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تاکید بر رسمایه گذاری هر چه رسیع تر برای 
تأمین برق اضطراری سایت های ارتباطی

باتری های ایستگاه های تلفن همراه حتی در مقابل 

دو ساعت قطعی برق هم تاب آوری ندارند!

مهندس محمدرضا محمدخانی
معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس

مهندس فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای 

صنعت مخابرات ایران

سرمقاله

متأسفانه در هفته های اخیر قطعی های برق که ناشی از سوء مدیریت و ترک فعل دولت 
در تعهد به اجرای برنامه توسعه برق است، مشکالت فراوانی را به همه اقشار و بخش های 
ــتی، درمانی و ... جامعه تحمیل کرد که برای جبران  اقتصادی، امنیتی، ارتباطی، بهداش
بخشی از آن اقدام به بهره برداری از نیروگاه های برق آبی کردند که این اقدام هم با توجه به 
کاهش قابل توجه نزوالت آسمانی، تأمین آب بخش های مختلف و حتی  شرب و بهداشت 
را با مشکل روبرو کرده و خواهد کرد؛ به طوریکه اخیراً دستگاه اجرایی بخش آب هم شروع 
به تهدید مردم کرده است و اگر خدای ناکرده نزوالت آسمانی در سال آبی بعد هم مثل 

سال آبی جاری ادامه یابد، باید منتظر فاجعه در تأمین آب  کشور بود. 
مالحظه می فرمائید که در حال حاضر هم برای جبران کسری برق مورد نیاز بخش خانگی، 
از صنایع بزرگ کشور خواسته اند  برای مدت یک ماه به حالت نیمه تعطیل و یا حتی 
تا حد تعطیل کامل درآمده و از تولید خودداری کنند. حال باید پرسید که این عمل چه 
سنخیتی با شعار»جهش تولید در سال جاری« دارد و چرا کشور باید هزینه سوءمدیریت و 

ترک فعل مسئولین اجرایی را بدهد؟!
ــده بین تولید و مصرف برق کشورآنقدرعمیق است که باید انتظار  ــکاف ایجاد ش این ش
داشت برای رسیدن به کف تأمین نیاز داخلی )به فرض که نخواهند به تعهدات داده شده 
به کشورهای همسایه در فروش برق که هم در بعد اقتصادی و هم امنیتی برای ایران حائز 
امنیت است، عمل کنند(، حتی با بهترین و کارآمدترین مدیریت و فراهم بودن منابع مالی 
ارزی و ریالی و تالش بی وقفه مدیران بعدی این وزارتخانه و شرکت های تابعه، کم و بیش 

در دوره دولت سیزدهم هم ادامه یابد. 
علی ایحال، همانطور که در باال گفته شد  این مشکل به همه بخش های مصرف کننده برق 
تحمیل شده است. از طرف دیگر، می دانیم که امروزه برق، اولین نیاز توسعه و رفاه اجتماعی 
است. یکی از بخش های مهم کشور که مثل یک کاتالیزور قوی در همه ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ... عمل می کند، ارتباطات است که اخالل در آن 
ضربه سنگینی به بخش های فوق الذکر وارد می کند. در این شرایط باید سیستم ارتباطی 
ــتن وضعیت پیش آمده در شبکه تولید برق کشور و عدم امکان  ــور با ملحوظ داش کش
رسیدن به تعادل در میان مدت )زیرا به منابع مالی بسیار زیادی نیاز دارد(، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و کلیه شرکت های تأمین کننده ارتباطات و مخابرات، رأساً برای تأمین 
برق اضطراری مورد نیاز سایت های مربوطه سرمایه گذاری کنند. کما اینکه در مراکز بزرگ  
این اقدام با نصب دیزل های مناسب و حجمی از باتری )حتی تا 7۲ ساعت قطع برق( انجام 
شده است، ولی همین کار باید در همه سایت های ارتباطات بدون برق اضطراری نیز انجام 
شود که البته این کار به سرمایه کافی قابل توجهی نیاز دارد ولی اگر می خواهند ایران به 
یک ارتباطات مطمئن مجهز باشد و گرفتار سوء مدیریت سایر بخش ها نشوند، این اقدام 

اجتناب ناپذیر است و باید هرچه زودتر اجرایی شود. 

ــکالتی را در قطع برق داشتیم که در مواقعی بدتـــر از  ــال های گذشته هم مش در س
قطـعی های فعلی بود ، ولی بعد از قطعی برق اختاللی در شبکه های مخابراتی دیده 
نمی شد. اپراتورها نه فقط در هنگام بروز مشکل بلکه در هر شرایطی باید بهینه سازی 

تجهیزات و شبکه را در طرح برنامه هایشان لحاظ کنند.
معموال مراکز تلفن و سایت های مخابراتی بزرگ، عالوه بر دارا بودن باتری های پرظرفیت، 
جایگزینی تحت عنوان مولد برق نیز برای این موضوع در نظر گرفته اند، که در صورت 
تخلیه باتری ها، از طریق  دیزل ژنراتور و با مخازن سوخت کافی اعم از گازوئیل و ... به 

کار خود ادامه دهند.
اپراتورها اصوال در شرایط بحرانی باید آماده باش باالتر و پاسخگویی  بهتری در برابر  نیاز  
ارتباطی شهروندان داشته باشند و این اختالل ها در شبکه اپراتورها که با هر قطعی برق 

شاهد آن هستیم ، از نظر فنی  قابل پذیرش نیست.
در شرایط فعلی و در صورت نگهداری درست تجهیزات نیرو، ایستگاه ها ی BTS برای 
مدت دو ساعت قطعی برق را می توانند تحمل کنند و بعد از وصل شدن برق، هشت 
ساعت برای  شارژ مجدد باتری زمان الزم است، که این موضوع نتیجه  صرفه جویی در 

سرمایه گذاری ها و توسعه با ارزان ترین قیمت است.
باتری در داخل کشور تولید می شود و چنانچه در طراحی ایستگاه ها  توجه به مدت 
تاب آوری بیشتر ارتباطات بشود و باتری مناسب آن مورد استفاده قرار بگیرد، آن وقت 

به محض قطعی برق شاهد قطع تلفن و اینترنت نخواهیم بود.
در این خصوص اطالعات و آمار درست باید در اختیار مردم و مشترکین قرار بگیرد و 
از آن جایی که باتری در داخل کشور تولید می شود، این موضوع را نه به تحریم و نه به 

ظرفیت تولید داخل ربط ندهند.
در یکی دو سال اخیر شرکت های دانش بنیان روش های بسیار کاربردی را برای احیای 
باتری ارائه داده اند که حتی اگر این قطعی در شبکه های تلفن همراه، در اثر فرسودگی 
ــد و جایگزینی آن پرهزینــه است می توان با هزینه  کمتــر آن ها را احیــا  باتری باش

کرد.
 رفع این گونه مشکالت دست خود اپراتورها است و سازمان تنظیم مقررات باید کنترل 
و نظارت دقیق برآن داشته باشد تا به صورت ریشه ای این مسئله پیش پا افتاده رفع 

شود.
خطر دیگری که شبکه های تلفن همراه را تهدید می کند، استقامت دکل ها درمقابل 
ــتانداردهای بین المللی و ملی که در  ــت، که در این زمینه باید اس حوادث طبیعی اس
ــازی ها وجود دارد به گونه ای درست  ــبکه مخابراتی برای طراحی، نگهداری و بازس ش

رعایت شود.
ــتر از  ــه اپراتورها  می گویند که با تعرفه های مخابراتی و اینترنتی موجود بیش البت
ــرمایه گذاری کنند و باید تعرفه ها با توجه به گرانی که در بقیه  این نمی توانند س
ــتیم اصالح و افزایش پیدا کند که در صورت صحت ادعا  ــاهد آن هس زمینه ها ش
باید از طریق  تخصیص بودجه از طرف دولت یا اصالح  تعرفه ها  منابع مالی الزم 

تامیـــن شود.
در وهله ی اول در صورت تامین منابع مالی، برای تولید باتری و تامین دکل در داخل 
ــیار زیادی وجود دارد و در صورتی که شرکت های مشغول در این  ــور ظرفیت بس کش
حوزه به جای  نیم شیفت، با دو الی سه شیفت ظرفیت به کار خود ادامه دهند عالوه بر 
رفع سریع مشکالت موجود، به اشتغال زایی و شکوفایی اقتصادی کشور کمک شایانی 

خواهد شد.
ــت که این بحران، از کمبود منابع مالی، نبود برنامه  منسجــم  در وهله  دوم باید دانس
و بی تفاوتی مدیران، از کدام یک نشات می گیرد؛ وگرنه منابع داخلی از پس رفع این 

مسائل بر می آیند.
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لزوم پذیرش عدم توازن اقتصاد برق و آغاز طراحی های همه جانبه در بخش ارتباطی کشور

دکتر سعید ستایشی
معاون بهره برداری و نگهداری مخابرات 

کشور در دوران جنگ

یادداشت
ماه

بعد از جنگ و طرح سیاست های توسعه فله ای و تفوق کمی و کاهش حساسیت های 
کیفی در توسعه کشور، به موازات، مخابرات هم در قبال شاخص های کیفی و اصرار بر 
خودکفایی صنعتی مانند سایر بخش ها کوتاه آمد و ترجیح داد تا به جای آنکه وظیفه 
توسعه را به دوش منابع، نیروها و فناوری  داخلی قرار دهد، کشور را چراگاه تاخت و تاز 
بیگانگان و کمپانی های خارجی قرار دهد. تازه در میان این قصه، رقابت های چندش آور 
اقتصادی و مفسده آور هم، مد روز شد و کمپانی های غارتگر ریختند تا منابع را غارت 
ــاعته با وزیر وقت ارتباطات در  ــب در یک مناظره پنج س کنند. یادم می آید که یک ش
ــدم که به او تفهیم کنم که انعقاد یک قرارداد اسارت بار با یک  ــیما مجبور ش صداوس
شرکت ترک که حسب آن و از درامد ارتباطی مردم، آن شرکت بتواند طی ۱۵ سال 3۰ 
میلیارد یورو منفعت ببرد در حالیکه می خواست شبکه اش را روی زیرساخت مخابرات 
ــاخت ملی کشور بدون استفاده از نیروی متخصص داخلی و  ــور بنا کند و از زیرس کش
تجهیزات ملی حداکثر استفاده را ببرد، عین خیانت و بی خردی است. بگذریم از اینکه 
تمامی نوامیس ارتباطی نیز در اختیار پتانسیل نظامی آن کشور یعنی  نوک پیکان ناتو 
در منطقه قرار می گرفت. تازه کار به اینجا هم ختم نشد و ناچار شدیم در مجلس دعوی 

را نهایی کنیم.
ــود  ــعه تجهیزات مخابراتی نمی ش ــت که در قبال توس خوب این مقدمه موید آن اس
ساده لوحانه ورود کرد. اتفاقی که متاسفانه از بدو ورود توسعه الکچری در کشور اپیدمی 
ــد و موضوع رعایت استانداردهای علمی و تخصصی به دست فراموشی سپرده شد.  ش
خالصه از وقتی که کیفیت و طراحی و نصب علمی، فدای مالحظات اقتصادی شد و 
بجای رعایت یکپارچگی در سیستم ها اوال بخشهایی مثل قدرت سیستم ها به سازمان 
برق و نیرو سپرده شد و در ثانی امور به پیمانکاران غیرمتخصص سپرده شد که جز منافع 
اقتصادی را نمی دیدند و در عین حال  به تبع یک طرح کالن ملی و مجتمع، کار توسعه 

را به انجام نرساندند، شبکه ارتباطی کشور با معضل بزرگی مواجه شد.
حاال خوب است توجه کنیم که اصلی ترین علت خاموشی های امسال محصول حداقل 
چند دهه عدم توازن در اقتصاد برق است.  به قول وزیر اسبق نیرو در سال ۱3۹۵ هزینه 
تولید هر کیلووات  ساعت برق با احتساب هزینه سوخت )گاز یا گازوئیل( بین 3۱۰ تا 
۴۸۰ تومان )بدون هزینه های تولید آلودگی محیط زیستی( بوده است. در حالی که یک 
کیلووات  ساعت برق، تقریباً معادل برق مصرفی تلفن همراه یک شهروند در طول یک 
سال است و مصرف کننده برق هر قیمتی که بپردازد، این هزینه بر اقتصاد ملی ایران 
ــود. هزینه سوختی که در سال ۱3۹۵ برای تولید برق در کشور مصرف  تحمیل می ش
شده معادل ۱۵ میلیارد دالر بوده است که به قیمت دالر ۲۰ هزار تومان امروز، می شود 
3۰۰ هزار میلیارد تومان و در همان سال برق به مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی و 
کشاورزی به طور متوسط ۶۶ تومان فروخته شد؛ حال آنکه فروش هر کیلووات برق ۱۱۰ 

تومانی به ۶۶ تومان، یعنی ۴۴ تومان ضرر. 
ــرمایه گذاری مستقلی برای توسعه  حاال به واقع اگر اپراتورهای ارتباطی اهتمام به س
ــی مواجه نمی شدند! یعنی قطع ارتباطات  بخش قدرت خود می کردند با چنین چالش
ضروری مردم به واسطه دشارژ شدن بخش قدرت مراکز انتقال سیگنال یعنی BTS ها، 

مردم و مشترکان را با مشکالت بزرگی مواجه می کند. 
وقتی بخش خصوصی حاضر نیست در تولید کاالیی سرمایه گذاری کند که آن  را با ۴۰ 
درصد ضرر بفروشد، اینجا بخش ارتباطی کشور می تواند  از این فرصت حداکثر استفاده 
را ببرد، لذا این بخش بخوبی در یک طرح یکپارچه مخابراتی شامل بخش پاور حتما 

سرمایه گذاری می کند.
ــط ۵ درصد باال می رود. پس باید سالی حداقل 3 تا ۴  ــور سالی متوس مصرف برق کش

  )reliable(و کامال قابل اطمینان ) no break(یادم می آید که از دیر باز هر وقت که راجع به ارتباطات حرفی به  میان می آمد این خدمت به عنوان پدیده ای بدون قطعی
تلقی می شد و وقتی ارتباط حتی برای چند لحظه دچار قطعی می شد وامصیبتا بود و باید به عالم و ادم جواب پس می دادیم. یعنی به گونه  ای نبود که مثل االن در قبال 
ارائه خدمات به مردم، مسووالن اینقدر بی خاصیت و منفعل عمل کنند و بسیار پرسشگر و با نظارت عمل می شد. خالصه در ایام جنگ، مساله ارتباطات یکی از اهم 
مسائل پشتیبانی تلقی می شد و تامین و حفظ و صیانت از آن،  استراتژیک و تعیین کننده بود و همین عامل، باعث می شد که در طراحی سیستم ها و شبکه ها، نیروی 

محرکه مورد نیاز به عنوان جزو الینفک سیستم تلقی و در طراحی، نصب و اجرای آنها به صورت جدی و عینی لحاظ و اعمال می شد.

هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازند. هر هزار مگاوات نیروگاه ساختن حدود ۶۰۰ میلیون 
یورو هزینه دارد. یعنی باید سالی حدود ۱.۸ تا ۲.۴ میلیارد یورو )۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد 
ــازند. کل پول دریافتی از همه مشترکین برق در سال، به  ــال نیروگاه بس تومان( در س
نصف این مبلغ هم نمی رسد. در حالی که سرمایه گذاری شامل بخش قدرت در بخش 
مخابرات و دیتا برای ایجاد تجهیزات و شبکه مخابراتی که لحاظ می گردد به یک دهم 

هم نمی رسد و درآمد ان فوق تصور خواهد بود.  
ــرمایه گذاری در بهینه سازی  ــت که اگرچه به دلیل قیمت پایین برق، س پر واضح اس
مصرف برق به صرفه نیست، لیکن  سرمایه گذاری در توسعه صنعت مخابراتی بسیار 
سوداوراست. البته مصرف کنندگان )خانگی، صنعتی، کشاورزی و ...( دغدغه مدیریت 
مصرف ندارند و هر ساله شاهد رشد مصرف برق هستیم، در حالی که کشورهای دیگر در 
حال کاهش دادن مصرف برق شان بوده و به موازات نسبت به افزایش درصد ارتباطشان 

تالش می نمایند.
حاال با توجه به عدم توازن اقتصاد برق )درآمدهای کم، هزینه های تولید زیاد( در مدت 
سه چهار دهه، که مانع از سرمایه  گذاری کافی در تولید نیروگاه، بهینه سازی مصرف، و 
توسعه استفاده از تجهیزات کم  مصرف و غیر استاندارد شده و کشور را در ورطه کمبود 
ــت، آیا باید مردم با قطع ارتباطشان مقصر این قضیه شناخته شده و  برق قرار داده اس
با خاموشی مواجه شوند؟ قطعا خیر! می شود اخالقاً از مردم انتظار داشت طبق قواعد 
اقتصادی رفتار کنند. در حالی که قاعده در صنعت مخابرات تابع مصرف مردم است و 

تابع اثر قیمت  ها نیست. 
این مسأله با بازنگری همه جانبه در اقتصاد، فناوری، مناسبات صنعتی، صنعت مخابرات و ... 
قابل حل است. جهت گیری به سمت مدیریت مصرف در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور و 
راهکارهای تدریجی، منسجم و مداومی که در نهایت به سرمایه گذاری در بخش مخابرات 

منجر شود به توانمند سازی اقتصادی مردم می انجامد و بخشی از راه حل است. 
ــار دهه و آغاز  ــده در اقتصاد برق در چه ــیر طی ش ــرش نقصان و ناکارآمدی مس پذی
طراحی های همه جانبه در بخش ارتباطی کشور و تنوع خدمات ارتباطی می تواند نقطه 
ــیب شناسی خسارات وارده به این صنعت ضرورتی انکار  آغاز این اصالحات بوده و اس

ناپذیر است.
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در همین راستا، انتظار می رفت که اقتصاد ایران در چند سال گذشته با تکیه بر اقتصاد 
مقاومتی، موجب توسعه پایدار صنعت داخلی کشور شده و بند ۱۰ ابالغیه مذکور که 
در راستای حمایت همه جانبه هدفمند از تولید، صادرات کاالها  و خدمات به تناسب 
ــزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق موارد ذیل بود، باید ضمن عملیاتی  ارزش اف
ــدن، دغدغه های حاکمیت در خصوص تحقق اهداف ارزشمند اقتصاد مقاومتی را  ش

مرتفع می ساخت؛
• تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم،

• گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز،
• تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات،

ــب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و  • برنامه ریزی تولید ملی متناس
تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه،

• استفاده از سازو کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز،
ــهم ایران در  ــترش پایدارس • ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گس

بازارهای هدف.
ــط  ــاهد عدم اجرای بخش های مهمی از این ابالغیه در این بند توس ــفانه ش اما متاس

مسوالن مرتبط کشور در این حوزه بوده ایم. 
بدیهی است که موضوع اقتصاد مقاومتی ، تدبیری بوده است در برابر جنگ اقتصادی و 
همچنین جنگ نرم، با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک  که با درایت مجموعه حاکمیتی 
مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی مفهومی بوده است برای مقاوم سازی ، بحران زدایی و 
ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد و تعیین مدل جدیدی 
برای اداره و مدیریت اقتصاد کشور با تکیه بر توان بخش خصوصی مولد که  تولید داخلی 

و صادرات به کشورهای منطقه از مولفه های اصلی آن می باشند. 
کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعاالن حوزه تجارت خارجی در جهان، معتقدند 
که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت های رایزنان آنها می باشد 
و همچنین طبق شواهد موجود ، کشور هایی که در صادرات محصوالت و خدمات خود 

ناکارامد و ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده اند.

یادداشت
ویژه

دکترداوود ادیب
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران

بررسی دالیل ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور در صادرات و توسعه تجارت خارجی 

این روزها، صادرات غیرنفتی ایران و علی الخصوص صادرات محصوالت فن آورانه با وضعیت نامناسبی روزهای خود را سپری می کند، از یک سو بند 10 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، صادرات را به عنوان یکی از رویکردهای برون رفت از شرایط بحرانی در دستور کار خود قرارداده است. ازسوی دیگر، برخی محدودیت ها، اقبال فعاالن 

اقتصادی کشورمان را برای صادرات در مقابل کشورهای دیگر به حداقل رسانده است.
با توجه به ابالغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، بر این نکته تأکید شده است که  اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در 
بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالمی را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی بخش خصوصی و فعاالن 

اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

بنابراین فارغ از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابسته به انتقال ارز که همواره مورد 
ــت، می توان متصور شد که در سال های اخیر در خصوص بند  بحث و انتقاد بوده اس
۱۰ سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی  بخش هایی از بدنه اجرایی کشور 
ــن حوزه ، موجب تضعیف صادرات  ــت گذاری ای چه در الیه مدیریتی و چه در سیاس

گردیده است.
ــته به ده ها عامل داخلی و  ــه موضوع صادرات مولفه های متعددی دارد و وابس اگرچ
خارجی می باشد ولیکن  با در نظر گرفتن ویژگی های مشابه و نزدیک به هم در حوزه 
ــیعی از محصوالت و خدمات صادراتی در کشورهای مختلف ، موضوع رایزن های  وس
اقتصادی موضوع مهمی است که متاسفانه به دلیل عدم وجود رایزن های اقتصادی در 
کشورهای هدف ، بخش های بزرگی  از بازار، حتی در خصوص محصوالتی که حرفی 

برای گفتن دارند را از دست داده ایم. 
یقینا ، مهمترین عامل صادرات و توسعه تجارت خارجی در کشورها ، وجود اطالعات 
بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه 
ــهیل گری دولت ها،   ــت که موفقیت در این حوزه ها تماما به نقش  حمایتی و تس اس
سفارتخانه ها، رایزن های بازرگانی و مسئوالن اقتصادی هر کشور بستگی خواهد داشت. 
زمانی که مسووالن سازمان توسعه و تجارت ایران اعالم می نمایند که سال گذشته مهلت 
ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم 
مهلت آن ها را تمدید کنیم و در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند، آیا 

می توان به تحقق بند ۱۰ ابالغیه اقتصاد مقاومتی امیدوار بود؟!
ــش رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف  ــاس اطالعات موجود ، ایران حدود ش بر اس
ــهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه،  )دو رایزن در ش
ارمنستان، جمهوری  آذربایجان و پاکستان( دارد اما تعداد رایزن های کشور سوئد  ۲3۵ 
ــر )3۹ برابر ایران(، چین ۲۲۱ نفر )37 برابر ایران(، آلمان ۲۱3 نفر )3۶ برابر ایران(،  نف
ــد که تعداد  ــه ۱۵۶ نفر)۲۶ برابر ایران( می باش هند ۱۹۸ نفر )33 برابر ایران(، فرانس
محدود رایزن های اقتصادی ایران نشانگر عدم توجه کافی به موضوع صادرات و یا اولویت 

نداشتن آن در کشور است.
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ــت و در اولویت قرار دادن  ــت رییس جمهور دولت جدید، با اتخاذ تدابیر درس امید اس
توسعه صادرات و حمایت هرچه بیشتر از تشکل های صادراتی که نقش بی بدیلی در 
توسعه و جهش صادراتی دارند، زمینه های الزم را برای رشد و شکوفایی صادرات و در 
ــعه اقتصاد ایران فراهم نمایند تا فعاالن اقتصادی و تالشگران عرصه تولید  نهایت توس

کشور بتوانند محصوالت و خدمات خود را به بازارهای هدف صادر نمایند.
برخی از پیشنهادات این اتحادیه جهت تسهیل صادرات به شرح ذیل می باشد:

ــدی و امکانات  ــتفاده از توانمن ــا در بازارهای هدف و اس ــداد رایزن ه ــش تع ۱- افزای
سفارتخانه ها،

۲- تدوین  برنامه راهبردی در کمیته ای با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل ها به 
عنوان نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان نمونه در راستای سرعت بخشیدن به 

صادرات و خارج ساختن  رویه های دست و پا گیر در صادرات،
ــدور مجوزهای مرتبط با  ــع و عملیاتی  برای ص ــازی پنجره واحد جام ــم س 3- فراه

فعالیت های اقتصادی صادراتی،
۴- ایجاد پایگاه های صادراتی در کشورهای هدف و پرداخت هزینه این پایگاه ها توسط 

نهادهای حمایتی دولتی حوزه صادرات،
۵- پذیرش ضمانتنامه های غیربانکی صادر شده توسط صندوق های حمایتی جهت 

تضامین در گمرک، 
ــازی محصوالت  ــیس یک اداره کل در وزارت صمت جهت حمایت از برندس  ۶-  تاس

ایرانی، 
ــادالت ارزی و مالی فعاالن اقتصادی حوزه  ــازو کار خاص جهت مب ــاد  یک س 7- ایج

صادرات، 
۸-  توجه مسووالن صادراتی به حضور در جلسات کارگروه ها و کمیته ها ی تخصصی و 

ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم گیر و دست چندم در این جلسات،
۹- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان بخشی در بین دستگاه های مختلف دولتی 

جهت حمایت بخش های خصوصی در صادرات،
۱۰- فراهم سازی سازوکار 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 

صادرات،  
۱۱- اجرای صحیح آیین نامه صادراتی و بازنگری در آن ها با حضور نمایندگان بخش 

خصوصی )تشکل ها( و صادرکنندگان نمونه،
۱۲-  ارایه مشوق های صادراتی  به  صنایع با ارزش افزوده باال و پرداخت به موقع این 

تسهیالت و جایزه ها،
۱3- فراهم سازی سازو کار تقلیل زمان در استفاده از بیمه و تسهیالت صندوق ضمانت 

صادرات، 
ــادرات( و  ــعه ص ــرکت های توس ــه کارگیری متخصصان بخش خصوصی )ش ۱۴- ب
ــتای تحلیل بازار هدف و استفاده از تجربه های  ــکل های  بخش خصوصی در راس تش

جهانی موفق  صادراتی، 
۱۵- حذف مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی صادراتی در وزارت خانه ها،

ــفارتخانه ها به  ــط س ۱۶- در اختیار قراردادن بانک های اطالعاتی بازارهای هدف توس
تشکل ها و سندیکاهای داخل کشور،

۱7- کاهش فرآیندهای طوالنی اخذ وام و تسهیالت صادراتی از بانک هاي دولتی که 
نحوه ارایه تضامین و زمان دریافت تسهیالت،  فعالیت های کسب و کار صادراتی را تحت 

شعاع قرار ندهند،
ــگاه های بین المللی  ــازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایش ۱۸- توانمندس
خارج از کشور و استفاده از ناظر جهت پایش عملکرد این کارگزاران در نمایشگاه های 

خارجی،
ــورهای هدف و  ــن وزرای ایرانی با وزرای همتا در کش ــعه روابط بی ــاد و توس ۱۹- ایج

تسهیل سازی ورود شرکت های ایرانی در بازارهای هدف توسط نهادهای دولتی،
۲۰- دعوت از تشکل های صادراتی تخصصی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی  در 
میز صادرات و همچنین کمیته های تخصصی برگزار شده در وزارت خانه ها و سازمان 

توسعه تجارت.

ایران حدود ش��ش رای��زن اقتصادی در کش��ورهای 
مختلف دارد اما تعداد رایزن های کش��ور سوئد  ۲۳۵ 
نف��ر )۳۹ براب��ر ایران(، چی��ن ۲۲۱ نف��ر )۳۷ برابر 
ای��ران(، آلم��ان ۲۱۳ نف��ر )۳۶ براب��ر ای��ران(، هند 
۱۹۸ نف��ر )۳۳ برابر ایران(، فرانس��ه ۱۵۶ نفر)۲۶ 
برابر ایران( می باش��د که تع��داد محدود رایزن های 
اقتصادی ایران نش��انگر عدم توجه کافی به موضوع 

صادرات و یا اولویت نداشتن آن در کشور است.
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»تجارت زیر فشار ضعف های حمل  و نقل« 
بررسی انتقادی شرکت های لجستیک به عنوان بخشی از زنجیره تأمین صادرکنندگان ایرانی

دکتر نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

 خروج رقبای بزرگ از آثار تحریم
در سال های گذشته ما عادت کرده بودیم که حامل هایی همچون شرکت DHL در ایران 
فعال باشند و هر بار که بحث تحریم پیش می آمد تا آن اندازه جدی نبود که بخواهند ایران را 
به طور کامل ترک کنند. متأسفانه پس از خروج ایاالت متحده از برجام، بازگشت تحریم های 
سختگیرانه تر و اختصاص جریمه های سنگین برای دور زدن تحریم برای شرکت های ثالث  

را شاهد بودیم که بسیاری از شرکت های حمل و نقل خارجی از ایران رفتند. 
یک نکته مثبت شاید این بود که پیش از بسته شدن کامل پنجره های تبادل، چند شرکت 
کوچک و متوسط بین المللی در ایران راه اندازی شدند اما در عمل برای واردات مواد اولیه؛ 
به عنوان مثال، وقتی آن را در مقام مقایسه با ارائه خدمات بین المللی و استانداردهای رایج 
جهانی قرار می دهیم خیلی زود در می یابیم که آن ها هیچ مزیتی از نظر قیمت ندارند و حتی 
شرکت های ایرانی مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری در مقایسه با شرکت های خارجی 
شدند، صرفاً به این دلیل که انحصاری ایجاد شده بود و راه دیگری برای شرکت های ایرانی 

وجود نداشت. 
به عالوه، این شرکت ها در اوایل فعالیت خود با استقبال نسبتاً مناسبی از سوی گروه های 
ایرانی روبه رو شدند و شرکت های داخلی در مقابل انتظار داشتند که به نسبت تجربه های 
ــته،  استانداردهای فعالیت خود را ارتقاء دهند و موضوع هایی  ــب شده در زمان گذش کس
همچون مشتری مداری، ارتباط بهینه با گروه های تجاری، پاسخگویی و زمان بندی را در 
دایره تمرکز و اهمیت خود قرار دهند. با این حال، شاهد بودیم که به عنوان مثال زمان تحویل 
مرسوله در حامل های ایرانی از سه تا ۱۴ روز افزایش پیدا کرد و این زمان جدا از تشریفات 
گمرکی هست که در چند سال گذشته بسیار طوالنی شده و عمدتاً حمل و نقل و گمرک را 

اگر همزمان با هم بررسی کنیم روال بسیار طوالنی در ایران دارد.

