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ICT in Iran

درآمدزایی اپراتورها از واگذاری
فرکانس ،زیر ذرهبین نظارتی
وزارت ارتباطات

نق��ل مطالب با ذکر منبع بالمانع اس��ت .ماهنامه درتخلیص مطالب دریافتی آزاد اس��ت .آماده دریافــت مقاالت و
دیــدگاههای نویسندگان،کارشناس��ان و پژوهشگران هستیم .دیدگاهها و تحلیلهای دریافتی از نویسندگان لزوما
بیانگر دیدگاههای ماهنامه نسل چهارم نیست.

سرمقاله
دکتر داوود ادیب
رییس اتحادیه صادرکنندگان
صنعت مخابرات ایران

فرارنخبگان،رسمایهاجتامعیکهبایدمراقبشبود
نباید این موضوع را فراموش کنیم که در چند دهه گذشته ،محور توسعه و رشد در تمامی کشورهای توسعه یافته  ،از سرمايه فيزيكي به سرمايه انساني و سپس به
سرمايه اجتماعي تغيير جهت یافته و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه اجتماعی خود حکومت داری نماید.

افزایش س��طح اعتماد بین دولت و آحاد جامعه
و درک صحی��ح دولت از نیازها و حقوق اولیه و
حفظ کرامت انسانی مردم ،سطح وفاداری مردم
را افزای��ش خواهد داد و ای��ن موضوع ارتباط
مستقیم و تنگاتنگ با سرمایه اجتماعی دارد.
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دولت امارات در جدیدترین اقدام خود در جهت جذب نیروهای متخصص ،ویزای طالیی
بلندمدت را تصویب نموده و این ویزا را به دو صورت پنج ساله و  10ساله صادر مینماید
و به دانشمندان ،دانشجویان نخبه ،سرمایهگذاران و کارآفرینان اجازه اقامت در دبی یا دیگر
شهرهای امارات را میدهد.
در این برنامه ،محققین ،مخترعین ،دانشجویان نخبه ،پزشکان ،مهندسین الکترونیک،
تکنولوژی ،مهندسین کامپیوتر ،برنامهنویسان ،متخصصین هوش مصنوعی و افرادی که
در زمینه دادههای کالن فعالیت میکنند اولویت داشته و در ابتدای لیست این نوع ویزاها
قرار گرفته و میتوانند برای دریافت ویزای طالیی دبی اقدام نمایند .فرد متقاضی با دریافت
ویزای نخبگان امارات اقامت  10س��اله این کش��ور را به دست آورده و میتواند به همراه
خانواده خود در امارات زندگی کند.
این اقدام دولت امارات گرچه در ظاهر به منظور جذب متخصصین و استعدادهای طالیی
و پرورش آنها صورت گرفته و جزو اهداف بلندمدت این کشور به حساب میآید ،ولیکن
در مدت زمان کوتاهی میتواند اثرات مخربی را در کشورمان چه در ابعاد دانشی و چه ابعاد
امنیتی از خود به به جای بگذارد.
عصر امروز با سه عنصر پیچیده دانش ،انسان و ماشین به عنوان سه عامل تعیین کننده
مناس��بات سیاس��ی و اقتصادی حاکم بر جهان ،نقش و نگار تازهای را پیدا کرده اس��ت.
رقابت کشورها در اختیار گرفتن این سه عنصر در عصر هزاره سوم که مصادف با انقالب
صنعتی پنجم میباشد ،تالش آنها را در استفاده از این ابزار ها در راستای تسخیر بدون
جنگ کشورها و تصاحب منابع دیگر کشورها ،سمت و سوی دیگری داده و جنگ بین
کش��ورها در به دست آوردن منابع زمینی و زیر زمینی مدنظر را در میدانهای دیگری
به غیر از میدانهای جنگ بدون هیچ گونه تلفات کشانیده است .انسان امروز به جهت
پتانسیلهای باال در ارزش افزایی ،قدرت باور نکردنی یادگیری و نقش غیر قابل انکار او در
خلق ماشینهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،رباتها و ابزارهای پیشرفته ،آن چنان ارزشی
را به دس��ت آورده است که قدرتهای بزرگ دنیا امروزه هوشیارانه متوجه این موضوع
میباشند که با جذب نخبه و یک متخصص میتوانند صدها فرصت شغلی در کشورشان
ایجاد نموده و حتی اهداف سیاسی و امنیتی و نظامی مد نظر و پشت پرده خود را به شکلی
که میخواهند عملیاتی نمایند .بدیهی است که این گونه اقدامات آشکار و به ظاهر مدرن
در راستای جذب نخبگان ،قدمت تاریخی و طوالنی در دولتهای استعماری داشته و نهایتا
این گونه روشها غالبا به گسترش استعمار پنهان منجر گردیده است.
آشکار است که این گونه حرکات در سالهای اخیر دامنه خود را وسعت بخشیده و از حالت
پنهان به آشکار تبدیل شده است .سندی که در حوزه ورود به حوزه نخبگان در سال 2015

توسط دشمنان قسم خورده کشورمان منتشر می گردد ،در بخشی از این سند آمده است:
ما در حال به دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان ،شناسایی رهبران
آینده در دولت ،کس��ب و کار و جامعه مدنی ،اتصال آنها به یکدیگر و مهارتهای مورد
نیازشان برای رشد کردن هستیم.
امروز باید دولتمردان ما هوش��یار باش��ند که با خروج هر نخبه از کش��ور ،حجم باالیی
ازسرمایههای دانشی سرمایه گذاری شده در طول دهها سال که همراه با هزینههای قابل
توجه برای هر نفر بوده اس��ت ،از کش��ور خارج خواهد ش��د .امروز اگر در خصوص طرح
صیانت از شبکه مجازی اقدامات غیر عقالیی گرفته شود ،با دشمنانمان در خروج و فرار
مغزهایمان همراهی نموده ایم.
امروزه ،در ادبیات مدیریتی و دانشگاهی کشورهای توسعه یافته چیزی به نام منابع انسانی
و یا  Human resourceوجود ندارد و ما با کلمه ای به نام  Human capitalروبرو
هستیم وسرمايه اجتماعی به عنوان يک دارایی نامشهود ،مورد توجه تمامی دولتهای
مترقی و اندیشمندان قرارگرفته است .بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته
متاثر و نش��ات گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی می باشد و بدیهی است که کشورها و
جوامعی که اهمیت این موضوع را درک نموده اند و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و
نخبگان خود فراهم آورده اند از دستاوردهای توسعه ای و رفاه باالتری برخوردار بوده اند.
دولت باید از طریـق بسترسازی و اعتماد سازی به تولید سرمایه اجتماعی و روح مشارکت
کمک کند تا متخصصین این کش��ور به جای فرار از کشور به عنوان سربازان اقتصادی
کشور انجام وظیفه کنند و ضمن حمایت از اندیشمندان و صنعتگران و استفاده از آنها
در برنامههای راهبردی ،بسترهای توسعه و حرکت به سمت اقتصاد پویا و در حال رشد
را مهیا سازند.
جان کالم این که افزایش سطح اعتماد بین دولت و آحاد جامعه و درک صحیح دولت از
نیازها و حقوق اولیه و حفظ کرامت انسانی مردم ،سطح وفاداری مردم را افزایش خواهد
داد و این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سرمایه اجتماعی داشته و هر چه شعاع
اعتماد در گروه اجتماعی متشکل از طیفهای مختلف گسترده تر گردد ،سرمایه اجتماعی
نیز افزایش یافته و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد متقابل به دولتمردان کشور ،افزایش
خواهدیافت.
ما نباید این موضوع را فراموش کنیم که در چند دهه گذش��ته ،محور توسعه و رشد در
تمامی کشورهای توسعه یافته ،از سرمايه فيزيكي به سرمايه انساني و سپس به سرمايه
اجتماعي تغيير جهت یافته و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه
اجتماعی خود حکومت داری کند.

