از صادرات
نرمافزار و خدمات فنآوری اطالعات ،قدم بس��یار مهمی اس��ت که میتواند کمک
موثری به توس��عه صادرات غیرنفتی کشور کند .ایران به ویژه در سالهای اخیر از
ظرفیت و پتانسیل باالیی برخوردار شده است که با توجه به وجود نیروهای جوان
و تحصیلکرده با انگیزه ایرانی در این حوزه امید بسیار زیادی درباره آینده تولید و
توان صادرات وجود دارد.
نباید از نظر دور داشت که ارز آوری این حوزه بسیار باال است اما متأسفانه از مشکل
س��رمایهگذاری رنج میبرد .برای جذب سرمایهگذار و ارتقاء اصول این صنعت باید
روابط بینالمللی و تجاری کش��ور هم به سمت عادی سازی با جهان خارج حرکت
نموده و تحول یابد .ش��رکتهای بزرگ این صنعت در سراس��ر دنیا همکاریهای
مستمر با یکدیگر دارند.

شفافسازی در برگزاری مناقصات
ش��فافیت در روند مناقصات یکی از اساس��ی ترین اصولی اس��ت که در بسیاری از
قوانین تدارکاتی کشورهای مختلف به آن پرداخته شده است.به طور کل شفافیت
در معامالت و مناقصات به معنای روشن بودن تمامی فرایندهای معامله از ابتدا تا
انتها می باشد.
امروزه موضوع ش��فافیت اهمیت بس��یار قابلمالحظهای پیدا کرده است .بر همین
اساس تقریباً کلیه کشورها بر امر شفافیت تأکید داشته و مقررات و احکام متعددی
در این خصوص تصویب کردهاند .هدف اصلی ش��فافیت ،مبارزه با فس��اد اس��ت و
مستندسازی یکی از پیامدهای اصلی آن است .زیرا سبب میشود همگان محتاط
بوده و نسبت به اجرای دقیق قانون تالش کنند.

تدوین نظامنامه استاندارد برای کاالهای آیسیتی
دنیای امروز عرصه رقابت اس��ت و بدون رعایت اس��تاندارد و حفظ کیفیت باال در
تولید کاالها نمیتوان انتظار به دس��ت آوردن بازار را داش��ت .به عبارت دیگر ،اگر
اس��تاندارد وجود نداشته باشد ،محصولی ایجاد نمیشود و کارآفرینی در خطر قرار
میگیرد.
با ذکر این توضیحات تدوین نظام نامه استاندارد برای محصوالت فناورانه از اهمیت
بس��یار زیادی برخوردار اس��ت و این موضوع تاثیر مستقیمی بر آینده شرکتهای
فعال و صاحب فناوری در ایران و محصوالت تولیدی آنها خواهد داش��ت .تدوین
استانداردهای کنترل کیفیت ،تدوین دانشنامه تخصصی در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات ،به روز رسانی استانداردهای ملی به منظور تطبیق با شرایط روز حاکم
بر این صنعت و ایجاد گمرک تخصصی برای ترخیص کاالهای حوزه آی.سی.تی از
جمله اقداماتی است که میتوان برای کسب سهم از بازار این محصوالت پیشنهاد
داد.
ارتقا خدمات اینترنتی ،سرعت و مسئله قیمت
بحث س��رعت اینترنت و کیفیت خدمات زیرس��اخت از جمله موضوعاتی است که
برای زمان طوالنی دغدغه کاربران و کسبوکارهای ایرانی است .قطعیها در شبکه
سراسری ،پهنای باند و موضوع قیمت از جمله مهمترین دغدغههای موجود در این

برخی از دیگر برنامههای مهم...
در پایان ضمن اشاره به برخی انتظارت مهم دیگر به صورت خالصه امیدوار هستم
فردی در این جایگاه قرار گیرد که دلسوزی ،جسارت و توان مدیریتی الزم را داشته
باش��د و تمرکز اصلی خود را بر تقویت بخش خصوص��ی و فعاالن اقتصادی حوزه
 ICTقرار دهد.
 تعامل نزدیک با وزارت علوم و سازمانهای علمی و بینالمللی استفاده از نظرهای نخبگان ،بخشهای خصوصی و همچنین تشکلها به عنواننمایندگان بخش خصوصی
 حمایت از فعاالن در حوزه تولید محصوالت فناورانه پذی��رش ضمانتنامههای غیربانکی صادر ش��ده توس��ط صندوقهای حمایتی بهمنظور تسهیل کار شرکتهای فعال
 برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در صنعت آیسیتی ایران امتداد توجه و حمایت از اس��تارتاپها و شرکتهای دانشبنیان با هدف افزایشتولید و دستیابی آنها به عمق تولید
 حذف قوانین مخل آرامش فضای کس��بوکار و تدوین آئیننامههایی که انطباقبیشتری با کسبوکارهای دیجیتال دارند
 پرهیز از اتخاذ تصمیمهای س��ریع و غیرکارشناس��ی که ب��رای فعاالن اقتصادیهزینههای زیاد در پی دارند
 به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در خصوص تهاتر بدهیهای بخش خصوصی وشرکتهای دانشبنیان به بانکها
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دکتر داود ادیب
رئیس هیات مدیره اتحادیه
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

راه دشوار تولیدکنندگان و رشکتهای خدمات فنی و مهندسی صنعت مخابرات کشور
در صورت عدم افزایش منطقی تعرفههای تلفن ثابت و انحصار موجود در سمت تقاضا (شرکت مخابرات ایران)،
شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی صنعت مخابرات کشور با راه دشواری روبرو خواهند بود.
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تولیدی و خدماتی فنی مهندسی بوده ایم که در هیات مدیره جدید شرکت مخابرات
ایران انتظار میرود این گونه مباحث مورد توجه جدی قرار گیرد .نکته مهم دیگر این
اس��ت که در صنعت مخابرات و محصوالت ارتباطی زیرساختی ،به دلیل ویژگی های
این صنعت خاص در کش��ور ،ما با مدل انحصار در س��مت تقاضا روبرو هستیم .این
موضوعی اس��ت که ما سالیان س��ال با آن درگیر هستیم و متاسفانه روزبه روز مشکل
آفرین میشود .یعنی بر خالف صنایعی مانند خودروسازی که تولیدکنندگان اندک و
مشتریان انبوه وجود دارد ما در شرکت مخابرات ایران ،انحصار در سمت تقاضا داریم.
در مجموعه سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
ایران ما تولیدکنندگان متعدد و در مقابل مشتری انحصاری داریم .یکی از تبعات این
مدل که به طور طبیعی در اکثر کش��ورها در زمینه صنعت ارتباطات ثابت وجود دارد
این است که در صورتی که مشتری مادر و اصلی که اپراتورهای اصلی ،از جمله شرکت
مخابرات ایران می باشد از لحاظ اقتصادی بازده مالی منطقی کسب نکند ،با کاهش یا
قطع تقاضا کل زنجیره تامین خود را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد که همان طور که
بیان شد این موضوع در سالیان اخیر مشهود بوده و باعث از بین رفتن بخش بزرگی از
اقتصاد مولد در صنعت مخابرات ایران گردیده است.
باور اتحادیه بر این اس��ت که وجود ش��رکت های تولیدی و شرکت های خدمات فنی
مهندسی صنعت مخابرات کشور و همچنین شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین
و اصلی ترین اپراتور مخابراتی کشور الزم و ملزوم همدیگر است .ما می دانیم که شرکت
مخابراتی ضعیف از نظر مالی ،منجر به صنعت مخابراتی نحیف و ناکارا نیز خواهد شد؛
چراکه اصلی ترین مشتری و مصرف کننده بخش اعظم محصوالت مخابراتی به ویژه
محصوالت زیرس��اختی مخابراتی در کشور ،ش��رکت مخابرات ایران است و این توقف
توسعه و نوسازی زیرساخت شبکه ،عدم تحقق چشم انداز شرکت مخابرات ایران ،بدان
معناست که بر خالف استراتژی شرکت مخابرات ایران ،خدمات جدید و سرویس های
ارزش افزوده مخابراتی کمتری نیز در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت و تمامی
زتجیره های این اکوسیستم از مصرف کننده تا تولید کننده و شرکت های خدمات فنی
مهندسی و سایر ذینفعان این حوزه در نهایت متضرر خواهند شد.
بدیهی اس��ت که منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت ،استفاده شرکت مخابرات ایران
از تجربیات تشکل های صنفی مرتبط و تولیدکنندگانی که جان ،مال و زندگی شان
را در این راه گذاش��ته اند ،در این برهه زمانی اقدام ضروری باش��د که منجر به نجات و
احیاء شرکت مخابرات ایران ،زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران شامل تولید کنندگان
تجهیزات مخابراتی ،ش��رکت های خدمات فنی مهندس��ی و اش��تغال در این صنعت
استراتژیک و ارائه خدمات بهتر به مردم گردد.
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مهندس سلطانی ،مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اخیرا در حضور اعضای سندیکای
صنعت مخابرات ایران مطرح کرده است که «هزینههای شرکت مخابرات ایران متناسب
با تعرفههای فعلی نیست ،در حالی که سیاست اصلی شرکت مخابرات ایران حمایت
از تولیدکنندگان داخلی است و برای تحقق این امر ،افزایش تعرفهها بسیار ضروری به
نظر میرسد و منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت در این برهه زمانی اقدام ضروری
است که منجر به نجات و احیا زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران (به عبارت دیگر،
تولیدکنندگان و خدمات دهندگان حوزه مخابرات کش��ور) و اش��تغال در این صنعت
استراتژیک و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد و میتواند ضمن تحقق جهش تولید
در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ،آثار مثبتی را در حوزه صادرات محصوالت ICT
در منطقه از خود به جا بگذارد».
در همین راستا ،همان طور که قبال نیز بارها و بارها ،این اتحادیه تاکید به این موضوع
داش��ته اس��ت؛ این تصمیم ،یک تصمیم منطقی و عقالنی است که میتواند صنعت
مخابرات کشور را از نابودی نجات دهد .همه ما آگاه هستیم تعرفه خدمات عمومی در
بخش های مختلف اعم از حمل و نقل عمومی ،برق ،گاز  ،حامل های انرژی و  ...با شیبی
نسبتا منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی در طول دو دهه گذشته مورد بازبینی مکرر
قرار گرفته اس��ت ،ولی متاسفانه نزدیک به دو دهه است که این اتفاق در حوزه تعرفه
خطوط و مکالمات تلفن ثابت رخ نداده و تقریبا بدون افزایش مانده است .تبعات ناگوار
این موضوع بر صنعت مخابرات کش��ور بسیار وسیع بوده و در صورت عدم کارسازی و
اصالح تعرفهها در کوتاه مدت ،شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی در حوزه  ICTو علی
الخصوص شرکتهای مخابراتی خواهیم بود.
کاهش ارزش ریال و عدم افزایش منطقی تعرفهها و از سوی دیگر افزایش هزینههای
توس��عه و نگهداری و نیروی انس��انی در ش��رکت مخابرات ایران ،باعث بروز مشکالت
نقدینگی در این ش��رکت به عنوان مش��تری اصلی و انحصاری محصوالت مخابراتی
زیرس��اختی گردیده و همان طور که ش��رکت های تولیدی ،خدمات فنی و مهندسی
و فعاالن اقتصادی این حوزه واقف هس��تند شرکت مخابرات ایران علی رغم تمامــی
تــالش های خود قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و توسعه کمی و کیفی مطابق
س��ند چشم انداز خود در چند سال گذشته نیس��ت و نخواهد بود و این صنعت مهم
در بخش تولید و خدمات در کش��ور که میتواند ارزش افزوده فراوانی داش��ته باشد ،با
مشکالت فراوانی روبرو گردیده است.
اگرچ��ه ما به ای��ن موضوع هم معتقدیم که مدیرعامل و هیات مدیره جدید ش��رکت
مخابرات ایران که از دانش و تجربه باالیی در خصوص برنامه ریزی استراتژیک برخوردار
هس��تند ،میتوانند از شیوه های جدید مدیریتی و استفاده از ابزارهای فناورانه جدید
در ارایه سرویس ها و خدمات خود از جمله بالک چین  ،اینترنت اشیاء ،افزایش بهره
وری و اس��تفاده از روش ها و طرح های نوین نس��بت به کاهش چشمگیر هزینه های
خود و جبران درآمدها از محل سایر منابع اقدام کنند تا نیازی به افزایش تعرفه مکالمات
تلفن ثابت نباشد ،ولیکن اگرچه این پیش بینی و انتظار ممکن است که از نظر راهبردی
درست باشد و به طور کلی مورد انتظار بدنه حاکمیتی کشور نیز میباشد ،اما واقعا چنین
موضوعی در کوتاه مدت نمی تواند اتفاق بیافتد و ممکن است تبعات ناگواری را بر صنعت
 ICTکش��ور وارد س��ازد که جبران ناپذیر خواهد بود .این موضوع میتواند به صورت
مرحله ای و بر اساس یک راهبرد چند ساله تحقق یابد تا تولیدکنندگان و شرکت های
فنی و مهندسی ضمن مشارکت در این طرح ها و با اطالع از رویکردهای آتی در شبکه
مخابرات کشور در کوتاه مدت آسیب نبینند.
مشکالت نقدینگی در طول چند سال گذشته مانند دومینو از طرف شرکت مخابرات
ایران به شرکت های تولیدی و خدماتی داخلی سرایت کرده و اکثر بنگاه های تولیدی
و خدماتی را با بحران جدی مواجه کرده اس��ت و متاس��فانه در چند سال گذشته در
مجموعه های صنعت  ICTشاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت های
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مهندس فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت
مخابرات ایران

دکتر داوود ادیب
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان
صنعت مخابرات ایران

انتظارات سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران از رییس جمهور آینده
سالهاست که تولید در کشورمان با موانع جدی و متعددی روبرو شده و این موانع شرایط نامطلوبی را برای فعاالن اقتصادی حوزههای مختلف و از جمله حوزه مهم و حیاتی
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده باال فراهم آورده است .این موانع که بیشتر منشأ داخلی و غالبا مدیریتی و در برخی موارد محدود،
بوکارهای ناپایدار و بیماری را در سالهای اخیر تجربه نماییم.
منشأ خارجی دارند ،موجب شده است تا تولید کشور همواره کمتر از ظرفیت خود باشد و کس 

www.4Gnews.ir
شماره  / 68اردیبهشت ماه 1400

12

بوکارها و کاهش فعالیتهای تولیدی که میتواند تا اندازه
با توجه به رکود شدید کس 
زیادی ناشی از موانع پیشروی کسبوکار  ،عدم تمایل و اصوال فقدان قدرت سرمایهگذاران
و تولیدکنندگان و ارایهکنندگان خدمات فنی و مهندسی به سرمایه گذاری یا افزایش
در تولید کاالها و خدمات باشد ،ضروری است تـا حاکمیت و دولتمردان  ،در سالی که
به نام «تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» مزین گردیده است ،در خصوص موانع عمده و
اساسی تولید و خدمات فنی مهندسی ،تصمیمات و اقدامات اساسی اتخاذ نمایند.
در ادبیات اقتصادی ،رش��د کمی و کیفی بنگاههای اقتصادی فعال و موجود و در کنار
آن ایجاد بنگاههای جدید ،دو عامل اساسی و مهم در افزایش تولید و رونق و شکوفایی
اقتصاد کشور محسوب میشوند که بخشی از درآمد سرانه کشور نیز متاثر از آن میباشد.
متاسفانه موانع موجود در کسبوکارها ،رشد منفی تولید و توسعه در بنگاهها به استثنای
برخی از فعالیتهای خاص و جایگاه نامناسب کشورمان در شاخصهای بانک جهانی،
باعث گردیده است که بخش عمدهای از ظرفیت این بنگاهها ،به صورت خالی ،رها شده و
تولید کمتر از انـدازه صورت گیرد و علیرغم تمامی تالشهای برخی از نهادهای حمایتی
از جمله معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در توسعه شرکت های دانش بنیان
و همچنین تسهیالت ارایه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه
کسبوکار شرکتهای فن آور ،تعطیلی بخش بزرگی از بنگاههای اقتصادی کشورمان را
در سالهای اخیر شاهد باشیم.
یکی از مش��کالت مهم و اساس��ی کش��ور در حوزه تولید ،خدمات فنی و مهندسی و
کس��بوکارهای ف��ن آورانه ،اقتصاد بیمار و عدم اهلیت مجموع��ه قابل مالحظهای از
مدیران بی تجربه و غیرمتخصص است که در دوره های مختلف شاهد حضور آنها در
مدیریتهای اجرایی س��ازمانهای مختلف بودهایم .این مشکل را زمانی بحرانی و حاد
میبینیم که اقتصاد ناشی از این گونه مدیران  ،سیاستزده هم شود که در این حالت،
این مدیران مجبورند همواره فرمایشات سیاسی مدیران مافوق را پاسخ مثبت داده و وقت
و بودجه اعظمی از سازمانهای خود را به چنین اموراتی صرف کنند.
روشن استکه سازمان های دولتی و ساختارهای فیزیکی مرتبط با آن ،چیزی بیشتر
از یک مشت کاغذ ،آجر و آهن نیست و چیزی که به این ساختارهای فیزیکی هویت و
ارزش میدهد همان مدیران ،متخصصین دلسوز و خبره میباشند ،در صورتی که این
جایگاهها با عناصر بی ارزش و بی هویت اشغال شوند با سازمانهایی مواجه میشویم که
هدفگذاری خاصی نداشته و بدون استراتژی ،پیش میروند ،در این سازمانها وجدان
کاری مدیران و کارمندان کمرنگ بوده و در این سازمانها میبینیم مدیرانی که با روابط
سیاسی آمدهاند مجبورند به مدیران مافوق و دولت وقت خود امتیازهایی را بدهند که
تماما از منابع سازمان هزینه میگردد و در چنین سازمانهایی ،اقدامات بهبود و اصالح
فرایندها و مانع زدایی موانع پیش روی اقتصاد ،جایگاهی نداشته و طبیعی است که در
این سازمانها جز مرگ بهرهوری و اخالق حرفهای چیز دیگری نخواهیم دید.
برخی از برنامههای مهم که میتواند مورد توجه رییس جمهور آتی قرار گیرد عبارتند
از:
 -1برنامه راهبردی جهت س��رعت بخش��یدن به اقدامات بهبود و اصالح فرایندها در
ت و پاگیر در
سازمان های مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و خارج ساختن رویههای دس 
شروع و یا توسعه کسبوکارها،

 -2استفاده الزم و کافی از نظرات نخبگان ،بخشهای خصوصی و همچنین تشکلها به
عنوان نمایندگان بخش های خصوصی،
 -3اتخاذ اقدامات عملی در جهتگیری و اتخاذ استراتژی مناسب در ارایه تسهیالت و
حمایتها با توجه به این که تسهیالت در ذات خود معموال ماهیت رانت دارند،
 -4اصالح مالیات بر ارزش افزوده و چرخه معیوب مالیات بر ارزش افزوده و تقدم و تاخر
در پرداخت مالیات که بدون در نظر گرفتن وصولی مطالبات میبایست توسط پیمانکاران
پرداخت شود و باعث کاهش تولید و افزایش بدهیهای فعاالن اقتصادی میشود،
 -5اتخ��اذ روشهایی جهت پایداری و ثبات نرخ ارز در یک محدوده زمانی خاص و به
وجود آوردن سازوکار مناسب در بدنه اجرایی دولت به امیدبخشی و اطمینان این موضوع
که تا چه مدت این ارز میتواند ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند با سطحی از اطمینان
برنامه ریزی نماید،
 -6به وجود آوردن یک پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای مرتبط با
فعالیت های اقتصادی،
 -7برنامه راهبردی مناس��ب جهت صادرات و افزایش رایزنها و توس��عه فعالیتهای
رایزنهای اقتصادی در بازارهای هدف خارج از کشور،
 -8ادامه نهضت ساخت داخل و تحققبخشی به فعالیت های پیشین نهضت ساخت
داخل و تفاهمنامهها و قراردادهای مبادله شده در این نشستها،
 -9پذیرش ضمانتنامههای غیربانکی صادر شده توسط صندوق های حمایتی توسط
همه سازمان ها و نهادها و بخش های نیمه دولتی،
 -10جلوگیری از خودتحریمی در داخل کشور بدین صورت که تولیدکنندگان با تحمل
زحم��ات زیاد انتقال ارز را انجام داده و با مش��کالت عدیده قطعات مورد نیاز تولید را
خریداری می نمایند ،ولیکن با مشکالت فراوان گمرکی ،مشکالت اسنادی مورد نیاز در
برخی تعدیل های تعلق یافته که نیازمند اسناد بانکی میباشد و یا مشکالت ناشی از
شناسایی هزینهها و اسناد مورد قبول دارایی روبرو میشوند،
 -11رفع انحصار و امکان صدور مجوز در کس��بوکارهای جدید که همواره با تعارض
در منافع برخی افراد صاحب نفوذ روبرو میباش��د و از ورود رقبای جدید کس��بوکار
جلوگیریمیگردد،
 -12حمایت از برندسازی ایرانی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از افزایش تمایل مردم
به خرید خارجی با توجه به برند بودن این محصوالت،
 -13برنامه راهبردی و توجه کافی به توسعه پایدار در کشور و ایجاد سازوکارهای مناسب
برای کسبوکارها در این رابطه،
 -14حمایتهای درجه بندی ش��ده از تولیدکننده های واقعی در مقابل فعالیت های
نیمه مولد از قبیل مونتاژ در حد قاب و جعبه و برچسب زدن به آن و واردات کاالهای
دارای نمونه مشابه داخلی که رقیب و دشمن تولید واقعی میباشد که برای حمایت از
تولید واقعی میتوان نرخ های عوارض متفاوت بر اساس عمق تولید برای کسبوکارهای
مشابه اعمال نمود،
 -15به وجود آوردن مکانیزم قابل اجرا در خصوص تهاتر بدهیهای بخش خصوصی به
سازمان های دولتی و بانک ها در مقابل مطالبات بخش خصوصی از سازمانها،
 -16کاهش تعرفههای مواد اولیه وارداتی ،زمان ترخیص ،لجستیک ارزان جهت پوشش
بخشی از هزینه های افزایش یافته در راستای رقابت با محصوالت ارزان چینی ،به جهت
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در پایان خاطرنشان مینماییم که انتظار می رود رییس جمهور آینده متعهد باشد که؛
 -1در وزارتخانهها ،فقط شخص وزیر و برخی معاونین وزیر باید شخصیت سیاسی داشته
باشند و بقیه مدیران ارشد باید متعهد ،متخصص ،جسور ،ریسک پذیر و اهل تعامل با
کارشناسان ،مشاوران و تشکل های خصوصی خبره باشند،
 -2عدم ارتباط مدیران ارشد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به جریان سیاسی مرتبط
با رئیس جمهور،
 -3ارایه برنامه های نظارتی جهت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی،
 -4تقویت سازمان های بازرسی مستقل مکلف به ارائه گزارش،
 -5اینکه رییس جمهور چه میزان به مدل گزارش دهی به مردم اعتقاد و آگاهی داشته
باشد و بداند که جنس گزارش به مردم با گزارشات سلسله مراتبی و بین سازمانی تفاوت
فراوان دارد،
 -6چه مقدار از وقت خود را برای نفی مدیران گذشته صرف نخواهند کرد،
 -7چه مقدار مردم را آگاه و امین خود خواهند دانست،
 -8مدیران متخصص ،متعهد و ملی خود را چگونه تشویق خواهند کرد و در زمان گرفتار
شدن میان قوانین نامناسب ،چگونه یاریشان خواهند کرد،
 -9با مدیرانی که از قانون بهره الزم را برای توقف کارهای بنیادی و ملی میگیرند چه
برخوردی خواهند داشت،
 -10و در نهایت خدا را چقدر ناظر بر کار خود خواهند دید؟!
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اینکه افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه خارجی در چند ماه اخیر به صورت یک مشکل
جهانی صورت پذیرفته است،
 -17ایجاد سازوکار امکان مبادالت ارزی و مالی فعاالن اقتصادی با تامین کنندگان کاال
و قطعات در خارج از کشور به دلیل این که استفاده از شیوههای نامتعارف توسط فعاالن
اقتصادی در موارد زیادی باعث سوء استفاده های کالهبرداران میگردد،
 -18توجه مسوولین اجرایی دولتی به حضور در جلسات کارگروه ها و کمیتههای تخصصی
و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیمگیر و دست چندم در این جلسات،
 -19ایجاد س��ازوکار تامین نقدینگی از محل مطالبات به حق آنها ،به دلیل اینکه هیچ
نظمی در وصول مطالبات وجود نداشته و روز به روز بر میزان طلبکاری شرکتها افزوده
میشود،
 -20جلوگیری از دریافت حق بیمه های ناحق و مضاعف توس��ط تامین اجتماعی از
شرکتهایمعتبر،
 -21اتخاذ اقدامات عملی جهت تسلط کافی بر فناوری در حوزههای مختلف و تقویت مراکز
تحقیق و توسعه شرکتهای خصوصی مرتبط که باعث پایدار شدن این گونه شرکتها در
زمان تحریم و هر گونه اتفاقات پیش بینی نشده میگردد،
 -22ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میانبخشی در بین دستگاههای مختلف دولتی
جهت حمایت از بخشهای خصوصی،
 -23اقدامات عملی جهت تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی و فنی مهندسی و
امکان بازپرداخت این بدهی ها از محل تسهیالت جدید،
 -24تقویت فرهنگ ملی گرایی و برخورد با فساد برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی
کشور که درصدد خریدهای خارجی و یا انتخاب جهت دار یک محصول خاص میباشند،
 -25جلوگیری از حضور س��ازمان های دولتی در مناقصاتی که به تعداد کافی بخش
خصوصی در آن حوزه حضور داشته باشد،
 -26رکود زدایی بازار کسب وکار و تخصیص بخش هایی از بودجه های سازمان ها به
پیش خرید کاالهای داخلی ،قبل از تولید،
 -27اصالح اساسی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم الزم و مناسب
جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کاالها جهت کاهش هزینه های سربار،
 -28افزایش ظرفیت تولید با کاهش هزینه های سربار و استفاده از ظرفیت های آزاد
سایر تولیدکنندگان خصوصی و یا دولتی که دولت در این خصوص میتواند ظرفیتهای
آزاد خود را با هزینههای پایین در اختیار بخشهای خصوصی قرار دهد،
 -29تدوین یک برنامه اس��تراتژیک و عملیاتی در خصوص افزایش رتبه شاخص های
بان��ک جهانی  Doing Businessکش��ورمان مرتبط با موارد  10گانه ش��امل؛ اخذ
مجوزها ،ش��اخص اس��تخدام و اخراج نیروی کار ،ثبت مالکیت ،اخذ اعتبار ،حمایت از
سرمایه داران ،پرداخت مالیات ،انحالل یک فعالیت ،الزام آور بودن قراردادها و طوالنی
بودن مراحل دادرس��ی ،تجارت فرامرزی و دسترس��ی به برق با همکاری تش��کلها و
بخشهایخصوصی،
 -30ایجاد باور قلبی در مدیران دولتی برخی از صنایع از قبیل نفت و گاز به محصوالت
داخلی و تشویق آنها،
 -31الزام سازمانها به پرداخت خسارت تاخیر تادیه جهت تاخیرات بدهکاری کارفرمایان
به پیمانکاران بخش های خصوصی،
 -32اص�لاح قراردادهای پیمانکاری و خری��د و فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن
قراردادهای تنظیمی بخش اعظمی از کارفرمایان که دارای قدرت انحصاری میباشند،
 -33اجرای صحیح آیین نامه مناقصات و خریدهای دولتی از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت و استفاده از تشکل ها جهت بررسی و پایش مناقصات،
 -34تخصیص ارز به حوزه حیاتی فناوری اطالعات و ارتباطات،
 -35ارایه تسهیالت مالیاتی به حوزه  ICTدر شرایط ویژه و خاص تحریم های متمادی
و کرونا،
 -36شمولیت س��ازمان های خصولتی از قوانین دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق
بخش های خصوصی در قراردادهای مرتبط با این حوزه ها،
 -37کوتاه نمودن و به حداقل رس��اندن زمان رس��یدگی به شکایات و مشکالت بین
بخــش های خصوصی و دولتی توسط سازمان های نظارتی و بازرسی،
 -38ایجاد سازوکار حمایت از محصوالت داخلی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از