 نقاط ضعف  برجسته شرکت های داخلی
با این حال، ما یک ضعف بسیار بزرگی در صنعت حمل و نقل بین المللی داریم و دچار چالش 
اساسی هستیم. در بهترین حالت وقتی که به مراودات با چین نگاه می کنیم که بیشترین 
انتقال وجود دارد همچنان شاهد رزروهای طوالنی، نبود هواپیما به میزان کافی برای حمل و 
نقل هوایی و بی نظمی ساختاری و سازمانی که شرکت های داخلی دارند، هستیم. حتی بارها 
مدارک و مستندات گم شده، اشتباهات عجیب و غریب پیش آمده، سطح مشتری مداری 
بسیار پایین و قیمت ها بسیار باال است و همه ناراضی هستند. کمتر کسی هم از وجود این 
مسائل نوشته و اعالم کرده که ما مجبور هستیم با شما کار کنیم و اگر شرایط به این ترتیب 
پیش نمی رفت با این وضع شرکت های داخلی توان رقابتی بسیار پایینی با گروه های جهانی 
داشتند. در واقع، آن ها به سادگی بازار داخلی را در اختیار می گرفتند و آن گاه گروه های فعلی 
برای پیدا کردن امکان رقابت مجبور بودند که قیمت های بسیار پایینی پیشنهاد دهند تا افراد 

به خاطر این مزیت جذب به همکاری با آن ها شوند.
حاال که شرایط بدین  گونه شده است، شما شرکت های ایرانی فعال در صنعت حمل و نقل 
بین المللی این فرصت را مغتنم شمارید و به جای عقب گرد، روز به روز بر استانداردهای 

کاری خود بیافزایید.
ــیاری از این  ــوی دیگر، هنگامی که بحث واردات به ایران پیش می آید از آنجا که بس از س
شرکت ها دفتری در کشورهای خارجی ندارند و اوضاع حمل به ایران واقعا اسف بار است،کاال 
باید میان چندین کشور مختلف بچرخد و در نهایت با صرف وقت و هزینه فراوان وارد شود و 

دوباره در چرخه های اینجا گیر افتد و توجه کنید به زمانی که در این میان هدر می رود. 

صنعت حمل  و نقل و لجستیک حوزه ای ریشه دار و با اصالت در ایران است که صاحب چندین تشکل، انجمن  متنوع و مجالت تخصصی است و کارشناسان، متخصصان و 
نویسندگان چیره دست، مقاالت تخصصی و علمی در رابطه با این صنعت منتشر می کنند. 

با این حال، در خالل این مطلب قصد دارم به برخی واقعیت های موجود این صنعت در حمل و نقل خارجی و لجستیک ایران بپردازم و بخش هایی از مشکالت این حوزه را به 
لحاظ تجربی مورد بررسی قرار دهم.

ــاره شد، تعریفی ندارد. اگر بخواهیم دو  از طرف دیگر، وضعیت صادرات هم آنگونه که اش
ــایه حوزه خلیج فارس با کشورهای اروپایی  ــورهای همس موقعیت بین المللی را در کش
ــطح زمینی، دریایی و هوایی فاصله فاحشی به چشم می خورد. در  ــه کنیم، در س مقایس
هنگام محاسبه هزینه ها قیمت حمل و نقل دیده می شود اما مسئله استاندارد، کیفیت باال و 
زمان بندی اولویت دارد که بخشی از زنجیره تأمین، صادر کننده است. بخشی که در داخل 
از استانداردهای بین المللی بسیار عقب تر بوده و همیشه از بزرگترین دغدغه های تولیدکننده 
ایرانی است. در حالی که کشورهای مورد اشاره در همسایگی ایران توانسته اند خود را به 
استانداردهای بین المللی در حمل ونقل برسانند و می بینیم که مبادالت کاال از کشورهای 
صنعتی و صاحب نام جهان به این سو در کمترین زمان و با کیفیت باال از مسیر کشورهای 
فوق صورت می گیرد و سال هاست به منبع درآمد مطمئن و مناسبی برای اقتصاد آن ها بدل 
گشته است. ما هم همواره می گوییم که موقعیت جغرافیایی کشور ما از نظر قرار گرفتن در 

چهارراه تبادالت جهانی بسیار بهتر است و چرا ما را انتخاب نمی کنند!!؟

 انتقادات را مطرح کنیم
در نظر بگیرید که وقتی تولید کننده ایرانی بخواهد محصول خود را با استفاده از خدمات 
داخلی به بازارهای دور جهان همچون اروپا، آمریکای شمالی، آفریقا و استرالیا برساند و حتی 
اگر بخواهد از مسیر هاب های منطقه ای صادر کند با بحران در حمل و نقل روبه رو خواهد بود. 
یعنی در رساندن استانداردها، کسب رضایت مشتری خود و امکان پاسخگویی با مشکالت 
فراوانی دست به گریبان است. متأسفانه ضعف بزرگی داریم و صدایی از تشکل های مربوطه 
و... هم نشنیده ام. به نظر می رسد کشور به وجود این مسئله عادت کرده است و آن را به عنوان 

یکی از کاستی های طبیعی پذیرفته و با آن زندگی می کند.
به عنوان کسی که به امر تجارت مشغول است و واردات مواد اولیه خود را انجام می دهد، 
اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعالم می کنم و امیدوارم دیگر فعاالن اقتصادی 
در حوزه صادرات و واردات هم نسبت به این مسئله واکنش و نظرات خود را ارائه دهند تا 
شرکت های حمل و نقل داخلی و مسئوالن مرتبط در سازمان ها و وزارتخانه ها نسبت به 
وضعیت فعلی تغییری ایجاد کنند و خود را با استانداردها و گزاره های اولیه موجود در این 

کسب وکار منطبق سازند.
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ایران چگونه از فرصت های سرمایه گذاری خارجی در دوران پساکرونا بهره برداری کند؟

تحلیل رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران از گزارش 2020 آنکتاد؛

رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، با استناد به گزارش ۲۰۲۰ موسسه آنکتاد، 
راهکارهایی برای بهره برداری ایران از فرصت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در در 

دوران پساکرونا ارائه کرد.
گزارش سرمایه گذاری جهانی ۲۰۲۱ که به تازگی توسط کنفرانس تجارت و توسعه ملل  
ــر شده است، نشان می دهد که پاندمی کرونا موجب سقوط 3۵  متحد )آنکتاد(  منتش
درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل شده است. 
ایران نیز با جذب ۱.3 میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال ۲۰۲۰، نسبت به کشورهای 
امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان که هر کدام به ترتیب موفق به جذب۲۰، 7.۹ و ۵.۵ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده اند عملکرد ضعیف تری نشان داده است. 
از منظر سرمایه گذاری در سایر کشورها نیز امارات کارنامه بهتری ثبت کرده و حدود ۱۹ 
میلیارد دالر در سایر کشورها سرمایه گذاری خارجی داشته است. عربستان با ۴.۸ و ترکیه 
با 3.۲ میلیارد دالر در جایگاه بعدی قرار دارند و ایران تنها 7۸ میلیون دالر سرمایه گذاری 

خارجی در سال ۲۰۲۰ انجام داده است.

تفاوت قابل توجهی دارد. سهم بودجه اختصاص یافته به ایجاد سرمایه گذاری از تقریباً صفر 
در چندین کشور در آمریکای التین است که هنوز درگیر مبارزه با ویروس هستند تا تقریباً 
ــر آن قرار گرفته اند یا از آن بیرون  ــیایی که کمتر تحت تاثی ۲۰ درصد در اقتصادهای آس
آمده اند متغیر است. می توان انتظار داشت که با مهار امواج بیماری کرونا و انجام برنامه های 
واکسیناسیون، تمرکز نسبی روی سرمایه گذاری بهبودی افزایش یابد. برعکس، بروز مجدد 

ویروس و جهش آن می تواند برنامه های نسبتاً پیشرفته را از بین ببرد یا به تاخیر بیندازد.
پتانسیل تاثیرگذاری سرمایه گذاری ناشی از مخارج بازیابی دولتی می تواند از طریق اهرم سازی، 
بیشتر شود. در نتیجه ضریب ارزش سهام و اهرم بدهی، یک دالر حمایت مستقیم دولتی 
از پروژه های زیربنایی در شرایط مناسب، ۱۰ دالر سرمایه را از طریق طرح های تامین مالی 
دولتی-خصوصی بسیج می کند. البته این ضریب در کشورهای در حال توسعه کمتر است. 
ــار اولیه سرمایه گذاری عمومی ۲ تریلیون تا 3.۵ تریلیون دالر به  در این  حالت، حتی فش
وضوح، پتانسیل عمده ای برای رشد دارد. بخش قابل توجهی از بودجه های اختصاص یافته، 
از طریق سازوکارهای تدارکات عمومی که شامل مشارکت عمومی-خصوصی نیست، هزینه 
خواهد شد. تحت مفروضات محافظه کارانه مبنی بر اینکه یک سوم برنامه های سرمایه گذاری 
دولتی که تاکنون تصویب شده از طریق اشکال مختلف مشارکت با بخش خصوصی به کار 

گرفته شود، پتانسیل سرمایه گذاری می تواند به ۱۰ هزار میلیارد دالر برسد.
ــعه یافته و چند اقتصاد بزرگ نوظهور  ــورهای توس بخش عمده ای از بودجه بهبود را کش
اختصاص داده اند و تنها ۱۰ درصد از کل برنامه های هزینه های بهبود تاکنون به کشورهای 
ــعه تعلق داشته است. با این حال، میزان برنامه ها به حدی است که احتماال  در حال توس
ــهود خواهد بود و تامین مالی پروژه های  تاثیرات مثبت و منفی آنها در اکثر اقتصادها مش
بین المللی، یکی از ساز وکارهای اصلی است که بسته های هزینه های دولتی  داخلی را به 
سمت جریان های سرمایه گذاری بین المللی هدایت می کند. به طور کلی، با توجه به اندازه 
آن ها، بسته های سرمایه گذاری برای بازیابی به احتمال زیاد الگوهای سرمایه گذاری جهانی 
را برای چندین سال آینده شکل می دهند و مکانیسم اصلی که اتفاق خواهد افتاد از طریق 
تامین مالی پروژه های بین المللی است. انتظار می رود که تاثیر فوری این برنامه ها بر روی 
ــرمایه گذاری مستقیم خارجی، جهت تغییر به سمت زنجیره های تامین کننده  الگوی س
تاب آوری، محدود باشد.  اما تاثیرات طوالنی تر با در نظر گرفتن مالحظات تاب آوری، بخشی 
ــرمایه گذاری می شود . این امر منجر به توازن مجدد  از محرک ها و عوامل تعیین کننده س
تدریجی شبکه های بین المللی تولید نسبت به سطوح باالتر متنوع سازی و منطقه بندی و 
به احتمال زیاد کمتر برون سپاری خواهد بود. برای بسیاری از کشورها، تغییر تدریجی به 
سمت شبکه های تولید بین المللِی تاب آورتر می تواند فرصتی ایجاد کند. نزدیکی و مسیرهای 
پایدار عرضه به بازارهای منطقه ای نسبت به هزینه های پایین نیروی کار به عنوان عوامل 
تعیین کننده سرمایه گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین، متنوع سازی 
در جهت تاب آوری می  تواند منجر به گنجاندن کشورهای بیشتری در زنجیره های تامین 
جهانی شود. با این حال، فشار برای تاب آوری در زنجیره تامین ریسک هایی را نیز به همراه 
دارد، به ویژه برای کشورهایی که بر جذب آن نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی که برای 
رشد، به بخش های صادراتی متکی هستند. ایران نیز پتانسیل های بالقوه ای برای مشارکت 
در این برنامه ها داشته و استفاده از این فرصت ها نیازمند رویکردی منسجم در سیاستگذاری 
است. در سطح استراتژیک، برنامه های توسعه یا سیاست های صنعتی باید هدایت کننده آن 
باشند که صنایع مختلف برای برقراری تعادل در شبکه های تولید بین المللی جهت تاب آوری 
بیشتر در زنجیره تامین )از منظر شرکت( و تاب آوری اقتصادی و اجتماعی بیشتر )از دیدگاه 
کشور( وارد شوند. همچنین باید موجبات ارتقا و تسهیل سرمایه گذاری در صنعت را که 
برای تکمیل هزینه های زیرساخت الزم است، فراهم کنند. هم چنین استراتژی های توسعه 
صنعتی باید یک خط سیر مناسب از پروژه های بانک پذیر ایجاد کند. فقدان پروژه های آماده 
بهره برداری می تواند به مانعی در جذب تامین مالی پروژه های بین المللی شود و این ریسک 
وجود دارد که در صورت عدم وجود پروژه هایی که مراحل طراحی، ارزیابی امکان سنجی و 
آماده سازی مقررات را طی کرده  باشند، ارائه بودجه های سرمایه گذاری با تاخیرهای طوالنی 

مواجه شود.

مقایسه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به ایران و 
 برخی کشورهای منطقه )میلیون دالر(

سرمایه گذاری جهانی تحت تاثیر پاندمی کووید ۱۹ رو به کاهش گذاشت و حاال دولت های 
ملی، سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای و موسسات بین المللی، برنامه  های محرک 
اقتصادی عمده ای را برای پاسخ به این بحران در سراسر جهان اتخاذ کرده انـد و این  برنامــه 

ها هــم چنان در حال توسعه است. این برنامه  ها عموماً متشکل از دو نوع بسته است:
بسته های نجات: به عنوان مثال حمایت از درآمد افراد جامعه و حمایت از کسب وکارها 
که به اورژانس بهداشتی و تقویت شبکه امنیت اجتماعی می پردازد و ذینفعان هدف آن 
عمدتاً خانوارها هستند. ابزارهای آن عمدتاً هزینه های مستقیم مربوط به بهداشت، یارانه 
نقدی و حمایت از درآمد افراد، تخفیف های مالیات بر درآمد، تخفیف مالیاتی موقت و مزایا 

برای بخش بهداشت است.
بسته های بهبود: برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت که به ایجاد سرمایه گذاری جدید 
می پردازد و ذینفعان هدف آن عمدتاً شرکت ها یا صنایع هستند. ابزارهای آن عموماً شامل 
ــاخت ها(، اهرم سازی سرمایه گذاری خصوصی از  سرمایه گذاری دولتی )بیشتر در زیرس
طریق مشارکت سهام، گسترش ضمانت ها، مشوق های مالی، مشوق های مالیاتی، تسهیل 

و بهبود مقررات است. 
از دیدگاه سرمایه گذاری، هر دو بسته نجات کسب وکارها و بسته های سرمایه گذاری نقش 
ــی در بازیابی دارند. اقدامات دولت که از بنگاه ها در طی بحران حمایت می کند، از  مهم
حفظ موجودی سرمایه حمایت می کند و بسته هایی که شامل سرمایه گذاری دولتی در 
زیرساخت ها هستند مستقیماً به این موجودی می افزاید.تا به امروز، هزینه های مالی جهانی 
ــخ به همه گیری کرونا در حدود ۱۶ هزار میلیارد دالر است که تقریباً ۱۵ درصد  در پاس
از تولید ناخالص داخلی جهانی است. بر اساس داده های صندوق بین المللی پول و با در 
نظر گرفتن تمایز بین مصرف کوتاه مدت و برنامه های بلند مدت، ارزش تخصیص یافته 
به بسته های خلق سرمایه گذاری بین ۲ تا 3 هزار میلیارد دالر است. برنامه های پشتیبانی 
نیز بسته به فضای مالی، مرحله همه گیری و شدت تاثیر اقتصادی آن در بین کشورها 

فریال مستوفی 
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری 

اتاق تهران
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وجود نمایشگاه دائمی برای محصوالت دانش بنیان، ضروری است

وظیفه ذاتی صندوق نوآوری تامین مالی حوزه دانش بنیان و نوآوری است 

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت های دانش بنیان در 1۴0 نمایشگاه خارجی

ــگاه دائمی محصوالت دانش بنیان باعث دلگرمی  رئیس جمهور، گفت: افتتاح نمایش
همه جوانان است که در زمینه فعالیت های دانش بنیان کار می کنند و مسیری برای 
فروش بهتر و ارتباط بیشتر با جهان و همچنین رابطه تجار و بازرگانان با اندیشمندان 
ــن روحانی، در هفتاد و  ــت. دکتر حس ــرکت های دانش بنیان اس ــمندان و ش و دانش
ششمین هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید، فرمان افتتاح رسمی پنج 
ــت جمهوری را از طریق ویدئوکنفرانس  طرح فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاس
صادر کرد. رصدخانه ملی کاشان، خانه های خالق در کاشان و تهران، نمایشگاه دائمی 
ــاخت، طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی  محصوالت دانش بنیان صادراتی ایران س
اتوبوس برقی شهری و کارخانه های نوآوری پارک علم و فناوری کرمانشاه طرح هایی 
ــده و به شکل رسمی به  ــتند که با هزینه ای بالغ بر 3۸۴ میلیارد تومان اجرا ش هس
بهره برداری رسیده اند. با بهره برداری از این طرح ها برای هزار و ۱۹۵ نفر اشتغال پایدار 
و مستقیم ایجاد می شود. رئیس جمهور در آیین افتتاح خانه های خالق در استان های 
اصفهان و تهران، گفت: از اینکه امروز شرایطی فراهم شده که در خانه های خالق مسیر 
جدیدی در زمینه اشتغال و همچنین هنر و توانمندی های جوانان، تحصیلکرده ها در 
ــود، بسیار خوشحالم. روحانی افزود: در  ــته های مختلف استفاده و بهره برداری ش رش
خانه های خالق به عنوان سند معماری گذشته هم می شود زیبایی های ایران در قرون 
و دهه های گذشته به نمایش گذاشته شود و هم اینکه این مراکز معماری و سنتی 
ــیر اشتغال جدیدی را برای جوانان عزیز بوجود می آورد. رئیس  حفظ می شود و مس

جمهور قبل از صدور فرمان افتتاح نمایشگاه دائمی محصوالت دانش بنیان صادراتی 
ــاخت در تهران، وجود یک نمایشگاه دائمی برای محصوالت دانش بنیان را  ایران س
الزم و ضروری دانست و گفت: افتتاح این نمایشگاه باعث دلگرمی همه جوانان است 
ــیری برای فروش بهتر و  ــه فعالیت های دانش بنیان کار می کنند و مس ــه در زمین ک
ارتباط بیشتر با جهان و همچنین رابطه تجار و بازرگانان با اندیشمندان و دانشمندان 
و شرکت های دانش بنیان است که می تواند محصوالت ما را از این طریق به کشورهای 

مختلف معرفی و صادر کند.

ــازی صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: بیش از ۱۴۰ نمایشگاه خارجی  مدیر توانمندس
ــاختمان،  ــای مختلف فناوری از جمله فناوری اطالعات، س ــال ۱۴۰۰ در حوزه ه در س
صنایع غذایی و معدنی تحت حمایت صندوق قرار گرفته است.  دکتر مرضیه شاوردی 
در یازدهمین یکشنبه های صادراتی صندوق نوآوری با موضوع »پذیرش هیات تجاری از 
افغانستان« گفت: در پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ها، ۹۰ درصد هزینه ها تا 
سقف ۱۵۰ میلیون تومان به شرکت ها پرداخت می شود.وی افزود: دلیل حمایت صندوق 

نوآوری از حضور شرکت ها در نمایشگاه های دائمی خارجی، توسعه صادرات شرکت های 
دانش بنیان است تا شرکت ها بتوانند در بازارهای هدف صادراتی به مدت یک سال محصول 
خود را به نمایش بگذارند که با کمک کارگزاران این کار انجام می شود. در حال حاضر ۴ 
نمایشگاه در چین، آذربایجان،  عراق و ارمنستان داریم و نمایشگاه افغانستان به زودی افتتاح 
خواهد شد.شاوردی با اشاره به اهداف برگزاری یکشنبه های صادراتی صندوق نوآوری ادامه 
ــرکت های دانش بنیان بتوانند  داد: اعزام و پذیرش هیات تجاری را در نظر گرفته ایم تا ش
جلسات B2B  را با شرکای خارجی خود دنبال کنند و کارگزاران، برنامه ریزی جلسات را 
برای شرکت ها انجام  دهند.  مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: ما 
در صندوق می توانیم میزبان هیات تجاری باشیم و صندوق کمک می کند تا شرکت های 
ــگاه ها دریافت کنند تا الزامات  ــتانداردهای الزم را برای حضور در نمایش دانش بنیان اس
مشتریان و کارگزاران تامین شود. وی به خدمات آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: صندوق 
نوآوری در راستای خدمات آزمایشگاهی، 7۰ درصد هزینه ها تا سقف 3۰۰ میلیون تومان به 
شرکت های دانش بنیان کمک می کند تا بتوانند آزمون های تخصصی را بر روی محصوالت 
دانش بنیان خود انجام دهند.شاوردی با بیان اینکه مهمترین دارایی های شرکت های دانش 
بنیان، دارایی های فکری است، افزود: با توجه به اینکه شناسایی این دارایی ها از اهمیت 
بسیاری برخوردار است، ۱۴ خدمت در صندوق نوآوری وجود دارد تا  از دارایی های فکری 

شرکت های دانش بنیان محافظت کند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در صندوق مجموعه سرویس های متنوع مالی داریم که با توجه به نیاز هر یک از شرکت ها، 
خدمات ارائه می کنیم. دکتر علی وحدت در رویداد »پیوند فرهنگی فرنو شخصیت پردازی« درباره برپایی رویداد پیوند از سوی صندوق 
نوآوری، بیان کرد: پیوند از مجموعه رویدادهای صندوق است که هدف آن بهم رسانی نیست بلکه به اشتراک گذاشتن ایده ها با کمک 
شتاب دهنده های دانش بنیان برای رسیدن به مرحله دوشنبه های استارت آپی است. وی افزود: پیوند شامل تیم هایی است که حدود 
یکسال از فعالیت های خود را در حوزه فرهنگی دنبال کرده باشند که در این مورد تیم ها باید در کنار شتابدهنده های دانش بنیان  وارد 
مرحله رشد شوند. در این رویداد توجه به حوزه نیروی انسانی اتفاق مهمی  است، به طور مثال در بحث آموزش کتاب کودکان، تیم های 
خوبی با محوریت اشتغال، ارزش افزوده و... داشتیم.رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با بیان اینکه وظیفه ذاتی این صندوق 
تامین مالی حوزه دانش بنیان و نوآوری است، اظهار کرد: ما مجموعه سرویس های متنوع مالی داریم که با توجه به نیاز هر یک از 
شرکت ها، خدمات ارائه می کنیم. برای شرکت های بزرگ نیز تسهیالت بانکی را در نظر گرفته ایم و شرکت های متوسط نیز می توانند از 
صندوق های پژوهش و فناوری که عامل صندوق نوآوری محسوب می شوند، خدمات دریافت کنند.وحدت به تولید محصوالت بهداشت 
و تجهیزات پزشکی از سوی شرکت های دانش بنیان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: هشت تیم در حوزه دانش بنیان توانستند در فاصله 
زمانی کم در این ایام همزمان با چند کشور دیگر به تولید محصوالت متنوع بپردازند و کشور را از واردات این محصوالت بی نیاز کنند.
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محصوالت فناورانه نسل سوم حوزه اقتصاد خالق، دیجیتال و هوشمند رونمایی شد

حمایت از شرکت های خالق حمایت از جامعه است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، گفت: شرکت های حوزه اقتصاد خالق، دیجیتال 
و هوشمند توانسته اند دانش آموخته های نخبه زیادی را به خود جذب کنند و استفاده 
از همین نخبگان باعث شده که این شرکت ها ابتکارات و نوآوری های منحصر به فردی 

داشته باشند.
محصوالت فناورانه نسل سوم حوزه اقتصاد خالق، دیجیتال و هوشمند با حضور سورنا 

ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد.
سورنا ستاری درباره چرایی برگزاری این جلسات توضیح داد: وقتی این جلسات با اسامی 
ــود اهدافی چون، شناساندن  مختلف چون رونمایی یا معرفی محصوالت برگزار می ش
برخی از شرکت ها و تشویق آنها را دنبال می کند. این اهداف برای محصوالت جدید با 

تأکید بیشتری پیگیری می شوند.
وی افزود: این شرکت های پیشرو توانسته اند از مرحله تئوریک و دانشگاهی به فرآیند 
ساخت محصول برسند و همین تولید محصول باعث تشویق است. در سال های اخیر 
شرکتهای زیادی در کشور وارد بخش هوش مصنوعی شده اند و هنوز این حوزه نیازهای 

زیادی دارد.
ستاری تصریح کرد: شرکت های حوزه اقتصاد خالق، دیجیتال و هوشمند توانسته اند 

دانش آموخته های نخبه زیادی را به خود جذب کنند. استفاده از همین نخبگان باعث 
ــرکت ها ابتکارات و نوآوری هایی منحصر به فردی داشته باشند. این  ــده که این ش ش
ــت بوم داخل کشور بوده  است. در واقع فعالیت ها در  ابداعات و نوآوری ها مختص زیس

حوزه هوش مصنوعی باید مبتنی بر ویژگی ها همان کشور باشد.
ــده اند و با هوش مصنوعی بخش  ــرکت ها به حوزه آموزش وارد ش وی ادامه داد: این ش
ــور هم پیشرفتهای زیادی داشته است. باید از این شرکت های پیش رو در  آموزش کش
حوزه های مختلف استفاده و آ ن ها را تشویق کرد چرا که کاربرد آنها در حوزه های مختلف 
زیاد است؛ مثال وقتی از یک پلتفرم خرید اینترنتی استفاده می کنیم، محصوالت مختلف 
توسط همین هوش مصنوعی به ما پیشنهاد داده می شود و آن پلتفرم سلیقه شما را 
تشخیص می دهد. همچنین سیستم تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار اهمیت 

دارد و بخش زیادی از تبلیغات در دنیای فعلی مبتنی بر هوش مصنوعی است.
معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یک شرکت تاکسی اینترنتی چرا باید ۴۰۰ 
برنامه نویس داشته باشد که هر روز سیستم را به روزرسانی کنند؟ چون تمام این خدمات 
مبتنی بر هوش مصنوعی است. همین دانش و کاربرد آن در بانکداری هم وجود دارد و 

در سایر رشته ها هم گسترش پیدا کرده است.
ــتاد اقتصاد دیجیتال از این حوزه های پیشرو  ــت که س وی گفت: خواهش من این اس
حمایت کند؛ این حوزه ها زود به بازار می رسند و رسیدن آنها به بازار زمان بر نیست اما هر 

حوزه نوظهوری نیاز به حمایت دارد. ما هم در کنار فعاالن این حوزه خواهیم بود.
ــم از محصوالت فناورانه نسل سوم شرکت دانش بنیان آفرینش و بینش  در این مراس
ایرانیان با محصول پلتفرم الیو بوک ، رستاک میدیا سپهر با محصول بالکچین به عنوان، 
ــرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس محصول بسته  نرم افزاری مدیریت  ش
عملکرد تجهیزات ، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران با 
محصول آزمایشگاه،  شرکت یکتا ققنوس پارس با چهار محصول سکوی تامین مالی 
جمعی ، پلتفرم آرامش ، پلتفرم برات و کیف پول نشان ریال ، مرکز تحقیقات اینترنت اشیا 
با محصول کارا پلتفرم، شرکت دادماتک با محصول پیکره و فناوری گفتگوی روزمره زبان 
فارسی ، آرمان رایان شریف با محصول پیکره و فناوری گفتگوی روزمره زبان فارسی و 

شرکت روایتگران دنیای نو بامحصول پلتفرم راوینو رونمایی شدند.

دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، گفت: در نهاد قانونگذار مجلس از هیچ 
تالشی برای توسعه چتر حمایتی بر سر فعاالن فناور و خالق کشور، فروگذار نخواهیم 
کرد.هادی بیگی نژاد نماینده همدان و مالیر در مجلس، گفت: حمایت های مورد نیاز 
شرکت های خالق و دانش بنیان، به ویژه در دو حوزه خرید خدمات و محصوالت و تجربه 
اندوزی، قابل تخصیص است. دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: قاطبه 
شرکت های خالق و دانش بنیان در ابتدای کار، تجربه چندانی در امور تجاری، بازاریابی، 
فروش محصول و مدیریت منابع انسانی ندارند، باید بسته های حمایتی هدفمندی برای 
توانمندسازی این شرکت ها، تدوین شود. این حمایت همیشه نقدی نیست و می تواند 
در قالب مشاوره یا خدمات و پشتیبانی های اداری صورت گیرد.بیگی نژاد ضمن تبیین 
ــرکت های  خالق و نوآور در کشور، گفت: خرید خدمات و محصوالت خالق و  نقش ش
ــت که باید مورد توجه قرار گیرد.  ــیار کلیدی اس دانش بنیان، دیگر روش حمایتی بس
ــیاری از شرکت های فناور و خالق گله مند هستند که مقاومت هایی در برابر خرید  بس
ــرکت این شرکت های جوان  ــاخت وجود دارد و البی واردات مانع از ش کاالی ایران س
می شود.وی افزود: البته در حال حاضر قانون محصول مشابه داخلی وجود دارد و باید 
تالش کرد تا این قانون به شکل موثری اجرا شود. بر اساس این قانون در صورت  تولید 
ــور، وزارت صمت نباید اجازه واردات محصول مشابه خارجی را  محصول در داخل کش
بدهد. گاهی نیز راه هایی برای دور زدن این قوانین پیدا می شود، مثالً دستگاه پیش از 
ــور می شود و در داخل کشور مونتاژ  ــده و در قالب قطعات وارد کش ورود به ایران باز ش
می شود، ما البته درصدد هستیم که جلوی این گونه موارد را نیز بگیرم. به صورت کلی 
باید تالش کرد تا همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی و عمومی مکلف شوند که کاالی 

ایران ساخت تهیه کنند.

نماینده همدان و مالیر در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به حوزه فعالیت شرکت های 
خالق گفت: ما در کشور در حوزه های بی شماری به خالقیت نیاز داریم. برای مثال یک 
استارتاپ خوب دیدم که برای خریداران بالقوه خانه با استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
امکان دیدن مبلمان و دکوراسیون نهایی منزل را فراهم می کرد تا آنها  منزل مورد نظر 
خود را انتخاب کنند. شرکت های خالق در حوزه های وسیعی مانند کشاورزی، حمل 
ــگری، میراث فرهنگی، زیرساخت های فناوری اطالعات و دیگر رشته ها  و نقل، گردش

می توانند سرمنشاء اثرات مثبت بسیاری باشند.
عضو قوه مقننه افزود: بر این اساس خدمت به شرکت های خالق خدمت به جامعه است 
و ما نیز در نهاد قانونگذار مجلس از هیچ تالشی برای توسعه چتر حمایتی بر سر فعاالن 

فناور و خالق کشور، فروگذار نخواهیم کرد.
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ایجاد پارک فناوری مشترک میان ایران و ارمنستان در دستور کار شش ماهه

پیش بینی رشد ساالنه 1۹.۴ درصدی در بخش ارتباطات کشور

صعود شش رتبه ای ایران در جایگاه مدیریت امنیت سایبری

ــی، تاکید کرد: ایجاد پارک فناوری  ــتان در دیدار با طرف های ایران وزیر اقتصاد ارمنس
ــتان در محدوده منطقه نخجوان-آرارات یک ایده خوب  ــترک میان ایران و ارمنس مش
است و تالش می کنیم این پارک را طی مدت ۶ ماه راه اندازی و تجهیز کنیم. فعاالن 
حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هم می توانند جزء نخستین گروه های مستقر در 
این پارک باشند.ووهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان در دیدار با معاون سیاست گذاری 
و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به روابط گسترده ایران و 
ــتان، گفت: همه همکاری ها اعم از اقتصادی و فناورانه مورد حمایت ارمنستان  ارمنس
است. ما عالقه مند به توسعه همکاری های دانشگاهی میان دو کشور هستیم.وی افزود: 
باید فضا و زیرساختی فراهم کنیم که شرکت های فناور دو کشور را به یکدیگر معرفی 
کنیم و شورومی برای معرفی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق دو 

طرف ایجاد شود.
وزیر اقتصاد ارمنستان همچنین بیان کرد: می توانیم بسته بندی و صادرات داروهای 
ــود به بازار  ــتان ثبت ش ــور ایران در ارمنس ایرانی را هم انجام دهیم. اگر دارویی از کش
اوراسیا نیز ورود خواهد کرد.وی ادامه داد: هوشمندسازی و شهر هوشمند یکی دیگر از 

حوزه هایی است که می توانیم برای توسعه آن با یکدیگر همکاری کنیم. تعداد زیادی 
از مردم ارمنستان در دیگر کشورها زندگی می کنند که این موضوع فرصت خوبی برای 

معرفی و ایجاد بازار خارجی محصوالت فناورانه ایرانی محسوب می شود.

