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»مشارکت و رسمایه اجتامعی، حلقه گم شده توسعه«

دکتر داود ادیب
رئیس هیئت مدیره اتحادیه 

صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

سرمقاله

در سال های اخير اهميت و نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود ، مورد توجه اکثر دولت ها و اندیشمندان قرارگرفته و بخشی از توسعه و تحول کشورهای 
توسعه یافته نشات گرفته از  مشارکت و ظهور سرمایه اجتماعی می باشد. 

دولت ها و جوامع بهره مند از سطوح باالتر مشارکت و سرمایه اجتماعی، از دستاوردهای توسعه ای بهتر و حکومت کارا تری برخوردار بوده اند. دولت هایــی که از طریـق 
بستــر سازی و اعتماد سازی توانسته اند به توليد سرمایه اجتماعی و روح مشارکت  بپردازند سعی نموده اند که ضمن دعوت از اندیشمندان و صنعتگران در برنامه های 
راهبردی و  قانون گذاری های مرتبط با اقتصاد ،  بستر های تحریک و تشویق فعاالن اقتصادی و ایجاد محيطی که افراد با اعتماد بتوانند به کسب و کار بپردازند را فراهم آورند.

در دهه های گذشته و در ادبیات اقتصادی جهان ، سرمایه  فقط به  سرمایه های فیزیکی 
ــد، اما در دهه های اخیر سرمایه اجتماعی غالبا در مشارکت  ــانی محدود می ش و انس
و  در تحلیل های اقتصادی گنجانده شده است. بانک جهاني نیز سرمایه اجتماعي را 
پدیده مي داند که حاصل تاثیر نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها روي کمیت 
و کیفیت تعامالت اجتماعي است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده 

تاثیر قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد. 

بدیهی است  امروزه نقش شبکه های اجتماعی کامال پر رنگ بوده و  سرمایه اجتماعي، 
نقشي بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکي و انساني جوامع بشری را  در سازمان ها ایفا مي 
کند و بدیهی است که  بدون سرمایه اجتماعي، پیمودن راه هاي توسعه و تکامل فرهنگي 

و اقتصادي، ناهموار و دشوار خواهد بود 

ــرایط کنوني و با توجه به گستردگي شبکه های اجتماعی مبتنی بر شبکه های  در ش
ــبکه ای،  بدون همفکری و  ــب و کارهای ش ــازی و ظهور اقتصاد دیجیتال و  کس مج
هم اندیشي با فعاالن اقتصادی  و تشکل ها  در یک ساختار مشارکتي ، دولت جدید راه 
دیگري را  براي توسعه نخواهد داشت و به مرور زمان سرمایه اجتماعی در حوزه های 
ــت که  در صورتیکه  ــب و کار از بین خواهد رفت  و بدیهی اس مختلف و از جمله  کس
سرمایه اجتماعی یک جامعه اقتصادی پایین باشد ، افت و زوال سرمایه اجتماعی ، سبب 
می شود تا اقتصاد از درون تهی شده ، و بحران هویت در آن جامعه هویدا گردد . در چنین 
شرایطی همان طور که تجربیات جهانی نشان میدهد ، دست یابی به توسعه امکان پذیر 
ــعه در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی و فرهنگی امری  نبوده و توس

محال خواهد بود. 

ــرایط جنگ اقتصادی و جنگ نرم قرار داریم و  ــور که  در ش ــرایط کنونی  کش در ش
تحریم های ظالمانه و علی الخصوص بانکی و عدم امکان توسعه فعالیت های اقتصادی، 
ــت در این   ــکل روبرو نموده اس تولید و ارایه خدمات را برای فعاالن اقتصادی ما با مش
شرایط ، تنها راه برون رفت از این وضعیت توجه به نیازهای فعاالن اقتصادی ، مشارکت 
با آنها و همفکری با تشکل ها خواهد بود . بدیهی است که نقش تشکلهای مردم نهاد، 
اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی در روند و جریان های سیاست گذاری ها از جمله اصول 
اولیه و استاندارد کالن خط و مشی های کشورهای توسعه یافته دنیا بوده  و تجربه های 

موفق این نوع مشارکت در دولت های موفق فراوان دیده می شود 

ــارکت ، ضرورت جامعه  امروز ایران می باشد . تا زمانی که بین فعاالن  همفکری و مش
ــته باشد ، و زبان مشترکی شکل نگیرد راه  اقتصادی و دولت مردان اعتماد وجود نداش
توسعه و  حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال  فراهم نخواهد بود  . دولت می بایست ضمن  
احترام به ارزش های اجتماعی مردم  و در نظر گرفتن مسایل مربوط به  حوزه های کسب 
و کار فعاالن اقتصادی ،  محیط اجتماعی اعتماد زا به تولید سرمایه اجتماعی و مشارکت  

را فراهم آورده و راه های رسیدن به توسعه و سهولت کسب و کار را امکان پذیر نماید. 

شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای مبتنی بر  اقتصاد دیجیتال ، کانون و مرکز ثقل 
کار توسعه  و تالش و پیشرفت در عصر حاضر و در انقالب صنعتی چهارم و به زعم برخی 
از اندیشمندان انقالب پنجم  تلقي مي شود. درگذر از این دو انقالب ،  باید به توانمندي 

ها و قابلیت هاي افراد و انسانها در بهره گیري از شبکه های اجتماعی مبتنی بر شبکه های 
مجازی  و بکارگیري تکنولوژي های  مدرن هوش مصنوعی و اینترنت اشیا    اهتمام ویژه اي 
قائل شویم. زیرا با بکارگیري روش هاي جدید در بازارهای جهانی ، خود را براي استفاده 

بهینه از ابزار و دستیابي به  قدرت  باال در منطقه آماده مي سازیم. 

ساختارهای مبتنی بر مگادایم های جدید و از جمله اقتصاد دیجبتال ، استفاده از اینترنت 
ــو آوری  را به ژرفاي  ــیا ،  بالک چین  و هوش مصنوعی مي  تواند عنصر خالقیت و ن اش
ــکلي که » شبکه های  مجازی « و  ــان  تزریق کند ،  به ش وجود طراحان و برنامه نویس
»بازار سنتی« در محیطي هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب هاي اجتماعي توسعه زا  و  

نوآورانه  را شکل دهند. 
در پایان باید اذعان کرد که  نقش، اهمیت و  توجه  دولت به مشارکت بخش خصوصی 
و تشکل ها و  همچنین  سرمایه اجتماعی به عنوان کانون اندیشه نوگرایي و توسعه ، در 
ــاد روحیه خالقیت و نوآوري در بخش های مختلف صنعت  و تجارت برون مرزی   ایج
و گسترش روحیه کارآفریني و توسعه کسب و کار جدید در جامعه ، انکار ناپذیر بوده  
ــکالت پیش رو در جامعه و مشکالت پیش  ــت. این توجه و مشارکت می تواند مش اس
ــال های گذشته ،  بخش بزرگی  آمده برای فعاالن اقتصادی که به دالیل مختلف در س
از سرمایه های خود را از دست داده اند از جمله، تعطیلی کسب و کارها ،  بیکاري، فقر، 
اعتیاد، فساد و بی هویتی  را مرتفع سازد  و آنها را در مسیرهاي شغلي که مولد سرمایه 
ــت،  هدایت نماید . آشکار است  که  این  همبستگی  و مشارکت   و فرصت هاي جدید اس
ــتم  مولد جامعه  می تواند  ضمن توسعه پایدار و سهولت کسب  بین  دولت و  اکوسیس
و کار ،  به عنوان یک حامی ،  نقش بسیار مؤثري  در راه اندازي کسب و کارهای  جدید  و 
توسعه فعالیت هاي شغلي مبتنی بر شبکه های مجازی و اقتصاد دیجیتال  را در جامعه 

فراهم سازد.
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طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی نیاز به پختگی دارد

سردار غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

یادداشت
ماه

بين پيش نویس اوليه »طرح صيانت از حقوق کاربران در فضای مجازی«  تا تصویب قانون، فضای بسياری برای گفت و شنود وجود دارد که انتقادات اخير هم قطعا به 
پختگی این طرح کمک می کند.

  برای مواجهه با تحول فناورانه باید انعطاف پذیر باشيم
۱- فناوری سایبری در حال تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی  
کشورهاست. جوامعی که نتوانند خود را با این جریان خروشان فناوری همراه کنند و 
انعطاف الزم را نداشته باشند نمی توانند سهمی از آینده داشته باشند. در کشور ما نیز 
از ۱۰ سال پیش با درک همین ضرورت شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد 
سیاست گذار در حوزه حکمرانی فضای سایبری شکل گرفته است هرچند عملکرد آن 

به دالیلی ایده آل نبوده است.

 تجارب جهانی و منطقه ای در حوزه قانون گذاری درخصوص 
حکمرانی بر فضای سایبری

2- اغلب کشورها در جهان به ویژه کشورهای اروپایی در سال های اخیر اقدام به تنظیم 
قوانین و مقررات در سطوح مختلف برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های فضای 
ــال 2۰۱۶  ــایبری و مواجه با تهدیدات آن کردند. برای مثال اتحادیه اروپایی در س س
ــانده است که  مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR را به تصویب رس
اهداف آن کنترل داده ها و تنظیم مقررات کسب و کارهای بین المللی در فضای سایبری 

است.
ــطح منطقه هم مساله حکمرانی در فضای سایبری در دستور کار  کشورهاست  در س
برای مثال اخیرا مجلس ترکیه قانون شماره ۵۶۵۱  با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و 
جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را اصالح و ابالغ کرده است که فعالیت های شبکه های 
ــاماندهی می کند. با این حال در کشور ما ضعف  ــور س اجتماعی خارجی را در این کش

عمده ای در سطح قانون گذاری فضای سایبری احساس می شود.  

 طرح مجلس یک گام اوليه است و نياز به پختگی دارد/ مردم متضرر 
اصلی بی قانونی در مدیریت فضای سایبری

ــورای اسالمی برای قانون گذاری در عرصه سایبری به  3- پیش نویس طرح مجلس ش
نوبه خود یک اقدام مبارک است و باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت. در واقع 
این طرح، اولین گام برای ملی سازی حکمرانی فضای سایبری و تعریف استقالل در این 
عرصه مبتنی بر منافع ملی است. اگرچه این طرح نیاز به اصالحات هم دارد. واقعیت 
این است که برای صیانت از کسب و کار مردم نیازمند قانونی دقیق و استوار هستیم. 
چرا که ولنگاری مدیریتی و هرج و مرج در فضای کسب و کار و معیشت مردم پذیرفته 
نیست. باید این نکته روشن شود که در فضای بی قانونی و هرج و مرج در محیط سایبری 

اصلی ترین متضرر مردم هستند.

 برخی انتقادات به طرح مجلس، وارد و برخی ناشی از فضاسازی 
افرادی است که منافع آنها به خطر افتاده است

ــب انتقادهایی که در چند روز اخیر به پیش نویس طرح مجلس صورت گرفته  ۴- اغل
است ناشی از سوءبرداشت هاست و اگر متن نهایی دقیق خوانده شود مشخص می شود 
برخی انتقادات به این طرح وارد نیست و اغلب فضاسازی رسانه ای از سوی افرادی است 
که منافع آنها در ولنگاری مدیریتی فضای مجازی است. البته همانطور که قبال اشاره 
ــت. مثال برخی در سطح رسانه ای مدعی  ــد برخی انتقادات هم به این طرح وارد اس ش
هستند بحث گیت وی ها به نیروهای مسلح سپرده شده است درحالی که در نسخه نهایی 
پیش نویس طرح، مسوولیت گیت وی ها به شورایی به ریاست مرکز ملی فضای مجازی 
سپرده شده است. بنده به عموم مردم به خصوص آنهایی که کسب و کاری در فضای 
مجازی دارند پیشنهاد می کنم فارغ از سوگیری رسانه ها یک بار آخرین نسخه این طرح 

را با دقت بخوانند تا در خصوص ابعاد طرح خودشان قضاوت داشته باشند.

 هيچ قانونی نباید منتج به رکورد فعاليت های اقتصادی در فضای 
سایبری شود

ــالمی، باید این اطمینان به فعاالن و  ــورای اس ۵- درکنار اقدام نمایندگان مجلس ش
کسب وکارهای خردی که این روزها در فضای سایبری فعال هستند داده شود که هیچ 
اقدامی منتج به اختالل در فعالیت آنها نخواهد شد. اساسا معتقدیم کسب و کارهای 
جدید و اقتصاد خردی که به واسطه فضای مجازی به حیات خود ادامه می دهد نیازمند 
یک پلتفرم توسعه یافته فضای سایبری است. متاسفانه به غلط جوی ایجاد شده است که 
این طرح تالش دارد فضای سایبری کشور را به سمتی ببرد که فعالیت های اقتصادی 
ــدود کند. در حالی که مهمترین هدف سال ۱۴۰۰  ــایبری را مس مبتنی بر فضای س

»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست.«

  انتقادات اخير به طرح مجلس می تواند منجر به پختگی این طرح 
شود

ــایبری  ــات حکمرانی نوین فضای س ــرو و الزام ــه تعریف قلم ــن مولف ــا اولی ۶- قطع
ــت. ضمن آنکه  چندجانبه گرایی و در نظر گرفتن منافع بخش های مختلف جامع اس
در فرایند تدوین پیش نویس طرح مجلس، از نظرات طیفی از ذی نفعان استفاده شده 
است حتما در فرایند تدوین در کمیسیون ویژه باید از دیدگاه ها و نظرات همه کاربران و 
ذی نفعان حداکثر بهره برداری را داشت. این فرایند باید کامال شفاف و در معرض اطالع 
عموم مردم باشد. منتقدین محترم نیز باید دقت نظر داشته باشند که بین پیش نویس 
اولیه طرح تا تصویب قانون، فضای بسیاری برای گفت و شنود وجود دارد که انتقادات 

اخیر هم قطعا به پختگی این طرح کمک می کند.

  اصل نياز به قانون برای حکمرانی بر فضای سایبری غيرقابل خدشه 
است

ــیون ویژه مجلس با نظرات  ــیزدهم این طرح در کمیس ۷-  با روی کار آمدن دولت س
ــان، ذی نفعان، نمایندگان کمیسیون های مختلف و ... به  نمایندگان دولت، کارشناس
پختگی الزم خواهد رسید و نباید برای قضاوت در خصوص نتیجه این طرح عجوالنه 
برخورد کرد. قطعا همه اهالی فن بر این نکته تاکید دارند که ما برای حکمرانی در سطح 
فضای سایبری نیاز به قانونی داریم که مبتنی بر منافع ملی و صیانت از کسب و کارهای 

مردم تنظیم گردد.
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سوگواری ها و شادی ها در خصوص وضعيت فضای مجازی بجای خلق ایران دیجيتالی ارزش ساز به عنوان نياز حياتی و حلقه مفقوده امروز کشور و ایفای نقش در اکوسيستم 
جهان دیجيتال به عنوان یک پدیده جهان شمول، متاسفانه اتمسفر غالب افکار عمومی، صاحبنظران، دولتمردان، نمایندگان، نخبگان، خبرگان و متخصصان کشور است. گریستن 

بر سر آرامگاهی که مرحومی درون آن نيست حکایت دیدگاه های جاری در خصوص بسط و قبض فضای مجازی است.

تحلیل ماه

فضای مجازی؛ بودن یا نبودن!

سيده حميده زرآبادی 
متخصص حکمرانی دیجیتال

 و فضای مجازی

در حالی که اکثر کشورهای جهان و از جمله در همین همسایگی ما کشورهایی همچون 
ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی و... در حال طراحی و معماری اکوسیستم و کشور 
ــخت افزاری، نرم  ــت بوم جامع آن در همه ابعاد س دیجیتال خود و فراهم آوردن زیس
افزاری و روح افزاری با اولویت محتوای ارزش ساز در جهت منافع و مصالح ملی و رشد 
ــتند تا سهم و  ــهای خود در رقابت و همکاری با جهان هس اقتصادی، فرهنگی و ارزش
نقشی حداکثری به فراخور استعدادها و پتانسیل های خود در جهان دیجیتال داشته 
باشند، در داخل کشور شاهد افراط و تفریط نظرات در خصوص رهائی و یا محدودیت 

در فضای مجازی هستیم.
سوال اینجاست که مگر کشور ما در طراحی، معماری و تعالی جهان دیجیتال سهم و 

نقشی دارد که در خصوص بسط و قبض آن به اظهار نظر و نقد بنشیند؟
 اول باید برادری را ثابت کرد بعد ادعای ميراث کرد!

ــتم جهان دیجیتال دارای ابعاد و کارکردهای گوناگون است و بخشی از آن را  اکوسیس
در ظهورفضای مجازی می توان مشاهده کرد که متاسفانه کشور ما در طی این سالها 
در خلق آن هیچ نقشی نداشته است و صرفا بهره برداری کرده است و نقش طفیلی را 

بازی کرده است.
ــن، دانش و محتوای  ــزاری، نرم افزاری، اپلیکیش ــخت اف کدام تجهیزات و فناوری س
دیجیتالی با هدف محصول ایرانی ذائقه جهانی تاکنون در کشور ساخته شده و در عرصه 

بین المللی عرضه شده است؟
در حالی که کشورهایی با توانایی و پتانسیل بسیار کمتر از ما توانسته اند در این بخش 
ــتاوردهای قابل توجه داشته باشند و به سهم خود در اکوسیستم جهان دیجیتال  دس

ایفای نقش نمایند.
خلق فضای مجازی ارزش ساز که دستاوردهای آن رافع نیازهای کشور و رفع و کاهش 
دغدغه های جامعه ایرانی،خانواده ها، علما و مراجع معزز، طیف ارزشی و اعتقادی کشور 
تنها می تواند ماحصل و اراده ملی همه اقشار کشور و متخصصان برای طراحی و معماری 
ایران دیجیتالی در همه ابعاد و ارکان چندگانه آن در قالب اکوسیستم جامع االطراف 

می باشد.
دستاوردهای ایران دیجیتالی باید بتواند سهم ما را از جهان دیجیتال به ارمغان آورد که 
ــاخت و تولید تجهیزات و فناوریهای  مجموعه ای از محصوالت و خدمات همچون؛ س
سخت افزاری، نرم افزارها، امنیت دیجیتالی برای صیانت از قلمرو و مرزهای دیجیتالی، 

اقتصاد دیجیتال بعنوان ابزار و فرصت قدرتمندی برای رهایی از اقتصاد خام فروشی و 
حرکت به سمت اقتصاد صنعتی درآستانه انقالب چهارم صنعتی بر بستر دیجیتال، ایجاد 
فرصت های اشتغال و تولید ثروت به گونه ای نوین، تولید محتوای ایرانی با ذائقه جهانی 
با درک عالی از نیازهای جامعه جهانی به محتوای غنی و ارزش ساز منبعث ازمبانی و 
ارزشهای تشیع  برای آگاهی بخشی به ماموریت و معنای زندگی برای بشریت سرگشته 

و حیران امروز می باشد.
لذا تولید فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری و... در داخل کشور بر خالف روال های 
غلط گذشته و منع قاطع و جدی سونامی واردات از تجهیزات شبکه در بخش دولتی و 
خصوصی تا گوشی موبایل و... در این حوزه کلیدی عالوه بر تامین امنیت دیجیتالی در 
بخش فضای مجازی - سایبری به عنوان عاملی حیاتی برای صیانت و تضمین امنیت 
کشور در مقابل آسیب های خارجی می تواند دستاورهای اقتصادی در تامین نیازهای 
ــغلی میلیونی برای جوانان و فارغ التحصیالن بیکار، صادرات  امروز، ایجاد فرصتهای ش
محصوالت و خدمات فنی و مهندسی و اپراتوری خدمات و... را نیز به ارمغان آورد که 
ــتفاده عده ای قرار گرفته که باید مورد رسیدگی  ــوء اس تاکنون مورد غفلت و محل س

مسئوالن قضایی و دولت قرار گیرد.
برای نیل به این اهداف و کسب دستاوردهای متعالی باید کارکردهای حرفه ای فضای 
ــده گان پهنای باند اینترنت را  ــط و ارتقاء داد و به عبارتی مصرف کنن ــازی را بس مج
ــور تبدیل کرد. تربیت  ــه کاربران واقعی و حرفه ای دیجیتالی به فراخور اهداف کش ب
شهروندان دیجیتالی برای شکل گیری جامعه دیجیتالی به عنوان ارکان  ایران دیجیتالی 

با باال بردن مهارتها و دانش عمومی و تخصصی از اولویت های امروز کشور می باشد.
تبیین و شاخص گذاری خالقانه تولید و مصرف سرانه دیجیتالی در ابعاد چندگانه به 
عنوان مزیت رقابتی در جهان دیجیتال سبب استانداردسازی و بهره وری برای ماموریت 
و وظیفه پذیری در همه ارکان اکوسیستم ایران دیجیتالی همچون سخت افزارها، نرم 

افزارها، اپلیکیشن ها، داده ها، تولید دانش، محتوا و... می شود.
ــت با ایجاد دیدگاه، رویکرد و درک مشترک از واقعیت های جهان دیجیتالی  امید اس
ــیر فزاینده فناوریهای نوین در بین تمامی اقشار جامعه،  ــور و س و منافع و مصالح کش
صاحبنظران، دولتمردان و متخصصان کشور همت و اراده الزم برای طراحی، معماری 
و خلق ایران دیجیتالی فراهم گردد و فصل نوینی برای رقم زدن تحوالت عظیم در این 

حوزه کلیدی با نهضت دیجیتالی در دولت جدید آغاز شود.

اکوسیستم جهان دیجیتال 
دارای ابع��اد و کارکردهای 
گوناگون اس��ت و بخشی از 
آن را در ظهورفضای مجازی 
می توان مش��اهده کرد که 
متاسفانه کش��ور ما در طی 
این س��الها در خلق آن هیچ 

نقشی نداشته است.
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ضرورت راه اندازی پلتفرم های مشترک با کشورهای اسالمی

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی بر ضرورت راه اندازی پلتفرم های مشترک با کشورهای منطقه، اسالمی و کشورهای همسو تاکيد کرد و گفت: حکمرانی غير مشارکتی فضای 
مجازی، محکوم به شکست است.

عبدالحسین کالنتری در نشست هم افزایی 
ــاک که با محوریت  ــاالن فضای مجازی پ فع
ــد،  »فضای مجازی و دولت آینده« برگزار ش
با بیان اینکه فعاالن فضای مجازی می توانند 
در مسیر شعار »تحول« دولت سیزدهم نقش 
ویژه و محوری ایفا کنند، اظهار داشت: البته 
ــرای محوریت فضای مجازی مدتها  فرصت ب
ــور پیش آمده و تمهیدات،  است که در کش
تدابیر، احکام و حتی فرمایشات رهبر معظم 
انقالب نیز بر این موضوع داللت داشته است. 
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: ایشان انقالب اسالمی و تمدن اسالمی را به 
موضوع فضای مجازی پیوند زدند و آن را محور تحوالت جهان و جامعه پیش رو دانستند و 
از اعضای شورای عالی فضای مجازی و از مسئوالن مرکز ملی و دولت خواستند تا از منافع 
کثیر این فضا با مدیریت صحیح استفاده کنند. اما مواجهه سیاسی، پرحاشیه و تک بعدی 
با این موضوع باعث شد که از این فرصت ها به درستی استفاده نشود و حتی برخی از آن 

فرصت ها تبدیل به تهدید شوند؛ تهدیداتی که کمک به رفع و حل آنها کم هزینه نیست.
وی گفت: برای نمونه آیا امروز مهاجرت این همه کاربر و خدمات وابسته به آن ها و کسب 
و کار آنها از پلتفرم های خارجی کار ساده ای است؟ یا حتی اگر قرار باشد مذاکره ای با این 
پلتفرم ها صورت گیرد و آنها مسئولیت پذیر شوند، این کار چند سال پیش راحت تر بود یا 
هم اکنون که تعداد زیادی از کاربران ایرانی از آن استفاده می کنند؟ اینها مواردی از فرصت 
ــوزی بود که کارها را سخت و دشوار می کند. اما به هر ترتیب باید برای آن ها چاره ای  س

اندیشید و این فضا را به نفع مردم و زندگی و کسب و کار مردم تغییر داد.
 فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقليل نمی یابد

کالنتری با تاکید بر اینکه فضای مجازی همچنان سرشار از فرصت های بی شمار است، افزود: 
ــور وجود دارد که ما را به فرصت های تحولی فضای مجازی  ظرفیت های عظیمی در کش
خوشبین می کند. به طوری که استفاده درست از این ظرفیت ها و فرصت ها نه تنها فضای 
مجازی، بلکه کل جامعه، کشور، ارکان و نهادهای آن را متحول خواهد کرد. این فضا می تواند 
محور تحول دولت و جامعه در گام دوم انقالب باشد و به تحقق شعارهای انقالب و اهداف 
چشم اندازی کشور کمک کند.وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و فناوری های وابسته به 
آن، همچنانکه انقالب صنعتی محور تحوالت جامعه حاضر بود و تمامی ارکان و نهادهای 
آن را بازطراحی کرد، محور تحوالت جامعه پیش رو است، اظهار داشت: بر مبنای این نگاه، 
کوشش در جهت تحقق مدل پایداری از تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های 
آن، جایگاه ما را در مناسبات جهانی دگرگون خواهد کرد و حتی به رفع عقب ماندگی دوره 
صنعتی شدن که در مقاطعی منجر به وابستگی ما شد، نیز کمک خواهد کرد.دانشیار دانشگاه 
تهران تصریح کرد: فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نمی یابد بلکه محور و پیشران مهم 
تحول دولت آینده در همه وزارتخانه ها و دستگاه ها خواهد بود. بر مبنای این نگاه، حوزه 

وظایف و مأموریت ها و ساختار و روال های کاری وزارتخانه ها باید بازتعریف  شوند.
 برنامه تحول دیجيتال دستگاه های اجرایی ارائه شود

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال یک انتخاب نیست بلکه 
ــوزی و تعلل در این مسیر در نهایت موقعیت  ــت، تصریح کرد: فرصت س یک اجبار اس
ــزل خواهد داد. ضمن آنکه این تحول، فرصت ها و  ــردی ما را در منطقه و جهان تن راهب
منابع جدید و فراوانی را پیش روی دولت خواهد گذاشت و از سویی هزینه های دولت را 
در بسیاری زمینه ها کاهش خواهد داد.به گفته وی، با اجرای طرح تحول دیجیتال به مثابه 
پلتفرم و حکمرانی درست، ظرفیت های تحلیلی، نظارتی، مدیریتی و برنامه ریزی دولت به 
نحو بی نظیری ارتقا خواهد یافت. بنابراین دولتی کوچک، اما هوشمند شکل خواهد گرفت؛ 

دولتی که با قدرت نرم و انضباطی حکمرانی می کند.

 لزوم رویکرد متفاوت دولت سيزدهم به فضای مجازی
وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید بر اساس این نگاه که فضای مجازی و فناوری های وابسته 
به آن محور تحول دولت و جامعه آینده تلقی می شوند، رویکرد متفاوتی به این فضا داشته 
ــتین رویکرد، انتخاب فرد و نهادی به عنوان  ــد و اقدامات خاصی را انجام دهد. نخس باش
مسئول پیگیری تحقق دولت دیجیتال و تحوالت الزم در این زمینه از سوی رئیس جمهور 
است. به طوری که این تحول در تمامی ارکان دولت و تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های 
دولتی پیگیری شود.کالنتری اقدام دیگر را تقویت و اهمیت دادن به جایگاه شورای عالی 
و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان معین دولت و نه رقیب دانست و اظهار داشت: طی 
این سال ها، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بسیار نادیده انگاشته شدند. تا آنجا 
که مرکزی که قرار بود قرارگاه فضای مجازی باشد، بعد سال ها توانسته ۱3 نیروی رسمی 
داشته باشد و در حقوق کارکنان خود هم می ماند.سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: 
تقسیم کار شفاف میان دستگاه ها و نهادهای مختلف در موضوع حکمرانی فضای مجازی 
و به صورت خاص ارتباط میان وزیر ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و 
حتی مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادها و دستگاه ها هم از دیگر چالش هایی است که 

به نوعی دولت سیزدهم باید آن را مشخص کند.
وی تکمیل شبکه ملی اطالعات را اقدام پر اولویت و مهم دیگر عنوان و تصریح کرد: الیه 
محتوا و خدمات ارتباط مستقیم با کاربر دارند و نقطه اهرمی تحول در حکمرانی فضای 

مجازی هستند که به تدریج سایر الیه ها را نیز متحول خواهند کرد.
 وضعيت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نيست

ــورای عالی فضای  ــاس مصوبه ش کالنتری رویکرد دیگر را که جز تعهدات دولت بر اس
مجازی است، افزایش حجم اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به کسب و کارهای دیجیتال در 
تمامی حوزه ها و دستگاه های دولتی عنوان کرد و گفت: سوال این است که چرا وضعیت 
حکمرانی داده در کشــور مـا مشخــص نیست و اقتصــاد مبتنی بــر داده یا همــان 
data driven economy در کشور شکل نگرفته است. در حالی که حجم زیاد درآمد 
پلتفرم های بزرگ از همین ناحیه است. برای این منظور ضمن تجمیع یا شبکه ای کردن 
ــور، باید سطوح و شرایط دسترسی را برای بخش خصوصی روشن کرد تا  داده ها در کش
ــاس اقتصاد این حوزه رشد کند.دانشیار دانشگاه تهران با تاکید بر حفظ حریم  بر آن اس
خصوصی گفت: تنظیم و ارائه سند یا الیحه ای در این باره می تواند بسیاری از دغدغه های 
کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم های داخلی باشد. در این میان تغییر 
رویکرد در حکمرانی فضای مجازی نیز از نکات مهم دیگر است. حکمرانی باال به پایین و 
غیر مشارکتی فضای مجازی، محکوم به شکست است؛ بنابراین نه تنها بر اساس آموزه های 
انقالب اسالمی و مردم ساالری دینی، باید از مشارکت همه بخش های مردمی و خصوصی 
برای حکمرانی فضای مجازی استفاده کرد، بلکه باید در تنظیم لوایح قانونی و سندهای 

مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز از تمامی ظرفیت های مشارکتی کمک گرفت.
وی با بیان اینکه گفتگو می تواند بسیاری از مسائل این حوزه سیاست زده را کاهش داده و 
ابتکار عمل را از دست معاندین نظام بگیرد و بهانه ای به دست آنها ندهد، خاطرنشان کرد: 
با وجود تمامی ایرادات و مشکالتی که فضای مجازی کشور دارد و به همین علت رهبری 
فرمودند »از برخی جهات رها است«، فضای مجازی کشور توان آن را دارد که در سطح 

منطقه و کشورهای همسو ایفای نقش کند.
 لزوم زمينه سازی برای فعاليت فرامرزی پلتفرم های ملی و بومی

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی یکی از اقدامات مهم دولت را زمینه سازی برای 
فعالیت فرامرزی پلتفرم های ملی و بومی و راه اندازی پلتفرم های مشترک با کشورهای 
ــت. بدین طریق اندازه کار وسیع تر شده  ــالمی و کشورهای همسو دانس منطقه و اس
ــت، رشد می کنند، ضمن آنکه انتقال  ــد پلتفرم اس و کاربر و بازار که الزمه بقا و رش
ــورهای سلطه گر کاسته  دانـش و تجربه صورت می گیرد و از انحصارات جهانـی کش

خواهــد شد.
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اقتصاد جهانی عرصه تولید، پردازش و مصرف حجم زیادی داده است. کسب و کارهای 
ــوند. به عنوان مثال  ــتر دیجیتال می ش مبتنی بر تولید کاال و خدمات روز به روز بیش
ــه و پخش آنالین فیلم از  ــدت کاهش یافت ــروش دی وی دی های حاوی فیلم به ش ف
طریق پلتفرم های دیجیتال جایگزین آن شده است. این روند در مورد اخبار، کتاب ها، 
مقاالت تحقیقاتی و غیره نیز به وقوع پیوسته و همه آنها به صورت آنالین مشاهده و 
مصرف می شوند. خودروها دیگر تنها دارای یک شاسی و یک بدنه و یک موتور نیستند 
و تجهیزات پیشرفته الکترونیک و نرم افزاری به آنها برای محاسبه و ذخیره سازی مقدار 
ــده است. با شیوع ویروس کرونا تحول دیجیتال مشاغل و کسب  زیادی داده اضافه ش
و کارها سریع تر شده و بسیاری از کسب و کارها به فضای رایانش ابری یا کلود منتقل 
ــده اند. به نظر نمی رسد روند ارتقای تجارت دیجیتال و تبادل انبوه داده در کوتاه و  ش
میان مدت کند شود. در سال 2۰۱۸ حدود 33۰ میلیون نفر خریدهای آنالینی از دیگر 
ــورها انجام دادند و همین امر ارزش اقالم به فروش رفته به صورت اینترنتی را به  کش
2۵.۶ تریلیون دالر افزایش داد. در آن زمان تنها ۶۰ درصد از جهان آنالین بود. با افزایش 
سرعت اینترنت و همه گیر شدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا و 

فناوری مخابراتی نسل پنجم این روند باز هم سرعت بیشتری پیدا می کند.
ــر داده از منظر  ــت که در دنیا بر س در کنار این تحول اقتصادی داده محور، سالهاس
ــایبری و جنبه های امنیتی-دفاعی مدنظر  حفظ حریم خصوصی کاربران، جرایم س
دولتها، مباحثات جدی در جریان است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر و بویژه در 
دو سال اخیر بحث ملی گرایی دیجیتال با تالشها برای راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
ــت.  فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و تاکیدات  داغ اس
ایشان بر استفاده موثر از فضای مجازی بیش از هرچیز متمرکز بر صیانت از داده بود 
و به نوعی نشان میدهد بحث داده و اهمیت آن مورد توجه عالیترین مقام کشور نیز 

می باشد.
ــه تعامل کاربران با  ــک نگاهها ب ــی صحبت از صیانت به میان می آید بدون ش وقت
پلتفرمهای معروف و بارز خارجی و داخلی کشیده میشود. در این راستا در ماههای 
اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا، هند، و ... توانسته 
اند تا به چارچوبهای تعاملی مشخصی با غولهای فناوری دنیا همچون گوگل، فیسبوک، 
توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده اند که چرا اگر 
ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غولهای مذکور بازمانده 
است؟ در این پژوهش تالش میشود تا امکان پذیری تکرار تجربه ترکیه در تعامل با 

پلتفرمهای خارجی بحث و بررسی شود.