سوی اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به استفاده از محصوالت داخلی،
 -39تاس��یس وزارت خانه هوش مصنوعی و ایجاد چند دانش��گاه تخصصی مرتبط با
فناوری های نوین،
 -40بکارگیری افراد نخبه ،اساتید دانشگاه ها و کارافرینان متعهد در حوزه های مهم
اقتصادی،
 -41ایجاد سازوکار نظارت و پاسخگویی مسووالن به اشتباهات و اقدامات خالف قانون
خود و زیرمجموعه هایشان و پیگیری مناسب تخلفات آشکار آنها توسط سازمان های
بازرسی و نظارتی در صورت شکایت،
 -42اس��تفاده از تجربه های جهانی موفق و دعوت از ایرانیــان مقیم خــارج دارای
کسب وکارهای بین المللی،
 -43تجمیع مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در راس��تای جلوگیری از
سردرگمی و اتالف زمان و منابع،
 -44استفاده از کارشناسان متبحر و نمایندگان تشکلهای تخصصی در گمرکات جهت
جلوگیری از قاچاق کاال که به صورت گسترده از مبادی رسمی کشور با تغییر مشخصات
پرفرما و تغییر نام محصوالت وارداتی ممنوعه به محصوالت دارای مجوز وارداتی انجام
میپذیرد،
 -45تربیت نیروی متخصص واقعی با جهت دهی دانش��گاهها به پژوهش محوری ،به
دلیل اینکه در اس��تخدام ها ،م��درک گرایی جای تخصــص گرایــی را گرفتــه و از
دانشــگاه ها به دلیل نظام غلط آموزشی ،نیروی متخصصی فارغ التحصیل نمیشـود و
در اکثر دانشگاه های کشور ،بیشتر آموزش در مقابل پژوهش در اولویت قرار میگیرد،
 -46کاهش فرآیندهای اخذ تسهیالت از بانک های دولتی که نحوه ارایه تضامین و زمان
دریافت تسهیالت ،فعالیت های کسب و کار را تحت شعاع قرار میدهد،
 -47توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه های بین المللی در
داخل و نیز خارج از کشور با ایجاد کمیته های صادراتی ناظر،
 -48ابالغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت و تعریف صحیح و حقوقی از این
موضوع در قراردادها و مراجع حل اختالف،
س��ندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران امیدوارند که شعارهای کاندیداهای ریاست
جمهوری بتواند حاوی بخشی از موانع ذکر شده و راهکارهای مرتبط با رفع این موانع
در صنعت  ICTباش��د و این اطمینان را حاصل س��ازد که خانواده بزرگ  ICTبا رای
خود ،رییس جمهوری را انتخاب مینمایند که شناخت کافی از صنعت حیاتی ICT
را به عنوان حوزه ای دارد که به نقل از محققان و اندیشمندان تا چنــد سال آینــده
مولفـــه های آن از جمله «هوش مصنوعی» اهمیتی باالتر از س�لاح های اتمی در
رویارویی متخاصمان و دشمنان خواهد داشت،
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مقدمه
انقالب دیجیتال که چند دهه ای است شدیدا زندگی ما انسان ها را تحت تاثیر قرار
داده مدیون جامعه علمی و صنعتی است که عامل و مبدع تمام نوع آوری های حوزه
تلکام اس��ت .بیش��تر از هر زمانی ،این بازار پویای حوزه تلکام است که فرصت های
زیادی در پیش روی شرکت ها قرار داده است .عالوه بر آن ،این فرصت ها ،الگوهای
تج��اری جدیدتر و افزایش درجه اهمیت تجربه مش��تری هس��تند .ارائه دهندگان
سرویسهای ارتباطی باید به نقش خود به عنوان پیشران های جامعه ارتباطی نگاهی
جامع تر داشته باشند .آنها برای این کار نیاز به ارائه سریع تر نوآوری به بازار و نهایت
استفاده از بسترها و زیر ساخت ها برای تبدیل زیربنای تکنولوژیکی موجود برای ایده
پردازی سریعتر برای اجرای نوآوری های این حوزه دارند.
اینترنت اش��یا ،پویایی ،رس��انه های اجتماعی ،و ش��بکه های جایگزین ارتباطی و
مشارکتی ،تغییرات چشمگیری در مشاغل بوجود می آورد .ارائه دهندگان خدمات
ارتباطی ( ،)CSPدر صنعت تلکام ،در حال حاضر تغییر استراتژیکی به سمت ارائه
دهندگان خدمات واقعی فراهم می کنند تا از فرصت های ارائه شده توسط فناوری
ارتباطات و اطالعات نهایت اس��تفاده را نموده و پیشرفتی فراتر از زیرساخت های
ارتباطی داش��ته باش��ند CSP .باید به اهمیت کس��ب درآمد از داده ها پی برده و
تواناییهای اطالعاتی برای مواجه با رکود محصوالت و خدمات اصلی ش��ان داشته
باشند.
الگوهای ش��غلــی و زیربنای��ی جدیـــد به  CSPاین ام��کان را می دهـــد تا با
عرضـــه کنندگان و ش��رکا برای پیش��برد زنجیره ارزش و کشف بازارهای جدید
و جریانات درآمد همکاری نمایند .تش��کیل کنسرس��یوم چند ش��رکت برای نفوذ
بین المللی در بازارها ،تکنولوژی دس��تگاه به دستگاه ( ،)M2Mو خدمات بیش از
برآورد ( )OTTنیز به س��مت زنجیره ارزش مبتنی بر همکاری اش��اره می کند.
دولتها و سیاست گذاران در سراسر جهان در حال ارتقای صنعت تلکام هستند تا
شبکه های داخلی و اجتماعی را به سمت دیجیتالی کردن رهنمون نمایند .برخی
از اقدامات در این راس��تا شامل ش��بکه ملی پهن باند ( )NBNدر استرالیا ،شبکه
پهن باند محدود به��ارات هند ( ،)BNLو ممنوعیت هزینه های رومینگ در اروپا
می باشنـد.

تحول دیجیتال برای ارائه دهندگان خدمات ارتباطی از طریق بسترسازی
 ،TCSبرای درک تاثیر تکنولوژی های دیجیتال بر استراتژی ها ،سرمایه گذاری ها و
برنامههای آینده در بیش از  800شرکت از سراسر جهان نظر سنجی انجام داده است
اس��ت .برای  ،CSPتحول در ارائه اقتصاد دیجیتال کاربر شامل استفاده از نیروهای
دیجیتالی از قبیل تحرک و محاسبه فراگیر ،کلود ،داده های بزرگ ،هوش مصنوعی و
رباتیک ،و شبکه های اجتماعی می باشد تا تغییر پویایی صنعت تلکام را مطرح نماید.
 CSPالزم اس��ت که استراتژیهای خود را در الگوهای شغلی ،محصوالت و خدمات،
بخش های مشتری ،کانال ها ،فرایندهای کسب و کار ،و محل های کار به روز سازی
نماید تا بیشتر از سرمایه گذاریهای دیجیتالی خود استفاده کند .بسترسازی میتواند
به ارائه دهندگان خدمات تلکام برای تغییر اساس��ی روش آنها برای انجام کس��ب و
کارشان کمک نماید.
بسترسازی می تواند مزایای قابل توجهی برحسب زمان ،هزینه ،و بهره وری بواسطه
استفاده از تکنولوژی هایی با اوپن سورس ،کلود و  ،....الگوهای توسعه سریع االنتقال،
و اتوماسیون در فرایندها به همراه داشته باشد .اینها به ارائه راه حل های ناب و کارآمد،
قاب��ل پیکربندی ،قابل تعام��ل ،و آماده برای بکار گیری کمک می کند .بس��ترهای
مختل��ف می تواند میزبان محصوالت و خدمات درآم��دزا از قبیل معامالت بانکی از
طریق تلفن همراه و بسترهای  ICTبرای کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد.
تبدیل به شرکت مخابراتی
ارائه دهندگان خدمات مخابراتی در سراس��ر جهان تمایل دارند تا کس��ب و کارهای
ارتب��اط از راه دور اصلی خود را از طریق تبدیل خود به ش��رکت مخابراتی دیجیتال
گسترش دهند .آنها به دنبال فرصت های جدید درآمدزایی در کنار صنایعی از قبیل
خدمات مالی ،س�لامت الکترونیکی ،M2M ،فضای ابری ،امنیت ،مراکز دیجیتال و
ویدئو ،برنامهها ،و تبلیغات هستند .سرمایه گذاری های خوشبینانه در خدمات سنتی
و حاشیه های در حال پیشرفت نیز در لیست اولویت های آنها قرار دارند.
تفاوت اساس��ی بین خدمات ش��رکت های مخابراتی س��نتی و دیجیتال در پاسخ و
میزان رضایت کاربران نهفته اس��ت .در یک انتهای این گس��تره CSP ،ها در حال
ارائه راهکارهای سیس��تمهای حمایتی کس��ب وکار ساده و اس��تاندارد شده BSSو
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سیستمهای پشتیبان عملیات  OSSبرای حمایت از خدمات شرکت های مخابراتی
قدیمی هستند .در سوی دیگر ،نیاز فزاینده ای به راهکارهای انعطاف پذیر ،سازگار،
و قابل توس��عه برای خدمات شرکت های مخابراتی دیجیتال به دلیل تکامل ماهیت
الگوهای خدماتی و اکوسیستم های سهیم وجود دارد .برای حمایت از خدمات موجود
در حال پیش��رفت و فعالسازی نسل آینده خدمات دیجیتال ،شرکت های مخابراتی
نیاز به بس��ترهای یکپارچه ،قابل اجرا ،و س��ازگار دارند که استانداردهای صنعتی را
رعایت نمایند.

بسترسازی کسب و کار و پشتیبانی از عملیات
ضروری است که از اصول بسترسازی و زیر ساختی برای سیستم های اصلی استفاده
شود که مسئول عملیات و کسب و کارهای شرکت مخابراتی هستند .عناصر زیر به
 CSPبرای ایجاد سیس��تم جامع  OSSو  BSSکمک می نماید تا تقاضاهای بازار را
فراهم سازد.
* استراتژی تحول موثر
تمرکز بر تسهیل فرآیند های کسب و کار برای اپراتورهای شرکت های مخابراتی و
استفاده از روش سریع و ناب برای اجرای راهکار می باشد.
* طراحی مدوالر پیشرفته
طراحی محصول اصلی باید توسعه پذیر باشد تا پشتیبانی تکنولوژی اطالعات درستی
برای نیازهای استراتژیکی شرکت های مخابراتی دیجیتال فراهم نماید.
* راه حل جامع و مورد اطمینان
الگوی مشارکت و مالکیت باید تنظیم و مدیریت پیوسته خدمات مبتنی بر SLAهای
نظارتی و کسب و کار ارائه دهد.
* هزینه کل کم مالکیت
رابطه خطی در هزینه راهکار مربوط به درآمدهای حاصل از الگوهای تجاری مبتنی
بر هزینه های عملیاتی می باشد.

* رویکرد پیاده سازی انعطاف پذیر برای توسعه تصاعدی
الگوی اس��تقرار چرخه حیات توس��عه نرم افزار( )SDLCاصالح شده انعطاف پذیر،
توسعه تصاعدی راهکار را فراهم می سازد.

بازنگری در مدیریت دستگاه برای ارائه خدمات نسل بعدی
صنعت خدمات جهانی ارتباطات ش��اهد رشد س��ریع تجهیزات ارتباطی در خانه ها
و ش��رکتها بوده است .در حالی که ش��رکت های مخابراتی به منظور مدیریت این
تجهیزات جدید نیستند ،روند فعلی با توجه به اکوسیستم تجهیزات نیاز به بسترهای
کارآمدت��ر برای مدیریت خ��ود دارندCSP .ها باید فاکتوره��ای خاصی را در فضای
سازمانی و کاربر در نظر بگیرند:

• یکپارچه سازی فرایندهای جداگانه
در یک شرکت مخابراتی ،نظارت بر دستگاه ها در مرکز عملیات شبکه ( ،)NOCارائه
کیفیت متعهدانه خدمات ( ،)QoSو حل کردن مشکالت دستگاه یا شبکه درگیر در
برخی فرایندها ،انجام می ش��ود .خودکار بودن نظارت روزمره دستگاه ها و یکپارچه
س��ازی آنها ،به ش��رکت کمک می کند تا از س��طوح خدمات متعهدانه به مشتریان
اطمینان حاصل نمایند.
• تلفیق ابزارهای متعدد
معموال  CSPها سامانه وتجهیزات متعددی را خریداری و نگهداری می کنند ،حتی
اگر آنها در ساخت آی پی شبکه های خود به طور قابل توجهی سرمایه گذاری کرده
باش��ند .اینها را می توان با یک راهکار مس��تقل( )OEMسازنده تجهیزات اصلی و
تکنولوژی برای کاهش هزینه و پیچیدگی عملیاتی ادغام کرد.
• بروز سازی شبکه آی پی
بروز س��ازی مس��ائل روزمره می تواندزمینه بروز خطاها و نیز پیچیدگی عملیاتی را
کاهش دهد.
** اس��تراتژی  CDMمتحول شده این امکان را به CSPها می دهد تا بسترهای
مدیریت دس��تگاه ها را بعنوان کلیدی برای تفکیک خدمات ،اتوماسیون فرایندهای
عملیاتی ،و تجربه رو به رشد مشتری دربرگیرد.
کالم آخر
CSPها با بسترهای درست ،در سراسر جهان می توانند عملیات را تسهیل و متحول
نمایند و خدمات مشتری را ارتقا بخشند .بسترهای یکپارچه و آماده مصرف ،محیط
قدیمی را روزآمد نموده و فرایندهای بازطراحی را برای این عملیـات ساده ســازی
می نماید و این جهت گیری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
توضیح  :این یادداشت اقتباسی است از مقاله:
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* چارچوب عملیات و پشتیبانی برای پیشرفت مستمر
راهکار ( )OSSو( )BSSباید چارچوب پشتیبانی و عملیات جامع مبتنی بر ITIL
کتابخانه زیربنایی فناوری اطالعات با تالش موسسه پلی تکنیک کیف ( )KPIفراهم
س��ازد که پیشرفت مستمر و نیز شفافیت و ثبات در مدیریت عملکرد و پایبندی به
SLAها همراه با قابلیت نظارت در عملیات روزمره ایجاد نماید.

• تش��ریح پیچیدگی خدمات نه تنها برای مدیریت دس��تگاه های نهایی بلکه برای
دستگاهها و گره ها در توپولوژی شبکه و اطمینان از یک سیستم برای مدیریت چندین
دستگاه،سامانه وفرایند الزم می باشد.
بعالوه ،عملیات شرکت مخابراتی را می توان به روش های زیر تسهیل کرد:
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* پوشش جامع برای آمادگی فرایندهای کسب و کار
در حالی که  eTOMراهنمایی و فرایندهای س��طح  3اس��تاندارد را ارائه می دهد،
امابه اندازه کافی دقیق نیس��ت تا از گسترش راهکار پشتیبانی نماید .رضایت واقعی،
اطمین��ان ،هزینه ،و فرایندهای عملیاتی نیاز به طراحی و جزییات تا س��طح  4و 5
دارند.

• دستگاه ها پنجره ای برای ارائه خدمات برای کاربر نهایی هستند و نیاز به مدیریت
بهتری از قبل دارند.

یک گام
به جلو

حمایت وزارت ارتباطات از تولیدکنندگان داخلی گوشی همراه هوشمند و تبلت
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معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ،گفت :این معاونت با اعالم «فراخوان حمایت از
تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت» از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت میکند تا در
این طرح ملی شرکت کنند ،این طرح بر مبنای سیاست توسعه صنعتی زیست بوم همراه
هوشمند تدوین شده است.
دکتر سیدستار هاشمی ،اظهار کرد :با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق
شعار سال با عنوان «تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» اجرای برنامه حمایتی دولت برای
افزایش س��هم بازار گوشی های هوشمند تلفن همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات آغاز شد.وی تصریح کرد :از سال 98شناسایی تولید تلفن همراه هوشمند،
حرکت در عرضه و تقاضا ،ظرفیت سازی در بازار و بهرهمندی از ظرفیت اپراتوری در حوزه
ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم به صورت یک ماموریت ویژه در دستور کار معاونت
فن��اوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ق��رار گرفت که الزم بود پیش از
تخصیص و راهبری منابع مالی ،اقدامات و تعامالت جدی با تمامی بازیگران و ذینفعان
حوزه گوشی تلفن هوشمند صورت گیرد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد :این معاونت
برنامه حمایتی جامعی را با همکاری نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه
کشور ،وزارت صمت ،مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و
واردات گوشی همراه هوشمند پیگیری کرد در نهایت منجر به تدوین «طرح جامع حمایت
از توسعه زیستبوم همراه ،توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» شد.
هاشمی درباره هدف اجرای این طرح توضیح داد :ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در توسعه
ارتباطات ،بهرهمندی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی ،توسعه عدالت ارتباطی با تولید
گوشی همراه هوشمند و تبلت از طریق تامین زیرساختهای تولید شامل تامین فضای
تولید ،تست و ارزیابی محصوالت و تامین مالی واحدهای تولیدی و در نهایت تحقق اهداف
مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰درصد از سهم بازار گوشی های

هوشمند به تولیدات داخلی تا سال را از جمله اهداف این طرح  ۱۴۰۴ذکر کرد.
وی افزود :در طرح مذکور حمایت مالی از طریق اعطای تسهیالت کم بهره و یارانه سود
برای سرمایه گذاری ثابت ،سرمایه در گردش ،تحقیق و توسعه و صادرات محصوالت در
نظر گرفته شده است.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد :با دستور و مساعدت
رییس جمهوری به نهادهای ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین منابع
مالی طرح از محل تبصره « »18قانون بودجه مرتبط با وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،طرح مذکور با راهبری معاونت فناوری و نوآوری وزارت اجرا میشود.
وی ادامه داد :این معاونت با اعالم «فراخوان حمایت از تولید گوش��ی همراه هوش��مند و
تبلت» از تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت میکند تا در این طرح ملی شرکت کنند ،این
طرح بر مبنای سیاست توسعه صنعتی زیست بوم همراه هوشمند تدوین شده است.
هاشمیگفت:مزایایاجرایاینطرحشاملجلبمشارکتتولیدکنندگانبامشخصههای
تولیدیِ باکیفیت و تس��هیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات محصوالت،
ایجاد ظرفیت تولید با فناوری  SKDبا مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر و ارتقای
فناوری تولید حداقل بهصورت  CKDو افزایش عمق ساخت و توانمندیهای داخلی و
ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در سالهای
اجرایی است.
وی افزود :حمایت از بخش عرضه (تولیدکننده) و تقاضا (مصرفکننده) با تأکید بر عدالت
ارتباطی و نیز اقدامات بنیادی در حوزه تجهیزات همراه هوشمند از جمله تحقیق و توسعه
و دستیابی به فاز طراحی محصول ،سرویسهای پایه و نرمافزار از ویژگیهای دیگر این
طرح است.هاشمی تصریح کرد :پیش بینی می شود تا پایان دوره  ۵ساله اجرای این طرح،
ایجاد اشتغال پایدار برای  43هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم و صرفهجویی
ارزی بیش از یک میلیارد دالر با تولید  14میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت
را شاهد باشیم.
مع��اون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنش��ان کرد :عالوه بر
حمایتهای مالی مستقیم ،پیش بینی شده است که بر اساس توافقهای صورت گرفته با
بانک ها و موسسات مالی پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی از منابع داخلی بانک ها
انجام شده و وزارت متبوع در چارچوب دستورالعمل های قانونی نسبت به پرداخت یارانه
سود تسهیالت مذکور اقدام کند و این موجب تخصیص منابع مالی قابل توجهی به منظور
تامین و استقرار تجهیزات خطوط تولید میشود.
هاش��می تصریح کرد :با مشارکت اپراتورها و باندلینگ سرویسهای ارتباطی روی سیم
کارت منصوبه در گوشی های ایرانی و تامین پلتفرمهای فروش اقساطی گوشی به مصرف
کنندگان نهایی به صورت B2Bو ،B2Cحرکت خوبی در بخش تقاضای گوشی هوشمند
تولید داخل ایجاد میشود و به اهداف در نظر گرفته شده در سهم بازار دست مییابیم.

تسهیالت  400میلیون دالری صندوق نوآوری برای اجرای پروژههای نوآورانه
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ،گفت :صندوق نوآوری تاکنون 3هزار پروژه نوآورانه را تایید کرده
و حدود  400میلیون دالر برای اجرای آنها تامین مالی کرده است.دکتر مرضیه شاوردی ،مدیر توانمندسازی
صندوق نوآوری ،جایگاه ایران در زمینه توسعه نوآوری را قابل توجه دانست و گفت :در بین رهبران نوآوری در
جهان ،ایران جایگاه  67را کسب کرده و در منطقه نیز جزو سه کشور اول برتر قرار دارد .این جایگاه به دلیل
خروجیهای باالی دانشی و خالقانه در ایران است .جایگاه ایران در زمینه سرانه ثبت پتنت در رتبه 14و در زمینه
سرانه ثبت عالمت تجاری در جایگاه اول و در زمینه سرانه ثبت طرح صنعتی در جایگاه  14قرار دارد.شاوردی در
مورد نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در زیستبوم نوآوری کشور نیز گفت :صندوق نوآوری در عالیترین سطح
برای تامین مالی زیستبوم نوآوری طراحی شده و از نهادهای تامین مالی کوچکتر مانند صندوقهای پژوهش و
فناوری نیز برای توسعه خدمترسانی به این اکوسیستم حمایت کرده است .بر اساس این رویکرد صندوق نوآوری
تاکنون  3هزار پروژه نوآورانه را تایید کرده و حدود  400میلیون دالر برای اجرای آنها تامین مالی کرده است
و 450شرکت دانش بنیان صادراتی نیز بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات داشتهاند.مدیر توانمندسازی صندوق
نوآوری و شکوفایی ادامه داد :خدمات مالکیت فکری صندوق نوآوری از اواسط سال گذشته آغاز شده و تاکنون
 500درخواست را بررسی کردیم و امیدواریم شاخص جهانی ایران را در این زمینه ارتقاء دهیم.

یک گام
به جلو

الکترونیکی شدن ارایه خدمات ورود ،خرید ،تولید و فروش تجهیزات رادیویی

معاون امور رادیویی رگوالتوری ،گفت :تمامی مراحل درخواستهای دریافت ،تمدید
و یا لغو پروانههای عرضه خدمات ورود ،خرید و فروش تجهیزات رادیویی و یا تولید و
فروش تجهیزات رادیویی ،بصورت الکترونیکی و بدون نیاز به ارسال مدارک یا مراجعه
حضوری متقاضیان انجام میشود.
نس��ترن محس��نی ،گفت :دارندگان پروانههای عرضه خدمات ورود ،خرید و فروش
تجهیزات رادیویی و یا تولید و فروش تجهیزات رادیویی ،بدون در نظر گرفتن اعتبار
پروانهش��ان ،بایستی تا پایان اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی
رگوالتوری به آدرس  ،www.cra.irبخش خدمات الکترونیک ،منوی ارایه خدمات
ورود ،خری��د و فروش/تولید و فروش تجهیزات رادیوی��ی و یا به منوی میز خدمت،

گزینه ارایه مجوزهای مربوط به خدمات رادیویی ،زیر منوی صدور پروانه ارایه خدمات
رادیویی ،وارد س��امانه ش��وند و تمام اطالعات مربوط به هر یک از پروانههای خود را
تکمیل کنند.
وی اف��زود :در صورتی که اطالعات ثبت ش��ده مربوط به مدیرعامل و اعضای هیأت
مدیره با اطالعات ارس��الی به س��ازمان برای دریافت پروانه مغایرت داش��ته باشند،
دارندگان پروانه عالوه بر تکمیل اطالعات ،بایس��تی تقاض��ای تغییر پروانه را نیز به
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.محسنی درباره نحوه ورود به
س��امانه اظهار کرد :دارندگان پروانه با حساب کاربری که پیش از این از سامانه ثبت
سفارش ،ترخیص و تایید نمونه تجهیزات فاوا دریافت کردهاند میتوانند وارد سامانه
شده و اطالعات خود را تکمیل کنند.
وی اف��زود :دارندگان پروانه عرضه خدمات ورود ،خرید و فروش تجهیزات رادیویی یا
پروانه تولید و فروش تجهیزات رادیویی که پیش از این نام کاربری دریافت نکردهاند
و همچنین متقاضیان دریافت هر یک از پروانههای ذکر شده بایستی ابتدا با مراجعه
به س��امانه ثبت س��فارش ،ترخیص و تایید نمونه تجهیزات ف��اوا در بخش خدمات
الکترونیک پایگاه اطالعرسانی رگوالتوری ،حساب کاربری دریافت کنند.
معاون امور رادیویی رگوالتوری تاکید کرد :از این پس درخواستهای صدور ،تمدید،
تغییر و لغو پروانههای عرضه خدمات ورود ،خرید و فروش تجهیزات رادیویی و یا تولید
و فروش تجهیزات رادیویی در سامانه ارائه خدمات ورود ،خرید و فروش/تولید و فروش
تجهیزات رادیوئی بررسی میشود.
وی درباره متقاضیانی که درخواست و مدارک خود را قبل از  ۷اردیبهشت ماه جاری
ارس��ال کردهاند گفت :روند تمدید و تغییر پروانههای این دس��ته از متقاضیان مانند
روال قبل انجام میشود.

صندوق نوآوری  7000خدمت توانمندسازی به شرکتهای دانشبنیان ارائه کرد
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ملکیف��ر در مورد خدمات دیگر صادراتی صندوق نوآوری و ش��کوفایی به خدمات اخذ
استانداردهای بینالمللی و هزینههای حفاظت از مالکیت فکری اشاره کرد و گفت :برای
مالکیت فکری باید شرکت ،اختراع و لگوی تجاری خود را در کشور مقصد ثبت کند زیرا
حفاظت در قلمرو ملی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته در زمینه حفاظت
از مالکیت فکری  1.3میلیارد تومان به صورت بالعوض بوده است ،گفت :در زمینه اخذ
اس��تانداردهای صادراتی نیز  2.7میلیارد تومان در س��ال گذشته بهصورت بالعوض به
شرکتهای دانش بنیان خدماترسانی کردیم.
ملکیفر در مورد برنامههای صندوق نوآوری در زمینه توسعه بازار صادرات محصوالت دانش
بنیان به ارمنستان نیز گفت :در سال جاری از حضور شرکتهای دانش بنیان در قالب
پاویون در نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان حمایت خواهیم کرد .همچنین از حضور
مستقل شرکتهای دانش بنیان در  4نمایشگاه صنعت ،ساختمان ،اکسپو و دیجیتک
ارمنستاننیزبهصورتبالعوضحمایتمیکنیم.
وی در پایان در مورد نمایشگاه دائمی ایران در ارمنستان نیز یادآور شد :در سال گذشته یک
هیات تجاری متشکل از  30شرکت دانش بنیان به سرپرستی رئیس صندوق نوآوری به
ارمنستان اعزام شدند و نمایشگاه دائمی و پایگاه صادراتی ایران در ایروان افتتاح شد.
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معاون توسعه صندوق نوآوری گفت :از آذر  97تا پایان سال گذشته  7هزار فقره خدمات
توانمندسازی به ارزش  30میلیارد تومان بهصورت بالعوض در اختیار شرکتهای دانش
بنیان قرار گرفته است.
سومین رویداد یکشنبههای صادراتی به منظور توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان در
ارمنستانوهمچنینبررسیومعرفینمایشگاهاختصاصیارمنستانبهشرکتهایدانش
بنیان  5اردیبهشت به صورت مجازی با حضور سفیر ایران در ارمنستان ،معاون توسعه
صندوق نوآوری و شکوفایی ،مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل نمایشگاه بینالمللی
ج.ا.ایران و رایزن سابق بازرگانی ایران در ارمنستان و نمایندگان شرکتهای دانش بنیان
برگزار شد.
دکتر س��یاوش ملکیفر ،معاون توس��عه صندوق نوآوری در این رویداد بر نقش صندوق
ن��وآوری در صادرات محصوالت دانش بنیان تاکید کرد و گفت :خدمات توانمندس��ازی
صندوق نوآوری مجموعهای از خدمات تجاریس��ازی اس��ت که بی��ن  70تا  90درصد
بهصورت بالعوض برای شرکتهای دانش بنیان تامین میشود؛ بر این اساس از آذر  97تا
پایان سال گذشته  7هزار فقره خدمات توانمندسازی به ارزش  30میلیارد تومان بهصورت
بالعوض در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته است.
وی ادام��ه داد :مجموعه خدمات صادراتی صندوق نوآوری در حوزه آموزش و مش��اوره،
نمایشگاههای تخصصی خارجی ،دفاتر صادراتی دائمی ،مالکیت فکری و اخذ استانداردهای
بینالمللی و در نهایت پذیرش و اعزام هیات تجاری است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه در زمینه آموزش ،شرکتها
بای��د ادبیات حضور در بازارهای صادراتی و برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای هدف خود
را فرا بگیرند ،تصریح کرد :به همین منظور صندوق نوآوری و شکوفایی مجموعه خدمات
آموزشی چون آموزش داخلی تا به میزان  10میلیون تومان تا سقف  70درصد ،آموزش
در س��ایر نقاط کش��ور یا توسط اساتید خارجی به میزان  20میلیون تومان تا سقف 70
درصد و آموزش ش��رکتی به میزان  20میلیون تومان تا سقف  90درصد از هزینه را در
نظر گرفته است.