جمهوری اسالمی ایران در شرایط مقابله با محدودیت ها و مدیریت ویروس همه گیر کرونا 
و تاثیراتی که این پاندمی بر پیکره نیروی انسانی کشور داشته، با ارتقاء یک رتبه در سطح 
منطقه و شش رتبه در بین کل کشورهای جهان موفق گردیده تا با اخذ جایگاه ۵۴ در بین 
۱۹۴ کشور سنجه های توسعه مدیریت امنیت اطالعات را در فضای سایبر بهبود بخشد 
تا از این راه، نرخ آسیب و خسارات احتمالی در مواجهه با تهدیدات و حمالت سایبری را 
تعدیل کنند. سازمان فناوری اطالعات ایران توانست با شناسایی نقاط قوت و توانمندی های 
سایبری کشور و ارائه مستندات فنی و مدیریتی، جایگاه کشور را در ارزیابی شاخص های 
جهانی امنیت سایبری )GCI( ، شش رتبه ارتقاء دهد.در راستای انجام ماموریت محوله 

به سازمان به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در همکاری های مشترک بین المللی با مجامع 
جهانی نظیر اتحادیه بین المللی ارتباطات )ITU( ، این سازمان توانست با انجام تحقیقات 
ــی های کارشناسی، ضمن شناسایی نقاط قوت و توانمندی های سایبری  میدانی و بررس
کشور و ارائه مستندات فنی و مدیریتی، جایگاه کشور را در ارزیابی شاخص های جهانی 
امنیت سایبری )GCI( ، شش رتبه ارتقاء دهد. این سنجه های ارزیابی متشکل از پنچ 
رکن قانونی، فنی، ظرفیت سازی، سازمانی و تعامالتی و ۲۰ شاخص اصلی و بیش از ۸۰ 
سوال می باشد که مراتب در پرسشنامه ای طراحی شده اند و کشورها طی دوره های زمانی 

مشخص ضمن پاسخ گویی به سواالت، ملزم به ارائه مستندات و شواهد فنی نیز هستند.
موفقیت بدست آمده در حالی است که در سال های اخیر عالوه بر پیچیده تر شدن ساختار 
حمالت، نرخ تهدیدات و حمالت سایبری نیز رشد فزاینده ای داشته و مهاجمین سایبری 
تالش فراوانی برای ایجاد اختالل و فعالیت های خرابکارانه در فضای سایبری کشور بکار 

بسته بودند. 
سازمان فناوری اطالعات ایران، با مشارکت فعال در مجامع بین المللی توانسته تا با اصالح 
و بهبود مسیر حرکت سایبری مَنطبق با استانداردها، به روش ها و تکنیک های این حوزه، 
گام های راهبردی موثری را در جهت امن سازی بیشتر فضای تولید و تبادل اطالعات بردارد 

و در بین کشورها جایگاهی مناسب را به خود اختصاص دهد.
بدیهی است تداوم این موفقیت و بهبود این جایگاه، نیازمند همکاری همه جانبه سازمان ها 
و دستگاه های اجرایی و عزم قاطع ملی در رعایت مالحظات و الزامات امنیت سایبری و 
توجه به دستورالعمل و استانداردهای فنی و مدیریتی حوزه امنیت سایبری در سطح کل 

کشور می باشد.

ــد ساالنه ۱۹.۴  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: برای بخش ارتباطات رش
درصدی ارزش افزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات در کشور است.فرهاد معارفی 
در مراسم رونمایی از سند ارتقای بهره وری دربخش ارتباطات با اشاره به اهمیت بهره وری و ضرورت ارتقای بهره وری 
در برنامه ششم توسعه، گفت: در ماده 3 این قانون رشد اقتصادی کل کشور ۸ درصد تعیین شده است در حالی که برای 
بخش ارتباطات رشد ساالنه ۱۹.۴ درصد ارزش افزوده در نظر گرفته شده که گویای محرک و پیشران بودن بخش ارتباطات 
در کشور است. معارفی رشد ساالنه بهره وری در بخش ارتباطات را در برنامه ششم توسعه ۶.۵ درصد عنوان کرد و گفت: 
پیش بینی این اعداد برای بخش ارتباطات نشان می دهد که کشور و مسوولین قوه مقننه از بخش ارتباطات انتظار و توقع 
ویژه ای دارند.وی به تکالیف برنامه ششم برای بهره وری در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: وزارت ارتباطات با کمک 
سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه خود موفق به شناسایی موانع ارتقای بهره وری در بخش شده است که مبتنی بر آن 
سند و برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری تهیه و تنظیم شد.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با اشاره به 
همکاری نزدیک سازمان ملی بهره وری برای تهیه سند و برنامه عملیاتی این حوزه، گفت: امروز شاهد یک نقشه راه و بیش 

از ۶۰ برنامه عملیاتی به تفکیک دستگاه ها برای استقرار چرخه مدیریت بهره وری در بخش ارتباطات هستیم.
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 در حوزه فضای مجازی استقالل نداریم
آسوشه معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با 
ــان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی به عصر  بی
ــتیم ،گفت: به نظر  ــد هس ــای مجازی معتق فض
ــت و  ــد که امروز عصر فضای مجازی اس می رس
ویژگی هایی که فضای مجازی برای ما به ارمغان 
می آورد کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت در امور 
ــت.وی افزود:  و افزایش کیفیت زندگی و رفاه اس
در مرکز ملی فضای مجازی انجام امور روزمره در فضای شبکه ای به مباحث اجتماعی، 
سیاسی، امنیتی، تکنولوژی و فناورانه، محیط زیست، فرهنگی، اقتصادی و قوانین تقسیم 
ــود. فضای مجازی همه وجوه زندگی را در بر گرفته است، اگر در کشور ما  بندی می ش
هنوز این امر محقق نشده، علــت آن می تواند عدم تاکیدات و عنایت کشور به این مسئله 
است. علیرغم اینکه از سال ۹۰مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی به 
دستور رهبری ایجاد شده، اما متاسفانه تا امروز آنچنان که باید و شاید به سرانجام نرسیده 
است.آسوشه اضافه کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری فضای مجازی وسیله آزادی 
است، بدین معنا که حاکمیت اعتقاد دارد که فضای مجازی باید در اختیار مردم قرار بگیرد 
و مردم باید از آن در راستای آزادی استفاده کنند، لیکن این اتفاق نیافتاده و متاسفانه در 

حوزه فضای مجازی استقالل نداریم.
 در بخش حوزه تولید محتوا خالء های جدی وجود دارد

در ادامه این برنامه احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی فضای مجازی کنونی را یک تکنولوژی نوین ارتباطی دانست و گفت: وسعت نگاه ها 
به فضای مجازی متفاوت است. امروزه تکنولوژی نوین ارتباطی سال به سال تغییر می یابد 

و اکنون هر فرد می تواند تولید کننده محتوا و پیام باشد.
وی به بحث تکنیک و تکنولوژیک و محتوا در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: تکنیک 
در فضای مجازی در حال پیشرفت است که سایر حوزه ها نیز از آن تبعیت داشتند. کشور 
از لحاظ تکنیک و زیرساخت ها در فضای مجازی با تغییرات بسیاری مواجه شده و رجوع 
مردم به اینترنت فوق العاده زیاد شده است. میزان مصرفی اینترنت کنونی با ۵ سال گذشته 
تحول بسیار شگرفی ایجاد کرده است. حتی مصرف اینترنت در دوران کرونا و قبل از کرونا 
و نوع سبک زندگی مردم کامال متفاوت شده است. بنابراین؛ ورود فضای مجازی به تک تک 

زندگی انسان ها در کشور اثرگذار بوده است.
قاضی زاده همچنین گفت: در حوزه تولید محتوا 
ــود دارد. همچنین در حوزه  خالء های جدی وج
ــذاری در حوزه فضای مجازی  حکمرانی و قانونگ
در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، باید گفت 
علت برخی تنازعاتی که در سیاست گذاری فضای 
ــود دارد، خالءهای قانونی  ــور وج مجازی در کش
ــای مجازی باید با  ــت. وی افزود: در حوزه فض اس
مردم صادقانه صحبت کرد و در عین حال نیازمند 

سیاست مداری و حکمرانی دقیق و درست هستیم.
 تنها مشکل کنونی نحوه مدیریت فضای مجازی است

ــابق فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز اذعان داشت: با توجه به  جاویدنیا معاون س
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی که فرمودند ابزار باید برای خود 
ما باشد و با اینکه فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز روز بشر می باشد هیچ 
کس مشکل ندارد و از نظر مبانی عقلی و حاکمیتی هیچ تناقضی در استفاده از فضای 
مجازی با مبانی عقلی و حاکمیتی ندارد.بنابراین؛ مکلف هستیم که از تمام ابزارهای روز در 

نگاه کارشناسان پیرامون فضای مجازی؛ فرصت ها و آسیب ها
برنامه تلویزیونی» غیرمحرمانه« با موضوع »فضای مجازی، فرصت ها و آسیب ها« با حضور عباس آسوشه معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی؛ سید احسان قاضی زاده هاشمی 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی؛ جواد جاویدنیا معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور؛ سیدعلیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه  از 

شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

راستای منافع مردم و کشور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه هدف از مدیریت فضای مجازی بستن این فضا نیست، گفت: علت وجود 
چنین جریانی دوگانه سازی و عملیات روانی توسط دشمنان است. هدف دشمن این است 
که در این فضا بیشترین بهره را در جهت منافع خود ببرد و حاکمیت خود را از نظر فکری 
و فرهنگی به معنای کامل در ایران توسعه بخشد. هر چه این فضای کاربری به سمت و 
سویی سوق پیدا کند که از خدمات، سخت افزار و نرم افزار بیگانه استفاده بیشتری داشته 

باشیم، مشابه این است که حاکمیت خود را در این فضا از دست داده ایم.
ــابق فضای مجازی دادستانی کل کشور اضافه کرد:  علت تمام این بحث ها و  معاون س
تنازعات این است که متاسفانه بخش های دولتی و برخی از بخش های حاکمیتی یا از آن 
آگاه نیستند که در این صورت جای تامل دارد و یا اینکه منافع حزبی و جناحی آنها ایجاب 
ــی شود و حرف هایی که خود به نوعی  می کند که  از این فضا بهره برداری های سیاس
خواستار عنوان کردن آن هستند و احساس می کنند که در رسانه های رسمی جامعه از 
نظر حقوقی جایگاهی ندارد و بیان آن ممکن است مساوی با ارتکاب جرم باشد، از این فضا 

در این راستا بهره می گیرند و نفع آنها در این است که این فضا به همین شکل بماند.
جاویدنیا همچنین بیان کرد: برخی از این چشم پوشی ها و کوتاهی ها هدفمند صورت 
می گیرد و نیات و مقاصدی پشت آن وجود دارد. جدا از اینکه برخی از مواضع نیز در فضای 

مجازی رها می باشد.
وی با بیان نارضایتی ها نسبت به عملکرد شورای 
عالی فضای مجازی، افزود: همه قوا در این شورا 
ــکالت موجود در فضای  وجود دارند، لیکن مش
مجازی را کسی برعهده نمی گیرد.  غیر از بخش 
تخصصی وزارت ارتباطات که صرفا به بحث منافع 
اقتصادی و سیاسی دولت و جناح حاکم پرداخته 

است.
جاویدنیا افزود: مقام معظم رهبری در دو مقطع 
صحبت از برنامه ریزی کوتاه مدت داشتند لیکن 

فضا به شکلی پیش رفته است که دستگاه هایی که در این زمینه موظف هستند، به تعبیر 
مقام معظم رهبری به ول بودن فضای مجازی افتخار می کنند.

 در فضای مجازی با ولنگاری عجیبی روبه رو هستیم
آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه نیز در ارتباطی تصویری عنوان کرد: متاسفانه در 

بحث فضای مجازی با ولنگاری و جریان عجیبی روبه رو هستیم.
وی وضعیت فضای مجازی را به آپارتمان بدون در و پیکر تشبیه کرد و گفت: متاسفانه با 
شرایطی روبه رو هستیم که فقر سواد رسانه ای در سطح مسئوالن مدیران و مردم به شدت 
دیده می شود.آل داوود اضافه کرد: ما در محاصره تبلیغاتی دشمن هستیم و باید جوانان 
این محاصره تبلیغاتی را بشکنند اما از طرفی فضای غیررقابتی بین سرویس ها و خدمات 
خارجی با داخلی قرار دادند و اکنون جوان نخبه کشور در حوزه فضای مجازی که در حال 

طراحی سرویس می باشد، مایوس است.
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انتخاب اسرتاتژیک پیش روی صنعت تلکام؛ شنا کردن و یا غرق شدن؟!

دکتر جمشید قضاتی 
نویسنده و تحلیلگر حوزه مدیریت 

DBA وفناوری اطالعات

 یافته های گزارش استراتژی مشاور تجاری PwC یعنی غرق شدن یا 
شنا کردن:

اتخاذ انتخاب های راهبردی برای صنعت مخابرات آینده می باشد. در این یادداشت، 
نگاهی به وضعیت موجود عرضه کنندگان ارتباطات و هجوم داده هایی که با گسترش 

شبکه های  5G و اینترنت اشیا ارائه می شود، خواهیم انداخت.
در عین حال، ذکر این نکته ضروری است این گزارش درست قبل از اینکه کووید ۱۹ 
ــیاری از کشورها را محاصره کند، منتشر شده، و یافته های آن مربوط به صنعت  بس
ــد. البته، ممکن است بعلت پاندمی کرونا، اختالف بین شرکت ها  ارتباطات می باش
حتی حادتر شده باشند و با توجه به ماندگاری در رکورد اقتصادی ناشی از این بحران، 

معانی جدیدی به خود گرفته باشد.
ــی تاکنون موفق به همراهی با  ــرویس های مخابرات در حالی که عرضه کنندگان س
ــده اند ، اما به زودی،  تغییرات تدریجی الزم در گذار از تلفن ثابت به تلفن همراه ش
زیرساخت های شبکه اصلی دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود. کاربران، استفاده از 
داده های فزاینده خود را از طریق تلفن های هوشمند و دستگاه های قابل حمل دیگر 
کنترل می کنند و اپراتورها به زودی مجبور می شوند پلت فرم های ارتباطی خود را 

که بطور یک جانبه کنترل نمی کردند، مدیریت کنند.
برای ایجاد و بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی، مسیرهای مختلفی وجود دارد، 
بنابراین امروزه الزم است اپراتورها، انتخاب های استراتژیک جسورانه ای برای حفاظت 

از آینده داشته باشند.

 ارتباطات فعلی
اینکه تکنولوژی دیجیتال براساس چگونگی استفاده مردم و تعامل آنها با ارتباطات از راه 
دور طی چند دهه گذشته به طور گسترده ای تغییر کرده است، غیرقابل انکار است. از 
موبایل ها تا تلفن های هوشمند و اینترنت دایال آپ تا باند پهن، ماهیت مصرف به شکل 

خارق العاده ای تغییر جهت داده است. 
ــمگیر، با تکامل تدریجی  با این وجود، اکثر اپراتورهای مخابراتی به جای اقدامات چش
ــد طبیعی دوام آورده اند. در حالی که موانع ورود به این  ــب و کار و رش الگوهای کس
ــبک های جدید ارتباطی بسیار است، هنوز فضا برای مشترکین وجود دارد و با ارائه  س

بسته خدمات، می توان بیشتر قیمت گذاری را حفظ کرد. 
مقدار جریان داده ها از طریق شبکه های خود حتی با افزایش تقاضا نیز قابل کنترل 

است.
اما به دلیل این عوامل، بیشتر فناوری تلفن همراه و بازارهای باندپهن بیش از پیش به 
صورت یک کاال شده یا در آستانه تبدیل شدن به کاال است. اپراتورها توانایی تمایز خود را 
از دست داده اند، همان محصوالت را می فروشند و صرفا بر روی قیمت رقابت می کنند. 
این امر خود  منجر به رشد بسیار کاهشی سود و بازدهی ضعیف برای سهامداران این 

شرکت ها خواهد شد.
ــباع برای  ــدن می رود: بازا رهای مخابراتی جهانی در نقطه اش همه چیز رو به بدتر ش
مشترکین هستند و مشتریان تمایل ندارند هزینه بیشتری بپردازند. دست اندرکاران 
صنایع مشابه از قبیل شرکت های پخش آنالین همراه با قابلیت سطح باال، سوار بر دوش 
شبکه های اپراتور شده و حتی مستقیما رقابت می کنند. نهادهای نظارتی نیز در حال 

پایش این تغییرات هستند، هر چند اقدامات وتصمیماتشان قابل پیش بینی نیستند.

همانطور که تکنولوژی های جدید، امکانات جدیدی به وجود می آورند، شرکت های مخابراتی باید در لحاظ کردن گزینه های استراتژیک خود خالق و جسور باشند. 
محورهای سه گانه زیر کلیدواژه این یادداشت است که آینده رقابت ها،موفقیت ها و شکست های شرکت های نقش آفرین در صنعت مخابرات را ترسیم می کند.

• داده ها، آینده ارتباطات است که با برنامه های بیشتر، دنیای فیزیکی و مجازی ما را به هم متصل می کند.
• برای اپراتورهای مخابراتی، تغییرات تدریجی، دیگر برابر با رشد و رضایت مشتری نخواهد بود.

• انتخاب های راهبردی باید بین تنوع و تشدید تقویت زیرساخت ها ایجاد شود.
آیا صنعت ارتباطات قادربه کنترل حجم وسیع داده های موجود هست؟ بدون انجام برخی انتخاب های سخت در مورد نحوه تغییر شکل الگوهای تجاری و شرکتی، این 

کار امکان پذیر نخواهد بود.

 مسیر جدید فناوری
ــفتگی بیشتری شده است. ما این ها را در دو روند اصلی  امروزه تکنولوژی باعث آش

.5Gمشاهده می کنیم؛ همگرایی موبایل و خدمات باندپهن و گسترش شبکه های
همگرایی به این معناست که اپراتورها، خدمات مخابراتی خود از تلفن ثابت و باندپهن 
ــهام های محدود بازار  ــناریو، س گرفته تا موبایل و تلویزیون را تلفیق نمایند. این س
دست اندرکاران مخابراتی را نمایندگی  می کند، در عین حال کسانی که برای اولین 
بار به همگرایی در بازار می رسند، به سهم بازار بیشتر و قدرت قیمت گذاری دست 
ــران بخواهند موارد  ــت تنها تا زمانی ادامه دارد که دیگ ــدا خواهند کرد، این مزی پی

مشابهی ارائه دهند. 
همانطور که در غرق شدن یا شناکردن ذکر شده، امروزه  وعده 5G بسیار زیاد است، اما 
شروع و به جریان انداختن ارایه این سرویس ساده نخواهد بود، در حالی که شبکه های 
5G، توانایی بالقوه ای دارند تا از عهده آن برآمده و حتی ازتقاضای فزاینده داده ها در آینده 
نزدیک پیشی بگیرند. زمان زیادی برای اجرای کامل آن طول می کشد و سرمایه گذاری 
عظیمی برای ایجاد آن الزم است و زیرساخت های جدید، توانایی های مدیریتی نرم افزار 
ــتری پرداخت  ــزات الزم خواهد بود و کاربران خواه ناخواه برای 5G هزینه بیش و تجهی

خواهند کرد.
با این اوصاف، برای آنهایی که می توانند با این چالش رو برو شوند، برنامه های کسب 
ــد از قبیل باندپهن بدون محدودیت تلفن همراه )برای تجهیزات واقعیت  و کار جدی
مجازی و خدمات پزشکی همراه (، ارتباطات دستگاه به دستگاه )برای اپلیکیشن هایی 
ــمند، زمان پاسخ سریع الزم است( و ارتباط  ــرکت های تلفن همراه هوش از قبیل ش
ماشینی گسترده برای پشتیبانی قابل ارتقا، سیستم های کم مصرف مانند شهرهای 

هوشمند و آمایش های پهپادی را امکانپذیر خواهد کرد.
اگر بدنبال رشد درآمد خالص یا ناخالص باشید، ما دو مسیری را شناسایی کرده ایم 
ــرمایه گذاری های خود  ــاندن س که اپراتورهای مخابراتی می توانند برای به ثمر رس

بپیمایند.
باالخره، تنوع مسیر وجود دارد، در حالی که نتایج ترکیب شده اند و تاکنون بیشترین 
بازدهی برای سهامداران از طریق سود سهام بدست آمده نه قیمت سهم، اپراتورهای 

زیادی تصمیم گرفتند تا به صنایع دیگر تنوع بخشند.
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ــت راهبردهای خود را با توجه به این  ــی که تمایل به این روش دارند، الزم اس آنهای
دو مورد اصلی به حساب آورند. آیا آنها توانایی های الزم برای رقابت در صنعتی که 
ــیدن به آن است  ــان رس ــتند را دارند؟ و آیا بازاری که هدفش بدنبال ورود به آن هس
ساختارشکنی کرده، یا قبال با واقعیت های دیجیتال جدید وارد شده اند )و خودشان 

با آن دست و پنجه نرم کرده اند(؟ 

چارچوبی برای تنوع استراتژی ها

  شراکت برای تکامل و جهش
مسئله این نیست که اپراتورها چه مسیری را دنبال می کنند، آنها به تنهایی نمی توانند 
این مسیر را بروند. همکاری با شرکت ها در صنایع مختلف حیاتی و ضروری می باشد، 

به خصوص که گذار به 5G، فرصتهای استراتژیک بیشتری ایجاد می نماید.
الگوهای قدیمی کسب و کار B2B و B2C دیگر کار نخواهند کرد و در عوض، ما فکر 

می کنیم از الگوهای امیدوارکننده تر B2B2X استقبال خواهد شد.
ارائه ارتباط مخابراتی از قبیل 5G به خدمات شخص ثالث برای تلفیق )مثال پخش 
ــکل 5G، که تولیدکنندگان محتوا به اپراتور می پردازند(، یا  ــانه ها به ش آنالین رس
پیشنهاد خدمات شخص ثالث به خود مشتریان اپراتور )مثال فروش باندپهن بعالوه 

نظارت محتوای واقعیت مجازی( منجر خواهد شد.
شراکت هایی از قبیل آنهایی که به اپراتور مخابراتی و شرکایشان این امکان را خواهند 
ــود ببرند و از گرفتار شدن در دام تبدیل شدن به چیزی  داد تا از ارتباطات جدید س
ــده به کاال برای دیگران، اجتناب می نماید.  ــتر از یک کانال ارتباطی تبدیل ش بیش
ــرکت های ارتباط از راه دور این امکان را می دهد تا از موضع قدرت  همچنین به ش
ظاهر شده و دیگران هم با قدرت دربرابر آنها ظاهر شوند. برای موفقیت، مسئله مهمی 
ــت، اپراتورها باید تمایل داشته باشند از موقعیت های کسب و کار سنتی خود پا  اس

فراتر نهاده و چیزی بیش از ارائه دهنده  خدمات باشند.

 به عبارت دیگر، یک مسیر زیرساختی وجود دارد. اگر کسب و کار قبال زیرساخت و 
ــبکه سازی قوی داشته، ممکن است بتواند از آنها برای رشد استفاده  توانایی های ش
ــاخت شبکه سازی صنعتی می تواند منجر به جریان سود  کند. ایجاد و حفظ زیرس
سهام بلندمدت مطمئن گردد؛ هرچند، سرمایه گذاری بلندمدت عظیمی برای ماندن 

در اوج این گروه مخصوصا با ارتقا 5G الزم است.
نکته اصلی در توسعه شبکه این است که باید آن قدر سریع و انعطاف پذیر باشد که 
توسط کاربرهای مختلف برای کارهای مختلف استفاده شود. مثال قابلیت اعتماد به 
سرعت باال برای اپراتورهای شبکه مجازی تلفن همراه یا سرعت فوق العاده و پهنای 
باند برای پخش آنالین تولیدکنندگان محتوا. حتی ممکن است برای آنهایی که بازی 
می کنند، فرصت هایی در راه حل های امنیتی و حفظ حریم خصوصی وجود داشته 

باشد.

چارچوبی برای استراتژی های زیرساخت ها

 اتصال به آینده
ــرکت های  همانطور که تکنولوژی های جدید، امکانات جدیدی بوجود می آورند، ش
ــور باشند.  ــتراتژیک خود خالق و جس مخابراتی باید در لحاظ کردن گزینه های اس
ــود،  ــر می کند و اثر اقتصادی کووید ۱۹ حس می ش ــم انداز تغیی همانطورکه چش
ــند، فرصت های خود را با دقت تجزیه و تحلیل نمایند و  ــیار باش اپراتورها باید هوش
ــرعت در زمینه ها و تکنولوژی های جدید تبحر  ــوند که می توانند به س مطمئن ش

پیدا کنند.
ــاخت هایشان  ــتری ها یا زیرس این کار، به آنها این امکان را می دهد تا از پایگاه مش
ــتفاده کنند، از گرداب کاالیی شدن فرار نموده، و در برابر نوسانات پایدار و مقاوم  اس

باشند.

این نوشته ترجمه و اقتباسی است از مقاله:
The strategic choice facing the telecom industry 
Contributor: Wilson Chow&Rolf Meakin
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دولت دیجیتال ، تقویت حاکمیت پیشگیرانه و پیش بینی کننده

  1- مقدمه 
دولت الکترونیکی به استفاده از ICT و به ویژه اینترنت برای دستیابی به حاکمیت بهتر اشاره دارد. در وضعیت جدید، همراه با فناوری های نوظهور و با  بلوغ فناوری های 

دیجیتال و استفاده روزافزون آنها توسط دولت ها ، تغییر الگوی دولت الکترونیکی به دولت دیجیتال فراهم گردیده است.
دولت دیجیتال ممکن است به عنوان »استفاده از فن آوری های دیجیتال ، به عنوان بخشی مجتمع از استراتژی های نوسازی دولت ها ، برای ایجاد ارزش عمومی« 
تعریف شود. این سیستم به اکوسیستم دولت دیجیتالی متشکل از بازیگران دولتی ، سازمان های غیردولتی ، مشاغل ، انجمن های شهروندان و افراد متکی است که 

از طریق تعامالت با دولت، از تولید و دسترسی به داده ها، خدمات و محتوا پشتیبانی می کند.
نتیجه اصلی این تغییر این است که دولت دیجیتال دیگر فقط به دنبال آنالین قرار دادن خدمات و دستیابی به بازده عملیاتی نیست. دولت ها تصور جدیدی از فناوری 
اطالعات و ارتباطات به عنوان عنصر اصلی تحول بخش عمومی دارند.  مکانیسم دولت دیجیتال عالوه بر تقویت حاکمیت عمومی ، می تواند به بازتر ، موثرتر و کارآمدتر 
کردن دولت ها کمک کنند. در همین حال ، دولت ها می توانند اولویت های کاربران  در خدمات را،  در طراحی و ارائه خدمات عمومی ادغام کنند. دولت دیجیتال در مورد 
روش های جدید ارائه خدمات عمومی و دیجیتالی دولت ها  در طراحی نوین رویه ها است. این امر مستلزم تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات در دستور کار اصالح بخش 

دولتی و از همان ابتدا در ایده پردازی آن است.

  2-دولت دیجیتال
2-1- درک دولت دیجیتال به عنوان تغییر پارادایم

ــمت دولت  باید مدیران دولتی را آموزش داد و کمک کرد تا تغییر الگوی ICT به س
ــتفاده کنند. با  ــیل های تحول دیجیتال اس دیجیتال را درک کنند ، تا بتوانند از پتانس
ــتراتژی های  آموختن و یادگیری ازبهترین روش ها ، مدیران دولتی در مورد جهات اس
ــتراتژی های عملی برای تحول  ــرای دولت دیجیتال بحث و تفحص کرده و اس ملی ب

دیجیتال در بخش عمومی را توسعه می دهند. 
ــی )G4C ،  G4Bو G2G ( و   ــط اهداف خدمات ــول دولت دیجیتال عمدتا توس تح
ــزرگ ، بالکچین ، رایانش ابری  ــاوری ها )هوش مصنوعی ، داده های ب ــری فن بکارگی
ــامل می شود. مدیران دولتی می توانند یاد بگیرند که  ــیا، و فین تک( ش ، اینترنت اش
چگونه از پتانسیل فن آوری های جدید در دولت دیجیتال استفاده کنند. مسئله اصلی 
و اقداماتی که برای تحول موفق دولت دیجیتال باید در نظر گرفت ایجاد فرصت ها و 
چالش های روبرو با موضوعاتی است که توسط هوش مصنوعی ، بیگ دیتا ، بالکچین و 

رایانش ابری، اینترنت اشیاء و سایر فناوری های نوین پدید می آیند.
ــین در دولت دیجیتال از جمله مسیرهای  بکارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماش
ــگیرانه و پیش  ــد که  برای تقویت حاکمیت پیش موجود در اختیار دولت ها می باش
بینی کننده بکار گرفته خواهد شد و به عنوان راهی برای فعال سازی نسل بعدی خدمات 

عمومی خواهد بود.
ــوی دولت دیجیتال، نیازمند یک رویکرد  پرورش یک مدل جدید از دولت فعال به س
استراتژیک است که بخش عمومی را به سمت مدل هایی سوق دهد که بیشتر مبتنی بر 
داده و فناوری های نوین دیجیتال با طراحی مبتنی بر عملکرد دولت به عنوان الگوی 

پلت فرم می باشد.
2-2- استراتژی های اصلی و تعهدات اصلی

• گسترش خدمات دولتی بدون تماس برای تأمین بهتر نیازهای شهروندان
مهندسی مجدد روند مدیریت دولت برای تهیه بهتر و یکپارچه

خدمات دولتی بدون تماس با شهروندان را ایمن کنید
• نوآوری در ارائه خدمات دولتی

ــتفاده از زبان طبیعی را ادغام و  ــتانه با اس ارائه خدمات از طریق رابط های دوس
شخصی سازی کنید

• استفاده از داده های انباشته به حداکثر توانایی خود در سطح پلن دولت
تقویت حاکمیت داده های شهروندان و ایجاد خدمات جدید

اداره دولت مبتنی بر داده را در سطح دولت تسهیل کنید
• ایجاد اکوسیستم دیجیتالی مشترک و فراگیر

ارتقا همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تقویت اقتصاد دیجیتال
• تقویت زیرساخت های دیجیتال برای افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی دولت

برای ارائه خدمات دولتی ، یک زیرساخت دیجیتالی فراگیر و کامالً کافی ایجاد کنید

دکتر محسن گرامی 
عضو هیات علمی پژوهشگاه
 ارتباطات و فناوری اطالعات

2-3- مراحل تحول دیجیتال در مدیریت دولتی
۲۰۰۰: دولت الکترونیکی ، خدمات آنالین

۲۰۱۰: دولت باز ، شفافیت ، مشارکت ، همکاری
۲۰۲۰: دولت دیجیتال ، پایداری، نوآوری و استمرار

عبارات دولت الکترونیک، دولت باز و دولت دیجیتال می توانند در یک هسته مشترک 
قرار بگیرند ، که فراتر از ابزار سازی و بکارگیری ICT در دولت ها و کارآیی آنها است. 
همه این عبارات مربوط به یک ذهنیت مشترک بین بازیگران جامعه مدنی و دولت ها 

است و بخشی از همان منطق تعامل ، قابلیت همکاری و ارتباط است. 