یادداشت
ماه

مهنوشفرنادی
مدیر پروژه هوشمندسازی شرکت موج آینده
فرافن

هوشمندسازی و کاهش حوادث جاده ای
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ایران با برآورد نرخ  20/5مرگ در هر  1۰۰/000نفر جمعیت در رتبه  ۱۱۳از  ۱۷۵کشور قرار داشته که رتبه خوبی نبوده و
نیازمند برنامهریزی و همکاری دستگاههای اجرایی متولی در جهت کاهش این رتبه است.

گسترشاستفادهازخودروهای
متص��ل ب��ا ه��دف ک��م کردن
عوامل ایجاد خطردر خودرو از
یک طرف و راهکار تش��خیص
خس��تگی راننده بعنوان عامل
موث��ر در کاه��ش اش��تباهات
انسانی ،نقش مهمی در کاهش
آمار تصادفات خواهند داشت.
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اتفاقاتی مانند افتادن سر ،خمیازه کشیدن  ،بسته شدن چشم ها ،عدم توانایی در کنترل
سرعت یکنواخت ،عدم کنترل وسیله نقلیه مابین خطوط و واکنش کند به تغییر شرایط
جاده ،همگی زنگ خطر هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
با گسترش فناوری هایی نظیر Edge Computingو محصوالت مبتنی بر اینترنت
اشیاء  (IoTبا تکیه بر فناوری نسل پنجم تلفن همراه  ،( )5Gراهکارهایی از این دست
به عنوان قدم های اولیه ماشین های بدون راننــده در دنیا در حال توسعــه و اجــرا
می باشند .
از آنجایی که رفع مش��کل و عوامل خطر زا در هر یک از س��ه عامل مهم در تصادفات
(انس��ان ،خودرو و جاده) می تواند آمار را به ش��کل قابل مالحظه ای کاهش دهد ،لذا
گسترش استفاده از خودروهای متصل ( )Connected Carبا هدف کم کردن عوامل
ایجاد خطردر خودرو از یک طرف و راهکار تشخیص خستگی راننده بعنوان عامل موثر
در کاهش اشتباهات انسانی ،نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات خواهند داشت.
تحلیلگران کالن داده ،ش��رکت های بیمه و سیاس��ت گذاران حوزه های حمل و نقل
عالوه بر مشتریان بالفعل مانند رانندگان و مالکان خودرو و شرکت های حمل و نقل از
مشتریان بالقوه این راهکار خواهند بود.
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با کاهش همه گیری بیماری کرونا و لغو محدودیت ها و به تبع آن افزایش س��فرها،
متاس��فانه مجددا ش��اهد افزایش آمار تصادفات جاده ای و خس��ارت های ناشی از آن
خواهیم بود .بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ایران با برآورد نرخ  20/5مرگ
در هر  1۰۰/000نفر جمعیت در رتبه  ۱۱۳از  ۱۷۵کش��ور قرار داشته که رتبه خوبی
نبوده و نیازمند برنامهریزی و همکاری دستگاههای اجرایی متولی در جهت کاهش این
رتبه است .آسیبهای ناشی از تصادفات جادهای در ایران ،یکی از پنج علت مهم مرگ و
میر بهشمار میرود .در کنار تمام این آسیب های جانی ،هزینههای مالی و آثار حقوقی
تصادفات نیز تامل برانگیز است.
تا  40درصد از تصادفات رانندگی ناش��ی از خواب آلودگی و خس��تگی راننده است که
همگی دارای ویژگیهای مشترک هستند ،مانند:
• این تصادف ها در اواس��ط بعدازظهر ،اواخر ش��ب یا صبح زود (نیمه شب تا  6صبح)
رخ می دهد.
• راننده تنها سرنشین خودرو می باشد.
• هیچ نشانه ای وجود ندارد که راننده سعی کرده از تصادف جلوگیری کند.
• این حادثه پیامدهای فاجعه باری دارد (تصادفات منجر به جرح و تصادفات منجر به
فوت).
توجه به این ویژگی های مشترک ،منجر به تعبیه سیستم هایی شده است که بتواند
قبل از بروز حادثه ،حالت خواب آلودگی راننده را به موقع و بالدرنگ تشخیص دهد و
با هشدار به راننده از بروز سانحه جلوگیری کند .تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده
است بر سه محور اساسی استوار است:
 -1تشخیص خستگی راننده بر اساس عوامل فیزیولوژیکی،
 -2تش��خیص خس��تگی راننده بر اساس مش��خصات ظاهری و ویژگی های فیزیکی
راننده،
 -3تشخیص خستگی راننده بر اساس وضعیت خودرو در جاده با استفاده از سنسورهای
الزم و ارتباط با  CANخودرو.
با نظارت مس��تمر بر رفتار راننده از طریق پردازش تصویر و همچنین پایش کیفیت
رانندگی با جمع آوری داده های سنس��وری خودرو ( نظیر س��رعت  ،ش��تاب و  ) ...و
شرایط محیطی و با انتقال مطمئن و سریع این داده ها با تکیه بر فناوری نسل پنجم
تلفن همراه به پلتفرم پردازشی اینترنت اشیاء ،می توان تحلیل و تصمیمگیری درست
و به هنگام در رابطه با کیفیت رانندگی و وضعیت راننده و خودرو انجام داد و با تعریف
الگوهای تصمیم گیری از طریق سامانه  ،از بروز حوادث رانندگی جلوگیری نمود.