کنکاش

انتظارات فعاالن فضای مجازی از دولت آینده
فعاالن فضای مجازی با بررسی توقعات و انتظارات از دولت آینده ،بر لزوم حفظ اقتدار و تحقق حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی به عنوان اولویت رئیس جمهور
آینده تاکید کردند.
نشست هم اندیشی فعاالن فضای مجازی پاک با موضوع توقعات و انتظارات نخبگان و فعاالن فضای مجازی از دولت آینده و مطالبات از رئیس جمهور ،برگزار شد.

در قیاس با اینترنت ،رئیس
جمه��ور بای��د «ایرانت» را
قب��ول کند که ی��ک فضای
مج��ازی گس��ترده در نقاط
مختلف جمهوری اس�لامی با
کیفی��ت خ��وب ،ارزان ،در
دس��ترس و در عی��ن حال
متصل ب��ه اینترنت جهانی
است.
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رئیس دولت آینده دغدغه اقتدار در فضای مجازی را داشته باشد
در این نشس��ت رسول جلیلی عضو حقیقی ش��ورای عالی فضای مجازی با تاکید بر
اینکه رئیس جمهور به دلیل اینکه ریاس��ت شوراهای عالی همچون فضای مجازی،
امنیت ملی و انقالب فرهنگی را به موازات ریاس��ت دولت بر عهده دارد ،نقش بسیار
زیادی در س��مت و س��وی فضای مجازی کشور خواهد داش��ت ،گفت :اینکه برخی
میگویند رئیس جمهور کارهای نیس��ت به هیچ عنوان درس��ت نبوده و وی قدرت و
اختیار  ۱۰۰درصدی در سیاستگذاری کشور دارد.
وی گفت :رئیس جمهور در نظام جمهوری اس�لامی همه کاره است و قدرت دارد و
به راحتی میتواند مصوبه مجلس و مصوبه شورای عالی فضای مجازی را به بهانههای
مختلف اجرا نکند .رئیس جمهور قدرت این را دارد که بتواند جلسه شورای عالی را
در عرض��ه یک هفته ،دوبار برگزار کند و یا اینکه ماهها بگذرد و کش��ور در تب فعل
و انفعاالت فضای مجازی منتظر یک تصمیم از س��وی ش��ورای عالی باشد اما رئیس
جمهور آن جلسه را تشکیل ندهد.
جلیلی افزود :با این وجود انتخاب رئیس جمهور دولت آینده بسیار دارای اهمیت است
و کمترین انتظار این است که رئیس دولت آینده حداقل دغدغه جمهوری اسالمی و
انقالب و دغدغه اقتدار در فضای مجازی را داشته باشد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی وجه غالب دهه آینده را فضای مجازی عنوان
کرد و گفت :رئیس جمهور آینده باید متقاعد به مفهومی به نام «رایا ایران» و یا «رایا
جمهوری اس�لامی» شود؛ چرا که همه چرخهای کش��ور از این پس روی ریلهای
فضای مجازی حرکت میکند.
وی بر لزوم داش��تن حکمرانی روابط بین الملل و س��اماندهی قدرت سایبری تاکید
کرد و گفت :در قیاس با اینترنت ،رئیس جمهور باید «ایرانت» را قبول کند که یک
فضای مجازی گسترده در نقاط مختلف جمهوری اسالمی با کیفیت خوب ،ارزان ،در
دسترس و در عین حال متصل به اینترنت جهانی است .رئیس جمهور باید قبول کند
که در عرصه فضای مجازی نیز ما با دشمن مواجه هستیم و باید داشتن استقالل در
فضای مجازی ،موضوعیت پیدا کند .در همین حال موضوع مدیریت بر تنظیم گری
بین المللی فضای مجازی از دیگر انتظارات است .چرا که ما معتقدیم نباید فقط آمریکا
بر این فضا مدیریت کند.

دکتر جلیلی با تاکید بر اینکه ما باید در کش��ور شورای امنیت فضای مجازی داشته
باشیم تا در معاهدات در شرف انجام بین المللی در این فضا ،ایفای نقش کنیم ،ادامه
داد :رئیس جمهور آینده باید سیاس��تگذاری پیش دس��تانهای در قبال فناوریهای
نوظهور مانند هوش مصنوعی ،5G ،اینترنت اشیا و اینترنت ماهوارهای داشته باشد تا
این فناوریها به صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت ،در کشور توسعه یابند.
به گفته این اس��تاد دانشگاه ،اگر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای
مجازی ،دبیر ش��ورا و وزیر ارتباطات مثلث وفاق در حوزه فضای مجازی را تش��کیل
دهند و به استقالل و اقتدار ما در فضای مجازی باور داشته باشند و جربزه ایران را در
فضای مجازی به منصه ظهور برسانند ،مشکالت رفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه جناحی به فضای مجازی نباید داشته باشیم ،گفت :در همین
حال باید نگاه بی ارزشی به داده را در کشور اصالح کنیم .چرا که داده منابع غنی است
که باید ملی شود و حاکمیت در فضای مجازی با اتکای داده باید شکل گیرد.

حکمرانی نوین در فضای مجازی طراحی شود
آرش وکیلیان کارش��ناس فضای مجازی نیز در این نشس��ت با تاکید بر اینکه باید
تلقی مان از فضای مجازی شفاف باشد ،گفت :اینکه فضای مجازی به عنوان خدمت
و ظرفیت فنی و اجتماعی در نظر گرفته ش��ود که متناسب با جامعه خودمان به آن
س��ر و شکل میدهیم ،در طرح شبکه ملی اطالعات آمده و اگر رئیس جمهور آینده
اراده و درکی از اهمیت موضوع داش��ته باش��د ،میتواند در چهار سال این اهداف را
محقق کند.
وی گفت :اما فراتر از آن نیاز است که رئیس جمهور طرحی در فضای مجازی داشته
باشد که دیگر فقط ظرفیتهای فنی و اجتماعی نیست .فضای مجازی نوع مناسبات
جامعه را تغییر میدهد و الزم اس��ت که رئیس جمهور آینده ،طرحی متناس��ب با
حکمرانی در این ش��رایط داشته باشد .رئیس دولت باید ایدههای الهام بخشی فراتر
از دولت الکترونیک و پروژههای فناوری اطالعات ،برای تحول دولت به کار گیرد .به
بیان کلیتر نیاز است که طرحی از حکمرانی نوین در فضای مجازی از سوی رئیس
جمهور ارائه دهد.
وکیلیان تاکید کرد :هم اکنون برخی کشورها طرح حکمرانی نوین را ارائه کرده اند که

کنکاش

رئی��س جمهور آین��ده باید
به سرعت اس��ناد بر زمین
مانده در سیاستگذاری در
ش��ورای عالی فضای مجازی
و ش��وراهای کالن دیگ��ر
را ب��ه تصوی��ب برس��اند و
اس��ناد جدی��دی در الی��ه
سیاس��تگذاری ب��ه عنوان
قرارگاه اصلی فضای مجازی
کشور به تصویب برساند.

جایگاه فضای مجازی هر کشور و نسبت آن با قدرتهای اجتماعی مختلف از جمله
پلتفرمها و اعمال حکمرانی روی آنها ،مشخص است.
وی گفت :اگر رئیس جمهور آینده طراح سیاس��ت نباش��د ،به طور قطع تنها نقش
مجری پروژه را خواهد داشت.

به مانع زدایی در کسب و کارهای فضای مجازی نیاز داریم
در این نشس��ت ابوالقاس��م رجبی کارش��ناس فضای مجازی نیز با تاکید بر اینکه از
نظر قانونگذاری فضای مجازی در وضعیت ضعف قرار داریم و آنهایی که ایده فضای
مجازی پاک را دنبال میکنند صدایش��ان به نهادهای قدرت نمیرس��د ،تاکید کرد:
رئیس جمهور آینده باید به سمت کارکردهای مؤثر در این فضا برود .دولت آینده باید
از ظرفیت لوایح پنج گانه ای که وزارت ارتباطات قول تصویب آنها را داده بود اما به
آن عمل نکرد ،استفاده کند.
وی گفت :ما به مانع زدایی در کس��ب و کارهای فضای مجازی نیاز داریم و این یک
مطالبه از رئیس جمهور آینده است .برای شروع یک کسب و کار با بروکراسی عظیمی
روبرو هستیم که ربطی به جناحهای سیاسی ندارد و صدور مجوزهای متعدد در این
فضا ،به نقض حقوق بخش خصوصی میانجامد.
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نگاه تخصص محور باید از نگاه سیاست کاری جدا شود
در این نشس��ت همچنین محمدمهدی حبیبی کارش��ناس فضای مجازی با تاکید
بر اینکه فضای مجازی کش��ور مسموم اس��ت و رئیس جمهور آینده باید این فضا را
از بی��ن ببرد ،گفت :باید نگاه تخصص مح��ور در حوزه فضای مجازی جایگزین نگاه
سیاستکارانه شود.
وی گفت :مدیریت بر فضای مجازی صرفاً مساله فنی نیست و موضوعات سیاسی و
فرهنگی نیز با آن درگیر است .زندگی کردن در فضای مجازی نیازمند سواد پایه است
و تا زمانی که طرح واحد ،حرف واحد و همکاری در این فضا وجود نداش��ته باش��د،
نمیتوان به آینده خوشبین بود.
این کارشناس با بیان اینکه صرف تغییر دولت مشکل فضای مجازی ما را حل نمیکند
و ما طرح واحدی وابس��ته به آرمانهای انقالب در این فضا نداریم ،گفت :دوس��تان
تاکیدشان بر تحقق  ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال است و سوال اینجا است که رسیدن
به این رقم در فضایی که یک سرویس پایه داخلی در کشور وجود ندارد به چه معنایی
است؟ آیا این اقتصاد به امضای امثال ترامپ و بایدن وابسته نیست؟
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مطالبات فضای مجازی از رئیس جمهور در پنج الیه
محمدحسین سیاح طاهری کارشناس فضای مجازی نیز در این نشست با اشاره به الیه
های مختلف در ترس��یم فضای مجازی و انتظاراتی که از رئیس جمهور برای مواجهه
با این موضوعات میرود ،گفت :در الیه فنی و تکنیکال ،اش��راف رئیس جمهور به الیه
زیرساخت مهم است و انتظار این است که رئیس جمهور آینده ،کالن پروژههایی که بر
زمین مانده اند را دقیقتر پیگیری کنند .در این زمینه مهمترین الیه فنی ،شبکه ملی
اطالعات است و رئیس جمهور باید برنامههای عملیاتی برای رسیدن به سطح مطلوب
این پروژه ارائه دهد .در همین حال بحث سیستم عامل ملی به عنوان یک زیرساخت
مهم در عرصه نرم افزاری و فضای مجازی کشور مطرح است .ابر پروژه پیام رسان ملی
که با وجود تالشهای زیادی مثمر ثمر واقع نشد ،بحث جویشگر ملی و مرورگر ملی
و خودکفایی در ابزار دسترس��ی و دیوایس برای برآورده کردن نیازهای داخلی از دیگر
مواردی است که رئیس جمهور در این الیه باید مورد توجه قرار دهد.
وی گفت :در الیه سیاس��ی بحث اس��تقالل و حفظ مرزهای دیجیتال و به طور کل
مرزهای حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی و امکان اعمال حاکمیت در مرزهای
دیجیت��ال مطرح اس��ت .موضوع امنیت فض��ای مجازی برای فراه��م کردن امنیت
سرویسهای حیاتی و پرکاربرد ،قدرت در فضای مجازی (قدرت سایبری و قدرت نرم)
به این معنی که مردم تحت تأثیر عملیات روانی دشمن و جنگ اطالعاتی و شناختی
قرار گیرند از دیگر موضوعاتی است که رئیس جمهور آینده باید برای آن برنامه داشته
باشد .در زمینه روابط بین الملل نیز رابطه با قدرتهای مرسوم و موجود فضای مجازی
و ارتباط عمیق و دقیق با کشورهای منطقه و همکاری چند جانبه با کشورهایی که در
عرصه فضای مجازی با ما همسو هستند ،از دیگر مطالبات است.
این کارش��ناس با اش��اره به الیه اقتصادی فضای مجازی که بحث اشتغال دیجیتال،
دولت الکترونیک ،بیمه و مالیات در فضای مجازی را در بر میگیرد و الزم است که
از تولیدکننده داخلی با جهتگیری درس��ت ،حمایت شود ،گفت :در الیه اجتماعی
و فرهنگی ،محتوای فضای مجازی مطرح اس��ت .می��زان آزادیهای عمومی مردم،
خبرنگاران و احزاب باید در این فضا تعریف شود .اسالمیت در فضای مجازی با تاکید
بر داشتن فضای مجازی پاک ،مفید و ایمن از دیگر مطالبات از رئیس جمهور آینده
است.
وی با بیان اینکه در الیه حقوقی و قضائی ،رئیس جمهور آینده باید به سرعت اسناد

بر زمین مانده در سیاستگذاری در شورای عالی فضای مجازی و شوراهای کالن دیگر
را به تصویب برس��اند و اسناد جدیدی در الیه سیاستگذاری به عنوان قرارگاه اصلی
فضای مجازی کش��ور به تصویب برس��اند ،گفت :در زمینه قانونگذاری در بسیاری از
م��وارد در فضای مجازی خأل قانونی داریم و دولت باید متناس��ب با خأل موجود ،به
مجلس الیحه دهد.
سیاح طاهری گفت :انقالب اسالمی در فضای مجازی هنوز محقق نشده و امیدواریم
در دولت آینده طلیعه حکمرانی اسالمی بر فضای مجازی را ببینیم.

زیر
ذره بین
دکتر داوود ادیب
دکترای کارآفرینی

کارآفرینی و اشتغا لزایی؛ واژههایی متفاوت که به اشتباه جایگزین هم میشوند!
بوکار در ادبیات بخش
اصطالحات کارافرینی( )Entrepreneurshipو اشتغالزایی( )Employment/ Job creationدو واژه ای هستند که امروز در زمینه کس 
خصوصی ،دولتی و مردم عادی به کرات استفاده میشوند .این دو واژه معموال اشتباها و به غلط به جای هم استفاده میشوند؛ در حالی که این دو اصطالح کامال با هم
متفاوت هستند.
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معموال غالب مردم تصور میکنند که «کارآفرین» کار میآفریند و آفریننده کار است و
شاید از معنای این کلمه هم چنین بر میآید ،ولیکن باید تعریف درستی از این مفهوم
مطرح کرد و به نظر میرسد که چنین برداشتی را میبایست داشت که کارآفرین کاری
میکند که به آن کار باید آفرین گفت.
از کارآفرین تعاریف مختلف شده است و وجود همین تعاریف مختلف است که بیانگر
گستردگی و اهمیت موضوع بوده است ،کارافرین از زوایای مختلف بررسی شده است.
از منظر ش��ومپیتر پدر کارافرینی و اقتصاددان ،کارافرین موتور محرکه رشد و توسعه
اقتصادی کش��ورها است .او ویژگی کارافرین را نواوری دانسته و انجام ترکیبهای تازه
از مواد میداند.
از نگاه هیس��تریچ ،کارآفرینی فرایند نواوری و بهره گیری از فرصت اس��ت با تالش و
پشتکار بیشتر همراه با پذیرش ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی با انگیزه کسب سود
و توفیق طلبی ،رضایت شغلی و استقالل طلبی.
با یک مثال میتوان تفاوت این دو مفهوم را از هم جدا نمود .اگر ش��خصی کارخانهای
را تاس��یس کند و در آن کارخانه  1000نفر را مش��غول به کار نماید و گوشی موبایل
سامسونگ با یک مدل خاص ،یا حتی یک گوشی موبایل مشابه گوشی سامسونگ با
کارایی اندکی پایین را تولید کند ،آیا این شخص کارافرینی انجام داده است؟ پاسخش
خیر است و این شخص فقط اشتغال زایی کرده است ،این در حالی است که اگر شخصی
 10نفر را به کار گیرد و وسیله ای را با یک امکان اضافی تولید کند که تجهیزات قبلی
مش��ابه آن ،فاقد این ویژگی بوده اند ،آن ش��خص کارافرینی کرده است .تفاوت این دو
مورد ،موضوع نوآوری به عنوان اولین اصل کارافرینی می باشد که باید مورد توجه قرار
گیرد.
نوآوری فقط نوآوری در محصول جدید نمیباش��د و میتواند رویکردهای مختلفی را
در حوزه های فرایند ،محصول ،مدیریت و بازاریابی را در برگیرد و سازمان کارآفرین و
یا شخص کارافرین میتواند متاثر از یکی از فرایندهای مربوطه باشد که این رویکردها
عبارتند از:
نوآوری در فرایند :در صورتی که در بخشهای عملیاتی ،مدیریت منابع انسانی ،تغییراتی
صورت پذیرد که رقبای آن حوزه ،فاقد چنین توانمندی باشند ،در این حالت نوآوری
در فرایند صورت پذیرفته و شرکت متولد شده از چنین ساز و کارهایی که محصول یا
خدمات تولید و ارایه می نماید ،محصول کارافرین یا کارافرینی خواهد بود .این نوآوریها
بر بهبود کارایی و اثر بخشی تاکید خواهد داشت.
نوآوری در محصول :نوآوری در محصول به ارتقای محصول یا خدمات قبلی (خدماتی
که در حال حاضر ارایه می شود) یا ارائه محصوالت جدید می انجاند .به عنوان مثال در
تبدیل فن آوری  4Gبه  5Gکارافرینی صورت پذیرفته و شرکتی که چنین روندی را
طی میکند کارافرین میباشد.
ن��وآوری در مدیریت :در این نوع از نوآوری ،کارافرین روش مدیریت س��ازمان را بهبود
میبخشد .با بررسی شرکتهای موفق در دنیا میبینیم که این شرکتها در مقایسه با
دیگر شرکتهای آن حوزه ،محصوالت و ایدههای جدید بیشتری را خلق کردهاند که
نمونههای آن را در کمپانیهای موفقی همچون گوگل ،اپل و سامسونگ میبینیم .در
این شرکتها روشهای مدیریتی در حوزههای مختلف و از جمله منابع انسانی و گزینش
کامال متفاوت میباشد.
ن��واوری در بازاریابی :به روشهای نوین بازاریابی ،تبلیغات ،قیمت گذاری و توزیع که
تاکنون مورد استفاده شرکت ها نبوده و برای اولین بار توسط یک شرکت یا مجموعهای
از شرکتها به کار برده میشود مربوط میشود .آن چیزی که در دوران کرونا نشان داد
این بود که شرکتهایی که از روشهای نوین بازاریابی ،تبلیغات و حتی بستهبندیهای

نوآورانه اس��تفاده نمودند اقبال و ش��انس بیش��تری را برای بقا داش��تهاند و نسبت به
شرکتهای مشابه خود موفق بودهاند.
در بیان دیگر ویژگیهایی که از خصوصیات کارافرینان است و کارافرینان را از افرادی که
اشتغالزایی میکنند ،جدا میسازد عبارتند از؛ استفاده از فرصت ،توجه به کانون کنترل
درونی ،نوع نقش در بازار ،توجه به مکان مناسب و زمان مناسب ،تحمل عدم قطعیت،
نوع ایده ،نوع ش��غل ،عناصر اصلی کسب و کار ،ریس��ک پذیری ،رویا پردازی ،رویکرد
رقابت ،محور فعالیتهای کسب و کار  ،نگاه به خانواده ،نحوه تولید محصول ،وضعیت
روحی ،اهداف اصلی ،رویکرد به اشتغال زایی ،نحوه کاربرد ثروت ،تمرکز در کار ،رویکرد
منافع ،اولویت کسب و کار ،سازگاری و انعطاف پذیری ،خالقیت ،داشتن روحیه استقالل،
نقش در استخدام ،نقش در بازار و نهایتا نقش ژنتیکی که اخیرا تحقیقات گسترده ای در
این خصوص در حال انجام می باشد.

استفاده از فرصت
افرادی که اشتغالزایی میکنند معموال از فرصتهای موجود استفاده مینمایند ،در اکثر
موارد به چنین افرادی یک فرصت پیش��نهاد میشود .این فرصت همواره در دسترس
افراد خیلی زیادی قرار دارد و هر کسی میتواند از این فرصت استفاده کند .به عنوان
مثال جادهای زده میشود و در کنار این جاده اگر شما رستورانی را بزنید موفق میشوید.
افراد دیگری هم میتوانند این کار را انجام دهند ،یعنی یک فرصت برای استفاده افرادی
که میخواهند از این فرصت اس��تفاده نمایند ،موجود است .اکثر کارافرینان معتقدند
که چیزی به نام فرصت موجود وجود ندارد که کارافرینی بر مبنای آن شکل گیرد .دو
جریان فکری شاخص و غالب که هر کدام مبانی فلسفی جداگانه ای دارند در ادبیات
حوزه فرصتهای کارافرینی وجود دارد به نام خلق فرصت و کشف فرصت .رویکرد اول
اشاره به خلق فرصت دارد .جوزف شومپیتر دیدگاهش این است ،فرصت به شکلی در
محیط وجود دارد که ش��خص کارافرین می بایست از محیط  ،فرصتها را خلق کند.
رویکرد دوم کشف فرصت است که کرزنر به آن معتقد است ،او اعتقاد به کشف فرصت
دارد که باید برای کارافرینی اکتشاف فرصت در محیط صورت گیرد.
Locus of control
کان��ون کنترل درون��ی از ویژگیهای اصل��ی و بارز کارافرینان اس��ت .کارافرینان،
شکس��تها و پیروزیه��ا را در ه��ر کاری به خود منتس��ب میدانند و خودش��ان
میتوانند سرنوش��ت خود را رقم بزنند .کارافرین��ان اعتقاد به کانون کنترل درونی
دارند .در کانون کنترل بیرونی که معموال و به صورت غالب افرادی که اشتغالزایی
میکنند دارای این خصوصیات میباشند ،سرنوشت و جبر تعین کننده است و اینها
اعتق��اد به عوامل بیرونی دارن��د .این گروه معموال چنین فکر میکنند که وضعیت
فعلیآنها ،تابع عواملی اس��ت که عموماً خارج از کنترلشان بوده است .این گروه
بر خالف کارافرینان ،خود را بازیچ ه دست سرنوشت میدانند و معتقدند که هر چه
در زندگی برای آنها پیش میآید ،به دلیل شانس و اقبال است .افراد با مرکز کنترل
بیرونی ،معتقدند که وقایع خارجی و خارج از کنترل آنان ،سرنوشتشان را تعیین
میکند .کارافرینان ،بر این باورند که وضعیت فعلیآنها ،تابع عوامل قابلکنترل
مانند تالش ،نگرش و آماده بودن اس��ت .کارآفرینان موفق ،به خود و کارهایی که
انجام میدهند ایمان دارند و موفقیتها یا شکس��تها را به سرنوشت ،بخت ،اقبال
یا نیروهای پیشبینی نش��ده نسبت نمیدهند .به عقید ه کارافرینان ،پیشرفتها و
ناکامیها ،تحت کنترل و نفوذش��ان بوده و خود را در نتایج عملکردهایشان مؤثر
میدانند.

زیر
ذره بین
نقش در بازار
یکی از تفاوتهای کارافرینان با افرادی که اش��تغالزایی میکنند این اس��ت که افراد
اش��تغالزا ،یکی از بازیگران بازار هستند و این در حالی است که افرادی که کارافرینی
میکنند یکی از رهبران بازار هستند.
توجه به مکان مناسب /زمان مناسب
افرادی که کارافرینی میکنند در مکان و زمان مناسب به سرعت تصمیمگیری میکنند
و معتقد به تئوری ( aha theoryتئوری ناگهانی) هس��تند .کلمه  ahaهمان کلمه
آهان رایچ زبان فارسی است که دانشمندان بزرگ برخی مواقع با عنوان «یافتم» دنیا را
با یک مگادایم روبرو میسازند .کارافرینان به نظریه ناگهانی اعتقاد دارند که راه حلهای
جدید ناگهانی (آهان) و در یک آن به ذهن میرسد .در واقع میتوان گفت که خالقیت
و راهحله��ای خالق بدون برنام��ه و بدون پیشبینی به صورت غیرقابل کنترل و غیر
مترقبه و در یک لحظه به صورت ناگهانی به ذهن میرسند و این زمانی است که فرد
میگوید آهان.
افرادی که اشتغالزایی میکنند متاثر از تئوری افزایشی()incremental Theory
میباشند و از منظر اینان خالقیت و راه حلهای خالقانه طی فرایندی مرحلهای و به
تدریج تکمیل و کنترل و هدایت میش��وند و به ذهن انسان خطور میکنند ،در واقع
معتقدند که خالقیت خلق الساعه نیست.
نگرش
افرادی که اشتغالزایی میکنند معموال به بخشی از دنیای کسب و کار اهمیت میدهند
(خردبین هستند) و این در حالی است که کارافرینان برای دنیای کسب و کار به عنوان
یک مجموعه اهمیت قائل هستند (کل گرا می باشند).
تحمل عدم قطعیت ()Uncertainty
افرادی که اشتغالزایی میکنند تحمل ابهام و عدم قطعیت را ندارند و این در حالی است
که کارافرینان تحمل ابهام و عدم قطعیت باالیی را دارا میباشند.
رویکرد ایده
کارافرینان معموال از ایدههای منحصر به فرد خود استفاده مینمایند و به همین دلیل
محصول یا خدمات یا فرایند خلق شده توسط آنان متفاوت با نمونههای موجود میباشد،
این در حالی اس��ت که افرادی که صرفا اشتغالزایی میکنند غالبا از ایدههای موجود
استفادهمینمایند.

رویا پردازی
بعد از خلقت جهان ،شکل گیری جهان بعد از خلقت با ذهن بشر صورت گرفته و آن
چیزی که در حال حاضر به صورت پیدایش مصنوع و ساخت بشری میبینیم زاییده
ذهن و خیال و رویا بوده است از تخیالت و رویاپردازی از پرواز پرنده تا صدها مورد دیگر.
به عنوان یک اصل کارافرینان بیشتر اوقاتشان را در رویا به سر میبرند و این در حالی
است که مدیرانی که تنها اشتغالزایی میکنند بیشتر به برنامهریزی و تکرار واقعیتها
میپردازند و ذهن خیال پرداز نداشته و کمتر رویاپردازی مینمایند.