 3- خدمات دولت دیجیتال
)G4C( 3-1- خدمات دولت برای شهروندان

هدف از پروژه G4C  ایجاد یک کانال الکترونیکی برای خدمات دولتی به مردم همراه 
با سیستم برای به اشتراک گذاشتن اطالعات بین دستگاه ها است. سیستم G4C به 
مردم امکان می دهد از طریق اینترنت به خدمات کشوری در منزل دسترسی داشته 
باشند و همچنین این سیستم  برنامه های دیگری در زمینه مالیات ، بیمه ، آموزش و 

خدمات امضای دیجیتال ارائه می دهد.
ــاخت پورتال هایی تالش خواهد کرد که خدمات را با توجه به حوادثی  دولت برای س
که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد ، ارائه دهند. »ما باید به درگاه های مربوط 
به رویدادهای زندگی توجه کنیم که برخی موقعیت های زندگی مانند تولد ، ازدواج ، 
ــتگی ، ساخت خانه ، راه اندازی مشاغل و غیره را مورد توجه قرار می دهند.«  بازنشس
»اطالعات و خدمات می توانند جمع شوند و به عنوان رویدادهای زندگی به شهروندان 

ارائه شوند«.
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برنامه های وب در گذشته مجموعه ای ساده از پیوندها به وب سایتهای مرتبط بودند. 
درگاه های دولتی بر اساس ساختار ارگان های دولتی طراحی شده و سازماندهی شده اند، 

نه بر اساس جریان رویدادهای چرخه زندگی از نقطه نظر راحتی کاربر.
ــد ،  ــط G4C ارائه خواهد ش بنابراین ، با مراجعه به پورتال رویدادهای زندگی که توس
شهروندان می توانند با سفرهای کمتر به دفاتر دولتی و با ارائه مدارک تأیید کمتر ، به 
راحتی برای خدمات عمومی مختلف درخواست کنند و اطالعات مربوطه را به دست 

آورند.

 G4C 3-1-1- وظایف  اساسی دولت در پروژه
اولین کار ایجاد درگاه های دولتی است تا خدمات مدنی در هر زمان و هر مکان ارائه شود. 

آنها به صورت راحت و منظم به دنبال چرخه زندگی یا توالی رویدادها تنظیم می شوند.
ــت  ــتراک اطالعات فراهم کند، جایی که قرار اس ــه بعدی چارچوبی را برای اش وظیف
ــتم یکپارچه برای گروه های اطالعاتی ایجاد شود. هنگامی که اطالعات در  یک سیس
ارگان های دولتی به اشتراک گذاشته می شود ، آنها نه تنها می توانند راحتی را افزایش 
دهند ، بلکه می توانند از نیاز به وارد کردن چندین بار داده جلوگیری کنند ، در نتیجه 

خطاهای موجود در ورودی داده کاهش می یابد.
سومین کار ایجاد زیرساخت هایی مانند احراز هویت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی 
ــت. این شامل ایجاد زیرساخت های کلید عمومی است و برای بررسی جعل اسناد  اس
صادر شده ، توسعه DTD )تعریف نوع داده( برای اسناد الکترونیکی و ساخت سیستم 

امنیتی DB برای تشخیص نفوذ و جلوگیری از هک و تخلیه اطالعات.
آخرین کار شامل تجدید نظر در قوانین و مقررات است تا بتوانند شرایط ارائه خدمات و 
اطالعات آنالین را داشته باشند. بسیاری از کدهای قوانین و مقررات برای به روزرسانی 
ــایی شده اند ، که باعث تشویق به اشتراک گذاری اطالعات در میان ارگان های  شناس
دولتی و تأیید وضعیت قانونی اسناد الکترونیکی می شود. قوانین و مقررات باید بازنگری 

شود تا ناخواسته در اجرای موفقیت آمیز پروژه قطع نشود.

 )G4B( 3-2- خدمات دولت برای تجارت
طیف گسترده ای از اطالعات و خدمات برای حمایت از فعالیت های تجاری شرکت ها؛ 
مانند اطالعات خدمات ملکی ، اطالعات سیاست ها و خدمات اضافی از طریق ارائه  یک 

پلتفرم آنالین 
ارائه اطالعات دقیق در مورد  خدمات شرکت ها و محتوای اطالعات صنعتی شرکت ها 

و سازمان ها به صورت یکپارچه 
ارائه خدمات اضافی مختلف دیگری که برای فعالیت های شرکتی ضروری است با پیوند 

دادن به شبکه های اصلی ستون فقرات شبکه
ــا از طریق اتصال  ــرکت ه ــرم واحد برای حمایت از رقابت پذیری ش ــاد یک پلتف ایج
ــاخت های فناوری اطالعات پشتیبانی شرکت ها که در نهادهای مختلف داخلی  زیرس

مانند دولت و نهادهای عمومی پراکنده شده است.
ایجاد سیستم یکپارچه برای خدمات اداری چند وزارتخانه )شکایات مدنی پیچیده( با 

کوتاه کردن زمان رسیدگی به شکایات مدنی پیچیده شرکت ها ، از بین بردن تأخیرها 
و بهبود خدمات اداری شرکت ها

ارائه خدمات تجربه عملی شرکت محور از جمله خدمات پشتیبانی پردازش دسته ای 
مشاغل آنالین و ایجاد سیستم راه حل مشاغل پیچیده شرکت محور برای حل مشکالت 

شرکت
ساده سازی رویه های کار، کاهش زمان پردازش کار 

)G2G( 3-3- خدمات دولت به دولت
دولت به دولت )G2G( اشتراک الکترونیکی داده ها و / یا سیستم های اطالعاتی بین 
ارگان های دولتی ، ادارات یا سازمان ها است. هدف G2G پشتیبانی از ابتکارات دولت 

الکترونیکی با بهبود ارتباطات ، دسترسی به داده ها و به اشتراک گذاری داده ها است.
قابلیت همکاری در دولت الکترونیکی عبارت است از تمرین همکاری بین یک سازمان 
دولتی و یک سازمان دیگر ، دولتی ، خصوصی یا مختلط. این تمرین همکاری به دنبال 
ــادل داده ، اطالعات و دانش  ــت که از تب ــن پایه فناوری و فرایندهای تجاری اس تعیی
 G2G پشتیبانی می کند. به ویژه ، همکاری بین سازمان های دولتی ) قابلیت همکاری
ــتراک اطالعات  G2G( یک فعالیت اساسی برای توسعه استراتژی های  یا قابلیت اش
دولت الکترونیک در جهان است. اجرای قابلیت همکاری G2G به تالش هایی فراتر از 
جنبه فنی ، از جمله اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و سازمانی نیاز دارد. برای دستیابی به 

یک قابلیت همکاری موثر G2G باید همه جوانب ذکر شده تقویت شوند.

 ۴- نتیجه گیری
فن آوری های جدید و استفاده از آنها عناصر جدیدی هستند که باعث افزایش شفافیت 
ــود. این سناریو با انگیزه هایی برای مشارکت اجتماعی  ــدن دولت ها می ش و بازتر ش
ــت ، شهروندانی که از مصرف کنندگان صرف، به اجزای اصلی و  شهروندان همراه اس
تاثیرگذار در زندگی مدنی تبدیل می شوند. این یک جنبش مشترک است که اشاره به 
اصالح الگوی مدل دولت و تفکر مدرن دارد که اکنون توسط انقالب دیجیتال برجسته 

شده است.
یک دولت دیجیتال موثر و کارا دولتی است که شفاف ، قابل اعتماد باشد و عملکرد 
ــهروندان خود را بهبود می بخشد و روند روان  ــته باشد و کیفیت زندگی ش باال داش
ــهیل کند. موفق ترین دولت های جهان نیز آماده نوآوری هستند. آنها  اقتصاد را تس
ــمندانه  ــاد کارایی برروی تحول از طریق نوآوری دیجیتال و روش های هوش بر ایج

تمرکز دارند. 
ــرات فناوری هایی مانند Big Data و هوش مصنوعی در مفهوم دولت دیجیتال  تأثی
ــت. در دولت دیجیتال استفاده از فناوری های دیجیتال در راستای  گنجانده شده اس
اصالح روابط دولت با جامعه ، جهت ایجاد ارزش عمومی و ارتقا آسایش شهروندان بکار 

برده می شود.
دولت دیجیتال بعنوان یک سیستم تکامل یافته تر ، بلوغی را در برخورد با فناوری های 

اطالعاتی در مدیریت دولتی منعکس می کند. 



14
00 

ماه
ر   

ــ
 تی

/ 7
ه  0

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

20

ارز 
دیجیتال

مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز به راحتی قابل شناسایی و تعطیلی است

نیمی از کل برق مصرفی استخراج رمز ارزها شناسایی و خاموش شد

ایران در لیست هفت کشور جهان با باالترین میزان استخراج رمز ارز قرار دارد

ــیون انرژی مجلس شورای اسالمی، گفت: وزارتخانه های نیرو و ارتباطات با  عضو کمیس
همکاری و هماهنگی هم می توانند به راحتی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز را شناسایی 
کنند تا این مراکز تعطیل شوند.دکتر فریدون عباسی دوانی در گفت وگو با خبرنگار سیتنا 
ــکالت قطعی های برق در سراسر کشور و وظیفه  وزارت نیرو برای رفع این  پیرامون مش
بحران، گفت: بهترین کاری که در این شرایط برای جلوگیری از هدر رفت انرژی می توان 
انجام داد، مصرف بهینه  انرژی است.وی، ادامه داد: در این زمان، صرفا اعتراض مردم کاری 
از پیش نمی برد و خود مردم باید در صحنه  صرفه جویی ظاهر شوند. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شواری اسالمی، اظهار کرد: اقداماتی که وزارت نیرو در هشت سال گذشته موظف 
به انجام آن بوده است، در برنامه  پنج ساله  ششم بنا به هر دلیلی انجام نشده است، همچنین 
ــور اضافه می شد،  ــت به ظرفیت نیروگاهی کش در خصوص ۸۰۰۰ مگاواتی که می بایس
اقدامی انجام نشده است.عباسی دوانی، خاطرنشان کرد: در کنار تمامی این شرایط، کشور با 
خشکسالی مواجه است که همین موضوع موجب کاهش تولید نیروگاه های برق آبی کشور 
شده است و بخشی از آبی را که می توان برای تولید برق استفاده کرد، ترجیحا برای شرب 
نگهداری می شود.عضو ارشد کمیسیون انرژی مجلس افزود: در همین حال باید نیروگاه های 
فرسوده، جایگزین می شدند که طی این مدت اقدامات موثری در این خصوص انجام نشده 
است و عدم انسجام مدیریت در حوزه انرژی باعث بروز این مشکالت شده است.عباسی 
دوانی تاکید کرد: دولت آینده می تواند با توجه ویژه به انسجام مدیریت در حوزه  انرژی و 
باال بردن راندمان نیروگاهی کشور، مشکالت این حوزه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اظهارات مدیران وزارت نیرو پیرامون تاثیر 
ــتخراج رمزارزها بر مصرف انرژی گفت: بحث رمزارزها پدیده  جدیدی  ــتقیم اس مس
است که اتفاق افتاده ولی وزارت نیرو و وزارت ارتباطات با همکاری و هماهنگی هم 
ــتخراج رمز ارز را شناسایی کنند تا این مراکز  می توانند به راحتی مراکز غیرمجاز اس
تعطیل شوند و در همین حال باید برای مراکز مجاز استخراج رمز ارز هم قیمت واقعی 

انرژی در نظر گرفته شود.

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر، گفت: در حال حاضر چین، 
روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران جز هفت کشوری هستند که بیشترین 
میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می گیرد. عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز 
رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه های مخفف حامل های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با 
قیمت های جهانی است. محمد خدادادی بهلولی، اظهار کرد: به دلیل تعرفه های تخفیفی، 
ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت 

می گیرد.
ــتخراج رمز ارزها با اشاره به اینکه تاکنون 3۶۴۶ مرکز  مجری طرح تامین برق مراکز اس
غیرمجاز استخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار و ۲33 دستگاه ماینر شناسایی و جمع آوری شده 
است، خاطرنشان کرد: توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵7۰ 

مگاوات بود.وی اضافه کرد: برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید 
نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می شد. خدادادی با بیان این که ماینر، دستگاه 
تولیدکننده رمز ارز است، در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط این دستگاه ها گفت: 
رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می شود و 
برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط رایانه به صورت مستمر 

انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است. 
 وی یادآور شد: استخراج یک بیت کوین به بیش از 3۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که 
این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود 3۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است. 
خدادادی همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف 
برق یک ماینر دو تا سه کیلوواتی به میزان 3۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است.خدادادی 
در عین حال افزود: ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر 

گازی برق مصرف می کند.
وی با اشاره به این که شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، خاطرنشان 
کرد: مردم می توانند اطالعات خود را در باره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز 
ارز را در سامانه سمات ثبت کنند تا رسیدگی شود.مجری طرح تامین برق مراکز استخراج 
رمز ارزها با بیان این که گزارش دهندگان، پاداش هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت 
خواهند کرد، تاکید کرد: اطالعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را 

در این سامانه ثبت می کنند، کامال محرمانه باقی خواهد ماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: گزارش ها کل مصرف برق استخراج رمز ارزها را ۲۰۰۰ مگاوات 
ــت.محمدجواد آذری جهرمی در  ــده اس پیش بینی کرده اند که تا کنون ۱۰۰۰ مگاوات آن خاموش ش
ــیه جلسه هیات دولت، گفت: با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده های مشترکین برق، در  حاش
همکاری با وزارت نیرو، با دقت ۹۵ درصدی، حدود ۱3۰۰۰ مرکز غیرقانونی کوچک و بزرگ استخراج 
رمز ارز را در کشور شناسایی کردیم.وی افزود: وقتی دقت را به ۹۹ درصد افزایش دادیم، ۲۰۰۰ مزرعه 
شناسایی شد. وزارت اطالعات تا کنون 3۰۰ مورد عمده را رسیدگی کرده که مجموع مصرف آنها تا امروز 
۵۸۰ مگاوات بوده است.آذری جهرمی خاطرنشان کرد: گزارش ها کل مصرف برق استخراج رمز ارزها را 
۲۰۰۰ مگاوات پیش بینی کرده اند که تا کنون با خاموش کردن مزارع مجاز و برخورد با مزارع غیرمجاز، 

۱۰۰۰ مگاوات آن خاموش شده است.
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توقف فعالیت بزرگترین کارگزاری رمزارزها در بریتانیا

فروش توکن کد منبع وب جهانی به رقم ۵.۴ میلیون دالر
یک توکن مبتنی بر بالکچین که حاوی اطالعات کد منبع وب جهانی نوشته شده توسط 

تیم برنز لی - خالق وب - بود، در حراجی آنالین ساتبیز ۵.۴ میلیون دالر فروخته شد.
به گزارش رویترز، این کد منبع به شکل یک توکن غیرقابل معاوضه   )NFT( نوعی دارایی 
ــوابق مالکیت اقالم دیجیتالی را نشان می دهد، فروخته شد.این توکن  دیجیتالی که س
غیرقابل معاوضه برای نخستین بار در سال ۲۰۲۱ توسط برنز لی، دانشمند انگلیسی ایجاد 
شد و مالکیت اقالم دیجیتالی مختلف را از زمانی که وی وب جهانی را در سال ۱۹۸۹ ابداع 
کرد، نشان می دهد.خود وب جهانی فروخته نشده بلکه آنچه فروخته شده است سوابق 
مالکیت فایل های حاوی کد منبع اصلی وب جهانی بوده است. قیمت نهایی پنج میلیون و 

۴3۴ هزار و ۵۰۰ دالر بود و نیمی از پیشنهاد دهندگان در ساتبیز افراد جدیدی بودند.
وب جهانی سیستمی برای مرور و دسترسی به اطالعات در اینترنت است.

ــمند به شمار می رود، زیرا بالک چین  ــوی برخی ارزش این توکن غیرقابل معاوضه از س
تایید می کند که در نوع خود منحصر است و رسما توسط خود برنز لی ایجاد یا استخراج 
شده است. کاساندرا هاتون، مدیر جهانی علم و فرهنگ عامه در ساتبیز گفت: این حقیقت 
که توکن غیرقابل معاوضه از سوی خالق عرضه می شود، آنها را ارزشمند می کند و افراد 
زیادی هستند که این اقالم را به دالیل مذکور جمع آوری می کنند. این توکن در یک 
ــد و اجازه داده شد بازار درباره ارزش آن  محفل عمومی با قیمت پایه هزار دالر عرضه ش
تصمیم بگیرد. پیشنهاد دهندگان متعددی وجود داشتند که همگی قبول داشتند این 

توکن ارزشمند است.
فروش این توکن جدیدترین نمونه از فروش دارایی های دیجیتالی از سوی حراجی های 

سنتی است که از رشد انفجاری محبوبیت آنها در اوایل سال ۲۰۲۱ استقبال کرده اند.
ــاه مارس توکن غیرقابل معاوضه یک کالژ دیجیتالی متعلق به هنرمند آمریکایی  در م
»بیپل« ۶۹.3 میلیون دالر در حراجی کریستیز به فروش رفت که نخستین فروش یک اثر 

هنری دیجیتالی توسط یک حراجی مشهور بود.
جک دورسی، مدیرعامل توییتر هم نخستین توییت خود را در قالب یک توکن غیرقابل 

معاوضه به مبلغ ۲.۹ میلیون دالر فروخت.

نهاد ناظر مالی در بریتانیا فعالیت »بایننس« بزرگترین کارگزاری رمزارزها در این کشور 
را ممنوع کرده و گفته است این صرافی نمی تواند به فعالیت تنظیم شده خود در این 
ــور ادامه دهد.به گزارش بی بی سی، این نهاد همچنین به شهروندان بریتانیایی  کش
توصیه کرده که درباره وعده هایی که در قالب آگهی درباره بازگشت باالی سرمایه در 

صورت سرمایه گذاری در بازار رمزارزها به آنها داده می شود، هوشیار باشند.
کارگزاری آنالین بایننس به مشتریان خود طیف وسیعی از خدمات و محصوالت را 
ارائه می کند؛ از جمله امکان معامالت رمزارزها، ایجاد کیف پول، خریدهای آتی، ایجاد 

حساب های پس انداز و حتی ارائه وام.
ــری در دریای کارائیب تحت  ــه مرکز آن در جزایر کیمن- جزای ــروه »بایننس« ک گ
حاکمیت بریتانیا- قرار دارد، دارای زیر مجموعه های مختلفی است که یکی از آنها که 
فعالیتهای مرتبط با بازار رمزارزها را در بر می گیرد، در لندن به ثبت رسیده است. قبال 

مرکز گروه »بایننس« در مالت قرار داشت.
ــت شرکت »بازارهای بایننس« که در لندن ثبت  نهاد ناظر مالی در بریتانیا گفته اس
شده و زیرمجموعه ای از شرکت مادر است، بدون موافقت کتبی این نهاد مجوز فعالیت 

را ندارد.این نهاد همچنین گفته است هیچ نهاد یا شرکت وابسته به بایننس مجوزی 
برای فعالیت »تنظیم شده« در بریتانیا ندارد.

شرکت بایننس در پاسخ به بی بی سی گفته است این تصمیم تاثیر »مستقیمی« بر 
خدمات ارائه شده این شرکت نخواهد داشت.

یک سخنگوی باینیس گفته است: »شرکت بازارهای بایننس )نام تجاری( به لحاظ 
ــایت اصلی بایننس محصوالت و  ــت و از طریق وبس قانونی یک نهاد جداگانه ای اس
خدمات ارائه نمی کند.«او البته از تعامل با نهادهای ناظر گفته و همچنین افزوده که 
این شرکت الزامات قانونی را »جدی می گیرد« و در فضای جدید سیاست ها و قوانین 

در حال تغییر است.
این اولین باری نیست که فعالیت این کارگزاری توسط نهادهای ناظر مالی کشورها 
زیر ذره بین می رود.در آمریکا، هلدینگ بایننس توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار 
آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود؛ پس از آنکه اتهاماتی در زمینه »پولشویی و فرار 

مالیاتی« مدیران این شرکت مطرح شد.
قبال بایننس اعالم کرد که فعالیت خود را در ایالت اونتاریو در کانادا متوقف می کند؛ 
پس از آنکه بورس و اوراق بهادار این ایالت بایننس و چندین کارگزاری رمزارزها را به 

عدم تطابق با قوانین مرتبط در این ایالت متهم کرد.
نهاد ناظر مالی در ژاپن هم برای دومین بار در سه سال گذشته به بایننس هشدار داد 

که بدون مجوز در این کشور در حال فعالیت است.
بانک مرکزی چین هم اخیرا به بانک ها دستور داده تا خدماتی مرتبط با معامالت و 

همچنین مبادالت مالی با رمزارزها را ارائه نکنند.
ــناختن معامله با بیت کوین توسط دولت ها در حالی ادامه  بحث درباره برسمیت ش
ــمیت شناختن ارز دیجیتال به مشکالتی نظیر فرار مالیاتی،  دارد که مخالفان به رس

پول شویی و نامشخص بودن مالکیت آن ها اشاره می کنند.
بسیاری از دولت ها با احساس خطر از رواج بیت کوین در پی ایجاد رمزارز ملی خود 
ــتند؛ از جمله بریتانیا که مدتی پیش از طرحی برای انتشار »بریت کوین« خبر  هس

داده بود.
فشار دولت ها بر گسترش رمزارزها در حالی است که اخیرا السالوادور به عنوان اولین 
ــات با رمز ارز بیت کوین را به  ــور جهان مبادالت مالی برای خرید کاالها و خدم کش

رسمیت شناخت و آن را قانونی اعالم کرد.
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قدرت دولت ها در کنترل رمزارزها؛ اقدامات چین برای مهار رونق بیت کوین

شناسایی بزرگترین مزرعه استخراج رمزارز کشور با ۷ هزار ماینر در پایتخت

چین بر بیت کوین چنان سیطره ای دارد که گویی دستش را بر گلوی آن انداخته است. 
اگر پکن بخواهد که این رمزارز زنده بماند، زنده خواهد ماند، اما اگر مقامات چینی از ترس 
تهدید احتمالی آن بر کنترل آنان بر سیستم مالی شان تصمیم به سربه نیست کردن آن 

بگیرند، می توانند در آن مسیر اقدام کنند.
تحلیل های زیادی درباره تصمیم چین به تنظیم دقیق بازار رمزارزها و ممنوعیت استخراج 
ــیچوان ارائه شده است، اما تشخیص سیگنال از اغتشاش هنوز  ــتان س بیت کوین در اس
دشوار است. کسانی مانند نیکال طالب )نویسنده و ریاضیدان مشهور( که افول بیت کوین 
را پیش بینی کرده اند، احساس می کنند که سرمایه گذاران قدرت دولت ها را در کنترل 
رمزارزها دست کم گرفته اند. او در تحلیلی، نوشت: »بیت کوین بنا به ماهیتش در مالء دید 
عموم است. اعتقاد به توانایی در پنهان کردن دارایی های خود از دید دولت در بالک چینی 
که نه تنها اف بی آی بلکه همه اعضای خانواده می توانند آن را ببیند، نه تنها نشان از فقدان 
هوش مالی و درک آماری در فرِد باورمند به آن می دهد، بلکه احتماال خبر از این دارد که 

او از انجام دودوتاچهار تای ساده هم قاصر است.«
در مقابل، کسانی که تحلیل شان از آینده بیت کوین رشد قیمت آن است، معتقدند که 
ــت، اما بنیان اصلی سرمایه گذاری در آن  ــیار بی ثبات بوده اس گرچه اخیرا این رمزارز بس
ــر جای خودش است، و با بازگشت تورم،  بر محور محدود بودن ذاتی عرضه آن، هنوز س
جذابیت بیشتری به آن خواهد داد. کتی وود، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آرک ، در 
جریان بحران اخیر بیت کوین جزو خریداران عمده بود. آنچه به »صلیب مرگ« قیمت 

بیت کوین مصطلح شده است، او را از خرید آن بازنداشت.
همان طور که از قدیم در بورس اوراق بهادار می گویند، جوش خوردن هر معامله نیازمند دو 

نگاه متفاوت است. با این حساب، شواهد جدید چیست؟
ــد دست کم در حال حاضر، چین بخشی از  ــت که به نظر می رس یک نکته واضح آن اس
عملیات استخراج  بیت کوین را متوقف کرده است. »به نظر می رسد«، زیرا همیشه باید 
ــت روبه رو شویم. از آنجا که بیش از نیمی  ــک و تردید خاصی با اخباری از این دس با ش
ــتخراج می شود، این امر باعث کاهش سرعت خلق  از بیت کوین های جدید در چین اس
سکه های جدید می شود و اگر بقیه عوامل ثابت باشد، باید قیمت افزایش یابد. پس چرا 

قیمت افت کرد؟
بهترین پاسخ به آن این است که اقدامات دیگر چین، اثر ممنوعیت استخراج را جبران کرده 
است. این اقدامات، از جمله شامل اعالمیه »بانک خلق چین« است که از بانک های بزرگ 
و علی پی )Alipay(، خدمات پرداخت علی بابا متعلق به شرکت انت گروپ، خواسته است 
که تجارت رمزارزها را محدود کنند. افراد هنوز هم می توانند رمزارز در مالکیت خود داشته 

باشند، اما ممکن است استفاده از آن برای خریدهای عادی دشوار شود.
این امر حاوی پیام قدرتمندی است. پیام این است که اگر مقدار زیادی رمزارز داشته باشید، 
مقامات رفتار شما را موشکافی می کنند. آنان می خواهند بدانند که چگونه پول را به دست 
آورده اید، آیا مالیات آن را پرداخت کرده اید یا نه، و قصد دارید با آن چه کنید. به عبارت 
دیگر، نگه داشتن رمزارز در حکم یک پرچم قرمز است. در واقع به جای آنکه کمک کند تا 
از بیت کوین برای مخفی کردن ثروت تان از چشمان دولت استفاده کنید، احتمال اقدام به 

بررسی دقیق معامالت مالی شما را افزایش می دهد.
بقیه دنیا چشمش به این است که چین چه می کند. نکته ساده این است که چین تا پایان 
این دهه به بزرگ ترین اقتصاد جهان بدل می شود. از این رو، اقدامات چین تاثیر مستقیمی 
بر جریان پرداخت ها در جهان و نیز در سطح ملی دارد. اما فراتر از آن ، اگر نگرش این باشد 
که رمزارزها بازارهای جهانی را بی ثبات تر می کنند، دولت های مهم دیگر در دنیا نیز احتماالً 
موافق این اقدامات خواهند بود. البته، استثنائاتی هم وجود دارد. السالوادور در تالش است تا 
بیت کوین را بدل به پول قانونی کند و برخی دیگر از کشورهای آمریکای التین نیز ممکن 
است این حرکت را دنبال کنند. اما این کار اثر چندانی نخواهد داشت. اثرگذارترین حرکت، 
تصمیمی است که خزانه داری آمریکا و »فدرال رزرو« می گیرند. ما نمی دانیم که این ها قرار 
است چگونه اقتصاد آمریکا را از افزایش کنونی در سطح معامالت سوداگرانه نجات دهند. 
سرکوب رمزارزها اقدام نامحبوبی خواهد بود، اما شاید نامحبوب بودنش از افزایش شدید 
نرخ بهره کمتر باشد. به هر روی، اطالعات جدید حاکی از آن است که دومین اقتصاد بزرگ 
جهان نه تنها آماده سرکوب است، بلکه مشغول انجام آن است. اگر ثابت شود که این روشی 
نسبتاً بی دردسر برای مهار رونق بیت کوین است، انتظار داشته باشید که دیگران با توجه 

جدی تری با آن برخورد کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد: بزرگ ترین مزرعه رمز ارز کشور بالغ بر هفت 
هزار ماینر )دستگاه استخراج ارز دیجیتال( در غرب تهران که تاثیر زیادی بر کمبود برق 

پایتخت داشت، کشف شد.
ــت: با تالش پلیس پیشگیری تهران با همکاری  ــردار »حسین رحیمی« بیان داش س
سازمان برق تهران بزرگترین مزرعه استخراج رمز ارز ایران در یک کارخانه متروکه در 

غرب تهران کشف شد.
ــد انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه در این عملیات بالغ بر هفت هزار ماینر  مقام ارش
کشف شد که بنا بر اعالم کارشناسان برق حدود چهار درصد برق کشور برای فعالیت 
این ماینرها الزم است، خاطرنشان کرد: تعدادی از این ماینرهای نصب شده و تعدادی 

دیگر در حال نصب بود.
به گفته وی، این مزرعه بزرگترین مزرعی بوده که پلیس در روزهای اخیر کشف کرده 

است و این مزرعه تاثیر بسیاری بر کمبود برق تهران داشت.
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نشریه فوربز: رمزارزها منبع درآمد دیگری برای میلیونرهای جدید ایران  شده است

معامله بانک های چین با رمزارز ممنوع؛ بیت کوین در مسیر »صلیب مرگ«

ــتوری مبنی بر تعطیل کردن عملیات استخراج بیت کوین در استان  بعد از صدور دس
ــخت تر کرده و از چند بانک  ــیچوان، چین رویکرد خود در خصوص رمزارزها را س س
بزرگ و شرکت های پرداختی خواسته است تا علیه تجارت مجازی رمزارزها اقدام های 

قوی تری انجام دهند.
بانک مرکزی چین از سایر بانک ها خواست از ارائه محصوالت و خدمات شامل تجارت، 

پرداخت و ثبت نقل و انتقاالت رمزارزها خودداری کنند.
ــت بانک مرکزی چین، بانک کشاورزی این کشور اعالم کرد که از این  بعد از درخواس
دستور پیروی خواهد کرد و فعالیت های غیرقانونی مرتبط با استخراج و نقل و انتقاالت 
رمزارز را با دقت از شبکه خود خارج می کند. بانک پس انداز پستی چین هم افزود که 
به نقل وانتقاالت رمزارزی کمک نخواهد کرد.این اقدام ها بعد از اعالمیه دولت چین در 

دستور کار قرار گرفته است. 
ــتان  ــتخراج بیت کوین در اس ــاس این اعالمیه، دولت تعطیل کردن عملیات اس بر اس
سیچوان را توسعه خواهد داد. این استان دومین استخراج کننده بزرگ رمزارز مجازی در 
چین است و بیش از نیمی از رمزارزهای جهان را استخراج می کند.استخراج بیت کوین 
ــت که در آن از طریق حل کردن معادالت پیچیده ریاضی واحدهای جدید  روندی اس
این رمزارز مجازی ایجاد می شود و به کامپیوترهایی با مصرف انرژی باال نیاز دارد.از آنجا 
که چین بخش عمده ای از رمزارزهای جهان را تولید می کند، حتی کوچک ترین مقررات 
محدودکننده استخراج این محصوالت در این کشور می تواند به نوسانات بزرگی در بازار 

جهانی منجر شود.
ــه نهاد دولتی چین یعنی انجمن ملی امور مالی اینترنت چین،  ــته، س وقتی ماه گذش
ــاب چین، اعالم کردند که  ــویه حس اتحادیه بانکداری چین و اتحادیه پرداخت و تس
ــرکوب گسترده ای را علیه رمزارزها به راه خواهند انداخت، باعث شدند بازار جهانی  س

ظرف یک روز تا ۲۵ درصد سقوط کند.
ــتای فعالیت این کشور برای متوقف کردن  بیانیه اخیر بانک مرکزی چین هم در راس
تجارت رمزارز نهادهای مالی است و در همین حین سرکوب فعالیت های استخراج در 

سراسر این کشور را نیز تشدید کرده است.
برخی کارشناسان می گویند زنجیره ای از سقوط قیمت ممکن است بیت کوین را به جایی 
در بازار بفرستد که با نام »صلیب مرگ« شناخته می شود؛ یعنی دوران طوالنی فشار 
خریداران آن ممکن است پایان یابد.صلیب مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین 
ــن ۲۰۰ روزه آن عبور کند و مثال آن  ــت یک رمزارز در بازه ای ۵۰ روزه از میانگی قیم
در بازارهای دیگر سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ و بحران مالی ۲۰۰۸ است.برخی 
دیگر هم می گویند که این نشانه ای از آن است که بیشتر خسارت ها تاکنون وارد شده 
است چرا که صلیب مرگ سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هر بار به افزایش قابل توجه قیمت 

در ماه های بعدی منجر شد.