 پيشينه
مجلس ملی ترکیه در 2۹ جوالی 2۰2۰ قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار 

بهزاد احمدی  
رییس مرکز مطالعات راهبردی 

وزارت ارتباطات

تکرار تجربه کشورهای دیگر در بحث صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی امکانپذیر است؟!

برای دهه های طوالنی تجارت بين الملل بر روی انواع کاال و خدمات متمرکز بود؛ اما بعد از وقوع بحران های مالی جهانی در دهه قبل، رشـد تجارت سـنتی کند شد و 
شاهد انفجار تبادل داده و کسب و کارهای مبتنی بر آن بوده ایم. برای اثبات این موضوع تنها می توان به گسترش ميزان داده دیجيتال تبادل شده از طریق اینترنت 

اشاره کرد که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ تقریباً ۱۱۲ برابر شده است. 

اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را برای چهارمین بار در چند سال اخیر 
اصالح و مواردی را  به آن اضافه کرد. این قانون از اکتبر 2۰2۰ به اجرا گذاشته شد.

طبق قانون ۱۱ ماده ای جدید، شبکه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربِر فعال 
باید موارد زیر را اجرا کنند:

ــهروندان ترکیه؛ نماینده بومی یا  ــایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان ش - گش
محلی به عنوان واسط بین شرکت و دولت عمل میکند و هدف از انتصاب آن کوتاه 

کردن روند حذف محتوا تا ۴۸ ساعت بعد از اعالم است.
- ذخیره داده های کاربران در خاک ترکیه.

- الزام به اعمال حذف و سانسور مورد درخواست دولت ترکیه ظرف ۴۸ ساعت؛ دولت 
میتواند درخواست دریافت تاریخچه فعالیت کاربران خاص یا پاک کردن تاریخچه های 

موجود بدون هیچ توضیحی را بدهد.
- گزارش دهی پلتفرمهای مربوطه دوبار در سال در خصوص میزان پاسخگویی شان 

به درخواست های دولت.
- طبق این قانون، دولت نیازی به ثبت درخواست برای حذف محتوا یا بستن اکتانت 
ندارد و با یک دستور اجرایی میتواند این کار را انجام دهد. این قانون مقامات رسمی 
ــمی منع میکند و وزراتخانه ها  ــتفاده از واتس اپ و تلگرام برای مکاتبات رس را از اس
باید اپلیکیشن جدید و بومی ای را برای این کار درنظر بگیرند. قرار بود در این قانون 
استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی منوط به داشتن شماره هویتی از سمت دولت 

برای ورود به هر پلتفرمی شود که در نسخه های بعدی قانون کنار گذاشته شد.

برای استنکاف شبکه های اجتماعی از مقررات مذکور، مجازات های در نظر گرفته شده 
در این قانون عبارتند از:

- ایجاد دشواری های دسترسی و کاهش پهنای باند به شکل تدریجی تا ۹۰ درصد
- ممانعت از جذب تبلیغات محیطی و درامد اقتصادی 

- جریمه ۷۰۰ هزار دالری درصورت عدم حذف مورد درخواست دولت ترکیه؛ جریمه 
پلتفرمی که تن به این درخواستها ندهد می تواند تا ۴.3 میلیون دالر افزایش یابد.

ــال 2۰۱۹ حدود ۸2 درصد است. ۴3.2۹  ضریب نفوذ اینترنت در ترکیه طبق آمار س
ــت اینستا، ۹.۹۶ درصد در  درصد این فضا در اختیار فیس بوک، 2۹.۱۵ درصد در دس
ــت یوتیوب، ۷.۱۸ درصد در اختیار توییتر و  ــت، ۹.۸۹ درصد در دس اختیار پین ترس
۰.۱۷ درصد در دست تامبلر می باشد. مردم ترکیه رتبه نهم میزان حضور در شبکه های 
اجتماعی در جهان را دارند. با توجه با چنین حضوری، مدیریت تعامل با این پلتفرمهای 
ــت. این ضرورت و  ــرای دولت ترکیه یافته اس ــیاری ب ــی ضرورت و اهمیت بس خارج
اهمیت بخصوص بعد حوادث سیاسی سال 2۰۱3 پررنگ تر شده و دولت ترکیه طیف 
گسترده ای از اقدامات از محدودسازی و جریمه تا مسدودسازی را برای تنظیم روابطش 
با این پلتفرمها به اجرا گذاشته است. قانون جدید را باید تجربه ای برگرفته از تالشهای 

ناموفق قبلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی در ترکیه دانست.
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 واکنش شبکه های اجتماعی به قانون جدید
ــار دولت ترکیه 2۰ مارس 2۰2۱  به رغم مخالفت های اولیه، به دنبال افزایش فش
توییتر اعالم کرد دفتری حقوقی در این کشور برای تداوم فعالیتش افتتاح خواهد 
ــیس  ــاًل دفاتر خود را در ترکیه تاس ــاک، و یوتیوب قب ــس بوک، تیک ت ــود. فی نم
ــالم کردند به دلیل جلوگیری از قطع  ــرده بودند. هم توییتر و هم فیس بوک اع ک
ــان در ترکیه به قوانین این کشور تا جایی تن خواهند داد که برخالف  فعالیتهایش
اصول و سیاستهای بنیادین آنها در زمینه آزادی بیان نباشد. طبق بیانیه های آنها، 
گشایش این دفاتر مصالحه ای است تا از طریق آن بیشترین میزان گفتگوی آنالین، 
ــب و کار توییتر محقق گردد. نت فلیکس  ــترین میزان ممکن کس و در واقع بیش
ــت ترکیه درخصوص محتوای فیلمهای ترکی ساخت خود  حاضر به اجرای خواس
نشده و در یک مورد اخیر فعالیتش را متوقف ساخته است. پینترست نیز تنها شبکه 
اجتماعی است که از قانون جدید ترکیه پیروی نکرده است. پی پل در سال 2۰۱۶ 

به دلیل چنین محدودیت هایی این کشور را ترک کرده است.

 سابقه قانون ۵۶۵۱ در ترکيه
ــخصی در ترکیه که تنظیم کننده یا ناظر بر فعالیت  از ۱۹۹3 تا 2۰۰۷ قانون مش
ــور باشد وجود نداشت و دادگاهها کنترل و نظارت بر  در فضای مجازی در این کش
فضای مجازی را در دست داشته و اغلب نسبت به تحرکات در این فضا علیه پلیس 
یا دیگر نهادهای دولتی واکنش نشان میدادند. تنها اقدام در این زمینه اصالح قانون 
۴۶۷۶ یا قانون شورای عالی رادیو و تلویزیون و مطبوعات در مه 2۰۰2 بود که به 

نوعی، محدودیتهایی بر فعالیت رسانه ای اینترنتی وضع میکرد.
در مه 2۰۰۷ پارلمان ترکیه قانون ۵۶۵۱ را با نام مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری 
ــاس این  ــت وضع کرد. بر اس از جرایم مرتبط با آن که به قانون اینترنت معروف اس
قانون سازمان ارتباطات از راه دور ترکیه وظیفه مقابله با جرایم تشویق به خودکشی، 
ــتفاده از مواد مخدر، پورنوگرافی کودک، فحشا، قمار، توهین به آتاتورک و میراث  اس
آن، و فحاشی را برعهده گرفت. عالوه بر مسئولیت مسدودسازی سایتها و حذف محتوا 
بر اساس احکام دادگاهها، به این سازمان اجازه داده شد تا راسا با صدور دستورهای 
اجرایی و بدون مجوز دادگاه به چنین اقدامی دست بزند. برای مجازات انتشار محتوای 
ــارج از حیطه قانون مذکور قرار میگرفت دولت ترکیه به قانون جزای  آنالینی که خ
ــردم، نهادهای دولتی و ارتش؛ قانون ضدترور به خصوص در  محتوای آنالین علیه م
زمینه مسئله کردی در این کشور، و قانون حقوق معنوی استناد نمود. ترکیب قانون 
اینترنت با قوانین مذکور عمال تا سال 2۰۱3 به دولت ترکیه اجازه داد تا قدرت نظارت 

جدی و کنترل تقریبی بر فضای مجازی را پیدا کند.
در سال 2۰۱۱ شورای ارتباطات و فناوری اطالعات ترکیه، برنامه ای را تحت عنوان 
استفاده ایمن از اینترنت آغاز کرد که بر اساس آن تمام کاربـــران را موظــف می کرد 
تا سیستم فیلترینگی را بر روی کامپیوترهایشان نصب کرده و از چهار دسته کودک، 
خانواده، داخلی، و استاندارد یکی را انتخاب نمایند. این برنامه را آغاز شروع فیلترینگ 

در ترکیه به شکل نظام مند می دانند.
پس از ناآرامی های سیاسی مرتبط با پارک گزی در ژوئن 2۰۱3، اقدامات جدیدی 
ــتورکار قرار گرفت. در  ــرای مدیریت فضای مجازی در دس ــوی حزب حاکم ب از س
ــر اصالحیه های متعدد بر  ــتمل ب ــه 2۰۱۴ پارلمان ترکیه یک طرح کلی مش فوری

ــات از راه دور  ــازمان ارتباط ــوب نمود. طبق این اصالحات س ــون ۵۶۵۱ را مص قان
ترکیه مجاز شد تا براساس هرگونه شکایت دریافتی مبنی بر نقض حریم خصوصی 
ــتور مسدودسازی را صادر کند. طبق قانون اصالح  و بدون نیاز به مجوز دادگاه دس
شده، افراد میتوانند مستقیم به سازمان مذکور مراجعه و درخواست حذف محتوای 
ــتم مسدودسازی URL را نیز فعال  توهین آمیز را بدهند. قانون جدید یک سیس
ــاخت که به سازمان مذکور اجازه میداد تا مطالب ارسالی افراد را در یک پلتفرم  س
اجتماعی مسدود سازد. در سال 2۰۱۴ حزب عدالت و توسعه عالوه بر اصالح قانون 
ــازمان اطالعات ترکیه را نیز اصالح و به آن  اینترنت، قانون خدمات اطالعاتی و س
ــترده ای برای نظارت بر کاربران داد. با قانون جدید دولت ترکیه بر  اختیارات گس
ــت هایش برای حذف محتوا یا بستن اکانت از پلتفرمهای خارجی افزود و  درخواس
ــد تبلیغاتی برای مدیریت  ــب درام ــزار کاهش تعداد کاربران و ممانعت از کس از اب

روابطش با آنها استفاده موثر نمود.
ــال 2۰۱۶ الگوی تعامل ترکیه با فضای مجازی از الگوی نظارت-  بعد از کودتای س
ــتر از  ــرل به الگوی نظارت-کنترل- پایش تغییر کرد و به این فضا هرچه بیش کنت
ــی و امنیتی نگریسته شد. اعالم وضعیت اضطراری و صدور  منظر مالحظات سیاس
بیش از ۱۵ دستور اجرایی از سوی ریاست جمهوری تسهیل کننده این تغییر بود. 
طی دستور العمل اجرایی ۶۷۰ اجازه شنود تمام مکاتبات و مراودات دیجیتال و طی 
دستورالعمل ۶۷۱ اختیارات گسترده ای به شورای ارتباطات و فناوری اطالعات در 
زمینه کنترل شرکتهای حوزه دیجیتال و ارتباطات داده شد. طبق این دستورالعمل 
سازمان ارتباطات از راه دور ترکیه منحل و در شورای ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادغام و عمال تحرک و انسجام سازمانی گسترده ای در زمینه اعمال قانون در حوزه 
سایبری ایجاد شد. از دیگر اقدامات دولت بعد از کودتای 2۰۱۶ تالش برای ایجاد 
موتور جستجو و سرویس ایمیل ملی و بومی سازی داده بود. تشویق به ایجاد مراکز 
داده بومی با ایجاد شرایط بهینه در این زمینه برای سرمایه گذاری ازقبیل اعطای 
زمین، و دادن یارانه بر سر مالیات و هزینه برق از اقدامات در این زمینه بود. طبق 
دستورالعمل اجرایی ۶۷۸ دولت موظف شد تا از نوامبر 2۰۱۶ پلتفرمهای خارجی را 

تشویق کند تا در خود ترکیه مرکز داده ایجاد کنند و قوانین محلی را بپذیرند.
ــده، در تازه ترین دور در 2۹ ژوئیه  ــازمانی انجام ش در ادامه اصالحات قانونی و س
2۰2۰ پارلمان ترکیه برای سومین بار به اصالح قانون ۵۶۵۱ برآمد تا کنترل خود 
بر فضای مجازی این کشور را تحکیم بخشد. قانون گذاران ترک بارها اعالم کردند 
ــا الگو گرفته از قانون نتس د.گ. در آلمان و قانون  ــه این مرحله از اصالحات آنه ک
ــال 2۰۱۷ و دومی در سال  ــت که اولی در س حفاظت از داده های اتحادیه اروپا اس
2۰۱۶ به تصویب رسید. قانون آلمان شامل اشکال مختلف سخنان نفرت پراکنانه از 
جمله تبلیغات راست افراطی، همرسان کردن تصاویر گرافیکی مبلغ خشونت، قتل 
ــی یا پست هایی میشود که نشان می دهد شخصی در حال  و تهدید به تجاوز جنس
ــازی حمله تروریستی است. در قانون مذکور تعریف محتوای نفرت پراکنانه  آماده س
ــود. به این ترتیب  ــخنان نفرت انگیز جنایی را هم شامل می ش ــیع تر شده و س وس
ــارت  ــن تعریف در قانون آلمان مواردی همچون تهدید به تجاوز به عنف یا خس ای
ــته از رسانه های  ــتیزی را دربرمی گیرد. طبق این قانون، آن دس به اموال تا یهودس
ــدی تا ۵۰ میلیون یورو  ــه از رعایت قانون امتناع بورزند به جریمه نق ــی ک اجتماع

محکوم خواهند شد.

بعد از کودتای سال ۲۰۱۶ الگوی تعامل ترکیه با 
فض��ای مجازی از الگوی نظارت- کنترل به الگوی 
نظارت-کنت��رل- پایش تغییر کرد و به این فضا 
هرچه بیشتر از منظر مالحظات سیاسی و امنیتی 

نگریسته شد.
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  دالیل دخيل در موفقيت اوليه ترکيه در پاسخگوسازی شبکه های 
اجتماعی خارجی

ترکیه تجربه پرفرازونشیبی را در تعامل با شبکه های اجتماعی پشت سرگذاشته و 
شاید هنوز زود باشد که بتوان از موفقیت اقدامات اخیر این کشور در پاسخگوسازی 
آنها سخن گفت. با این وجود از دالیل ذیل میتوان به عنوان دالیل موثر بر موفقیت 

اولیه ترکیه در این زمینه نام برد:
- قانونگذاری شـفاف، هدفمند، متمرکز و منعطف از سـال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰: تقریبا بجز 
سالهای دهه ۱۹۹۰ تا 2۰۰۷ میالدی، که سالهای سکوت قانونگذاری در این کشور 
ــال 2۰۰۷ به بعد قانون گذاری  ــت،  از س درخصوص فضای مجازی و اینترنت اس
ــتمری در این زمینه اتفاق افتاده و خالء های احتمالی نیز  ــفاف، منسجم و مس ش
توسط دستورهای اجرایی برطرف شده است. مبنای این ثبات قانونی، قانون ۵۶۵۱ 
ــالهای 2۰۱۴، 2۰۱۶، و 2۰2۰ بر حسب نیاز زمانه  ــت که در س مصوب 2۰۰۷ اس
ــت. این تداوم، یک بنیان حقوقی مناسب و مشروع و هزینه های  ــده اس اصالح ش

کمتری را برای اعمال قانون بوجود آورده است.
- تمرکـز اجرایی و حذف موازی کاری نهادی: عدم تعدد نهادهای مجری قانون، در 
کنار وجود قانون شفاف به موفقیت نسبی ترکیه در حکمرانی فضای مجازی کمک 
کرده است. سالها این تمرکز اجرایی در اختیار سازمان ارتباطات از راه دور و از سال 

2۰۱۶ در اختیار شورای ارتباطات و فناوری اطالعات این کشور است.
- یادگيری از خطاها و اصالح راهبرد )از مسدود سازی به تعامل(: ترکیه بعد از بارها 
فیلترینگ یا ایجاد اختالل در فعالیت شبکه های اجتماعی به این نتیجه رسید که 
ــت و تسهیم آن و چانه زنی با شبکه  حاکمیت مطلق در فضای مجازی ممکن نیس
های مذکور ضروری بوده و بهترین راه کنترل آنها تعامل با آنهاست. تعامل نه فقط 
با دولتها و بازیگران دولتی بلکه با بازیگران غیردولتی از جمله شرکتهای فراملیتی 
و پلتفرمها. در قانون جدید، ترکیه مسدودسازی دسترسی کاربران ترک را به عنوان 
آخرین حربه در نظر گرفته است و با این کار به دنبال جلوگیری از ضرر اقتصادی 

هنگفتی است که به مردم و کسب و کارها در مرحله انسداد وارد می شود.
- ایجاد ارزش برای مذاکره و توافق با تعميق وابستگی متقابل: تا فوریه 2۰2۱ فیس 
ــته و  ــتاگرام 3۸ میلیون کاربر در ترکیه داش ــوک ۵۷.۵3 میلیون کاربر و اینس ب
ــرکت کوچک و متوسط اکانت تجاری در این شبکه های  بیش از 2.۵ میلیون ش
اجتماعی دارند. درامد فیس بوک در ترکیه در سال 2۰۱۹ در حدود 2.۵ میلیارد 
ــی بین ۵ تا ۷ میلیارد  ــی منابع میزان این درامد را حت ــت که برخ یورو بوده اس
ــومین بازار  ــیه س دالر نیز تخمین میزنند. ترکیه طبق آمار بعد از آمریکا و و روس
ــتقیم(  ــت. بعد از ترکیه کانادا و چین )آگهی های غیرمس درامدی فیس بوک اس
ــادی فوق، ترکیه بخش  ــرار میگیرند. عالوه بر روابط اقتص ــای بعدی ق در ردیفه
ــته و  ــت و در فرایندهای آن حضوری جدی داش مهمی از اقتصاد بین الملل اس
ــتم اقتصادی ترکیه مشارکت تجاری  تمام پلتفرم ها در این چرخه و در اکوسیس
ــت با منافع چشمگیر مالی،  ــارکت برای آن ها توام اس و اقتصادی دارند. این مش
ــن حیث باید به تحقق منافع اقتصادی مدنظر ترکیه از  ــاری، و اقتصادی. از ای تج

اصالح قانون ۵۶۵۱ توجه ویژه داشت.
- الگوگيـری از نمونـه هـای موفق در دنيا و تـالش برای رعایت صـوری هنجارهای 
ــور را به  ــال 2۰۰۷ این کش ــتن پلتفرمها از س اعالمی: تجربه ناموفق ترکیه در بس
تکرار تجربه موفق کشورهایی چون آلمان بر سر مسئول سازی پلتفرمها با ابزارهای 

ــرت پراکنانه یا جرم انگاری های  ــخنان نف حقوقی چون نقض حریم خصوصی و س
مشهود تشویق نموده است. 

بجز ترکیه؛ ونزوئال، استرالیا، روسیه، هند، کنیا، فیلیپین و مالزی نیز از قانون آلمان 
الگوبرداری کرده اند.

- بهـره گيـری هوشـمندانه از ظرفيـت هـای منطقـه ای و بيـن المللـی: ترکیه از 
ــی برد و در یک پیش زمینه اروپایی  ــاخت های تعامل حقوقی با اروپا بهره م زیرس
مورد درک و شناسایی قرار می گیرد و با بهره گیری از تجارب مشابه در اروپا، فشار 
ــازد. این کشور هم چنین  ــبی به پلتفرم های بین المللی وارد می س حقوقی مناس
از دیگر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف 

محتوای مجرمانه در دنیا به خوبی استفاده می کند.
- بافت سياسـی و فرهنگی نزدیک به غرب: هرچند در دو دهه اخیر نظام سیاسی 
ترکیه تحت رهبری اردوغان به سوی تمرکز قدرت سیاسی از یک سو و پررنگ سازی 
ــی حرکت کرده با این وجود  ــالم اخوان هنجارهای فرهنگی ازجمله هنجارهای اس
ترکیه همچنان دارای یک نظام سکوالر مبتنی بر موازین غربی است که به واسطه 
ــا و نیز آزادی های اجتماعی و  ــمی آنه نظام پارلمانی و وجود احزاب و فعالیت رس
ــا اروپا و آمریکا دارد  ــی و فرهنگی نزدیکتری ب ــی از نوع غربی، بافت سیاس فرهنگ
ــد. لذا  ــته باش ــرکت ها و پلتفرم های خارجی داش و میتواند تعامل راحت تری با ش
تالش های ترکیه برای کنترل فضای مجازی با استفاده از موارد جرم انگاری اروپایی 
بوده و کمتر به ابعاد فرهنگی – اجتماعی کشیده شده است و فهرست جرم انگاری 

نزدیکی با فهرست های پلتفرم های اجتماعی خارجی دارد.

  دشواری های ایران در الگوبرداری از ترکيه
ــی خود را به  ــرایط جدید قانون ــده تا ش ــد در حال حاضر ترکیه موفق ش - هرچن
ــبکه های اجتماعی و  ــبکه های اجتماعی خارجی تحمیل کند اما نزاع میان ش ش
ــی یابد. به عنوان یک  ــا اصالح چندین باره قانون ۵۶۵۱ خاتمه نم ــت ترکیه ب دول
ــته تا هزاران حساب کاربری را  ــال 2۰۱۹ از توییتر خواس نمونه دولت ترکیه در س
ــت.  لذا  ــیار معدودی از آنها ترتیب اثر داده اس ببندد، اما توییتر تنها به موارد بس
ــخن به میان می آید باید به نسبی بودن این موفقیــت  وقتی از موفقیت ترکیه س

توجه کرد.
ــاختن پلتفرم های اجتماعی طیفی از راهکارهای  ــئول س - کنش ترکیه برای مس
ــکارا برنامه ای را برای  ــود. هرچند این کشور آش ــامل میش ــلبی تا ایجابی را ش س
ــایبری اعالم نکرده اما در بندهایی از قانون اینترنت از سال 2۰۱۶ و  ملی گرایی س
بخصوص بعد از کودتا به دنبال بومی سازی داده با ایجاد مراکز داده داخلی، ایجاد 
ــان بومی، موتور جستجو و سرویس ایمیل بومی بوده است. با این حال بر  پیام رس
ـــان بومی ای در ترکیه نتوانسته ضریب   ــاس اطالعات آماری هنوز هیچ پیام رس اس
ــر راهبرد دولت اردوغان  ــد این مهم در تغیی ــوذ باالیی پیدا کند و به نظر میرس نف
ــدود به محدودسازی و از محدود به مسئول سازی پلتفرم های خارجی موثر  از مس

بوده است.
ــت که  ــبکه های اجتماعی بین المللی امروزه الگوی غالبی اس - الگوی تعامل با ش
ــود. بعد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛  ــوی بسیاری از کشورها دنبال می ش از س
ــته اند به  ــتند که توانس ــترالیا، کره جنوبی، ژاپن، هند و ترکیه از مواردی هس اس

نتایجی برای تعامل نظام مند با شبکه های خارجی دست یابند.

هرچند در حال حاضر ترکیه موفق شده تا شرایط 
جدید قانونی خود را به شبکه های اجتماعی خارجی 
تحمی��ل کند اما نزاع میان ش��بکه های اجتماعی و 
دول��ت ترکیه با اصالح چندین ب��اره قانون ۵۶۵۱ 

خاتمه نمی یابد.
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ــران در الگوبرداری از ترکیه یا  ــه دالیل ذیل، احتمال موفقیت ای ــا این حال بنا ب ب
کشورهای دیگر دشوار خواهد بود:

ــع در تعامل با  ۱. فقـدان یـا نقـص مبانی قانونی درسـت و اجماعـی: بزرگترین مان
شبکه های  اجتماعی و مسئول سازی آنها وجود خالء های قانونی، تعدد طرح های 
ــدن  ــانی و گاه متناقض بودن آنها، و طوالنی ش مربوط به فضای مجازی و هم پوش
روند تصویب طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون است. در این زمینه 

دو محور تقنینی قابل تمیز است:
ــاماندهی پیام رسان های اجتماعی شورای عالی  * مصوبه سیاست ها و اقدامات س
فضای مجازی:  این مصوبه ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابالغ و براساس ماده دوم بند اول آن 
از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواسته شده تا شرایط و ضوابط اعطای مجوز 
به پلتفرم های اجتماعی خارجی را با همکاری دیگر نهادها تهیه کند. به گفته وزارت 
ــات و فناوری اطالعات، این ضوابط در مهلت مقرر تهیه و به تایید مرکز ملی  ارتباط
ــال ۱3۹۹ راه اندازی شد. منتهی این مصوبه  ــید و درگاه آن در س فضای مجازی رس
ضمانت و ابزارهای اجرایی الزم را نداشت و اجرای آن تحت تاثیر شرایط کلی تحریمی 
نیز قرار گرفت لذا به رغم اعالم عمومی هیچ شبکه اجتماعی خارجی حاضر به ثبت 
رسمی خود نشد. در بخش مذاکره نیز این مذاکرات با تلگرام انجام و توافق حاصل شد 
تا تلگرام سی دی ان خود را به ایران بیاورد. این کار انجام و حذف کانال های مسئله دار 
اتفاق افتاد. منتهی به دلیل عدم اجماع داخلی و افتراق نظر، این نوع تعامل رد شد و 

از انجام مذاکرات با دیگر پلتفرمهای خارجی نیز ممانعت به عمل آمد.
عالوه بر این، در این مصوبه مشخص نشده که رابطه پلتفرم های مختلف با یکدیگر 
و مدل رقابت آنها باید چگونه باشد و مصوبه درباره نحوه تعامل و هماهنگی روابط 
ــت. مصوبه مذکور بیشتر بر روی نحوه  ــکوت اس پلتفرم های داخلی با خارجی مس
رقابت و رفع انحصار از بازار پلتفرم ها متمرکز است تا قابلیتهای پلتفرمها. در نهایت 
ــخص  ــده اما مش اینکه هرچند در مصوبه فوق بر صیانت از داده کاربران تاکید ش
ــت که این صیانت باید به چه صورتی انجام شود یا از کدام دستورالعمل برای  نیس

حفظ داده باید پیروی گردد.
ــای موجود که ترکیه موضوع  ــت:  برخالف ادع * معضل قانونگذاری به روز و درس
ــاختن پلتفرم های اجتماعی را دیرتر از  ــایبری و بخصوص مسئول س حکمرانی س
ــانده، همانطور که گفته شد ترکیه از سال  ــروع کرده و زودتر به نتیجه رس ایران ش
ــغول قانونگذاری در این زمینه است. پس از مصوبه شورای عالی فضای  2۰۰۷ مش
مجازی در سال ۹۶، در سال ۹۷ مجلس دهم نیز در طرحی برای ساماندهی شبکه 
ــور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعالم کرد که  های اجتماعی در کش
تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب 
این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند که به سرانجام نرسید. در شش ماهه 
ــتگذاری و  ــس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کالن برای سیاس ــی آغاز به کار مجل ابتدای
قانونگذاری فضای مجازی ارائه شد. طرح »تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و 
ــاماندهی  اقتصاد دیجیتال«، طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و س
پیام رسان های اجتماعی«، طرح »حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه 
دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات«، طرح »قانون یکپارچه سازی 
ــار داده و اطالعات« از جمله  داده ها و اطالعات ملی« و طرح »قانون الزام به انتش
این طرح ها است که تعدد، هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و نقدهای جدی 

و فراوان وارد بر آنها از سوی کارشناسان و جامعه مدنی باعث شده تا روند تصویب 
آنها طوالنی شده و تا به امروز به نتیجه نرسد.