وضعیت روحی
رویکرد دیگر وضعیت روحی اس��ت که کارافرینان را از افرادی که صرفا اش��تغال زایی
میکنند جدا میسازد .معموال افرادی که اشتغال زایی مینمایند و تنها هدفشان سود
است نگران هستند و در مقابل افرادی که کارافرینی مینمایند اکثر اوقات هیجان زده
بوده و منتظر شنیدن خبرهای جدید و رخدادهای نامعمول هستند.
هدف اصلی
هدف اصلی افرادی که اشتغال زایی میکنند اشتغال زایی و کسب سود و درآمد است.
برای این گونه افراد اش��تعال زایی پیشنیاز است ،در حالی که هدف اصلی کارافرینان
اشتغال زایی نیست و اشتغال زایی می تواند دستاورد کار باشد.
داشتن روحیه استقالل
افرادی که اشتغال زایی مینمایند در حین فعالیتهای کسب و کار استقالل مییابند و
روحیه استقالل طلبی پیدا مینمایند .در مقابل افراد کارافرین از بدو شروع فعالیتهای
خود دارای روحیه مثبت و کارمحور میباشند.
محور
منفعت محوربودن از خصوصیات افرادی است که صرفا نگاه اشتغال زایی دارند و مبتنی
بر کارافرینی نیس��ت؛ این در حالی اس��ت که رویکردهای کارافرینان انسانمحور (بر
محوریت کارکنان خود ،مشتری و عموم مردم) است.
نقش در استخدام
افرادی که اشتغال زایی میکنند برای افزایش بهره وری و کارآمدی کسب و کار خود به
استخدام مردم میپردازند ،در صورتی که کارافرینان مردم را استخدام میکنند تا در آنها
بهره وری و کارآمدی به وجود بیاورند.
نقش ژنتیکی
اگرچهتحقیقاتدرخصوصتاثیرژندرکارافرینیهنوزگامهایاولیهراطیمیکند،ولیکن
تحقیقات نش��ان میدهد افرادی که در  DNAخود یک نوع جهش ژنتیکی بر روی ژن
 DRD2دارند با افراد دارای همان جهش ژنتیکی میتوانند دوستیکنند و به عبارتی توانایی
دوستی باالیی داشته باشند .این تحقیق میتواند همچنین رابطه برون گرایی افراد در توانایی
برقراریارتباطاتوکارافرینیراقوتبخشد.ایندانشمنداندریافتهاندافرادیدریکاجتماع
واحد که روابط متضادی با هم دارند مربوط به نوع خاص جهش هایی است که بر روی ژن
 CYP2A6نوشته شده است .همچنین در تحقیقاتی که در دانشگاه شیکاگو پرس توسط
استیفن و ریچارد صورت گرفته نقش ژن های DRDدر کارافرینی پر رنگ بوده است.
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ریسک پذیری
ریسک پذیری از خصوصیات اصلی و بارز کارافرینان است و این خصوصیت ،در ادبیات
بس��یاری از اندیشمندان کارافرینی و در تعریف کارافرین آورده شده است .کارافرینان
همواره در مراحل مختلف کارافرینی به استقبال ریسک میروند و ریسک گریز نیستند،
در صورتی که افرادی که اشتغالزایی میکنند معموال به دنبال امنیت هستند.

خانواده
کارافرین��ان معموال عاش��ق خانواده خود میباش��ند و وقت زیادی را ب��ا خانواده خود
میگذرانند .این موضوع بر خالف رفتار سایر مدیران است که بیشتر نقش اشتغالزایی
داش��تهاند و وقت زیادی را در ماموریت یا محل کار خود سپری مینمایند .کارافرینان
معموال دوران کودکی آشفته و ویرانگری داشتهاند .نوع رابطه با والدین در بروز کارافرینی
مهم است .محققان دریافتهاند رابطه منفی با پدران میتواند در کارافرینی تاثیر داشته
باشد و همچنین رابطه نزدیک با مادران نیز نقش مثبت میتواند داشته باشد .کارافرینان
معموال یا فرزند اول هس��تند و یا خانواده فقیر دارند .معموال مهاجرت کرده اند .غالبا
زندگی فراز و نشیب داری داشته اند .تجربه کاری گذشته ،تجربه زندگی شخصی موضوع
مهمی است که رفتار و نگرش شخص کارافرین را شکل می دهد.
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نوع شغل
معموال در فرایند اش��تعالزایی توسعه شغلهای موجود معموال صورت میگیرد و بر
خالف این موضوع در فرایند کارافرینی یک سری شغلهای جدید به وجود میآید که
قبال وجود نداشته است.

رقابت
مشاغل عادی مانند رستورانها ،سوپرمارکتها که نوآوری کمتری دارند رقبای زیادی
دارند و معموال این نوع مشاغل با رقبای خود رقابت میکنند و نمونه فراوان این تبلیغات
را در ش��بکههای مجازی و غیرمجازی میبینیم .این در حالی اس��ت که کارافرینان با
کارافرینان رقابت نمیکنند و معموال با خودشان رقابت میکنند.

همراه
با اتحادیه

اولین جلسه مشرتک رشکتهای کنیایی حوزه  ICTبا اعضای کمیسیون صادرات
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران
به دنبال افتتاح پایگاه صادراتی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نایروبی پایتخت کنیا ،اولین جلسه مجازی شرکتهای کنیایی فعال در حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات با شرکت های ایرانی ،با حضور دکتر جعفر برمکی ،سفیر ایران در کنیا برگزار شد.بعد از برگزاری چندین جلسه مجازی با حضور دکتر داوود ادیب و فریبرز
نژاددادگر ،رئیس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با دکتر جعفر برمکی ،سفیر ایران در کنیا و هماهنگی های به عمل آمده و بحث و بررسی پیرامون
فعالیت شرکت های این صنعت در بازار کشورهای آفریقایی (کنیا) ،اولین جلسه مجازی با همت و تالش سفارت ایران در کنیا ،سفیر کشورمان در کنیا و اتاق بازرگانی کنیا،
با حضور شرکت های صنعت  ICTکنیایی و ایرانی برگزار شد.
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در این جلسه ابتدا در رابطه با فعالیت و خدمات اتحادیه و شرکت های عضو آن توضیحاتی
توس��ط محمدحس��ین خلج ،دبیر کمیس��یون صادرات اتحادیه ارائه ش��د و پس از آن
شرکتهای ایرانی حاضر در جلسه به بیان خدمات و فعالیت مجموعه های خود پرداختند
و ش��رکت های کنیایی نیز ش��رح کوتاهی از فعالیت های خود ارائه داده و در عین حال
پرسش و پاسخی نیز در این جلسه صورت گرفت.
یکی از سواالت شرکت های کنیایی در رابطه با حمایت های دولت ایران از صنعت ICT
و پروژه های مرتبط با آن در بازارهای بین المللی بود که محمد اخوان ،معاون فنی شرکت
موج آینده فرافن به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و به حمایت مجموعه های
مرتبط و مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.
گفتنی است؛ شرکت های موج آینده فرافن ،صنایع ارتباطی آوا ،موننکو ،سفیرآبی آرام ،ارگ
و نور بهینه گستر به عنوان اعضای اصلی کمیسیون صادرات اتحادیه در این جلسه مجازی
حضور داشتند .دکتر جعفر برمکی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در کنیا که مدیریت
جلس��ه را نیز به عهده داشت ،گفت :با توجه به اینکه کنیا تامین کننده نیاز کشورهای
همسایه است ،ضرورت حضور شرکتهای ایرانی در حوزه  ICTرا دوچندان می کند.
وی اظهار کرد :با ایجاد پایگاه صادراتی اتحادیه صنعت مخابرات ایران در کنیا و با توجه به
ارتباطاتی که با مقامات کشور کنیا و همچنین ارتباطی که با شبکهای از فعاالن اقتصادی
دارم ،این امکان فراهم آمده اس��ت تا به تدریج ضمن ارائه ظرفیتهای کش��ور ،اتحادیه
صادرکنندگان صنعت مخابرات و به طور کلی صنعت  ICTبه طرفهای کنیایی معرفی
شوند .وی گفت :من به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در کنیا تصمیم دارم بسیاری
از جلسات خود با مقامات کشور کنیا در حوزه اقتصادی را در مرکز نوآوری فناوری ایران در
نایروبی برگزار کنم تا فرصتی فراهم آید که به طور مستقیم به معرفی این مرکز و خدمات و
محصوالتی که ارائه می نماید ،بپردازم .عالوه بر آن ،بسیاری از رویدادهای مرتبط با سفارت
در حوزه های مختلف می تواند در این مرکز برگزار شده تا بتواند به معرفی هر چه بیشتر
مرکز منجر شود .سفیر جمهوری اسالمی ایران در کنیا بیان کرد :بدیهی است حوزه ICT
به عنوان صنعتی در حال رشد می تواند از این فضا برای دسترسی به بازار کنیا در درجه
اول و در مرحله بعد به بازار کشورهای شرق آفریقا شامل تانزانیا ،سودان جنوبی ،اوگاندا،
رواندا و بروندی و در مقیاس بزرگتر به بازار مش��ترک جنوب ش��رق و شرق آفریقا تحت
عنوان کومسا متشکل از  22کشور آفریقایی از شمال آفریقای جنوبی تا تونس در شمال،
دسترسی داشته باشد .عالوه بر آن ،با راه اندازی منطقه آزاد تجارت درون قاره ای آفریقا از
ابتدای سال  ،2021دسترسی سهل تر به بازارهای کل قاره فراهم خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه در آینده ای نه چندان دور  60 ،درصد تجارت دنیا در حوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات انجا م خواهد گرفت ،گفت :حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به سرعت
در حال رشد است و در آینده ای نه چندان دور انتظار می رود که بیش از  60درصد تجارت
جهانی در این حوزه انجام گیرد .برمکی ادامه داد :کنیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در
حوزه ارتباطات ،نیازهای متعددی دارد که توانمندیهای کشورمان می تواند ضمن رفع این

نیازها ،به آنها در کسب درآمد بیشتر و ایجاد اشتغال کمک کرده و در عین حال صادرات
غیرنفتی کشورمان نیز از این طریق افزایش یابد .برای مثال ،بیش از  80درصد مردم کنیا
به شبکه موبایل دسترسی دارند که از این میزان  ،بیش از  90درصد آنها به اینترنت موبایل
دسترسی دارند ،این بدین معناست که بازار بزرگی در این حوزه وجود دارد که باید از آن
بهره برداری کرد.
وی در عین حال تاکید کرد :کنیا عالوه بر بازار خود ،به دلیل زیرساختهای مناسبی که در
اختیاردارد ،تامینکنندهنیازکشورهایهمسایهنیزمیباشدکهضرورتحضورشرکتهای
ایرانی در حوزه ارتباطات و اطالعات را دوچندان می کند.
سفیر ایران در کنیا همچنین اظهار کرد :خانه نوآوری و فناوری ایران ( )I-HITکه در
ساختمان قدیم سفارت جمهوری اسالمی ایران در کنیا مستقر شده است ،با هدف توسعه
صادرات محصوالت دانش بنیان کشورمان تاسیس شد ،مضاف بر آن ،این پایگاه با استقرار
حوزه های مختلف دانش بنیان می تواند با ارائه محصوالت متنوع ،س��بدی از کاالها و
خدمات مورد نیاز بازار این کشور را تامین نماید.
وی در عین حال بیان کرد :در بسیاری از موارد با تقاضاهایی برای محصوالت کشورمان
روبرو هستیم در حالی که امکان به نمایش گذاشتن آنها و ارائه مشخصات تخصصی وجود
ندارد و بدیهی است که کارشناسان سفارتخانه ها دارای ظرفیت الزم برای ارائه توضیحات
تخصصی و فنی درباره محصوالت کشورمان نیستند ،بنابراین ضرورت دارد تا با حضور
متخصصان کشورمان در این نوع مراکز ،اطالعات مورد نیاز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
در نتیجه وجود چنین پایگاههایی عالوه بر ارائه مجموعه ای از محصوالت در حوزه های
مختل��ف و به صورت یکجا ،این امکان را فراهم می آورد تا مجموعه ای از متخصصان را
نیز گردهم آورده و با همفکری و همکاری با یکدیگر بتوانند مجموعه ای از نیازهای کشور
میزبان را تامین کنند .الزم به ذکر است؛ هشتم بهمن ماه سال گذشته ( ،)1399همزمان
با افتتاح مرکز نوآوری فناوری ایران و مصادف با برگزاری دومین نشست تجاری  -فناوری
شرکت های دانش بنیان در نایروبی پایتخت کنیا با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رییس جمهوری ،دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ،مشاوران و
پیمانکاران صنعت مخابرات ایران هم با حضور اعضای کمیسیون صادرات اتحادیه افتتاح و
راه اندازی شد .این دفتر قرار است به عنوان پایگاه دائمی ایران در کنیا برای تسهیل صادرات
محصوالت و خدمات دانش بنیان و خالق ایرانی در حوزه  ICTبه بازار شرق آفریقا فعالیت
کند .کشورهای آفریقایی بازارهای بالقوه ایران برای صادرات فناوری و محصوالتهستندکه
میبایست با محوریت تشکلهای صنفی بر نحوه ورود به این بازار و کنترل کیفیت محصول
و خدمات ارزیابی و نظارت مستمر انجام پذیرد.دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی
مهندسی ،مشاوران و پبمانکاران صنعت مخابرات ایران در کنیا که با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری و سفارت جمهوری اسالمی ایران در کنیا راهاندازی شده است
به عنوان نخستین پایگاه دائمی این اتحادیه ،صادرات محصول و خدمات فنی مهندسی
را به آفریقا گسترش و توسعه میدهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایدههای نوآورانه،
تجاریسازی این ایدهها و بستر صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان ایرانی در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات شرکتهای عضو اتحادیه صادرکنندگان مخابرات و سندیکای
صنعت مخابرات ایران و به طور کل صنعت  ICTکشور در بازار شرق آفریقا نقش آفرینی
کند.الزم به ذکر است؛ شرکت های عضو اتحادیه که عالقه مند به فعالیت و سرمایه گذاری
در بازار کنیا بوده و تمایل دارند از طریق دفتر و پایگاه صادراتی اتحادیه که از بهمن ماه سال
گذشته به طور مستقل در مرکز نوآوری فناوری ایران راه اندازی شده همکاری و مشارکت
کنند میتوانند با دفتر اتحادیه تماس گرفته و آمادگی خود را اعالم کنند؛ بدیهی است هر
گونه اقدامی در بازار کنیا با مدیریت متمرکز این دفتر و نظارت اتحادیه انجام خواهد شد.

ارز
دیجیتال

کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری طرحی جامع برای رمزارزها است
یک عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس
برای آماده شدن طرحی جامع پیرامون رمزارزها خبر داد که پس از نهایی شدن طرح ،به
صحن برده میشود.دکتر علی جدی ،نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
گفتوگو با خبرنگار سیتنا پیرامون برنامههای مجلس برای ساماندهی و نظارت بر بازار
رمرزارزها با توجه به حضور گس��ترده مــردم در این بازار ،گفت :روش��ن نشدن موضوع
رمزارزها برای دولت و رها کردن این بازار نگران کننده اس��ت ،اما کمیس��یون اقتصادی
مجلس طرحی برای رمزارزها در حال پیگیری دارد.نماینده مردم ش��یروان در مجلس
ش��ورای اسالمی ،خاطرنشان کرد :مجموعههایی که متولی این حوزه هستند حضور در
این بازار را پرمخاطره میدانند و اگر دولت بر موارد قانونی و تضمینهای حقوقی نظارت
نکند ،این حوزه برای مردم نگران کنندهتر میشود و ممکن است اتفاقی بیافتد که مردم
دچار زیان شوند.
این عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مرور اتفاقی که در بازار بورس برای
مردم افتاد و تعداد زیادی از مردم دچار زیان شدند ،گفت :بازار رمزارزها نگران کنندهتر از
بورس است و دولت باید هر چه سریعتر برای ساماندهی و نظارت بر این بازار ورود کند.

جدی در پایان خاطرنشان کرد :آنچه تاکنون شاهد بودیم این است که متاسفانه دولت موارد
مرتبط با بازار رمرزارزها را پیگیری نمیکند ،لذا مجلس به این بازار ورود کرده و منتظر
نهایی شدن طرح هستیم تا به صحن برده شود.

معاملهگر میلیونر سابق رمزارزها :استخراج و معامله بیتکوین باید کال ممنوع شود!

رئیس کل بانک مرکزی انگلستان :سرمایهگذاران رمزارز آماده از دست دادن کل پولشان باشند!
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ی
در آن زم��ان ،این رمزارز به قیمت بین  ۳۰تا  ۴۰هزار دالر معامله میش��د.ارزش دارای 
بیتکوینی شرکت تسال برای مدت کوتاهی بیش از سه میلیارد دالر شد ،اما سپس با یک
نزول تدریجی ،اندکی کاهش یافت.
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رئیس کل بانک مرکزی انگلستان میگوید که رمزارزها «هیچ ارزش ذاتی ندارند» و کسانی
که در آنها سرمایهگذاری کردهاند باید آماده باشند که «کل پولشان را از دست بدهند».اندرو
ب ِیلی گفت« :این [رمزارزها] هیچ ارزش ذاتی ندارند .معنای این حرف این نیست که مردم
رویشان ارزش نمیگذارند ،چون ممکن است ارزش ظاهری داشته باشند».او در ادامه گفت:
«خیلی صریح میگویم .فقط در صورتی در آنها سرمایهگذاری کنید که آماده از دست
دادن ّ
کل پولتان باشید ».ایالن ماسک ،مالک میلیاردر شرکت تسال ،از جمله کسانی است
که سود سرشاری از سرمایهگذاری در بیتکوین برده و استفاده از آنها را تبلیغ کرده است.
به رغم گفتههای رئیس کل بانک مرکزی انگلستان ،ظاهرا خزانهداری این کشور در حال
ارزیابی فواید رمزارزی دیجیتال به نام «بریتکوین» است .انتظار میرود که تا پایان دهه
جاری میالدی ،تنها ده درصد کل پرداختها در بریتانیا با اسکناس یا سکه صورت بگیرد.
شرکت تسال از سرمایهگذاری خود در بیتکوین در ماه ژانویه ،بیش از یک میلیارد دالر
( ۷۲۷میلیون پوند) درآمد کسب کرد.این شرکت سازنده خودروهای برقی ،اوایل امسال
یک و نیم میلیارد دالر از ذخایر نقدی خود را برای خرید  ۴۸هزار بیتکوین صرف کرد.
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موریتز اش��میت ،توسعه دهنده وب و معاملهگر سابق بیتکوین به دنبال آنکه به دلیل
شکلگیری غیرمنتظره «حباب قیمتی» بیتکوین ۲ ،میلیون یورو از معامالت این رمزارز
سود کرد ،حال میگوید که استخراج و معامله بیتکوین باید کال ممنوع شود.کمک مالی
یک میلیون یورویی موریتز اشمیت ،توسعه دهنده و معاملهگر سابق بیتکوین ،به حزب
سبزهای آلمان خبرساز شد؛ هم از نظر این که اهدای چنین رقمی به احزاب سیاسی آلمان

کم س��ابقه بوده و هم به جهت این که احزاب این کش��ور بودجه خود را معموال از محل
دریافت حق عضویت اعضا و کمکهای دولتی مرتبط با نتایج انتخابات دریافت میکنند.
اشمیتبهخبرگزاریآسوشیتدپرسگفتهکهرقماهداییرابهدلیلشکلگیریغیرمنتظره
«حباب قیمتی» رمزارز بیتکوین به دست آورده و به همین دلیل به دنبال فرصتی مغتنم
برای بخشیدن قسمت زیادی از این ثروت بدون زحمت بوده است.
موریتز اشمیت ۳۹ ،سال دارد و ساکن شهر گرایفسوالد در شمال شرقی آلمان است .او تا
پیش از این در زمره حامیان مالی هیچ حزب سیاسی قرار نداشته است .او در سال ۲۰۱۱
هر بیتکوین را به رقم  ۲هزار یورو خرید و کمی پیش از کاهش اخیر قیمت آن ،حدود
 ۹۰درصد دارایی دیجیتالی خود را فروخت.اشمیت در مجموع  ۲میلیون یورو از محل
خرید و فروش بیتکوین س��ود کرده اس��ت .با این حال ،طی سه سال گذشته به جمع
منتقدان رمزارزها پیوسته است .او نگران آثار زیست محیطی رواج رمزارزها با تشدید مصرف
سوختهای فسیلی برای تولید برق مورد نیاز برای استخراج برای آنهاست .به همین دلیل
او به حامیان حزب سبزها پیوسته که از اتخاذ سیاستهای زیست محیطی مورد نیاز برای
جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای و مقابله با تغییرات اقلیمی حمایت میکنند.حزب
سبزها آنالنا بائربوک ،قانونگذار  ۴۰ساله را به عنوان نامزد خود برای احراز مقام صدراعظمی
آلمان در انتخابات سراسری ۲۶سپتامبر معرفی کردند .گرچه این حزب در برنامههای خود
از ردپای بیتکوین در تبعات زیست محیطی نام نمیبرد ولی به صراحت خواهان تصویب
مقرراتی است که با «قابل ردیابی» کردن رمزارزها از جذابیت آنها بکاهد.

ارز
دیجیتال

آیا ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی جایگزین رمزارزها میشود؟

بزرگترین بانکهای مرکزی جهان خیز بلندی را برای انتش��ار پولهای دیجیتالی آغاز
کردهاند؛ خیزی که گذشته از تالش برای روانسازی سیستمهای پرداخت و رفع ضعفهای
گردش پولهای سنتی ،تحت تاثیر نگرانی روز افزون آنها از گسترش بازار رمزارزها و مبادله
بر پایه آنهاست.ارز دیجیتال بانک مرکزی در واقع پول نقد الکترونیکی است .دسترسی به
این ارز تا کنون از سوی بانکهای مرکزی به موسسات مالی مانند بانکها داده شده است
و به آنها اجازه میدهد تا پرداختها الکترونیکی و نقل و انتقاالت مجازی را انجام دهند
حال تعدادی از بانکهای مرکزی جهان خیز بلندی را برای انتشار پولهای دیجیتالی آغاز
کردهاند.
آیا پول دیجیتالی تاکنون رایج نبوده است؟
کارته��ای نقدی یا اعتباری که بس��یاری از مردم برای خریده��ای روزانه از مغازهها یا
پرداختهای خود اس��تفاده میکنند ،نوعی پول دیجیتالی است ،اما تاکنون صدور این
کارتها یا پولهای دیجیتالی از سوی بانکهای تجاری و بر پایه اعتبار الکترونیکی که بانک
مرکزی به آنها داده ،انجام میشده است.
اما این شکل از پول نقد بر خالف ارز دیجیتال بانک مرکزی عاری از ریسک نیست .چون
در شرایطی که یک بانک تجاری ورشکسته شود ،بانکهای مرکزی تنها در قبال بخشی از
سپرده و موجودی بانکی افراد که بیمه یا تضمین شده باشد ،متعهد هستند.
دلیل اشتیاق بانکهای مرکزی به انتشار ارزهای دیجیتالی چیست؟
در وهله اول ،بانکهای مرکزی نسبت به از دست دادن کنترل نظام انتشار پول و مبادالت
پولی با رواج رمرزارزها نگران هستند .چرا گسترش اشکال مختلف مبادالت پولی که توسط
هیچ نهاد مرکزی و عمومی نظارت نمیشود ،میتواند کنترل بانکهای مرکزی را بر عرضه
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پول ،تورم و تامین ثبات اقتصادی را تضعیف کند که در واقع به معنای زیر سوال رفتن
وظایف نهادی و ساختاری آنهاست.دلیل دوم این است که با سرعت گرفتن کاهش استفاده
از پول نقد فیزیکی ،بانکهای مرکزی میتوانند با انتش��ار عمومی ارزهای دیجیتالی به
مردم اطمینان دهند که به پول تضمین شده بانک مرکزی دسترسی دارند و ریسک پول
دیجیتالیبانکهایتجاریمتوجهآنهانیست.آنهاهمچنینمیتوانندبهابزاریجدیدبرای
اجرای کارآمدتر سیاستهای پولی و تحقق اهداف اقتصادی کشورها دست یابند.
آیا آنها جایگزین رمزارزها میشوند؟
آناتولی کراچیلوف ،بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی دیجیتال نیکل در گفتگو
با رویترز پیشبینی کرده که ارزهای دیجیتالی بانکهای مرکزی به دلیل محدویت عرضه
هیچگاه قادر به پیشی گرفتن از رمزارزها نخواهند بود .به اعتقاد او عرضه هیچ ارز منتشر
شده از سوی بانکهای مرکزی ،حتی ارز دیجیتالی ،محدود نیست و مدام میتواند توسط
نهاد منتشر کننده افزایش یابد.این در حالی است که بخشی از جذابیت رمزارزها گذشته
از تضمین اصالت و امنیت آنها بر پایه الگوریتمهای منحصربفرد ،محدودیت دائمی ظرفیت
استخراجآنهاست.
بانکهای مرکزی کدام کشورها پیشگام هستند؟
بانک مرکزی چین قصد دارد در زمینه انتشار ارز دیجیتالی پیشگام باشد .بر همین اساس،
اعالم کرده که با هدف بینالمللی کردن واحد پولی این کشور ،همزمان با جشنواره خرید
این کشور که در  ۵مه برگزار میشود از یوان دیجیتالی رونمایی میکند.
بانک مرکزی اروپا نیز در حال بررسی طرح راهاندازی یورو دیجیتالی در پنج سال آینده
است .بانک مرکزی بریتانیا نیز بررسیهای الزم برای انتشار بریتکوین را آغاز کرده است.
ف��درال رزرو ،بانک مرکزی آمریکا نیز اعالم کرده که تصمیمگیری در مورد انتش��ار ارز
دیجیتالی را منوط به بررسی تحوالت پولی و ارزی سال  ۲۰۲۱کرده است.
ریسکهای ارزهای دیجیتال چیست؟
وقوع یک بحران اقتصادی میتواند تقاضا برای نقد کردن ارزهای دیجیتالی را افزایش دهد؛
رخدادی که بانکهای مرکزی در حال طراحی ابزارهایی برای مقابله با آن هستند .اما فارغ
از این چالش افت ارزش ارزهای دیجیتالی ،اقبال گس��ترده به آن نیز میتواند بانکهای
تجاری را از دسترسی به منابع مالی ارزان و پایدار محروم کند.
در همین حال ،رواج استفاده از ارزهای دیجیتالی در اقتصادهای نوظهور وابسته به ارزهای
خارجی میتوانند منجر به سقوط نرخ برابری ارزهای ملی آنها شود؛ رخدادی که زمینه
بیثباتی پولی و اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

گمانهزنی سردبیر کوین دسک؛ جهش بسیار بزرگ قیمتی بیتکوین در سال ۲۰۲۴
سردبیر کوین دسک ،بیتکوین را یک دارایی فوق العاده جذاب برای نگهداری میداند و
میگوید که هاوینگ* بعدی این رمزارز در سال  ۲۰۲۴اتفاق میافتد ،لذا احتمال رسیدن
قیمت هر واحد بیتکوین به یک میلیون دالر طی پنج سال آینده دور از ذهن نیست.
در حالی که برخی از کارشناسان بازارهای مالی معتقدند ارزش بیتکوین همین حاال هم
بسیار بیشتر از چیزی است که باید باشد ،سردبیر کوین دسک معتقد است که احتمال
رسیدن قیمت هر واحد بیتکوین به یک میلیون دالر طی پنج سال آینده دور از ذهن
نیست.وی در مصاحبه با یاهو فاینانس با اشاره به محدود بودن تعداد بیتکوین های قابل
اس��تخراج گفت :بیتکوین یک کاالی محدود است و با توجه به تقاضای باالی آن تابع
اصل کمیابی است .سردبیر کوین دسک ،بیتکوین را یک دارایی فوق العاده جذاب برای
نگهداری دانست که یک روز به ارزش یک میلیون دالر می رسد و افزود :هاوینگ* بعدی
در سال  ۲۰۲۴اتفاق می افتد و در آن زمان یک جهش قیمتی بسیار بزرگ در بیتکوین
خواهیم داشت .ارزش بازار بیتکوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی جهان در حال
حاضر چیزی در حدود یک تریلیون دالر است که نسبت به سال قبل تقریبا دو برابر شده
است .ارزش بازار بیتکوین بیشتر از ارزش بازار شرکت های مشهوری همچون فیس بوک،
تسال و علی بابا است .بسیاری از همین شرکت های بزرگ وارد بازار بیتکوین شده اند
و همین شرکت تسال حدود  ۲.۵میلیارد دالر بیتکوین در اختیار دارد .بانک های بزرگ
نیز همچون جی پی مورگان و گلدمن ساکس با الهام گرفتن از رمزارزها به دنبال توسعه

رمزارزهای مخصوص به خود هستند .با این حال برخی از منتقدان رمزارزها هنوز معتقدند
که ارزهای دیجیتالی یک حباب بزرگ هس��تند .مایک نووگراتس ،سرمایه گذار مشهور
پیشتر ارزهای دیجیتالی را یک بازی پانزی دانسته بود که پایان خوشی در انتظار آن ها و
سرمایه گذارانشان نخواهد بود.
*هاوینگ به یکی از شروط برنامه نویسی شده بیتکوین اشاره دارد که طی آن هر چهار
سال یکبار پاداش استخراج بیتکوین نصف مقدار قبل می شود و این میزان فعال ۶.۲۵
واحد بیتکوین است.