ــریه فوربز در مقاله ای به استناد گزارش شرکت مشاوره فناوری اطالعات فرانسوی  نش
ــروه بزرگی از  ــکل گرفتن گ ــد: برق ارزان در ایران موجب ش ــای«  می نویس »کاپژمین
استخراج کنندگان رمزارز شده است که بیت کوین استخراج می کنند و می توان گفت که 
رمزارزها منبع درآمد دیگری برای میلیونرهای جدید ایران  شده اند و 7۲ درصد از افراد 

پردرآمد، رمزارزهای خود را سرمایه گذاری کرده اند.
نشریه فوربز در مقاله ای می نویسد که با وجود تحریم های اقتصادی آمریکا و همه گیری 
کووید-۱۹، شمار میلیونرها )دالری( در ایران انفجاری بوده است. در سال ۲۰۲۰ شمار 
ــد داشته که به مراتب بیش از میانگین جهانی  افراد پردرآمد در ایران ۲۱.۶ درصد رش
۶.3 درصدی است. ثروت جمعی این میلیونرهای دالری حتی سریع تر و تا ۲۴.3 درصد 

نیز رشد کرده است.
بنا بر گزارش شرکت مشاوره فناوری اطالعات فرانسوی »کاپژمینای«  که در اواخر ماه 
ژوئن منتشر شد، »بین مارس و ژوییه ارزش بازار ارز تهران در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل ۶۲۵ درصد افزایش یافت«.
ــرمایه های بین المللی، بسیاری از  ــی ایرانی ها به س فوربز می گوید که با قطع دسترس
ــهام گذاشته اند و بازار متالطم، آنان را میلیونر  ثروتمندان ایرانی پول خود را در بازار س

کرده است. به گزارش کاپژمینای، اکنون در ایران ۲۵۰ هزار ابر ثروتمند وجود دارد که 
اغلب در تهران زندگی می کنند.به نوشته فوربز، دولت ایران با سرازیر کردن پول مردم به 
بازار سهام تهران، به میلیونر  شدن این افراد محدود کمک کرده است. دولت در سپتامبر 
ــته یک درصد و در ژانویه امسال ۵۹۲ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی  ــال گذش س
ــه بازار تزریق کرد.رمزارزها نیز منبع درآمد دیگری برای میلیونرهای جدید ایران اند.  ب
برق ارزان در این کشور موجب شکل گرفتن گروه بزرگی از استخراج کنندگان رمزارز 
شده است که بیت کوین استخراج می کنند.تب استخراج بیت کوین آنقدر باال گرفت که 
دولت ایران در ماه مه از ممنوعیت چهار ماهه این فرایند خبر داد. مصرف برق مورد نیاز 
کامپیوترها برای استخراج بیت کوین آنقدر زیاد بود که باعث شد برق شهرهای مختلف 
ایران قطع شود.کاپژمینای اعالم کرده است که 7۲ درصد از افراد پردرآمد، رمزارزهای 
خود را سرمایه گذاری کرده اند.به گفته کاپژمینای، افزایش سریع میلیونرها ایران را به 

چهاردهمین کشور ثروتمند جهان و ثروتمندترین در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
به گزارش فوربز، ثروت میلیونرهای ایرانی با وضعیت کنونی اقتصاد این کشور و جمعیت 
فقیر آن در تضاد کامل است. به گفته شورای اسالمی کار،  بیش از ۶۰ درصد از مردم 

ایران در شرایط فقر نسبی به سر می برند.
به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریم های اقتصادی بر تهران، 
ــس از آن هم ادامه یافت و به ۵۰ درصد  ــا باال رفت و افزایش قیمت ها حتی پ قیمت ه

رسید. همه گیری کووید-۱۹ نیز فقر و بیکاری بیشتر را باعث شده است.
کاپژمینای گفته است که برای اولین بار در پنج سال اخیر شمار ثروتمندان میلیونر در 
آمریکای شمالی از مجموع آسیا-اقیانوسیه بیشتر شده است. اکنون آمریکای شمالی 
هفت میلیون میلیونر دارد و شش میلیون و ۹۰۰ هزار میلیونر نیز در آسیا-اقیانوسیه 
به سر می برند.از سال ۲۰۱۵ به این سو این اولین باراست که آمریکای شمالی از جمله 
آمریکا و کانادا، از نظر شمار ثروتمندان ساکن در آن مناطق از آسیا و اقیانوسیه عقب 
افتاده است.دلیل عمده این تغییر موازنه، رقابت آمریکا و چین است. آمریکا، ژاپن و آلمان 

باالترین شمار افراد میلیونر را دارند و چین در مقام چهارم پس از این کشورها است.
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ــا موضوع بایدها و نبایدهای   ــن همایش مجازی خانواده  بزرگ ICT ایران ب پنجمی
ICT« مطالبات خانواده  ICT از رئیس جمهور منتخب؛ سید ابراهیم رئیسی« توسط 

اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در کالب هاوس برگزار شد.
ــد  ــکل های حوزه  ICT برگزار ش در این همایش مجازی که با حضور فعاالن و تش
ــید ابراهیم رئیسی گفت وگو  ــنهادات و مطالبات فعاالن این حوزه از س پیرامون پیش
ــد که از رئیس جمهور منتخب مردم انتظار می رود برنامه ریزی راهبردی  و تاکید ش
مشخص و طرح ریزی شده ای را در ارتباط با انتخاب وزرای کابینه خود داشته باشد و 
وزرای انتخابی باید مورد قبول حداکثری اقشار و احزاب باشند تا مقاومت هایی بر سر 

راه وزارتخانه ها و تصمیمات آن ها ایجاد نشود.
بزرگترین انتظار و خواسته از حاکمیت، دولت و همچنین وزیر آینده این بخش  آن 
است که با ایجاد فضایی همگون و همسو در حوزه فاوا، حرکت کشور به سمت تحول 

دیجیتال را سرعت بخشند و آینده ای روشن را برای ایران رقم بزنند.
ــه صادرکنندگان صنعت مخابرات  ــی، که به همت و تالش اتحادی ــن گردهمای در ای
ــد، خانواده  بزرگ ICT متفق القول تاکید کردند که آمادگی دارند تا  ایران برگزار ش
ــد، گلوگاه ها،  با همکاری با هر کمیته یا کارگروهی که مدنظر رئیس جمهوری باش
تخلفات و انحراف از مقررات در بخش های مختلف حوزه ICT را که مانع از جهش 
ــایی و گزارش کنند تا با مجازات مدیران قانون گریز، پیاده  ــد را شناس تولید می باش
سازی عملی قوانین و رهنمودهای حاکمیتی، امکان برون رفت از این شرایط نامطلوب 
ــتور مقام معظم رهبری و  ــتا با دس اقتصادی، حاصل و چرخ های رونق تولید هم راس
همچنین برنامه های مّدنظر، شتاب یافته و توطئه دشمنان جمهوری اسالمی ایران در 

پنجمین هامیش مجازی خانواده  بزرگ ICT ایران
 با موضوع مطالبات از رئیس جمهور منتخب

فعاالن حوزه  ارتباطات و فناوری اطالعات در پنجمین همایش مجازی خانواده  بزرگ ICT ایران با موضوع »مطالبات خانـــواده  ICT از رئیس جمهـــور منتخب؛ 
سید ابراهیم رئیسی« متفق القول تاکید کردند که آمادگی دارند تا با همکاری با هر کمیته ای که مدنظر رئیس جمهوری باشد، گلوگاه ها، تخلفات و انحراف از مقررات 

در بخش های مختلف حوزه ICT را شناسایی و معرفی کنند.

راستای توقف تولید داخلی خنثی شود.
ــور، حوزه   ــد که یکی از بخش های مظلوم کش در این گردهمایی همچنین عنوان ش
ــت و مشکل اصلی تعدد نهادهایی است که در این  حوزه وجود  فناوری اطالعات اس
ــم افزایی خوبی برای این بخش به همراه  ــد و این تکثر نهادی، تا کنون عمال ه دارن

نداشته است.
در این همایش که با حضور تشکل های مختلف حوزه  ICT برگزار شد به این موضوع  
اشاره شد که رئیس جمهور باید وزیری را در حوزه  مربوطه یعنیICT انتخاب کند 
که بتواند از ظرفیت و توانایی بخش خصوصی استفاده درست و صحیحی داشته باشد 

و وعده هایی که می دهد در حّد حرف و شعار نباشد.
ــور و ارتباط با  ــات آتی باید قدرت حض ــر ارتباطات و فناوری اطالع ــن  وزی همچنی
کشورهای دیگر را داشته باشد و ارتباطاتی را بین وزرای مربوطه  در کشورهای دیگر با 
بدنه  وزارتخانه و به خصوص مخابرات کشور ایجاد کند تا صنعتگران فعال در این حوزه 
ــورهای دیگر شناخته و به صادرات و تجارت مشغول  بتوانند همتایان خود را در کش
ــتا وزیر باید با اتخاذ سیاست های درست، ارتباطات و مراودات  ــوند. در همین راس ش
را با کشورهای منطقه در زمینه ICT تسهیل کند زیرا کشور ما قابلیت و پتانسیل 

فعالیت های سودمند برای کشور را در سطح منطقه  به خوبی داراست.
در پنجمین همایش مجازی خانواده  بزرگ ICT ایران به این موضوع اشاره شد که 
وزیر ICT باید ارتباط نزدیکی با شرکت مخابرات ایران و اپراتورها برقرار کند. شرکت 
مخابرات ایران، سازمانی است که شرکت های خصوصی باید به صورت مونوپولی با آن 

همکاری کنند و اجبارا باید تمام محصوالتشان را در اختیار این شرکت قرار دهند.
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یعنی شرکت مخابرات ایران تنها خریدار محصوالت برخی تولیدکنندگان داخلی است 
ــرکت مخابرات است. اگر تعادلی مابین  و این موضوع به دلیل انحصار در تقاضای ش
وزارتخانه و شرکت مخابرات ایجاد نشود شرکت ها نمی توانند حمایت شوند. همانند 
ــرکت مخابرات در چند سال اخیر عمال  بحث تعرفه ها که عدم افزایش تعرفه های ش
باعث ورشکستگی تعدادی از شرکت های خصوصی این حوزه شده است و باید وزیری 
ــود که بتواند به صنعت ICT در بخش خصوصی کشور کمک کند چون  انتخاب ش
در غیر این صورت صنعت ICT افول خواهد کرد. این کمک نه به صورت مادی بلکه 

باید به صورت حمایتی و معنوی باشد.
در عین حال مطرح شد که رابطه ای که مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
ــازمان تنظیم مقررات وجود دارد رابطه ای از باال به پایین است و یکسری موانع بر  س
سر راه این سازمان وجود دارد، در حالی که سازمان تنظیم مقررات باید کامال مستقل 
عمل کند. با توجه به اینکه امسال نیز به عنوان سال مانع زدایی نام نامگذاری شده 
است، بنابراین وزیر می تواند این مانع زدایی را در قوانین اضافی در سازو کارهایی که 
شرکت های خصوصی نیازمند طی کردن آنها هستند تا کسب و کارشان را بتوانند 

رونق دهند تسهیل کند.

به عنوان مثال وزارتخانه می تواند نقش تسهیل گری در بحث قوانین گمرک داشته 
ــد، این قوانین به دلیل سختگیری های بیش از حد عموما مانعی است بر سر راه  باش
تولیدکنندگان، همچنین باید وزیر بر اساس نظرات تشکل های مرتبط عمل کند و از 

نظرات و پتانسیل آنان بهره جوید.
از رئیس جمهور منتخب مردم درخواست شد که وزیری که در حوزه  ICT انتخاب 
می کند باید بیشتر از آنکه فردی علمی و یا استاد و پروفسور دانشگاه باشد، باید فردی 
ــلط به اقتصاد  ــنا به تحول دیجیتال و طبعاً مس کارآزموده، مدیر و از همه مهمتر آش
دیجیتال باشد چون این وزیر نه تنها مسئول اداره وزارتخانه خود است، بلکه در خدمت 
سایر دوائر دولتی جهت تعریف و ارتقای فرهنگ تحول دیجیتال و پیاده سازی آن خواهد 
بود و از سویی وزارتخانه جدید با توجه به تمرکز بر تحول دیجیتال در خود و سایر دوائر 
دولتی و تعریف مجدد شرح وظایف، دیگر بار سازمان تنظیم مقررات رادیوئی )رگوالتوری( 

این حوزه را نباید  به دوش  بکشد. 
در واقع در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، رگوالتوری، کامال مستقل بوده و تحت 
نظر رئیس جمهور محترم فعالیت خواهد داشت و اگر جایگاه آن کماکان در وزارت 
ــود انجام می دهد. در واقع  ــاب مدیر را رئیس جمهور و با حکم خ ــد، انتخ ICT باش
رگوالتوری باید به اختالفات حقوقی دوائر بپردازد و اگر تحت نظر وزارت ICT باشد، 

طبعاً بی طرفی مورد نظر بدست نخواهد آمد.
همچنین تاکید شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آتی باید از حمایت های حاکمیتی 
برخوردار باشد تا بتواند زنجیره ارتباط بخش خصوصی با حاکمیت را برقرار کند، در عین 
حال  از نظرات نخبگان ، فعاالن و همچنین تشکل ها به عنوان نمایندگان بخش های 
خصوصی استفاده کند و مشورت برای اداره امور و تصمیم گیری در حوزه های مرتبط را 

فقط به یک بخش و یا شرکت های خاص محدود نکند!
با توجه به این که تسهیالت در ذات خود معموال ماهیت رانتی دارند، وزیر ICT باید 
استراتژی مناسبی  برای  ارایه تسهیالت و حمایت ها داشته باشد چون نمونه های 
ــته )نه البته دوره آقای آذری جهرمی( به  ــال های گذش زیادی در این زمینه و در س

کرات شاهد بودیم.
وزیر باید برنامه راهبردی مناسبی در جهت صادرات و همسو با تشکل ها داشته باشد 
ــرکت های صادراتی نیست و اگر  ــترس ش چون بازارهای هدف به هیچ وجه در دس
ــی از فعالیت خوِد تشکل ها و شرکت های زحمتکش  حرکتی صورت می گیرد ناش

است.
عدم وجود پنجره واحد جامع و عملیاتی برای صدور مجوزهای فعالیت، مجوز ترخیص، 
استاندارد و غیره در بخش های مختلف کشور از جمله وزارت ICT و سازمان تنظیم 
ــکالت  مقررات و در صدور مجوزهای ترخیص کاالهای مانده در گمرک از دیگر مش

است که باید به آن توجه شود.
ــازی در این خصوص  برای جلوگیری از  ــازی ایرانی و فرهنگ س وزیر باید از برندس
ــارت  افزایش تمایل اپراتورها به خرید خارجی حمایت کند و در جهت پرداخت خس

تاخیر تادیه جهت تاخیرات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران بخش های خصوصی 
تالش کند و در عین حال اراده ای قوی برای اصالح قراردادهای پیمانکاری، خرید و 
فروش و جلوگیری از یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی زیر مجموعه های وزارت 

ارتباطات و یا شرکت مخابرات که دارای قدرت انحصاری هستند، داشته باشند.
ــاوری اطالعات و  ــت از محصوالت داخلی حوزه فن ــازوکار حمای ــر باید بتواند س وزی
ــتفاده از محصوالت داخلی  ــوی اپراتورهای بزرگ و ترغیب آنها به اس ارتباطات از س

را داشته باشد.

ــد که با عنایت به محورهای مهمی همچون خالقیت، نوآوری و  ــنهاد ش در ادامه پیش
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ادغام آن وزارت با معاونت علمی و فنآوری، ضمن 
بهینه سازی ساختار دولت، راندمان حمایتی را بسیار افزایش خواهد داد و در عین حال 
تشکیل معاونت تحول دیجیتال در آن وزارت که نقش مهمی را در چهار سال آتی ایفا 
می کند بسیار حائز اهمیت است و به این معاونت ضمن تشکیل کمیته های مختلف 
)صنعت، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش ... (، توصیه می شود که از طیف گسترده 
متخصصان بخش خصوصی استفاده کرده و با همراهی آنها، وظیفه سنگین و مهم تزریق 

خون دیجیتالی در دوائر دولتی را راهبری کند.
ــت جمهوری  ــال ریاس ــد که در اوایل چهار س در این گردهمایی اظهار امیدواری ش
ــده و یا به حداقل خود برسد  ــی، تحریم های ظالمانه برچیده ش ــیدابراهیم رئیس س
ــب ماندگی خود را جبران نماید. در  ــور عزیزمان بتواند در کلیه عرصه ها، عق تا کش
ــود با توجه به گشایش در ارتباطات بین المللی و حضور  ــنهاد می ش آن صورت پیش
شرکت های بزرگ و متوسط در صنعت ICT، »معاونت ارتباطات بین الملل و انتقال 
ــامان دهی و تنظیم بازار، تشکیل شود تا ضمن برخورداری  تکنولوژی« نیز جهت س
از فنآوریهای نوین و تجارب کمپانی های چند ملیتی بزرگ و متوسط، از شرکت های 
ــخت تحریم کماکان سرپا مانده اند حمایت کامل شود و این  داخلی که در دوران س
معاونت بخصوص در تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین می تواند نقش بسزایی ایفا نماید تا 
تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فناوری ها و تجارب کمپانی های 
چینی، شرکت های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک 

و در عرصه های فعالیت خود رشد کنند.
در این گردهمایی خطاب به رئیس جمهور منتخب مردم، سیدابراهیم رئیسی عنوان شد 
که دولت الکترونیکی در برنامه کشورهای توسعه یافته جایگاهی ندارد و دولت هوشمند 
در دستور کار دولتمردان کشورهای صنعتی و توسعه یافته قرار گرفته و الگوریتم های 
هوش مصنوعی با سرعت فراوان در حال تغییر و تحول هستند، به همین دلیل دولت های 

مختلف به تدوین برنامه های جامع هوش مصنوعی روی آورده اند.
ــود را در زمینه دولت  ــتراتژی های خ ــور، برنامه ها و اس در حال حاضر حدود ۴۵ کش
هوشمند رونمایی کرده اند و حتی برخی از اتحادیه های بین المللی و منطقه ای و مجامع، 
ــع در این خصوص پرداخته اند و  ــتراتژی جام ــه اتحادیه اروپا نیز به تدوین اس از جمل
فعاالن اقتصادی صنعت ICT به عنوان اعضای صنعتی با ارزش افزوده باال، منتظرند تا 
وعده های انتخاباتی شما محقق و تغییرات اساسی در کسب و کار حوزه های مختلف و 
از جمله صنعت ICT صورت پذیرد؛ صنف ICT منتظر است که از مشورت اتحادیه ها، 
ــتفاده کنید و  از دانش و تجربیات  ــکل های صنفی تخصصی اس ــندیکاها و تش س
ــورتی تان به صورت واقعی  ــات مش ــگان و فعاالن اقتصادی این حوزه در جلس نخب

بهره ببرید.
ــند  ــاب به رئیس جمهور منتخب تاکید کردند که در س ــاالن صنعت ICT خط فع
ــای مطرح در منطقه در زمینه تولید  ــم انداز ۱۴۰۴، جایگاه ایران در میان رقب چش
علم در حوزه هوش مصنوعی قابل تحسین است و کشورمان با دارا بودن نزدیک به 
ــتی، عربستان و مصر در رتبه اول  ۵۰۰۰ مقاله علمی، قبل از ترکیه، رژیم صهیونیس
منطقه قرار دارد، ولیکن با این حال متأسفانه وضعیت کشورمان در زمینه کاربردهای 
ــورهای دنیا رتبه 7۵ بوده  ــورمان میان کش هوش مصنوعی ناباورانه بوده و رتبه کش
است که نیازمند بازنگری اساسی در استفاده از دانش اندیشمندان و متخصصین این 
حوزه است و امیدوار هستیم که حضور جنابعالی فرصتی بزرگ برای احیای اقتصاد، 
گسترش اخالق در جامعه، برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در سازمان های 

دولتی و خصوصی و مجازات کاسبان تحریم را فراهم نماید.
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 خدمات در عرصه تله کام
با حضور زودهنگام در کارخانه ایران ارقام و پیش از رسیدن مدیرعامل این شرکت، با 

مدیر فنی و سرپرست انبارهای این کارخانه به گفت وگو نشستیم.
امیرحسین تاج بخش، با اشاره به برخی از فعالیت های این شرکت، گفت: »درزمینه اینترنت 
ــماره تهیه کرده ایم که در تبلت های دانش آموزی،  ــیم کارت سرش همراه، 3۰۰ هزار س
همراه با »اینترنت پاک« به دانش آموزان ارائه خواهیم کرد. از دیگر برنامه های ما، تولید 

مودم است تا سیم کارت ها و بسته ها را به مشتریان عرضه کنیم«.
مدیر فنی کارخانه ایران ارقام در مورد سایر خدمات مخابراتی این شرکت، افزود: »ما 
ــیم کارت های با سرشماره مجزا، به مشتریان ارائه  خدمات تولید پیامک انبوه را با س
ــه خدمات MVPN و APN به  ــرکت ایران ارقام با ارائ ــم. عالوه بر این، ش می دهی

شرکت ها، شبکه داخلی امن سازمانی را فراهم می کند«.
 

گفت وگو با مدیران کارخانه ایران ارقام ؛هفت دهه تجربه در عرصه فناوری و اشتیاق برای گام های آتی

شرکت ایران ارقام با حضور ۶۶ ساله در حوزه فین تک، از بازیگران کهنه کار این صنعت محسوب می شود. این شرکت با حدود ۶۷0 نیرو، اکنون در زمینه سخت افزاری و 
نرم افزاری، در حوزه هایی از جمله تأمین تجهیزات پرداخت، رایانه های شخصی و خدمات مخابراتی فعال است. همزمان با بازدید کورش منتظری مدیرعامل شرکت ایران 
ارقام از کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی پرند، مدیران این شرکت طی گفت وگویی دیدگاه هایشان پیرامون حوزه کاری و عملکرد شرکت ایران ارقام مطرح کردند که 

مشروح آن در گزارش ذیل آمده است:

 مشخصات کارخانه
ــا بازدید او از  ــرکت ایران ارقام و همراه ب ــس از ورود کورش منتظری،  مدیرعامل ش پ
ــالن ها و فعالیت کارکنان را مشاهده  بخش های مختلف کارخانه ایران ارقام، اتاق ها، س

کردیم.
ــی وجود دارد که  ــالن بزرگ ــس از عبور از راهروی اولیه محوطه داخلی کارخانه، س پ
ــتند. اتاقکی نیم دایره ای  ــتگاه های خودپرداز گوناگون در حال مونتاژ یا تعمیر هس دس
جنب یکی از دیوارها تعبیه شده تا مدیر تولید بر تمامی فعالیت ها نظارت داشته باشد؛ 

عالوه براین، این سالن از طبقه دوم نیز قابل مشاهده است.

 کارخانه ایران ارقام و کارکنان آن
بهروز ابراهیمی، سرپرست انبارهای کارخانه ایران ارقام هم گفت: »ساخت این کارخانه از 
سال ۱3۸۶ شروع شده و در سال ۸۸ مورد بهره برداری قرار گرفته است. کارخانه دارای 
ــاحت کل 7۲۰۰ متر و مساحت زیربنا ۵۴۰۰ متر است؛ از این ۵۴۰۰ متر، ۱۴۰۰  مس

متر به انبار و سه سالن تولید اختصاص یافته است«.
ــداد کارگران متغیر بوده و در  ــی پیرامون کارگران این کارخانه بیان کرد: »تع ابراهیم
ــرکت ایران ارقام یا کارگران  هنگام پروژه های مختلف، از کارگران دیگر بخش های ش
ــتخدام شده برای پروژه ها، استفاده می شود. بیشتر کارگران بومی بوده و از مناطق  اس
ــتند. در دوره های اضطراری کرونا، مطابق  ــکونی اطراف، از جمله اسالمشهر هس مس
دستورالعمل های دولت به نسبت هایی که اعالم شده، تعداد کارکنان در کارخانه کاهش 

پیدا کرده است«.

ــمت های مختلف طبقه اول، اتاق آموزش نیروهای جدید، انبار و دو اتاق سرد و  در قس
گرم وجود دارد که برای شبیه سازی دمای ۵- و 7۰ درجه حضور دستگاه های خودپرداز 
در مناطق مختلف کشورمان، توسط متخصصان ایرانی طراحی شده و این خودپردازها 
ــت  ــده و فن خنک کننده، امکان فعالیت خود را حفظ می کنند. پش ــا هیتر گرم کنن ب
ساختمان، باراندازی وجود دارد که ماشین های باری بتوانند با توجه به اختالف سطح، 

به راحتی کاالهای مختلف را بار بزنند.
در طبقه دوم به جز اتاق کنفرانس و اتاق های مدیران و سرپرست ها، بخش هایی مانند 
انبار فروش، اتاق تست نرم افزارها و اقامتگاهی برای کارکنان غیربومی وجود دارد؛ این 
ــت دارد که پروژه های مختلف ایران ارقام، نیازمند اضافه  اقامتگاه از این جهت اهمی
شدن نیروهای جدید بوده و این شرکت برای آسایش آنها، این مکان را طراحی کرده 

است.

 در جلسه مدیران ایران ارقام
پس از بازدید منتظری از بخش های مختلف کارخانه،  در جلسه مدیران این شرکت 
و گردانندگان کارخانه حضور داشتیم. در این جلسه مدیرعامل شرکت ایران ارقام با 
ــی مدیران، برنامه های آتی برای استفاده  ــتقبال از ایده های نو و نظرات کارشناس اس
ــرکت شامل مونتاژ تبلت های  از ظرفیت این کارخانه را بیان کرد؛ برنامه  های این ش
ــمت فناوری های حوزه  ــتگاه های POS و حرکت به س ــر دس ــوزی، تعمی دانش آم

Cashless  معرفی شدند.

 گفت وگو با مدیران ارشد ایران ارقام؛ از حوزه فین تک تا تله کام
پس از جلسه مدیران ایران ارقام با کورش منتظری، علیرضا خلج و عباسعلی مظاهری، 
مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و معاونت فروش و معاونت پشتیبانی و عملیاتی شرکت 
ایران ارقام به گفت وگو نشستیم که همراه با اشاره به تاریخچه شرکت، اقدامات کنونی و 

برنامه  شرکت ایران ارقام برای آینده بیان شد.
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 تاریخچه و سابقه فعالیت های شرکت ایران ارقام
ــعلی مظاهری، معاونت پشتیبانی و عملیاتی ایران ارقام در مورد تاریخچه این  عباس
شرکت بیان کرد: »شرکت ایران ارقام در سال ۱33۴ توسط ابوالحسن دیبا برای تولید 
ــتگاه های مکانیکی پرداخت تأسیس شد. پیش از انقالب این شرکت نمایندگی  دس
 NCR را بر عهده داشت. در آن زمان ۴۹ درصد سهام این شرکت به NCR شرکت
و ۵۱ درصد آن به دیبا تعلق داشت. پس از انقالب، NCR سهام خود را به سازمان 

برنامه وبودجه و بانک ملت واگذار کرد«.
ــرکت  ــی از فعالیت های آن گفت: »ایران ارقام با اخذ نمایندگی ش وی در مورد بخش
ــتگاه خودپرداز این شرکت چینی را در کشور توزیع کرده  GRG چین، ۱3 هزار دس

که ۱۰ هزار مورد آنها در داخل همین کارخانه مونتاژ شده اند«.
ــزود: »عالوه بر مونتاژ این  ــران ارقام هم اف ــرکت ای ــا خلج، معاونت فروش ش علیرض
ــا را بر عهده  ــازی آنه ــتیبانی، تعمیر، تأمین قطعات و بومی س ــا، ما پش خودپردازه
 ،Cashless ــته ایم. در مورد خدمات دیگر ایران ارقام می توان به ورود به حوزه داش

ساخت مانیتور و تولید و عرضه رایانه های شخصی اشاره کرد«.
وی در مورد اقدامات آن در حوزه رایانه های شخصی گفت: »این رایانه ها برای مصارف 
سازمانی سهامداران و مشتریان ایران ارقام در بانک ها، شهرداری ها و غیره یا مصارف 
ــرکت در  ــده بودند؛ این ش ــی )همراه با فروش آن با برند ایران ارقام( تولید ش خانگ
ــام یک ماهه تأمین  ــال ۱3۸۶، دارای رکورد انج ــخصی در س خصوص رایانه های ش

قطعات تا عرضه ده هزار دستگاه در سراسر کشور است«.
مظاهری هم در مورد تأثیرات ایران ارقام در حوزه فناوری   بانکی بیان کرد: »در طی 
ــال خدمت ایران ارقام، فرهنگ سازمانی خاصی از نسلی به نسل دیگر منتقل  ۶۰ س
ــرکت های دیگر در ایران ارقام یا  ــده است. با سابقه فعالیت بسیاری از مدیران ش ش
ــرکت، این فرهنگ سازمانی به دیگر شرکت ها منتقل  آموزش دیدن آن ها در این ش

شده و آنها از ایران ارقام الگو می گیرند«.