یک گام
به جلو

اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاستهای قطعی دولت سیزدهم است
مع��اون اول رئیس جمهور گفت :هیچ موضوعی در اداره کش��ور مهمتر از تحقق دولت
الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعدههای دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد،
تحقق عدالت ،رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در
سایهتحققدولتالکترونیکعملیاتینمیشود.
دکتر محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک
و سامانه جامع تجارت ،افزود :اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از
امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با کمک
دستگاه های مربوطه توانست با تالش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری
و اجرایی کند.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت
و معدن و همچنین نمایندگان دس��تگاه های ذیربط حضور داشتند ،از تالش تمامی
دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع
تجارت قدردانی کرد و گفت :باید دستگاههایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه
جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.
معاوناولرییسجمهورهمچنینبااشارهبهگزارشرییسمرکزتوسعهتجارتالکترونیک
در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح
کرد :با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طالیی و زمینه های فساد جلوگیری
می شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت،
اصالح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و
اظهار داشت :پروژه شفافیت کاال و خدمات ،تسهیالت بانکی ،ثبت فاکتور کاالها و پوشش
صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات
وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.

معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در
سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تالش های دولت ارسال و برداشت سیستمی
اطالعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص
کاالها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.
همچنین در این جلسه اعالم شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و
دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان
قرار می گیرد.
در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاه ها و وزارتخانه های
مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شود.

رشد چشمگیر صندوقهای جسورانه در کشور نسبت به گذشته
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مع��اون س��رمایهگذاری صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی گفت :تش��کیل صندوقهای
سرمایهگذاری خصوصی و جسورانه در کشور از رشد خوبی در قیاس با گذشته برخوردار
است.
ی در نشست فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه علم ،فناوری و نوآوری
دکتر علی ناظم 
در نمایشگاه  2021 kish Invexبا بیان اینکه منابع مالی صندوقهای خطرپذیر طی
یکس��ال اخیر  140درصد رشد داشته است ،اظهار کرد :ایجاد صندوقهای خصوصی
و جس��ورانه یک فرصت سرمایهگذاری خوب است؛ رشد این صندوقها در کشور قابل
قیاس با گذشته نیست .در فاصله  6سال گذشته تاکنون با رشد  14درصدی در تاسیس
این صندوقها روبرو بوده و این رقم در حوزه صندوقهای خصوصی بزرگ و جسورانه با
ابعاد نیمه بزرگ ،به  61درصد رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) به همراه پاکستان،
ترکیه و ایران در نیمه اول  2021یک میلیارد دالر با  496لیر سرمایهگذاری صورت گرفته
است ،بیان کرد :این مهم در ترکیه شامل  383میلیون دالر با  140لیر سرمایهگذاری و
در ایران طی سال گذشته 33 ،میلیون دالر با  291لیر سرمایهگذاری بوده که این آمار
نشان میدهد که هنوز تمرکز ایران بر صندوقهای حاوی سیدمانی است.
معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی میزان سرمایهگذاری پاکستان در نیمه
اول  2021را نیز  77میلیون دالر با  48لیر س��رمایهگذاری اعالم کرد و افزود :در سال
 2017دسترس��ی به سرمایه در ایران و ترکیه تقریبا به یک میزان بوده است .ناظمی
در ادامه سخنان خود با مقایسه جایگاه ایران و ترکیه در شاخص جهانی نوآوری گفت:
ایران و ترکیه در سال  2017تقریبا در یک سطح بودند اما در سال  2021یک فاصله
معناداری از یکدیگر پیدا کردند به طوری که ما در جایگاه شصتم و ترکیه در جایگاه
چهل و یکم ش��اخص جهانی نوآوری قرار گرفته است .اما چرا از سال  2017تا 2021
فاصله معناداری میان ما و ترکیه در بحث زیرش��اخصهای شاخص جهانی نوآوری به
وجود آورد؛ بخشی از این فاصله را باید در پیچیدگی بازار و کسب و کار در ایران جستجو

یک گام
به جلو
کرد که از ضعفهای ما برای ارتقای این شاخص است.
وی افزود :امروز ترکیه از  10ش��رکت اس��تارتآپی با ارزش باالی یک میلیارد دالر
برخوردار اس��ت و در س��ال  2021در حوزه نوآوری ،جایگاه دوم در اروپا را به خود
اختصاص داده اس��ت.معاون سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی جایگاه ایران
در بحث حمایت از سهامداران کوچک و متوسط در شاخص جهانی نوآوری را  110و
ترکیه را  21اعالم کرد و گفت :در زیر شاخص حمایت از سهامداران کوچک و متوسط
س��هامی که یک صندوق دریافت میکند 25 ،درصد اس��ت که آیا قانون ما میتواند
از س��هامدار کوچک زیر  50درصد محافظت کند؟ در این حالت هیچ مش��ارکتی به
راحتی شکل نمیگیرد .در ایران شما برای اینکه مشارکت کنید باید  51درصد سهام
را دریافت کنید تا مالک شوید.
ناظمیدر ادامه جایگاه ایران در زیرشاخص همکاری دانش با صنعت را  120و ترکیه را
 62اعالم کرد و افزود :ایران در زیرشاخص پرداخت حقوق معنوی رتبه  97و ترکیه 56
را به خود اختصاص داده است.
وی در پایان تاکید کرد :مهمترین موضوعاتی که در حوزه نوآوری باید دنبال شود ،عالوه

بر تامین مالی که البته از وضعیت خوبی برخوردار اس��ت ،بهبود محیط کس��ب و کار،
شفافیتهای قانونی و اصالح قانون تجارت است .شما نمیتوانید سازوکار سرمایهگذاری
خطرپذیر طی  10سال اخیر در کشور را با ظرفی به نام قانون تجارت که مربوط به دهها
سال قبل است پیوند بزنید ،چرا که سرمایهگذاری خطرپذیر از پیچیدگیهای فراوانی
برخوردار است که قانون تجارت امروز ما پاسخگوی آن نیست.
در ادامه این نشست ،امیرحسام بهروز ،مدیر دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و
فناوری با اشاره به اینکه تاکنون  62صندوق پژوهش در کشور تاسیس شده که از این
تع��داد  16صندوق در حوزههای تخصصی فعالیت میکنند ،گفت :دبیرخانه کارگروه
از حضور س��رمایهگذاران برای تاس��یس صندوقهای تخصصی و همکاری مشترک با
صندوقهای موجود استقبال میکند.
همچنین دکتر محمدمه��دی فریدوند ،رئیس انجمن صنف��ی صندوقها و نهادهای
سرمایهگذاری خطرپذیر با ارائه گزارشی از فعالیتهای این صندوقها ،پیشنهاداتی را
برای همکاریهای مش��ترک میان نهادهای مالی با صندوقهای پژوهش و جس��ورانه
مطرح کرد.