ارز
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هشدار مجدد بانک مرکزی به معامله گران رمزارزها؛ مخاطرات این معامالت بر عهد ه خودتان است
بانک مرکزی تاکید کرد :طبق مصوبه هیات دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل
کش��ور طبق ضوابط می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامل ه دیگر رمز ارزها
مجاز نمی باشد .بانک مرکزی در اطالعیهای اعالم کرد« :طبق مصوبه هیات دولت تنها
رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می تواند مورد استفاده قرار گیرد و
از این رو معامل ه دیگر رمز ارزها مجاز نمی باشد .بــر این اســاس صرافیهــای مجــاز و
بانـــک ها میتوانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداختهای ارزی بابت
واردات از طریق رمزهای اس��تخراج شده در داخل کشور اقدام کنند ،اما معامله و خرید
فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست .لذا ،به هممیهنان عزیز اکیدا توصیه میشود از خرید
و فروش رمز ارزها خودداری کنند.
در پایان الزم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت ،تمام مخاطرات و ریسک های انجام تبادل
هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است».

یورونیوز :حجم مبادله روزانه رمزارزها توسط ایرانیها بالغ بر  ۴۰میلیون دالر است!

ورود به بازار رمزارزها افزود.
اما خرید ارزهای دیجیتالی توسط ایرانیهای ساکن در ایران که در برخی موارد با انگیزه
غلبه بر تحریمهای آمریکا نیز صورت میگیرد ،با همین مانع نیز مواجه است .محدودیت
تحریمها مانع از خرید آزاد و بدون دردس��ر رمزارزها ش��ده است .به همین دلیل برخی
صرافیها و ش��رکتهای واس��طه که از طریق نمایندگیهای خارجی خود به بازار آزاد
رمزارزها دسترس��ی دارند ،انتقال ارز خریداران ایرانی را به خارج از کش��ور و بازار جهانی
ارزهای دیجیتالی بر عهده گرفتهاند.
با وجود این که مقامهای دولت ایران بارها نسبت به ریسک موجود در بازار رمزارزها هشدار
داده ولی برآوردهای غیر رسمی حاکی از این است که حجم مبادله روزانه رمزارزها توسط
ایرانیها حدود  ۴۰میلیون دالر است.

کارت اعتباری با هدیه خرید بیتکوین به بازار میآید
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شرکت خدمات مالی َمسترکارت و صرافی رمزار ِز جمنای از ارائه یک کارتی اعتباری
خب��ر دادند که دارندگان آن به ازای خریدهای خود ارز دیجیتالی به عنوان هدیه
دریافت خواهند کرد.
این دو شرکت با انتشار بیانیهای اعالم کردند که دارندگان حساب ارزی مبتنی بر ارز
دیجیتالی در صرافی جمنای از تابستان آینده میتوانند از مزیت این کارت اعتباری
ک��ه حداکثر تا  ۳درصد به آنها بیتکوین یا رمزارز دیگری به عنوان جایزه خرید
پرداختمیکند،استفادهکنند.
این کارت اعتباری توسط وببانک که یک موسسه اعتباری مستقر در ایالت یوتا
اس��ت ،صادر میشود و در سراس��ر ایاالت متحده در دسترس عموم قرار خواهد
داشت.
غولهای ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله مسترکارت ،ویزا و پیپل در ماههای
اخیر تبادالت مالی بر پایه رمزارزها را افزایش دادهاند.
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سایت خبری شبکه یورونیوز ،نوشت :با وجود این که مقامهای دولت ایران بارها نسبت به
ریسک موجود در بازار رمزارزها هشدار دادهاند ،ولی برآوردهای غیر رسمی حاکی از این
است که حجم مبادله روزانه رمزارزها توسط ایرانیها بالغ بر  ۴۰میلیون دالر است.
اگرچهافزایشچشمگیرقیمتبیتکوینکهازنوامبرسالگذشتهآغازشدمهمترینعامل
جذاب شدن سرمایهگذاری در بازار رمز ارزها بوده ولی با راکد شدن بهای معروفترین ارز
مجازی مورد معامله در جهان طی هفتههای اخیر ،نقدینگی رو به افزایش در این بازار به
سمت ارزهای دیجیتالی کمتر شناخته شده سرازیر شده است.
بدین ترتیب تنوع الزم برای طراحی س��بدی از ارزهای رمزنگاری ش��ده با هدف کاهش
ریسک س��رمایهگذاری و کسب سود مطمئنتر فراهم شده است ،مسالهای که در کنار
یافتن چشمانداز دقیقتر از آینده بازار رمزارزها بحثهای دامنهداری را رونق بخشیده که
فراتر از وبسایتهای تحلیل بازار پای آن به شبکههای اجتماعی باز شده و این روزها نیز
به تشکیل اتاقهای گفتگوی متعددی در کالبهاوس منجر شده است.
هر چند در عرصه جهانی افزایش اعتماد به رمزارزها و کاهش سوددهی بازارهای موازی از
جمله طال ،نفت و سهام به دلیل رکود فراگیر حاصل از شیوع ویروس کرونا موجب هجوم
سرمایهها به بازار ارزهای دیجیتالی شد ،ولی طی روزهای اخیر به دلیل نگرانی از افزایش
مالیات بر سود سرمایه توسط دولت جو بایدن ،رمزارزها ضررهای شدیدی را متحمل شدند؛
در همین حال برخی تحلیلگران این سقوط را موقتی میدانند و بر این باورند که افزایش
ت در بازار رمرزارزها نیازمند زمان است.
دوباره قیم 
در همین حال ،در ایران نوعی تالش برای حفظ ارزش پول در مقابل جهش مستمر تورم
خارج از فعالیتهای تحت نظارت دولت و سازمان مالیاتی و نیز تامین راهی امن برای انتقال
ت تحریمهای اقتصادی آمریکا هم به اشتیاق
سرمایههای فردی در شرایط وجود محدودی 
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تولید یک واحد رمزارز معادل  ۳۰۰سال مصرف یک واحد مسکونی است
مدیرعامل توانیر ،اظهار داشت :با فعاالن استخراج رمز ارز که فعالیت آنها خسارت به مردم
و به شبکه وارد می کند برخورد خواهد شد.
محمد حسن متولیزاده درباره حمایت از استخراج کنندگان رمز ارز گفت :وزارت نیرو برای
همکاری با هر بخشی اعم از کسانی که در بخش استخراج رمز ارز به صورت قانونی فعالیت
میکنند عزم جدی دارد و کمک الزم را هم خواهد کرد ،اما تعداد محدودی هم هستند که
عالقه ندارند در چهارچوب قانون عمل کنند که فعالیت اینها به مردم و جامعه خسارت وارد
می کند چراکه تولید یک واحد رمزارز معادل  ۳۰۰سال مصرف واحد مسکونی است.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه کس��ی که بدون مجوز و به صورت غیر مجاز از این انرژی
استفاده می کند به جامعه آسیب میزند به خصوص در این شرایط حساس کرونایی که
این مصرف ها ممکن است سبب اختالل در تامین برق سایر مشترکان شده و باعث قطع
دستگاه تنفس مصنوعی شود ممکن است حتی با جان مردم بازی کنند ،گفت :وزارت نیرو
با آنهایی که به صورت مجاز مصرف می کنند توافق نامه دارد و آنها سال قبل همکاری
خوبی کرده و در ساعت اوج بار مصرف خود را کاهش دادند و متناسب با نیاز شبکه خود
را مدیریت کردند.
به گفته وی ،با فعاالن استخراج رمز ارز که فعالیت آنها خسارت به مردم و به شبکه وارد

میکند برخورد خواهد شد و تا کنون و در هشت ماه گذشته حدود  ۳۱۰مگاوات شناسایی
و جمع آوری شده و در این بازه زمانی نیز نیروهایی را بسیج خواهیم کرد برای شناسایی و
برخورد و از کسانی که در این بخش فعال هستند می خواهیم فعالیت خود را مجاز کنند.

صرافیهای ارز دیجیتالی کره جنوبی تا سپتامبر تعطیل میشوند!
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مدیر کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی گفت :قانون برخورد با فعالیت های غیرقانونی در
حوزه ارزهای دیجیتالی به زودی اجرایی می شود و احتمال تعطیلی این صرافی ها تا ماه
سپتامبر وجود دارد.به گزارش کوین دسک ،اون سونگ سو -مدیر کمیسیون خدمات مالی
کره جنوبی با اشاره به اینکه هیچ کدام از صرافی های ارزهای دیجیتالی فعال در این کشور
تاکنون درخواستی برای اخذ مجوز از این نهاد برای فعالیت در کره اخذ نکرده اند ،هشدار

داد قانون برخورد با فعالیت های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتالی به زودی اجرایی
میشود و احتمال تعطیلی این صرافی ها تا ماه سپتامبر وجود دارد.
س��ال گذشته کره جنوبی قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی صورت های مالی را
به روزرس��انی کرد که بخش بزرگ این بروزرسانی مربوط به فعالیت های مالی در حوزه
ارزهای دیجیتالی بوده است .دولت کره جنوبی پیشتر در بیانیه ای به کسب و کارهای
مرتبط با ارزهای دیجیتالی مهلت داده بود که در بازه زمانی آوریل تا سپتامبر نسبت به اخذ
مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط اقدام کنند.به گفته سو ،بیش از  ۲۰۰صرافی ارزهای
دیجیتالی در کره جنوبی مشغول فعالیت هستند که امکان تعطیلی همه آن ها وجود دارد.
این مقام ارشد کره جنوبی با ابراز نگرانی از امنیت کاربران در حوزه ارزهای دیجیتالی گفت:
در شرایط فعلی محافظت از منافع معامله گران کار خیلی دشواری است .آن ها باید بداند
که دولت هیچ مسیولیتی در قبال کالهبرداری از آنان یا جعل تراکنش ها قبول نمی کند.
هر کسی که وارد معامالت می شود خودش باید مسوولیت همه چیز را قبول کند.
عالقه به ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی طی ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته است
تا جایی که فقط حدود  ۲.۵میلیون کاربر در چهار صرافی بزرگ ارزهای دیجیتالی این
کشور ثبت نام کرده اند .تخمین زده می شود حدود دو سوم کاربران ارزهای دیجیتالی در
کره جنوبی جوانان  ۲۰تا  ۳۰سال باشند.

مبادله رمزارزها در ترکیه مشمول مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم شد
ترکیه مبادله رمزارزها را به فهرست تجارت هایی که شامل مقررات وضع شده برای مقابله با تامین مالی تروریسم و
پولشویی می شوند اضافه کرد.به گزارش یورونیوز ،دستور اجرایی رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه در این
مورد تنها یک روز پس از آن منتشر شد که ممنوعیت استفاده از رمزارز برای پرداخت ها در ترکیه به اجرا درآمد .در
همین حال ،دولت ترکیه پرداخت ها با رمزارز را به دلیل «پرخطر» بودن چنین تراکنش هایی ممنوع کرد.
در دستور اجرایی منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه آمده است که ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی های
رمزی (دیجیتالی) موظف هستند تا اطمینان حاصل کنند که از این سرمایه ها برای فعالیت های غیرقانونی استفاده
نمی شود .مقامات ترکیه ماه گذشته تحقیق درباره «کالهبرداری» از طریق مبادله دو رمزارز به نام «تودکس» و
«وبیتکوین» را آغاز کردند .شش متهم پرونده «کالهبرداری» در پرونده رمزارز «تودکس» زمان برگزاری محاکمه
شان زندانی شدند.تحقیق در پرونده مبادالت رمزارز تودکس که ارزش روزانه آنها به صدها میلیون دالر می رسید
در ابتدا منجر به بازداشت  ۸۳نفر شد .شماری از مشتریان این ارز دیجیتال شکایت کرده بودند که امکان دسترسی
به دارایی هایشان را ندارند.پلیس بین الملل (اینترپل) به درخواست ترکیه برای مدیرعامل «تودکس» قرار بازداشت
صادر کرده است.اقبال به رمزارزها در ترکیه طی ماههای گذشته به دنبال کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی
و تورم باال در این کشور افزایش یافته بود.
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اتریوم در مسیر صعود ،راهش را از بیتکوین جدا میکند
اتریوم با نسبت سه به یک عملکردی بهتر از بیتکوین داشته است و میزان کل ارزش آن
در بازار اکنون به یک سوم ارزش بیتکوین رسیده است؛ در حالی که اتریوم از صعود قیمت
خود بهرهمند شده است ،بیتکوین با سقوطی تقریبا وخیم دست و پنجه نرم میکند.
در آوریل  ،۲۰۲۰اتریوم پس از سه سال متوالی سقوط ادامهدار ارزشش در بازار ،باالخره به
گل نشست .قیمت این رمزارز که در اوایل سال  ۲۰۱۸به نزدیک  ۱۲۰۰دالر رسیده بود ،با
سقوط بازار به نحوی خیرهکننده فرو پاشید و به کمتر از  ۱۰۰دالر رسید.
اما طی  ۱۲ماه گذشته جریان کامال به نفع اتریوم بوده و به راستی که برگ آن برگشته
است .این رمزارز که از بازاری شناور و ظهور مجدد بیتکوین بهرهمند شده ،در سال ۲۰۲۱
به فرای اوج پیشین خود رسید و در صعودی زنجیرهای چند بار رکورد بیشترین قیمت
خود را زد ۲۹ .آوریل ،رکورد جدیدی برای اتریوم ثبت شد و به  ۲۷۹۷دالر رسید که حاکی
از افزایش قیمتی  ۱۳۰۰درصدی از همین زمان در سال گذشته بود .یکی از کارشناسان
این هفته ادعا کرد «رسیدن قیمت اتریوم به  ۵۰۰۰هزار دالر قریبالوقوع است».
سود اخیر این رمزارز وقتی با بیتکوین مقایسه میشود ،از این هم چشمگیرتر است .اولین
رمزارز دنیا هم در س��ال  ۲۰۲۱رکورد بیش��ترین قیمت خود را زد ،اما میزان صعود آن،
حداقل به لحاظ درصدی ،زیر سایه این خویشاوند کمتر معروف خود رفته است.
اتریوم با نسبت سه به یک عملکردی بهتر از بیتکوین داشته است و میزان کل ارزش آن
در بازار اکنون به یک سوم ارزش بیتکوین رسیده است .در حالی که اتریوم از صعود قیمت
خود بهرهمند شده است ،بیتکوین با سقوطی تقریبا وخیم دست و پنجه نرم میکند و
بعد از رسیدن به رکود جدید بیشترین قیمت خود در اوایل ماه آوریل ،تاکنون حدود یک
چهارم ارزش خود را از دست داده است .چه امری باعث این تغییر قیمت و جابهجایی ثروت
شد؟ دلیلی که اغلب از طرف کارشناسان رمزارز عنوان میشود ،فناوری زیرساخت اتریوم
است که به آن اجازه میدهد در صنایع نوظهور ،عرصه تمرکززدایی از امور مالی ،و کارایی
و فایده بسیار بیشتری داشته باشد.
اتریوم در س��ال  ۲۰۱۳خلق ش��د تا زنجیره بلوکی را به نحوی کامال جدید به کار گیرد.
زنجیره بلوکی یا بالکچین ،یک نظام انقالبی ثبت مجازی معامالت اس��ت که به دلیل
خلق بیتکوین فراگیر شد .گرچه بیتکوین هم از زنجیره بلوکی برای پردازش وجوه بهره
میگیرد و مکانی برای حفظ ارزش آن اس��ت ،اتریوم اما طراحی ش��ده است تا به عنوان
محفل��ی نرمافزاری عمل کند که میتواند بدون نیاز به دخالت و داللی اش��خاص ثالث،
قراردادهای هوشمندی برای هر دارایی یا برنامه برقرار سازد.ظرفیت تقریبا نامحدود اتریوم
باعث شده است که بعضی کارشناسان عنوان کنند ارزش کلی این رمزارز شاید روزی از

بیتکوین هم عبور کند .در هفته جاری ارزش کل اتریومهای موجود در بازار ،از ارزش
پیپال ،شرکت عظیم پرداختهای مجازی ،بیشتر شد .هوبرت اولسزوسکی ،دبیر توسعه
تجارت در هیات مدیره بالکچین ،در سال  ،۲۰۱۸وقتی ارزش اتریوم تنها کسری اندک از
ارزش بیتکوین در بازار بود ،به ایندیپندنت گفت« :اتریوم امکان این را دارد که سرمایههای
بسیاری را در بازار به خود جذب کند و از همین رو از ارزش بیتکوین هم گذر کند .چرا که
این رمزارز از زمان تاسیس ،ابزاری متنوعتر و تطبیقپذیرتر بوده است».
طی سه سالی هم که از آن زمان گذشته است ،اتریوم شاهد بهروزرسانیهایی چشمگیر
بوده که فواید آن را بیشتر هم کرده است .ورود رمزهای غیرقابل معاوضه به بازار ،یکی از
نمونههای رهایی اتریوم از دغدغههایی قابلتوجه درباره بیتکوین است.
سایمون پیترز ،تحلیلگر ارشد تارنمای خرید و فروش آنالین ایتورو ،به ایندیپندنت گفت:
«گرچه این دو رمزارز در سه سال گذشته دوشادوش هم خرید و فروش شدهاند ،اما با بالغ
شدن بازار رمزارز ،سرمایهگذاران به طیف مختلف فرصتها و داراییها نگاه خواهند کرد تا
تشخیص دهند کدامیک ظرفیت سودآوری بلندمدت بهتری دارد».
او افزود« :بیتکوین توجه میلیونها سرمایهگذار را به خود جلب کرده است ،اما اتریوم راهی
جایگزین ارائه میدهد .همچنین ،از آنجا که قیمت اتریوم به دالر بسیار پایینتر از قیمت
بیتکوین اس��ت ،باعث جذابیت بیشتر آن برای سرمایهگذارانی میشود که میخواهند
رمزارزها را به واحد س��که کامل بخرند ،که برای خرید هر بیتکوین بس��یار گرانتر آب
میخورد .با استفاده گسترده از شبکه اتریوم بعد از آخرین به روزرسانیها ،این رمزارز به ارائه
فرصتهایی پرشمار برای برنامهنویسان و سرمایهگذاران ادامه میدهد».
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بانک مرکزی انگلیس اعالم کرد با خزانهداری این کشور برای انتشار ارز مجازی ملی
هم��کاری خواهد کرد .انگلیس قصد دارد به موج هیج��ان ارز مجازی که بانکهای
مرکزی سراس��ر دنیا را دربرگرفته بپیوندد .به گزارش راش��ا ت��ودی ،یک گروه ویژه
متش��کل از بانک مرکزی انگلیس وخزانهداری این کش��ور در مورد انتش��ار یک ارز
دیجیتال بانک مرکزی تحقیق میکند که قرار است در کنار پول نقد و سپرده های

بانکی مورد اس��تفاده مردم و کس��ب و کارها باشد .ریشی سوناک ،رئیس خزانهداری
انگلیس در کنفرانسی گفت«:دورنمای ما یک بخش خدمات مالی باز ،پاک و از نظر
فنی پیشرفته تر است».وی اضافه کرد «:اگر بتوانیم این فناوری فوقالعاده را به دست
آوریم ،موقعیت انگلیس را به عنوان یک مرکز مالی برتر تثبیت کردهایم».گروه ویژه
مخصوص کار بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی انگلیس قرار اس��ت در مورد موارد
استفاده از فرصت ها و مخاطرات انتشار این پوند دیجیتال تحقیق کند.این تصمیم
مقامات انگلیس به دنبال کاهش پرداختهای نقدی گرفته شده است که تا حدی از
پیامدهای همهگیری ویروس کروناست .پیشبینی میشود تا پایان دهه فعلی ،فقط
یک دهم پرداختها در انگلیس با پول نقد صورت بگیرد.بسیاری از کشورها در حال
حاضر در مورد استفاده از ارزهای مجازی در سطح ملی تحقیق میکنند و برخی آن
را اجرایی کرده اند.
چین به زودی اولین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود که از ارز دیجیتال ملی اس��تفاده
میکند.بان��ک مرکزی ژاپ��ن در اوایل همین ماه اعالم کرد آزمایش��ات خود را برای
مطالعه در مورد امکان انتشار یک ارز دیجیتال آغاز کرده است .بانک مرکزی روسیه
هم از تالشهای خود برای رسیدن به یک روبل دیجیتال پرده برداشته و ادعا میکند
تا پایان  2021یک نمونه از آن را منتشر خواهد کرد .مقامات ارشد آمریکا بارها ایده
ایجاد یک دالر دیجیتال را مطرح کردهاند.
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ارز مجازی ملی انگلیس در راه است
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درخواست سندیکای صنعت مخابرات از وزیر ارتباطات برای احیای شبکههای ارتباطی ثابت
س��ندیکای صنعت مخابرات ایران در نامهای سرگش��اده به وزی��ر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،ضمن تقدی��ر از فعالیتهای مدیران آن وزارتخان��ه در دولت دوازدهم برای
توس��عه زیرساخت های ارتباطی ،پوشش روستایی و شبکه ملی اطالعات ،درخواست
کرد :در ماههای باقیمانده از دولت تدبیر و امید انتظار داریم برای احیای ش��بکههای
ارتباطی ثابت اعم از شرکت مخابرات ایرانFCP ،ها و FWAها قدمهای استوار و به
یادماندنیبردارید.
در بخشی از نامه فرامرز رستگار ،دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات
ای��ران به مهندس محمدجواد آذری جهرم��ی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آمده
است:
همانطور که استحضار دارید مطالعات کارشناسی و تجارب کشورهای پیشتاز در ارائه
س��رویس های باند پهن نش��ان میدهد که تکیه بر ش��بکه های ارتباطات سیار برای
تامین بخش عمده سرویس های اینترنتی ،اتکای درستی نیست و دوام دار نخواهد بود.
اواخر س��ال  ۱۳۹۸با شیوع ویروس کرونا و شتاب گرفتن مصرف دیتا در کشور نتایج
میدانی هم به مطالعات کارشناسی کمک کرد تا اثبات شود که باید فکری اساسی برای
شبکههای ثابت ارتباطی بشود.
با همین منطق و نگاه ،وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای سال ۱۳۹۹
برنامه توس��عه پنج میلیون اینترنت خانگی پرس��رعت را از طریق اپراتورهای ثابت به
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابالغ نمود.
کندی در حرکت اپراتورهای ثابت ناشی از شرایط سالهای قبل ،موانع سر راه اجرای
شبکه های ثابت ،عدم کفایت سقف تسهیالت مالی لیزینگ و حل نشدن معادله هزینه
و درآمد از جمله مواردی بود که این پروژه مهم ملی را به توفیق نرساند.
حال با اس��تمرار بحران کرونا و مواجه شدن با موج جدید آن و هجوم درخواستهای
جدید آنالین ،همه در تالشند که براین مشکل فائق بیایند.
قبل از اتخاذ هر تصمیم جدید الزم است که دلیل عدم موفقیت تصمیم قبلی بررسی و
اقدامات اساسی برای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها انجام شود.

خاطرنشان می نماییم تزریق باند فرکانسی بیشتر چه از طریق مصوبه  ۳۱۶و چه آزاد
شدن فرکانس های  ۷۰۰و  ۸۰۰مگاهرتز و اختصاص آن به اپراتورهای موبایل ،مسکنی
بیش نخواهد بود و درد اصلی دوباره خودش را نشان خواهد داد.
نظر به اقدامات بسیار ارزنده جنابعالی و وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در
دولت دوازدهم در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور ،ارتباطات روستایی و
شبکه ملی اطالعات ،به عنوان یک تشکل با نگاهی ملی ،دلسوزانه و همراه از جنابعالی
درخواست می نماییم در ماه های آخر دولت تدبیر و امید ،برای احیای شبکه های ثابت
اعم از شرکت مخابرات ایران FCP ،ها و  FWAها به عنوان خاکریز اول برای غلبه بر
مشکالت سرویسهای پهن باند ،قدم های استوار و به یادماندنی بردارید.

رشکت مخابرات برای تحقق رضایتمندی مشرتیان در کوتاهترین زمان در تالش است
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رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ،گفت :در تالش هستیم تا با حداکثر توجه
به منابع مالی شرکت ،پاسخ به نیازهای جامعه را از طریق تعامل با تمام بازیگران عرصه
ارتباطات کشور به بهترین نحو ،ممکن سازیم.

دکتر محمودزاده با بیان اینکه پیاده کردن این مدل های صحیح در سازمان بسیار مهم
و در عین حال سخت است ،باید تمام رویه ها و انگاره های قبلی را تغییر دهیم و کسب
و کارمان را امروزی کنیم.
وی با بیان اینکه باید با دقت و قدرت وارد جامعه فناوری سال  1400شویم گفت :باید
ترمیم هایی را در اس��تراتژی شرکت ایجاد کنیم تا در سریع ترین زمان ممکن ،پاسخ
مشتری و رضایت مندی مشتریان را به دست آوریم.
محمودزاده با بیان اینکه مخابرات ایران نقش زیرس��اختی خ��ود را برای همراه اول و
ایرانس��ل نیز انجام می دهد  ،اعالم داشت :خدمات ما در این دو حوزه امسال دو برابر
افزای��ش پیدا می کن��د و امیدواریم با افزایش حجم خدمات  ،درآمدمان نیز در این دو
حوزه افرایش یابد.
وی با بیان اینکه در تالش هستیم در بیزینس دیتا نیز تغییرات کلیدی ایجاد کنیم،
عنوان داشت :به همین منظور مشتریان خود را بازبینی مجدد خواهیم کرد تا در صورت
امکان کس��انی که امکان دریافت تانوما و سرویس های بهتر دارند ،به راحتی آن ها را
دریافت کنند.
دکتر ابراهیم محمودزاده با بیان اینکه افزایش حداقل کارکرد و بحث های مختلف مانند
افزایش قانونی و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال پیگیری است گفت :با توجه
به اصل تعامل علمی ،هدفمند و منتج به نتیجه با استدالل های حقیقتا کارشناسی
در تعامل با مدیران ارشد حوزه ارتباطات کشور و اقناع افکار عمومی به دنبال بازتعریف
و بازشناسایی اهمیت دسترسی همگانی و کمک به مخابـــرات در این حوزه هستیم،
چرا که توسعه مخابـــرات توسعه ارتباطات و توسعه کل کشور را به دنبـــال خواهد
داشت.

همراه با
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بهرهبرداریعملیاتیازکیفپولاعتباریهمراهاول،باهمکاریبانکتجارتمیسـرمیشود
مدیرعامل همراه اول گفت :شرایط برای بهرهبرداری عملیاتی از کیف پول اعتباری اپراتور
اول تلفن همراه آماده است و الزمه عملیاتی شدن این بستر نیز انجام اقدامات اولیهای
از سوی بانک تجارت است.
ب��ه گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ایران ،جلس��ه بحث و تبادل
نظری در راستای ارتقا و بروزرسانی ظرفیتهای زیرساختی حوزه بانکی با بهرهگیری
از توانمندیهای فنی اپراتور اول تلفن همراه کش��ور ،با حضور مهدی اخوان بهابادی،
مدیرعام��ل همراه اول و رضا دولت آبادی ،مدیرعامل بانک تجارت و جمعی از مدیران
ارشد هر دو مجموعه در برج همراه برگزار شد.
اخوان بهابادی در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای موجود همراه اول از جمله در اختیار
داشتن باالترین سهم بازار تجاری و  100میلیون سیمکارت واگذار شده در بازار ارتباطات
سیار ،اظهار کرد :این حجم از مشترک و تعامالت مالی آنها ،فرصتی را برای انجام اقدامات
بسیار خوب با استفاده از ظرفیتهای بانکی و کیف پول اعتباری فراهم میکند.
مدیرعامل همراه اول افزود :این فرصت در ارتباط با مشترکان دائمی که پایان هر ماه به
پرداخت صورتحس��اب مبادرت میورزند ،بیشتر است و همراه اول با در اختیار داشتن
بالغ بر  20میلیون مشترک دائمی ،بیشترین تعداد مشترکان پس پرداخت تلفن همراه
را نیز در کشور دارد.
وی همچنین از آماده بودن شرایط برای بهرهبرداری عملیاتی از کیف پول اعتباری اپراتور

اول تلفن همراه خبر داد و گفت :الزمه عملیاتی شدن این بستر نیز انجام اقدامات اولیهای
از سوی بانک است.
دولت آبادی ،مدیرعامل بانک تجارت نیز در این جلسه بر تقویت درگاههای پرداخت بانک
تجارت با کمک همراه اول ،تعامالت اپراتور اول تلفن همراه با ش��رکتهای ارائهدهنده
خدمات پرداخت و راهکارهای جدید و مواردی از این دست اشاره کرد.