ــال های اخیر در زمینه صیانت از داده  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در س
ــا همکاری مرکز پژوهش های مجلس، و مرکز پژوهش های قوه قضائیه لوایح الیحه  ب
ــئولیت ارائه  ــخصی در فضای مجازی؛ الیحه مس ــت از دادهای ش ــت و صیان حفاظ
ــی الکترونیکی؛ و الیحه  ــوزه فناوری اطالعات؛ الیحه حکمران دهندگان خدمات ح
ساماندهی شناسه ها و تراکنش های الکترونیکی را تدوین کرده که همچنان در مراحل 

تصویب و ابالغ به سر میبرند.
۲. تعـدد نهادهـای قانونگـذار و مجـری در حـوزه فضـای مجـازی: انعطاف پذیری 
سیاستگذاری در ترکیه امکان امتحان کردن گزینه های مختلف را به وجود می آورد؛ 
ــور انعطاف پذیری بیشتری  در نتیجه در ترکیه رفع فیلتر هم اتفاق افتاده و این کش
در اصالح رویه های گذشته خود دارد. در حالی که در ایران تغییر رویه های موجود 
بسیار به ندرت و به سختی رخ می دهد. عالوه بر این، تمرکز تقنینی و اجرایی که در 
کشورهایی چون ترکیه و آلمان در حوزه فضای مجازی دیده می شود در ایران وجود 
ندارد. ترکیه از سال 2۰۰۷ تمام تمرکز تقنینی اش را بر روی اصالح قانون ۵۶۵۱ یا 
قانون اینترنت متمرکز نموده است و اجرای این قانون نیز اصوال از آن سال تا کنون 
برعهده یک نهاد بوده است. در ایران بجز شورای عالی فضای مجازی؛ مجلس شورای 
اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درگیری تدوین اسناد باالدستی و قوانین 
اجرایی در حوزه فضای مجازی هستند و شوراها و نهادهای دیگری نیز نظیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسالمی، قوه قضائیه و دیگر نهادها، 

هم در زمینه اجرا و هم در زمینه قانونگذاری دخالت دارند.

  تحریم خارجی، خودتحریمی  و مقررات غيرقابل اجرا
ــت بخاطر  3. تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابيت رسـمی بازار ایران: نخس
ــترده آمریکا علیه ایران، کشورمان در فهرست تحریمی  تحریم های ظالمانه و گس
ــرکت های فناوری اطالعات و پلتفرم های مطرح خارجی قرار دارد )تحریم  اکثر ش
ــی، هندی و چینی نیز از این  خارجی( و حتی پلتفرمهای غیرآمریکایی نظیر روس
ــتند. در  ــن تبعیت می کنند و حاضر به همکاری با ایران و ارائه خدمات نیس قوانی
ــه ایران به مراتب از تحریم های  ــث تحریم های خارجی تحریم های حقوقی علی بح
ــورد توجه قرار میگیرند.  ــتند هرچند کمتر م ــادی، بانکی و پولی مهمتر هس اقتص
دوم مجاز نبودن فعالیت این شرکت ها در ایران و فقدان ابزار رسمی پاسخگوسازی 
ــت. در چنین وضعیتی به دلیل  ــطه خودتحریمی داخلی نیز مزید بر علت اس بواس
ــب درامد قانونی یکی از مهمترین  ــکالت انتقال پول و نیز کس تحریم مالی و مش
ابزارهای اعمال فشار بر پلتفرم ها از دست ایران خارج شده است. فقدان بازار رسمی 
پلتفرم های خارجی در ایران به رغم نفوذ باالی آنها باعث شده تا ایران نه در منطقه 
ــمی خدمات بلکه در طیف پیرامونی خدمات قرار گرفته و این شرکتها عمال با  رس
جذب تبلیغات غیرمستقیم ضمن کسب درامد، خود را مجبور به پاسخگویی حتی 
ــاس استانداردها و فهرست های جرم انگاری شان ندانند. نبودن ایران در حلقه  براس
ــه بازار منطقه ای و جهانی را  ــی و عدم پیوند اقتصاد دیجیتال ایران ب ارزش جهان
باید به موانع فوق افزود. اتفاقا رفتار فیسبوک و توییتر و دیگر پلتفرم های اجتماعی 
خارجی با خواست های ترکیه، استرالیا و هند نشان میدهد که این شرکتها چندان 

برخالف ادعای موجود که ترکیه موضوع حکمرانی 
سایبری و بخصوص مس��ئول ساختن پلتفرم های 
اجتماعی را دیرتر از ایران شروع کرده و زودتر به 
نتیجه رسانده، همانطور که گفته شد ترکیه از سال 

۲۰۰۷ مشغول قانونگذاری در این زمینه است. 
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که ادعا می کنند هنجارمند نبوده و نسبت به منافع اقتصادی خود حساس می باشند 
و به تهدید و تحدید این منافع واکنش جدی نشان میدهند.

ــررات غیرقابل اجرا: از ملزومات تعامل با پلتفرم های خارجی، قابل اجرا بودن  * مق
درخواست هاست. بسیاری از قوانین داخلی و بخصوص دایره گسترده جرم انگاری 
ــت و عمال با تعریف  ــران در فضای مجازی، مورد تایید پلتفرم های خارجی نیس ای
ــغ علیه نظام بخش  ــویش اذهان عمومی، و تبلی ــوای مجرمانه، مصادیق تش محت
عمده ای از توییتر و اینستاگرام همواره باید مسدود شود. عالوه بر این، ایران اجازه 
ــال پرداخت از طریق خود  ــه این پلتفرم ها نداده و مث ــمی اقتصادی را ب روابط رس
ــتقیم آنها وجود ندارد. آگهی  ــت لذا امکان حذف درامد مس پلتفرم ها ناممکن اس
رسمی به این پلتفرم ها داده نمی شود و موارد موجود نیز نادر و غیرقانونی و توسط 

دادستانی مورد پیگرد است.
۴. بافت سياسـی-اجتماعی متفاوت: به رغم شاخص بد ترکیه در فیلترینگ، سطح 
ــاخص های اتحادیه اروپا تناسب دارد. همانطور که گفته شد  دسترسی در آن با ش
به دلیل برخورداری از آزادی های اجتماعی و فرهنگی از نوع اروپایی، ترکیه بافتار 
ــالمی و  ــور ما به دلیل ماهیت اس ــی نزدیکی با غرب دارد. کش ــی و فرهنگ سیاس
ــی و اجتماعی با محتوای عرضه  ــود، تضادهای جدی در حوزه فرهنگ هنجاری خ
شده در پلتفرمهای خارجی دارد که قابل مسامحه نیست. مثال درک از برهنگی و 
هرزه نگاری بر اساس قوانین ایران و فهرست جرم انگاری پلتفرمهای مطرح خارجی 
ــتانداردهای بین المللی نزدیک  ــیار متفاوت است. لذا وقتی ترکیه ای که با اس بس
است به توییتر هزاران درخواست می دهد و فقط درصد ناچیزی از این درخواست ها 

پذیرفته می شود قطعا درباره ایران این اتفاق دشوارتر است.
ــورها از وزن  ۵. فقـدان ابـزار اجرایی سـازی و حمایت از مجـری توافق: اصوال کش
هنجاری یا اقتصادی یا دیپلماتیک برای پاسخگوسازی پلتفرم ها بهره می برند. هم 
ــر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین  چنین از دیگ
ــه در ایران مورد پذیرش  ــتفاده می کنند ک ــارف محتوای مجرمانه در دنیا اس متع
ــرکت ها و مفروض دانستن اعمال حاکمیت  ــت. نپذیرفتن اصل چانه زنی با ش نیس
ــت. در فضای کنونی  ــا از متغیرهای مهم دیگر اس ــدی در مواجهه با آنه صددرص
ــن پلتفرم ها به عنوان بازیگران نوظهور  ــی ایران هم، حضور و تاثیرگذاری ای سیاس
ــروعیت آنها رد شده است. نگاه منفی  ــده و در مجامع بین المللی مش پذیرفته نش
ــات می گیرد. لذا  ــابه از همین نگاه نش به اجالس آیکن یا آی جی اف و موارد مش
هرتوافقی که منجر به مسدودسازی کامل و گسترده محتوا و اکانت های ضدانقالب 
یا مخالفین نشود و قوانین ایران را کامل نپذیرد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. 
بحث حمایت قانونی از مذاکره کننده نیز بسیار کلیدی است. اصوال مذاکره کننده 
ایرانی باید طبق کدام قانون، بر سر چه چیزی و تحت چه شرایطی مذاکره کند تا 
بعدا در موضوعی با چنین حساسیت باالیی متهم به واگذاری منافع ملی در چنین 

موضوع حساسی نشود.

ــور اول دنیا از  ۶. غلبه رویکردهای سـلبی بجای ایجابی: اینترنت ایران جزء ده کش
ــود ایران پس از ترکمنستان، کره شمالی، چین،  ــت. ادعا میش لحاظ فیلترینگ اس
ــم را دارد. این که  ــم را دارد. ترکیه در این رده بندی رتبه ده ــه پنج ــره رتب و اریت
ــته نتیجه دلخواه را حاصل کند نشان دهنده بی نتیجه بودن  این کنترل ها نتوانس
ــلبی و ارجحیت دادن به آنها  مدیریت فضای مجازی از طریق راهکارهای صرفا س
ــد مانند بالک چین، اینترنت  ــت. با ظهور فناوری های جدی طی دو دهه اخیر اس
ــان های بلوتوثی، و ظهور فزاینده پیام رسانهای موفق جدید  ماهواره ای، و پیام رس
ــیگنال و غیره، چنین رویکردی اثرگذاری خود را  نظیر کالب هاوس، تیک تاک، س

در بلندمدت از دست خواهد داد.
۷. اتهامات حقوق بشری: اتهامات حقوق بشری علیه ایران باعث میشود تا همکاری 
شبکه های اجتماعی با ایران با یک پیش زمینه منفی مطرح شود. چنین فضایی، 
اجرای درخواستها در حوزه جرایم مورد پذیرش بین المللی نظیر صحبتهای نفرت 
ــایبری، کودک آزاری، خشونت و هرزه نگاری را با  پراکنانه، اخبار جعلی، جرایم س

دشواری بیشتری میسازد.

  نتيجه گيری
بررسی فوق نشان می دهد کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرم های 
ــت مسدود سازی ناکارامد بوده و باید  بین المللی به خوبی دریافته اند که سیاس
تالش کنند تا با ابزارهای متعدد به سمت مسئول سازی آنها بروند. در این راستا 
ــور در این  اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران و بخصوص داده های کش
ــورهای  ــز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کش ــت، بیش از هر چی خصوص اس
ــخ دادن به برخی سواالت کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کالن  دیگر و پاس
ــازی اقدامات  ــه اقدام مبتنی برآن قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی س و برنام
ــگاه حاکمیت به حریم  ــواالت میتوان به  ن ــد. ازجمله این س ــره ای می باش جزی
ــت داده و تمایز آن با  ــم از مالکی ــق برای آنان، فه ــراد و تعریف ح ــی اف خصوص
ــت داده، تمایز میان انواع داده ها و نحوه تعامل با آنها، چرایی عدم اعتماد  حاکمی
ــتراک  ــهل گیری آنها در اش کاربران داخلی به پلتفرم های اجتماعی داخلی و س
داده با همتایان خارجی این پلتفرم ها، چرایی ترجیح رویکردهای سلبی بر ایجابی 
ــور  ــا و چالش های ملی گرایی دیجیتال برای کش ــوی حاکمیت، و فرصت ه از س

اشاره کرد.
ــازی تصمیمات مهم در بحث صیانت از حقوق کاربران در  بدون تردید اجرایی س
فضای مجازی عالوه بر داشتن قوانین به روز و پیشرو، و مورد اجماع عموم مردم 
ــکان پذیری اجرایی و ابزارهای واقع بینانه  ــگان، نیازمند درجه باالیی از ام و نخب
ــور و تامین منافع ملی ازجمله حقوق  ــازی قوانین مذک و نه ذهنی برای پیاده س
کاربران است. به عبارت دیگر هر متنی بدون قرار گرفتن در بافتار مناسب فرصت 

تحقق نخواهد داشت. 

کشورهای به نسبت موفق در 
بحث تعامل با پلتفرم های بین 
المللی به خوب��ی دریافته اند 
که سیاس��ت مس��دود سازی 
ناکارامد بوده و باید تالش کنند 
تا با ابزارهای متعدد به سمت 

مسئول سازی آنها بروند. 
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نتایج رصف بودجه های چند ده میلیاردی سالیانه در پژوهشگاه ارتباطات شفاف سازی شود

پژوهشـگاه ارتباطات و فناوری اطالعات که پيش تر با نام مرکز تحقيقات مخابرات شـناخته می شد، یکی از قدیمی ترین نهادهای پژوهشی حاکميتی در حوزه فاوا و 
مغز متفکر و مشاور مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات معرفی شده است. حال و با پایان دولت تدبير و اميد باید دید این پژوهشگاه با صرف بودجه های چند ده 
ميلياردی سـاليانه تا چه ميزان توانسـته پروژه های موثر در حوزه های لبه تکنولوژی تعریف و با راهبری وزارت ارتباطات اجرا کند و در صورت اجرا، تا چه ميزان این 

پروژه ها توانسته در حوزه های مختلف راهگشا بوده و نقشه   راه ارائه دهد.

ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نهادینه کردن رشد و  از ماموریت های اصلی پژوهش
ارتقای وضعیت دانش، فناوری و نوآوری کشور با بسترسازی و برنامه ریزی خردمندانه 
ــنامه، احکام و اسناد باالدستی کشور  ــتا با اولویت های تعیین شده در اساس همراس
می باشد. حال باید دید این پژوهشگاه با صرف بودجه های چند ده میلیاردی سالیانه 
طی سال های اخیر تا چه میزان توانسته پروژه های موثر در حوزه های لبه تکنولوژی 
تعریف و با راهبری وزارت ارتباطات اجرا کند و گزارش دهد که هم اینک تا چه میزان 

این پروژه ها راهگشا بوده است.
ــی حوزه  فاوا با تنی چند از نمایندگان مجلس  برای ارزیابی عملکرد این نهاد پژوهش
گفت وگو کردیم که بسیاری از آنها اطالعی از خروجی و کارکرد این پژوهشگاه نداشتند 
ــگاه داشتند که  و اندک تعدادی از این نمایندگان اطالعی کلی در مورد این پژوهش

البته آنها هم منتقد عملکرد وزارت ارتباطات و پژوهشگاه ذیل این وزارتخانه بودند.

 آیا پژوهشگاه های ذیل وزارتخانه ها در 
ازای هزینه ها، ما به ازاء دارند؟!

ــه مجلس  ــلیمی، عضو هیات رئیس ــا س  علیرض
ــون ارزیابی عملکرد  ــیتنا پیرام در گفت وگو با س
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: ما 
ــگاه که زیرمجموعه   وزارتخانه  اکنون ده ها پژوهش
ــور داریم. یکی از  ــند در کش یا نهادی دولتی باش
مواردی که مجلس پیگیر آن است همین مسئله  
است که خروجی نهایی پژوهشگاه های وابسته به 
وزارت خانه هایی مانند وزارت ارتباطات، نفت، برق و... چیست؟ آیا در ازای هزینه هایی 
که انجام می شود ما به ازاء دارند یا خیر؟! وی در ادامه افزود: متاسفانه نظام پژوهشی ما 
یک نظام از هم گسیخته و نامنظم است که خروجی آن در برابر هزینه هایی که انجام 
می گیرد، هنوز مشخص نیست. معلوم نیست چه مقدار این پژوهش ها منجر به تولید 
علم شده است و چه مقدار تولیدات علمی در راستای تولید و ارتقای فناوری در کشور 

بوده است.

عاطفه ملکی

 در مقاطعی شاهد رکود و توقف در 
اجرای طرح ها در پژوهشگاه ارتباطات 

بوده ایم
 دکتر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس هم در گفت وگو با سیتنا گفت: 
در زمینه   عملکرد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، تنها گزارشات اجمالی به دست مجلس 
ــه با عملکرد  ــد که در مجموع در مقایس می رس
ــته در مقاطعی شاهد رکود و  ــت سال گذش هش

توقف در اجرای طرح های مختلف بوده ایم.
نائب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس، خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای اقدامات 
ــگاه بر عهده   مجلس نیست. بررسی عملکرد پژوهشگاه نیازمند آن  تخصصی پژوهش
ــی و مطالعه   طرح های کالن پرداخته و همچنین  ــت تا در زمان مناسب به بررس اس
افراد کارشناس و متخصص نیز به ارزیابی و بررسی عملکرد و میزان پیشرفت پروژه ها 

بپردازند.

  وعده  پيگيری اقدامات و پروژه های 
پژوهشگاه ارتباطات و گزارش به رسانه ها

دکتر عبدالناصر درخشان، نماینده مردم ایرانشهر 
در مجلس در گفت وگو با سیتنا اظهار داشت: در 
حال حاضر اطالع دقیقی از عملکرد پژوهشگاه 
ــگاه ندارم. ــات و طرح های فعلی پژوهش ارتباط
ــده   پیگیری اقدامات و  این نماینده  مجلس، وع
ــاوری  ــات و فن ــگاه ارتباط ــای پژوهش پروژه ه
ــی و ارائه   گزارش های  ــات در وقت مقتض اطالع

تکمیلی به رسانه ها را داد.

  از پروژه های در حال انجام و اقدامات 
صورت گرفته در پژوهشگاه ارتباطات 

بی اطالع هستم
ــیون صنایع  ــی، عضو کمیس ــردی دهقان الهوی
ــیتنا  ــم در گفت وگو با س ــس ه ــادن مجل و مع
ــگاه ارتباطات  ــون ارزیابی عملکرد پژوهش پیرام
ــی در مورد پروژه های در  گفت: اطالعات دقیق
ــورت گرفته در این  ــال انجام و اقدامات صــ ح
ــگاه ندارم. از آنجائی که در بحث وزارت  پژوهش
ارتباطات و فناوری اطالعات، مباحــث بسیاری وجــود دارد که نیازمنــد توجــه 
ــــدن نداشتــه  ــگاه هنــوز فرصت کافــی برای مطرح ش ــت بحــث پژوهش اس

است.
ــرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات رضایت  ــزود:  اما در مجموع از عملک وی اف
ــاز ارتباطات و فناوری  ــران در دنیا و از صنعت پول س ــهم ای ــی وجود ندارد. س کاف
ــیار اندک است در  ــخت افزاری بس اطالعات، چه در تولید محتوا و چه در تولید س
ــوزه در ایران وجود  ــتری برای تولیــد در این ح ــی که قابلیت و ظرفیت بیش حال

دارد.
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بررسی اهم فعالیت ها برای افزایش قدرت حکمرانی در فضای مجازی کشور

برنامه تلویزیونی غيرمحرمانه با موضوع »حکمرانی سایبری در ایران« باحضور سردار غالمرضا جاللی رئيس سازمان پدافند غيرعامل؛ رضا تقی پور عضو کميسيون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی؛ خسرو سلجوقی کارشناس فناوری اطالعات؛ عادل طالبی دبير انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی و سعيد مشهدی رئيس 

کنسرسيوم توليد محتوا در فضای مجازی شبکه دو سيما پخش شد.

  شورای عالی فضای مجازی بخشی از کارها را انجام نداده است
تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در این برنامه خاطرنشان 
کرد: قطعا هر کشوری نحوه ای از حکمرانی را در تمام ابعاد کشور دارد و حکمرانی در 
فضای مجازی نیز از این قائده مستثنی نیست. منتهی اینکه آیا این حکمرانی یک نظام 

نوشته شده و تدوین شده است؟

 در حکمران��ی معموال س��ه 
عامل یا مولفه اصلی وجود 
دارد ک��ه اولی��ن بح��ث آن 
دامن��ه حکمران��ی اس��ت. 
دوم، بحث نظ��ام یا رژیمی 
که حکمرانی بر آن استوار 
است و سومین و مهمترین 
عامل بحث مردم اس��ت که 
طبیعت��ا در این قلمرو قرار 

می گیرد.

داشت: حکمرانی رابطه میان حکمرانان، حاکمیت، دولت و مردم در راستای خدمات و 
برطرف کردن نیازهایی است که باید میان آنها تبادل شود.

وی با بیان اینکه کشور در نقطه صفر نیست اما فاقد یک نظام حکمرانی جامع است، گفت: 
قوانین کنونی پاسخگوی شرایط فعلی فضای مجازی نیستند. برخی از قوانین بعضا بسیار 
قدیمی هستند و قابل اجرا نمی باشند. همچنین مدل توسعه زیرساخت های سایبری 
ــت و دارایی ها در حال تبدیل شدن به دارایی های فضای  ــور مبتنی بر قوانین نیس کش

سایبری شده و جایگاه نظام پولی مشخص نیست.

 وی در تعریفی از حکمرانی گفت: در حکمرانی معموال سه عامل یا مولفه اصلی وجود 
دارد که اولین بحث آن دامنه حکمرانی است. دوم، بحث نظام یا رژیمی که حکمرانی بر 
آن استوار است و سومین و مهمترین عامل بحث مردم است که طبیعتا در این قلمرو 

قرار می گیرد.
تقی پور افزود: اگر حکمرانی مبتنی بر روش های مبهم و نامناسب باشد، قطعا اولین 
ــترین گروهی که ضرر خواهند کرد مردم هستند و شورای عالی فضای مجازی  و بیش

بخشی از کارها را انجام نداده است.

  فقدان حکمرانی مدرن در حوزه فضای مجازی حاکم است
ــازمان پدافند غیرعامل درباره حکمرانی فضای مجازی اظهار  سردار جاللی، رئیس س

رئیس سازمان پدافند غیرعامل به رابطه میان مردم و حاکمیت اشاره کرد و گفت: قوه 
قضائیه قدرت اعمال قانون در فضای سایبری را ندارد، سیستم های ارائه کننده سرویس 
و خدمات در داخل کشور تابع قوانین نیستند و ما نیز قادر نیستیم قانونی بر آنها اعمال 

کنیم، در نتیجه ما در این فضا حاکمیت نداریم.
ــامانه پدافند غیرعامل باید به موضوع فضای  ــوال که چرا س ــخ به این س وی در پاس
سایبری بپردازد، پاسخ داد: ماموریت سازمان پدافند غیرعامل رصد و پایش تهدیدات، 
تشخیص تهدید و سپس طراحی راه های مقابله با آن و ایجاد مقابله در برابر تهدید 

است.
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ــور در سال های اخیر برای افزایش قدرت حکمرانی در  جاللی درباره اهم فعالیت کش
فضای مجازی صورت گرفته، گفت: رهبران کشور، دولتی ها، حاکمیت و بخش نظامی 
ــند و تشکیل  ــایبر برای تصمیم گیری برس باید به یک فهم واحد از مفاهیم فضای س
شورای فضای مجازی، راهبرد مناسبی برای ایجاد وفاق میان مسئولین کشور می باشد. 
ــکیل مرکز ملی فضای مجازی و کانون هماهنگ سازی ظرفیت داخلی  همچنین تش
کشور که در ابعاد امنیتی، دفاعی و محتوا و همچنین در سایر بخش ها در حال فعالیت 
ــت. در بخش دفاعی  قرارگاه های سایبری تشکیل داده ایم که ساختارهای دفاعی  اس

کشور را در این زمینه دنبال می کنیم و اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.  

 مجلس نيز به اندازه کافی قانون و مقررات مورد نياز را تهيه نکرده است
ــناس فناوری اطالعات همچنین یادآور شد: هدف حکمرانی معموال  سلجوقی، کارش
ــت تا بتواند رفاه و زندگی بهتری را برای  ــازی رابطه میان دولت و مردم اس ــفاف س ش

جامعه تامین کند.

 وی افزود: در ایران به دلیل اینکه ساختار حقوقی کشور فراتر از دولت است و حاکمیت 
نیز باید مدنظر باشد که مجموعه ساختارهایی که تحت نظر قوه ای مانند قوه قضائیه 
یا نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند در حکمرانی جایگاه خاص خود را 
دارند. لذا؛ حکمرانی کشور کمی فراتر از سایر حکمرانی ها در دنیا می باشد.سلجوقی 
تصریح کرد: عمال فضای مجازی ابزاری در فضای فیزیکی و شتاب دهنـــده می باشد. با 
چنین نگاهی حکمرانی مجازی می تواند به حکمرانی خوبی در کشور تبدیل شود. هرچند 
که به نظر می رسد که در این مدت از این ظرفیت استفاده الزم نشده است. وی تاکید 
کرد: به صراحت می گویم که شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی خود را که تعریف 
ــد، انجام نداده و به نظر می آید که در این حوزه  ــب می باش نقش یک حکمرانی مناس
مباحث سیاسی بیشتر از مباحث دانشی حاکم شد و مجلس نیز به اندازه کافی قانون و 

مقررات مورد نیاز را تهیه نکرده است و همچنان این ضعف مشاهده می شود.   

 طرح صيانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طرحی بسيار 
عجوالنه است

طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی در ادامه گفت: نبود قانون یکی از 

مشکالت بسیاری جدی ماست و شورای عالی فضای مجازی به نظر می آید که ماموریت 
خود را به شکل کامل انجام نداده است و مجلس انتظار داشته تا نهاد دیگری این قوانین 

را مطرح کند.

ــد برنامه ریزی باعث  ــن در بخش حاکمیتی، اقتصادی و در بع ــزود: نبود قوانی وی اف
سردرگمی در فضای مجازی شده است.

 
طالبی اضافه کرد: اکنون خطری که بسیار بالقوه است، اجرای اقدامات عجوالنه از سوی 
مسئولین است. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به نظر می رسد یک 
طرح بسیار عجوالنه است. داشتن حاکمیت در فضای مجازی بسیار خوب است لیکن 
باید در این راستا برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد. هیچ کشوری منکر این قانون در 

این فضا نیست.

  نبود گفتمان مشترک در الیه حکمرانی حوزه فضای مجازی از 
مشکالت اساسی است

ــیوم تولید محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: به نظر  ــهدی، رئیس کنسرس مش
می رسد که نبود نظریه و یا گفتمان مشترکی میان فعالین این حوزه اشکال عمده در 

الیه حکمرانی در حوزه فضای مجازی است.

 
وی با بیان اینکه جبهه گیری سیاسی در این فضا بسیار مشهود است، افزود: در حال 
حاضر ظرفیت های بسیار بزرگی در حوزه پیام رسانی و پلت فرم داریم و همچنین در 
ــورهای پیشرو در کل دنیا هستیم. در صورت جهت دهی  مباحث محتوا نیز جزو کش
ظرفیت ها می توانیم به آسانی در بسیاری از مسیرهای دیگر فعالیت و پیشرفت داشته 

باشیم. لیکن به دلیل نبود گفتمان مشترک خروجی مناسبی نیز حاصل نشده است.
مشهدی در پایان گفت: متاسفانه یک مبحث مبنای کشور به مبحث فوق العاده سیاسی 
ــده و متاسفانه این عدم توفیق دولت بود که نتوانست فضای مطلوب در این  تبدیل ش

خصوص را مهیا سازد.
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ــال های اخیر آنطور که باید و شاید توسعه کیفی اینترنت  به عبارتی دیگر، طی س
ــی از  ــعه کمی حرکت نکرد و نتیجه آن نارضایتی بخش ــور ما همپای توس در کش
مشترکانی بود که حتی برای دسترسی به اینترنت مطلوب، متحمل هزینه باالتری 
نسبت به گذشته می شدند، ولی از کیفیت اینترنت رضایت نداشتند؛ چراکه توسعه 
ــخگوی این حجم از تقاضای کاربران  ــتر اینترنت نتوانست پاس ــاختی در بس زیرس

باشد. 

فرزانه احمدی منش

تحقق وعده ارائه اینرتنت رایگان به برخی دهک ها، مرشوط به توسعه زیرساخت هاست

در ماه های پایانی سـال ۱39۸ و با آغاز پاندمی کرونا، به منظور ترغيب هر چه بيشـتر مردم به اسـتفاده از بسـتر فضای مجازی برای اجرای امور روزمره و پس از آن 
زمينه سازی برای توسعه اقداماتی همچون آموزش مجازی، اینترنت رایگان به برخی گروه ها و دهک ها ارائه شد؛ در این بين اگرچه تالش وزارت ارتباطات و اپراتورها 

برای توسعه کيفی و کمی اینترنت انجام شد، ولی نتایج نمایانگر آن بود که کيفيت فدای کميت شده است.

 به جای ارائه  اینترنت رایگان به دهک های پایين، فرصت اشتغال ایجاد 
شود

ــت رایگان به  ــیتنا پیرامون ارائه   اینترن ــی در گفت وگو با س ــا محمدخان محمدرض
دهک های خاص و در مقابل آن کاهش ظرفیت شبکه ثابت و همراه، گفت: بنده به 

عنوان یک کاربر نسبت به کارآ نبودن اینترنت فعلی ناراضی هستم.
ــه تحریمی که در  ــس، ادامه داد: با توجه ب ــابق مرکز پژوهش های مجل ــاون س مع
کشور شاهد هستیم، ایجاد فرصت اشتغال برای دهک های خاص می تواند جایگزین 

بهتری برای ارائه  رایگان اینترنت به این دهک ها باشد.
ــال اخیر تا به امروز تحت عناوین مختلف با مشکالتی رو  وی، اظهار کرد: از ۱۵ س
به رو هستیم که نتیجه  عدم ثبات درست در مدیریت وزارت خانه ها و شرکت های 

تابع است.
ــین دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان گفت و گو  مدیر پیش
ــنهاد بنده برای دولت آینده انتصاب وزیری مقتدر و واقف به علم  اضافه کرد: پیش

مربوطه است تا بتوانیم به نتایج مطلوب تری برسیم.