سامانه پرداخت با ارزهای ملی در ایران و روسیه آغاز به کار کرد
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روش کلیرینگ پرداختها با ارزهای ملی بین کارفرمایان ایرانی و روسی مطرح شد و امسال
آغاز به کار کرد .این سامانه به این گونه است که خریدار ایرانی در کشور خود کاالی ساخت
روس��یه را با ارز ملی ایران (ریال) خریداری میکند و خریدار روس نیز در روسیه کاالی
ایرانی را با پول ملی روسیه یعنی روبل خریداری میکند.
توگویی ،اعالم کرد که
«والدیمیر اوبیدنوف» رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در گف 
روش کلیرینگ پرداخت ها با ارزهای ملی بین کارفرمایان ایرانی و روسی آغاز بکار کرده
است.
وی افزود :این س��امانه به این گونه است که خریدار ایرانی در کشور خود کاالی ساخت
روسیه را با ارز ملی ایران (ریال) خریداری می کند و خریدار روس نیز در روسیه کاالی
ایرانی را با پول ملی روسیه یعنی روبل خریداری می کند.
به گفته مقام روس ،تاکنون بیش از  ۱۰میلیون دالر با این روش خرید و فروش ش��ده
است.
اوبیدنوف گفت :در شرایط تحریم های غیرقانونی آمریکا ،این روش پرداخت ها بسیار مهم
است و چشم انداز خوبی برای توسعه فعالیت آن وجود دارد و مانع عمده توسعه آن عدم
آگاهی تاجران ایرانی از وجود چنین سامانه ای است .رئیس شورای تجاری روسیه و ایران،
ابتکار دیگر این مرکز را «آوت سورسینگ» شرکت های روسی در فعالیت های تجاری با
شرکت های ایرانی خواند و افزود :طرف روسی مسئولیت ارائه خدمات برای معامالت با
طرف ایرانی را برعهده می گیرد.
ن س��پاری یا آوت سورسینگ ( )outsourcingبه فرایندی گفته میشود که یک
برو 
شرکت از طریق آن ،انجام برخی وظایف تجاری را به یک مجموعه بیرونی واگذار میکند.
به گفته اوبیدنوف ،این روش به تولید کنندگان روسی کمک می کند بخاطر تجارت با ایران،
تحت تحریم های کشورهای غربی قرار نگیرند.

وی با بیان اینکه آهنگ روابط تجاری ایران و روس��یه در سال جاری مثبت است ،اظهار
داشت که روابط تجاری دو کشور به رغم مشکالت ،رشد قابل توجهی یافته است و صادرات
ایران به روسیه برای نخستین بار از مرز یک میلیارد دالر گذشت.
اوبیدنوف تصریح کرد :به رغم مش��کالت مربوط به همه گیری کرونا و تحریم ها و عدم
دسترس��ی بانک های ایرانی به س��وئیفت ،مبادالت بازرگانی بین ایران و روسیه در سال
گذشته نسبت به سال  ۲۰۱۹میالدی ۴۰ ،درصد افزایش یافته و از حدود یک میلیارد و
 ۵۹۰میلیون دالر به  ۲.۵میلیارد دالر افزایش یافت.
وی افزود :عالوه بر آن در سالی جاری ،شاهد صادرات بی سابقه ایران به روسیه بودیم که
برای نخستین بار از مرز یک میلیارد دالر گذشت و صادرات روسیه به ایران نیز در حال
افزایش است.
رئیس ش��ورای تجاری روسیه و ایران خاطر نشان کرد که این شورا در افزایش مبادالت
بازرگانی میان دو کشور سهم دارد.
مقام روس یادآوری کرد :بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و
روسیه ،شورای تجاری روسیه و ایران به همراه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ،مرکز
تضمین تجارت بین المللی دو کشور ایجاد شد که شرکت ها و بانک ها در این مجموعه
گرد آمده اند و در واقع امنیت معامالت بین کارفرمایان و تجار دو کشور را تضمین و شفاف
و به فرار از تحریم های غرب کمک می کند.
اوبیدنوف گفت :به این ترتیب هرچند که سطح مبادالت بازرگانی و اقتصادی میان ایران و
روسیه با سطح توسعه همکاریهای سیاسی دوجانبه مطابقتنمیکند اما این روابط مستمر
و باثبات است.
به گفته وی ،افق همکاریهای بازرگانی میان ایران و روس��یه روشن است و روابط در این
عرصه چشم انداز بسیار خوبی دارد.
رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در پاسخ به این پرسش که چه ایده های پیشنهادی
شما هنوز تحقق نیافته است ،گفت :ایده ایجاد مرکز مشترک ایرانی-روسی فراوری گوشت
در حوزه فدرال جنوب روسیه و نیز تاسیس مرکز تولید مشترک غالت در جنوب روسیه از
ایده های سودمند است که در همکاریهای دو کشور مطرح شده است.
مقام روس گفت که ایران بخش قابل توجه گوشت مصرفی خود را از برزیل تهیه می کند و
در منطقه کالمیکیای روسیه ،با جمعیت ۲۶۰هزار نفر اراضی بسیار وسیعی بایر مانده است؛
ایران می تواند از این اراضی مزروعی برای کشت و کار استفاده کند.
وی همچنین گفت که شرکای ایرانی به فناوریهای پیشرفته روسی ازجمله در مبارزه با
پدیده بیابان زایی توجه الزم ندارند.
رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در این رابطه بر لزوم افزایش همکاریهای ایران و روسیه
در عرصه فناوریها در بخش های مختلف و توسعه اینگونه روابط بین دو کشور و تعامل
بخش های علمی و فناوری تاکید کرد.

گام نو

بومیسازی طراحی و تولید پیکره هوش مصنوعی در کشور
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مع��اون علم��ی و فن��اوری رییس
جمهوری،گفت:درهمینراستاستاد
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی
معاون��ت علم��ی وفناوری ریاس��ت
جمهوری ب��ا هدف حمایت از تولید
پیکره ب��رای کاربردهای مختلف در
حوزه ه��وش مصنوعی ،از طرحهای
فناوران��ه این ح��وزه در قالب اعطاء
تس��هیالت بالع��وض و وام حمایت
کرده اس��ت .معاون علمی و فناوری
رییس جمهوری گزارشی از تالشهای معاونت علمی برای حمایت از رشد و رقابتپذیری
ش��رکتهای دانشبنیان و خالق و توس��عه خانههای خالق و نوآوری و کسب وکارهای
فناورانه گزارشی صد روزه ارائه کرد.سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
در این گزارش با اشاره به تالش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه
پیکره هوش مصنوعی در کشور ،گفت :تامین نیازهای کشور در حوزه هوش مصنوعی یکی
از اقدامات معاونت علمی و فناوری است .بر همین اساس پروژه حمایت از تولید پیکره برای
کاربردهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی را مورد حمایت قرار داد .تولید پیکرههایی در
زمینههای مورد نیاز کشور مانند پردازش متن ،پردازش تصویر ،پردازش گفتار ،دادهکاوی
و حوزههای پزش��کی.وی افزود :در همین راستا ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از تولید پیکره برای کاربردهای
مختلف در حوزه هوش مصنوعی ،از طرحهای فناورانه این حوزه در قالب اعطاء تسهیالت
بالعوض و وام حمایت کرده است.وی در بخش دیگری از این گزارش صدروزه به برنامه
ماشینسازی اشاره کرد و با تاکید بر رفع موانع موجود بر سر راه این کار ،گفت :صنعت
ماشین سازی ،یکی از صنایع حساس و گلوگاهی برای توسعه سایر بخش ها و صنایع است.
وابستگی در این صنعت یکی از مهم ترین موانع توسعه صنعتی کشورها است به همین
دلیل توسعه آن به یکی از اولویتهای دولتها بدل شده است.وی ادامه داد :سالها است که
بازار بزرگ و سودده این صنعت راهبردی به بهانه حمایت از حفظ و افزایش ظرفیت تولید
به دست واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی افتاده است .براساس برآوردهای انجام شده
ساالنه بین  4تا  6میلیارد دالر ماشین آالت صنعتی به کشور وارد می شود که سهمی
بالغ بر  10تا  15درصد از کل واردات ساالنه کشور را به خود اختصاص داده است.معاون
علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین بیان کرد :گزارشها گویای آن است که صنایع
کشور در این حوزه آسیبپذیر هستند و با تحریم بخشی از تجهیزات ،ممکن است سطح