 فعالیت های کنونی و آتی ایران ارقام
به گفته مدیران شرکت ایران ارقام، این شرکت در دو حوزه عمده مخابراتی و بانکی، 

به ایفای نقش می پردازد.

 فعالیت های حوزه تله کام
منتظری در مورد فعالیت های مخابراتی شرکت ایران ارقام گفت: »این شرکت چند 
ــین های خودپرداز فعالیت کرده است. به هرحال هر کسب وکاری،  دهه درزمینه ماش

زمان تولد، بلوغ و مرگ دارد. 
ــتگاه های خودپرداز مخصوصاً در دوران کرونا، به شدت کاهش یافته و  کاربری از دس
ــتگاه های خودپرداز فقط برای دریافت پول ضرورت دارد  ــتفاده از دس به طورکلی اس
ــن ها و خدمات  ــط اپلیکیش ــتگاه ها ارائه می دهند، توس و بقیه خدماتی که این دس
ــه ازنظر مأموریتی، فعاًل  ــود؛ بنابراین، درحالی ک ــتارتاپ های فین تک انجام می ش اس
ــوزه خودپردازها ضرورت دارد، اما برنامه ما حرکت  ــرکت ایران ارقام در ح فعالیت ش

به سمت سایر حوزه هاست.«

ــرکت، خارج از حوزه تولید و  ــرکت ایران ارقام درزمینه فعالیت این ش مدیرعامل ش
ــتیبانی از خودپردازها بیان کرد: »از زمانی که من و برخی از همکاران مثل آقای  پش
ــرکت را به سمت حوزه تله کام سوق داده ایم و خدمات  خلج به ایران ارقام آمدیم، ش
ــک پیامک های بانک ها، P2P و  ــیم کارت، MVNO، SMS Gateway، ترافی س
ــت تمامی اپراتورها قرار  ــرکت ایران ارقام را در وندور لیس A2P را ارائه داده ایم. ما ش
ــن تجهیزات RF( با یکی از این  ــم و قراردادی ۴۲ میلیون دالری )برای تأمی داده ای
ــده ایم و  اپراتورها منعقد کرده ایم. ما درزمینه تأمین تجهیزات مخابراتی نیز فعال ش
 BTS درحال انعقاد قرارداد با اپراتور دیگری در مورد تأمین و نگهداری از سایت های

در چند استان هستیم«.

 فعالیت های بانکی ایران ارقام
ــرکت ایران ارقام گفت: »بیشتر بانک ها در ابعاد  ــرکا و مشتریان ش خلج در مورد ش
ــتیبانی از  ــوئیچ، کارت اعتباری، خدمات پش ــد س ــزاری مانن ــخت افزاری و نرم اف س
ــعب )ازجمله دوربین ها و دستگاه های  ــایر تجهیزات ش ــتگاه های خودپرداز و س دس

نوبت دهی( در استان های مختلف کشور، از خدمات ایران ارقام بهره می گیرند«.
ــران ارقام در حوزه نئوبانک  ــرکت ایران ارقام در مورد برنامه های ای معاون فروش ش
ــرکت، تنوع محصوالت در آینده است. ما به دنبال ترکیب  ــتراتژی ش بیان کرد: »اس
تمام امتیازات اقتصاد و بانکداری دیجیتال هستیم تا نئوبانک را محقق کنیم. ما همه 
ابزارهای الزم برای بانکداری دیجیتال را در اختیار داریم و این خدمات را به شرکای 

جدیدی که در ماه های آتی به ما می پیوندند،  ارائه خواهیم داد«. 

ــداری دیجیتالی که  ــت: »بانک ــداری دیجیتال گف ــوص این نوع بانک ــج در خص خل
ــیار پیشرفته تر است. ما  ــت، از نمونه های فعلی کاماًل متفاوت بوده و بس مدنظر ماس
ــمت تأمین تمام نیازهای فضای اقتصادی مثل فروش اعتباری بین سازمان ها  به س
ــال، در مورد تجارت  ــتیم. به عنوان مث ــبکه های اجتماعی هس ــی فروش در ش و حت
ــا می خواهیــم یک  ــــود، م ــبکه های اجتماعی انجام می ش ــی که در ش الکترونیک
مارکــت پلیـــس)Marketplace( ایجاد کنیم تا تمامی آنها و موارد مشابه دیگر 
را پوشش دهد؛ در این پلتفرم نیاز کل فرآیند عرضه، فروش، پرداخت و غیره تأمین 

خواهد شد«.
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تفاهم ایرانسل و شهرداری شیراز برای توسعه خدمات شهر هوشمند

تفاهم نامه ایرانسل، رگوالتوری و قوه قضائیه برای آگاهی بخشی پیرامون جرایم فضای مجازی

ایرانسل، رگوالتوری و قوه قضائیه، با امضای یک تفاهم نامه، برای آگاهی بخشی پیرامون 
پیشگیری از وقوع جرایم فضای مجازی، همکاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این تفاهم نامه در قالب »پویش ملی ارتقای آگاهی های 
حقوقی جامعه« و به منظور ایجاد و گسترش همفکری، همکاری و تعامل در خصوص 
موضوع های مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه ارتباطات، بین معاونت اجتماعی 
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و س و پیش

)رگوالتوری( و اپراتورهای همراه، امضا شد.
ــنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، در سالن همایش های  ــم امضای این تفاهم نامه، صبح ش مراس
عمارت کاله فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، با حضور مهندس محمدجواد 

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مهندس حسین فالح جوشقانی معاون 
ــات رادیویی، دکتر علی غالمی معاون  ــازمان تنظیم مقررات و ارتباط وزیر و رئیس س
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل 

و مهندس یاسر رضاخواه مدیرعامل رایتل برگزار شد.
با امضای این تفاهم نامه، طرفین توافق کردند تا برای افزایش همکاری ها در زمینه ارتقای 
سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از ابزارهای بهره برداری از خدمات ارتباطی 
و ظرفیت های فضای مجازی، پیش بینی، طراحی و اجرای اقدامات مشترک به منظور 
افزایش آگاهی حقوقی شهروندان با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های 
اجتماعی و نیز ایجاد بسترهای الزم حمایتی قضایی برای رفع موانع قضایی ایجاد پوشش 
ارتباطی و یا خلل در استمرار ارایه خدمات عمومی زمینه ساز ارتکاب جرایم، تالش خود 

را مضاعف کنند.
ــاره به لزوم کاهش ساالنه 3۰  ــم، با اش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این مراس
ــند شبکه ملی اطالعات، از مجموعه وزارت  ــاس س درصدِی وقوع جرایم آنالین، بر اس

ارتباطات و اپراتورها برای ایجاد زمینه این همکاری تشکر کرد.
آذری جهرمی ابراز امیدواری کرد نتیجه این همکاری، آرامش بیشتر برای مردم و کمک 

به توسعه بیشتر در حوزه فضای مجازی باشد که از مطالبات مهم مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این مراسم، با اشاره به آمار 
قابل توجه وقوع جرایم ناشی از کمبود آگاهی های حقوقی، از جمله انواع کالهبرداری ها، 
ــردم به صورت عمومی و نیز در حوزه جرایم خاص، از طریق  ارتقای آگاهی حقوقی م
کانال های اطالع رسانی اپراتورها مانند ارسال پیامک را از جمله مهمترین عوامل کاهش 

وقوع جرایم مذکور، عنوان کرد.

ایرانسل و شهرداری شیراز، در راستای توسعه خدمات شهر هوشمند، تفاهم نامه همکاری با 
موضوع توسعه شبکه فیبرنوری در این شهر و ایجاد فازهای جدید، امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با امضای این تفاهم نامه، زمینه الزم برای توسعه بستر 
شهر هوشمند و ارائه خدمات پایه ای شهر هوشمند، در شهر شیراز فراهم می شود.

ــل تاکنون، ۱۸۰ کیلومتر فیبر نوری را در شهر شیراز ایجاد کرده و با امضای این  ایرانس
تفاهم نامه، فازهای بعدی این پروژه پیگیری می شود.

مراسم امضای این تفاهم نامه، با حضور مهندس حیدر اسکندرپور شهردار شیراز، دکتر بیژن 
عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران شهرداری شیراز و ایرانسل، در محل 
شهرداری شیراز برگزار شد.بر اساس این تفاهم  نامه، ایرانسل در طراحی، اجرا، بهره برداری 
و تحویل بستر شبکه فیبرنوری در سطح شهر شیراز به طول تقریبی ۸۰ کیلومتر مسیر 
ــارکت می کند. مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، با تأکید بر لزوم تسریع  مشترک، مش
ــعه زیرساخت های ارتباطی برای عرضه خدمات شهر هوشمند بر بستر  در ایجاد و توس
فناوری های نوین تلفن همراه و اینترنت اشیا، از جمله 5G، گفت: تا چشم به هم بزنیم، 

نسل پنجم فراگیر می شود و باید شرایط و زیرساخت های الزم را از قبل فراهم کرد.
پنجمین سایت 5G ایران و ایرانسل، سوم اسفند ماه ۱3۹۹، با حضور معاون وزیر و رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( و استاندار فارس، در محوطه باز 
شهرداری شیراز افتتاح شده و در اختیار مردم این شهر قرار گرفت. شیراز پس از تهران، 
ــتین ارائه دهنده  5G در ایران، صاحب  ــهر ایران بود که توسط ایرانسل، نخس دومین ش
فناوری نسل پنج تلفن همراه شد.عباسی آرند با تأکید بر لزوم بهره برداری هر چه بیشتر از 
ظرفیت  های اقتصاد دیجیتال افزود: یکی از مسائل مهم در این زمینه، توسعه دسترسی به 
شبکه ارتباطی، با فراهم کردن زیرساخت هایی مانند فیبر نوری و دکل است. در شیراز با 
توجه به ظرفیت فیبری که تاکنون توسط ایرانسل ایجاد شده است، می توانیم به عنوان 
پایلوت شهر هوشمند کشور، با شهرداری همکاری کنیم.در دیدار مدیرعامل ایرانسل با 
منتخبان جدید شورای شهر شیراز، ظرفیت های موجود همکاری برای ارتقای کیفیت 

خدمات ارتباطی، بررسی شد.
هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و 

ارائه خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در 
جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست و تغییرات آب وهوایی دارد و یکی 
از مشوق های اصلی جامعه جهانی برای هوشمندسازی دستگاه ها و تجهیزات بر مبنای 
اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان 
ــت.راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا،  همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق  کرده اس
شهری و کنترل میزان آالینده های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط 
ــت خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته اند تا ۲۰ درصد از تولید  زیس

گازهای گلخانه ای خود بکاهند.
مشکالت حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه های پیش آمده بر اثر افزایش 
جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند 
ــت. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه ای حوادث و  مورد توجه قرار گرفته اس
تصادفات، پیش بینی تغییرات الگوی ترافیکی و... همگی از کارکردهای این سامانه محسوب 
می شوند.در همین راستا، ایرانسل تاکنون توانسته است پروژه های متعدد مرتبط با فیبرنوری 
و توسعه خدمات شهر هوشمند را عالوه بر شیراز، در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، انزلی، 
آمل، اراک، ارومیه، کرج، سنندج، قزوین، خرم آباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، دزفول و 

اندیمشک نیز طراحی و یا اجرا کند.
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همکاری همراه اول و سایپا برای تولید و عرضه خودروهای متصل

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

همراه اول و سایپا جهت هوشمندسازی صنعت حمل و نقل کشور و تولید خودروهای 
متصل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه امضای تفاهم نامه همکاری 
بین همراه اول و گروه خودروسازی سایپا با حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه 
اول، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا و جمعی از مدیران ارشد هر دو شرکت در برج 
همراه برگزار شد.قرار است به موجب این تفاهم همکاری، هوشمندسازی صنعت حمل و 
نقل شهری و بین شهری با هدف کاهش هزینه ها، ارائه محصوالت متنوع و افزایش کارایی، 
غلبه بر مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید در 

عرصه خودروهای متصل هوشمند صورت پذیرد.
همراه اول قرار است در راستای تحقق اهداف مهم مذکور و همچنین کاهش تصادفات 
و حجم ترافیکی، به تأمین زیرساخت های ارتباطی، ذخیره سازی و تحلیل داده های 
پروژه »خودرو متصل« پرداخته و طی همکاری مشترک، زمینه ایجاد و توسعه خدمات 

دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده فراهم کند.

 اجرای پروژه های هوشمندسازی جاده ها و اتصال خودروها با هدف 
ارتقای سطح زندگی مردم

ــاره به سهم بازار ۶۰  ــم با اش مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراس
ــتن ۲۰  ــایر اپراتورهای تلفن همراه و در اختیار داش درصدی همراه اول در رقابت با س
ــترک دائمی که منحصر به فرد تلقی و منجر به اعتباربخشی شده است،  میلیون مش
اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون سیمکارت در دست مردم داریم که سرانه آن 
حدودا معادل ۱.۲ سیمکارت به ازای هر نفر می شود.وی با تأکید بر اینکه سال گذشته 
مصرف اینترنت در شبکه همراه اول رشد ۸۰ درصدی به نسبت دو سال قبل داشته است، 
تصریح کرد: زندگی مردم امروز بیش از هر زمان دیگری با فضای مجازی گره خورده است 
و لذا شاهدیم زمانیکه با قطعی برق گسترده مواجه شدیم، مردم دیگر زمانی قادر به تحمل 
ــرایط نبودند که برق سایت های ارتباطی نیز قطع و اینترنت در دسترس شان نبود.  ش
ــرکت ارتباطات سیار ایران خاطر نشان کرد: یا از سویی دیگر در حالیکه  مدیرعامل ش
برخی روستاهای کشورهمچنان با مشکالتی در زمینه آب آشامیدنی مواجه هستند، 
اما درخواست با اولویت نمایندگان مردم آنجا توسعه اینترنت در آن روستاهاست.اخوان 
بهابادی از پیش بینی اپراتور در حوزه اینترنت اشیاء و اتصال نمایی دستگاه ها طی چند 
سال آینده خبر داد و گفت: بحث اصلی جلسه امروز حول خودروهای متصل است. یکی 
از قابلیت های کلیدی خودروهای متصل امکان رصد در لحظه اطالعات خودرو است 
که همین موضوع با ارائه گزارشی از وضعیت، هزینه های احتمالی آینده را کاهش می 
دهد.وی افزود: با این داده ها می توان نقص های فنی را مالحظه کرد و آالرم های الزم 
را به راننده داد؛ عالوه بر این با اجرایی شدن این پروژه کمک بزرگی به حوزه راهداری 
کشور خواهد شد تا نقاط حادثه خیز را با مانیتور کردن اطالعات حاصل از این خودروها 

کشف کنند.

مدیرعامل همراه اول همچنین اشاره ای به پروژه هوشمندسازی جاده های بخش فنی 
همراه اول و ارتباط آن با خودروهای متصل داشت و ابراز کرد: برآیند این پروژه ها، خیر 
و برکات فراوانی برای مردم خواهد داشت و باعث ارتقای سطح زندگی آنان از نظر کیفی 

خواهد شد.

  انتظار تولید یک میلیون خودروی متصل تا سه سال آینده
سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز در ادامه با اشاره به کاهش نیمی از ظرفیت 
ــازی با کنار رفتن پراید از چرخه تولید اظهار کرد:  ــرکت خودروس تولیدی این ش
ــازی،  ــترک با همراه اول به دنبال طراحی، پیاده س ــاس برنامه همکاری مش براس
ــتیم و امیدواریم ظرف سه سال  ــازی و درآمدزایی از خودرو متصل هس تجاری س

آینده بتوانیم یک میلیون خودروی متصل را تولید و تقدیم مردم عزیز کنیم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه برنامه تولید و عرضه ۱۱ محصول مجهز به 
ــه سال آینده داریم، به دنبال خودروهای متصل  تکنولوژی های جدید را ظرف س

هستیم.
مدیرعامل سایپا تصریح کرد: قطعا بکارگیری تکنولوژی های جدید، یکسری امکانات 
را برای مشتری های ما فراهم می کند تا رضایت آنها بیشتر شود؛ به عنوان مثال اگر 
تصادفی در جاده اتفاق افتد، سریعا اطالعات به امدادگران مخابره می شود تا بالفاصله 
ــریع سانحه  ــانده و هماهنگی برای أموری نظیر نجات س بتوانند خود را به صحنه رس

دیدگان فراهم شود.
مدیران همراه اول و سایپا در پایان اظهار امیدواری کردند که با این همکاری مشترک، 
توانمندسازی زیست بوم کسب و کارهای حوزه حمل و نقل هوشمند، ایجاد سکوهای 
باز انتشار داده های پردازش شده جهت استفاده و بکارگیری در حوزه های پژوهشی، 
ورود به زنجیره خدمات قابل ارائه در بازار خودرو و بهره برداری از ظرفیت های پلتفرم 

اینترنت اشیاء تسهیل شود.

ــل از طریق اپلیکیشن های بانکی فراهم شد.به  ــیم کارت ایرانس امکان خرید آنالین س
ــل، با این امکان، خرید سیم کارت های ایرانسل، عالوه بر  گزارش روابط عمومی ایرانس
ــده است. ــن های بانکی نیز امکان پذیر ش روش های متنوع موجود، از طریق اپلیکیش
متقاضیان خرید سیم کارت های ایرانسل، می توانند با مراجعه به  اپلیکیشن های پرداخت 
ــاهده کرده و شمارۀ دلخواه خود را  ــماره های موجود در کانال فروش را مش بانکی، ش
انتخاب کنند. پس از تکمیل فرم های الزم و ثبت اطالعات به صورت آنالین، فرایند خرید 
ــده و سیم کارت، به نشانی مشترک ارسال می شود.در فاز نخست  سیم کارت نهایی ش
راه اندازی این طرح، خرید آنالین سیم کارت های ایرانسل از طریق برنامۀ »ایوا«، متعلق 
به شرکت پرداخت الکترونیک سداد بانک ملی ایران و نیز برنامۀ »هف هشتاد )7۸۰(« 
امکان پذیر است.عالوه بر امکان فوق، خرید سیم کارت های ایرانسل از روش های متنوعی 
مانند فروشگاه آنالین ایرانسل، اپلیکیشن ایرانسل من و نیز فروشگاه ها و مراکز ارتباط با 

ایرانسل در سراسر ایران، میسر است.
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آسیاتک، اولین و تنها دارنده گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده در ایران شد

به گزارش روابط عمومی آسیاتک، طی مراسمی که ۱۹ تیر ماه برگزار شد، آسیاتک 
ــور، به  ــه دهنده خدمات مرکز داده در کش ــرکت ارائ ــه عنوان پرظرفیت ترین ش ب
ــز داده در ایران،  ــه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرک ــب اولین گواهینام کس

نائل آمــد.
ــط کارگروه رتبه بندی مراکز داده،  ــده توس ــاس معیارهای ارزیابی تعیین ش بر اس
ــای مختلف ارائه  ــی جنبه ه ــال پیگیری برخی مراحل الزم و بررس ــس از دو س پ
ــور، برای اولین بار در  ــطح کش خدمات مرکزداده و همچنین اجرای ممیزی در س
ــیاتک  ــرکت آس ایران گواهینامه رتبه بندی ارائه دهنگان خدمات مرکز داده به ش

اعطا شد.
ــال ۱3۹۲ تا کنون، با هدف ارائه سرویس  ــیاتک از س ــرکت انتقال داده های آس ش
ــعه  ــور، ضمن ایجاد و توس ــزداده در داخل کش ــاخت های مراک ــعه زیر س و توس
ــتانداردهای جهانی و سایر  ــب با به روزترین اس ــنترهای قدرتمند و متناس دیتاس
زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز، اقدام به میزبانی بیشترین حجم محتوای داخلی و 
تامین نیازهای سازمان های دولتی و شرکت ها خصوصی در این حوزه نموده است. 
آسیاتک در راستای پیشبرد اهداف کالن خود با محوریت توسعه خدمات مرکزداده 
ــتر و زیرساخت مناسب نموده است که  از جمله آن  ــور ، اقدام به ایجاد بس در کش
ــامل مرکز  ــور ش ــر کش می توان به راه اندازی مجموعه مراکز داده فعال در سراس
ــران در ترازهای ۲۸۴+ و ۱۰- ، مرکز داده  ــزداده برج میالد ته داده آزادگان، مراک
ــرکت زیرساخت و سازمان فناوری اطالعات  میرعماد، بهره گیری از مراکز داده ش
ــیراز و تبریز، مشهد، همدان و قم و... اشاره نمود که آسیاتک را به  ــهرهای ش در ش
اصلی ترین و امن ترین قطب صنعت ارائه خدمـات مرکــزداده ای در کشور تبدیــل 

کرده است.
آسیاتک به عنوان یک شرکت دانش بنیـان همواره بر آن بوده تا با استفاده  از دانش 
و فناوری روز در مسیر بهبود نظام های مدیریتی مراکز داده در کشور قدم بردارد. 
از این رو با بکارگیری فرآیند های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای مدیریت امنیت 
ــات ISO27001 و مدیریت خدمات فناوری اطالعات ISO20000-1 و  اطالع
همچنین الگو برداری از به روش ITIL امکان ارائه خدماتی امن، پایدار و مطابق با 

بر اساس معیارهای ارزیابی تعیین شده توسط کارگروه رتبه بندی مراکز داده، پس از دو سال پیگیری برخی مراحل الزم و بررسی جنبه های مختلف ارائه خدمات مرکزداده 
و همچنین اجرای ممیزی در سطح کشور، برای اولین بار در ایران گواهینامه رتبه بندی ارائه دهنگان خدمات مرکز داده به شرکت آسیاتک اعطا گردید.

تکنولوژی روز دنیا را فراهم نموده است. این شرکت از سالهای اول ایجاد و توسعه 
ــاختی این مراکز تاکید  ــر انطباق با نیازمندی های زیرس ــاخت مرکزداده،  ب زیرس
ــته و برپایه استانداردهای مرتبط، از جملهTIA ۹۴۲ طرح ریـزی و توسعــه  داش
ــاخت های مرکزداده را مد نظر قرار داده است که دریافت اولین گواهینامـه  زیرس
ــور مهر تائیدی بر صحت و عملکرد  ــطح کش رتبه بندی خدمات مرکز داده در س

مناسب آسیاتک در این خصوص می باشد.

بر اساس معیارهای ارزیابی 
تعیین شده توسط کارگروه 
رتب��ه بن��دی مراک��ز داده، 
پ��س از دو س��ال پیگیری 
و  الزم  مراح���ل  برخ��ی 
بررسی جنب��ه های مختلف 
ارائه خدم��ات مرکزداده و 
همچنین اج��رای ممیزی در 
سطح کشور، برای اولین بار 
در ای��ران گواهینامه رتبه 
بندی ارائه دهنگان خدمات 
ش��رکت  ب��ه  داده  مرک��ز 

آسیاتک اعطا شد.

همراه با
اپراتورها
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انتشارگزارش ساالنه تجارت الکترونیکی ایران برای سال 13۹۹

ــاخص  های تجارت  ــال ۱3۹۹( به پایش  ش ــور )س گزارش تجارت الکترونیکی کش
ــی«، »عملکرد تجارت  ــاخت تجارت الکترونیک ــته »زیرس ــه دس الکترونیکی در س
ــی و جمعیت  شناسی تجارت الکترونیکی« می  پردازد.  الکترونیکی« و »روش شناس
ــاخص  های زیرساخت و عملکرد از منابعی  داده  های مورد نیاز برای اندازه  گیری ش
مانند گزارش  های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت ارتباطات 
ــی اعم از فعاالن و  ــی و جمعیت  شناس و فناوری اطالعات، و داده  های روش  شناس
مشتریان، با نمونه  گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی 

و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 زیرساخت تجارت الکترونیکی
ــد ۲۰  ــیده که حاکی از رش در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به ۱۱۲.۴ درصد رس
درصدی نسبت به سال قبل می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز به ۶۹ 
درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 
۵۸۹ هزار گواهی امضاء الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

حدود ۲۲۴ درصد رشد داشته است.

 عملکرد تجارت الکترونیکی
ــمی معامالت تجارت الکترونیکی ۱۰۹7 هزار میلیارد تومان  در این بخش، ارزش اس
بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵۹ درصد رشد داشته و ارزش حقیقی معامالت تجارت 
الکترونیکی نیز ۱۵۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است، که نسبت به مشابه سال قبل، 

۸3 درصد رشد داشته است.
مبلغ هر خرید الکترونیکی نیز به طور میانگین 3۴7 هزار تومان برآورد شده که نسبت 
ــته و تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی نیز  ــال قبل، ۲۴ درصد رشد داش به س
ــال قبل، ۱۰۸ درصد رشد داشته است.  ــبت به س حدود 3 میلیارد فقره بوده که نس
همچنین، تعداد معامالت الکترونیکی دولتی 33۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال 

قبل، 3۵ درصد رشد داشته است.

گزارش تجارت الکترونیکی کشور )سال 13۹۹( به پایش  شاخص  های تجارت الکترونیکی در سه دسته »زیرساخت تجارت الکترونیکی«، »عملکرد تجارت الکترونیکی« و 
»روش شناسی و جمعیت  شناسی تجارت الکترونیکی« می  پردازد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ساالنه به منظور اندازه  گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطالعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه  ریزی، اقدام به 
انتشار گزارش ساالنه تجارت الکترونیکی می  نماید. در نشست خبری تیرماه 1۴00 که توسط این مرکز برگزار گردید، علی رهبری رئیس مرکز، معاونین و جمعی از اصحاب 
رسـانه حضور داشـتند و طی آن، گزارش ساالنه تجارت الکترونیکی ایران )سـال 13۹۹( رونمایی، تحلیل و منتشر گردید. در این نشست، به علت رعایت پروتکل های 
بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا، فقط تعداد محدودی از رسانه ها بصورت حضوری شرکت داشتند و تعداد زیادی از رسانه ها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در این 

نشست مشارکت نمودند.

 روش شناسی و جمعیت  شناسی تجارت 
الکترونیکی

ــال  ــده در س در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا ش
ــال قبل با رسیدن به بیش از 3۱  ۱3۹۹ نسبت به س
ــد را نشان می دهد و 7۸  هزار اینماد، ۱۱۰ درصد رش
ــی دارای نماد  ــد از واحدهای تجارت الکترونیک درص
ــبکه های اجتماعی  ــایت از ش اعتماد، عالوه بر وب س

استفاده می  کنند.
ــای تجارت  ــد از واحده ــدود ۹3 درص ــن ح همچنی
ــه منظور  ــخصی ب ــرمایه  گذار ش ــی، از س الکترونیک
ــتفاده می  نمایند و حدود 77 درصد  ــعه خود اس توس
ــت جمهوری  از واحــدهای تجارت الکترونیکی از پس
ــالمی ایران به منظور ارسال و تحویل کاال استفاده  اس

می  کنند.
ــد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی   ۴۶ درص
ــن داشته  ــال س دارای نماد اعتماد، بین 3۰ تا ۴۰ س
ــده در سال ۱3۹۹نیز مربوط به واحدهای تجارت  و 7۶ درصد از اینمادهای اعطا ش

الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.
ــعی بر آن بوده تا خالصه ای از اهم اطالعات جمع آوری  بطور کلی، در این گزارش س
ــده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن آمار ارائه شده  ش
ــد ۱۰ درصدی در  ــاخت تجارت الکترونیکی، از جمله رش در گزارش در حوزه زیرس
حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال ۱3۹۸، با رسیدن به عدد ۱۵۵.۹ درصد 
ــیدن به عدد  ــد ۲۰ درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رس و همچنین رش
۱۱۲.۴ درصد که باالتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می توان گفت زیرساخت 

ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر، آمار شاخص  های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی 
ــمی معامالت  ــارت الکترونیکی دارد. ارزش اس ــش   های تج ــدادی در تراکن و تع
تجارت الکترونیکـــی نسبت به سال ۱3۹۸ با رشـــد ۱۵۹ درصدی همراه بوده 
است. بعالوه تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی با رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به 
سال ۱3۹۸ مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی 

بوده است.
همچنین بررسی آمار جمعیت  شناسی نشان  دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت 
ــهم زنان از مالکیت واحدهای  ــال ۱3۹۹ نیز س ــت. با این حال در س الکترونیکی اس
تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد بوده و بسیار کمتر از مردان است. عالوه بر این، بیش 
از ۹3 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راه اندازی 

و توسعه استفاده می  نمایند.
در نهایت با در نظر گرفتن امار ارائه شده، می  توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت 
ــد قرار دارد اما همچنان با موانعی از  ــیر رش الکترونیکی در ایران به طور کلی در مس
ــان، ایجاد محدودیت  های متعدد، سیاستگذاری  های  قبیل شرایط اقتصادی پرنوس
نادرست و عدم آموزش و اطالع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی 
ــت جهت رفع آنها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری،  ــت که می بایس روبروس

فرهنگ  سازی و آموزش پرداخته شود.
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مقالـه

 ،)engagement( هوش مصنوعی در خدمات پولی و مالی؛ در چهار دسته تعاملی •
خودکارسازی )automation(، ایجاد بینش )Insights( و استراتژی های سنجش و 
شکل دهی )Sensing and Shaping strategies( طبقه بندی می شود. فرصت های 
کلیدی ایجاد شده توسط این فناوری عبارتند از تعامل شناختی: ارائه خدمات سریع و 
شخصی سازی شده به مشتریان و تمرکز بر نیازمندی های مشتری و ایجاد تعامل متقابل 
بین بانک ها و مشتریانشان برای کشف جریان های جدید درآمد؛ خودکارسازی شناختی: 
ــف دانش، پردازش زبان  خودکارسازی فرآیندهای تصمیم گیری انسانی، مبتنی بر کش
 ،OCR طبیعی، ایجاد قوانین معنایی، استخراج اطالعات مانند فرم های افتتاح حساب
اسناد KYC )شناسایی هویت مشتری( و پن کارت ها؛ بینش شناختی: تشخیص الگوها و 
روابط از منابع داده به صورت بالدرنگ، ایجاد بینش های عمیق از ذائقه مشتری و شخصی 
سازی محصوالت و خدمات بانکی توسط تکنیک های هوش مصنوعی؛ استراتژی های 
سنجش و شکل دهی شناختی: ایجاد درک و دانش عمیق از وضعیت شرکت، پویایی بازار 

و روندهای برهم زننده جهت شکل دادن به استراتژی ها.