 باید استفاده از اینترنت برای دهک های پایين رایگان شود
ــید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده  آیت اهلل س

ارائه اینترنت رایگان به برخی دهک ها را مطرح کرد.
ــتفاده از اینترنت برای دهک های پایین رایگان شود،  ــی با بیان اینکه باید اس رئیس
ــی و اقتصادی و  ــائل آموزش ــده و مس افزود: امروز اینترنت به حق مردم تبدیل ش

تحقیق و پژوهش در اقصی نقاط کشور در بستر فضای مجازی انجام می شود.
ــتفاده از فضای مجازی زیر  ــترش اس ــش که چرا با وجود گس وی با طرح این پرس
ــاخت های مورد نیاز برای آن تهیه نشده، خاطرنشان کرد: اگر این زیرساخت ها  س
ــده بود امروز هیچ کاری در فضای اداری و در عرصه تحقیقات و پژوهش  فراهم ش

دچار وقفه نمی شد.
وی با بیان اینکه دولت آینده زیرساخت های الزم برای تامین اینترنت در کشور را 
کامل می کند، از امکان درآمد زادیی از طریق اینترنت گفت: چرا نگذاریم مردم در 
ــتغال داشته باشند؟ یک خانم خانه دار که آشپزی می کند یا یک  فضای مجازی اش
ــاز و کاری طراحی  معلم که تولید محتوا انجام می دهد عدالت ایجاب می کند تا س
کنیم که درآمد حاصل از این نوع اشتغال به کسانی برسد که در این حوزه فعالیت 

دارند.
ــی افزود: برخی اقشار در جامعه امکان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند و ما  رئیس
ــهیل دسترسی آنها به اینترنت و فضای سایبر، یک میزان  برای تأمین نیازها و تس

حداقلی از اینترنت را به صورت رایگان ارائه می دهیم.
بنابراین باید دید خواسته های به حق مردم کشور برای دستیابی به اینترنت رایگان 
ــود و آیا وعده رایگان شدن اینترنت  و البته با کیفیت باال، چه زمانی محقق می ش
ــرایط فعلی و مشکالت زیرساختی، امکان تحقق دارد یا  برای برخی دهک ها در ش

خیر؟

 توزیع عادالنه  اینترنت نيازمند بهبود شاخص های توسعه  فاوا و 
آمادگی شبکه است

ــه    اینترنت رایگان به  ــیتنا پیرامون امکان ارائ ــر داوود ادیب در گفت وگو با س دکت
ــاخت های فعلی شبکه   اینترنت  دهک های پایین جامعه با توجه به ظرفیت و زیرس
 )IDI( کشور، گفت: متاسفانه در شاخص های توسعه  فناوری اطالعات و ارتباطات
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و آمادگی شبکه )NRI( در وضعیت قابل قبولی قرار نداریم.
ادیب، ادامه داد: با بررسی این دو شاخص در بحث های زیرساختی و مقدار اینترنتی 
که طبق سرانه به مصرف هر فرد می رسد، شاهد آن هستیم که کشورهای توسعه 

یافته در مقایسه با کشور ما موقعیت به مراتب بهتری دارند.
ــدگان صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: در  رئیس هیات مدیره  اتحادیه صادرکنن
ــت را فدا می کنیم و در مواقعی دیگر با افزایش  ــی ما با افزایش کمیت، کیفی مواقع

کیفیت، مقدار را از نظر توزیع کشوری جابه جا می کنیم.
ادیب، تاکید کرد: اگر خواستار راهکار اصولی و برنامه ریزی مدونی برای رسیدن به 
یک شبکه   اینترنت مطلوب باشیم، باید شاخص های جهانی و کل اکوسیستمی که 

مرتبط با این شاخص ها است را بهبود بخشیم.
ــس هیات مدیره  اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در پایان اضافه  رئی
ــتفاده از شبکه های مجازی باید به  ــبکه   اینترنت و اس کرد: برای توزیع عادالنه   ش

صورت هم وزن شاخص های مربوط به IDI و NRI را بهبود دهیم.

 ارائه  اینترنت رایگان به برخی دهک ها باعث ایجاد ترافيک باالتر و 
سرعت پایين تر سرویس های ارتباطی می شود

مهندس فرامرز رستگار در گفت وگو با سیتنا پیرامون امکان ارائه    اینترنت رایگان به 
ــاخت های فعلی شبکه   اینترنت  دهک های پایین جامعه با توجه به ظرفیت و زیرس
کشور، گفت: در وهله   اول باید ببینیم که اینترنت رایگان به چه معناست؟ سرویس 
اینترنت دارای هزینه ای است و زمانی که به دهکی اینترنت رایگان ارائه می دهیم، 
ــی پرداخت  ــط چه کس ــت که بودجه    آن از چه طریق و توس در قدم اول باید دانس

می شود؟
ــه داد: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از بودجه  اختصاصی دولت  وی، ادام
ــتفاده می کند، گویی کمک دولت است و می تواند به تناسب  برای این هزینه ها اس
ــزان بودجه به دهک های مختلف اینترنت رایگان با قیمت ارزان تر ارائه دهد، اما  می
ــد و هزینه   آن  اگر تصمیم گیری به عهده   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باش
ــرایط به  ــت متقابال دریافت نکند، در این ش را اپراتوری که ارائه دهنده   اینترنت اس

اپراتورها فشار زیادی تحمیل می شود.
ــتگار تاکید کرد: اگر اپراتورها در پیروی از دستورات وزارت ارتباطات و فناوری  رس
ــک خاصی قرار دهند و در  ــی را به صورت رایگان در اختیار ده اطالعات، سرویس
مقابل هزینه ای دریافت نکنند، چون بخش خصوصی به دنبال سرمایه گذاری خود 

در انتظار درآمد است، جبران آن هزینه از بقیه مشترکین خواهد بود.
ــندیکای صنعت مخابرات ایران، اضافه کرد: وقتی یک  دبیر و عضو هیات مدیره   س
ــت که به اجبار یا احترام باید اجرا شود،  ــود، معنای آن این اس تکلیف دولتی می ش
چه اپراتورهای تلفن همراه که اینترنت همراه ارائه می دهند، چه سایر FCPها که 

ارائه دهنده   اینترنت از طریق شبکه   ثابت هستند.
ــتگار، ادامه داد: در این حال تمامی هزینه ها بر دوش یک سری از اپراتورهایی  رس
سرشکن می شود که در مقابل سرویسی که ارائه می دهند مبلغی را از گروهی خاص 

دریافت نکنند، در این شرایط ما شاهد دو عارضه هستیم.

ــتفاده از اینترنت رایگان هستند، در زمان  ــمول اس ــانی که مش وی، بیان کرد: کس
ــتفاده نمی کردند یا کمترین  ــرویس، احتماال از اینترنت اس ــگان نبودن این س رای
ــاری را بر روی شبکه    ــدن، فش ــته اند که همین فرآیند رایگان ش ــتفاده را داش اس
ارتباطی به وجود خواهد آورد. در زمان ایجاد این فشار، اپراتورها بر اساس ترافیک 
رایج برنامه ریزی کرده و این ترافیک اضافی از طرف دیگر روی سایر مشترکین اثر 

خود را به نمایش می گذارد.
وی، ادامه داد: اگر توسعه   مناسب در جهت اینترنت رایگان صورت نگیرد، با توجه 
ــود و  ــته بوده، مصارف جدیدی ایجاد می ش به ظرفیتی که جوابگوی مصارف گذش
افراد در حال استفاده از اینترنت که هزینه آن را تماما پرداخت کرده اند با ترافیک 

باالتر و سرعت کمتر روبرو می شوند.
دبیر و عضو هیات مدیره   سندیکای صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: اپراتورها در 
مقابل هزینه  سرویسی که به طور رایگان عرضه می شود به روش های مختلف، روی 
بسته های ارائه شده  خود مدل هایی را پیاده می کنند که جبران کننده هزینه های 
اضافی باشد و در نهایت شاهد بروز نارضایتی از جانب گروه مصرف کننده   اینترنت 

هستیم که هزینه   اینترنت را به طور کامل پرداخت کرده اند.
رستگار، تاکید کرد: اگر تصمیم گیرنده دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
است و مجری آن مشخص است و بودجه   خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد، 
اپراتورهای تامین کننده   سرویس اینترنت باید از قبل در جریان کامل این موضوع 
قرار گیرند، تا متناسب با آن در جهت توسعه   خود برنامه ریزی کنند و به گونه ای 

نباشد که اپراتورها با یک افزایش تقاضای ناگهانی مواجه شوند.
وی، ادامه داد: در شرایطی که افراد و سازمان ها با قیمت های بسیار باال در دریافت 
ــاهد تبلیغات زیادی  ــتند و در موضوع اینترنت رایگان ش کاال و خدمات مواجه هس
ــدن اینترنت چقدر می تواند در گردش اقتصادی  هستیم، دانستن اینکه رایگان ش

افراد و سازمان های استفاده کننده اثرگذار باشد، ضروری است.
ــندیکای صنعت مخابرات ایران در ادامه گفت وگو با سیتنا، گفت: اینترنت  دبیر س
ــت و این رقم به جای آنکه بر روی هزینه   کل  ــتر یک نگاه تبلیغاتی اس رایگان بیش
ــتفاده کنندگان از اینترنت سرشکن شود، باید در جهت توسعه شبکه  اینترنت  اس
صرف شود که اگر سازمانی در صورت اجبار به دورکاری به پهنای باند بیشتری نیاز 

داشت دچار این کمبودها نشویم.
رستگار، در پایان اضافه کرد: توده مردم از دهک های پر درآمد گرفته تا دهک هایی 
ــا درآمد کمتر، امروزه نه از کمیت خدمات ارتباطی و اینترنت بلکه از کیفیت آن  ب
ــمتی جهت دهیم که هم  ــرایط باید رفتارمان را به س ــتند و در این ش ناراضی هس
ــاخت که مهیا کننده این پهنای باند است،  ــرکت ارتباطات زیرس اپراتورها و هم ش
امکانات گسترده تری را در شبکه ایجاد و سرویس بهتری را به مردم ارائه دهند که 
مردم با رضایت از شبکه اینترنت هزینه را بطور کامل پرداخت کنند و احتیاجی به 

کمک مالی در این بخش وجود نداشته باشد.

اگر اپراتورها در پیروی از دستورات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، سرویس��ی را به 
صورت رای��گان در اختیار دهک خاصی قرار 
دهند و در مقاب��ل هزینه ای دریافت نکنند، 
چون بخش خصوصی به دنبال سرمایه گذاری 
خود در انتظار درآمد است، جبران آن هزینه 

از بقیه مشترکین خواهد بود.
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به مناسبت نخستين سالگرد راه اندازی اولين سایت G 5 توسط ایرانسل؛ لزوم توسعه سریع تر با لحاظ 
استراتژی های مدون و بومی سازی فناوری

در نخستين روز مردادماه سال گذشته با بهره برداری از نخستين سایت 5G در ایران توسط ایرانسل، فناوری نسل پنجم تلفن همراه به صورت رسمی وارد ایران شد؛ حال 
و در آستانه ورود به دومين سال راه اندازی این شبکه در کشور، نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های بخش خصوصی صنعت ارتباطات ضمن برشمردن ضرورت توسعه هر 

چه سریع تر 5G در کشور همراه با تدوین استراتژی های مدون، بر هماهنگی های موثرتر برای بومی سازی این فناوری تاکيد کردند.

گزارش
ماه

 )ITU( به گزارش خبرنگار سیتنا، در اوایل سال 2۰۱2، اتحادیه بین المللی مخابرات
ــعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی )IMT( برای افق 2۰2۰ و  برنامه ای را برای توس
فراتر از آن آغاز کرد. در نتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه 

همراه شروع شد و طی سه سال، این نسل شروع به شکل گیری کرد.
نسل پنجم شبکه تلفن همراه )5G(، با سرعتی چشمگیر، هم اکنون جدیدترین نسل 
سیستم های ارتباطاتی در دنیا است که بعد از نسل چهارم )4G( ارائه شده است. طیف 
فرکانسی نسل پنجم شامل موج های باند باال )باالی ۶ گیگاهرتز(، باند متوسط )2 تا ۴.۵ 

گیگاهرتز( و باند پایین )زیر 3 گیگاهرتز( است.

زهرا طاهری
فرزانه احمدی منش 

و خواهد داشت.
با استفاده از این فناوری می توان با ایجاد زیرساخت های الزم، برای ارائه خدماتی مانند 
جراحی از راه دور، دسترسی به محتوای با کیفیت 4K، توسعه خدمات شهر هوشمند 
ــیا، استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به  و خدمات مبتنی بر فناوری اینترنت اش

بهره وری تولید و مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی اقدام کرد.
 

 کاربردهای 5G در زندگی روزمره
 بر اساس استانداردهای3GPP  در نسل پنجم، شاخص هایی نظیر میانگین سرعت، 
حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره وری طیف، بهره وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش 

ضریب تأخیر، مد نظر است که نسل چهارم توانایی دست یابی به آنها را نداشته است.
شبکه نسل پنج تلفن همراه، دارای مزایایی نظیر سرعت بیشتر، تأخیر کمتر، تعداد و 
تراکم کاربر باالتر و شبکه پایدارتر است که این مزایا، منجر به مدیریت خدمات حیاتی، 

دستیابی به پهن باند سریعتر در همه جا و بهره گیری از اینترنت اشیاء انبوه می شود.
ــالمت، دولت همراه،  ــت و س این تکنولوژی می تواند در خصوص مواردی چون بهداش
کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و مسائل مالی، راهگشا باشد و پیش بینی می شود که در 

آینده نزدیک، 5G اثر قابل توجهی بر اقتصاد جهان داشته باشد.
فناوری 5G ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات دیجیتال، ارائه خدمات جدید و 
کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم برخوردار و محروم را در پی داشته 

  ظهور فناوری 5G در ایران
ــتین روز مردادماه سال ۱3۹۹ با بهره برداری از نخستین سایت 5G در ایران  در نخس

توسط ایرانسل، فناوری نسل پنجم تلفن همراه به صورت رسمی وارد ایران شد.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت  در آیین افتتاح این سایت که در حاشیه جلسه 
هیأت دولت برگزار شد، با اعالم این موضوع به عنوان »یک خبر خوش«، راه اندازی نسل 

پنجم تلفن همراه را »یک تحول بزرگ دیجیتال« دانست.
ایرانسل پیش تر و از سال ۱3۹۵ مطالعه در زمینه 5G را آغاز کرده بود و در شهریورماه 
۱3۹۶ موفق شد نخستین آزمایش شبکه 5G در ایران را انجام دهد و نمونه ای از شبکه 
ــبکه و رادیو را در حضور مهندس محمدجواد آذری  ــل پنج، شامل هسته ش کامل نس

جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وقت آزمایش کرده بود.

  ایرانسل پيشگام راه اندازی 5G در ایران
 5G ــتناد اهداف اعالمی از سوی ایرانسل همزمان با راه اندازی نخستین سایت به اس
در ایران، این اپراتور با هدف توسعه دولت همراه و ارتقای سطح کیفی دسترسی به 
ــاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، هم راستا با سیاست های ابالغ شده در  زیرس
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و با نگاه به مؤلفه های سند چشم انداز ایران در افق 
 5G ــگام راه اندازی ۱۴۰۴ و نیز راهبردهای خود به عنوان یک اپراتور دیجیتال، پیش

در ایران شد.
از راهبردهای ایرانسل برای راه اندازی 5G می توان به سرفصل های کمک به شرکت های 
فعال در جهت تسریع در رشد و حمایت و پشتیبانی جدی از کسب وکارهای نوپای 
ــبکه دیتا و حفظ و بهبود  ــعه کمی و کیفی ش اینترنتی از آغاز تا ورود به بازار، توس
ــل در این حوزه، توسعه شبکه ایرانسل به عنوان سریع ترین الیه  جایگاه فعلی ایرانس
ــتفاده حداکثری از بسترهای ایجاد شده در  ــی به شبکه ملی اطالعات و اس دسترس
جهت رشد تولید محتوا و توسعه ارائه خدمات )پرداخت، آموزش، بهداشت، حمل و 

نقل و…(، اشاره کرد.
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پس از راه اندازی نخستین سایت 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات واقع در 
خیابان کارگر شمالی تهران، دومین سایت 5G در ساختمان مرکزی ایرانسل راه اندازی 
ــل که برخالف دو سایت داخل ساختمان، نخستین  ــد. سومین سایت 5G ایرانس ش
سایت خارج از ساختمان نسل پنج ایرانسل بود، 22 آبان ماه ۱3۹۹، در محل دانشکده 
ــی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد و امکان استفاده عموم  مهندس
ــی های موجود در بازار ایران با قابلیت پشتیبانی از  مشترکان ایرانسل، به وسیله گوش
5G و به عالوه، استفاده دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه از آخرین نسل فناوری 

تلفن همراه، در آزمایشگاه 5G این دانشگاه را فراهم کرد.
با راه اندازی سه سایت نسل پنجم برای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، چهارمین سایت 
ــل پنجم این اپراتور برای استفاده عموم مردم در  ــل و نخستین سایت نس 5G ایرانس

بوستان آب و آتش، 2۸ بهمن ماه ۱3۹۹ راه اندازی شد.
 

ــاهد بحث هایی در مورد پیاده سازی شبکه آزمایشی 5G در وزارت ارتباطات و  ۹۹ ش
فناوری اطالعات بودیم. در نهایت اولین ایستگاه با همکاری ایرانسل در اول مردادماه سال 

۹۹ در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات راه اندازی شد.
رستگار، اظهار کرد: متعاقب آن ایستگاه دوم در ساختمان مرکزی ایرانسل، ایستگاه سوم 
در دانشگاه تربیت مدرس، ایستگاه چهارم در بوستان آب و آتش، ایستگاه پنجم در شیراز 
و ایستگاه ششم در جزیره کیش و هفتمین سایت هم در مشهد مقدس تا پایان سال ۹۹ 

توسط ایرانسل راه اندازی شد.

ــیراز در محل ارگ  ــل نیز سوم اسفند ماه، در ش ــایت 5G ایران و ایرانس پنجمین س
کریمخانی و با هدف توسعه شهر هوشمند در این کالنشهر افتتاح شد. ششمین سایت 
5G ایرانسل نیز در جزیره کیش راه اندازی شد و هفتمین سایت تجاری 5G ایرانسل 
هم 2۷ اسفندماه سال گذشته در مشهد مقدس راه اندازی شد و این اپراتور همچنان در 
حال توسعه شبکه 5G در کشور به منظور نیل به اهداف توسعه ای در این بخش است.

  لزوم حمایت بيشتر از توليدکنندگان داخلی برای بومی سازی 
5G تجهيزات و نرم افزارهای

ــران، گفت: تولیدکنندگان و  ــندیکای صنعت مخابرات ای دبیر و عضو هیات مدیره س
  5G ــازی تجهیزات و نرم افزارهای فناوری صنعت گران حوزه ارتباطات برای بومی س

اقداماتی را انجام داده اند که برای توسعه، نیاز به تقویت و حمایت بیشتری دارد.
مهندس فرامرز رستگار، در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون نخستین سالگرد راه اندازی 
اولین ایستگاه 5G در کشور توسط ایرانسل، گفت: مطالعه بر روی ابعاد مختلف فناوری 
ــه سال و  ــرویس دهی، حقوقی و فرهنگی از س ــامل امور فنی، رگوالتوری، س 5G ش
اندی پیش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور نمایندگان دانشگاه ها، 
ــد و یکی از  ــازمان های ذیربط و صنعت آغاز ش مراکز علمی و تحقیقاتی، اپراتورها، س

جمع بندی های گروه هم اندیشی 5G لزوم پیاده سازی پایلوت های تست بود.

وی، ادامه داد: با قدری وقفه در فعالیت های گروه هم اندیشی5G ، از اوایل تابستان سال 

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: اپراتور همراه اول هم از تاریخ چهارم اسفندماه 
سال گذشته شروع به نصب و راه اندازی ایستگاه های 5G نمود که ایستگاه های اول و 
دوم در مشهد مقدس، ایستگاه های سوم و چهارم در تهران و ایستگاه پنجم در شهرقم 

نهایتا تا پایان سال گذشته راه اندازی شد.

5G ضرورت هماهنگی های موثرتر برای بومی سازی فناوری  
ــازی  ــندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: برای بومی س دبیر و عضو هیات مدیره س
تجهیزات و نرم افزارهای فناوری نسل پنجم و ابزار الزم برای مهاجرت از نسل چهارم 
به نسل پنجم هم مقدمات طراحی و ساخت نمونه ها توسط تعدادی از تولیدکنندگان 

داخلی آغاز شده که نیاز به تقویت و حمایت بیشتری دارد.

 

رستگار، اظهار کرد: در این برهه حساس که باید از این فرصت نهایت بهره برداری شود، 
از رسانه های تخصصی انتظار می رود که با حضور در ایستگاه های نصب شده 5G از فعال 
بودن سیستم ها، نوع خدمات در حال ارائه، فرصت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی ایجاد 
شده، دسترسی صنعت به آن و نحوه کاربردها، گزارشی فنی و تحلیلی تهیه نمایند تا در 
سال دوم ورود به شبکه 5G شاهد اقدامات و هماهنگی های موثرتری برای بومی سازی 

این فناوری باشیم.

  بومی سازی و تعميق دانش 5G با بهره گيری از توان شرکت های 
دانش بنيان در اولویت قرار گيرد

ــازی  رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: پیاده س
 5G 5 در کشور نیازمند رعایت برخی مولفه ها است که بومی سازی و تعمیق دانشG

با استفاده از شرکت های دانش بنیان یکی از این مولفه ها است.
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 5G دکتر داوود ادیب در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون سالروز راه اندازی اولین سایت
در ایران توسط ایرانسل، گفت: هنوز آنطور که باید و شاید بهره برداری عملیاتی و رسمی 
از فناوری 5G در کشور صورت نگرفته است و در حال حاضر در مرحله آزمایشی استفاده 
ــور با ظرفیت محدود در حال  ــتان کش از این فناوری قرار داریم و مناطقی از چندین اس
آزمایش هستند.رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: 
 5G 5 جدید است و با در نظر گرفتن کشور های توسعه یافته درمی یابیم کهG تکنولوژی
از سال 2۰2۰ راه اندازی شده و مبنی بر برنامه هایی که در سطح جهان پیش بینی شده تا 

سال 2۰2۵ جمعیت کاربران 5G در دنیا به 3۴ تا 3۵ درصد می رسد.
ــم انداز ما در داخل کشور، همان طرح کالن و معماری شبکه ملی  وی، اظهار کرد: چش
اطالعات است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم می باشد و بر اساس پیش بینی ها 
تا سال ۱۴۰۴ و حتی زودتر فرصت داریم که در فاز اول آزمایشی، میزان ۱۰ درصد کاربران 

را در شبکه 5G  داشته باشیم.

  ضرورت توسعه هر چه سریع تر 5G با توجه به پاندمی کرونا
ــان کرد:  ــه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، خاطرنش ــس هیات مدیره اتحادی رئی

پیاده سازی 5G  با توجه به تکنولوژی های ما قبل از آن چالش های زیادی به همراه دارد.
ــجویان و  ــامانه های دانش ــد، س ــب، گفت: اتفاقی نوظهور همچون کرونا باعث ش ادی
دانش آموزان را به صورت آنالین داشته باشیم و ماموریت ها و نیازهای مردم تا حدودی 
جابه جا شد، در این حال می بینیم که سرانه هر کاربر همراه به بیش از ۱۰ گیگا بایت در 
ماه رسیده که در بعضی مواقع خیلی بیشتر از این اعداد است که این نشان دهنده   الزام 

و نیاز فوری به توسعه 5G در کشور است.

  لزوم تدوین استراتژی مدون برای توسعه 5G در مقابله با موانع تحریمی
وی، اشاره کرد: با توجه به تهدید تحریم ها که در بیشتر موارد شاهد آن هستیم، پیش 
بینی می شود با چالش پیاده سازی و متعاقبا با چالش بهره برداری روبرو شویم؛ در همین 
ــتا امن سازی نقاط تاثیرگذار، با یک استراتژی مدون قبل از اینکه مشکالتی را به  راس

ارمغان بیاورد، باید در اولویت باشد.
 

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: این حمالت  که 
گاها در شبکه های مختلف دنیا مشاهده می کنیم، سازمان های دولتی را با چالش های 
زیادی روبه رو می کند، سازمان های منسجمی مانند پدافند غیرعامل، انجمن تخصصی افتا 

و شرکت های حوزه افتا که در این حوزه فعال هستند، الزم است به همراه اندیشمندان 
و محققان، در این حوزه نشست های تخصصی داشته باشند.

  اینترنت اشيا در حال تبدیل شدن به یک مگادایم است
ادیب، اضافه کرد: بحث مهم دیگر که برای حرکت به سمت 5G به آن نیاز داریم موضوع 
اینترنت اشیا  است که به عنوان یک پارادایم غیرقابل انکار در حال تبدیل شدن به یک 
ــت، به این دلیل که هر چند دهه یکبار با ظهور ابر تکنولوژی هایی روبه رو  مگادایم اس
ــتیم که تکنولوژی های دیگر را تحت الشعاع قرار می دهند، که در علوم مدیریتی  هس
به آن مگادایم گفته می شود.وی، گفت: این نکته که هدف 5G در مرحله اول استفاده 
ــت، اما نگاه اصلی آن باید به سازمان ها،  ــکل خواهد داد، حائز اهمیت اس کاربران را ش
نهاد ها، سرویس های دولتی، خدمات بهداشتی و حمل و نقل باشد.ادیب خاطرنشان کرد: 
از مزایای 5G  تاخیر بسیار کم، تکه بندی و سازگاری با پلتفرم های ابری است که ما را 

ملزم به حرکت در این مسیر می کند.

  ضرورت بومی سازی و تعميق دانش 5G با بهره گيری از توان 
شرکت های دانش بنيان

ــدگان صنعت مخابرات ایران، توضیح داد: پیاده  رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنن
ــازی 5G به راحتی در کشور امکان پذیر نیست و نیازمند رعایت یک سری مولفه ها  س
است، که بومی سازی و تعمیق دانش 5G با استفاده از شرکت های دانش بنیان می تواند 
ــد.ادیب، بیان کرد: باید ذی نفع ها را در این حوزه وارد کنیم و  یکی از این مولفه ها باش
از آنجایی که اندیشمندان ما در سطح جهانی عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته اند 

ضرورت دارد که تجربیات ارزنده آنها در زمینه 5G را به کار بگیریم.
 

ــگاه ها، پایان نامه ها، فعالیت های تحقیقاتی، بودجه های مراکز  وی، ادامه داد: باید دانش
تحقیقاتی، پروژه های مربوط به طرح ملی کالن ریاست جمهوری و بودجه های صندوق 

نوآوری و شکوفایی را به سمت لبه   فناوری که 5G هم جزو آن است جهت دهیم.
ادیب، در پایان اشاره کرد: در دیگر بخش های زیرساختی کشور، سعی کنیم از محصوالت 
استاندارد در زمینه 5G استفاده کنیم تا در صورت پیاده سازی، هزینه ها پیچیده نشود 

و با 5G سازگار شود.

  نه تنها اپراتورها بلکه دیگر نهادها هم در عرصه 5G قدم بگذارند
مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران ابراز امیدواری کرد که در نیمه دوم سال جاری 
بتوانیم سرویس 5G را عمومی سازی کنیم و نه تنها دو اپراتوری که در زمینه 5G اقدام 

کردند، بلکه دیگر نهادها هم در این عرصه قدم بگذارند.
ــیتنا پیرامون سالروز راه اندازی اولین  مهندس صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار س
ــایت 5G در ایران توسط ایرانسل، گفت: از همان ابتدای کار مشخص بود که برای  س
عملیاتی  شدن و ارائه سرویس های متنوع، به زمانی بیشتر از یک سالی که گذشت نیاز 
است.این مدیر باسابقه عرصه مخابرات کشور، ادامه داد: این موضوع که اپراتورها همچنان 
ــازی 5G دارند، خود قدم مثبتی در این زمینه است.وی، در  ــعی در تست و پیاده س س
پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در نیمه دوم امسال به کمک شرکت های واردکننده   این 
تجهیزات، بتوانیم هر چه سریع تر سرویس 5G را عملیاتی کنیم و نه تنها دو اپراتوری که 

در زمینه 5G اقدام کرده اند، بلکه دیگر نهادها هم در این عرصه قدم بگذارند.
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 خصوصی 

بدون شک پا نهادن در عرصه صادرات و امور بین الملل در حوزه محصوالت با تکنولوژی 
باال، مستلزم دانش و تجربه کافی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی در حوزه تولید 
ــد، شرکت نیان الکترونیک، پس از به اثبات رساندن کیفیت و انطباق  محصول می باش
محصوالت با استانداردهای جهانی و اخذ تاییدیه های مورد نیاز، توانمندی خود را برای 

موفقیت در بازارهای صادراتی نشان داد. 
بازار مخابراتی حوزه CIS با توجه به وسعت حدود 2۰ میلیون کیلومتر مربع و جمعیت 
2۴۰ میلیون نفری از لحاظ سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و ضریب نفوذ باالی استفاده از 
تلفن همراه و توسعه سریع و مداوم، کشورهای این حوزه به خصوص روسیه به یکی از 
اهداف اصلی صادراتی شرکت نیان الکترونیک تبدیل شده است. این کشور با وسعت بیش 
 IDI از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع، جمعیت حدود ۱۴۶ میلیون نفر و رتبه ۴۵ در شاخص
2۰۱۷ دروازه ورود به CIS و کشور هدف صادراتی شرکت نیان الکترونیک در این حوزه 

انتخاب شد.

صادرات محصوالت دانش بنيان نيان الکترونيک به اپراتور MTS روسيه،
CIS بزرگترین اپراتور مخابراتی کشورهای حوزه 

نيان الکترونيک با استفاده از دانش و تجربه کسب شده در بيش از ربع قرن، فعاليت خود در عرصه توليد مبدل های الکترونيکی انرژی الکتریکی از سال ۲۰۱۵ پا به عرصه های 
بين المللی نهاد و اکنون توانسته است بار دیگر برای کشور عزیزمان افتخار آفرینی کند و با کسب باالترین امتياز فنی نسبت به رقبا و شرکت های تراز اول بين المللی اروپا، 
آمریکا و چين محصوالت خود را به بزرگترین کشور جهان صادر کند و اولين شرکت دانش بنيان توليدی نوع یک در ایران باشد که توانسته محصوالت خود را درحوزه ICT  و 

مخابرات به کشور روسيه صادر نماید. 