پایان اولین دوره پیششتابدهی در شتابدهنده کهکشان
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اولین دوره پیششتابدهی شتابدهنده کهکشان ،با حضور هشت تیم استارتاپی در
مرکز نوآوری ایرانسل برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی ایرانسل ،اولین دوره پیششتابدهی در شتابدهنده کهکشان،
واقع در مرکز نوآوری ایرانسل ،با حضور هشت تیم استارتاپی و با تمرکز بر «آموزشهای
کاربردی»« ،ارزشآفرینی» و «رویکرد لین استارتاپ» برگزار شد.
اولین دوره پیششتابدهی ،پس از برگزاری دو دوره نوآوردگاه در مرکز نوآوری ایرانسل
و انتخاب تیمهای برتر ،در طول سه ماه برگزار شد تا تیمهای منتخب ،طی این دوره از
آموزشهای مرکز نوآوری ایرانسل بهرهمند شوند.
در اولین دوره پیششتابدهی ،تیمها در ماه اول ،با کلیات مفاهیم نوآوری و نوپای ناب،
شناخت پرسونا و تعریف مسأله از دیدگاه تفکر طراحی آشنا شدند .تمرینهای ذهنی
تعریف ش��ده ،شرکت در جلس��هها و کارگاهها ،ارائه گزارش و در نهایت ارائه بوم ارزش
پیشنهادی ،از دستآوردهای ماه اول دوره پیششتابدهی بوده است .در ماه دوم ،تیمها
با حضور در کارگاههای بوم مدل کسبوکار ،موفق شدند تا همگام با پیادهسازی ایده
در بوم ،فعالیت خود را در آموزشها و کارگاههای منسجم ادامه دهند .در ماه سوم نیز
کلیاتی در موضوع تفکر مالی و مسائل حقوقی استارتآپی برای کاملتر شدن نگرش
تیمها از تمام ابعاد کسبوکار به آنها ارائه شد.

با پایان اولین دوره پیششتابدهی ،مرحله اعتبارسنجی هشت تیم استارتاپی که در
زمینههای آموزش الکترونیک ،اینترنت اشیاء ،سالمت دیجیتال ،خدمات سبک زندگی
دیجیتال و  VoDفعالیت دارند ،در روز چهارشنبه اول اردیبهشت  ۱۴۰۰برگزار شد و
تیمهایی که امتیاز الزم را کسب کنند ،به دوره شش ماهه شتابدهی در شتابدهنده
کهکشان مرکز نوآوری ایرانسل راه پیدا میکنند.
نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل ،از  ۱۶تا  ۱۸آبان ماه  ،۱۳۹۹با حضور دکتر
بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت  ۱۰تیم استارتاپی برگزار شده بود.
دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل نیز از  ۲۰تا  ۲۲آذرماه  ،۱۳۹۹توسط مجموعه
«ایرانسللبز ( »)Irancell Labsدر «شتابدهنده کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل،
استارتاپی شرکتکننده که پس
واقع در «ایستگاه نوآوری شریف» ،برگزار شده و  ۱۲تیم
ِ
از ثبتنام ،در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند ،در آن حضور داشتند.
مرکز نوآوری ایرانسل ،در قالب مجموعه «ایرانسل لبز ( »)Irancell Labsو با هدف
فرصتآفرینی در زمینه فناوریهای برتر ،به منظور خلق ارزش ،رفاه انسانها و توسعه
سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.
مجموعه ایرانسل لبز ،از سال  ،۹۸با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و
کمک به مراکز علمی ،استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطالعات و
کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ،اعم
از دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان ،استارتاپها و شرکتهای فناور ،با هدف تأمین
نیازمندیهای بازار  ICTتأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه ،پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی
اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و دستیابی به جایگاه برترین
ش��رکت ملی در زمینه خلق محصوالت و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و
توسعه»« ،مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل» ،از جمله بخشهای اصلی آن
هستند .ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،با راهاندازی مرکز نوآوری ،در
پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق
آیندهای همگام با تحوالت دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در
حوزههای مختلف ،خلق ارزش کند .تیمهای استارتاپی میتوانند برای اطالعات بیشتر و
مطالعه زمینههای مورد حمایت ،به بخش «مرکز نوآوری ایرانسل» در وبسایت ایرانسل
لبز به نشانی  labs.irancell.irمراجعه کنند.
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باتوسع هشبک همخابراتایران،چرخهایصنعت ICTکشوربهگردشدرخواهدآمد

در گفتوگ��وی صمیمان ه نمایندگان س��ندیکای صنعت مخاب��رات ایران با رئیس
هیات مدیر ه ش��رکت مخابرات ایران ،تاکید ش��د :با توسع ه ش��بک ه مخابرات ایران
چرخهای صنعت مخابرات کش��ور شامل تولیدات ،تحقیقات ،پژوهشها ،واحدهای
فنی مهندسی و اجرایی با سرعت بیشتر به گردش درخواهد آمد و در کالن موضوع،
کسب و کارهای حوزهی  ICTرونق خواهد یافت.
حس��ین ریاضی و فرامرز رس��تگار به نمایندگی از هیات مدیر ه سندیکای صنعت
مخاب��رات ای��ران ،با حض��ور در دفترکار دکت��ر ابراهیم محم��ودزاده رئیس هیات

مدیره ش��رکت مخابرات ایران ،گفتوگوی��ی تخصصی در محیطی صمیمی را برپا
کردنـــد.
نمایندگان سندیکا در این دیدار دستیابی به فرصت طالیی برای توسعه و شکوفایی
شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی و محوری مخابرات کشور را اصلی ترین
خواسته صنعت  ICTمطرح نمودند.
نمایندگان س��ندیکا اضافه کردند که الزم ه رس��یدن به یک توس��عه در خور شان،
وجود یک برنام ه یکپارچه با پیش بینی منابع الزم جهت عملیاتی شدن آن است.
برنامهای با چنین ویژگی اگر هرچه زودتر تهیه ،تصویب و در اختیار ذینفعان قرار
گیرد ،با همفکری و همیاری ،پتانس��یلهای پشتیبانی تحریک و گلوگاهها و موانع
آن شناسایی و در رفع آن کوشش خواهد شد.
دکتر محمودزاده هم ضمن قدردانی از این همدلی و همسویی با شرکت مخابرات
ایران ،در مورد ماموریتهای شرکت ،مطالعات فنی و مالی صورت گرفته و در نهایت
تدوین و تایید برنامه کوتاه و میان مدت توضیحاتی ارائه داد.
رئیس هیات مدیر ه ش��رکت مخابرات ایران افزود :در این برنامه  ،توس��عه همگون
بخشهای مختلف ش��بکه از جمله زیرس��اخت و دسترسی دیده شده و همگرایی
ش��بکـــه ثابت و همـــراه برای اس��تفــاده بهینه از ظرفیتهـ��ا ،از الزامـات آن
است.
در خاتم ه گفتوگو ،طرفین بر این باور بودند که این نشس��تها تا رسیدن به یک
برنام ه عملیاتی دنبال ش��ود ،زیرا با توسع ه شبک ه مخابرات ایران چرخ های صنعت
مخابرات کش��ور ش��امل تولیدات ،تحقیقات ،پژوهش ها ،واحدهای فنی مهندسی
و اجرایی با س��رعت بیش��تر به گردش درخواهد آمد و در کالن موضوع ،کس��ب و
کارهای حوز ه  ICTرونق خواهد یافت.

حامیت ایرانسل از کسبوکارهای نوپا با «اَ َبر اپلیکیشن ایرانسلمن»
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ایرانس��ل با هدف حمایت از اشتغالزایی و رشد و توسعه کسبوکارهای دیجیتال،
امکان معرفی و حضور این کس��بوکارها را در سرویس ویژه اپلیکیشن ایرانسلمن
فراهم کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ایرانس��ل ،اولین و بزرگترین اپرات��ور دیجیتال ایران ،در
راس��تای رویک��رد کالن خ��ود برای ایجاد زیرس��اخت و بس��تر حمایتی در جهت
توسعه کسبوکارهای دیجیتال ،با ایجاد بخش «سرویسهای ویژه» در اپلیکیشن
ایرانس��لمن ،امکان معرفی این کسبوکارها به جامعه کاربران میلیونی اپلیکیشن
ایرانسلمن را فراهم کرده است.
کاربران اپلیکیش��ن ایرانس��لمن با مراجعه به بخش س��رویسهای وی��ژه در این
اپلیکیش��ن ،میتوانند عالوه بر خدمات پایه موجود ،ب��ه خدمات متنوع دیگری از
جمله تاکسی آنالین ،سفارش غذا ،سوپرمارکت آنالین ،خرید آنالین بیمه ،تلویزیون
اینترنتی و… دسترس��ی داشته باش��ند .در بخش س��رویسهای ویژه اپلیکیشن
ایرانس��لمن ،این امکان وجود دارد تا کاربران با هر خرید موفق در این خدمات ،از
ایرانسل هدیهای مانند بسته اینترنت دریافت کنند .در حال حاضر این امکان برای
دو خدمت سفارش غذا و سوپر مارکت فعال بوده و در خدمات دیگر نیز به سرعت
در حال پیادهسازی است.
کس��بوکارهای دیجیتال که تمایل دارند با حضور در این بخش ،خدمات خود را
در معرض دید مشترکان ایرانسل قرار دهند ،میتوانند درخواست خود را از طریق
صفحه ارسال درخواست همکاری در وبسایت ایرانسل ثبت کنند.
کس��بوکارهای دیجیتال متقاضی ،از جمله کس��بوکارهای ارائهدهنده خدمات و
برنامههای کاربردی حوزه بازی و س��رگرمی ،موس��یقی ،پادکست و کتاب صوتی،
آموزش ،فروش آنالین و… میتوانند اطالعات تماس و اطالعات مربوط به خدمات/
محصول دیجیتال خود را وارد و درخواست خود را ثبت کنند .کارشناسان ایرانسل،
از طری��ق ایمیل ثبت ش��ده در پرتال ،ب��ا نمایندگان کس��بوکار متقاضی تماس
میگیرند تا مراحل بعدی طی ش��ده و بر اس��اس توافق میان ایرانس��ل و ش��رکت

متقاضی ،محصول یا خدمت این شرکت ،در ایرانسلمن معرفی شود.
ایرانس��ل با طراحی و ارائه اپلیکیشن ایرانسلمن ،این امکان را در اختیار مشترکان
خود قرار داده اس��ت تا نهتنها به صورت کام ً
ال ش��فاف ،میزان مصرف حساب خود
را مش��اهده و مدیریت کنند ،بلکه به بسیاری از امکانات دیگر نیز دسترسی داشته
باشند.
بر اساس گزارش فروشگاه اپلیکیشنهای موبایلی «کافه بازار» ،ایرانسلمن با بیش
از  ۱۲میلیون نصب ،در رتبه دومین اپلیکیش��ن محبوب ایرانیها قرار گرفته است.
این اپلیکیشن ،ب هعنوان نخستین اپلیکیشن مدیریت حساب مشترکان یک اپراتور
تلفنهمراه در ایران ،دارای امکانات متعددی اس��ت که موجب شده این اپلیکیشن
در جایگاه فوق قرار گیرد .اکنون نیز ایرانسل برای اولین بار در ایران ،با ارائه امکان
حضور و معرفی کس��بوکارهای ایرانی در این اپلیکیشن محبوب ،از رشد و توسعه
اقتصاد دیجیتال حمایت میکند.

همراه با
اپراتورها

آغازبکار رسویس جدید روبیکا؛ گفتگوی صوتی در قالب اتاق
امکان «گفتگوی صوتی» در قالب اتاقهای مجزا به روبیکا اضافه شد.به گزارش اداره کل
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،روبیکا که بهعنوان یک «سوپر اپ» سرویسهای
متعدد ،متفاوت و جذابی را برای کاربران فارسی زبان دنیا گردهم آورده است ،قابلیت
«اتاقهای گفتگوی صوتی» را نیز به سرویسهای خود افزود.
اتاقهای گفتگوی صوتی روبیکا میتوانند تا چندین هزار شرکت کننده را در خود جای
داده و میزبان جمع های کوچک و بزرگ باشند.
با قابلیت گفتگ��وی صوتی ،هر گروه یا کانالی در روبیکا میتواند به اتاقی برای گفتگو
تبدیل شود و فرصت ایدهآلی را در اختیار چهرههای سرشناس برای گفتگوی مستقیم
با مخاطبانشان قرار دهد.
همراه اول بهعنوان یکی از سهامداران عمده روبیکا پیشنهاد داده اگر کاربران میخواهند
از همه س��رویسهای ارتباطی مورد نظر بهصورت یکجا بهرهمند شوند و یا اگر در سر
ایدههای بزرگ تجاری میپرورانند ،ضمن پیوس��تن به خانواده بزرگ روبیکا ،از امکان
جدید گفتگوی صوتی این سوپر اپ که جزئیات بهرهمندی از آن در لینک موجود است
نیز استفاده کنند.

زیرساخت ابری ایرانسل بهصورت تجاری به بهرهبرداری رسید
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س��رور ابری ،نسخه پش��تیبان ( )backupدر لحظه و بهصورت زمانبندی شده،
ایجاد و راهانـــدازی ماش��ینهـــای مجــــازی یکس��ـان تنها با چنـــد کلیک
( ،)Cluster Deploymentایج��اد ،اتصال و جداس��ازی دیس��کهای خارجی
مجازی به ماش��ینها ،ذخیرهس��ازی ابری ( ،)Object Storageایجاد و استفاده
از  APIبرای دسترسی به فضای ذخیرهسازی ابری و اشتراک فایل ،افزونه DNS
برای هدایت رکوردهای  DNSبه سرورها و سرویسها و اجرای تنظیمات مربوطه
تنه��ا با چند کلیک ،بدون نیاز به پیکربندی و تنظیمات پیچیده ،ایجاد و مدیریت
فایروال اختصاصی و پروفایله��ای امنیتی برای کنترل ترافیک ورودی و خروجی
ماشینهای مجازی و نیز نصب و راهاندازی اپلیکیشنها و پکیجهایمتداول تنها با
چند کلیک اشاره کرد.
همچنین از جمله مزایای اس��تفاده از خدمات ابری ایرانسل ،میتوان پیادهسازی این
خدمات بر بس��تر مورد استفاده خود ایرانسل (مترادف با اس��تانداردهای باالی اپراتور
تلفنهمراه) ،ارائۀ توافقنامۀ سطح خدمات ( ،)SLAاستانداردهای ساخت و نگهداری
باال ،پایداری دیتاسنتر (نگهداری دیتا در چند نقطۀ جغرافیایی ،سرویسهای توزیع شده
و  Uptimeباال) ،امکان فعـــال کردن عملکرد کنترل خطا ()Disaster Recovery
برای بازگردان��ی اطالعات بهصورت خودکار ،یکپارچگی با دیگ��ر خدمات دریافتی از
ایرانسل و نیز دسترسی به تمام خدمات ارائه شده در دیتاسنتر ابری از طریق داشبورد
یکپارچه را عنوان کرد.
عالقهمندان به دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه ،میتوانند به وبسایت خدمات
ابری ایرانسل به نشانی  cloud.irancell.irمراجعه کنند.
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خدمت زیرس��اخت ابری ایرانسل ،بهصورت تجاری به بهرهبرداری رسید و در اختیار
کسبوکارها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،زیرساخت ابری یک خدمت جامع است که با ارائۀ
امکان ساخت دیتاسنتر مجازی به کس��بوکارها ،ضرورت سرمایهگذاریهای گزاف
روی دیتاسنترهای فیزیکی را برطرف میکند.
با اس��تفاده از این خدمات ،کاربران میتوانند طی مدت زمان بس��یار کوتاه و بدون
پیچیدگی ،دیتاس��نتر مجازی خود را بسازند و ماش��ینهای مجازی مورد نظر خود
را بهصورت همزمان ،مدیریت و شخصیس��ازی کنند .ایرانس��ل ،اولین و بزرگترین
اپراتور دیجیتـــال ایـــران ،با ارائـۀ خدمـــات «زیرساخت به عنـــوان سرویـــس
یا ( »IaaS(Infrastructure as a Serviceبا اس��تفاده از زیرساخت عظیم فنی
خود ،از جمله مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل در غرب تهران (مرکز دادۀ اقماری شماره یک
ش��بکه ملی اطالعات) که اردیبهشت  ۱۳۹۹توسط رئیسجمهوری افتتاح شد ،این
امکان را به کسبوکارها داده است تا با صرف کمترین هزینه ،از خدمات پردازشی و
ذخیرهسازی امن و پایدار ،بهرهمند شوند.
همچنین این امکان در اختیار کاربران زیرس��اخت ابری ایرانسل قرار گرفته است تا
تنها به میزان استفاده از منابع پردازشی ،هزینۀ آن را پرداخت کنند .پرداخت هزینه
بر مبنای میزان استفاده و بهصورت شفاف ،به کاربران امکان میدهد تا تنها به ازای
مصرف منابع برحسب ساعت ،هزینه را از طریق اعتبار موجود در کیف پول مجازی
خود پرداخت کنند.
زیرساخت ابری ایرانس��ل ،مجموعهای جامع و یکپارچه است که تمام نیازهای یک
کس��ب و کار به دیتاسنتر ابری را پوش��ش میدهد .توزیع ماشینهای مجازی کاربر
در منابع س��ختافزاری مختلف باعث شده است که این سرویس پایداری و مقیاس
پذیری باالیی داشته باشد .مدیریت فرآیندها در این سرویس بهصورت کام ً
ال خودکار و
برنامهریزی شده انجام میشود .این سرویس زیرساختی منعطف و مقیاسپذیر است؛
یعنی کاربر میتواند در لحظه و بهصورت خودکار منابع تخصیصیافته به ماشینهای
مجازی خود را تغییر دهد .کاربران میتوانند به کمک س��امانه کاربرپس��ند خدمات
ابری ،منابع پردازشی و افزونههای مربوط به آن را بهصورت کام ً
ال یکپارچه و مستقل
مدیریت کنند.
در این سرویس ،امنیت و الزامات مربوط به آن ساختاری الیهای دارد؛ به طوری که
هر الیه از س��ایر الیهها تفکیک ش��ده و دارای محرمانگی مستقل است .زیرساخت
ابری ایرانسل به صرفهجویی و کاهش هزینههایی مانند راهاندازی دیتاسنتر ،تأمین،
نگهداری و بهروزرسانی تجهیزات شامل سختافزار و نرمافزار کمک میکند.
از جمل��ه قابلیتها و امکانات زیرس��اخت ابری ایرانس��ل میتوان ب��ه امکان تهیه

بـازار
ساناز توکلی افشار

آمادگی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برای حضور در بازارهای جهانی
مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازمخانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
برنامهریزی برای رشد تولید لوازمخانگی در سال  ۱۴۰۰و عبور از رکود سال گذشته ،از خیز
شرکتهای داخلی برای حضور در بازارهای خارجی خبر داد.
در حالی که پیش از تحریمها ش��رکت های بزرگ خارجی از جمله شرکتهای کرهای
سهمی حدود  ۶۰درصدی در کل بازار ایران داشتند ،خروج آنها از کشورمان در ابتدای کار
یک فاصله بزرگ در تامین و عرضه بازار ایجاد کرد؛ فاصلهای که بعدها با پا پس نکشیدن
ش��رکتهای توانمند ایرانی و تالش برای داخلیسازی محصوالت ،کاهش یافت و امروز
شاهد حضور انواع و اقسام برندهای ایرانی با فناوری باال در بازار هستیم که عالوه بر تامین
نیاز داخل ،اینک به دنبال حضور موثرتر در بازارهای منطقه و همسایگان هستند.
در همین راس��تا ،کیوان گردان ،مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازمخانگی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت :در حالی که سال گذشته برای تولید  ۱۲میلیون دستگاه
لوازمخانگی در کشور برنامهریزی شده بود ،اما این آمار از مرز  ۱۴میلیون دستگاه گذشت
و نس��بت به س��ال  ۹۸رش��د  ۷۱درصدی ثبت کرد که رکوردی در این صنعت بود.وی
بیانداشت :برای سال  ۱۴۰۰نیز افزایش تولید در مقایسه با سال  ۹۹و همچنین صادرات
محصوالت لوازمخانگی برنامهریزی شده ،اما هنوز اعداد و ارقام آن نهایی نشده است.گردان
یادآور شد :در سالهای گذشته یکی از نقیصههای بزرگ این بخش ،ناتوانی در پوشش
همه نیازهای جامعه با تولیدات داخلی بود ،اما امروز عالوه بر تامین نیاز کشور ،به دنبال
بازارهایصادراتیهستیم.
وی ادامهداد :تا حدود پنج سال پیش بخش زیادی از نیازها با واردات کاالهای تمام شده
خارجی تامین میش��د ،اما امروز جای خود را به تولیدات داخلی داده اس��ت و یکی از
توفیقهای بزرگ به دست آمده در سالهای اخیر است.
مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازمخانگی وزارت صنعت خاطرنشانکرد :اشتغالزایی،
توسعه سرمایهگذاریها و ایجاد و گسترش شرکتهای قطعهساز به تبع افزایش تولید که
هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود تعداد این شرکتها نیز افزایش خواهد یافت ،در
راستای توسعه صنعتی کشور است.
وی تاکید کرد :با این اقدامها و تالشها ،درآمد سرانه ملی افزایش خواهد یافت و میتوان
کاالهای با کیفیت بهتر و با قیمتهای رقابتیتر به مشتریان و عموم جامعه عرضه کرد.
گردان درباره قیمت انواع محصوالت لوازمخانگی نیز گفت :راهاندازی شرکتهای مختلف

برای ایجاد رقابت سالم درونبنگاهی با هدف کاهش قیمتها و جذب مشتریان ،یکی از
برنامههای اصلی وزارت صنعت است.
وی اظهار داشت :اکنون و با تالشهای وزارت صنعت ،ورود به مدار تولید مجموعههای
زیادی برنامهریزی شده تا تولید از کانال شرکتهای مختلف و نه فقط یک یا چند شرکت
به صورت انحصاری ،حاصل شود.
مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازمخانگی وزارت صنعت ادامهداد :بخشی از افزایش
قیمت لوازمخانگی نیز مربوط به افزایش نرخ ارز است که بر مواد اولیه مختلف از جمله مواد
و محصوالت پتروشیمی ،فوالد ،صنایع فلزی و غیره اثرگذار است.
ویخاطرنشانکرد:امسالفضادرصنعتلوازمخانگیبهسمتوسویقیمتهایرقابتیتر
و حمایت از مصرفکنندگان است و وزارت صنعت نیز در این زمینه برنامههایی طراحی
کرده اس��ت .گردان ابراز امیدواریکرد :با افزایش تیراژ تولید و رقابتی که در نهایت بین
بنگاهها شکل میگیرد ،رضایت مشتریان در حوزه لوازم خانگی در سال جاری جلب شود.
به گفته کارشناسان ،در روزهای تحریم بیش از  ۲برابر پیش از تحریمها انواع لوازمخانگی
در کشور تولید شده و برآوردها نشان میدهد که بیش از سه میلیارد دالر کاهش ارزبری
محقق شده است.

شرط بازگشت برندهای لوازم خانگی «سامسونگ» و «ال جی» به بازار ایران اعالم شد
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معاون امور صنایع وزارت صمت پیرامون شرط بازگشت برندهای کرهای لوازم خانگی به
ایران ،گفت :بازگش��ت بدون جبران ضرر و زیان برندهای کرهای لوازم خانگی را نشدنی
میدانیم .باید آنها در کش��ور سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را
جبرانکنند.
مهدی صادقی نیارکی در حاش��یه مراسم افتتاح خط تولید لباسشویی ،با اشاره به رشد
 ۷۲درصدی تولید در بخش لوازم خانگی بیان کرد :نسبت به سال  ۹۶که تحریمی وجود
نداشت امسال با رشد  ۲۰درصدی در توسعه ساخت داخل و رشد  ۳۶درصد تولید رو به
رو بودیم .مهمترین نکته در تولید لوازم خانگی بحث پلتفرم است .به سمتی حرکت کردیم
که شرکتها صاحب پلتفرم شدند .معاون وزیر صمت افزود :موضوع مهم مقیاس اقتصادی
اس��ت و باید تولیدکنندگان به سمت افزایش تولید ،افزایش داخلی سازی و توسعه بازار
حرکت کنند .صادقی نیارکی درباره بازگشت سامسونگ و ال جی به کشور گفت :ما در
وزارت صمت و در سیاستهای کالن دولت ،بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برندهای
کرهای لوازم خانگی را نشدنی میدانیم .باید آنها در کشور سرمایه گذاری مستقیم داشته
باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند.
وی در عین حال تاکید کرد :حتما حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و
ی خواهیم کرد .وی گفت:امروز نیروی دانشی و زیرساخت الزم را
از برندهای ملی پشتیبان 
داریم پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود ندارد.
صادقی نیارکی تصریح کرد :بعد از سال  ۹۷که برندهای خارجی بازار ایران را ترک کردند
کمی زمان گذشت تا امکانات و زیرساخت تولید لوازم خانگی توسط سرمایه گذاران ایرانی

ایجاد شود و سال  ۹۸به سمت طراحی پلتفرم حرکت کردند .کمبودهایی که در بازار وجود
دارد به واسطه تولید کنندگان داخلی رفع می شود به طوری که تا پایان سال  ۱۴۰۰باید
به فکر توسعه صادرات در این حوزه باشیم.معاون امور صنایع وزارت صمت تشریح کرد:
فعال بازگشت مجموعههای خارجی در دستور کار نیست؛ شرکتها جایگاه خودشان را پیدا
کردند و امکانات مناسبی برای تولید و تامین نیاز کشور را دارند.

بـازار

پرفروشترین برندهای تلفن هوشمند در بازار جهانی

سامسونگ الکترونیکس با س��هم یک پنجمی از فروش جهانی تلفن هوشمند ،عنوان
بزرگترین س��ازنده تلفن هوشمند جهان را در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۱از اپل پس
گرفت.شرکت تحقیقات بازار  Canalysاعالم کرد شرکت شیائومی پس از سامسونگ و
اپل در رتبه سوم قرار گرفت و با رشد  ۶۲درصدی فروش به  ۴۹میلیون دستگاه و رشد
سهم بازارش به  ۱۴درصد ،بهترین عملکرد سه ماهه را داشت .در سه ماهه نخست سال
میالدی جاری که گشایش اقتصاد چین پس از پاندمی و پیشرفت سریع واکسیناسیون
در آمریکا امیدها به احیای اقتصادی را برانگیخت ،مجموع فروش جهانی تلفن هوشمند

 ۲۷درصد رشد کردند.طبق گزارش شرکت  ،Canalysشرکت کره ای سامسونگ در سه
ماهه نخست ۷۶.۵میلیون تلفن هوشمند فروخت و ۲۲درصد سهم از بازار تلفن هوشمند
داشت .این شرکت رشد  ۶۶درصدی سود سه ماهه در کسب و کار تلفن همراه را اعالم
کرد که تحت تاثیر فروش خوب سری تلفن هوشمند گلکسی اس  ۲۱بود.اپل در همین
مدت  ۵۲.۴میلیون آیفون فروخت و با سهم  ۱۵درصدی از بازار ،به رتبه دوم سقوط کرد.
با این حال وارون میشرا ،تحلیلگر شرکت کانترپوینت اظهار کرد :اپل همچنان سهم باالیی
از بازار آمریکا ،چین ،هند و ژاپن دارد و آیفون پرو مکس پرفروشترین مدل در آمریکا
بود .فروش تلفن هوش��مند طی یک سال گذشته که افراد به دلیل شرایط قرنطینه در
خانه ماندند ،جهش پیدا کرد .اما این خرید دیوانه وار باعث کمبود جهانی تراشهها شده
و صنایع مختلف از جمله خودروسازی و لوازم برقی بزرگ را مختل کرده است .به گفته
بن استانتون ،تحلیلگر شرکت  ،Canalysتامین قطعات مهم نظیر چیپ ستها به نگرانی
عمده تبدیل شده و فروش تلفن هوشمند در سه ماهه های آینده را تحت تاثیر قرار خواهد
داد.اپل اعالم کرد کمبود تراشه ممکن است سه تا چهار میلیارد دالر به درآمد این شرکت
در سه ماهه آوریل تا ژوئن ضرر وارد کند و بر عرضه آی پد و مک بوک تاثیر می گذارد.
بر اساس گزارش رویترز ،فروش تلفن هوشمند برندهای چینی اوپو و  Vivoدر سه ماهه
مارس افزایش داشت اما هواوی که پیش از این بزرگترین سازنده تلفن هوشمند در جهان
بود از تحریمهای آمریکا ضربه خورد و پس از این که برند Honorرا سال گذشته فروخت،
به رتبه هفتم سقوط کرد.