تقوایی، مفتاح و حق شناس 
معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی

کاربرد فناوری های نوین در حوزه های تحولی

جهان به سمت دیجیتالی شدن در حال پیشروی بوده و تمام صنایع از جمله نظام پولی ومالی، حمل و نقل، بهداشت، کشاورزی و صنایع صوت و تصویر فراگیر، رسانه و 
سرگرمی در سراسر جهان، متأثر از فناوری های نوین و در حال تحول هستند. ایجاد تصویر بزرگی از کاربردهای عملی هر یک از فناوری های نوین در هر یک از حوزه های 
تحولی )زمینه های کاری، زیرمجموعه ها و سکوها یا پروژه ها(، به تعیین تکلیف نهادهای مختلف سیاست گذار و مجری، در حرکت به سمت جهان متحول از فناوری ها و 
در نظر گرفتن اثرات آن، کمک بسزایی خواهد نمود. در این مقاله، خالصه ای از کاربرد فناوری های نوین شامل هوش مصنوعی و علوم شناختی، زنجیره بلوکی، کالن داده، 

اینترنت اشیاء و محاسبات ابری در هر یک از این حوزه های تحولی ارائه می شود.

• هوش مصنوعی در صنعت بهداشت؛ در زمینه تشخیص دقیق و بهنگام بیماری 
هایی مانند سرطان با تحلیل تصاویر پزشکی، کمک به بیماران برای هماهنگی با برنامه های 
درمان طوالنی مدت، استفاده از ربات ها برای انجام کارهای تکراری، توان بخشی، فیزیوتراپی 
و حمایت از افراد دارای بیماری های بلندمدت در بیمارستان و آزمایشگاه ، شناسایی بیماران، 
توسعه ربات های جراح، کاهش هزینه و زمان تولید دارو از طریق کشف مواد دارویی جدید 
از کاربردهای تحقیق و توسعه، مراقبت های دوران کهن سالی و برنامه های آموزشی و حفظ 

سالمتی افراد با تشویق به الگوهای رفتاری سالم، کاربرد دارد.

ــت مزرعه و محصوالت  • هـوش مصنوعی در صنعت کشـاورزی، در زمینه مدیری
کشاورزی، با تقویت نیروی کار انسانی از طریق کنترل ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، 
کاهش میزان مصرف آفت کش ها و سموم علف هرز، بهبود کیفیت محصول، تشخیص 
گونه های گیاهی و پیش بینی عملکرد، موجب افزایش بهره وری شده است. در بخش 
دامپروری، با کمک به مراقبت از دام و تولید دام؛ در بخش نظارت با تحلیل وضعیت سالمت 
خاک و بررسی کیفیت محصوالت کشاورزی و در بخش اتخاذ سیاست های کارآمد با ارائه 

اطالعات دقیق هواشناسی، زراعی و اقلیمی، در پیشرفت این صنعت نقش بسزایی دارد.

• هوش مصنوعی در صنعت صوت و تصویر فراگیر، رسانه و سرگرمی؛ در بخش های 
ایجاد، تولید، مدیریت، انتشار، کسب درآمد، مصرف، اتصال، ذخیره سازی و پشتیبانِی زنجیره 
محتوا کاربرد دارد. این فناوری با خودکار کردن زنجیره های تأمین، گردش کار را ساده تر 
کرده، تجزیه و تحلیل فیلم را کارآمدتر و قدرت پردازش و قابلیت ذخیره سازی را افزایش می 
دهد. در بخش ایجاد با خودکارسازی عملیات دوربین؛ در بخش تولید با شناسایی لحظات 
کلیدی هر برنامه و بومی سازی بهتر محتوا؛ در بخش مدیریت با دقیق شدن سیستم های 
مدیریت محتوا؛ در بخش انتشار با پیش بینی منابع مورد نیاز جهت کاهش تأخیر در تحویل؛ 
در فرایند مصرف و محافظت از محتوا با ارائه ابزارهای مقابله با سرقت ادبی و ردیابی بازه های 
اوج در دانلود غیرقانونی و شخصی سازی محتوا و فرایند اتصال بهینه سازی عملکرد شبکه و 

قابلیت فشرده سازی، نقش اصلی  را در توسعه صنعت رسانه ایفا کرده است.

• زنجیره بلوکی در نظام پولی و مالی، در بخش های تأمین مالی و پرداخت در این نظام 
کاربردی است. بخش تأمین مالی، دارای زیرمجموعه های عرضه اولیه رمز ارز، ارائه وام و 
قرض دهی همتا به همتا )P2P( و تأمین سرمایه جمعی بوده و بخش پرداخت نیز شامل 

زیرمجموعه های پرداخت برون مرزی و دیجیتالی سازی دارایی است.
 

• زنجیره بلوکی در صنعت حمل و نقل؛ به شهرداری ها کمک می کند تا چگونگی 
استفاده مردم از گزینه های حمل ونقل عمومی را بهتر درک کنند و داده های رفت وآمد 
ــیرهای  ــتفاده از اتوبوس، قطار، دوچرخه و حتی مس ــم از نحوه اس ــل اع و حمل ونق
ــده توسط بالکچین به اشتراک  ــتیبانی ش پیاده روی خود را از طریق یک برنامه پش
بگذارند و سپس توکن های ارزهای دیجیتالی را پاداش بگیرند. بالکچین می تواند در 
صنعت حمل ونقل، کارایی و شفافیت کل فرآیند حمل ونقل مانند تطبیق محموله ها 
با حمل کنندگان آن، ساده تر کردن پرداخت ها، کاهش تعداد واسطه ها و ایجاد قرارداد 
ــمند بین محموله و حامل بار را افزایش دهد. عالوه بر این، صنعت حمل ونقل  هوش
ــبت به کل فرآیند و زنجیره ایجاد می کند زیرا هر یک از طرفین،  یک دید کلی نس
معامالت خود را در بالکچین تائید و ثبت می کنند. همچنین این افزایش شفافیت و 

توانایی ردیابی، از سرقت و کاله برداری نیز جلوگیری می کند.

• هوش مصنوعی در صنعت حمل و نقل؛ در حوزه های حمل و نقل جاده ای، هوایی، 
ریلی و دریایی کاربرد دارد. در بخش جاده ای، استفاده از وسایل نقلیه خودران، مدیریت 
ترافیک، بهره گیری از پلتفرم های اقتصاد مشارکتی نظیر تاکسی های اینترنتی و اتصال 
دیجیتالی وسایل نقلیه سنگین در این صنعت کاربردی است. در بخش هوایی، مدیریت 
ترافیک هوایی، تحلیل تقاضای بازار، مدیریت مسافران، هواپیماهای بدون سرنشین و پیش 
بینی مسیر پرواز به خوبی در حال انجام است. در بخش ریلی، خودکارسازی عملیات قطار 
)ATO( و تعمیر و نگهداری پیشگویانه و در بخش دریایی، ناوبری کشتی و پیش بینی 
بهترین مسیر حرکت با در نظر گرفتن مصرف سوخت و کاهش زمان انتظار کشتی ها در 

بنادر از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی در این صنعت است.
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• زنجیره بلوکی در صنعت بهداشت؛ پایگاه داده  مشترک و توزیع شـــده ای ارائـــه 
می دهد که پزشکان و ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان، از طریق انواع سیستم های 
الکترونیکی پزشکی به آن دسترسی دارند و موجب امنیت بیشتر و حفظ حریم خصوصی 
کاربران، کاهش زمان مدیریت اداری پزشکان و به اشتراک گذاری مؤثر نتایج تحقیقات و 
ــهیل در ساخت و تولید داروهای جدید می شود. کاربرد زنجیره بلوکی در  بالتبع آن تس
صنعت بهداشت و درمان، طیفی از خدمات ردیابی داده نظیر اطالعات درمانی- بالینی، 
پرونده های پزشکی بیماران، صورتحساب های پیچیده، تحقیقات پزشکی و غیره را شامل 
می شود. از دیگر کاربردهای زنجیره بلوکی در بهداشت می توان مدیریت سوابق پزشکی، 

سیکل درآمد، تطبیق و تقلب، توسعه دارو، زنجیره تأمین و تحقیقات پزشکی را نام برد.

ــان از ایمنی مواد غذایی،  • زنجیره بلوکی در صنعت کشـاورزی؛ در حصول اطمین
ــاورزان و مدیریت منابع کاربرد دارد. به  خدمات مالی، زنجیره تأمین، رعایت حقوق کش
کمک این فناوری می توان از مکان تولید غذا، زمان تولید، نحوه تولید آن و قیمت گذاری 
منصفانه اطمینان یافت و به جای اتکا به سیستم ناکارآمد برچسب گذاری که به راحتی 
قابل دستکاری است، مصرف کنندگان به دفاتر توزیع شده و شفافی دسترسی می یابند که 
همه جزئیات در مورد مواد غذایی خریداری شده را در دسترس آنان قرار می دهد. همچنین 
این فناوری از طریق سرمایه گذاری جمعی در حوزه کشاورزی، به توسعه  این صنعت کمک 
ــدم اتکا به حافظه در ضبط اطالعات مزرعه،  ــد. زنجیره بلوکی با حذف کاغذ و ع می کن
ــود. در واقع زنجیره بلوکی،  موجب صرفه جویی در زمان و انرژی در زنجیره تأمین می ش
زیرساخت های فناوری را برای خدماتی همچون دیجیتال سازی، اتوماسیون و ردیابی فراهم 

می کند که همه آن ها کشاورزی سنتی را به کشاورزی مدرن تبدیل می کنند.

• زنجیره بلوکی در صنعت صوت و تصویر فراگیر، رسانه و سرگرمی؛ در سه بخش 
بهبود فرآیندهای زنجیره تأمین خدمات و محصوالت رسانه ای، ایجاد فرصت های درآمدزا 

با ارائه خدمات جدید و توسعه سکوهای تبلیغاِت دیجیتال کاربرد دارد.
 

ابعاد کسب وکار نظام بانکی، حرکت به سوی یکپارچه سازی خدمات بانکی در سه حوزه 
 ،)Gamification( ــازی ــب از مفهوم بازی س B2B، B2C و B2E، بهره گیری مناس
 ،Certified Usability Analyst ،ــتریان و نیازهای آن ها تقویت حوزه شناخت مش
بانکداری شخصی، قیمت گذاری مناسب و توسعه محصول، توزیع، چابکی، مدیریت ریسک 

دیجیتال از جمله کاربردهای کالن داده در این نظام است.

• کالن داده در صنعت حمل و نقل؛ در بخش های مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل 
شبکه های حمل و نقل عمومی در شهرها، تمرکز بر شهرهای دارای حمل و نقل ضعیف، 
بهبود تجربه مشتری و تشخیص الگوهای ترافیکی کاربرد دارد. این فناوری همچنین امکان 
ارائه  بسیاری از سرویس های مورد نیاز تاکسی های اینترنتی نظیر تعیین/تشخیص محل 
حضور رانندگان، محاسبه پرداخت های تشویقی به رانندگان، تحلیل کار هم زمان رانندگان 
برای شرکت های رقیب، بازاریابی، تشخیص تقلب، انتخاب بهترین نقاط قرارگیری رانندگان 
ــطح رضایت مشتریان و رانندگان حتی به صورت  ــه حرارتی، باال بردن س از طریق نقش
بالدرنگ، پیش بینی میزان تقاضا و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و در نتیجه کنترل 

قیمت، تخمین زمان سفر و تعیین نزدیک ترین راننده به مسافر را فراهم می کند.

• کالن داده در نظام پولی و مالی؛ تحلیل هایی را جهت بهینه سازی عملیات با رویکرد 
افزایش سود و نظارت بر اجرای مقررات انجام می دهد. بهبود زیرساخت های بانکی، بهره گیری 
کامل از تمام توان ارتباطی با مشتریان حقیقی و حقوقی، افزایش قدرت تجزیه وتحلیل در 

ــایی روش های شخصی سازی شده برای  • کالن داده در صنعت بهداشـت؛ با شناس
ــترده ای از سوابق پزشکی  بیماران نظیر ارائه  داروهای داده محور که با تحلیل حجم گس
به دست می آید، منجر به شناسایی بیماری ها در مراحل ابتدایی، تولید داروهای جدید، 
ارائه خدمات پزشکی بهتر به جامعه و کاهش هزینه های دولت می شود. بهبود و پیشرفت 
عمل های جراحی، تصمیم گیری قوی و مؤثر بیمارستان ها بر اساس داده های حجیم، 
دسترسی سریع مردم به اطالعات سالمت و درمان، مراقب و پیشگیری از بیماری ها، از 

دیگر کاربردهای کالن داده در صنعت بهداشت است.

• کالن داده در صنعت کشاورزی؛ در کنار قابلیت های هوش مصنوعی، خدمات بسیاری 
را برای این صنعت فراهم می کند. از جمله استفاده بهینه از منابع و معرفی راهکارهای نوین 
در جهت بهبود کارایی مراحل مختلف تولید محصوالت، مدیریت کشت و زرع، بهبود کمی 
و کیفی تولید به واسطه  تحلیل شرایط آب و هوایی، اقلیمی، میزان تقاضا، قابلیت کشاورزان 
و سرمایه گذاری های به عمل آمده، اتخاذ سیاست های کارآمد نظیر انتخاب نوع محصوالت 
قابل کاشت، برداشت مناسب و نحوه توزیع آن ها متناسب با نیازهای جامعه، تعیین قیمت 
مناسب برای تضمین فروش باال، دسترسی به تسهیالت و بیمه های ارزان، تقسیم بندی 
ــتریان با توجه به سالیق، شرایط اقتصادی و نیازهای آن ها، تعیین محل قرارگیری  مش
محصوالت در فروشگاه ها با توجه به الگوی رفتاری خریداران، مدیریت بهینه زنجیره عرضه 

و رشد بخش های اقتصادی دخیل در تولید محصوالت غذایی.
 

 * برای مشاهده ادامه مقاله به سایت ماهنامه مراجعه فرمایید.
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ساناز توکلی افشار

درخواست ممنوعیت پنج ساله واردات لوازم خانگی به ایران

۹2 درصد موبایل واره ها از طریق قاچاق وارد می شوند

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی، دست کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از 
صنایع داخلی خبر داد.عباس هاشمی افزود: مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان 
تولید داخل مصوب سال ۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا ثبت سفارش 
کاالهای مصرفی با دوام دارای مشابه ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع 
کند.وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت این قانون و همچنین رو به پایان بودن برنامه ششم 
توسعه، تداوم موضوع ممنوعیت ها در قانون برنامه هفتم توسعه کشور از وزارت صنعت و 
ــیون صنایع و معادن مجلس درخواست شد.هاشمی با اشاره به برخی  همچنین کمیس
اظهارنظرها حتی از سوی بعضی نمایندگان مجلس برای اجازه یافتن واردات لوازم خانگی، 
یادآور شد: این مساله همواره وجود داشته و موافقان و مخالفانی نیز دارد، اما درخواست 
ما برای ممنوعیت واردات بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع به ویژه صنایع نوپای 

داخلی و همچنین صیانت از سرمایه گذاری ها و تالش های انجام شده در زمان تحریم ها 
است.وی تاکید کرد: البته این مساله به معنای کشیدن دیواری به دور کشور و اجازه ورود 
ندادن به خارجی ها نیست، بلکه یک دوره زمانی پنج ساله در نظر گرفته شده تا با تغییر 
دولت ها و مسووالن نیز با آن برخورد سلیقه ای نشده و تغییر نکند.دبیرکل انجمن صنایع 
ــهور در بازار،  لوازم خانگی ایران در ادامه با تایید وجود لوازم خانگی قاچاق با برندهای مش
گفت: انتفاعی که در کار قاچاق وجود دارد، جذابیت و انگیزه زیادی را ایجاد کرده است، این 
مساله به ویژه از طریق کشورهای نا امن اطراف ایران انجام می شود و  مبارزه با قاچاق نیازمند 
عزم و اراده ملی و جدی است.وی تاکید کرد: در این زمینه و ارتباط با خارجی ها باید یک 
استراتژی درست تعریف کرد که پس از اعمال ممنوعیت های وارداتی می خواهیم به کجا 
برسیم؟هاشمی ادامه داد: برای ارتقای دانش فنی، دستیابی به فناوری های روز و قالب های 
روز جهان و به ویژه تامین سرمایه گذاری های خارجی در حوزه لوازم خانگی باید بتوان با دنیا 

تعامل کرد، اما با سیاست هایی که آسیبی به صنایع داخلی وارد نکند.
ــتراتژی  ــان کرد: این انجمن در تعامل با وزارت صنعت به دنبال طراحی اس وی خاطرنش
درستی برای نحوه همکاری با خارجی ها است تا اگر بار دیگر برجام و گفت وگوهای سیاسی 
به نتیجه رسید، با برنامه باشیم.این روزها با فضای مثبت پیش آمده در فضای سیاست 
خارجی کشور و احتمال لغو تحریم ها، زمزمه ها برای بازگشت خارجی ها به بازار لوازم خانگی 
همچون بسیاری دیگر از بازارها قوت گرفته، اما کارشناسان می گویند تا تحقق زمزمه ها 
ــووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته های گذشته  راه درازی در پیش است.مس
از تریبون های مختلف اعالم کرده اند که در حال حاضر بازگشت برندهای خارجی حوزه 
لوازم خانگی به کشور در دستور کار نیست، زیرا شرکت های داخلی پس از تحریم ها خود 
را بازیافته اند و با استفاده از امکانات و زیرساخت های موجود، عمده نیازها در این زمینه از 
داخل در حال تامین است.پارسال بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید 

شد که این میزان تولید در مقایسه با سال ۹۸ رشد 7۸ درصدی داشته است.

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعالم کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر 
تعداد ۹۰۰هزار موبایل واره در شبکه ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد از آن به صورت 
قاچاق وارد کشور شده است.طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای 
ــیم کارت به عنوان طرح رجیستری شناخته می شود.با اجرای طرح رجیستری، صرفا  س
گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند 
شد. این طرح از سال ۱3۹۶ با آیفون آغاز شد و سپس تمامی برندهای گوشی تلفن همراه 
ــی های قاچاق و افزایش  موجود در بازار ایران را در بر گرفت و موجب حذف واردات گوش
واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیم کارت شد.با توجه به هدف اجرای رجیستری 
برای تمامی تجهیزات سیم کارت خور، مقرر بود پس از گوشی های موبایل نوبت به سایر 
دستگاه ها برسد. درواقع مقرر بود اجرای طرح رجیستری، در دو فاز ساماندهی گوشی های 
تلفن همراه و ساماندهی تبلت ها اجرایی شود، اما وزارت ارتباطات درباره علت عدم اجرایی 
رجیستری برای تبلت ها عنوان کرده بود که اگرچه آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما 
مالحظاتی در حوزه بازار وجود دارد که اجرای آن را به تعویق انداخته است.چندی پیش 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تاخیر در اجرایی شدن رجیستری 
برای تبلت گفته بود بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از 
طریق قاچاق وارد می شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست. در واقع با توجه به 
اینکه رجیستری برای تبلت انجام نمی شود، بازار قاچاق این کاال رونق دارد و برای بازرگانان 

هم صرفه اقتصادی ندارد که با کاالهای آنها رقابت کنند.
همچنین انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به تازگی نیز اعالم کرد که از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر تعداد ۹۰۰هزار موبایل واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر در شبکه 
ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده است.این در 
حالی است که با آغاز فاز جدید رجیستری و پس از رجیستری ساعت های هوشمند از ۱۲ 
تیرماه و دستگاه بارکداسکنر و مبّدل تلفن ثابت به سیار سیم کارت خور از ۱۹ تیرماه،  مقرر 
شده تبلت برند لنوو از تاریخ ۲۶ تیرماه و سایر تبلت ها از دوم مرداد ماه به شرط هماهنگی ها 

و تصمیمات مرتبط با دستگاه های سیاست گذار و تصمیم گیر ارزی به محض ورود مسافران 
به کشور مشمول رجیستر  شوند.

ــتگاه ها هستند، باید تا قبل از تاریخ های  ــد افرادی که دارای این دس همچنین اعالم ش
ــیم کارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن را روشن کرده و نسبت  تعیین شده، س
به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کنند و از سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از 
زمان بندی های اعالم شده مطمئن شوند و سرویس گرفتن از دستگاه را به روز و ساعات 
ــت در آن ایام و ساعات، با  ــتری موکول نکنند، زیرا ممکن اس پایانی اجرای طرح رجیس

افزایش حجم بار شبکه مواجه شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.
ــده بود، باز  ــال باید دید آیا این بار هم بنا به مالحظاتی که پیش از این عنوان ش ح
هم رجیستری تبلت ها به تعویق می افتد و یا عزم دستگاه های مسوول برای برچیدن 
بساط قاچاق این کاال که در سال جاری به بیش از ۹۲ درصد هم رسیده جدی است 
ــتری تبلت هم مانند رجیستری گوشی اجرایی شده و همانطور که  و این بار، رجیس
ــانده، این اتفاق برای تبلت هم رخ  ــتری، قاچاق گوشی را به نزدیک صفر رس رجیس

خواهد داد؟
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مخالفت توزیع کنندگان تلفن همراه به همکاری ال جی و اپل

نمایشگر آی پد بزرگ تر می شود

عالئمی که از پایان عمر گوشی همراه خبر می دهند

گزارشی جدید نشان می دهد که اپل قصد دارد آی پدی با نمایشگر بزرگ تولید کند.به 
گزارش انگجت، مارک گرومن از بلومبرگ در یک گزارش جدید ادعا می کند اپل مشغول 
بررسی امکان تولید آی پدهایی با نمایشگرهای بزرگ تر از آی پد پرو ۱۲.۹ اینچی است.
اگر گزارش صحت داشته باشد، چنین محصولی در مراحل اولیه تولید است و حداقل 
ــد تا به بازار عرضه شود.پیش از این نیز گرومن ادعا کرده بود  ــال طول می کش چند س
طراحی آی پد پرو در سال ۲۰۲۲ میالدی تغییر می کند و پشت آن شیشه ای خواهد بود 
تا از فناوری شارژ بی سیم پشتیبانی کند. اما انتظار نمی رود اندازه نمایشگر آن تغییری 
کند. البته تولید آی پدی بزرگ تر اقدام پر ریسکی است. بسیاری معتقدند آی پد پروهای 
فعلی حتی هنگامی که به کیبورد متصل نیستند، بازهم بسیار بزرگ هستند. بنابراین 

یک مدل بزرگ تر احتماالً ظاهر جالبی نخواهد داشت.
ــتگاه هایش را افزایش دهد. طبق  ــرکتی نیست که تصمیم دارد اندازه دس اپل تنها ش
ــیار  ــونگ نیز تصمیم دارد یک تبلت ۱۴.۶ اینچی عرضه کند که بس گزارش ها سامس

بزرگ تر از »گلکسی تب اس 7« با اندازه ۱۲.۴ اینچ خواهد بود.

 LG Best Store ــگاه های ال جی در حال مذاکره با اپل برای فروش آیفون در فروش
ــت و این طرح با واکنش های جدی روبرو شده است.به گزارش فون  در کره جنوبی اس
آرنا، شرکت ال جی خبر خروج خود از بازار گوشی های هوشمند را در ماه آپریل اعالم 
کرد. توزیع کنندگان گوشی های هوشمند در کشور کره جنوبی از قرارداد ال جی با اپل 
ــحال نیستند.کره هرالد گزارش می دهد که انجمن توزیع کنندگان موبایل کره،  خوش
سازمانی که نماینده توزیع کنندگان محلی تلفن های هوشمند است، از برنامه های ال جی 
برای فروش محصوالت اپل مانند آیفون و آیپد در فروشگاه های اصلی خرده فروشی خود، 
ــت.این انجمن نامه ای را ارسال کرده و نگرانی های خود را برای مشارکت  انتقاد کرده اس

شرکت ها ابراز داشته و از آن ها خواسته است که در این قضیه مداخله کند. 
در این نامه، به توافق نامـــه سال ۲۰۱۸ هم اشاره شـــده که در آن هـــر دو شــرکت 

ال جی و سامسونگ متعهد شده اند که با بازیگران محلی همکاری کنند.
به نظــر می رسد مسئله اصلی رقابتی است که بازیگران محلی با فـــروش دستـــگاه های 

اپل توسط LG مواجه خواهند شد. 
آیفون در حال حاضر حـدود ۲۵ درصــد از محمولــه های تلفن های هوشمند محلی 
را به خود اختصاص داده است و حتی انتظار می رود پس از خروج ال جی ، این میزان 

تلفن های هوشمند نیز مانند هر دستگاه دیگری عمر مفید خود را دارند و پس از چند 
سال استفاده خراب می شوند. نشانه هایی وجود دارد که پایان عمر این تلفن ها را نشان 
می دهند و باید این نشانه ها را جدی گرفت.به گزارش اخبار الیوم، تلفن های هوشمند 
هم زمانی عمرشان به پایان می رسد و نشانه هایی وجود دارد که این اتفاق را هشـدار 
ــمند از جمله لوازمی هستند که جزئی از زندگی افراد شده  می دهند. تلفن های هوش
و برخی از مردم به آن ها معتاد هستند و نمی توانند موبایلشان را رها کنند. تلفن های 

هوشمند نیز مانند هر دستگاه دیگری عمر مفید خود را دارند و پس از چند سال استفاده 
خراب می شوند. نشانه هایی وجود دارد که پایان عمر این تلفن ها را نشان می دهند و باید 
ــانه ها را جدی گرفت.آناستازیا آلیچوا، متخصص روس در حوزه فن آوری های  این نش
تلفن های هوشمند، برجسته ترین نشانه هایی را نام برد که رخ دادن آن ها پایان عمر یک 
گوشی هوشمند را اعالم می کند. این متخصص حوزه فناوری نشانه های اساسی را عنوان 

کرد که پایان عمر گوشی هوشمند را هشدار می دهند و باید به تعویض آن فکر کرد.
ــته ترین عالمت، بروز هرگونه مشکل در صفحه نمایشگر  این متخصص گفت: برجس
گوشی است، صفحه نمایش یکی از برجسته ترین اجزای گوشی است و به طور مستقیم 
ــکالت ایجاد شده را  بر روی عملکرد آن تأثیر می گذارد. با تعویض صفحه می توان مش
حل کرد، اما این روش گران است و همیشه نمی تواند کمک کننده باشد. به گفته این 
متخصص، نشانه دوم کند شدن مکرر تلفن و خرابی های مختلف است، کند شدن تلفن 
نشانه ای از بهم ریختگی نرم افزار است که منجر به عملکرد ضعیف تلفن و مشکل در 
حافظه آن می شود.وی همچنین سومین عالمت را دمای باالی تلفن هنگام استفاده یا 
ــتفاده عنوان و خاطرنشان کرد که دمای باالی باتری هنگام استراحت گوشی  عدم اس
هوشمند نشانه جدی از خراب شدن تلفن است و باید آن را جدی گرفت.این متخصص 
اضافه کرد چهارمین عالمت مشکل در آنتن دهی و اتصال به اینترنت است که عالوه بر 

قطع مکرر شبکه، عالمت قطع خودکار تلفن روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

افزایش یابد.اگر ال جی فروش آیفون و آیپد را در فروشگاه های خرده فروشی خود آغاز کند، 
بازیگران کوچکتر کره ای بخش عمده ای از کمیسیون فروش خود را از دست می دهند، 
در نتیجه رقابت با شرکت های بزرگتر برای آن ها دشوارتر می شود. یک فضای منصفانه 
ــته بنگاه های کوچک است. در بیانیه فوق آمده: »هر دو  ــفاف برای مشاغل خواس و ش
طرف باید هماهنگ شوند و توافق جدیدی را در مورد این موضوع انجام دهند.« فقط 
زمان مشخص خواهد کرد که نتیجه این کار برای ال جی و اپل چه خواهد بود. البته 
قرارداد خرده فروشی بین این دو شرکت هنوز نهایی نشده است، بنابراین ممکن است به 

شکست بیانجامد و LG بدون محصوالت جدید به کار خود را ادامه دهد.
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آن سوی
مرزها

حمزه فاتح

شکایت از گوگل برای جمع آوری اطالعات کاربران 

با طرح جدید گوگل، درآمد توسعه دهندگان اندروید بیشتر می شود

بزرگترین کارخانه تولید تراشه انگلیس توسط چین خریداری شد

گوگل متهم شده است که به وسیله دستیار صوتی هوشمندش اطالعات کاربران خود را 
بدون اجازه برای تبلیغات هدفمند استفاده کرده است.به گزارش رویترز، یک قاضی فدرال 
اجازه داد شکایتی دسته جمعی علیه گوگل ثبت شود. براساس این شکایت گوگل به ثبت 
و انتشار محاورات خصوصی افرادی متهم شده که به طور تصادفی دستیار صوتی هوشمند 
ــان فعال کرده بودند.بت البسون فریمن قاضی دادگاه فدرال آمریکا به  را در موبایل هایش
ــاکیان اجازه داده به دلیل نقض قانون حریم خصوصی فدرال و نقض قوانین قرارداد،  ش

شکایت گروهی علیه گوگل و شرکت مادر آن )آلفابت( ثبت کنند.
البته فریمن ادعاهای مربوط به شاکیان نقض قانون حمایت از مصرف کننده را رد کرد اما 
به گفته او ممکن است درباره این شکایت تجدیدنظر شود.هنگامی که کاربر اصطالحاتی 
ــالم گوگل« یا »اوکی گوگل« را می گوید، دستیار  ــوم به »عبارات داغ« مانند »س موس
ــاکیان ادعا می کنند گوگل اجازه ندارد از صدای  ــود. اما ش هوشمند گوگل فعال می ش
محاورات آنها برای تبلیغات هدفمند استفاده کند.به گفته فریمن شاکیان نشان دادند آنها 
به مدت کافی از دستگاه های مجهز به دستیار هوشمند گوگل استفاده کرده اند و به موجب 
آن انتظارات قابل قبولی درباره حریم خصوصی دارند.او در ادامه افزود: هرچند گوگل در 
ــت های حریم شخصی خود اعالم کرده است که اطالعات را برای تبلیغات  بخش سیاس

هدفمند جمع آوری می کند، اما درباره اینکه از محاورات سهواً و بدون وجود عبارات داغ هم 
استفاده می کند، به اندازه کافی به کاربران اطالع رسانی نکرده است.از سوی دیگر گوگل 
ادعا می کند شاکیان نشان نداده اند که در نتیجه این رفتار آسیبی دیده اند یا ضمانت های 

قراردادی لغو شده است.