مشخصات فنی بسیار پیچیده و سخت گیرانه که متناسب با شرایط خاص جغرافیایی و آب 
و هوایی این کشور که همزمان ملزم به اخذ استانداردهای این کشور نیز بود و همچنین 
زمان کوتاه طراحی و آماده سازی محصول، به اصلی ترین چالش 23 شرکت حاضر در 
این مناقصه تبدیل شد. سیستم پیشنهادی این شرکت که در این مناقصه ارائه و پذیرفته 
شد، به دلیل مشخصات فنی برتر موجب اصالح مشخصات مناقصه شده )و سایر شرکت ها 
ملزم به اجرای آن شدند( و توانست تست های عملیاتی و آزمایشگاهی را با توجه به دانش 
و انعطاف پذیری موجود در طراحی محصوالت گذرانده و ضمن کسب باالترین امتیاز فنی، 
با ارائه قیمت رقابتی، به عنوان برنده مناقصه بزرگترین اپراتور کشور روسیه انتخاب شود. 
همچنین در طی  این رقابت توانست مجوز انطباق با استاندارد گوست را دریافت کرده و 

مجاز به صادرات خانواده محصوالت این شرکت در ۵2 تیپ مختلف به روسیه شود. 

ــت آمده، با حضور در  ــرکت با باور و اطمینان کامل از توانمندی ها و دانش به دس این ش
چندین دوره از نمایشگاه های تخصصی SVIAZ روسیه )به عنوان تنها شرکت ایرانی 
حاضر در این نمایشگاه( ضمن معرفی توانمندی ها و محصوالت خود، کسب الزامات فنی-
بازرگانی را برای حضور در لیست تامین کنندگان اپراتورهای روسیه به صورت عملیاتی در 
ــتور کار خود قرار داد. در پی کسب استانداردهای الزم در این مسیر، در سال 2۰۱۹  دس
اپراتور MTS به عنوان بزرگترین اپراتور کشور روسیه، برای شرکت در ارزیابی فنی، مناقصه 
خرید دستگاه راک Outdoor در ۵ تیپ جهت تحویل در ۷ منطقه اقلیمی متفاوت، از 

شرق تا غرب روسیه از شرکت نیان الکترونیک دعوت نمود.

مهم ترین وجه تمایز و مزیت رقابتی نیان الکترونیک با سایر رقبا که موفقیت در این مناقصه 
را در پی داشت، قابلیت سفارشی سازی محصول طبق نیاز مشتری و ارائه راهکارهای جامع 
فنی بود. الزم به ذکر است که اپراتورهای بزرگ بین المللی در این حوزه ترجیح می دهند 
صفر تا صد یک محصول را به دلیل سرعت ارائه، پشتیبانی قوی و پاسخگویی ازیک شرکت 
که در برابر تمامی اجزا یک سیستم مسئول است، تامین کنند و نیان الکترونیک این مزیت 

رقابتی را نسبت به سایر رقبا داشت.

گفتنی است روند این مناقصه بزرگ حدود 2۴ ماه به طول انجامید که با توجه به شرایط 
کرونا و محدودیت های تامین و سفارش و همچنین عدم امکان حضور در کشور روسیه 
در ماه های اخیر و انجام تمامی ارتباطات از راه دور،و با توجه به دانش و انعطاف پذیری 
این شرکت، نیان الکترونیک اولین شرکتی است که تمام تعهدات خود را طبق برنامه و 
در زمان مقرر مناقصه انجام و  تاکنون در دو مرحله محصوالت خود را به کشور روسیه 
ارسال کرده است.  حضور در مناقصه روسیه و کسب موفقیت در آن شروعی برای ورود 
به دروازه های جهانی و رقابت با بزرگترین شرکت های مخابراتی و تراز اول جهان برای 

شرکت نیان الکترونیک می باشد.



14
00 

ماه
د   

ردا
ــ

 / م
71

ره  
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

24

موافقت یا مخالفت با طرح صيانت، سنگ محک مهمی برای وزیر ارتباطات دولت سيزدهم است

همراه با 
اتحادیه

جمعی از تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در بیانیه ای خطاب به 
رئیس جمهور دولت سیزدهم، تاکید کردند: اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری 
ــخص رئیس جمهور محترم در  ــانه از موضع دولت و ش اطالعات به عنوان اولین نش
ــکال مجلس با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی،  مقابل طرح پر اش
بیانگر نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است و موافقت یا مخالفت با 

این طرح سنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات است.
در بیانیه جمعی از تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات مشتمل بر 
»اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و انجمن شرکت های نرم افزاری« خطاب به 

رئیس جمهور دولت سیزدهم آمده است:

  جناب حجت االسالم والمسلمين دکتر رئيسی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

ــیزدهم برای جنابعالی،  ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت در آغاز راه دولت س
همانطور که مستحضرید امروزه خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطالعات به 
بخش جدایی ناپذیر از زندگی عموم مردم تبدیل شده و فضای مجازی عماًل بخش 

جدی و مهمی از فضای حقیقی زندگی و کسب و کار مردم است.
ــبکه ها،  ــاری، اجتماعی و اقتصادی، اثر ش ــای بخش های صنعتی، تج در جای ج
خدمات و محتوای ارائه شده بر بستر آنها مشاهده می شود، به ویژه در این روزها و 

ماه های کرونایی که تقریباً ارائه همه خدمات به این فضا گره خورده است.
ــیزدهم هستیم، شاید بتوان گفت در کنار مهمترین  اکنون که در آغاز راه دولت س
مشکالت و چالش های اقتصادی کشور، موضوعات مرتبط با فضای مجازی در صدر 
توجه قرار گرفته است؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد و امنیت کشور با فضای 

مجازی درهم تنیده است.
ــهم ارتباطات و فناوری اطالعات از اقتصاد کشورها به صورت  ــالیان اخیر س در س
ــته و با شتابی قابل توجه در حال رشد بوده است؛ تا جایی که در کشورهای  پیوس
ــد و البته با  ــهم این بخش از اقتصاد ملی به بیش از 3۰ درصد می رس ــرو س پیش
ــهم غیرمستقیم فناوری اطالعات در توانمندسازی سایر بخش های  لحاظ کردن س

اقتصادی، این رقم بسیار باالتر است.
ــور ما حدود شش  ــتقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کش ــهم مس در حال حاضر س
ــت از ظرفیت نیروی  ــود در صورت استفاده درس ــت و پیش بینی می ش درصد اس
ــیدن این رقم به  ــاخت های موجود در کشور، امکان رس ــانی، شبکه ها و زیرس انس

حداقل ۱۵ درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.
خوشبختانه جنابعالی در زمان فعالیت های انتخاباتی در جهت اهمیت توسعه فضای 
ــارات خوبی داشتید و  مجازی به ویژه کمیت و کیفیت خدمات در فضای مجازی اش
تاکید بر لزوم گسترش استفاده و افزایش کیفیت )تا جایی که حتی به مساله کاهش 
تاخیر در بازی های رایانه ای اشاره فرمودید( مایه امیدواری فعاالن این عرصه و تقویت 

و رشد این حوزه بسیار مهم در دوره چهار ساله دولت سیزدهم خواهد بود.

  جناب آقای رئيس جمهور
همزمانی شروع دولت جنابعالی با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسالمی 
ــرکت ها و مجموعه های صنفی،  نگرانی های جدی نه تنها در میان متخصصین، ش
ــات و فناوری اطالعات بلکه در میان آحاد مردم  ــی و حرفه ای حوزه ارتباط تخصص
ــان می دهد تا چه حد باید  ــت و نش و رای دهندگان به جنابعالی به وجود آورده اس
ــوع فضای مجازی عالمانه و  ــه تصمیم گیران اعم از دولت و مجلس با موض مواجه
ــکل های  ــی و با اخذ نظرات ذینفعان و به ویژه تش ــی بر تصمیمات کارشناس مبتن
ــلم است این طرح علیرغم صرف زمان زیاد در مجلس و  ــد. آنچه مس تخصصی باش
مرکز پژوهش های آن بدون ارتباط کافی و اخذ نظرات و مهمتر از آن لحاظ کردن 
نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالین این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی 
ــد معتقدیم این طرح باید  ــت. ما به ج ــان جامعه تبعات این گونه نگرش اس در می
ــده و دولت پس از اخذ نظرات بخش خصوصی در قالب تشکل های  پس گرفته ش

تخصصی، الیحه ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا کند.
در آغازین روز شروع به کار دولت سیزدهم، که امید فراوان به تالش در جهت حل 
مشکالت اقتصادی کشور بسته شده، جمعی از تشکل های صنفی حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات پیشنهادات و خواسته های زیر را از شما به عنوان رئیس جمهور و 

ریاست شورای عالی فضای مجازی انتظار دارند:
۱. اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان اولین نشانه از موضع 
ــکال مجلس، بیانگر  ــس جمهور محترم در مقابل طرح پر اش ــخص رئی دولت و ش
نگرش دولت در زمینه خدمات و اقتصاد دیجیتالی است. موافقت یا مخالفت با این 
ــت. زمزمه های  ــنگ محک مهم برای وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اس طرح س
مطرح شده در رسانه ها در مورد برخی افراد برای جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری 
ــان داده  ــت. تجربه ما نش ــده اس اطالعات، تا حدودی مایه نگرانی و دغدغه ما ش
است نگاه تهدید محور برای تقویت رشد توانمندی های داخلی با ایجاد محدودیت 
ارتباطات جهانی بیش از آنکه منجر به تقویت کسب و کار ملی شود، موجبات رانت، 

هدررفت منابع و بی اعتمادی نخبگان و صنعتگران واقعی خواهد شد.
ــاخت ها،  ــلط کافی به زیرس لذا امیدواریم جنابعالی فردی را که آگاهی توام با تس
ظرفیت ها و ابعاد مختلف شبکه عظیم مخابراتی و فناوری اطالعات کشور و جایگاه 
شبکه ملی اطالعات، دیدگاه توسعه ای نسبت به الیه خدمات پایه در داخل کشور 
ــته باشد، به عنوان وزیر  و اتصال و رقابت پذیری با فضای جهانی در این بخش داش

ارتباطات انتخاب و معرفی فرمایید.
2. بدنه جوان و رو به رشد شرکت ها و فعاالن این حوزه پس از تحریم های ظالمانه، 
دیگر توان تحمل تحریم های داخلی در استفاده هوشمندانه از ظرفیت های فراوان 
فضای مجازی جهانی را ندارد. امری که برخی مفاد طرح صیانت بدان بی توجه بوده 
و خدای ناکرده در صورت وجود چنین نگاهی در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات موجب تضعیف بیش از پیش این بخش خواهد شد.
ــورای عالی فضای  ــاوری اطالعات، معرفی دبیرش ــار وزیر ارتباطات و فن 3. در کن
مجازی که متوجه این نگرانی ها و کوشا برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان 
زیست بوم بزرگ ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور باشد، مطالبه دیگری است 

که امیدواریم مورد توجه حضرتعالی و دولت محترم قرار گیرد.
ــور، کم توجهی به سرمایه  ــاخت ارتباطی کش ۴. یکی از نقاط ضعف مهم در زیرس
ــت که موجب عدم توازن  ــاخت ارتباطات ثابت کشور اس ــعه زیرس گذاری در توس
ــده و در صورت ادامه این روند  ــاخت های همراه و ثابت ش در بهره برداری از زیرس
موجب تهدیدات جدی و زیان های جبران ناپذیر به کسب و کارها و مردم خواهد 
شد. ضمن اینکه بی توجهی به زیرساخت های ارتباطی ثابت، امنیت کل ارتباطات 
ــرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت شبکه ثابت  را به خطر خواهد انداخت. لذا س
ــبکه ملی اطالعات یک نیاز ضروری و فوری برای کشور  ــرعت در چارچوب ش پرس

است.
ــه و کاربردی داخلی و  ــب و کارها و پلتفرم های پای ــمندانه از کس ۵. حمایت هوش
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دیدار هيات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و انجمن شرکت های نرم افزاری با ریيس فراکسيون اقتصاد دیجيتال مجلس

همراه با 
اتحادیه

فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت پذیری آنها با نمونه های مطرح جهانی که 
در حال حاضر کسب و کار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می شود، یک 
ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست یافتنی 
ــت؛ بلکه نیازمند همراهی نخبگان و متخصصین این حوزه در تدوین قوانین و  نیس

مقررات این بخش است.
۶. تامین تجهیزات زیر ساختی در این حوزه که به دلیل فناوری پیشرفته و مزایای 
ــمار استفاده از این تجهیزات در شبکه، پس از انقالب اسالمی تا کنون در زیر  بیش
سایه تحریم های ظالمانه کشورهای متخاصم با حمایت همه جانبه بخش خصوصی 

صورت گرفته است.
ــیعی از تصمیم  ــرعت باالی فناوری و عدم آگاهی طیف وس ــفانه به دلیل س  متاس
ــالمی نیازمند نگاهی  گیران در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اس
ــمار علی رغم هزینه های  ــت تا بتوان از مزایای بیش ویژه و حمایتی همه جانبه اس
ــمند سازی فعالیـــت های  ــیار اندک آن مانند دولت الکترونیک، هوش تامین بس
ــفافیت را به همراه خواهـــد داشت، استفاده حداکثری  اقتصادی که در نهایت ش

کرد.

جناب آقای رئيس جمهور
ــکل های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات در  ما تش
دولت سیزدهم -که ان شاء اهلل با عنایت به نگرانی های فوق انتخاب و معرفی گردد-  با 
هدف طراحی یک الیحه با لحاظ دغدغه های حاکمیت و همچنین دغدغه های بخش 

خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی می کنیم.
همانطور که رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس تاکید فرمودند، 
تدوین قانون به شکل ارائه الیحه از سوی دولت، ارجح از ارائه طرح از سوی نمایندگان 
است؛ چرا که به مقتضیات اجرا نزدیکتر و در مقام عمل تحقق پذیرتر است. همراهی 
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات در مسیر تبدیل طرح صیانت به الیحه و 
آمادگی برای استفاده از بدنه کارشناسی فعاالن این صنعت اولین اقدام عملی در این 

راستاست که امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد.
داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

حسین اسالمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران

فرهاد الیشایی، رئیس انجمن شرکت های نرم افزاری

ــرکت های نرم  نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و انجمن ش
ــیون اقتصاد دیجیتال مجلس اعالم نمودند: در این  افزاری در دیدار با رییس فراکس
ــکالت فراوانی روبرو هستند، بدون  ــب و کارها با مش ــرایط خاص و بحرانی که کس ش
ــورای اسالمی و رییس جمهور منتخب، نه تنها تداوم  حمایت حاکمیت، مجلس ش
ــکالت فراوانی  ــت های اقتصادی و در راس آن اقتصاد دیجیتالی و تولید با مش فعالی
روبرو خواهد شد، بلکه با تداوم این روند، با تعطیلی بخش بزرگی از جامعه مولد روبرو 

خواهیم شد.
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران  و انجمن شرکت های نرم 
ــنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ با چند تن از نمایندگان مجلس دیدار کردند. در  افزاری یکش
این نشست که با محوریت اقتصاد دیجیتال برگزار شد، نمایندگان اتحادیه و انجمن 
به بحث و گفت وگو در ارتباط با مشکالت پیش روی اقتصاد دیجیتال به عنوان اصلی 

ترین پیشران اقتصاد پرداختند.
اقتصاد دیجیتالی یا Digital economy در سال های اخیر به مفهوم اقتصاد مبتنی 
ــوان »انجام دادن فعالیت های اقتصادی از  ــبات دیجیتال به عن بر فناوری های محاس
طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی« در نظر گرفته شده است. 

اقتصاد دیجیتال که در برخی ادبیات به نام اینترنت اقتصاد، اقتصاد جدید یا اقتصاد 
وب شناخته می شود یک اتفاق بزرگ و یک مگادایم در عرصه اقتصاد ملی و جهانی 

در عصر حاضر خواهد بود.
در این نشست، دکتر رضا خواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی مجلس 
مطرح کرد: رسیدگی و توجه به کسب وکارها و مشخصا توسعه اقتصاد دیجیتال حتما 
ــد قابل توجهی در فضای  باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد. ما می خواهیم رش

اقتصاد دیجیتال اتفاق بیافتد.
رضا خواه همچنین بیان کرد که ما نیاز به پیشران های جدید و استراتژیک در اقتصاد 

داریم و حتما یکی از اساسی ترین پیشران ها، اقتصاد دیجیتال است.
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس یادآور شد: باید تصویری برای اقتصاد آینده 
کشور بسازیم تا در سال ۱۴۱۰ نقطه مطلوب کجا باشد و موانع موجود را مورد بررسی 
ــیدن به مقصد استفاده کنیم که  قرار دهیم. در همین حال باید از انگیزه ها برای رس
در این میان تشکل ها می توانند نقش اساسی در مشارکت تسهیل سازی این موضوع 

داشته باشند.
ــت نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران  همچنین در این نشس
ــرایط خاص و بحرانی  ــرکت های نرم افزاری اعالم نمودند که در این ش و انجمن ش
ــب و کارها با مشکالت فراوانی روبرو هستند، بدون حمایت حاکمیت، مجلس  که کس
شورای  اسالمی و رییس جمهور منتخب که به جهت حضور قبلی شان در راس قوه 
قضاییه شناخت کافی از فسادهای فراوان که زمینه ساز مشکالت اقتصادی بوده است 
دارند، نه تنها تداوم فعالیت های اقتصادی و در راس آن اقتصاد دیجیتالی و همچنین 
تولید با مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد، بلکه با تداوم این روند، با تعطیلی بخش 

بزرگی از جامعه مولد روبرو خواهیم بود.
ــرکت های نرم  نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و انجمن ش
ــان کردند که اعالم آمادگی می کنیم تا با همکاری با هر کمیته و یا  افزاری خاطرنش
کارگروهی که مد نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و فراکسیون اقتصاد 
دیجیتال باشد در تحقق اقتصاد دیجیتال همکاری های الزم را داشته باشیم تا امکان 
برون رفت از این شرایط، حاصل شود و چرخ های رونق تولید همراستا با برنامه های 

راهبردی کشور، شتاب گرفته و برنامه های توسعه محقق گردد.
ــت که در این نشست دکتر رضا خواه و دکتر شاکری، نمایندگان  الزم به توضیح اس
مجلس شورای اسالمی ، دکتر داودد ادیب، رئیس هیئت مدیره اتحادیه، خانم مهندس 
آبایی و دکتر ثنایی به عنوان نایب رییسان اتحادیه، دکتر مقیم نژاد، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه، خانم مهندس بختیاری عضو کمیسیون آموزش و ظرفیت سازی اتحادیه و 
مهندس الیشاهی رییس انجمن شرکت های نرم افزاری و دکتر روحانی نژاد از گروه 

طیف حضور داشتند.
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بانکداری 
الکترونیک

  ویژگی های سامانه بام چيست؟
پرداخت قبض های خدماتی از جمله گاز، آب، برق و تلفن دیگر یک معضل نیست 
که برخی اوقات بخاطر اینکه فرد وقت کافی برای پرداخت و حضور در بانک را نداشت 
ــد، اما امروز در سامانه بام، یا  ــتگاه خدمات رسان قطع می ش ــط دس امتیاز وی توس
همراه بانک بام این امکان وجود دارد تا با وارد کردن شناسه پرداخت و شناسه واریز ، 

قبض های خود را به راحتی و در داخل خانه و یا محل کار پرداخت کنید.
ــامانه بام عالوه بر پرداخت اقساط خود این امکان وجود دارد تا با وارد کردن  در س
ــماره تسهیالت بانک ملی دیگران نسبت به پرداخت اقساط آنها نیز اقدام کنید.  ش
ــت فردی برای پرداخت تسهیالت به  ــامانه بام از آنجا که ممکن اس این قابلیت س
ــی نداشته باشد بسیار ارزشمند است. در گذشته افراد زیادی  سامانه خود دسترس
در پشت باجه های بانکی برای باز پرداخت اقساط صف می کشیدند، در حالی که 
با اضافه شدن این خدمت یک نفر از طریق سامانه بانکی خود اقساط دیگران را به 

راحتی پرداخت می کند.

  انتقال پول با امنيت باال
خدمات انتقال پول از حسابی به حساب دیگر با استفاده از سامانه بام بانک ملی که 
ــرکت داده ورزی سداد پشتیبانی می شود بسیار آسان و با امنیت کامل  ــط ش توس
ــود. در انتقال وجه این امکان وجود دارد که هم انتقال درون بانکی و  انجام می ش
هم انتقال شتابی انجام شود که از روی مبلغ و مقصد تراکنش به صورت هوشمند، 
ــخیص می دهد.یکی دیگر از امکانات انتقال پول  ــاتنا، پایا و...( را تش نوع انتقال )س
ــخیص بانک مقصد از روی شماره حساب یا شماره شبا و امکان  ــامانه بام تش در س
تایید چند مرحله ای انتقال پول است. همچنین مشخصات کارت و حساب اشخاص 
بطور خودکار به لیست دفترچه تماس اضافه می شود.در صورت فعال بودن رمز دوم 
می توانید از طریق سامانه همه کارت های بانک ملی خود را مسدود کنید. معموال 
ــتن امنیت و جلوگیری از  ــرادی که کارت های خود را گم می کنند جهت داش اف
سواستفاده های احتمالی از طریق سامانه و یا اپلیکیشن پرداخت کارت های بانکی 

خود را مسدود می کنند.
 

با ویژگی های سامانه بام آشنا شوید

ارائه خدمات بانکی از طریق سامانه اینترنتی و همراه بانک، حضور مردم در بانک ها را کمتر و خدمات بانکی را در هر جا و زمانی در اختيار مشتریان قرار داد. به مانند 
سایر بانک ها، بانک ملی نيز با رونمایی از سامانه بام و همراه بانک بام خدمات بانکی متنوعی را برای استفاده کاربران ارائه کرد.

به گزارش سيتنا، ترافيک کالفه کننده و شلوغی صف های طوالنی و کسل کننده، انجام کارهای بانکی را به یک دردسر تبدیل کرده بود تا اینکه در ابتدا با نصب دستگاه 
های خودپرداز، راه اندازی بانکداری اینترنتی و در نهایت ورود اپليکيشن بانکی به گوشی های همراه ارائه خدمات بانکی متحول شد. بانک ملی از پيشگامان بانکداری 

الکترونيک با رونمایی از سامانه بام کامل ترین خدمات بانکداری الکترونيک را ارائه داد.
بانک هایی که اپليکيشن پرداخت کاربر پسند و با کيفيتی ارائه می دهند مشتریان بيشتری را جذب می کنند. خدمات بانکی به صورت الکترونيکی زمانی ارزشمند 
خواهد بود که مردم برای انجام خدمات بانکی دیگر نباید نگران زمان و مکان باشند و به صورت آنی با گوشی همراه و اینترنت فعال کارهای بانکی خود را انجام دهند.
معطلی در بانک ها برای افتتاح حساب خود یا دیگر اعضای خانواده را بيشتر مردم تجربه کرده اند اما در حال حاضر با استفاده از سامانه بام بانک ملی افراد می توانند 

به راحتی افتتاح حساب را انجام دهند و از حسابی دیگر به حساب تازه افتتاح شده پول انتقال دهند.

  مشاهده جزئيات تسهيالت
در بخش صورتحساب تسهیالت امکان مشاهده جزئیات تسهیالت، امکان مشاهده 
ــهیالت و دیدن نمودار وضعیت  ــاط پرداختی، مشاهده تراکنشهای تس تعداد اقس
ــط ها وجود دارد. با استفاده از این خدمات مالی، برنامه ریزی مالی  بازپرداخت قس

به راحتی انجام می شود.
ــامانه بام رنگ بندی شده است. برای  ــرایط وضعیت بازپرداخت تسهیالت در س ش
بازپرداخت بسیار منظم رنگ فیروزه ای، بازپرداخت منظم رنگ زرد، بازپرداخت به 
ــبت منظم رنگ نارنجی و بازپرداخت نامنظم رنگ قرمز تعلق می گیرد. از این  نس
ــتریان آخرین وضعیت اعتباری خود را می دانند و برای بهبود آن اقدام  روش مش

خواهند کرد.
ــتکاری چک های صادر شده را از بین برده است. مشتریان  ــامانه بام دغدغه دس س
ــتعالم وضعیت چک، این امکان برایشان  ــامانه عالوه بر اس بانک ملی با ورود به س

فراهم شده است تا مبلغ چک صادر شده را تعیین کنند.

  شارژ خودکار سيم کارت
ــرکت داده ورزی سداد طراحی شده و در اپلیکیشن  ــط ش خدمت دیگری که توس
بام و سایت بانک ملی فعال شده شارژ سیم کارت های همراه اول و ایرانسل است. 
ــیم کارت رو به پایان باشد به صورت خودکار توسط اپلیکیشن بام  هرگاه اعتبار س
ــیم کارت شما بر اساس مبلغی که تعیین کرده اید شارژ می شود. همچنین در  س
ــخه برنامه امکان مشاهده تاریخچه شارژ و خرید پین شارژ وجود دارد. آخرین نس

خرید شارژ مستقیم تا سقف ۵۰ هزار تومان، خرید شارژ بصورت پین تا سقف 2۰ 
هزار تومان، خرید اینترنت تا سقف 2۰ هزار تومان و همچنین خرید روزانه تا سقف 

2۵۰ هزار تومان شارژ در اپلیکیشن بام وجود دارد.
ــته باشید به صورت مختصر برای شما نمایش  ــاب نزد بانک ملی داش هر چند حس
ــامل نوع حساب، شماره  ــود ش ــد. اطالعاتی که نمایش داده می ش داده خواهد ش
ــاب می توانید  ــت. همچنین در بخش صورتحس ــاب اس ــاب و موجودی حس حس
ــه تراکنش ها و جزئیات آنها در بازه زمانی هفتگی و ماهانه بصورت نمودار  تاریخچ

را مشاهد کنید.

 
  نحوه ثبت نام در سامانه بام

برای ثبت نام در سامانه بام ورود کد ملی، فعال بودن سامانه پیام کوتاه بر روی یکی 
ــاب های بانک ملی خود، اطالعات عابر بانک )شماره کارت ، تاریخ انقضای  از حس

کارت CVV2( نیاز است.
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ــامانه بام مراجعه کنید. در صفحه ای  ــایت بانک ملی و به بخش س در ابتدا وارد س
که پیش روی شما قرار می گیرد کد ملی و شماره همراهی که پیامک آن به یکی 
از حساب های بانک ملی شما وصل است را وارد کنید. بعد از زدن کلید ثبت نام، 

شناسه به خط همراه شما جهت فعال سازی ارسال می شود.
در صفحه دومی که به آن انتقال داده می شوید باید کدی که به گوشی شما ارسال 
شده را به همراه تاریخ تولد وارد کنید و در انتها آیکون ثبت رمز فعالسازی را بزنید 

تا به صفحه دیگری هدایت شوید.
در این صفحه متن توافق نامه سامانه بام روبروی شما قرار می گیرد این صفحه را کامل 
مطالعه کنید بعد تیک جلوی قبول می کنم را بزنید و با کلیک کردن بر روی موافقم 
به صفحه آخر هدایت خواهید شد. در پایان نام کاربری و رمز عبور خود را انتخاب 
ــما می توانید از خدمات  ــاخت نام کاربری کلیک کنید. اینک ش کنید و بر روی س

بانکی سامانه بام بانک ملی استفاده کنید.
ــته باشید رمز عبور حداقل  ــورد به این نکته توجه داش در انتخاب نام کاربری و پس
هشت کاراکتر و از حروف و اعداد انگلیسی باشد. برای اینکه رمز به سادگی حدس 
زده نشود حتما رمز را ترکیبی انتخاب و از یک یا دو کاراکتر در تعیین رمز استفاده 

کنید.

  ویژگی های اپليکيشن بام
تمامی بانک ها بیشتر خدمات خود را از طریق بانکداری الکترونیکی و برنامه همراه 
بانک ارائه می دهند و به صورت مستمر از بروزرسانی آخرین نسخه دریغ نخواهند 
ــخت و نفس گیر  ــیار س کرد، به همین دلیل بازار رقابت در ارائه خدمات بانکی بس
ــتری بیشتر برای بانک ها  ــت. خدمات بهتر و دارای کیفیت منجر به جذب مش اس

خواهد شد.
سرعت برنامه های همراه بانک و سامانه های بانکی از دغدغه های کاربران است. به 
ــارهای اقتصادی و فعالیت های روزانه صبر و طاقت انسان ها پایین آمده  دلیل فش
ــرعت و کسل کننده را ندارد به  ــتفاده از برنامه های کم س و کاربر عالقه ای به اس
همین دلیل طراحان برنامه های بانکی به این نکته توجه ویژه دارند. اپلیکیشن بام 
بانک ملی با پشتیبانی شرکت داده ورزی سداد با طراحی بی نقصی که دارد سرعت 

را در اولویت کاری خود قرار داده است.
کاربر هنگام استفاده از برنامه یا سامانه بانکی باید بتواند از لحاظ گرافیکی با برنامه 
ــود در آن برنامه لذت ببرد. طراحی همراه بانک  ــاط برقرار کند تا از فعالیت خ ارتب
ــادگی دارای جذابیت و زیبایی خاص خود است که کاربر در هنگام  بام در عین س

استفاده از این برنامه احساس خوبی را بدست می آورد.
یکی از ویژگی های اپلیکیشن بام سادگی و استفاده آسان از آن است در این برنامه 

ــواد مختلف  ــطح س ــچ پیچیدگی برای کاربر وجود ندارد و تمامی کاربران با س هی
می توانند به راحتی از برنامه بام استفاده کنند و تراکنش های بانکی را بدون دردسر 

و پیچیدگی انجام دهند.

  امنيت را در اولویت قرار دهيد
اپلیکیشن های پرداخت زیادی برای نصب وجود دارد که با نصب آنها امکان خدمات 
ــت  ــود اما امنیت در خدمات مالی دارای اهمیت ویژه ای اس پرداخت فراهم می ش
ــت حساب شما خالی و یا سو  ــتباهی انجام دهید ممکن اس که اگر کوچکترین اش

استفاده های از حساب انجام شود پس نباید به هر برنامه ای اعتماد داشت.
در مرحله اول پشتیبانی و سابقه برنامه ها را بررسی کنید به عنوان مثال اپلیکیشن 
ــرکت  ــط ش ــت که حتی نام آن اعتماد می آفریند و توس بام مختص بانک ملی اس
ــم داده ورزی سداد پشتیبانی می شود. البته ناگفته نماند حتی این  معتبری به اس
برنامه را نیز باید از درگاه های معتبر مانند سایت بانک ملی دانلود و بر روی گوشی 

همراه نصب کرد.
ــکل مواجه نشوید و از  ــتفاده از خدمات بانکداری اینترنتی با مش برای اینکه در اس
ــود باید نکات امنیتی را رعایت کنید به  ــما سو استفاده نش ــاب های بانکی ش حس
ــخصی خود را از جمله مشخصات مندرج روی کارت، نام  عنوان مثال: اطالعات ش
کاربری و رمز عبور، رمز دوم عابر بانک و اطالعات حساب ها را در اختیار هیچ فردی 

قرار ندهید و در حفظ آن کوشا باشید.