متضرر شدن ال جی در ساخت تلفن همراه هوشمند

ی هوشمند جدید از سوی این شرکت در سالهای اخیر
دلیل آن هم معرفی نکردن گوش 
است .از طرفی هم انتظار میرفت این شرکت با معرفی یک گوشی لوله شونده در بازار بتواند
جان دوبارهای به بازار گوشیهای خود بدهد .اما با لغو فروش گوشیهای جدید این شرکت
عمال عرضه این گوشی لغو خواهد شد .شرکت ال جی درباره گوشیهایی که تا امسال به
بازار عرضه کرده نیز اعالم کرده است که به مدت سه سال از آنها پشتیبانی خواهد کرد و
دو اندروید  12و  13را برای گوشیهای باال رده خود عرضه خواهد کرد.

تجهیز ساعتهای اپل به قابلیت بررسی قند خون
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شایعات بلندمدت پیرامون ساعت اپل با توانایی بررسی قند خون ،به تازگی اعتبار کسب کردهاند.به گزارش انگجت،
شرکت «اپل» قصد دارد با همکاری یک شرکت انگلیسی ،ساعتهای خود را به قابلیت بررسی قند خون مجهز
کند.گزارشها حاکی از این هستند که شرکت انگلیسی « »Rockley Photonicsاعالم کرده که اپل ،بزرگترین
مشتری آن در دو سال گذشته بوده است و برای توسعه محصوالت آینده خود ،با این شرکت قرارداد دارد.تمرکز
 Rockley Photonicsبر حسگرهایی است که میزان قند خون ،فشار و حتی میزان الکل خون را ردیابی میکنند.
این موضوع نشان میدهد که حداقل یکی از این ویژگیها در آینده در ساعتهای اپل وجود خواهند داشت.در حال
حاضر ،عالقه زیادی به حسگرهای پوشیدنی قند خون وجود دارد که نیازی به سوزن ندارند .اگر شرکت اپل بتواند
این فناوری را به محصوالتی مانند ساعت وارد کند ،مزایای زیادی برای افرادی به همراه خواهد داشت که از سوزن
زدن به خود برای بررسی دیابت خسته هستند.سایر محصوالت Rockley Photonicsنیز میتوانند برای کاربران
سودمند باشند .ردیابی فشار خون نیز میتواند کاربر را نسبت به مواردی مانند استرس آگاه کند .این که این موضوع
میتواند امکانپذیر شود یا خیر ،موضوع دیگری است.شرکت اپل هنوز باید مواردی مانند دوام باتری و هزینه را در
نظر بگیرد .حتی اگر تولید این محصول امکانپذیر شود ،عالقمندان باید مدتی منتظر این ویژگیها بمانند.
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شرکت ال جی چندی پیش گزارش مالی سه ماهه نخست سال  2021خود را منتشر کرد
و همانطور که پیش بینی میشد کمترین درآمد این شرکت مربوط به فروش گوشیهای
هوشمند ال جی است.شرکت ال جی گزارش مالی سه ماهه اخیر خود را منتشر کرد و بر
اساس آن این شرکت ضرر بسیار زیادی در بخش گوشی هوشمند داشته است.
اما اگر بخواهیم به طور کلی درباره درآمد شرکت ال جی حرف بزنیم باید بگوییم که درآمد
این شرکت نسبت به سه ماهه گذش��ته حدود  27.7درصد رشد کرده و به رقم 16.90
میلیون دالر رسیده است ،بخش لوازم خانگی و محصوالت مربوط به سرگرمی این شرکت
نیز در این سه ماهه حدود  39.1درصد افزایش پیدا کرد و به رقم  1.36دالر رسید.
سودآوری شرکت ال جی در بخش گوشی بسیار ضعیف بوده است و این شرکت فروش
گوشیهای خود را تا  31ژانویه متوقف خواهد کرد چرا که با سه ماهه نخست سال 2021
این شرکت حدود  24ماه در بخش گوشیهای هوشمند با ضرر رو به رو شده است و ال
جی توان نگهداری این بخش را ندارد.در بخش تلفن همراه شرکت ال جی در دو سال
اخیر را  897.18 2021میلیون دالر ضرر را گزارش دادهاند و ضرر این شرکت برای بخش
فروش موبایل در سه ماهه اخیر  1.39تریلیون  KRWاعالم شده است .به طور کامل سود
شرکت ال جی به صورت سال به سال در بخش گوشی  28درصد کاهش پیدا کرد که

بـازار

ورود هواوی به صنعت خودرو با شاسیبلند الکتریکی
هواوی ،شرکت مخابرات چینی و از بزرگترین سازندگان تلفنهای هوشمند در جهان ،از
اولین ماشین خود در نمایشگاه شانگهای رونمایی کرد.این ماشین که نامش  SF5است با
همکاری یک خودروساز نوپای چینی-آمریکایی به نام سِ ِرس ساخته شده و پیشفروش
آن در فروشگاههای هواوی در چین آغاز شده است SF5.یک شاسیبلند هیبرید-الکتریکی
است .باتری ماشین توسط یک موتور ۵/۱لیتری بنزینی شارژ میشود و ماشین با یک باک
پر میتواند تا هزار کیلومتر حرکت کند .بدون استفاده از موتور بنزینی ،حداکثر مسافتی
که این شاسیبلند حرکت میکند  ۱۸۰کیلومتر است .شتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در
س��اعت ماشین  ۵/۳ثانیه است.ماش��ین تنها در چهار رنگ بدنه و با چهار رنگ تودوزی
فروخته میشود و صندلیهایش گرمکن ،کولر و قابلیت ماساژ دارد SF5 .همچنین به
سیستم خودران در سطح  ۲مجهز است که میتوانـد ماشیــن را در ترافیک کنتـرل
کند .هواوی همچنین این ماش��یـــن را به سیستــم عامل جدیـــد خود مجهـــز
کـرده که نامش هایکــار( )HiCarاست و به رانندگان این امکان را میدهد تا از راه
دور و با فرمانهای صوتی بخشهای مختلف ماشین را کنترل کنند .قیمت پایه ماشین
هواوی  ۲۱۶هزار و  ۸۰۰یوان معادل حدود  ۳۳هزار دالر است و عالقهمندان میتوانند با
پرداخت حدود  ۱۵۰دالر برای خرید ماشین ثبت نام کنند.پس از تحریم هواوی توسط
آمریکا ،درآمد این شرکت به شدت کاهش یافته و هواوی به دنبال راههای تازه برای کسب

درآمد است .ماشین و نرمافزارهای مدیریت خودرو از جمله محصوالتی است که هواوی
امیدوار اس��ت با رونق بازار خودرو در چین بتواند از فروش آن سود خوبی کسب کند.
دیگر تولیدکنندگان تلفن همراه هم به گرفتن سهمی از بازار خودرو عالقه نشان دادهاند.
شیائومی ،سازنده تلفنهای هوشمند اعالم کرده که با سرمایهگذاری ده میلیاردی قصد
دارد به بازار خودروهای الکتریکی وارد شود و گفته میشود اپل ،سازنده تلفنهای همراه
آیفون هم در حال ساخت یک ماشین الکتریکی است.

ادعای ضد آب بودن آیفون دردسر ساز شد
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به نظر میرسد ادعای مقاومت در برابر آب آیفون برای اپل دردسرساز شده است .در همین
راستا شکایتی از اپل در دادگاهی در نیویورک ثبت شده است.به گزارش اپل اینسایدر ،این
در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان موبایل از جمله اپل سطحی از مقاومت در برابر
آب را در دستگاههایشان به کار میبرند.با این وجود طبق شکایتی که اخیرا علیه این شرکت
ثبت شده ،اپل درباره قابلیت مقاومت سخت افزارش در برابر آب غلو کرده است.
شاکی این پرونده که در گروه شکایات دسته جمعی ثبت شده ،فردی به نام آنتوانت اسمیت
است .در این شکایت  ۱۳صفحهای به ارجاعات اپل درباره مقاومت دستگاههایش در برابر

آب اشاره شده است .به عنوان مثال ادعا میشد آیفون  ۷مجهز به گواهینامه  IP67است
و میتواند به مدت  ۳۰دقیقه در عمق یک متری آب باقی بماند.برچسب مشخصات آیفون
 ۱۱و پرو مکس به گواهینامه  IP68اشاره دارند .دستگاهی با این گواهینامه میتواند بدون
هیچ آسیبی به مدت  ۳۰دقیقه تا عمق  ۴متری آب را تحمل کند .از سوی دیگر آیفون ۱۲
میتواند تا عمق  ۶متری آب را تحمل کند.
اما در شکایت اشاره شده قابلیتهای واقعی این  ۳دستگاه با آنچه ادعا شده مطابقت ندارد.
زیرا ادعاهای ذکر شده براساس آزمایش در محیطهای کنترل شده آزمایشگاهی است .این
بدان معنا است که مشتریانی که دستگاههایشان در آب استخر یا دریا میافتد ،از مزیت
مقاومت در آب بهره نمیبرند زیرا آب حاوی کلورین یا نمک است و اپل در این خصوص
مسئولیتی قبول نمیکند.عالوه برآن ضمانت نامه تعمیر یا تعویض شامل صدمات ناشی
از مایعات نمیش��ود .مراکز اپل هم با استفاده از نوارهای خاصی که در منافذ آیفون قرار
گرفته و در برخورد با آب قرمز میشوند ،تشخیص میدهند که نباید به چه دستگاههایی
سرویس بدهند.شاکی ادعا میکند آیفون  ۸او در معرض آب قرار گرفته بود .اما این شرکت
از ارائه پوشش ضمانت نامه برای دستگاه وی خودداری کرده است .این امر هزینههای مالی
زیادی برای وی داشته است.در شکایت ادعا شده اگر اسمیت با ادعاهای نادرست اپل روبرو
نمیشد ،این دستگاه را نمی خرید و در چنین شرایطی قرار نمیگرفت.

فروش چشمگیر آیفون  ۱۱در سه ماهه نخست ۲۰۲۱
آیفون  ۱۱در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱پرفروشترین مدل در ایاالت متحده بود ،در حالی که چهار مدل آیفون  ۱۲توانستند
فروش  ۶۱درصدی داشته باشند.به گزارش اپل اینسایدر ،بر اساس گزارشات گروه تجزیه و تحلیل شرکای تحقیقات مصرف
مشتری ( ،)CIRPآیفون  ۱۱ارزان قیمت سهم  ۲۴درصدی از فروش اپل در ایاالت متحده در سه ماهه مالی اول  ۲۰۲۱را به
خود اختصاص داده است.به نظر میرسد ترکیب این گوشی از صفحه نمایش بزرگ و  ۵۹۹دالر قیمت اولیه باعث شده که بیش
از  ۱۹ماه از زمان عرضه همچنان با استقبال همراه باشد .آیفون  ۱۲و آیفون  ۱۲پرو مکس پرفروشهای بعدی بودند .مدل دوم،
بزرگترین و گرانترین مدل در سری اپل ۲۰ ،درصداز فروش سه ماهه اول را تشکیل میدهد.جوش لوویتز ،شریک و بنیانگذار
 CIRPگفت « :در اولین سه ماههای که این گوشیها در بازار موجود بودند ،متوجه شدیم که کاربران نسخه استاندارد آیفون ۱۲
و مدلهای پرو و همچنین آیفون  ۱۱را انتخاب میکنند و عالقهای به آیفون مینی و  SEندارند .مدلهای سری  ۱۲شامل آیفون
 ۱۲ ،۱۲پرو و  ۱۲پرو مکس به سهم مناسبی در بازار فروش دست پیدا کردهاند و گرانترین آنها سهم  ۲۰درصدی داشته که
از بهبود عملکردش نسبت به آیفون  ۱۱پرو مکس با سهم  ۱۳درصدی در سه ماه اول  ۲۰۲۰خبر میدهد« .آیفون  ۱۲مینی
همچنان بین مشتریان ،گوشی محبوبی نیست و در میان سری آیفون  ۱۲نیز آخرین مقام را دارد .آیفون  SEنیز با سهم کمی
بیشتر از آیفون  ۱۲مینی ،از مدلهای بزرگتر عقب مانده است.با توجه به این گزارش ،میانگین فروش تلفنهای هوشمند آیفون
در ایاالت متحده در مقایسه با سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰کاهش داشته است .در سه ماهه سوم سال گذشته میانگین قیمتی
که اپل از فروش آیفونها به دست آورد  ۷۸۳دالر بود که در سه ماهه اول سال جاری به  ۸۴۷دالر کاهش پیدا کرده است.

بـازار

فروش آمازون در دوران کرونا از انتظارات وال استریت هم فراتر رفت!

ارزش سهام آمازون به لطف رشد فروش آنالین در دوران پاندمی کرونا ،پس از اعالم درآمد
سه ماهه اول سال جاری میالدی این شرکت که بسیار فراتر از انتظارات وال استریت بود،
بیش از  ۳درصد صعود کرد و به  ۱۰۸.۵میلیارد دالر رسید.
به گزارش یورونیوز ،نتایج سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱نشان میدهد که فروش ساالنه این
شرکت برغم همه گیری کرونا  ۴۴درصد افزایش داشته و به  ۱۰۸.۵میلیارد دالر رسیده
است.این در حالی است که تعداد کمی از شرکت ها به اندازه آمازون از افزایش خرید آنالین
همه جانبه بهره مند شدهاند.

آمازون انتظار دارد جهش درآمدیاش در سه ماهه دوم نیز ادامه یابد .این گمانه زنی به
کاهش ترس سرمایه گذاران از کند شدن تجارت در شرایط پساکرونا کمک میکند.انتظار
این ش��رکت برای کسب  ۱۱۰تا  ۱۱۶میلیارد دالر فروش از پیش بینی  ۱۰۸.۶میلیارد
دالری وال استریت نیز فراتر میرود.
آمازون با اعالم اینکه زمان تخفیف ویژه ساالنه اش امسال در ماه ژوئن است میگوید انتظار
دارد این تصمیم به درآمد سه ماهه دوم این شرکت کمک کند .به طور معمول تخفیف دو
روزه آمازون در هر سال ،در ماه ژوئیه برگزار میشود .این شرکت سال گذشته و در دوران
طغیان کرونا زمان تخفیف ویژه خود را به اکتبر تغییر داده بود.برایان اولساوسکی ،مدیر
مالی آمازون در خصوص چرایی اتخاذ این تصمیم گفت که به اعتقاد مدیران شرکت ،تاریخ
جدید در سه ماهه دوم ،زمان بهتری است که امسال آزمایش میشود.بحث در مورد زمان
تخفیف ویژه در حالی است که جدای از بخش اصلی خرده فروشی ،تجارت پردازش ابری و
تبلیغات آمازون همچنان از رونق برخوردارند.در طول سه ماه گذشته ،خدمات وب آمازون
 ۱۳.۵میلیارد دالر فروش خالص داشت که نسبت به سال گذشته  ۳۲درصد رشد داشته
است .اگر چه آمازون فروش تبلیغات را فاش نمیکند اما تبلیغات در بخش «سایر» درآمدها
قرار دارد که شاهد رشد  ۷۷درصدی ساالنه به  ۶.۹میلیارد دالر بود .سرویس پخش آنالین
آمازون در دوران همه گیری کرونا یکی از بخشهای این شرکت بود که به مشتریان برای
استفاده از سرگرمیهای آنالین خدمات میداد.

بحران تراشه و میلیونها خودرویی که فعال تولید نمیشوند!

کاهش  ۵۰درصدی تولید آیفون  ۱۲در هند
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به دلیل ابتالی کارگران کارخانه فاکسکان در هند به کووید  ،۱۹تولید آیفون  ۱۲اپل
بیش از  ۵۰درصد کاهش یافته است.
کارخانه فاکسکان در ایالت جنوبی تامیل نادو آیفونهای ویژه بازار هند را تولید می کند
که دومین بازار بزرگ تلفن هوشمند در جهان است.
تامیل نادو یکی از ایالتهایی است که در موج دوم شیوع ویروس کرونا به شدت درگیر
شده است .مقامات تامیل نادو در این ایالت قرنطینه کامل را به اجرا گذاشته و حمل
و نقل عمومی را تعطیل کرده و فروشگاهها را بسته اند تا مانع گسترش شیوع بیماری
شوند.
بیش از  ۱۰۰کارمند فاکس��کان در این ایالت تست کووید  ۱۹مثبت داشته اند و این
ش��رکت ناچار شده اس��ت ورود به کارخانه اش را تا اواخر ماه میالدی جــاری ممنوع
کند.
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کارخانههای خودروسازی اعالم کردهاند که کمبود چیپ یا تراشه کامپیوتری ،تولید خودرو
را با بحرانی جدی روبرو کرده است .اخیرا مدیران چندین کارخانه پیشبینی کردهاند که
این بحران به کاهش تولید و درآمد خودروسازان در سال جاری منجر خواهد شد.
دورکاری و ماندن مردم در خانه به دلیل بحران کرونا باعث شد تا سال گذشته تقاضا برای
لوازم کامپیوتری بیشتر شود و در نتیجه مصرف تراش ه برای ساخت این لوازم افزایش یابد.
عالوه بر این ،افزایش تقاضا برای خرید خودرو در ماههای پایانی س��ال گذشته میالدی

باعث کمبود بیشتر تراشههای کامپیوتری شد .همزمان آتشسوزی در یکی از بزرگترین
کارخانههای ساخت تراشه در ژاپن و طوفان در ایالت تگزاس ،محل یکی دیگر از کارخانههای
ساخت تراشه ،عرضه را محدود کرد.
مجموع این عوامل باعث شد تا تقریبا همه خودروسازان ناچار شوند خط تولید را برای مدتی
متوقف کنند .برخی دیگر از شرکتها مانند نیسان ،ماشینهای خود را بدون آپشنهایی
مثل راهیاب ماهوارهای تولید کردهاند و بعضی دیگر عرضه مدلهای جدید خود را به تعویق
انداختهاند .هفته گذشته هربرت دیس ،مدیر گروه فولکسواگن ،وضعیت این کارخان ه را
بحرانی توصیف کرد و استالنتیس ،چهارمین خودروساز بزرگ جهان پیشبینی کرد که
وضعیتش در س ه ماه دوم سال  ۲۰۲۱بدتر خواهد شد.
یک موسسه که خودروسازان و قطعهسازان را در بازار آمریکا نمایندگی میکند پیشبینی
کرده که در نتیجه کمبود تراشه در آمریکا امسال نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰هزار خودرو
کمتر فروخته خواهد ش��د .در ساخت هر خودرو به طور متوسط بین  ۵۰تا  ۱۵۰تراشه
کامپیوتری استفاده میشود و هزینه خرید این قطعه برای کارخانههایی نظیر فولکسواگن
ش از این تنها به اندازه
و تویوتا ساالنه بیش از چهار میلیارد دالر است.خودروسازان که تا پی 
نیاز کوتاهمدت خود تراشه میخریدند ،حاال به سرمایهگذاری بیشتر برای تامین این قطعه
فکر میکنند .وسعت بحران تا حدی است که دولت آمریکا هم در پی یافتن راهحلی برای
این مسئله است.

آنسوی
مرزها
حمزه فاتح

فروش پنج میلیارد دالری برندهای نمادین یاهو وAOL

شرکت ارتباطی وریزون با فروختن برندهای نمادین یاهو و  AOLبه ارزش پنج میلیارد
دالر ،به فعالیت ناموفق خود در دنیای رسانه و تبلیغات پایان داد.بر اساس گزارش رویترز،
این شرکت مخابراتی مستقر در نیویورک با وجود صرف بیش از یک دهه زمان و میلیاردها
دالر هزینه برای بنای برندهای اینترنتی مستحکم ،در فضای تبلیغات اینترنتی به شدت
رقابتی که تحت سلطه فیس بوک و گوگل قرار داشت ،برای پیشرفت به تقال افتاد.

وریزون که در سال  ۲۰۱۸ارزش کسب و کارهایش را  ۴.۶میلیارد دالر کاهش داد ،کسب
و کار رسانه ای خود را که عالوه بر یاهو و  AOLشامل برندهای آنالینی نظیر تک کرانچ،
میکرز ،رایوت و فلوری می شود ،به شرکت آپولو گلوبال فروخت و  ۱۰درصد از سهمش
را نگه داش��ت .این شرکت پلتفرم وبالگ نویس��ی  Tumblrرا در سال  ۲۰۱۹به مبلغ
نامعلومی فروخت و سال گذشته وب سایت خبری هافینگتن پست را به شرکت بازفید
فروخت.کسب و کار رسانه ای وریزون که پیش از این  Oathنام داشت و اخیرا وریزون
مدیا نام گرفته بود ،پس از نهایی شدن قرارداد در نیمه دوم سال  ۲۰۲۱یاهو نام خواهد
گرفت .آپولو در شرایطی این قرارداد را منعقد کرده که پلتفرمهای اینترنتی بزرگ بخشهای
بزرگی از بازار تبلیغات دیجیتالی را تصرف کرده و تفحص رگوالتوری را در خصوص شیوه
های فعالیتشان برانگیخته اند.وریزون در سال  ۲۰۱۹به دنبال خریدار برای یاهو فاینانس
بود و بعضی از منابع صنعتی ارزش این کسب و کار را حدود دو میلیارد دالر برآورد کرده
بودند .این در حالیست که وریزون حدود ۴.۴۸میلیارد دالر برای یاهو در سال ۲۰۱۷هزینه
کرد و این تصور را داشت که بیش از یک میلیارد کاربر یاهو مخاطبان قدرتمندی برای
تبلیغات آنالین خواهند بود .این شرکت سرویس ایمیل  AOLرا در سال  ۲۰۱۵به مبلغ
 ۴.۴میلیارد دالر خریداری کرده بود.

کمبود عرضه پلی استیشن  ۵تا سال ۲۰۲۲
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شرکت سونی اعالم کرده که پلی استیشن  ۵تا سال  ۲۰۲۲دچار کمبود عرضه میشود و
توانایی این گروه برای رسیدن به اهداف فروش این کنسول بازی محدود میشود.
س��ونی در گزارش اعالم نتایج مالی در اواخر آوریل اعالم کرد  ۷.۸میلیون دس��تگاه پلی
استیشن  ۵را در سه ماهه منتهی به  ۳۱مارس فروخته است و قصد دارد در سال مالی
جاری دستکم ۱۴.۸میلیون دستگاه بفروشد .این هدف گذاری مشابه برنامه فروش کنسول
محبوب پلی استیشن  ۴است که تاکنون بیش از  ۱۱۵.۹میلیون دستگاه فروش داشته
است.سونی در جلسه نتایج مالی خود به تحلیلگران گفت :برای همگام ماندن با تقاضای
قوی دچار چالش شده است .یافتن پلی استیشن  ۵برای خرید از زمان عرضه آن در نوامبر
دشوار بوده که تا حدودی به دلیل کمبود قطعات مانند نیمه رساناهاست و سونی هیچ
برآوردی از زمان عادی شدن عرضه ارائه نکرده است .هیروکی توتوکی ،مدیرمالی سونی
گفت :تصور نمی کنم تقاضا امسال پایین بیاید و حتی اگر ما دستگاههای زیادی را به بازار
تامین کنیم و تولید پلی استیشن  ۵در سال آینده بیشتر شود ،عرضه سونی نمی تواند با
تقاضا برابری کند.سونی پس از اعالم سود در سه ماهه مارس که پایینتر از برآورد تحلیلگران
بود ،اعالم کرد  ۲۰۰میلیارد ین ( ۱.۸میلیارد دالر) سهم خود را بازخرید خواهد کرد .این
شرکت پیش بینی کرد سود عملیاتی اش در سال مالی جاری حدود چهــار درصد افت
می کند اما تحلیلگران در حال ارزیابی هستند ببینند آیا تقاضای قوی برای کنسول بازی

و بازیهای جدید به دورنمای مالی مطلوبتر سونی کمک خواهد کرد .ارزش سهام سونی از
زمان گزارش درآمد مالی این شرکت در  ۲۸آوریل حدود هشت درصد سقوط کرده است
در حالی که سال پیش  ۷۵درصد رشد داشت .بر اساس گزارش بلومبرگ ،شرکت نینتندو
هم هفته گذشته هشدار داد کمبود قطعات بر تولید کنسول بازی این شرکت تاثیر منفی
خواهد گذاشت .این رقیب سونی فروش  ۲۵.۵میلیون کنسول در سال مالی منتهی به
مارس  ۲۰۲۲را هدف گذاری کرده که اندکی کمتر از سال پیش است .مدیریت نینتندو در
سطح داخلی اعالم کرده به دنبال تولید بین  ۲۸تا  ۲۹میلیون کنسول است.

تیک تاک در اروپا مرکز شفافیت و پاسخگویی میسازد
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تیک تاک قصد دارد یک «مرکز شفافیت و پاسخگویی» در اروپا تأسیس کند .این مرکز
فرصتی برای کارشناسان و سیاستگذاران فراهم میکند تا بتوانند ساختار و شیوههای
ایمن سازی پلتفرم را مشاهده کنند.
به گزارش پرس اسوسیشن ،تیک تاک یک مرکز شفافیت و پاسخگویی در اروپا تاسیس

می کند تا ش��یوه های حفظ امنیت کاربران را به کارشناس��ان و سیاستگذاران در این
منطق��ه نش��ان دهد.تیک تاک در حالی از تصمیم ب��رای راه اندازی مرکز مذکور خبر
داده که با سواالت زیادی درباره میزان امنیت روبرو است.هفته گذشته «آن النگفیلد»
کمیسیونر سابق کودکان در انگلیس اعالم کرد شکایتی قانونی را علیه این اپ اشتراک
گذاری ویدئو رهبری میکند .براس��اس این شکایت تیک تاک اطالعات کودکان را در
مقیاس صنعتی و وس��یع جمع آوری میکند .البته اپ چینی این اتهامات را رد کرده
است.تیک تاک در بیانیهای اعالم کرد «مرکز شفافیت و پاسخگویی» در ایرلند تأسیس
میش��ود و به کارشناسان بازدیدکننده امکان میدهد تا شیوههای استفاده از فناوری
برای ایمن نگه داش��تن کاربران پلتفرم و همچنین بازبینی محتوا را رصد کنند که به
وسیله بازبینهای انس��انی و یادگیری ماشینی انجام میشود.تیک تاک سال گذشته
مرکز مشابهی را در آمریکا تأسیس کرد که تا کنون تورهای مجازی برای بیش از ۷۰
سیاست گذار و کارشناس فراهم کرده است .این شبکه اجتماعی بیش از  ۱۰۰میلیون
کاربر در اروپا دارد.