تولید و اشتغال کشور به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و چالش های بزرگ اقتصادی و حتی
امنیتی در کشور ایجاد شود.وی افزود :در چارچوب این برنامه تا سقف  50درصد قیمت
ماشینآالت به عنوان یارانه به خریداران ماشینآالت ساختداخل پرداخت شده است و
ضمن حمایت از س��اخت ماشینآالت پیشرفته جدید ،صدور گواهی ساختداخل برای
سازندگان ماشینآالت پیشرفته نیز صورت می گیرد.
به گفته س��تاری ،معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با ارائه تس��هیالت خرید
ماشینآالت صنعتی پیشرفته ساخت داخل ،به توسعه بازار این ماشینآالت کمک میکند.
طی صد روز اخیر  24ماشین آالت و تجهیزات صنعتی خطوط تولیدی ایران ساخت با
حمایت های معاونت علمی فروخته شده است.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
میزان تسهیالت ارائه شده در این مدت برای توسعه ماشینسازی را  161میلیارد ریال
عنوان کرد که بازاری  312میلیارد ریالی ایجاد کرده است.ستاری در این گزارش همچنین
به افتتاح خانههای خالق و نوآوری در کشور به عنوان برگ زرین دیگری از خدمات ارائه
ش��ده در زیست بوم فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت :خانه خالق و نوآوری همارا ،در
حوزه تولید محتوا و رسانه های دیداری و شنیداری ،خانه خالق و نوآوری تقوی گرگان ،در
حوزه صنایع فرهنگی و خالق با تمرکز بر گردشگری ،خانه خالق و نوآوری دانادل ،با اولویت
نوآوری های اجتماعی و صنایع خالق و فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان ،خانه خالق
و نوآوری راه ابریشم ،یک پلت فرم نوآوری و آموزشی در حوزه آموزش و یادگیری ،خانه
خالق و نوآوری جامپا ،در حوزه توانمندسازی جوانان و آموزش مهارت مبتنی بر اشتغال
کودکان کار و خانه خالق و نوآوری همش��هری ،در حوزه رس��انه و ارتباطات و محتوای
دیجیتال با حمایت ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق افتتاح شدند.وی به دیگر
موارد اقدامات ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق اشاره کرد و گفت :حمایت از
اعطای س��یدمانی به  12خانه خالق و نوآوری و تایید و صدور  25گواهی خانه خالق و
نوآوری و راه اندازی و تقویت صندوق صنایع خالق از جمله اقدامات این ستاد در  100روز
نخست فعالیت در دولت جدید بوده است.ستاری در بخش دیگری از این گزارش با اشاره
به افزایش قابل توجه تعداد شرکتهای دانشبنیان و خالق کشور از ابتدای شکلگیری
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری تاکنون ،بیان کرد :تا پایان سال  ،1392تعداد شرکتهای
دانشبنیان تایید شده  55شرکت بود که این آمار تا پایان سال  1394به  2هزار و 275
مورد افزایش یافت و این عدد تا سال  1395به رقمی بالغ بر  2هزار و  960شرکت رسید.
امروز نیز بر اس��اس آخرین گزارشهای ارائه ش��ده  6هزار و  422شرکت دانش بنیان و
 1400شرکت خالق در کشور فعالیت میکنند.وی با اشاره به قانون حمایت از شرکتها
و موسس��ات دانشبنیان و خالق ،گفت :در این قانون مترقی حمایتهای متنوعی برای
شرکتهای دانشبنیان و خالق پیشبینی شده است.

تحول در اشتغالزایی با افزایش مهارتهای بهرهگیری از هوش مصنوعی
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت :عموم افراد جامعه نیازمند کسب مهارتهای
کار با ابزارهای هوش مصنوعی در حوزههای فناورانه هستند و این فناوری میتواند عرصه
اشتغال را در کشور متحول کند .مهندس ابوالفضل روحانی ،افزود :هدف اصلی تدوین سند
الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی ،انسجام دیدگاهها و پرداختن به این حوزه مهم
در کشور است تا بتوان با استفاده از ظرفیتها و فرصتهای قابل توجه از توسعه هوش
مصنوعی ،تجاری س��ازی دانش و فناوری این حوزه را تس��ریع کرده و به رقابت پذیری
اقتصادی در سطح منطقه و جهان نزدیک شد.وی با اشاره به برگزاری اولین نشست هم
اندیش��ی پیش نویس این س��ند ،افزود :در این سند قرار بر این است تا با مطالعه اسناد
باالدستی مرتبط با فناوری های هوشمند و با نگاهی بر زیست بوم و فلسفه هوش مصنوعی
و تاکید بر زنجیره ارزش هوش مصنوعی و آگاهی بخش��ی عمومی و اجتماعی س��ازی،
اخالقیات ،تنظیم گری و دیگر جنبه های مهم ،الزامات اساسی برای توسعه هوش مصنوعی
در چارچوب ارزشهای حاکم بر جامعه ،تهیه و تدوین شود.معاون فناوری مرکز ملی فضای
مجازی با تاکید بر اهمیت تدوین اسناد ملی و برنامهریزی جهت مواجهه فعال و مبتکرانه
با فضای مجازی در س��طح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از
نظر فنی) برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات آن در مرکز ملی فضای مجازی،

گفت :به موجب نقش برجسته فناوری
ه��وش مصنوعی در موفقیت کس��ب و
کارها ،افزایش مهارت های بهره گیری از
این فناوری و به دنبال آن ایجاد اشتغال
س��رمایه انس��انی ،حوزه های خدماتی
همچون درمان و آموزش از آن بهره مند
خواهند شد.وی افزود :عموم افراد جامعه
نیز نیازمند کس��ب مه��ارت های کار با
ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه های
فناورانه خواهند ب��ود و این فناوری می
تواند عرصه اشتغال را در کشور متحول
کند.اولین نشست هم اندیشی پیش نویس این سند با حضور تیم متخصص حوزه هوش
مصنوعی پژوهشکده فناوری اطالعات ریاست جمهوری ،خبرگان و اساتید دانشگاه های
برتر کش��ور به جهت ایجاد کانون همگرایی نخبگان علمی و اجرایی و تهیه س��ندی
متناسب با شایستگیهای کشور برگزار شد.