خدم��ات بانک��ی به ص��ورت الکترونیک��ی زمانی 
ارزشمند خواهد بود که مردم برای انجام خدمات 
بانک��ی دیگر نباید نگران زمان و مکان باش��ند و 
به صورت آنی با گوش��ی همراه و اینترنت فعال 

کارهای بانکی خود را انجام دهند.
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پیام رسان
 بومی

هر آنچه باید درباره پيام رسان بله بدانيد

  خدمات اپليکيشن بله
یکی از ویژگی های قابل تحسین اپلیکیشن بله خدمات مالی و بانکی است که در این 
برنامه گنجانده شده و کاربران می توانند در کنار ارسال پیام و حضور در گروه ها، کارهای 
بانکی خود از جمله انتقال پول، خرید شارژ از اپراتورها، خرید بسته اینترنت، موجودی 

کارت، پرداخت قبض، صورتحساب و ... را با پشتیبانی بانک ملی انجام دهند.
پیام رسان بله وضعیت گرافیکی و رابط کاربری مناسبی دارد، یکی از این موارد تم زیبا 
و کاربر پسند است که با تفکیک گفت و گو های شخصی، کانال ها، گروه ها و ربات ها 

در زبانه های جداگانه دسترسی را سریعتر کرده است.
بخش جذاب دیگر پیام رسان بله به قسمت ویترین برمی گردد، در این قسمت اپلیکیشن 
ــی،  ــان بله، کانال های برتر و پرمخاطب در موضوعات مختلف از جمله ورزش پیام رس
سرگرمی، رسمی، تفریحی، مدرسه مجازی، محتوای ویژه و خبری معرفی شده است 
که کاربر می تواند بر اساس سلیقه و نیاز خود از کانال های پرمخاطب این اپلیکیشن 

دیدن کند.
ــما قرار دارند و از پیام  ــت مخاطبان ش در بخش مخاطبان، تمامی افرادی که در لیس
رسان بله استفاده می کنند، هستند که با قرارگیری بخشی در روبروی اسامی، سریعا 
ــات انتقال پول انجام دهید. همچنین در زیر  ــد برای مخاطب مورد نظر عملی می توانی

اسامی مخاطبان نیز آخرین زمان آنالین بودن آنها مشخص است.
پیام رسان بله که توسط شرکت داده ورزی سداد پشتیبانی شده است، از بخش تنظیمات 
پیشرفته ای برخوردار است. کاربران این برنامه می توانند بر اساس سلیقه خود تغییراتی 
ظاهری در برنامه از جمله پس زمینه، نوع و اندازه قلم و زبانه های گفتگو ایجاد کنند. 
در بخش دانلود خودکار نیز این امکان وجود دارد که بارگیری تصویر، فیلم، پیام صوتی، 

فایل و گیف از طریق وای فای یا اینترنت همراه را فعال یا غیر فعال کنند.

امروزه کمتر گوشی هوشمندی را می یابيد که حداقل یک پيام رسان بر روی آن نصب نشده باشد. تلگرام و اینستاگرام از ميان پيام رسان های خارجی دارای محبوبيت 
ویژه ای هستند اما در ميان پيام رسان های داخلی، پيام رسان بله از لحاظ رابط کاربری و خدمات متنوع بانکی از بقيه پيام رسان ها پيشی گرفته است و کاربران تمایل 

زیادی به استفاده از این اپليکيشن دارند.
بعد از زمزمه های فيلتر کردن اپليکيشن های خارجی کم کم بازار پيام رسان های داخلی از جمله پيام رسان بله داغ شد. از آنجا که پيام رسان هایی مانند تلگرام 
خدمات خوبی را به کاربران ارائه داده بودند کار در ابتدا تا حدودی برای پيام رسان های داخلی سخت بود. کاربران برای کوچ به این پيام رسان ها مقاومت می کردند، 

این پيام رسان ها باید تمام تالش خود را بکار می گرفتند تا نيازهای کاربران ایرانی را برطرف کنند.
در ميان پيام رسان های داخلی اپليکيشن بله با بروزرسانی های سریع و کاربردی جایگاه خود را در ميان کاربران به دست آورد و پشتيبانی آن توسط شرکت داده ورزی 
سداد وابسته به بانک ملی یکی از مزیت هایی بود که اطمينان خوبی را برای کاربران ایجاد کرد. این برنامه عالوه بر پيام رسان بودن یک اپليکيشن پرداخت با خدمات 

مالی مناسب است.

  امکان گفتگوی فردی و گروهی در فضایی مطمئن
اپلیکیشن بله قابلیت بحث کردن با دیگر کاربران در یک محیط دلنشین، راحت و با 
ــراه و ثابت )موبایل، وب و یا  ــترهای هم امکانات زیاد و تجربه ای یکپارچه در همه بس
دسکتاپ( را دارد. ایجاد و ارسال استیکرهای مورد عالقه، امکان استفاده از بازو )بات( در 

بستری تعاملی با دیگران بخش دیگری از قابلیت های این پیام رسان است.
ارسال و دریافت تصاویر، فیلم ها و فایل های گوناگون و همچنین نگهداری مطمئن در 
زیرساخت ابری پایدار و سریع از ویژگی های پیام رسان بله است که دسترسی مستقیم 

در هر زمان، مکان و با هر ابزار را دارا است.
کاربران با پیام رسان بله می توانند کسب و کار خود را رونق ببخشند. تمامی داده های 
این برنامه با استفاده از قراردادهای رمزنگاری محافظت می شود و به هیچ وجه نمی توان 

به متن دسترسی پیدا کرد.

اپلیکیشن بله با خدمات تعاملی و خدمات مالی بر روی ویندوز )دسکتاپ(، گوشی های 
همراه با سیستم عامل اندروید و آی او اس قابل نصب و همچنین بر روی بستر وب نیز 
قابل استفاده است که این برنامه با یک شماره همراه معتبر برای تمامی کاربران قابل 
راه اندازی است. دانلود اپلیکیشن از طریق گوگل پلی، بازار، سایت پیام رسان بله و سایر 

منابع معتبر عرضه کننده اپ امکان پذیر است.

  جایگاه در بين شبکه های اجتماعی پرکاربر
طی سال های اخیر پیشرفت تکنولوژی باعث شد مردم با استفاده از اینترنت و شبکه های 
اجتماعی نیاز روابط اجتماعی خود را رفع کنند. در حال حاضر بیشتر روابط از طریق 

شبکه های اجتماعی آغاز می شود.
امروزه خانواده ها بر اساس نسبت فامیلی که با هم دارند در پیام رسان ها اقدام به ایجاد 
ــوند. گروه ها  ــروه خانوادگی می کنند و از این طریق از حال همدیگر با خبر می ش گ
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پیام رسان
 بومی

معموال بر اساس موقعیت صنفی و یا جغرافیایی درست می شوند به عنوان مثال صنف 
لوازم یدکی برای همکاران یک گروه تشکیل می دهند یا اهالی یک روستا را به یک گروه 

به اسم روستا دعوت می کنند.
کاربران پیام رسان بله مانند کاربران اپلیکیشن تلگرام این امکان برایشان فراهم شده 
ــت تا با ساخت کانال و گروه اشتراکات تصویری، متنی و صوتی در بین کاربران در  اس
رده های مختلف را آسان کنند. با ساخت گروه نیز می توانند با موضوعات مختلف افراد را 

بصورت مجازی در کنار هم جمع کنند و از نظرات همدیگر بهره ببرند.
افرادی که دارای کانال یا ربات هستند در صورتی که شرایط الزم را دارا باشند می توانند 
درخواست رسمی شدن کانال یا ربات خود را به بله ارائه دهند. البته رسمی شدن کانال 

یا ربات مشروط به احراز هویت اشخاص حقیقی است.
شرکت ها و افراد حقوقی نیز می توانند با ارائه کپی مدارک مانند روزنامه های رسمی 
ــدن کانال و ربات در پیام رسان بله  ــتندات هویتی اقدام به رسمی ش ــیس و مس تاس

نمایند. 

به استفاده از این اپلیکیشن دارند.
پیام رسان بله که یک اپلیکیشن مالی نیز محسوب می شود خیلی زود جای خود را در 
میان برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند ایرانی گرفت و با امکانات مالی خوبی که 
دارد از محبوبیت خوبی برخوردار است. پشتیبانی شرکت داده  ورزی سداد و بانک ملی 

ایران از لحاظ خدمات و امنیت به کاربران اطمینان الزم را داده است.
یکی از مزیت های استفاده از پیام رسان بله هزینه پایین اینترنت است که برای استفاده 
ــده است. کاربران برای انتقال فایل ها و تصاویر و  ــان های داخلی مصوب ش از پیام رس
اشتراک گذاری اشتراکات خود هزینه بسیار پایین تری نسبت به استفاده از تلگرام بابت 

اینترنت خواهند پرداخت.
 

 
  احترام بله به حریم خصوصی افراد

ــان بانکی بله حریم  ــت: پیام رس ــن بله آمده اس در حریم خصوصی و قوانین اپلیکیش
خصوصی استفاده کنندگان از این برنامه را تکریم کرده و برای حفظ و رعایت قوانین 

حقوق شهروندی زیرساختهای فنی را به روز و تقویت کرده است.
پیام رسان بانکی بله هیچ دخالت و تصرفی جهت دسترسی، انتقال، تغییر یا حذف محتوا 
یا محدودسازی دسترسی کاربر به اطالعات خصوصی را ندارد و هیچ گونه پاالیشی در 

اطالعات تبادل شده خصوصی انجام نمی دهد.
ــب درآمد از تبلیغات شرایط و  ــان بله جهت فروش محتوا بر بستر بله و کس پیام رس
ضوابطی دارد که باید قبل از اقدام مطالعه و پذیرفته شود، به عنوان مثال یکی از بندها 
ــرویس فروش محتوای دیجیتال بر بستر بله باید  ــت: جهت فعال سازی س چنین اس
قراردادی ما بین صاحب کانال و پیام رسان بله به امضا برسد و مدارک و مستندات الزم 

تحویل داده شود.

  نزدیک بودن محيط کاربری با تلگرام
تلگرام یک از محبوبترین و معروفترین پیام رسان های خارجی در ایران بود که کاربران 
به محیط آن عادت کرده بودند. اگر جزو میلیون ها کاربر عالقمند به تلگرام بوده باشید، 
ــتفاده از محیط کاربری پیام رسان بله و اندکی کار با آن متوجه شباهت آن  هنگام اس
با محیط کاربری تلگرام خواهید شد. بخش تنظیمات شخصی، استیکرها، و چیدمان 
ــیاری از موارد دیگر شبیه به محیط برنامه تلگرام  ــال پیام از بله و بس آیکون های ارس

است.
امروزه بدلیل عالقه بیش از حد مردم به شبکه های اجتماعی کمتر گوشی هوشمندی 
ــده باشد. برنامه نویسان  ــان بر روی آن نصب نش را می یابید که حداقل یک پیام رس
برنامه های همراه دنبال ایده های جدید هستند تا وابستگی استفاده از پیام رسان ها 
را افزایش دهند. تلگرام و اینستاگرام از میان پیام رسان های خارجی دارای محبوبیت 
ویژه ای هستند اما در میان پیام رسان های داخلی، پیام رسان بله از لحاظ رابط کاربری 
و خدمات متنوع بانکی از باقی پیام رسان ها پیشی گرفته است و کاربران تمایل زیادی 

  استقبال از پيام رسان داخلی در آینده
با توجه به اینکه احتمال دارد سیاست ها به گونه ای پیش رود که در آینده نزدیک اقبال 
ــان های داخلی بیشتر شود، توسعه دهندگان این برنامه ها  کاربران ایرانی به پیام رس
ــاخت ها باید نسبت به بروزرسانی برنامه و کاربر پسند کردن آنها  ضمن تقویت زیرس
ــت که ظرفیت کافی از هر لحاظ را برای  ــان هایی اس اقدام کنند. بله یکی از پیام رس

توسعه بهتر دارد.
ــان ها امنیت و حفظ حریم  در حال حاضر یکی از اولویت های مهم کاربران پیام رس
خصوصی آنها است و شاید یکی از دالیلی که کاربران برای کوچ کردن به پیام رسان های 
داخلی مقاومت می کنند عدم اطمینان و اعتماد به بحث امنیت این پیام رسان ها است. 
پیام رسان بله مانند بیشتر پیام رسان های خارجی قابلیت رمزگذاری بر روی دسترسی 

و همچنین جلوگیری از اتصاالت متفرقه به حساب کاربر را دارا می باشد.

اگر جزو میلیون ها کاربر عالقمند به تلگرام بوده 
باشید، هنگام استفاده از محیط کاربری پیام رسان 
بله و اندکی کار با آن متوجه ش��باهت آن با محیط 

کاربری تلگرام خواهید شد.
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مقالـه

فرصت ها  وتهدیدهای اینرتنت ماهواره ای برای رشکت های مخابراتی

در این مطلب به بررسی تکنولوژی جدید خدمات ارتباطی و اینترنتی ماهواره ای استارلينک و تاثير آن بر کسب و کار شرکت های خدمات ارتباطی می پردازیم.
 سوالی که پيش می آید این است که چگونه این پدیده نوظهور بخش مخابرات و شرکت های خدمات دهنده ارتباطات را به چالش می کشد؟

گرچه لوگوی شرکت استارلینک هم اکنون برای بسیاری ازمردم نا آشنا است اما قطعا 
مردم دنیا از این به بعد بیشتر به آن توجه خواهند کرد. استارلینک، شرکت ارتباطات 
ــرمایه دار و کارآفرین، با استفاده از ساخت راکت  ــط ایالن ماسک س ماهواره ای، توس
اسپیس ایکس تاسیس شده است و طبق برنامه در حال تکمیل شدن است و اعالم 
کرده که خدمات ارتباطی 3۰۰ مگابایت در ثانیه با تاخیر تقریبی 2۰ میلی ثانیه به 

زودی در سراسر جهان  ارائه خواهد شد.
این شرکت در ایاالت متحده اخیرا معامله خوبی کرده است که شامل ۹۰۰ میلیون 
ــدرال با هدف ارائه ارتباط به  ــازمان ارتباطات ف دالر تامین مالی تحت برنامه های س
مناطق روستایی می باشد و این عرضه آنقدر رقابتی است که شرکت های خدمات دهنده 
ــازمان ارتباطات فدرال اعتراض نموده و گفته اند که تکنولوژی  اینترنتی زیادی به س
استفاده شده توسط این شرکت آزمایشی است و به اندازه کافی تست نشده است و 
مشکالت زیادی را در آینده به وجود خواهد آورد. اگر آن را به عنوان نشانه واضح به 
چالش کشیدن صنعت ارتباطات درنظر نگیرید، هنوز به اندازه کافی تاثیر این پدیده 

نوظهور را ندیده اید.
استارلینک نه تنها شبکه ماهواره ای خود را از طریق هر پرتاب اسپیس ایکس مستقر 
کرده، بلکه از طریق سایتش پیش ثبت نام انجام می دهد و به زودی به حدود صدها 
هزار نفر در آمریکا و سایر کشورها ارائه خواهد شد. عالوه بر ارتباط تحت وب، خدمات 
تلفنی با تماس های اضطراری و قیمت مناسب برای کاربرانی که درآمد مناسبی دارند، 

اپراتورهای مخابراتی را در برخی از مناطق مستقیما به چالش می کشاند.
در عین حال مشتریان پیشاپیش آنتن ها و کیت های ارتباطی خود را دریافت نموده، 
ــال می کنند و درباره اینکه چگونه زندگی شان به واسطه  ویدئوهای با حجم باال ارس
ارتباط ارائه شده توسط این شرکت تغییر کرده، می نویسند. چقدر واقعا تکنولوژی و 
ساختار استارلینک می تواند برای آنها جالب باشد؟ به زودی این امکان فراهم می شود 
تا این خدمات را بیشتر به این سیاره و مشتریان بالقوه خود در سراسر جهان توسعه 
ــرکت های مخابراتی  ــا باعث اختالل زیادی در  برنامه ریزی درآمدی ش دهد و قطع

می شود. 
سیر تکاملی استارلینک جالب است، از یک سو از ماموریت های پرتاب موشک اسپیس 
ایکس بهره می برد که شرکتی است که موفق به پایین آوردن هزینه و ثبت موانع برای 
ــده است )می تواند همزمان حدود ۶۰ ماهواره پرتاب  قرار دادن ماهواره ها در مدار ش
کند یا حتی از آنها برای پر کردن ظرفیت بالاستفاده در ماموریت های دیگر بهره ببرد(. 
ــت و با میزان شکست  در عین حال، تکنولوژی ماهواره ای خودش را ایجاد نموده اس
ــیار پایین، آن را بسیار ارزان ترو کاربردی تر ساخته است. از همه مهم تر، هدفش  بس
ایجاد زیرساختی است که بتواند در هر جایی از جهان به سادگی و تنها با ارائه آن در 
صفحه وب و بدون نیاز به گسترش بسیار زیاد زیرساخت شرکت در هر بازاری استفاده 
شود، آنتن ها را می توان مستقال نصب کرد و این سرویس را می توان تقریبا بدون نیاز 

به استخدام افراد زیادی برای پشتیبانی ارائه نمود.
یکی از بزرگترین سواالت و چالش ها در مورد صنعت ارتباطات، چگونگی ارائه ارتباط 
ــتایی کم جمعیت است، جایی که گسترش زیرساخت ها  مناسب برای مناطق روس
ــیاری از این مناطق، همراه با سایر موارد از  ــت. آیا بس از لحاظ اقتصادی عملی نیس
قبیل آنهایی که از بالیای طبیعی تاثیر پذیرفته اند، از خدمات ارتباط ماهواره ای مانند 
استارلینک با پهنای باند رقابتی و قیمت منطقی استفاده خواهند نمود؟ چه اتفاقی 
ــرکت های  ــد اگر این خدمات نه تنها برای این مناطق بلکه در جاهایی که ش می افت
ــبتا کم تحرک بوده اند، درنظر گرفته  ــنتی در راستای ارائه خدمات  نس مخابراتی س

شود؟
ــیار دیگر را در بازاری به وجود می آورد که معموال  ــتارلینک همچنین مسائل بس اس
ــدن  تمایل به بهینه کردن آن خدمات دارد. در این رهگذر چه اتفاقی برای بی اثر ش

دکتر جمشيد قضاتی 
نویسنده و تحلیلگر مدیریت کسب و 

DBA - کار وفناوری

ــاختی که در موارد بسیاری به شرکت های دیگر مجددا  مجوزهای عملیاتی یا زیرس
فروخته می شود، می افتد؟ آیا رقبای استفاده کننده از تکنولوژی های ماهواره ای ظهور 
می کنند که بتوانند خدمات رقابتی را در هر بازاری ارائه دهند؟ و چه اتفاقی در بازاری 
می افتد که حاکمان و دولت ها به دنبال حفظ نظارت بر خدمات ارتباطی اپراتورهای 
داخلی خود هستند و ازمسیر این نظارت برای اعمال برخی انواع محدودیت ها سود 
خواهند برد؟ آیا دولت هایی از قبیل روسیه واقعا قصد آزار و اذیت کسانی را دارند که 

به این روش متصل می شوند؟
ــتارلینک در مناطق روستایی در نقاط  ــنهادهای رقابتی اس ــاهد پیش آیا به زودی ش
ــناریوی  مختلف دنیا و ایران خواهیم بود؟ تا چند مدت پیش این بحث فقط یک س
علمی تخیلی بود اما حاال به نظر می رسد برخالف آنچه معموال در مورد اخبار ایالن 
ماسک و کارهای ناتمامش اتفاق افتاده، باشد. در حال حاضر ظهور چالش اعالن شده 
توسط استارلینک به نظر می رسد طبق برنامه فرا رسیده باشد. آیا امسال شاهد ورود 

خدمات اینترنتی و مخابراتی  بسیار رقابتی تر خواهیم بود؟
هدف شرکت هوا فضای ایالن ماسک گسترش ارائه اینترنت پهن باند با تاخیر کم، از 

فضا و قابل دسترس در سراسر کره زمین است.
ــا چیز جدیدی نیست و مدت زیادی است که وجود داشته  خدمات ماهواره ای اساس
است اما استارلینک در اینجا دو چیز را تغییر داده است، اول، ماهواره هایش در ارتفاع 
ــداری دقیقا ۵۵۰ کیلومتر پایین پرواز کنند )قابل قیاس با ماهواره های تلویزیونی  م
که در ارتفاع مداری 3۶۰۰۰ کیلومتری پرواز می کنند(. دوم، تعداد ماهواره های ارائه 
ــت. استارلینک قبال حدود ۵۰۰ ماهواره به مدار  دهنده اتصال، چیز کامال تازه ای اس
ــر ۱۱۵۰۰ ماهواره دیگر هم پرتاب  ــال دیگ پرتاب کرده بود و برنامه دارد تا چند س
نماید. در حال حاضر، کال حدود 2۵۰۰ ماهواره در مدار وجود دارد که بدان معناست 
ــتارلینک قصد دارد ماهواره های بیشتری نسبت به تمام کشورها و سازمان ها  که اس
ــتد. این شرکت قصد دارد  در راستای اهداف و ماموری خود انحصار مدار را به  بفرس

دست بگیرد.
آیا ماهواره های بیشتر به معنای اتصال بهتر می باشد؟ به نظر می رسد اینگونه باشد. 
این شرکت، در خصوص این ویژگی ها، جزئیاتی را در حساب توئیتری خود به اشتراک 
ــرکت، تاخیر 2۰ میلی ثانیه برای خدماتش است. در  ــت. هدف این ش ــته اس گذاش
ــه با اتصال فیبر نوری وودافون تاخیر ۸ تا 2۰ میلی ثانیه ارائه دهد. اطالعات  مقایس
بیشتر در مورد ویژگی هایی از قبیل پهنای باند هنوز در دسترس نیست، اگر چه ایالن 
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ماسک گفته که استارلینک باید با استفاده از ارتباط لیزری درون ماهواره ای سریع تر 
از اتصال فیبر نوری باشد،این بدان معناست که ماهواره ها در خالء با همدیگر با سرعت 
نور ارتباط برقرار می کنند )این روش از نظر تئوری سریع ترین سرعت ممکن است(.

از نظر مهندسی و تکنولوژی عالی به نظر می رسد، اما باید واقعیتی را در نظر داشت 
وآن این است که آنچه کاربر معمولی واقعا به آن عالقه دارد، قیمت خواهد بود. گوین 
ــات ول )Gwynne Shotwell(، رئیس و مدیر اجرایی ارشد اسپیس ایکس در  ش
این رابطه گفته که آنها مدل اشتراک ماهانه حدود ۹۹ دالر را پیشنهاد داده اند. بعالوه، 
ــت.  ــک قیمت ۱۰۰ تا ۵۰۰ دالر برای اتصال پایانه به ماهواره ها را ذکر کرده اس ماس
ــتارلینک 3۰ تا ۵۰ میلیارد دالر درآمد  ــال 2۰۱۹، ماسک اشاره می کند که اس درس
ساالنه به دست می آورد که با نرخ های در نظر گرفته شده نیاز به صدها میلیون مشتری 
دارد. سوال مهمی که پاسخ آن در آینده نه چندان دور مشخص می شود این است که 
در فضای رقابت شرکت های مخابراتی و تکنولوژی اینترنت ماهواره ای چه بخش از درآمد 
و سود شرکت های مخابراتی به سبد این رقیب جدید منتقل می شود و آیا این پارادایم 

منجر به تضعیف و یا انحالل بخشی از شرکت های مخابراتی خواهد شد؟

  چگونه صنعت مخابرات می تواند همزمان با رقابت در بازار از پدیده 
استارلينک سود ببرد؟

ــب و کار چالشی و  ــبیه الگوی کس احتماال به این موضوع فکر کرده اید، این مورد ش
مخرب است و تهدید بالقوه ای برای صنعت مخابرات است. ممکن است اینطور باشد 

اما اجازه دهید توضیح دهم که چطور این بخش می تواند از آن سود هم ببرد.
استارلینک در حال راه اندازی خدمات خود تا پایان سال 2۰2۰ در آمریکای شمالی 
ــک برای ورود سریع به بازار، از پیش  ــر جهان است. ماس و تا پایان 2۰2۱ در سراس
گام های بسیار مهمی برداشته است. استارلینک در ژوئن 2۰2۰ درخواست مجوز از 
ــت. کانادا دومین و بزرگترین کشور جهان، مناطق روستایی   مخابرات کانادا کرده اس
و بسیاری دارد و اینجا دقیقا همان مکانی است که این شرکت تالش های خود را بر 
روی آن متمرکز می کند. از این رو، استارلینک قصد دارد تا خدماتش را در جایی ارائه 

دهد که دسترسی در گذشته گران یا کامال غیرقابل دسترس بوده است.
ــتایی دو چیز است. اول، بعید است که خدمات  دلیل آنها برای تمرکز در مناطق روس
ــهری برآید و حتی  ــد از عهده مصرف زیاد داده مناطق ش ــتارلینک به زودی بتوان اس
ــت که آیا آنها هرگز خواهند بود یا خیر؟ دوم، آنها راهی برای برآورده  ــخص نیس مش
ساختن نیازها در بازارهای مخابراتی کشف نموده اند. گسترش مناطق روستایی و دور از 
دسترس اغلب برای اپراتورها سودآور نیست اما برای استارلینک مسئله ای نخواهد بود که 
آیا شما می خواهید از قایق ماهیگیری روی یک دریاچه زیبا و یا در یک بیابان دور افتاده 
در کشورتان به اینترنت جهانی متصل شوید یا از آپارتمان تان در مرکز شهر به اینترنت 
وصل شوید. بنابراین، استارلینک به دنبال رقابت با  شرکت های خدمات مخابرات محلی 

نیست، یا حداقل هنوز نه.
در عین حال، شرکت اسپیس ایکس می تواند شریک بسیار خوبی برای اپراتورهای مخابراتی 
باشد. گسترش بسته قوی با افزودن ارائه اتصال به اینترنت در هر مکان دور دست یا مناطقی 
که به هر دلیل ارائه خدمات اینترنت محدود شده می تواند مزیت رقابتی واقعی این شرکت 
باشد. مشتریان می توانند همچنان به اتکا بر شرکت های عرضه کننده خدمات مخابراتی 
مدنظرشان ادامه دهند و اطمینان حاصل نمایند که اگر در محلی با آنتن دهی تلفن همراه 
هیچ یا صفر باشند، ارتباط تلفن همراهشان با اتصال از فضا پشتیبانی خواهد شد. این امر در 

نهایت نه تنها به نفع این صنعت بلکه به نفع مشتری نیز خواهد بود.
فایده دوم برای این بخش این واقعیت است که الگوهای کسب و کار چالش زایی که 
استارلینک به طور آشکار دنبال می کند، همیشه جریانی را هدایت کرده اند و نوآوری 
ــرکت ها  ــرفت می کند. بله، برخی ش و در نهایت صنایع  مخابراتی را مجبور به پیش
ــهم بازار را از دست بدهند یا حتی نابود شوند، اما آنهایی که به حد  ــت س ممکن اس
ــهم خود را در بازار افزایش می دهند. در اینجا  ــتند تا تغییر کنند، س کافی فعال هس
مثالی را ذکر می کنم و آن اینکه آیا با آمدن تاکسی های اینترنتی شرکت های تاکسی 
ــد تا آنها نیز پیشرفت کنند، دیجیتال تر  ــنتی از بین رفتند؟ خیر، اما انگیزه ای ش س
شوند، خدمات بیشتری ارائه دهند و آنهایی که مایل به پیشرفت بودند در نهایت رشد 
کردند. ماشین برقی تسال، پروژه دیگر شرکت ایالن ماسک را در نظر بگیرید، آیا هر 
ــب و کار تسال باعث تغییر  کدام از ما یک خودروی برقی داریم؟ خیر، اما الگوی کس
رویکرد در صنعت خودرو شد و رقابت برای کسب مقام اول در بخش خودروی برقی 

هنوز به پایان نرسیده است.

 عرضه  خدمات  اینترنتی ماهواره ای  در آستانه تحقق
کالم آخر اینکه تمرکز استارلینک بر روی مناطق روستایی برای اپراتورهای مخابراتی 
ــان اضافه نمایند. بعالوه،  ــد تا به مجموعه شرکا و البته رقبای ش می تواند جالب باش
الگوی کسب و کار استارلینک می تواند در این بخش تحولی ایجاد نماید که منجر به 
نوآوری شده و منافعی برای کل صنعت تلکام  و مشتریان  آن ایجاد می نماید. عالوه 
بر آن، هدف استارلینک از آوردن اینترنت به مناطق دورافتاده  یا فاقد پوشش فراگیر 
اینترنتی که مردم هنوز شانس اتصال به شبکه جهانی اینترنت را نداشته اند و یا دچار 
محدودیت هایی شده اند، عامل بسیار ستودنی می باشد، سوال مهمی هم اکنون مطرح 
ــت که  گرچه در مناطق شهری روش های مختلفی برای کاهش  ــت و آن این اس اس
ــتری این تکنولوژی است اما هنوز مشخص نیست چطور  هزینه پرداختی برای  مش
خانواده ای که در منطقه روستایی دور افتاده زندگی می کند، می تواند ماهانه ۹۹ دالر 

و برای هزینه سخت افزاری  ۵۰۰ دالر بپردازد.
ــر دنیا قطعا پیشرفت پروژه استارلینک را دنبال می کنند و به دنبال  مردم  در سراس

اخبار جدیدی از این تحول ارتباطی هستند.