آنسوی
مرزها

گوگل دفاتر خود را با حفظ فاصله اجتماعی برای دوران پساکرونا بازطراحی میکند
گوگل مش��غول بازطراحی دفاتر خ��ود برای دوران پس از قرنطینه کووید  ۱۹اس��ت و
برنامههایی بلندپروازانه برای تغییر دفاتر خود دارد اما برخی از این طرحها پیچیده به نظر
می رسند .به گزارش ورج ،گوگل مشغول بررسی نقشه های جدیدی برای باز طراحی دفاتر
خود در دوران پس از کرونا است تا از تراکم کارمندان بکاهد.
در این گزارش ذکر ش��ده استاندارد دفاتر کاری در سیلیکون ولی از مدتها قبل شامل
طراحی باز بوده است تا با گنجاندن تعداد زیادی از کارمندان در یک فضا از هزینهها کاسته
شود .اما با توجه به شرایط کووید  ۱۹و فرهنگ جلوگیری از تجمع افراد حداقل به فضایی
 ۲متری نیاز دارند.تایمز در بخشی از گزارش به نگرانیهای دیو رادکلیف ،معاون اجرایی
بخش امالک و سرویسهای محل کاری گوگل مینویسد :باتوجه به ساختار فعلی دفاتر،
گوگل فقط میتواند از هر  ۳میز کاری ،یکی را حفظ کند تا فاصله افراد  ۲متر باشد .از
سوی دیگر کارمندان از لحاظ روانشناختی تمایلی ندارند در ردیف طویلی از میزهای اداری
بنشینند و گوگل احتماالً مجبور است با استفاده از گیاهان یا مبلمان در فضای کاری مابین
کارمندان تراکم در محل کار را کم کند.در همین راستا گوگل تصمیم دارد در دفاتر ماونتن
ویو روشهای جدیدی را به کار گیرد و به عنوان مثال به جای قراردادن ردیفی از میزهای
اداری از «تیم پاد» استفاده کند که حاوی صندلی ،میز تحریر ،وایت برد و کمد در تنظیمات
مختلف است ،به طوری که بتوان در برخی موارد تنظیمات آنها را در چند ساعت تغییر داد.

دیگر طرح ،ایجاد جداکنندههای موقت میان میزها است .در همین راستا شرکت مشغول
آزمایش دیوارهای بادی رباتیک است که میتوان آنها را حرکت داد .همچنین استفاده از
کانال هوای پارچهای که میتوان در آخر هفته محل آن را تغییر داد ،یک طرح جدید دیگر
گوگل است.در کنار این موارد افزایش فعالیتهای خارجی و فضای جلسه با کمک میز و
صندلی در چادرهای باز از جمله طرحهای پیشنهادی گوگل برای تغییر طراحی فضای
اداریهستند..

اپل متهم به اخالل در بازار پخش موسیقی شد

عدم دسترسی بخش قابل توجهی از مردم انگلیس به اینترنت
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با اینکه بسیاری از امور از طریق اینترنت انجام می شود اما هنوز  ۱.۵میلیون خانوار انگلیسی اصال به اینترنت دسترسی
ندارند.به گزارش زد دی نت ،گزارشی که توسط رگوالتوری انگلیس موسوم به  Ofcomتهیه و منتشر شده نشان میدهد
آن دسته از اتباع انگلیس که طی سالهای گذشته به اینترنت دسترسی نداشتهاند ،کماکان در فضای مجازی حضور ندارند
و مقامات انگلیسی نتوانستهاند شکاف دیجیتال در این کشور را کاهش دهند.بر اساس این گزارش  ۶درصد از خانوارهای
انگلیسی به هیچ وجه به اینترنت دسترسی ندارند و تقریباً نیمی از آنها پیچیدگی بیش از حد اینترنت را عامل عدم اتصال به
آن عنوان کردهاند ۴۲ .درصد از پاسخ دهندگان هم گفتهاند نیازی به اتصال به اینترنت ندارند .بی عالقگی دیگر دلیل عدم
استفاده از فضای مجازی عنوان شده است ۳۶.درصد از کل این خانوارها گفتهاند هزینه دسترسی به اینترنت در انگلیس
بسیار باالست و لذا آنها به فضای مجازی متصل نمیشوند.تحلیل گران میگویند تصور میشد شیوع ویروس کرونا که
انجام بسیاری از امور و پیگیری آنها را تنها از طریق اتصال به اینترنت ممکن میکند باعث شود تا اکثریت مطلق خانوارهای
انگلیسی آنالین شوند .اما ظاهرا ً مشکل شکاف دیجیتال در انگلیس جدی تر از آن است که حتی با شیوع ویروس کرونا نیز
برطرف شود .بخش قابل توجهی از افراد  ۶۵سال به باال و خانوارهای کم درآمد در انگلیس از اینترنت استفاده نمیکنند.
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نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا در پرونده ای که می تواند منجر به جریمه سنگین و تغییر
در شیوه های سودآور کسب و کار سازنده آیفون شود ،با جانبداری از شرکت اسپاتیفای
شرکت آمریکایی اپل را به اخالل در رقابت بازار پخش موسیقی متهم کردند.
به گزارش رویترز ،نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا با جانبداری از ش��رکت اس��پاتیفای،
شرکت آمریکایی اپل را به اخالل در رقابت بازار پخش موسیقی متهم کردند.
این اولین بار است که بروکسل اتهامات ضد رقابتی علیه اپل وارد می کند ،اگرچه دو
طرف در گذشته درگیری هایی داشته اند به ویژه اختالفات مالیاتی چند میلیارد دالری

که مربوط به کش��ور ایرلند می شود.اکنون اپل ،اسپاتیفای و سایر طرف ها می توانند
واکنش نشان دهند .در صورت پیگیری این پرونده ،اتحادیه اروپا می تواند امتیازاتی را
مطالبه کند و به طور بالقوه تا  10درصد از گردش مالی جهانی اپل را جریمه کند یعنی
تا  27میلیارد دالر ،هرچند به ندرت از حداکثر مجازات استفاده می کند.
اپل پس از شکایت دو سال قبل شرکت اسپاتیفای مستقر در سوئد ،خود را در کانون
توجه کمیسیون اروپا قرار داد .این غول فناوری ایاالت متحده به طور ناعادالنه ای رقبای
خود را در سرویس پخش موسیقی خود یعنی  Apple Musicدر گوشی های آیفون
محدود کرد.ناظر رقابت در اتحادیه اروپا با بیان این اتهام گفت :این مس��ئله مربوط به
قوانین محدودکننده اپل در فروشگاه اپ استور است که توسعه دهندگان را مجبور به
اس��تفاده از سیس��تم پرداخت درون برنامه ای خود می کند و از اطالع رسانی آنها به
کاربران درباره دیگر گزینه های خرید جلوگیری می کند .اپل اتهامات اتحادیه اروپا را
رد کرد.اسپاتیفای از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را «گامی مهم در جهت
پاس��خگویی اپل به دلیل رفتار ضد رقابتی خود و در جهت اطمینان از انتخاب معنی
دار برای همه مصرف کنندگان و شرایط برابر برای شرکت های توسعه دهنده برنامه»
توصیف کرد.به گفته ش��رکت اسپاتیفای ،شرکت اپل سازندگان برنامه های گوشی را
مجبور می کند برای اس��تفاده از سیستم خرید درون برنامه خود کارمزد  30درصدی
بپردازند و این امر بازاریابی را برای رقبای اپل موزیک دشوار می کند.
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تاثیر مثبت دورکاری کارمندان گوگل بر تجارت این شرکت
از آنجا که کارمندان ش��رکت گوگل از خانه کار میکنند و به اندازه گذش��ته قبل از
ش��یوع بیماری به کشورها و ش��هرهای مختلف سفر نمیکنند ،این شرکت در سال
گذشته بیش از یک میلیارد دالر پس انداز کرده است.به گزارش اندروید سنترال ،در
مارس س��ال گذشته ،ش��رکت گوگل به کارمندان خود در سراسر جهان توصیه کرد
که به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت شیوه نامههای بهداشتی ،دورکار شده و از
خان��ه کار کنن��د .در حالی که کار در خانه نکات منفی خود را دارد ،اما این تغییر در
تجارت شرکت گوگل تاثیر مثبتی نیز داشته است.از آنجا که کارمندان شرکت گوگل
از خانه کار میکنند و به اندازه گذشته قبل از شیوع بیماری به کشورها و شهرهای
مختلف س��فر نمیکنند ،بلومبرگ اعالم کرد شرکت گوگل در سال گذشته بیش از
یک میلیارد دالر پس انداز کرده است .پروندهای که اخیرا ً توسط این شرکت ثبت شد،
نش��ان داد که در سه ماهه اول سال جاری گوگل  ۲۶۸میلیون دالر به دلیل کاهش
هزینههای سفر و سرگرمی و همچنین تبلیغات شرکت در نتیجه بیماری کرونا صرفه
جویی کرده اس��ت .گوگل در گزارش ساالنه خود در اوایل سال جاری اشاره کرد که
هزینههای سفر و سرگرمی سال گذش��ته  ۳۷۱میلیون دالر کاهش یافته است.این
ش��رکت همچنین گفت که هزینههای تبلیغاتی ب��ه دلیل کاهش هزینهها ،مکث یا
برنامه ریزی مجدد و رویدادهای فقط آنالین برای معرفی بهترین تلفنهای اندرویدی
خ��ود ۱.۴ ،میلیارد دالر کاهش یافت .این پس انداز به جبران هزینههای اس��تخدام
ه��زاران کارگر جدید کمک کرد.باتوجه به اینکه ب��ه کارمندانش امتیازات ویژهای از

جمله میزهای ماس��اژ ،غذاهای مخص��وص ،غذاهای مجلل در نظر میگیرد ،کاهش
هزینههای به وجود آمده عجیب نیست .گوگل به کارمندان خود اجازه میدهد تا ماه
سپتامبر یعنی اوایل پاییز به دورکاری از خانه ادامه دهند و پس از آن مثل همیشه
دوباره به سرکار خود برگردنند.
گفتنی اس��ت که مانند بس��یاری دیگ��ر از غولهای فناوری ،گوگل برای بازگش��ت
کارمن��دان به دفتر خود یک مدل ترکیبی را در پیش خواهد گرفت که به کارمندان
اجازه میدهد حداقل سه روز در هفته در دفتر و روزهای دیگر از خانه کار کنند.

رشد  ۹۳درصدی استفاده از نرمافزارهای تعقیب همسر در دوران پاندمی کرونا
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ش��رکت فعال رایانهای «آواست» گزارش داد که از آغاز همهگیری کرونا در بریتانیا،
کاربری برنامههای تعقیبافزار یا ردگیری همس��ر با رش��د  ۹۳درصدی مواجه شده
اس��ت؛ در همین حال کارشناسان معتقدند که افزایش خش��ونت خانگی در دوران
محدودیتهای قرنطینهای ،عامل افزایش کاربری این نرمافزارها بوده است.
طبق اعالم شرکت «آواست» که در حوزه مقابله با ویروسهای رایانهای فعالیت میکند،
در ژانویه و فوریه سال گذشته  ۳۹۰مورد استفاده از برنامکهای جاسوسافزار رخ داده
بود ،اما این شاخص در دور ه زمانی مشابه امسال به  ۷۵۵مورد افزایش یافت.
این فناوری به «تعقیبافزار» معروف اس��ت و برنامک آن را بدون آن که قربانی خبر
یا رضایت داش��ته باشد ،میتوان به آسانی در گوش��ی همراه وی بارگذاری کرد و از
موقعیت دقیق مکانی وی با خبر شد و نیز به عکسها ،فیلمها ،ایمیلها ،نوشتهها و
پیامهای واتس��اپی و فیسبوکی خصوصی او دست یافت .همچنین ،با این برنامکها
میتوان تماسهای تلفنی را شنود کرد و مکالمات تلفنی را پنهانی ضبط کرد.
ب��ه نظر کارشناس��ان ،افزایش خش��ونت خانگی و تعقیبه��ای آزارن��ده در دوران

محدودیتهای قرنطینهای عامل افزایش کاربری این نرمافزارهای دردسرس��از بوده
است که برای پایشگری و آزار قربانیان به کار میروند.
شرکت آواست از مارس  ۲۰۲۰تا پایان مارس امسال با  ۴هزار و  ۵۸۵مورد استفاده
از جاسوسافزار سروکار داشته است.
خانم جایا بالو ،رئیس بخش امنیت اطالعات ش��رکت آواست ،میگوید شرکتهای
جاسوسافزار در نهایت باعث تسهیل خشونت خانگی و تعقیبهای آزارنده میشوند.
او در مصاحب��ه با ایندیپندن��ت گفت« :این فناوریهای آزارنده به اس��تقالل ،حریم
خصوصی ،و خودمختاری افراد لطمه میزنند .تبلیغ این نرمافزارها نیز ابعاد وحشتناکی
یافته است .میگویند با آنها میتوان کودکان ،کارکنان ،و عزیزان خود را پایشگری
کرد .لحن چندشآوری دارند».
خانم بالو هش��دار داد که دامن زدن همهگیری به الگوهای رفتاری قبلی همس��ران
آزارگر ،پیوند و نسبت مستقیمی با افزایش کاربری برنامههای تعقیب دارد.
این کارشناس امنیت هشدار داد که خالفکاران به آسانی میتوانند در فروشگاههای
مج��ازی نرمافزار ب��ه چنین فناوریهایی دس��ت یابند ،زیرا «صالحیتس��نجی» و
«راس��تیآزمایی» متقاضیان دشوار است و ردگیری کاربری این برنامهها «مثل بازی
«گربه و چکش» است که در آن ممکن است کله گربه از سوراخهای متعددی بیرون
بیاید و باید فوری چکش را فرود آوریم».
او بر اس��اس دادههای جهانی خودشان پیشبینی میکند که میلیونها مورد نصب
جاس��وسافزار و تعقیبافزار روی گوش��یهای مردم در سراسر جهان در حال انجام
است.
خانم بالو گفت برخی از برنامههای جاسوسافزار رایگان هستند ،اما برخی دیگر پولی
هس��تند ،چون مردم «خیال میکنند» پیدا کردن این برنامهها «کار خیلی سخت و
پیچیدهای است».
وی خاطرنشان کرد که تنها راه نصب این فناوری این است که یواشکی روی وسیله
الکترونیکی کس��ی نصب شود ،اما اگر آزارگر اطالعات ورود به ابرواره کسی را داشته
باشد ،میتواند نرمافزار مزبور را از راه دور نیز نصب کند.
جین کیپر ،مدیر عملیاتی مؤسسه ریفیوج ،بزرگترین خانه امن برای قربانیان خشونت
خانگ��ی در بریتانی��ا ،گفت« :این فناوری راه دیگری ب��رای اعمال نظارت و قدرت بر
قربانیان پیش پای آزارگران میگذارد؛ چه در قرنطینه باشیم ،چه نباشیم».

آنسوی
مرزها

فیسبوک برای سرقت دوباره اطالعات کاربران آیفون در تالش است

در راس��تای تغییرات سیس��تم عامل  iOSکه دسترسی به اطالعات شخصی کاربران
آیفون را برای فیسبوک ناممکن کرده ،این ش��رکت در حال برنامهریزی برای مقابله
بر این چالش اس��ت .به گزارش سی ان بی سی ،مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک
طی هفته های اخیر بخش زیادی از وقت کاری خود را صرف رس��یدگی به استراتژی
تجارت الکترونیک این شرکت کرد .اپل به تازگی سیستم عامل به روزشده آی او اس
 ۱۴.۵را عرضه کرده که مجهز به قابلیتی برای مسدود کردن دسترسی اپلیکیشنهای

ثالث به اطالعات خصوصی کاربران اس��ت .فیسبوک از طریق اپلیکیشنهای مختلف
خود دادههای مرتبط با سوابق وبگردی افراد را جمع آوری میکند و بر این اساس برای
آنها پیامهای بازرگانی مرتبط نمایش میدهد .تغییرات آی او اس موجب خواهد شد تا
فیسبوک دیگر به اطالعات وبگردی افراد دسترسی نداشته و نتواند تبلیغات خود را برای
کاربران شخصی سازی کند .از همین رو این شرکت در تالش است تا به هر نحو ممکن
شرایط را به حالت عادی بازگرداند .فیسبوک نگران است تغییرات جدید آی او اس بر
اس��تفاده از اپلیکیشنهای فیسبوک برای خرید آنالین نیز تأثیر منفی بگذارد و رشد
درآمد تبلیغاتی آن را کاهش دهد .انتظار میرود بسیاری از کاربران آیفون و آی پد بعد
از نصب آی او اس  ۱۴.۵مانع از آن شوند که اپلیکیشنهای وابسته به فیسبوک امکان
پیگیری و بررسی فعالیتهای آنها را داشته باشند .فیسبوک و اپل در سالهای اخیر به
علت اختالف نظر بر سر قوانین حریم شخصی کاربران ،روابط خوبی با یکدیگر نداشتهاند
و لذا فیسبوک قصد دارد برای فروش و بازاریابی کاالها و خدمات خود به اپلیکیشنهای
خود تکیه کرده و وابستگی به اپل را کاهش دهد .مارکت پلیس فیسبوک و ابزار شاپس
در فیسبوک و اینستاگرام برای خرید و فروش مستقیم کاال طراحی شدهاند ،اما قطع
دسترسی فیسبوک به سوابق کاربری و دادههای خصوصی افراد کارکرد دقیق این ابزار
و شخصی سازی آنها را دچار مشکل خواهد کرد .هنوز مشخص نیست زاکربرگ چگونه
میخواهد بر این چالش غلبه کند.

عرضه دستگاههای آمریکایی و چینی در هند به تاخیر افتاد

این درحالی اس��ت که وضعیت برای شرکتهایی با تأخیر در عرضه محصوالت روبرو
میشوند ،نیز چندان خوشایند نیست .زیرا هند یکی از بزرگترین بازارهای فناوری دنیا
است و آنها نمیتوانند این کشور را نادیده بگیرند اما تعهد به تولید محلی داخل یک
کشور عموماً نیازمند سرمایه گذاریهای وسیعی است که طی چند سال انجام میشود
و ثمر میدهد.

راهاندازی آزمایشی «کالبهاوس» برای سیستم عامل اندروید
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ش��بکه اجتماعی «کالبهاوس» از آغاز راهاندازی نس��خه آزمایش��ی این برنامه برای استفاده
کاربران سیستم عامل اندروید در آمریکا خبر داد.کالبهاوس در حال حاضر فقط برای دارندگان
گوش��یهای اپل و با دعوتنامه قابل استفاده است ،ولی برخی نسخههای تایید نشده آن برای
گوشیهای با سیستم عامل اندروید نیز در دسترس است.کالبهاوس که پارسال وارد بازار شد،
در دوران ش��یوع کرونا ،به سرعت به یک اپلیکیشن محبوب برای کاربران تبدیل شد اما طی
ماههای گذشته از میزان دانلود آن کاسته شده است.در فوریه امسال شمار دانلود این اپلیکیشن
در جهان با رکوردی جدید به  ۹.۶میلیون رس��ید اما در ماه مارس این رقم به  ۲.۷میلیون و
در ماه آوریل به  ۹۰۰هزار بار کاهش یافت.افت محبوبیت این اپلیکیشن سواالت جدی درباره
چشمانداز بلند مدت این برنامه چت صوتی ایجاد کرده است اما انتظار میرود با راهاندازی نسخه
اندرویدی آن ،بر شمار کاربران کالبهاوس افزوده شود.فعال نسخه انگلیسی این اپلیکیشن برای
اندروید راهاندازی میشود اما نسخههای دیگر با زبانهای متنوع قرار است طی هفتهها و ماههای
آینده راهاندازی شود.با اینحال شبکههای اجتماعی دیگری مانند فیسبوک و توئیتر نیز در صدد
ارائه خدماتی مشابه کالبهاوس هستند که بر آینده این اپلیکیشن سایه بیشتری میاندازد.
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هن��د تاکنون عرض��ه  ۸۰محصول ش��رکتهای آمریکایی (از جمل��ه دل و اچ پی) و
شرکتهای چینی (مانند لنوو و اوپو) را به تأخیر انداخته است تا آنها را مجبور به ساخت
دستگاه هایشان در هند کند.به گزارش انگجت ،هند تالش دارد تولیدات فناوری داخلی
خود را گسترش دهد و احتماالً به همین منظور از عرضه محصوالت خارجی جلوگیری
میکند.خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ادعا میکند وزارت ارتباطات هند از ماه
نوامبر تأیید دستگاههایی با ماژول های وای فای ساخت چین را به حداقل رسانده است
تا به این ترتیب شرکت ها را وادار کند محصوالتشان را در هند بسازند.
این اقدام تاکنون عرضه  ۸۰محصول ش��رکتهای آمریکایی (از جمله دل و اچ پی) و
شرکتهای چینی (مانند لنوو و اوپو) را به تأخیر انداخته است.
وزارت ارتباطات هند هنوز به سواالت در این باره پاسخی نداده است .اما به گفته منابع
آگاه دولت این کشور نسبت به شرکتها یا گروههای صنعتی نیز پاسخگو نبوده است.
تأخیر در عرضه محصوالت مدت کوتاهی پس از اختالفات مرزی بین چین و هند اتفاق
افتاده اس��ت .در نتیجه این اختالفات هند تیک ت��اک و چند اپ دیگر را ممنوع کرد.
البته وضعیت بین این دوکشور از آن زمان تاکنون آرامتر شده است .با این وجود چنین
گزارشی در صورت تأیید صحت آن ،روابط میان دو کشور را دوباره تیره میکند.
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Statistics confirm conventional expectations that a
majority of gamers (36%) are teenagers between the
ages of 12 and 19.
Teenagers are followed by children under the age of
12, constituting 31% of players. The young generation
between the ages of 20 and 34 accounts for 26% of the
gamer population.
The numbers turn surprisingly interesting, as the age
groups increase. Out of the 28 million gamers, 6% are
between the ages of 35 and 59.
Finally, 1% of gamers, constituting 280,000 individuals
of those over 60 years, showcases the universal nature
of gaming.
Overall, the average age of a gamer is 19 years.
Iran’s share of games
According to the foundation, the games generally
published on Café Bazaar are categorized into three
groups: locally developed, foreign and those developed
by international studios, which have been modified for
the Iranian market.
Some local firms dub or subtitle videogames and
publish them on platforms like Café Bazaar as locally
modified.
The report noted that in 2020-21, of the 37,148 games
published on Café Bazaar, only 28% of the games were
locally made. Close to 58% of the games were made
by foreign firms and 14% were classified as locally
modified.
However, industry insiders say that with the increasing
number of gamers in the country, domestic videogame
companies are growing constantly.
In addition, Iran has over 150 game development
companies, each of which employ 8 to 12 people while
bigger enterprises average 30 employees.
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Mobile Game Data
The 2020-21 report of Iran’s leading Android market
Cafe Bazaar shows that the local Android game
industry’s net income reached 690 billion rials (2.76$
million), marking a 47% increase year-on-year.
With more than 43 million users, Cafe Bazaar is Iran’s
largest mobile app publisher. It publishes seasonal
and annual reports on its website, Blog.cafebazaar.ir.
Based on the statistical report, more than six million
purchases, including paid app downloads, in-app
purchases and subscriptions, were conducted in the
online market, indicating a 20% hike YOY.
The value of each transaction for game applications
averaged 115,000 rials (46 cent). In addition, December
2020 and February 2021 registered the highest
transaction traffic in the year.
A total of 127,000 applications were published on Café
Bazaar, 18,000 of which were mobile games.
The report also carries diagrams showing that the total
number of games published on the online service saw
a 42% year-on-year fall.

The number of game developer teams, however,
seemed to increase by 32%, reaching 5,000.
Although only 30.2% of game developers are in Tehran,
the city’s share of income reached 87.5%.
After Tehran, the provinces of Khorasan Razavi and
Isfahan have the largest number of game developer
teams with a respective share of 8.3% and 7.7%.
In terms of net income, Tehran is followed by Khorasan
Razavi with 2.2%. The income value of game developers
in all other provinces accounted for the remaining
10.3%.
Of the total number of 18,000 game apps, 36.6% were
designed in Tehran, 10.6% in Khorasan Razavi and
9.6% in West Azarbaijan.
During the year under review, Café Bazaar attracted
over 7 million new users, recording a 20% year-on-year
growth in its install base.
The number of active gamers in Iran reached 29 million
who downloaded and updated Android games over
670 million times, registering a 16% rise compared to
a year before.
Strategic, family, recreational and action games
respectively had the highest income growth during the
year.
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gamers constituted only around 20%, accounting
for 6.5 million Iranian gamers in the year under
study.
Based on the data, the number of computer gamers
is on a downward trajectory as in 2018-19, there were
only 7.2 million computer gamers in Iran, constituting
25% of the total number of gamers.
The small share might be because of Iran’s limited
banking relations with the world and the gamers’
inability to make in-app purchases. In addition,
American sanctions and economic pressures against
Iran have pushed up the prices of computers and spare
parts in the local market, making them a luxurious
choice for gaming.
Providing more details, the report says that of the total
6.5 million computer gamers, only 16% use computers
(personal computers and laptops) for gaming.
Furthermore, 62% of gamers use two platforms: mobile
phones and PCs. A small number of gamers use a
computer and console.
Playing games on all three platforms is popular among
22% of all gamers in Iran.
The survey shows that 21% of gamers did not miss a
day for playing. Gamers spent an average of 56 minutes
a day on gaming and 31% played online.
Sports, shooter and action/adventure games have
been the three most popular genres in 2020-21.
The report also illustrates that 85% of gamers were
male and female gamers comprised only 15% of the
Iranian gaming community.
The largest group of gamers were in the 18-34 agegroup. Children between 3 and 11 years old made
up 27%, teenagers 14% and middle-aged gamers
constituted 12%. Also, people over 55 years comprised
11% of gamers.
The foundation reports that 23% of gamers paid
attention to the games’ age category and 27% did not
bother.
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Iran launches plan to produce 14m cellphones, tablets in 5 years
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Iran’s Deputy Minister of Information and Communications
Technology (ICT) Sattar Hashemi has announced the
launch of a five-year plan for the domestic production of
14 million cellphone and tablets.
According to Hashemi, the mentioned program is going
to create job opportunities for over 43,000 people and
save the country over 1$ billion during the said five
years.
Expressing his ministry’s readiness for the full support
of the country’s cellphone and tablet manufacturers,
the official invited them to participate in the mentioned
plan.
He noted that the said program is aimed at increasing
the share of domestic products in the country’s
cellphone market in line with the motto of the current
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Iranian calendar year (started on March 20) which has
been named the year of “Production: Support and the
Elimination of Obstacles” by the Leader of the Islamic
Revolution Seyed Ali Khamenei.
Improving the share of the digital economy, promoting
the use of new communication tools, development
of communication justice, testing and evaluation of
products, financing of production units and ultimately
achieving a target for producing 20 percent of the
smartphones needed in the country by domestic
producers are mentioned as the main goals of the said
program.
In this regard, the ICT ministry has been pursuing a
comprehensive support program in cooperation with
relevant institutions and organizations, including the
National Planning and Budget Organization (PBO), the
Ministry of Industry, Mining and Trade, the National
Virtual Space Center, and the private sector companies
active in the production and import of smartphones, the
official said.
According to Hashemi, with the participation of local
operators and bundling of communication services on
certain SIM cards designed for the domestically-produced
phones and the provision of installment sale programs
for consumers, a good movement has also been started
in the demand side to achieve the goals set for gaining
the market share.
Iranian mobile phone traders imported 15.8 million
smartphones over the previous Iranian calendar year
(ended on March 20), according to the Iranian Association
of Cellphones, Tablet, and Accessories Importers.
Back in January, the spokesman of the Iranian Association
of Cellphone, Tablet, and Accessories Importers had
announced that the price of cellphones had dropped
20-12 percent in domestic markets.

Iranians Spend 5.2$m on Video Games
Iranian gamers spent 1.31 trillion rials (5.24$ million) on
video games in the fiscal 2020-21, Iran’s Digital Games
Research Center reported.
The center, affiliated with Iran Computer and Video
Game Foundation, recently published a report on the
status of domestic PC gamers by conducting public
opinion surveys.
Of the money spent by Iranians on games, the share
of locally-developed games was 210 billion rials
(480,000$). In addition to games, Iranian gamers spent
around 1.47 trillion rials (5.88$ million) on gaming
hardware and spare parts in the last Iranian year (ended
March 2020-21). The survey says 91% of the purchases
were made by male gamers.
The game industry is booming worldwide and different
platforms are competing fiercely to win a bigger market
share.
However, in Iran, computers and consoles are not the
most popular platforms. The report says computer