گام نو

ایران به جمع ۱۰کشور برتر حوزه هوش مصنوعی میپیوندد
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نصر تهران گفت :برای قرار گرفتن در بین
 ۱۰کشور برتر هوش مصنوعی ابتداییترین اقدام ،تهیه سند راهبردی هوش مصنوعی
کشور است .همه کشورهای برتر در حوزه هوش مصنوعی از سالهای قبل این سند ملی
و راهبردی را برای هوش مصنوعی تولید و منتشر کردهاند از این رو ما نیز باید برنامه جامع
هوش مصنوعی را با بازیگران اصلی آن (سازمانهای حاکمیتی ،دانشگاهها و صنعت) و
همکاری آنها تدوین کرده و با تعریف وظایف و تکالیف به این هدف دست یابیم .محمدرضا
معبودیان رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نصر تهران با اشاره به اینکه باید در
برنامهریزی ملی هم به قانونگذاری قوانین و امور نظارت نیز بپردازیم ،افزود :از سوی دیگر
باید با افزایش سرمایه گذاریهای ملی حدود اختیارات متولیان و کنترل تعارض منافع را
شفافسازی کنیم.مهمتر اینکه باید کاربردپذیری و نیاز به هوش مصنوعی در سازمانهای
دولت��ی ،خصوصی و صنایع را نیز افزایش دهی��م و بر صادرات خدمات هوش مصنوعی
تمرکز کنیم .به گفته وی در کشور ما اقدامهای جسته و گریختهای در حوزه انتشار اسناد
باالدس��تی و برنامهریزی کالن ملی در حوزه هوش مصنوعی انجام شده اما نیازمند یک
عزم ملی و توان مضاعف هستیم تا از اقدامهای انجام شده جهان در این حوزه با مطالعه
تطبیقی الگوبرداری کنیم.به اعتقاد معبودیان به عنوان اولین بستر ارتقای جایگاه هوش
مصنوعی باید اکوسیستم حکمرانی هوش مصنوعی کشور به صورت دقیق نیز ساماندهی
شود .در این اکوسیستم حکمرانی ملی هوش مصنوعی باید برنامهریزیهای بخشی (از
قبیل شهرهوشمند ،صنایع آب و برق و گاز و تلکام هوشمند ،پلیس هوشمند ،کشاورزی
هوشمند ،کارخانجات هوشمند ،نظام مالیات هوشمند و )...نیز از سوی متولیان امور تدوین
شود.به باور او ،به موازات ساماندهی نظام حکمرانی ملی هوش مصنوعی ،باید شاخصهای
توسعه هوش مصنوعی کشور مانند تعداد نیروی انسانی متخصص و با استعداد در کشور،
توسعه زیرساختهای پردازشی و ارتباطاتی کشور ،میزان پژوهش و تحقیقات در حوزه
هوش مصنوعی و مهمتر از همه حجم تراکنش مالی کشور در حوزه هوش مصنوعی (در

داخل و خارج از کش��ور) شناسایی و تدوین شوند.به عقیده این کارشناس« ،ساماندهی
حکمرانی ملی و تعریف شاخصهای کالن توسعه هوش مصنوعی» بسیار مهم و اساسی
است و باید با این نگاه ،بسترهای ملی هوش مصنوعی مدیریت ،تقویت و گسترش یابند.
او در ادامه به مهمترین اقدامها اشاره کرد و گفت :باید حوزههایی که در کشور ما ،پتانسیل
عملیاتیسازیوبومیسازیدارند،شناساییشوند.بایدبدانیمدرچهصنایعیسرمایهگذاری
اصلی صورت بگیرد .از سوی دیگر نیز باید روی تجاریسازی محصوالت دانش بنیان حوزه
هوش مصنوعی به صورت ویژه تمرکز شود.معبودیان درباره جایگاه کنونی هوش مصنوعی
نیز در کشور گفت :خوشبختانه انواع خدمات هوشمندسازی سازمانی (با استفاده از هوش
مصنوعی و داده کاوی) ،سیستمهای توصیه گر ،انواع چت باتها ،سامانههای جلوگیری
از تقلب و تخلف ،سامانههای داده محور مدیریت مخاطرات ،پلتفرمهای هوش مصنوعی
به صورت  ،SaaSس��امانههای پردازش متن ،پردازش گفتار ،بینایی ماشین و ...از سوی
شرکتهای دانش بنیان انجام شده و در کشور وجود دارد».
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معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت :در محتوای س��ند هوش
مصنوعی ،ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهرهمندی از ظرفیت هوش مصنوعی
در عرصههای مختلف و حتی تغییر و تحوالت احتمالی در ساختار و وظایف دستگاهها مورد
بوکارها
توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامهریزیهای ملی و فعالیت سایر حوزهها و کس 
راهگشا و موثر واقع شود.
به گزارش س��یتنا ،امیر خوراکیان گفت :مرکز ملی فضای مجازی در راس��تای رسالت و
ماموریت خود همواره در حال رصد فناوری های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و
جلسات کارشناسی با فرهیختگان  ،نهادها و سازمان های مربوطه  ،فعاالن بخش خصوصی
و همه ذی ربطان نس��بت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه
ارکان کش��ور در آن حوزه اقدام می کند .وی افزود :برهمین اساس طی سال های اخیر
مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است،

اما تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و
همچنین برگزاری سلسله نشست های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا
با بهره مندی از همه دیدگاهها ونظرات در بخش های مختلف زمینه تدوین سیاست ها و
خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.
خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشست ها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی
قرار می گیرد تصریح کرد  :در سلس��له نشست هایی که پیش بینی شده است مطالعه
اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با 11کشور ،اسناد باالدستی داخلی مرتبط
با هوش مصنوعی ،اس��ناد الزامات فناوری های دیجیتال مختلف داخلی مشابه ،رویکرد
آینده پژوهی و روندها و پیشران های آینده ،توجه به سیاست هاو انتظارات ملی و توجه به
نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش ،سالمت و کشاورزی مورد بحث و
بررسی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این که س��ند هوش مصنوعی کش��ور برای بررس��ی و تصویب نهایی به
ش��ورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد ش��د ،گفت :در محتوای این س��ند ،ابعاد و
آثار توس��عه هوش مصنوعی در عرصه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره مندی از ظرفیـــت هوش مصنوعی
در عرصـــ��ه های مختلف و حتی تغییر و تحوالت احتمالی در س��اختار و وظایف
دستگــاه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی های ملی و فعالیت سایر
حوزه ها و کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش های مربوطه ضمن آشنایی
با تحوالت جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت های آن را در
برنامه ریزی ها و فعالیت ها در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد :این سند اصول سیاست های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس
آن ،برنامه اقدام در بخش های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد
و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسالمی
مرتفعشود.