هدف ش��رکت ه��وا فضای 
ماس��ک گس��ترش  ای��الن 
ارائه اینترن��ت پهن باند با 
تاخی��ر کم، از فض��ا و قابل 
دس��ترس در سراسر کره 

زمین است.
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری در خدمت گرنت تحقیق و 
توسعه، حدود ۸۰ درصد از هزینه های R&D شرکت های دانش بنیان در حوزه  علوم 

شناختی را تامین می کند.
ــژه  ــرمایه گذاری BRAINVEST وی ــی س ــداد مل ــدت در روی ــی وح ــر عل دکت
استارت آپ های حوزه فناوری های علوم شناختی گفت: طی دو سال و نیم اخیر تالش 
ــعه دهیم. در این دوره  ــا فعالیت های  صندوق را از نظر کمی  و کیفی توس ــم ت کردی
ــرکت دانش بنیان با اهرمی  حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خدمات مالی به ۶۱۰۰ ش
ــده است، این در حالی است که سرمایه صندوق 2۷۰۰ میلیارد  کردن منابع ارائه ش

تومــان بوده است.
ــوآوری ۱۷ هزار میلیارد تومان خدمات مالی را با کمک  ــا بیان اینکه صندوق ن وی ب
ــایر بازیگران اکوسیستم نوآوری، جذب و به شرکت های دانش بنیان تزریق کرده  س
ــب با  ــت، افزود: ما در صندوق نوآوری تالش کردیم تا ابزارهای مختلفی را متناس اس
ــرکت های دانش بنیان طی چرخه عمرشان طراحی کنیم چرا  وضعیت و نیازهای ش
که ما استارتاپ ها و همچنین هسته هایی داریم که ممکن است به شرکت های دانش 

بنیان تبدیل شوند و بتوانند ورودی این اکوسیستم را تقویت کنند.
ــکوفایی افزود: صندوق نوآوری در خدمت گرنت تحقیق  رئیس صندوق نوآوری و ش
ــش بنیان را در  ــرکت های دان ــدود ۸۰ درصد از هزینه های R&D ش ــعه، ح و توس
ــرکت دانش بنیان سفارش  حوزه های فناوری همگرا تامین می کند، یعنی اگر یک ش
R&D داشته باشد و افرادی نیز بتوانند این تحقیق و توسعه را انجام دهند، می توانند 
ــت صندوق نوآوری نیز تیم  ــال کنند تا در نهای ــام کرده و پروپزال خود را ارس ثبت ن

R&D برگزیده را انتخاب کند.
 وحدت، خدمت گرنت تحقیق و توسعه، رویدادهای »پیوند« و بحث هم سرمایه گذاری 
را از سرویس های مناسب صندوق نوآوری برای توسعه حوزه علوم شناختی و نزدیک 
شدن به کسب و کار اعالم کرد و گفت: در رویداد »پیوند« اگر هسته ای شکل گیرد و 
فقط یک شتابدهنده بپذیرد که آن را جذب کند، صندوق نوآوری ۱2۰ میلیون تومان 

تسهیالت قرض الحسنه به آن شتابدهنده  اعطا می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه هم سرمایه گذاری مترقی ترین خدمت در صندوق نوآوری و 
شکوفایی است، اظهار کرد: ۶۱ طرح در بحث هم سرمایه گذاری مورد حمایت صندوق 

قرار گرفته است. 
ــرکت  در این طرح صندوق نوآوری ۸۰ درصد اعتبار طرح را بدون مداخله در امور ش
ــیویر و داروهای  تامین مالی می کند؛ همانند کاری که ما درباره تولید داروی رمدس
نارکوتیکی به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر و شرکت های داروسازی انجام دادیم 
ــد، لذا این مدل هم سرمایه گذاری می تواند به رشد  ــمی شروع ش و کار به صورت رس

ایده هایی که وجود دارد کمک و آنها را به کسب و کار تبدیل کند.

صندوق نوآوری ۸۰ درصد از هزینه های R&D شرکت های دانش بنيان در حوزه های فناوری همگرا را تامين می کند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به توسعه ظرفیت های صندوق های پژوهش 
و فناوری به عنوان یکی از عامالن صندوق نوآوری در تقویت اکوسیستم اشاره کرد و 

گفت: امروز همه استان ها از صندوق های پژوهش و فناوری برخوردار هستند.
 این صندوق ها به ما کمک کردند تا همه شرکت های دانش بنیان کوچکی که تا ۵۰۰ 
میلیون تومان نیاز به تسهیالت داشتند را از طریق خط اعتباری تامین مالی کنیم تا 

کار هیچ شرکتی متوقف نشود.

  امروز سرمایه گذاری های کالنی در دنيا در حوزه علوم شناختی 
صورت می گيرد

ــکده علوم  ــن رویداد نیز دکتر کمال خرازی، رئیس هیات امنای پژوهش ــه ای در ادام
شناختی با بیان اینکه کمتر افرادی باور می کردند که بتوانیم در حوزه علوم شناختی، 
ــتارت آپ ها را پرورش دهیم، افزود: علوم شناختی می تواند به عنوان کسب و کار  اس
ــتارت آپ ها می توانند شکل بگیرند و به  ــود. امروز با حمایت صندوق ها، اس مطرح ش

شرکت دانش بنیان تبدیل شوند و به جامعه خدمت ارائه کنند.
رئیس هیات امنای پژوهشکده علوم شناختی ادامه داد: راه اندازی مرکز نقشه برداری 
ــده  ــتاری، معاون علمی  و فناوری رئیس جمهوری انجام ش مغز که به همت دکتر س
ــگاه ها قرار دارد، موجب شد تا آزمایشگاه های مستقل  ــت و امروز در اختیار دانش اس

تشکیل شوند.
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  شتابدهنده ها عامل اتصال استارت آپ ها به صندوق نوآوری هستند
ــیاوش ملکی فر، معاون  ــرمایه گذاری BRAINVEST دکتر س در ادامه رویداد ملی س
توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با بیان اینکه هم اکنون ۶۱۰۰ شرکت دانش بنیان 
در کشور مشغول به فعالیت هستند، بیان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان تنها 
ــال ۹2 تشکیل شده و در حال حاضر  ــتم نوآوری کشور، از س نهاد تامین مالی اکوسیس
ــهیالت، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و خدمات  در حدود ۷۰ خدمت را در حوزه های تس
بالعوض توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور ارائه می کند، بنابراین 
نفوذ ما در استان ها و بهره مندی شرکت ها از خدمات صندوق در سراسر کشور روند افزایشی 

داشته است.
وی با بیان اینکه شتابدهنده ها عامل اتصال استارت آپ ها به صندوق نوآوری هستند، گفت: 
شتابدهنده ها به عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم، به استارت آپ ها کمک می کنند تا از 
»دره مرگ« عبور کنند. حدود ۸۰ شتابدهنده در کشور وجود دارد که ما می توانستیم با 

حمایت از شتابدهنده ها، به شرکت های فناور کمک کنیم.
ملکی فر با اشاره به برگزاری سلسله رویدادهای »پیوند« از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، 
تصریح کرد: در این رویدادها، ما ارتباط شتابدهنده ها با استارت آپ ها را برقرار می کنیم. به 
عبارت دیگر وقتی یک شتابدهنده با یک استارت آپ قرارداد شتابدهی مشترک می بندد، 
ما در صندوق نوآوری سرمایه  جسورانه خود را در اختیار آن ها قرار می دهیم و در سود و 
زیان طرح نیز شریک می شویم و شتابدهنده ها می توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از 

منابع ما استفاده کنند.

ــات و  ــگاه ها حاصل حمایت از موسس ــرازی گفت: خرید ابزارها و کمک به دانش خ
شرکت هایی است که ابزارساز بودند.وی در ادامه با اشاره به اینکه مطالعات کارکردهای 
شناختی ذهن و مغز انسان، هدف علوم شناختی است، ادامه داد: کارکردهای شناختی 
به مجموعه ای از فرایندهای ذهن و مغز از جمله توجه به هوشیاری، ادراک، حافظه، 
تفکر، تکلم، تصمیم گیری خالقیت و غیره اشاره دارد و از سوی دیگر در آن ماهیت 

ذهن و آگاهی انسان و رابطه ذهن و مغز در حوزه فلسفه ذهنی بررسی می شود.
ــناختی، جامعه  ــر آموزش و پرورش ش ــناختی در حوزه های دیگر نظی ــرد ش  رویک
شناختی، علوم ارتباطات و رسانه، پزشکی، روانپزشکی، مهندسی، علوم دفاعی و حتی 

اقتصاد و مدیریت نیز کاربرد دارد.
ــناختی حوزه  ــناختی تصریح کرد: علوم ش ــکده علوم ش رئیس هیات امنای پژوهش
ــناس، روانشناس، زبان شناس،  ــت که در آن دانشمندان عصب ش ــته ای اس میان رش
انسان شناس، مردم شناس و متخصصان هوش مصنوعی در یک تعامل جمعی در پی 
کشف اسرار ذهن و مغز و کارکردهای شناختی آن هستند.وی در پایان درباره رویداد 
ملی سرمایه گذاری BRAINVEST که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، 
ــتارت آپی برای جذب سرمایه موردنیازشان  ــت شرکت اس گفت: در این رویداد هش
حضور دارند و این نشان می دهد حوزه علوم شناختی می تواند به عنوان کسب و کار 

مطرح شود که این مسئله با حمایت صندوق ها امکانپذیر است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین تصریح کرد: اگر بخواهیم زاد و ولد 
طرح های فناورانه را در شرکت های دانش بنیان افزایش دهیم، باید به شتابدهنده ها ورودی 
خوبی دهیم. امروز رویکرد صندوق حمایت از استارت آپ ها با تکیه بر ظرفیت شتابدهنده ها 

است.

وی در پایان به رویدادهای »دوشنبه های استارتاپی« اشاره کرد و افزود: تاکنون 2۷ رویداد 
ــده و بیش از ۱۷۰ استارت آپ طرح های خود را در  ــنبه های استارتاپی« برگزار ش »دوش

معرض سرمایه گذاران قرار داده اند.

  رویداد ملی سرمایه گذاری BRAINVEST، آماده شدن زیست بوم 
فناوری برای جذب سرمایه گذار است

ــمیعی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری گیالن  ــه این رویداد نیز دانیال س در ادام
گفت: رویداد ملی سرمایه گذاری BRAINVEST، آماده شدن زیست بوم فناوری برای 
ــرمایه گذار  است؛ از اینگونه رویدادها است که کسب و کارها بیرون می آیند.وی  جذب س
ــایر رویدادهای  ــرمایه گذاری همچون س افزود: رویداد BRAINVEST، یک رویداد س
سرمایه گذاری در جذب، منتورینگ، ارزیابی و ... برای سرمایه گذاران و استارت آپ ها جهت 

جذب سرمایه است.
ــده در  ــرد: طرح های ارائه ش ــاوری گیالن اظهار ک ــدوق پژوهش و فن ــل صن مدیرعام
BRAINVEST، نتیجه ۱۰۰ طرح است که از این تعداد ۴۱ طرح مورد قبول قرار گرفت 
و ۱۵ طرح نیز آماده جذب سرمایه شدند. از ۱۵ طرح نیز ۱۱ طرح از نظر علمی  آمادگی 
ــرمایه گذاری  ــه پیدا کرده و در نهایت ۸ طرح برای پیش ارائه طرح در رویداد ملی س ارائ

BRAINVEST حاضر شدند.
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سامسونگ تا سال ۲۰۲3 بر بازار گوشی های تاشو مسلط می شود

گنجایش باالی باتری در آیفون ۱3

سامسونگ با تولید بیش از سه میلیون گوشی تاشو ۸۸ درصد از سهم بازار گوشی های 
هوشمند را تشکیل می دهد.

شرکت سامسونگ در حال حاضر در بازار گوشی های تاشو هوشمند پیشرو است و انتظار 
می رود که این روند ادامه یابد. این شرکت می گوید  بیش از سه میلیون گوشی تاشو تولید 
کرده و  ۸۸ درصد از نظر سهم بازار را تشکیل داده است. شرکت تحقیقاتی کانترپوینت 
پیش بینی می کند که سامسونگ این سهم را حفظ کرده و تا سال 2۰23 تا ۷۵ درصد 

این رویه را ادامه خواهد داد.

ــیار زیاد است و تعداد محموله های نزدیک به سه میلیون  در حال حاضر، این درصد بس
ــتگاه برای سال 2۰2۰ در فضای تاشو افزایش می یابد و در سال 2۰23، این شرکت  دس
معتقد است که تعداد آن ها به صورت تصاعدی به حدود 3۰ میلیون واحد افزایش می یابد. 
در نهایت، اگر  تحقیقات شرت کانترپوینت دقیق باشد، حدود 22.۵ میلیون دستگاه به 

سامسونگ ارسال می شود.
ــیائومی و  این رقم رقابت فزاینده در این فضا به وجود می آورد. به عنوان مثال هواوی، ش
مایکروسافت دارای گوشی های هوشمند تاشو مخصوص به خود هستند. انتظار می رود که 
گوگل، TCL، Honor و دیگر شرکت ها نیز دیرتر وارد بازار شوند. با افزایش روند، احتماالً 

مارک های دیگر نیز تولید این دستگاه ها را دنبال کنند.
گفتنی است این رقم هنوز بسیار کمتر از عرضه جهانی گوشی های هوشمند است. این 
تعداد در بیشتر تخمین ها بیش از یک میلیارد است. اما این نقطه شروع خوبی بوده و اگر 
شایعات مربوط به سامسونگ از جمله S Pen با قابلیت تا شدن و کاهش هزینه ورودی 
صحت داشته باشد، بسیاری از کاربران Galaxy Note سامسونگ می توانند متقاعد شوند 
که از این روند استفاده کنند؛ و این موضوع در کنار تسلط سامسونگ در نمایشگر های تاشو، 

می تواند به سامسونگ کمک کند در صدر جدول قرار بگیرد.
با این حال، همانطور که در باال ذکر شد، سامسونگ تنها OEM عالقه مند به بازار تاشو 
نیست. بزرگترین رقیب این شرکت ، اپل، احتماالً عامل اصلی در اینجا خواهد بود و حداقل 

به توانایی سامسونگ برای حفظ چنین سهم بازار غالبی مربوط می شود.

باتری استفاده شده در آیفون ۱3 به گونه ای طراحی شده که در مقایسه با سری قبلی باتری 
گوشی های اپل تا نه ساعت به صورت مداوم امکان پخش فیلم به صورت آنالین را داشته 
باشد.به گزارش انگجت، باتری گوشی آینده اپل می تواند تا حدود نه ساعت به صورت مداوم 
پخش فیلم آنالین داشته باشد.براساس گزارش ها گوشی هوشمند آیفون ۱3 پرومکس 
ــت که در مقایسه با آیفون ۱2 پرومکس ۱۸ درصد  دارای باتری ۴3۵2 میلی آمپری اس
ــته، همچنین پیش بینی می شود گوشی ۱3 مینی نیز دارای باتری 2۴۰۶  افزایش  داش
میلی آمپری باشد که در مقایسه با آیفون ۱2مینی هشت درصد افزایش ظرفیت باتری 
دارد.شایان ذکر است گوشی های جدید آیفون از تراشه Bionic A۱۵ استفاده می کنند 
که این امر باعث کاهش ۱۵ تا 2۰ درصدی مصرف باتری می شود. افزون بر این  مدل های 
پرو دارای ProMotion ۱2۰ هستند که صفحه نمایش آیفون را ۱2۰ بار در ثانیه به 
روز می کنند که این امر باعث کاهش عمر باتری می شود. براساس گزارش های اخیر اپل 

گوشی های جدید این شرکت در ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد.
گزارش ها حاکی از آن است که گوشی های جدید بلندگوی خود را به سمت راست باالی 
قاب انتقال داده تا تغییر اندازه در آن ها ایجاد شود. همچنین پیش بینی می شود ارتفاع تاچ  
از ۵.3۵میلی متر  به ۵.3۰ میلی متر کاهش یافته باشد. همچنین گفته شده  سری جدید 

آیفون  همچون  سری قبلی خود در پنج رنگ آبی تیره، سبز روشن، قرمز، سفید و سیاه 
به بازار عرضه شود. افزون بر این انتظار می رود آیفون ۱3 بتواند اتصال Lightning را به 
طور کامل حذف کرده و کامال بی سیم شود.شایان ذکر است پیش بینی می شود شرکت 
اپل کیفیت دوربین خود را در مقایسه با دوربین قبلی خود بهبود بخشیده و برای کاربرانش 

امکان تصویر برداری از آسمان شب را فراهم کند.

گوشی موبایل سری۱۲ اپل روشن ترین صفحه نمایش را دارد
ــان حوزه تلفن همراه درباره اینکه کدام تلفن همراه هوشمند  چندی پیش کارشناس
صفحه نمایش روشن تری دارد، بحث هایی داشتند و در حال حاضر اعالم کرده اند که 
گوشی های موبایل هوشمند جدید شرکت اپل که به بازار عرضه شده اند، روشن ترین 

صفحه نمایش را دارند.
ــری ۱2 پرومکس اپل روشنایی  ــان گوشی موبایل هوشمند س طبق اعالم کارشناس
بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها دارد.گوشی موبایل هوشمند سری ۱2 به خصوص 
ــرکت اپل در حال حاضر درخشان ترین صفحه نمایش را دارد  مدل ۱2 پرو مکس ش
  iPhone۱2 و pro iPhone۱2 ــنایی آن به ۸۶۹ نیت رسیده و مدل های که روش
ــری ۱2 گوشی موبایل  ــتند. گفتنی است؛ س ــنایی حدود ۶۹۷ نیت هس دارای روش
هوشمند شرکت اپل توانست در این آزمایش پیروز شود و در کنار روشنایی باالیی که 

این تلفن همراه دارد، کیفیت صفحه آن نیز بسیار باال است.
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نتایج آزمایش های دوربين pro Huawei P۵۰ لو رفت

گوشی جدید هواوی به فناوری 5G مجهز نيستند

عرضه سری جدید موبایل های سامسونگ با حسگر ۵۰ مگاپيکسلی

طی دو سال اخیر سهم هواوی از بازار جهانی به شدت کاهش یافته و خبرها حاکی از آن 
است که گوشی جدید این شرکت به فناوری نسل پنجم اینترنت همراه مجهز نیستند.

به گزارش الیت ریدینگ، جدیدترین موبایل های شرکت هواوی فاقد فناوری 5G است. 
این تحوالت نشان دهنده تغییر رویکرد شرکت نسبت به یک سال قبل است. این شرکت 
چینی سال گذشته ادعا کرده بود در حوزه فروش موبایل و تجهیزات شبکه بی سیم از بقیه 
پیشی گرفته است.در گجت های جدید این شرکت از تراشه های کوالکام برای اتصال به 
 5G شبکه نسل چهارم اینترنت همراه استفاده می شود.بنابراین تعجبی ندارد نبود فناوری
به فروش دستگاه ها خسارت بزند. یوان وو تحلیل گر بازار فناوری در وب سایت هواوی در 
این باره نوشته است: جدیدترین تحقیق ما از مصرف کنندگان نشان می دهد از هر ۱۰ کاربر 
موبایل چینی، نه نفر تصمیم دارند در آینده موبایل 5G بخرند. حتی خریداران موبایل های 
رده پایین نیز تصمیم دارند در آینده موبایل نسل پنجم بخرند. در همین راستا ما تردید 
 4G 5 یک موبایل رده باالیG داریم که آیا مصرف کنندگان تمایل دارند در عصر فناوری
بخرند یا خیر.این بیانیه ای مهم از سوی مدیر ارشد اجرایی شرکتی است که در زمانی نه 
چندان دور ادعا می کرد در حوزه تولید تجهیزات شبکه 5G از شرکت هایی مانند اریکسون 

و نوکیا نیز برتر است. اما امروز در نقاط مختلف جهان تجهیزات شبکه هواوی با تجهیزات 
شرکت های دیگر جایگزین شده است.شرکت هواوی حتی در چین نیز با چالش روبرو شده 
است. این شرکت زمانی رهبر بازار چین بود اما سهم آن از بازار از 32 درصد در دومین سه 

ماهه 2۰2۰ به ۱۰ درصد در سه ماهه دوم 2۰2۱ میالدی رسیده است.

مهندسان و طراحان شرکت هوآوی نتایج ارزیابی دوربین گوشی جدید این شرکت را در 
ــر کردند.به گزارش dxomark، نوشت: هوآوی پرو ۵۰ جدیدترین  قالب توئیتی منتش
ــت. افـزون بر این گوشی جدیـد  ــری پی، تولیدکننده چینی اس ــی هوشمند س گوش
pro Huawei P۵۰ دارای یک سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، لنز دیافراگم 23 میلی 
متری، فالش ال ای دی، تراشه کرین ۹۰۰۰ و فیلمبرداری ۴K، 2۱۶۰۶۰ فریم در ثانیه 

است. گفته شده مهندسان و طراحان شرکت هوآوی با استفاده از تنظیمات پیش فرض، 
دوربین این گوشی جدید را  ارزیابی  و پس از آزمایش ها نتایج آن را منتشر کرده اند. که 
ــاس گزارش ها گوشی هوآوی پی پرو ۵۰  در ادامه به نتایج این ارزیابی ها می پردازیم.براس
ــت در رتبه بندی دوربین DXOMARK را از آن خود  با نمره کلی ۱۴۴، رتبه نخس
کرده است. همچنین دوربین این گوشی جدید کیفیت  بی نظیری را در هر شرایطی به 
استفاده کنندگان خود ارائه می دهد. گفته شده نتایج pro P۵۰ در آزمایشات تقریباً در 
بین زیرگروه های عکس بهترین یا در میان بهترین ها است. تنها استثنا پیش نمایش است، 
جایی که اغلب تفاوت های قابل توجهی بین تصاویر پیش نمایش و عکس های نهایی، به 
ویژه در شرایط نوری با کنتراست باال وجود دارد.هوآوی جدید همچنین معیاری برای زوم 
محسوب شده و نمره  ۱۰۷ را از آن خود کرده است.  pro P۵۰  در حال حاضر بهترین 
تلفن هوشمند برای بزرگنمایی و کوچک نمایی بوده و بهترین  نتایج تصویر را از دوربین 
فوق عریض و ماژول tele  تا به امروز منتشر کرده است.شایان ذکر است نتایج آزمایش ها 
تقریباً برای همه ویژگی های فرعی از بهترین نمونه هایی است که تاکنون دیده ایم. براساس 
گزارش ها تلفن همراه Huawei آخرین پرچمدارش، به معیار دوربین جدید گوشی های 
هوشمند تبدیل شده است که پیش بینی می شود همه رقبا این شرکت گوشی سازی 

چینی محصوالت آینده خود را با محصول جدید هوآوی مقایسه کنند.

ــری جدید موبایل های »گلکسی اس22« با حسگر دوربین ۵۰  ــاس گزارشات، س بر اس
مگاپیکسلی وارد بازار می شود.به گزارش گیزموچاینا، سامسونگ مشغول کار روی نسل 
آتی موبایل های »گلکسی اس« است که احتماالً سال آینده و با نام »گلکسی اس 22« 
ــود. هرچند مدت زمان زیادی تا رونمایی این سری مانده اما گزارش های  رونمایی می ش
مختلفی از ویژگی های آن منتشر شده است.اما یک افشاگر ویژگی های دستگاه های جدید 
به نام »یوگش« فاش کرده سری گلکسی اس 22 همراه چند موبایل دیگر این شرکت 
ــگر دوربین ۵۰ مگاپیکسلRGBW عرضه می شوند.از سوی دیگر ادعا می شود  با حس
ــونگ حسگر دوربین 2۰۰ مگاپیکسلی و ۵۰ مگاپیکسلی RGBW را ماه آینده  سامس
رونمایی می کند. این شرکت کره ای قبالً تأیید کرده بود که روی یک حسگر دوربین 2۰۰ 
مگاپیکسلی کار می کند.قبالً گزارش شده بود موبایل رده باالی این سری )گلکسی اس 
22 اولتـرا( با حسگر دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی عرضه می شود. اما این خبر رد و گزارش 
ــد دستگاه مجهز به پنج دوربین پشتی خواهد بود که یکی از آنها 2۰۰ مگاپیکسلی  ش
است. حسگر 2۰۰ مگاپیکسلی با همکاری شرکت ژاپنی اولیمپوس در حال تولید است.

پیش بینی می شود »گلکسی اس 22« با قابلیت پشتیبانی از شارژ ۶۵ واتی عرضه شود. 

ــونگ مشغول آزمایش این فناوری است.سری گلکسی اس 22  طبق گزارش ها سامس
شامل موبایل های اس 22، اس 22 پالس و اس 22 اولتـرا است که احتماالً در ژانویه 

2۰22 میالدی عرضه خواهند شد.
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آیا سامسونگ سری Galaxy S۲۲ را به نفع توليد Note ۲۰۲۲ کنار می گذارد؟

فروش آیفون در سه ماه اخير ۵۰ درصد افزایش یافته است

تلفن هوشمند 5G اوپو رونمایی شد

بـازار

ــری Galaxy S22 را  ــرکت سامسونگ احتماال به درخواست هزاران کاربر، تولید س ش
ــری نوت 2۰22 کنار بگذارد.اخبار منتشرشده  ــی های جدید از س برای راه اندازی گوش
نشان می دهد که در سامسونگ روندی وجود دارد که ممکن است این شرکت خط تولید 
ــری جدید Galaxy S22 را که قرار است اوایل سال آینده عرضه شود، به نفع تولید  س
انبوه گوشی های جدید از سری نوت 2۰22  کنار بگذارد.این گزارش نشان می دهد که 
سامسونگ تحت فشار گسترده هزاران مصرف کننده است که آن را مجبور به راه اندازی 
  »SamMobile« گوشی جدید گلکسی نوت در نیمه اول سال آینده کند. وب سایت
ــون از امضای ۱۰ هزار  ــونگ، اعالم کرد که طوماری وجود دارد که تا کن نزدیک سامس
نفر فراتر رفته است، و آنها در حال افزایش هستند تا این شرکت را مجبور به راه اندازی 

گوشی پرچمدار جدید گلکسی نوت در نیمه اول سال 2۰22 کند.بر اساس این گزارش، 
برای اولین بار در حدود یک دهه گذشته، امسال هیچ گوشـــی پرچمدار جدیــدی از 
 Galaxy Note ــت، زیرا سامسونگ امسال سری Galaxy Note وجود نخواهد داش
را متوقف کرده است و سری Note 2۱ به بهانه کمبود تراشه های الکترونیکی به دلیل 
شیوع کرونا و کاهش تولید.طبق انتظار پیش بینی نشده است.این شرکت تمرکز زیادی بر 
توسعه سری Galaxy S2۱ داشت و سه نسخه از آن را منتشر کرد که یکی از آنها تلفــن 
»گلکسی S2۱ اولترا« بود که با قلم سبک همراه بود. این شرکت فعال از برجسته ترین 
 »Galaxy Note« تولیدات تاریخ خود به نفع یک گوشی تازه وارد صرف نظر کرد. سری
دارای طرفداران وفادار است از آن دسته که نمی خواهند تلفن خود را به دستگاه دیگری 
تغییر دهند.همین موضوع باعث شد تا تقاضا برای Galaxy S2۱ بسیار ناامیدکننده باشد 
چراکه جایگزین فرضی برای Note ،نتوانست طرفداران را قانع کند و آنها امیدوارند این 
شرکت تصمیم خود را تغییر دهد.سامسونگ قبالً تأیید کرده بود که دستگاه جدیدی از 
Galaxy Note را در سال 2۰2۱ عرضه نخواهد کرد، اما پس از آن به طور مداوم تأیید 
کرد که سری Galaxy Note متوقف نمی شود. با این حال ، با گسترش شرکت لیست 
تلفن های سازگار با S Pen ، برخی از طرفداران Note نگران هستند که این همان کاری 
ــت که شرکت در نهایت ممکن است انجام دهد.انتظارات کارشناسان فنی به همراه  اس
گزارشات ناامیدکننده سامسونگ در مورد فروش گلکسی S2۱ اولترا ، نشان می دهد که 
ــرکت باید به طور جدی تری روی انتشار سری جدید Note در سال 2۰22  این ش

کار کند تا رضایت طرفداران این سری را جلب و جبران کند.
ــمند پرچمــدار را دنبال کرده  ــونگ استراتــژی راه اندازی دو گوشــی هوش سامس

است.

اپل از افزایش ۵۰ درصدی فروش محصوالت خود در سه ماه اخیر خبر داد.شرکت اپل به 
تازگی نتایج Q3 خود را ارسال کرده و این غول فناوری عملکرد فوق العاده ای داشته است. 
درآمد اپل نسبت به سال گذشته 3۶ درصد افزایش داشته که در مجموع ۸۱.۴۱ میلیارد 
دالر برای سه ماهه گذشته است. درآمد آیفون به تنهایی تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافت که 
معادل 3۹.۵۷ میلیارد دالر بوده است در حالی که خدمات با ۱۷.۴۸ میلیارد دالر 33 درصد 
رشد داشتند.همچنین فروش مک و آیپد با افزایش درآمد ۸.2۴ میلیارد دالری مک و آیپد 
۷.3۷ میلیارد دالر، رشد ساالنه را نیز افزایش داده است. دسته مشهور »سایر محصوالت« 
اپل جایی است که شرکت بقیه محصوالت را گروه بندی می کند که بیشتر آن ها از درآمد 
حاصل از AirPods و Apple Watch تأمین می شود. این رکورد ۸.۷۷ میلیارد دالر 
بالغ بر ۴۰ درصد افزایش ساالنه داشت.تحلیلگران موفقیت این شرکت را متاثر از قرنطینه 
می دانند و جهش ناگهانی فروش آیفون در حالی صورت می گیرد که خریداران گوشی های 
هوشمند آماده روی آوردن به تلفن هوشمند 5G هستند.مدیران اپل هشدار دادند که 
 iPad تأخیر های زنجیره تامین می تواند بر درآمد اپل برای سه ماهه بعدی، به ویژه با عرضه
و iPhone تأثیر بگذارد. در همین زمان، انتظار می رود که اپل محصوالت جدیدی را به 

بازار عرضه کند که باید از جمله آیفون های جدید، اپل واچ جدید و مدل AirPods جدید، 
به خط تولید آن کمک کند. بسیاری نیز امیدوارند که اپل کامپیوتر های Mac با کارایی 
باالتر M۱ را با عملکرد باالتر عرضه کند.اپل برای سه ماهه بعدی خود برنامه خاصی ارائه 

نداده است چرا که این پاندمی پیش بینی قابل اطمینان را سخت کرده است.