ــه و نیمه هادی در جهان، چین بزرگترین کارخانه  با توجه به معضل کمبود انواع تراش
تولید تراشه در انگلیس را خریداری کرده است.به گزارش سی ان بی سی، این کارخانه که 
نیوپرت ویفر نام دارد قرار است از این پس تحت مدیریت شرکت نکسپریا فعالیت کند که 
قبالً توسط چینی ها خریداری شده بود.فرایند این خرید در حال  تکمیل شدن است و 
طرف چینی بدین منظور ۸7 میلیون دالر پرداخت خواهد کرد. نکسپریا یک شرکت اصالتاً 
هلندی است، ولی ۱۰۰ درصد آن تحت تملک شرکت چینی وینگ تک است.کارخانه 
تراشه ساز انگلیسی که در نیوپرت قرار دارد در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده است. پیش از 
این برخی سیاستمداران انگلیسی هشدار داده بودند که خریداری مؤسسات و کارخانه های 
فناوری انگلیسی توسط چینی ها ممکن است تبعاتی در حوزه اقتصاد و امنیت ملی داشته 
ــد.از نظر این سیاستمداران کنترل بخش عمده ای از بازار تولید تراشه و نیمه هادی  باش
توسط چینی ها در شرایطی که به علت شیوع ویروس کرونا، روند تولید این محصول در 

جهان مختل شده، می تواند تبعات خطرناکی برای کشورهای غربی داشته باشد.

به تازگی گوگل برنامه ای را در دست اجرا دارد که به توسعه دهندگان اندروید این امکان 
را می دهد تا درآمد بیشتری به دست آورند.

به گزارش انگجت، احتماال شما هم می دانید که شرکت گوگل در ارائه اپلیکیشن ها برای 
محصوالت غیرموبایلی مشکل دارد. اما اکنون این شرکت با برنامه تشویقی جدید خود 
سعی دارد توسعه دهندگان بیشتری را برای توسعه اپلیکیشن در پلتفرم های مختلف ترغیب 
کند. با این برنامه، اگر توسعه دهنده ای می خواهد درآمد بیشتری داشته باشد، باید از همه 

پلتفرم ها استفاده و پشتیبانی کند.
بر این اساس، توسعه دهنده ای که اپلیکیشن پخش ویدئو می سازد باید برنامه خود را برای 
اندروید تی وی، گوگل تی وی و گوگل کست هماهنگ کند. توسعه دهنده ای که اپلیکیشن 
ــد Auto، اندروید تی وی و  ــش صدا تولید می کند باید آن را با Wear OS، اندروی پخ
گوگل کست سازگار کند. از سوی دیگر، یک اپلیکیشن مطالعه کتاب باید برای تبلت ها، 

گوشی های تاشو و پلتفرم های حوزه سرگرمی بهینه باشد.
البته توسعه  دهندگان برای استفاده از این برنامه باید حداقل ۱۰۰ هزار نصب فعال ماهانه 
داشته و امتیاز باالیی در پلی استور دریافت کرده باشند. پس توسعه دهندگانی که به  تازگی 
دست به توسعه اپلیکیشن زده اند، نمی توانند فعال از این امکان برخوردار شوند. با این حال، 

باید ببینیم عملکرد این برنامه ها در عمل چگونه خواهد بود.
طبق گزارش ها، گوگل حتی در پشتیبانی پلتفرمی از اپلیکیشن های خودش هم دچار 
ــازگاری است، بنابراین شاید بهتر باشد انتظار زیادی از اپلیکیشن های شخص ثالث  ناس

نداشته باشیم. مایکروسافت هم سال ها پیش سعی کرده بود از طریق یک برنامه تشویقی، 
کاربران را به توسعه اپلیکیشن های ویندوز فون ترغیب کند، ولی در این کار موفق نبود.

ــت که برای گسترش دامنه پشتیبانی از  ــافت در این اس البته تفاوت گوگل و مایکروس
اپلیکیشن های اندروید احتماال به زحمت کمتری نیاز است و این پلتفرم در حال حاضر 
برنامه های بیشتری دارد. اگر این برنامه موفق باشد، تمام پلتفرم ها به اپلیکیشن های بیشتری 

دسترسی پیدا می کنند و در مجموع تجربه کاربری ارتقا پیدا می کند.
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افزایش نگرانی ها از نقض حریم خصوصی کاربران تیک تاک

اینتل و اپل از تراشه های سه نانومتری تایوانی استفاده می کنند

آغاز استفاده از اسکنرهای چهره برای شناسایی کرونایی ها در ابوظبی

ــابق تیک تاک می گویند شرکت بایت دنس، شرکت مادر چینی این برنامک  کارکنان س
ــی در مورد حفظ حریم  ــر آن دارد که نگرانی های ــدیدی ب ویدیویی محبوب، نظارت ش
ــتای  ــت و بیم آن می رود که دولت چین در راس ــته اس خصوصی کاربران را در پی داش
نظارت آشکارش بر فضای دیجیتال، برای جمع آوری اطالعات خصوصی آمریکایی ها، بر 

این برنامک اعمال  نفوذ  کند.
ــی گفته اند که  ــبکه سی ان بی س ــابق این برنامک در گزارش جدیدی به ش کارکنان س
تصمیم گیری ها و جلسه های مهم معموال در اختیار بخش چینی شرکت است و داده های 
کاربران نیز در این کشور ذخیره می شود و از آن جا که بر اساس قانون امنیت ملی چین، 
شرکت های چینی باید »از نهادهای امنیتی حمایت کنند و در یاری و همکاری با این نهادها 

بکوشند«، نگران هایی در مورد حریم خصوصی برانگیخته است.
ــه تحقیقات و سیاست گذاری امنیت سایبری«  برایان کانینگهام، مدیر اجرایی »موسس
دانشگاه ارواین کالیفرنیا، در مصاحبه با سی ان بی سی گفت: »اگر مقام های چینی یا شرکت 
مادر این برنامک داده ها را از آن ها بخواهند، کاربران هنگام ثبت نام به آنان مجوز قانونی 

داده اند که این اطالعات را در اختیارشان بگذارند.«
توافقنامه  کاربران تیک تاک به اطالع مشتریان می رساند که داده ها ممکن است در اختیار 
»یکی از شرکت های مادر یا اقماری یا سایر شرکت های وابسته به گروه همکارانمان« قرار 
گیرد. این شرکت از اقدام های خود در عرصه حریم خصوصی دفاع کرده است.سخنگوی 
تیک تاک در بیانیه ای اعالم کرد: »بر دسترسی به داده هایمان نظارت شدیدی داریم و تایید 
ــی منوط به گذراندن فرایندی دشوار است که زیر نظر تیم مدیریتی مستقر در  دسترس
ایاالت متحده قرار دارد و با فناوری هایی نظیر رمزگذاری و نظارت امنیتی انجام می شود تا 

از داده های حساس کاربران محافظت شود.«
ــر جهان در دسترس بوده است اما در همین مدت  ــال ۲۰۱7 در سراس این برنامک از س
کم، در ایاالت متحده آمریکا ۹۲ میلیون کاربر جذب کرد که بسیاری از آن ها نوجوان و 
جوان اند. تیک تاک حاال دومین برنامه محبوب نوجوانان آمریکایی پس از اسنپ چت است.

این اولین بار نیست که این شرکت زیر ذره بین قرار گرفته است. بر اساس گزارش های قبلی 
شبکه سی ان بی سی، گاردین و سایر رسانه ها، تیک تاک در ویدیوهای مربوط به موضوع های 
ــتقالل تبت و اردوگاه های کار  جنجالی دولت چین از قبیل واقعه میدان تیان آن من، اس
اجباری مسلمانان اویغور دست می برد که البته بعد، اعالم کرد به دستکاری  این موضوع ها 

پایان داده است.
ــابق امور خارجه، این  دولت ترامپ نیز تیک تاک را هدف قرار داد و مایک پمپئو، وزیر س
شرکت را به »افشای مستقیم داده ها به حزب کمونیست چین« متهم کرد. کاخ سفید 
ــید تیک تاک را با یک شرکت آمریکایی ادغام کند اما دولت بایدن این اقدام را لغو  کوش
کرد.مقام های امنیتی ایاالت متحده آمریکا نیز دسترسی به داده های کاربران شرکت های 
فناوری را خواستار شده اند و بارها درخواست کرده اند که »در پشتی« برنامک ها و خدمات 

سایبری محبوب به رویشان باز شود.

اینتل و اپل اولین شرکت هایی خواهند بود که برای استفاده از تراشه های سه نانومتری تایوانی برنامه ریزی کرده اند. 
اینتل قصد دارد از تراشه های مذکور در دیتاسنترهای خود نیز بهره بگیرد. به گزارش انگجــت، اپــل احتمــاالً در 
آی پدهای جدید خود از تراشه های سه نانومتری ساخت شرکت تایوانی تی اس ام سی استفاده خواهد کرد و اینتل 
نیز همین اقدام را در مورد نوت بوک های خود انجام می دهد.تی اس ام سی روند تولید تراشه های 3 نانومتری خود را 
برای هر دو شرکت از اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد کرد. این شرکت تایوانی در حال حاضر تراشه های ۵ نانومتری برای 
آیفون ۱۲ اپل تولید می کند و ساخت تراشه های زن ۴ ای ام دی را از سال ۲۰۲۲ آغاز می کند. عرضه این محصوالت 
به بازار از سال ۲۰۲3 آغاز می شود.تی اس ام سی می گوید تراشه های سه نانومتری ۱۰ تا ۱۵ درصد عملکرد بهتری 

دارند و مصرف برق آنها نیز ۲۵ تا 3۰ درصد کمتر است. قیمت تمام شده تراشه های مذکور هنوز اعالم نشده است.

ابوظبی از اسکنرهای چهره برای شناسایی مبتالیان به کرونا در فروشگاه های بزرگ و فرودگاه ها 
استفاده می کند.آزمایشی که با استفاده از ۲۰ هزار نفر انجام گرفته بود، کارآمدی باالی این فناوری 
را نشان داد. این فناوری با اندازه گیری موج های الکترومغناطیسی که در هنــگام وجـــود ذرات 
آر ان ای ویروس در بدن تغییر می کنند، می تواند موارد ابتال را شناسایی کند. نتایج آزمایشها 
ــان داده که منعکس کننده دقت باال در شناسایی  ــیت ۹3.۵ درصدی این فناوری را نش حساس
موارد ابتالست.سیستم اسکن EDE در فروشگاههای بزرگ در راستای آزمایش در برخی مناطق 
مسکونی و در مبادی ورودی زمینی و هوایی به منظور ارتقای تدابیر احتیاطی و محدود کردن 
انتشار کووید ۱۹ با ایجاد مناطق امن، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این اسکنر توسط موسسه 
تحقیقاتی EDE در ابوظبی که واحدی از شرکت اینترنشنال هولدینگ است، ساخته شده است.

امارات متحده عربی یکی از باالترین نرخهای واکسیناسیون کرونا را دارد اما آمار روزانه ابتالی جدید 
از مارس در حدود دو هزار مورد مانده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، سازمان مدیریت فاجعه و 
بحران اضطراری ملی امارات متحده عربی اعالم کرد بیش از یک سوم موارد ابتال در این کشور از 

نوعی هستند که نخستین بار در هند شناسایی شد.
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طراحی مجدد پیام صوتی نسخه iOS واتس اپ

آمازون و اپل، باارزش ترین برندهای جهان

اپل از اطالعات کاربران ایمیلی محافظت می کند

 واتس اپ برای سیستم عامل iOS سرگرم بازطراحی قابلیت پیام صوتی است و مشابه 
اینستاگرام، هنگامی که کاربر در حال ضبط پیام صوتی است، اشکال موجی نشان خواهد 
داد.پایگاه خبری WABetaInfo گزارش کرد واتس اپ در حال تست این قابلیت برای 

کاربران iOS و اندروید است. قابلیت جدید برای عموم کاربران قابل دسترس نیست. 
با این حال این سایت موفق شد نسخه نمایشی از عملکرد این قابلیت را ارائه کند.در حالی 
که کاربر در حال ضبط یک پیام صوتی است، واتس اپ اشکال موجی صوتی فوری را نشان 
می دهد. کاربر در حالی که مشغول ضبط پیام است می تواند ضبط را متوقف کرده و به 
پیام خود پیش از ارسال آن گوش کند. در حال حاضر برای کاربران هیچ راهی برای توقف 
ضبط پیام برای شنیدن صدای خود وجود ندارد.واتس اپ در چند ماه گذشته سرگرم کار 
روی چندین قابلیت جدید بوده است. به عنوان مثال با تب جدید چتهای آرشیوی، هنگامی 
که قابلیت آرشیو شدن چت در واتس اپ فعال شود، هر زمان که کاربر پیامی از یک چت 
ــیو خارج نمی شود.مارک زاکربرگ،  ــیو شده دریافت کند، چت مذکور از حال آرش آرش
 WABetaInfo مدیرعامل فیس بوک و شرکت مادر واتس اپ در مصاحبه انحصاری با

به طراحی نسخه اپلیکیشن واتس اپ برای آیپد اپل اشاره کرده است. وی درباره پشتیبانی 
همزمان واتس اپ از چندین دستگاه گفت این قابلیت به زودی از راه خواهد رسید.

ــخصی آن ها محافظت  ــرکت اپل از کاربران ایمیل در مقابل جمع آوری اطالعات ش ش
ــده، تصاویری وجود  می کند.به گزارش فون آرنا، هنگام باز کردن یک خبرنامه ایمیل ش
دارند که در پیام موجود نیستند، اما در یک سرور جداگانه ذخیره می شوند. وقتی ایمیل 
را باز می کنید، این سرور پیامی را برای باز کردن تصویر همراه با اطالعاتی مانند موقعیت 
مکانی تقریبی شما، دستگاهی که استفاده می کنید و زمان باز کردن ایمیل دریافت می کند. 

بلومبرگ می گوید که داده ها توسط ناشران و نشان های تجاری به عنوان راهی برای تعیین 
ــتراتژی بازاریابی آن ها استفاده می شود.اما اپل در نقش جدید خود به  میزان عملکرد اس
عنوان پلیس حفظ حریم خصوصی اینترنت، ویژگی ای تحت عنوان »محافظت از حریم 
خصوصی ایمیل« که به طور خودکار داده های نگهداری شده در سرور جداگانه را بارگیری 
می کند )خواه ایمیل را باز کرده باشید یا نه( را ارائه داده است.البته اپل داده های شخصی 
شما مانند موقعیت مکانی و نام دستگاهی که به دست می آورد را فاش نمی کند. با توجه 
به اینکه تقریباً ۵۰ درصد از کل ایمیل ها در یک برنامه اپل باز می شود )طبق اعالم شرکت 
تحلیلی Litmus Software(، اپل با استفاده از قدرت خود، داده های کاربر را از دست 
ــرکت بازاریابی Warc، از ۲۲ مارس  تبلیغ کنندگان دور نگه می دارد.طبق اطالعات ش
گذشته، هزینه تبلیغات در iOS، ۱۰ درصد  افزایش یافته است. همچنین در همان بازه 

زمانی هزینه تبلیغات در اندروید ۲۱ درصد  افزایش یافته است.
نکته ای که باید به خاطر سپرد این است که اپل، توانایی پذیرش تبلیغات را کمتر از گوگل 
و فیس بوک دارد. اپل دستگاه می فروشد در حالی که شرکت هایی مانند گوگل و فیس 
بوک تبلیغات می فروشند. فروش آگهی نه تنها خط مشی اصلی شرکت ها برای راضی نگه 

داشتن سهامداران است، بلکه به یارانه قیمت دستگاه ها هم کمک می کند.

طبق رتبه بندی جهانی کانتار برند زی، آمازون و اپل باارزش ترین برندهای جهان هستند، 
ــت بوده و از بزرگترین  ــا برندهای چینی هم در حال صعود به رتبه های باالتر فهرس ام

برندهای اروپایی باارزش تر شده اند.
شرکت کانتار اعالم کرد آمازون که در سال ۱۹۹۴ توسط جف بزوس تاسیس شد، با ارزش 
۶۸۴ میلیارد دالر، باارزش ترین برند جهان مانده است و پس از آن اپل با ۶۱۲ میلیارد دالر 
در رتبه دوم و گوگل با ۴۵۸ میلیارد دالر در رتبه سوم و مایکروسافت با ۴۱۰ میلیارد دالر 
در رتبه چهارم قرار دارد. تنسنت که بزرگترین شرکت رسانه اجتماعی و بازی ویدیویی 
چین است، در رتبه پنجم و علی بابا در رتبه هفتم قرار گرفت. فیس بوک با ارزش ۲۲۶ 
میلیارد دالر میان این دو برند چینی در رتبه ششم جای گرفت. گراهام استپل هرست، 
مدیر استراتژی جهانی کانتار برند زی اظهار کرد: برندهای چینی به طور پیوسته و به تدریج 

در حال پیشرفت هستند و پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
 ،Pinduoduo ــده که در صدر آنها برندهای چینی ارزش پنج برند بیش از دو برابر ش
میتوآن، موتای، تیک تاک و برند آمریکایی تسال قرار دارند. تسال در سال ۲۰۰3 تاسیس 
شد و سریعترین رشد را داشته و به باارزش ترین برند خودرو تبدیل شده است. ارزش تسال 

بر مبنای ساالنه ۲7۵ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۶ میلیارد دالر رسیده است.
برندهای چینی برتری خود را نسبت به برندهای اروپایی تحکیم کرده اند. چین در ۱۰۰ 
برند برتر جهان سهم ۱۴ درصدی دارد که باالتر از ۱۱ درصد در یک دهه پیش است در 

حالی که سهم برندهای اروپایی هشت درصد است که کمتر از ۲۰ درصد در یک دهه پیش 
است. برند اروپایی برتر لوییس ویتون در رتبه بیست و یکم قرار دارد و پس از از آن گروه 
نرم افزاری SAP آلمان در رتبه بیست و ششم قرار دارد. تنها برند بریتانیایی این فهرست 
ودافون است که در رتبه شصتم ایستاده است. بر اساس گزارش رویترز، برندهای آمریکایی 
صدرنشین این فهرست بوده اند و سریعترین رشد را در یک سال گذشته نشان داده اند و 

سهم آنها از ۱۰۰ برند برتر جهان 7۴ درصد بوده است.
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امکان تشخیص سریع عفونت توسط گوشی هوشمند

تحقیقات چین پیرامون عملکرد اپلیکیشن تاکسی یاب »دیدی«

هوش مصنوعی تیک تاک به فروش می رسد

دستگاهی توسط محققان ساخته شده که به تلفن هوشمند متصل شده و قادر به شناسایی 
انواع باکتری است.

به گزارش تارنمای خبری ساینس، این دستگاه متشکل از دو بخش است. بخش اول یک 
حسگر الکترونیکی دوکاناله در یک تراشه و بخش دوم دستگاه یک پردازشگر شبیه به 

USB است که حسگر به آن متصل می شود.
تراشه این دستگاه حاوی آنزیم های DNA است که قادرند با پروتئین های تولید شده 
توسط باکتری ها واکنش دهند. این دستگاه با دریافت نمونه خون، ادرار و بزاق اطالعاتی 
ــط یک نرم افزار در مدتی کمتر از یک ساعت تجزیه و تحلیل  را تولید می کند که توس
شده و نتایج آن توسط گوشی به نمایش در می آید.محققان  دانشگاه مک مستر در کانادا 
ــتند باکتری خطرناک E. coli را با موفقیت در نمونه های  در آزمایش های اولیه توانس
ادرار شناسایی کنند. به گفته محققان این دستگاه قادر است با استفاده از انواع آنزیم های 
ــخیص وجود  ــخیص دهد.در حال حاضر تش DNA گونه های مختلف باکتری ها را تش
باکتری در بدن بیمار از طریق انجام آزمایش های بالینی با استفاده از نمونه مایعات بدن 
و در آزمایشگاه ها انجام می پذیرد. این کار چندین روز به طول می انجامد و دسترسی به 
تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز در کشورهای درحال توسعه و بسیاری از نقاط دورافتاده 
امکان پذیر نیست، اما این دستگاه جدید امکان تشخیص وجود باکتری را به سادگی و در 

کمتر از یک ساعت فراهم می کند.
اکنون محققان در تالشند تا این دستگاه را برای تشخیص انواع ویروس ها از جمله ویروس 
 Nature Chemistry ــریه ــد ۱۹ آماده کنند.گزارش کامل این تحقیقات درنش کووی

منتشر شده است.

برخی از آژانس های خبری متوجه شده اند که شرکت ByteDance بی سر و صدا یک 
بخش BytePlus را راه اندازی کرده است و فناوری تیک تاک، از جمله الگوریتم آن را 
می فروشد.به گزارش انگجت، خبرها حاکی از این است که هوش مصنوعی تیک تاک اکنون 
در دسترس شرکت های دیگر است. برخی از آژانس های خبری متوجه شده اند که شرکت 
ــر و صدا یک بخش BytePlus را راه اندازی کرده است و فناوری  ByteDance بی س
تیک تاک، از جمله الگوریتم آن را می فروشد. همچنین مشتریان می توانند سایر ویژگی ها، 
ــه فناوری بینایی رایانه، جلوه های بی درنگ و ترجمه های خودکار را خریداری  از جمل
کنند.بخش BytePlus در ماه ژوئن آغاز به کار کرد و در سنگاپور مستقر است، اگرچه 
در هنگ کنگ و لندن نیز حضور دارد. این شرکت به دنبال ثبت عالئم تجاری در ایاالت 

متحده هم هست، اگرچه حضور این شرکت در این مرحله در آمریکا قطعی نیست.
  مشتریان فناوری هوش مصنوعی تیک تاک

در حال حاضر این شرکت حداقل چند مشتری دارد. برنامه مد آمریکایی Goat همانند 
ــافرتی WeGo از کد های  ــایت مس ــزی Chilibeli و س ــرکت خرید آنالین اندون ش
 BytePlus درمورد برنامه های خود برای ByteDance .استفاده می کنند BytePlus
توضیحی نمی دهد. حرکت هایی از این دست تعجب آور نخواهند بود و حتی ممکن است 
برخی از برچسب های تیک تاک از بین ببرد. این موضوع می تواند به ByteDance کمک 

کند تا با آمازون، مایکروسافت و سایر شرکت های فروش ابزار های پشت صحنه با دیگر 
مشاغل رقابت کند. تیک تاک و همتای چینی آن Douyin ممکن است به قله نزدیک 

باشند و فروش فناوری آن ها می تواند جریان پول را حفظ و تقویت کند.
ــرکت TikTok قصد دارد در طول سه سال آینده حدود  ــت؛ ش همچنین گفتنی اس
3۰۰۰ مهندس از اروپا کانادا و سنگاپور استخدام کند. این اقدام TikTok نشان می دهد 
ــن تیک تاک با وجود محبوبیت باال در بین کاربران و ابهاماتی که در خصوص  اپلیکیش

مالکیتش وجود دارد، اما ظاهرا طرح های توسعه خود را رها نکرده است.

رگوالتوری چین از تحقیقات در مورد عملکرد اپلیکیشن تاکسی یاب اینترنتی »دیدی« خبر داده 
است. این شرکت سهام خود را به ارزش ۴.۴ میلیارد دالر در بازار سهام نیویورک عرضه کرده بود.به 
گزارش رویترز، اداره فضای سایبری چین می گوید تحقیقات خود را در مورد »دیدی« آغاز کرده و 
فعال این شرکت حق پذیرش کاربران جدیدی را ندارد تا تحقیقات از آن به پایان برسد.اعالم این خبر 
موجب کاهش ده درصدی ارزش سهام شرکت دیدی شد. پیش از این مقامات چینی دستور حذف 
اپلیکیشن دیدی را از اپ استورهای این کشور صادر کرده بودند. دیدی به جمع آوری غیرقانونی 
داده های شخصی کاربران خود متهم شده است. در عین حال می توان حدس زد پیوندهای این 
شرکت با بازارهای سهام در آمریکا موجب برخی نگرانی های امنیتی در مقامات چینی شده باشد.
چین هدف از اقدامات خود را حفاظت از امنیت ملی و منافع عمومی در این کشور اعالم کرده است. 
انتظار می رود این اقدام برنامه های دیگر شرکت های فناوری چین برای حضور در آمریکا برای جمع 
آوری سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.قرار است رویه های دیدی در حوزه امنیت سایبری مورد بررسی 
قرار بگیرد و فعال هرگونه ثبت نام کاربران جدید در این اپلیکیشن تعلیق شود. انتظار می رود حذف 

دیدی از اپ استورهای چینی موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری در آن شود.
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Iranian researcher invents weird gadget for hiccup strikes

Karaj Set to Launch Tech Factory
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A US-based Iranian researcher has invented an interesting 
gadget that could be the solution to annoying hiccups, US 
local media have reported.
According to the Live Science website, Dr. Ali Seifi, an 
associate professor of neurosurgery and the director of 
neurocritical care at the University of Texas Health Science 
Center at San Antonio is the leader of the team that 
conducted the research to invent the device for hiccup 
strikes. 
«Many patients with brain injury, stroke, and cancer 
chemotherapy patients get hiccups on my floor,» Seifi told 
Live Science in an email. For example, one of his patients 
developed hiccups after undergoing neurosurgery and 
became increasingly frustrated as the nurses helped him 
through various remedies, such as drinking from the 
far side of a cup. Just days later, Seifi got hiccups while 
delivering a speech to medical students, and in that 
frustrating moment, he «really decided that I have to find a 
definite, but simple solution,» he said. 
So Seifi invented a device called the forced inspiratory 
suction and swallow tool, or FISST. (He has also patented 

the tool and branded it under the somewhat catchier 
name «HiccAway.») The device is a rigid plastic tube with a 
mouthpiece on one end and a pressure valve on the other. 
The user operates the tool by placing it in a half-full glass of 
water, «forcefully» sucking water through the mouthpiece 
and then swallowing the liquid.
When people use FISST, «the hiccups are usually expected 
to stop instantly in one to two attempts,» the team wrote 
in their report. 
To put the device to the test, the researchers ran a 
crowdfunding campaign in 2020 in which volunteers could 
receive a free FISST to try. In all, 249 participants took 
part in the study and completed questionnaires in which 
they rated their experience on a scale from 1 to 5, with 
1 meaning «strongly in favor of home remedies» and 5 
meaning «strongly in favor of FISST.» The participants also 
rated their satisfaction with the product, in terms of its 
feasibility compared with home remedies. 
More than %69 of the participants reported having hiccups 
at least once a month, with most bouts of hiccups lasting 
less than two hours. More than %90 of the participants 
rated FISST as superior to home remedies, in terms of both 
effectiveness and feasibility. These ratings were consistently 
high regardless of a given participant>s hiccup frequency 
or duration. 
While the results hint that FISST works better than other 
hiccup-relieving tactics, the study is limited in that it relied 
on subjective rating scales and lacked a control group, 
meaning a group of individuals who did not use the tool, 
the authors noted. 
«Future studies will need to assess the efficacy of FISST in 
randomized clinical trials,» in which one group gets a sham 
device, while the others test the real one, they wrote. Seifi 
noted that the team has already initiated such trials in the 
U.S., Japan and Switzerland.

With the support of Vice Presidential Office for Science and 
Technology, a semi-finished tech factory in Alborz Province 
will partially come on stream in a matter of weeks

An under-construction tech factory in Karaj, the provincial 
center of Alborz, is slated to launch within a month for 
promoting the startup ecosystem in the metropolis, the 
province’s governor general said.
Azizollah Shahbazi added that the project has made good 
progress and will partially come on stream, ISNA reported.
The official noted that the would-be factory is spacious 
enough to accommodate all 263 knowledge-based 
companies active in the city, along with the emerging 
startups.
On Thursday, Vice President for Science and Technology 
Sorena Sattari made a visit to the project site in Hesar 
District, east of the city.
Shahbazi explained that urban management issues will be 
targeted by the tech factory.

 “Startup teams and knowledge-based firms working on 
waste management, environment, public health, smart 
city, culture and agriculture, which are willing to relocate 
at the factory in the near future, are invited to submit their 
applications at the foundation’s website Alborz.bmn.ir,” he 
said.
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Iran inaugurates Innovation & Technology House

Almost all Iranian citizens have access to internet

Iranian knowledge-based firms to develop activity in Kenya

The Iranian Information and Communications 
Technology Minister Mohammad Javad Azari Jahromi 
said Sat. that more than %98 of the villagers have access 

to the Internet now.
«98.5 percent of villagers and 100 percent of Iranians [in 
cities] have access to the Internet,» Mohammad Javad 
Azari Jahromi said in a post on his Twitter account.
Mobile Telecommunication Company of Iran, commonly 
abbreviated as MCI and also known under its brand name 
Hamrahe Avval, is the first and largest mobile operator in 
Iran which has 37 million users. The MCI provides 3G, 4G 
as well as 5G internet.
Irancell is the second largest Iranian telecommunications 
company that operates Iran’s 2G-G4-G4.5-G53-G mobile 
network, and fixed wireless TD-LTE internet services, 
according to its website. It is the first provider of 5G internet 
in Iran. It has 35 million users.
RighTel is the third mobile phone network operator of Iran. 
Its share of the internet users market is three million.

To introduce its capabilities for exports of technological 
products, Iran inaugurates an Innovation & Technology 
House.
Located at the place of Tehran International Exhibition 
Center, the Innovation & Technology House will showcase 
«high-tech products», «manufacturing capabilities to 
foreign visitors» and «knowledge-based and creative 
products».
The inaugurated house is established in an area of 3,500 
square meters and to introduce more than 800 products of 
above 300 Iranian knowledge-based companies.
The house will also host specialized face-to-face meetings 
with foreign delegations and centers for conducting export 
brokerage affairs.
It includes 12 specialized technological sections including 
machinery, transportation, electricity and electronics, 

agriculture, advanced materials, metal industries, medical 
equipment, medicine, health, creative industries, software 
and applications, games, animation, and handicrafts.

The Iranian envoy to Kenya said that efforts are underway 
to develop the market and an innovation and technology 
center for Iranian knowledge-based companies in Kenya 
and Africa.
The Iranian ambassador to Nairobi Jafar Barmaki made the 

remarks in an online meeting on Sunday which was held at 
the Innovation and Prosperity Fund.
Barmaki said that they had been planning to construct a 
center for activities of Iranian knowledge-based firms in 
Africa since last year.
He stated that their efforts have now borne fruit in that 
regard, saying that the Iranian officials have now completed 
the process of assessing the project.
He said that the center for innovation will start work by the 
end of this year.
The Iranian envoy said they seek to hold a meeting with 
investors who want to invest in Kenya soon.
He stressed, «These companies can produce their products 
in Kenya and export them to other countries.»
According to the Iranian ambassador to Kenya, the African 
country has trade agreements with countries such as the 
United Kingdom and the United States, and the products 
produced in the country can be exported to the markets 
overseas.

2G-3G-4G-4.5G-5G