کنکاش
زهرا طاهری
فرزانه احمدیمنش

الزام کسب و کارهای دارای درگاه پرداخت به داشنت اینامد

مدیراجراییسامانهاینمادمعتقداست:مزیتداشتناینمادبیشترازهمهبرایمصرفکننده
اس��ت ،زیرا اطالعات الزم و موثر برای تصمیمگیری خرید از طریق شناسنامه اینماد در
اختیار مصرف کننده قرار میگیرد .پس اینماد نه تنها برای کسبوکار محدودیت ایجاد
نمیکندبلکه فرصتمناسبیبرایمعرفیکسبوکارهای قانونمندبااطالعاتاحراز شدهرا
برای مصرفکننده فراهم میآورد .طبیعی است که هر خریدار بخواهد قبل از انجام خرید
اینترنتی ،اطالعاتی از آن کسبوکار داشته باشد ،لذا شناسنامه اینماد اطالعات الزم برای
تصمیمگیری و شروع یک خرید اینترتی را برای مصرفکننده فراهم میآورد ،در عین حال
در قانون پولشویی ،کسب و کارهای دارای درگاه پرداخت ملزم به دریافت اینماد شده اند.

درباره نماد اعتماد الکترونیکی
یكی از عوامل مهم توسعه تـجارت الكترونیكی ،ایـجاد اعتماد و اطمینان در میان كاربران
خدمات الكترونیكی می بـاش��د.با توجه به بررسی های انجام گرفته ،مهمترین عوامـل
مراجعه و اعتماد خـریداران به کسب و کار های ایـنترنتی به شرح ذیل می باشند:
 شناسایی مالك کسب و کار و امكان مراجعه در صورت بروز اشكال. كامل و صحیح بودن اطالعات كاال یا خدمات ارائه شده. گارانتی محصوالت و ارائه خدمات پس از فروش. واضح بودن روند برگرداندن كاال و بازپس گیری پول. محفوظ ماندن اطالعات شخصی و مالی خریداران. -تایید امنیت سایت توسط یك موسسه و مركز ملی اعتماد.
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طبق مطالعات انجام شده تائید کسب و کار اینترنتی توسط یك موسسه و مركز ثالث ،
بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار اینترنتی را دارد  .در این حالت
خریدار از محفوظ ماندن اطالعات خود احس��اس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطالعات
شخصی وی سوء استفاده شو د  ،می تواند برای شكایت از کسب و کار اینترنتی متخلف

به مراجع قانونی مراجعه نماید.
در ایران مركز توسعه تجارت الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای
نماد اعتماد الكترونیكی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.
اعطای نماد اعتماد الكترونیكی برای وبس��ایت های تجاری با هدف قانونمند كردن و
چارچوب دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حال انجام می باشد .نماد اعتماد
الكترونیكی به شكل یك عالمت در باالی سایتهایی كه از نظر قانونی فعالیت آنان مورد
تائید است به نمایش در می آید .ساماندهی سایتهای تجاری در كشور موثرترین گام برای
ایجاد فضای تجارت الكترونیكی بهخصوص  B2Cخواهد بود .به نحویكه مردم در هنگام
خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینكه سایتها به تعهدات خود در قبال آنان عمل
خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رسمیت میشناسند ،اقدام به خرید میكنند.
خریداران می باید با جستجو در فهرست وب سایت های مورد تایید ،از صحت «نماد اعتماد
الكترونیكی» به نمایش درآمده در وب سایت ها اطمینان حاصل کنند.

نماد اعتماد الکترونیکی ،الزمه کسب و کارهای اینترنتی
یكی از عوامل مهم توسعه تجارت الكترونیكی ،ایـجاد اعتماد و اطمینان در میان كاربران
خدمات الكترونیكی می بـاشد طبق مطالعات انجام شده تائید کسب و کار اینترنتی توسط
یك موسسه و مركز ثالث ،بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار
اینترنتی را دارد .در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطالعات خود احس��اس امنیت
بیشتری دارد و اگر از اطالعات شخصی وی سوء استفاده شود ،می تواند برای شكایت از
کسب و کار اینترنتی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید .در ایران مركز توسعه تجارت
الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به
کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.
نماد اعتماد الکترونیکی یک نش��ان دولتی اس��ت که صرفاً توسط مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی (وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،صادر شده و به کسب و کارهای اینترنتی با
هدف ساماندهی ،احراز هويت و صالحيت آنها اعطا ميگردد .هدف از اعطاي نماد اعتماد
الكترونيكي ،اعتمادسازي و رسميتدهي به فعاليت کسب و کارهای اینترنتی و حمایت از
حقوق مصرفکنندگان و جلوگيري از آسيبهاي احتمالي در ابعاد مختلف اعم از امنيتي،
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی است. .ساماندهی سایتهای تجاری در كشور موثرترین گام
برای ایجاد فضای تجارت الكترونیكی بهخصوص  B2Cخواهد بود .به نحویكه مردم در
هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینكه سایتها به تعهدات خود در قبال آنان
عمل خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رس��میت میشناسند ،اقدام به خرید
میكنند.