شرکت اوپو از گوشی جدید مجهز به فناوری نسل پنجم اینترنت با قیمت 3۰۸ دالر در چین رونمایی کرده است.
به گزارش گیزموچاینا، شرکت اوپو در سکوت خبری موبایل 5G A۹3s را در چین رونمایی کرد. این دستگاه در بخش موبایل های ارزان 
قیمت ارائه شده و ویژگی هایی مانند نمایشگر با رفرش ریت ۹۰ هرتز، تنظیمات دوربین پشتی 3 تایی با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیگسلی 
و باتری ۵ هزار میلی آمپری دارد. 5G Oppo A۹3s با RAM هشت گیگابایتی و حافظه ذخیره 2۵۶ مگابایتی به قیمت 3۰۸ دالر 
و در سه رنگ عرضه می شود. موبایل جدید اوپو در 3۰ جوالی در سراسر چین به فروش می رسد.ویژگی های این موبایل شباهت زیادی 
به 5G Oppo A۹3s  دارد که یک سال قبل عرضه شد. دستگاه یک نمایشگر ۶.۵ اینچی دارد و سوراخی روی آن دیده می شود.روی 
نمایشگر یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی در قسمت باال و سمت چپ قرار دارد. پشت آن 3 دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، 2 مگاپیکسلی پرتره 
و حسگر 2 مگاپیکسلی ماکرو وجود دارد.در کنار این موارد 5G Oppo A۹3s مجهز به شارژ سریع ۱۸ واتی است. همچنین موبایل 
اوپو سیستم اتالف حرارت سه بعدی دارد. هنگامیکه کاربر مشغول بازی رایانه ای با دستگاه است، این سیستم آن را خنک نگه می دارد. در 

بخش کناری موبایل اسکنر اثر انگشت وجود دارد و همچنین فناوری شناسایی صورت برای باز کردن قفل نیز در آن به کار رفته است.
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۸۰ نفر از کارمندان گوگل برای جاسوسی از کاربران اخراج شدند

جریمه ۱.3۵ ميليارد دالری فليپ کارت توسط هند

قانونگذاران آمریکایی برند سابق هواوی را تحریم کردند

دهها کارمند گوگل به دلیل سوءاستفاده از ابزارهای داخلی برای دسترسی به اطالعات 
کاربران، که برخالف سیاست های گوگل بوده اخراج شده اند.به گزارش بیزنس اینسایدر، 
وب سایت وایسز مادربرد در گزارشی با اشاره به اسناد داخلی گوگل درباره این تحقیقات 
ــت: در بعضی از موارد کارمندان گوگل با استفاده از ابزارها که برخالف سیاستهای  نوش
گوگل بوده، از کارمندان دیگر جاسوسی کرده اند.طبق اسناد مشاهده شده توسط مادربرد، 
گوگل سال میالدی گذشته 3۶ کارمند را اخراج کرد که بیشتر آنها به شکل نادرستی از 

اطالعات محرمانه استفاده کرده بودند به عنوان مثال اطالعات را با افراد خارج از شرکت 
در میان گذاشته بودند. این شرکت ۱۸ نفر را در سال 2۰۱۸ و 2۶ نفر را در سال 2۰۱۹ 
به دالیل مربوط به امنیت اخراج کرده بود.سخنگوی گوگل به اینسایدر گفت: ما دسترسی 
کارمندان را از طریق شماری از حفاظتهای رایج صنعت به شدت محدود کرده ایم که شامل 
محدود کردن دسترسی به اطالعات کاربران برای افراد الزم، الزام به داشتن دلیل موجه 
برای دسترسی به چنین اطالعاتی، بازبینی چند مرحله ای پیش از موافقت با دسترسی به 

اطالعات حساس و مونیتورینگ موارد غیرمعمول دسترسی و تخلفات است.
این خبر پس از انتشار کتاب جدیدی اعالم شد که در آن به سوءاستفاده مشابه کارمندان 
گوگل از اطالعات کاربران اشاره شده است.در کتاب »حقیقت زشت: جنگ داخلی فیس 
ــال 2۰۱۴ تا اوت  ــت. فیس بوک ۵2 نفر را در فاصله س بوک برای حاکمیت« آمده اس
ــی به اطالعات شخصی کاربران به دالیل شخصی، اخراج  ــال 2۰۱۵ به دلیل دسترس س
کرد. یک مهندس از دسترسی خود به اطالعات کاربران فیس بوک برای ردیابی یک زن 
استفاده کرده بود.بر اساس این گزارش، سایر شرکتهای فناوری هم موارد مشابه سوءاستفاده 
کارمندانشان از اطالعات کاربران را تجربه کرده اند. کارمندان اسنپ چت چند سال پیش از 
امکان دسترسی به اطالعات کاربران برای جاسوسی از افرادی که از ابزارهای داخلی استفاده 

می کردند، سوءاستفاده کرده بودند.

گروهی متشکل از ۱۴ قانونگذار جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به وزارت بازرگانی 
این کشور اعالم کردند که شرکت Honor از هواوی که در ماه مه سال 2۰۱۹ به لیست 

سیاه اقتصادی آمریکا افزوده شد، جدا شده است.
به گزارش رویترز، این قانونگذاران که در راس آنها مایکل مک کول از اعضای کمیته امور 
 Honor Device Co خارجی مجلس قرار داشت، در نامه ای اعالم کردند که شرکت
که واحد سابق شرکت هواوی است را به لیست سیاه اقتصادی دولت اضافه کند.فروش 
قطعات و تجهیزات ساخت شرکتهای آمریکایی یا تجهیزات تولید شده با فناوری آمریکایی 

بدون موافقت دولت آمریکا به شرکتهایی که در لیست سیاه قرار دارند، ممنوع است.
ــتدالل کردند که جدایی Honor برای فرار از سیاستهای  قانونگذاران جمهوریخواه اس
کنترل صادرات آمریکا بوده تا بتواند همچنان دسترسی به فناوری و نرم افزار آمریکایی را 
برای حزب کمونیست چین حفظ کند.در این نامه به اظهارات تحلیلگران اشاره شده که 
گفته اند فروش Honor و جدایی آن از هواوی، به این برند اجازه داده به تراشه های نیمه 
رسانا و نرم افزاری که به آن متکی است دسترسی داشته باشد  در حالی که بدون جدایی 
از هواوی چنین امکانی میسر نبود.سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد این سازمان 
از نقطه نظر این اعضای کنگره قدردانی می کند. وی خاطرنشان کرد که این وزارتخانه 
به طور مداوم به بازبینی اطالعات موجود برای شناسایی مواردی که باید به لیست سیاه 
اقتصادی اضافه شوند ادامه می دهد.هواوی در نوامبر سال 2۰2۰ برند تلفن هوشمند ارزان 
قیمت Honor را به کنسرسیومی متشکل از 3۰ واسطه و فروشنده فروخت.رویترز در 

ژانویه گزارش کرد که این واحد بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان )۱۵.۵ میلیارد دالر( فروخته 
شد و هدف از فروش آن، زنده نگه داشتن این برند بود زیرا تحریمهایی که از سوی آمریکا 
علیه هواوی وضع شدند، زنجیره تامین این برند را مختل و دسترسی هواوی به قطعات 
سخت افزاری و نرم افزار مورد نیاز را قطع کرد.واشنگتن هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی 
خوانده است در حالی که هواوی مکررا  این اتهام را تکذیب کرده است.برند Honor در 
ژانویه اعالم کرد با شرکتهای تراشه سازی مانند اینتل و کوالکام پیمان شراکت بسته و تلفن 
جدیدی را عرضه کرد.بر اساس این گزارش، قانونگذاران آمریکایی می گویند نگرانی های 
مشابه درباره صادرات فناوری به Honor در زمانی که بخشی از هواوی بود، تحت ساختار 

مالکیت فعلی این برند که تحت حمایت دولتی است، قابل استناد است.

آژانس مقابله با جرایم مالی در هند از شرکت تجارت الکترونیک هندی فلیپ کارت 
خواسته توضیح دهد که برای عدم پرداخت جریمه ۱.3۵ میلیارد دالری چه استداللی 
دارد!به گزارش رویترز، فلیپ کارت به نقض قوانین سرمایه گذاری خارجی هند متهم 
ــده و از همین رو باید جریمه ای ۱.3۵ میلیارد دالری بپردازد. در عین حال فلیپ  ش
ــده که اداره اجراییات نام دارد چند سالی  ــت.آژانس یادش کارت با این امر مخالف اس
است که مشغول تحقیقات در مورد عملکرد آمازون و فلیپ کارت است تا مشخص 
ــد را دور زده اند یا خیر.قوانین  ــرمایه گذاری خارجی در هن ــود آیا آنها قوانین س ش
یادشده جزئیات سختگیرانه ای برای فعالیت شرکت های خرده فروشی چند ملیتی 
وضع می کنند و از فعالیت آنها در بازار فروشندگان داخلی هند جلوگیری می کنند تا 
ــرکت های هندی حفظ شود.فلیپ کارت متهم است که پس از  تعادل بازار به نفع ش
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سامسونگ با سبقت از اینتل، تراشه ساز برتر دنيا شد

سود ۵۰ ميليارد دالری »اپل، آلفابت و مایکروسافت« طی سه ماه

جذب سرمایه خارجی از یک خرده فروشی داخلی هند برای فروش کاالهای خود به 
مشتریان در این کشور در اینترنت استفاده کرده و از این طریق قوانین سرمایه گذاری 

خارجی هند را دور زده است.
مقامات هندی در اوایل ماه جوالی خواستار توضیحات مسئوالن فلیپ کارت در این 

زمینه شده و تصریح کرده بودند اگر توضیحات یادشده قانع کننده نباشد جریمه ای 
ــرکت است. فلیپ کارت برای ارائه توضیحات  ۱.3۵ میلیارد دالری در انتظار این ش
خود در این زمینه ۹۰ روز فرصت دارد. والمارت در سال 2۰۱۸ با پرداخت ۱۶ میلیارد 

دالر بخش اعظم سهام فلیپ کارت را در اختیار گرفت.

سود سه شرکت بزرگ فناوری اپل، آلفابت و مایکروسافت، در سه ماهه آوریل تا ژوئن سال 
2۰2۱ در مجموع بالغ بر ۵۰ میلیارد دالر بود که میزان تاثیرگذاری آن ها بر نحوه زندگی 
مردم را به خوبی نشان می دهد.به گزارش آسوشیتدپرس، هر چند منابع اصلی درآمد و 
سودآوری این شرکت ها متفاوت است ولی این رقم سرسام آور و بی سابقه نشان می دهد 
که چرا نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی در کشورهای گوناگون در مورد نیرومندتر شدن 
این شرکت ها حساسیت و نگرانی دارند.ارزش مالی این سه شرکت بزرگ طی یک سال و 
نیم گذشته و از زمان شروع همه گیری کرونا تاکنون بیش از دو برابر شده و به ۶.۴ تریلیون 

دالر رسیده است.
  اپل

میزان فروش و سودآوری اپل، اولین تولیدکننده تلفن های همراه شبکه ارتباطی فایو جی، از 
پیش بینی اکثر کارشناسان بیشتر بوده است. سود آن در سه ماهه دوم سال جاری دو برابر 
بازه زمانی مشابه در سال گذشته و 2۱.۷ میلیارد دالر بوده و درآمد آن با 3۶ درصد افزایش 
به حدود ۸۱ میلیارد دالر رسیده است.با این همه ، تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل با 
اشاره به شیوع گسترده سویه دلتا ویروس کرونا در مورد درآمد این شرکت در ماه های آینده 
ابراز تردید کرد و گفت: »مسیر احیای اقتصادی پرپیچ و خم است«. به همین دلیل شرکت 
اپل بازگشت کارکنان به محل کار را از سپتامبر به اکتبر به تعویق انداخته است هر چند اکثر 
فروشگاه های اپل از چند ماه پیش فعالیت عادی خود را از سر گرفته اند.یکی از منابع اصلی 

درآمد اپل، تلفن همراه مدل »آیفون ۱2« و اولین تلفن همراهی است که با شبکه ارتباطی 
فایو جی کار می کند. درآمد حاصل از فروش آیفون در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه 

با سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۴۰ میلیارد دالر رسید.
  آلفابت

ارزش مالی شرکت آلفابت نیز از شروع همه گیری کرونا افزایش یافته است هر چند سهم 
درآمد این شرکت از محل آگهی های تجاری در ماه های اول همه گیری کمی کاهش یافت. 
با پیشرفت سریع واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند خرید و مصرف افزایش یافته و در 
نتیجه درآمد گوگل، زیر مجموعه فناوری آلفابت، رو به افزایش گذاشته است.سود آلفابت 
ــال جاری به ۱۸.۵ میلیارد دالر رسید که تقریبا سه برابر بازه زمانی  ــه ماهه دوم س در س
ــال گذشته است. به گفته سونداری پیچای، مدیرعامل گوگل، تحت تاثیر  مشابه در س
رونق فعالیت های اقتصادی درآمد این شرکت از محل آگهی های تجاری در سه ماهه دوم 
سال جاری با ۶۹ درصد افزایش به حدود ۵۰ میلیارد دالر رسیده است.به گفته گوگل، 
بخش اعظم افزایش این سود از محل آگهی های تجاری مربوط به فروش کاالهای مصرفی، 
گردشگری و کاالهای سرگرمی است. درآمد آلفابت با ۶2 درصد افزایش در مقایسه با سه 
ماهه دوم سال گذشته به حدود ۶۱.۸۸ میلیارد رسیده که با کسر مالیات و هزینه های دیگر 

بالغ بر ۵۰ میلیارد دالر است.
  مایکروسافت

شرکت مایکروسافت نیز اعالم کرد که درآمد آن در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با 
سال گذشته 2۱ درصد افزایش یافته و به ۴۶.2 میلیارد دالر رسیده است.

افزایش تقاضا برای نرم افزارهای محصول مایکروسافت در طول همه گیری ویروس به دلیل 
گسترش آموزش و کار از راه دور یکی از دالیل مهم افزایش چشمگیر درآمد این شرکت 
است.بخش اعظم این افزایش درآمد محصول فروش خدمات بایگانی مجازی مایکروسافت 
ــال و نیم گذشته میزان فروش  ــت چون در یک س ــرکت اس و نرم افزارهای اداری این ش
کامپیوترهای شخصی این شرکت فقط ۹ درصد افزایش یافته است.شرکت مایکروسافت 
می گوید که مشکالت در چرخه تامین قطعات روی میزان تولید کامپیوترهای شخصی از 
جمله ویندوز تاثیر گذاشته است. مایکروسافت اخیرا اعالم کرد که جدیدترین نسخه این 

سیستم عامل به نام »ویندوز ۱۱« اواخر سال جاری میالدی به بازار عرضه خواهد شد.

افزایش تقاضا برای محصوالت نیمه هادی سامسونگ باعث شد تا این شرکت اینتل را 
پشت سر بگذارد و برترین تراشه ساز دنیا شود.به گزارش سام موبایل، سامسونگ با بدست 
آوردن سود بسیار از تولید و فروش نیمه هادی در دنیا توانست رتبه نخست این بازار را از 
اینتل بگیرد و برترین تراشه ساز جهان بشود.سامسونگ برای اولین بار چهار سال پیش و 
در سال 2۰۱۷ توانست اینتل را پشت سر گذاشته و جایگاه برتر را از آن خود کند. با این 
حال، اینتل توانست در سال 2۰۱۹ دوباره پیشتاز بازار تراشه سازی شود. اما تقاضای شدید 
که پس از همه گیری کرونا و کمبود تراشه در جهان ایجاد شد، بار دیگر سامسونگ را به 
رتبه اول رساند.وقتی سامسونگ در سال 2۰۱۷ به بزرگترین تولیدکننده تراشه در جهان 
تبدیل شد، موفقیتی بسیار بزرگ برای این شرکت بود. این امر به یگانگی 2۴ ساله اینتل 
ــه سازی پایان داده بود. سامسونگ با فروش مجدد اینتل، بار دیگر در سال  در بازار تراش
2۰۱۸ شتاب خود را حفظ کرد. با این حال، به دلیل عرضه بیش از حد حافظه در بازار در 
اواخر سال 2۰۱۸ و آغاز سال 2۰۱۹، درآمد های بخش نیمه هادی ها ضربه خورد. از آنجا 
که اینتل در بازار حافظه نیست، تحت تأثیر قرار نگرفت. این به اینتل اجازه داد تا پایان سال 
2۰۱۹ جایگاه برتر را دوباره از آن خود کرد.اکنون و در سال 2۰2۱ سامسونگ از نظر درآمد 
به برترین تراشه ساز جهان تبدیل شده است. درآمد بخش نیمه هادی این شرکت به ۱۹.۷ 
میلیارد دالر در سال 2۰2۱ رسید و در آمد اینتل نیز ۱۹.۶ میلیارد دالر بود. تراشه های 

حافظه بار دیگر سامسونگ را به باالترین سطح رسانده، زیرا کمبود عرضه بار دیگر قیمت ها 
ــت.افزایش تقاضای مداوم برای تراشه های حافظه احتماالً ادامه خواهد  را افزایش داده اس
داشت، بنابراین سامسونگ مدتی در جایگاه نخست باقی خواهد ماند. با این حال، با ورود 
اینتل به تجارت تراشه و پیروزی بر مشتریان سامسونگ مانند کوالکام، ممکن است طولی 

نکشد که دوباره راه خود را برای بازگشت به رتبه نخست باز کند.
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شرکت شيائومی ۸۴ پله  در رده بندی جهانی جهش یافت

هکرهای چينی به شرکت های مخابراتی جهان حمله کردند

شیائومی که برای سومین بار متوالی در فهرست Fortune Global ۵۰۰ قرار گرفته 
ــت در رتبه 33۸ جهان قرار بگیرد.به گزارش  ــال با جهش ۸۴ پله ای توانس ــت، امس اس
gizmochina، غول فناوری Xioami مستقر در چین، که اخیراً پس از پیشی گرفتن 
ــه ماهه دوم سال جاری، دومین برند بزرگ تلفن های هوشمند جهان شده  از اپل در س
است، شگفتانه های جدیدی در سبد خود دارد. این شرکت اعالم کرده است که ۸۴ رتبه 
ــت شرکت های Fortune Global ۵۰۰ پیشرفت کرده است.شیائومی برای  در فهرس

ــت Fortune Global ۵۰۰ قرار گرفته و امسال، در رتبه  سومین بار متوالی در فهرس
33۸ قرار گرفته است. این نشان دهنده جهش قابل توجه ۸۴ پله ای در مقایسه با رتبه ۴22 
آن در سال گذشته است. عالوه بر این، غول چینی اعالم کرد که این شرکت سریع ترین 
ــت Fortune Global ۵۰۰ سال  ــد را در زمینه اینترنت و خرده فروشی در فهرس رش
داشته است.لی جون، مدیرعامل گروه شیائومی در مورد این پیشرفت گفت: در مقایسه 
با دستاورد های گذشته، بیشتر بر رشد بالقوه خود تمرکز کرده ایم. شیائومی هنوز یک 
شرکت بسیار جوان و در عین حال بلندپرواز و پر از انگیزه است. من می خواهم از طرفداران 
شیائومی در سراسر جهان صمیمانه تشکر کنم، زیرا حمایت بی دریغ شما به شیائومی 
ــبب شده تا شرکت پر جنب و جوش و پرانرژی فعالیت کند.لی جون افزود: من فکر  س
می کنم که محدودیتی برای ما وجود نخواهد داشت و مطمئن هستم که مردم در آینده 
شاهد شیائومی حتی قوی تر و قدرتمندتری خواهند بود و ما در سال آینده به رکورد بسیار 
برجسته تری در فهرست Fortune Global ۵۰۰ دست پیدا خواهیم کرد.کل درآمد 
شرکت شیائومی، 2۴۵.۹ میلیارد در سال 2۰2۰ گزارش شده است و آن ها توانستند رتبه 
33۸ را در فهرست Fortune Global ۵۰۰ در سال 2۰2۱ کسب کنند. این شرکت 
همچنان رشد سریع درآمد و سود خالص خود را فراتر از انتظارات بازار ادامه داده است. 
این شرکت اخیراً گزارش داده است که درآمد ۷۶.۹ میلیارد یوان )تقریباً ۱2 میلیارد دالر( 
را در سه ماهه اول سال 2۰2۱ به دست آورده است که ۵۴.۷ درصد رشد ساالنه را نشان 
می دهد. همچنین سود خالص تعدیل شده ۶.۱ میلیارد یوان )حدود ۹۶۵ میلیون دالر( 
ثبت شده است که رشد ۱۶3.۸ درصدی ساالنه را شاهد بوده است.شرکت Xiaomi، در 
سه ماهه اول سال 2۰2۱، ۴۹.۴ میلیون دستگاه فروخت و سود ناخالص در زمینه تلفن های 
هوشمند آن ۱2.۹ درصد بود. این شرکت بر روی دستگاه های درجه یک و گران قیمت تمرکز 
کرده است و همچنین رد پای خود را در بازار های بین المللی و همچنین تمرکز بر تجارت 

خرده فروشی را گسترش می دهد.

ــالم کردند که گروه های هک تحت حمایت  ــایبری آمریکایی اع محققان امنیت س
دولت چین حداقل به پنج شرکت مخابراتی بین المللی حمله کرده اند.

ــرکت امنیت سایبری آمریکایی »سایبر ریزن« در گزارش  به گزارش بلومبرگ، ش
ــا 2۰2۱ عملیاتی را در  ــال 2۰۱۷ ت ــالم کرد این گروه های هک از س ــدی اع جدی
سراسر جنوب شرقی آسیا اجرا کردند و در بعضی از موارد به بهره برداری از آسیب 
ــافت پرداختند تا به سیستم های  ــرورهای اکسچنج مایکروس پذیریهای امنیتی س
داخلی شرکت های مخابراتی نفوذ کنند.لیور دیو، مدیرعامل شرکت »سایبر ریزن« 
با نام بردن از گروه های سافت سل، نایکن و گروپ-33۹۰ گفت: این هکرها با دست 
گرفتن کنترل شبکه های مخابراتی که به آنها نفوذ کردند، به جاسوسی پرداختند. 
ــتریان و  ــی تحت حمایت دولت چین، نه تنها روی مش ــن عملیات های جاسوس ای
ــت بلکه در مواقعی  ــرکت های مخابراتی تاثیر منفی گذاش ــرکای تجاری این ش ش
امنیت ملی کشورهای این منطقه و کسانی که در ثبات این منطقه منافعی داشتند 
را به خطر انداخت.وزارت خارجه چین در این باره اظهارنظر نکرد اما یک سخنگوی 
ــوص نفوذ هکرهای چینی  ــده در خص ــور پیش ترادعاهای مطرح ش دولت این کش
ــافت را تکذیب کرده بود.سخنگوی مایکروسافت  ــرورهای اکسچنج مایکروس به س
ــرده و بنابراین حاضر  ــاهده نک ــرکت هنوز گزارش مذکور را مش اظهار کرد: این ش
ــایبر ریزن« حاضر نشد از شرکت های مخابراتی یا  ــد اظهارنظر کند.شرکت »س نش
ــایبری قرار گرفته اند نام ببرد با این حال در  ــورهایی که هدف حمالت نفوذ س کش
ــرکت های مخابراتی هدف گرفته شده در  ــده که ش ــرکت اشاره ش گزارش این ش
بعضی از کشورهای جنوب آسیای شرقی بوده اند که مدت مدیدی با چین اختالف 
ــته اند. همچنین به گزارش شرکت »چک پوینت سافت وار تکنولوژیز« اشاره  داش
ــاس آن این گروه های هکری پیش از این وزارتخانه های امورخارجه،  کرد که بر اس
علوم و فناوری و شرکت های دولتی در کشورهایی نظیر اندونزی، ویتنام و فیلیپین 
را هدف گرفتند.به گفته محققان »سایبر ریزن«، هدف این هکرها  به دست آوردن 
ــی، مقامات دولتی، سازمان های اجرای قانون،  اطالعات شرکتها، چهره های سیاس

فعاالن سیاسی و گروه های مخالف بوده است. با این حال این هکرها توانایی از کار 
انداختن و مختل کردن شبکه ها را هم داشتند اما اولویتشان جاسوسی بود.

بر اساس این گزارش، یافته های این شرکت امنیتی در حالی منتشر شده که پیش 
از این دولت های آمریکا و انگلیس در ۱۹ ژوییه عوامل مرتبط با دولت چین را برای 
ــچنج مایکروسافت صورت  ــرورهای اکس مجموعه حمالت هک جهانی که علیه س

گرفت، مقصر شناختند.
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coronavirus protective equipment.
Referring to the successful production of new treatment 
medicine for coronavirus, he stated that currently, more 
than 400 high-tech companies are operating in the 
pharmaceutical and medical equipment sector.
“We are ready to start bilateral scientific and technological 
cooperation in the field of health with Indonesia and to 
develop any cooperation in the field of joint ventures, 
technology exchange in various scientific and academic 
fields, and research projects,” he further suggested.
During the virtual meeting, Sadikin also said that 
Indonesia needs to buy medicine from Iran, medicine 
produced with sophisticated and applied technology 
and those effective in the treatment of coronavirus 
disease.
Innovation in Iran Developed Rapidly in 5 Years
Knowledge-based companies and creative startups have 
grown over the past five years, and Iran has risen 45 
places in the Global Innovation Index, according to the 
UNESCO 2021 Report.
The Global Innovation Index in Iran from 2015 to 2019 
has risen from 106 to 61 with continuous improvement, 
showing 45 steps growth.
The development of accelerators and innovation centers 
over the last five years has led to a rapid increase in 
startups and knowledge-based companies.
Between 2014 and 2017, exports of knowledge-based 
goods grew by a factor of five, before slumping in 2018 
after the U.S. withdrew from the Joint Comprehensive 
Plan of Action (2015), commonly referred to as the nuclear 
deal, and re-imposed sanctions.
The report states that innovation in Iran has developed 
rapidly over the past five years, and by the end of last 

year, 49 accelerators and 113 innovation centers had 
provided services to start-ups with the participation of 
the private sector.
Knowledge-Based Companies
Despite sanctions putting pressure on the country, 
a unique opportunity was provided for business 
development and the activity of knowledge-based 
companies in the country.
Currently, over 7,000 knowledge-based companies 
are active in the country, manufacturing diverse 
products to meet the needs of the domestic 
market while saving large amounts of foreign 
currency.
The fields of aircraft maintenance, steel, 
pharmaceuticals, and medical equipment, oil, and gas 
are among the sectors that researchers in technology 
companies have engaged in, leading to import 
reduction.
In recent years, the vice presidency for science and 
technology has been supporting knowledge-based 
companies active in the production of sanctioned 
items.Revenue from sales of technological products of 
companies located in science and technology parks in 
2020 was close to 137 billion rials (nearly 3.2$ million 
at the official rate of 42,000 rials), which compared to 
4.6 billion rials (about 152,000$) in 2013, shows the 
growth of 2878 percent.
This issue was quite evident in the export sector of these 
companies so that the export of knowledge-based 
products was equal to 1.14$ million, but this amount 
increased to 63.2$ million in 2018, while reached 98$ 
million in 2020, despite the very harsh sanctions 
imposed on the country.

Head of Iran-Finland Joint Economic Committee 
Gholamhossein Jamili met with the Finnish economic 
and international trade advisor in Tehran to discuss the 
expansion of technology and trade ties.
In this meeting, the Iranian side expressed willingness 
for developing mutual economic relations on the basis 
of technical knowledge and technology, the portal of 
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) reported. Speaking in the meeting, 
Jamili noted that Finland is one of the most influential 
and pioneering European countries in the field of 
startups, knowledge-based, and innovative and creative 
companies.
“We want to change the focus of our cooperation from 

the physical exchange of goods to the development of 
cooperation on the basis of technical knowledge and 
technology,” Jamili stressed.
He referred to a recent meeting between Iranian 
businessmen and Finland’s ambassador to Tehran, 
saying that in that meeting a report on the status of the 
two countries’ trade was presented.
He further expressed dissatisfaction with the low level 
of trade exchanges between the two countries, saying: 
“Finland is one of the important countries that, despite 
its effective role in the field of technology and its share 
in international markets, unfortunately, has had a very 
low level of trade with Iran over the last decade.”
“Part of this [the low level of trade] has been due to 
insufficient mutual knowledge about the two countries’ 
markets and part due to the lack of serious will on the 
traders’ side,” the official added.Elsewhere in the meeting, 
the Finish official underlined Iran’s great capacities and 
potentials for investment and trade, saying: “There are 
many opportunities and good economic incentives to 
invest in Iran; We can work together to identify these 
opportunities.”He suggested holding training courses 
for Iranian entrepreneurs by ICCIMA in collaboration 
with the Finish Embassy in Tehran.
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Iran to Establish Advanced Telesurgery Centers in Indonesia

Hamrahe Aval, Tejarat Bank and Innovation & Prosperity Fund to Support 

Knowledge-Based Companies

A trilateral Memorandum of Understanding (MoU) was 
signed by Hamrahe Aval, Tejarat Bank and Innovation 
& Prosperity Fund on “Supporting Development, 
Commercialization of Technologies and Financing 
Knowledge-Based Companies”.
It should be noted that aforementioned ceremony 
was held at the initiative taken by the Research and 
Development (R&D) Center of Hamrahe Aval (Mobile 
Company of Iran). 
Under the Memorandum of Understanding (MoU), it 
was envisioned that Hamrahe Aval and Iran National 
Innovation and Prosperity Fund in cooperation 
and collaboration with Tejarat Bank should embark 
on financial, spiritual and technical supporting of 
knowledge-based companies as introduced by the 
Research and Development (R&D) Center of Hamrahe 
Aval (Mobile Company of Iran, MCI).
These supports will be carried out with a special emphasis 
on knowledge-based companies and in line with 
purchasing the readymade goods and manufacturing 
the required products of the Research and Development 

(R&D) projects of Hamrahe Aval (Mobile Company of 
Iran, MCI). 
Hamrahe Aval (MCI) Establishes 1st Research & 
Technology Fund of Iran Corporate Venture Capital 
(CVC) 
The request of license for establishing the First Research 
and Technology Fund of Corporate Venture Capital 
(CVC) of the country with the centrality of Hamrahe 
Aval (Mobile Company of Iran, MCI) was approved 
unanimously by members at the 57th Meeting of 
Working Group of Research and Technology Funds 
headed by Mansour Gholami Minister of Science, 
Research and Technology.
The Research and Technology Fund of Corporate 
Venture Capital (CVC) of first entrepreneurs was 
established with the registered capital of 500 billion 
rials with the aim of investing especially in the fields 
of Information Technology (IT), Digital Economy and 
Electronic Commerce (E-Commerce). The Research and 
Technology Fund of CVC has been launched with the 
centrality of research, development and innovation and 
at the initiative taken by the Research and Development 
(R&D) Center of Hamrahe Aval (Mobile Company of 
Iran, MCI). 
This Fund is considered as one of the main constituents 
and components of Comprehensive Innovation 
Ecosystem Program of Hamrahe Aval (MCI) which has 
been launched and commissioned in line with attaining 
self-sufficiency, technical - specialized independency, 
focusing on ecosystem and technological requirements 
of country’s Communications and Information 
Technology (ICT) as well as benefiting from the capacity 
of universities and knowledge-based companies across 
the country.

Iran will set up two advanced centers for robotic remote 
surgery in Indonesia.
In a virtual meeting, Vice President for Science and 
Technology Sourena Sattari hosted Indonesian Health 
Minister Budi Gunadi Sadikin.
Also, a delegation led by the Indonesian Deputy Minister 
of Health Abdul Qadir also met with Sattari to discuss 
expanded bilateral cooperation.
A contract was signed between the two countries to 
export Iran-made surgical robots and establish two 
centers for remote robotic surgery skills in Bandung and 
Jogjakarta.
The agreements are also set to create a joint accelerator 
between the two countries to further develop medical 
biotechnology startups and commercialize them.
Sattari expressed readiness to export domestically-made 
medicine and medical equipment to Indonesia, especially, 