اینامد فرصت معرفی کسبوکارهای قانومنند برای مرصفکننده را فراهم میآورد

همه کس��بوکارهای اینترنتی ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت ،اینماد داشته
باشند .با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و
مقابله با پولشویی می شود ،اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گالیه داشته و معتقد
هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد ،سرعت رشد استارتاپها و کسب و کارهای
خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.
مدیر اجرایی سامانه اینماد اظهار داشت :اینماد نه تنها برای کسب وکار محدودیت ایجاد
نمیکند ،بلکه فرصت مناسبی برای معرفی کسب وکارهای قانونمند با اطالعات احراز شده
را برای مصرف کننده فراهم می آورد.
فردوس حاتمی ،مدیر اجرایی س��امانه اینماد در گفتوگو با خبرنگار ما ،گفت :اینماد نه
تنها برای کسب وکار محدودیت ایجاد نمیکند ،بلکه فرصت مناسبی برای معرفی کسب
وکارهای قانونمند با اطالعات احراز شده را برای مصرف کننده فراهم می آورد .طبیعی
است که هر خریدار بخواهد قبل از انجام خرید اینترنتی ،اطالعاتی از آن کسب وکار داشته
باشد.
وی ادامه داد :شناسنامه اینماد اطالعات الزم برای تصمیمگیری و شروع یک خرید اینترنتی
را برای مصرف کننده فراهم میآورد .اطالعاتی نظیر نام مالک حقیقی یا حقوقی کسبوکار،
اطالعات تماس ،ساعات پاسخگویی به تماسها ،شهر و آدرس محل فعالیت ،گروه کاال/
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خدمت و مجوزهای کسب وکار از طریق شناسنامه اینماد که با کلیک روی لوگوی نماد
قابل دستیابی است ،فراهم می شود .همچنین رویه کسب وکار در پاسخگویی به شکایات،
تعداد مغایرتها و سوابق فعالیت نیز از طریق پروفایل قابل مشاهده است.
حاتمی در پاسخ به برخی منتقدان که ابزار احراز هویت بانکها و شرکتهای اعتبارسنجی
را برای بررسی صالحیت شرکتهای فعال در حوزه کسب و کار آنالین کافی دانسته و
لذا دریافت اینماد را ضروری نمیدانند ،گفت :منظور از انجام ارزیابیهای الزم پیش
از اعطای اینماد ،صرفا احراز اطالعات هویتی نیست .برای توضیح بیشتر این مطلب،
اجازه بدهید مراحل ش��شگانه ارزیابی کس��بوکار برای گرفتن اینماد را با هم مرور
کنیم :احراز اطالعات هویتی (حقیقی/حقوقی) و تماس ،افزودن دامنه کس��بوکار و
کنترل دسترس��ی فنی ،انتخاب گروه کاال /خدمت و بارگذاری مجوزهای الزم ،احراز
قانونمندی کسب وکار ،تایید تعهدنامه و پرداخت تعرفه .این مراحل علیرغم سادگی
بسیار کاملتر از احراز هویت هستند و قابل مقایسه با هم نیستند.

مدیر اجرایی س��امانه اینماد ،تاکید کرد :در اعطای مجوز اینماد س��عی ش��ده کلیه
مراحل احراز به صورت سیس��تمی باشد و اطالعات مورد نیاز از طریق وب سرویس
از سامانههای مرتبط استعالم شود تا کسب وکار در کمترین زمان بتواند اینماد خود
را دریافت کند.
وی در پاس��خ به دیگر س��وال خبرنگار ما پیرامون کس��بوکارهایی که علی رغم
دارا بودن اینماد نس��بت به کالهبرداری اقدام کردن��د ،توضیح داد :فضای مجازی
علیرغم مزایای متعدد ،فرصت و پتانس��یل ش��کلگیری کسبوکارهای کالهبردار
را نیز دارد .موارد کالهبرداری در فروش��گاههای اینترنتی وجود داش��ته اس��ت که
از طریق گزارش��های مردمی یا ش��کایاتی که مردم در سامانه اینماد ثبت میکنند
رصد ش��ده و اقدامات الزم و به موقع برای توقف فعالیت آنها انجام ش��ده اس��ت.
از مصرفکنن��دگان این تقاضا را دارم که در صورت مش��اهده موارد تخلف ،حتما
اطالعرسانی الزم را انجام دهند.

وزارت صمت و بانک مرکزی موانع پیش روی کسبوکارهای اینرتنتی را حذف کنند
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال حدود شش درصد از
 GDPکشور را تش��کیل می دهد ،گفت :وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به نیازهای
اقتصاد دیجیتال ،موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند.
مسلم صالحی درباره ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال ،گفت :اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد
مبتنی بر فضای اینترنت حدود ۶درصد از  GDPکشور را تشکیل می دهد که در مقایسه
با سایر کشورها در این زمینه بسیار عقب هستیم.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اقتصاد به سمت دیجیتالی
شدن می رود ،افزود :دولت و مجلس باید با حمایت از اقتصاد دیجیتال زمینه شکوفا شدن
آن را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،موانع پیش روی
کسب و کارها را حذف کرد ،ادامه داد :اقتصاد دیجیتال مزایای بسیاری دارد به طور مثال
کسب و کارهای این حوزه به زمان و مکان خاصی نیاز ندارد ،بنابراین این نوع از اقتصاد
موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد :وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت
و ام��ور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نباید با جزیره ای عمل کردن و بی توجهی به

نیازهای اقتصاد دیجیتال ،موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی را افزایش دهند و باید
با هماهنگی با یکدیگر زمینه رشد این کسب و کارها را فراهم کنند.
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سه کمیسیون فینتک ،پرداختیاری و تجارت الکترونیکی در رسته خدمات فناوری
اطالعات سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در مخالفت با اجباری شدن اینماد
بیانیهای صادر کردند.
در این بیانی ه آمده است« :آینده ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم نوآوری کشور
است .اولویت امروز ما ،باید تسهیل مضاعف فضای کسبوکار ،ایجاد امید و حفظ نخبگان
و کارآفرینان باشد.
در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است ،وظیفه ما تالش
تمام عیار برای توسعه فضای باز اقتصادی و ترسیم آیندهای روشن برای ایران در منطقه
ت
اس��ت .در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناس��ی که مانعی در شروع یا تداوم فعالی 
کسبوکارهای تحول آفرین باشد از دست دادن فرصتها به رقبای منطقهای و در نهایت
تضعیف ایران در عرصه جهانی است».
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت« :تبدیل ش��دن اینماد از یک نش��ان اختیاری به نهاد
تنظیمگر تمامی کس��بوکارهای فضای مجازی ،با روش جلوگیری از ش��روع فعالیت
حوزههای تحول آفرین که هنوز تنظیمگری نشدهاند اقدامی است که به صورت کامل
برخالف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسالمی بهعنوان باالترین نهاد
تقنینیاست.
اساساْ ایجاد یک رگوالتور بخشی با چند بند از یک مصوبه هیأت وزیران که شامل کلیه
کسبوکارهای اینترنتی اعم از خرد و کالن ،کاالیی یا خدماتی باشد با این گستردگی

اختیارات ،نیازمند مصوبه مجلس شورای اسالمی است».
در این بیانیه تأکید ش��ده اس��ت« :باید توجه داشت که تجمیع اختیاراتی با این ابعاد
همچون احراز صالحیت کس��بوکار ،امکان ممانعت از شروع فعالیت اقتصادی ،امکان
نظارت و حتی تعلیق مجوز صادر ش��ده برخالف فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری
بوده و به صورت جدی منجر به از بین رفتن امید در جوانان مستعد و متعهد کشور و
کارآفرینان شده و با تشدید مهاجرت ایشان آینده کشور را به خطر خواهد انداخت».
این بیانیه با اشاره به موضوع مهاجرت کارآفرینان افزوده است« :امروز بزرگترین تهدید
کش��ور ،خروج کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه ایران است .راهکار کنترل
ک در محیط کسبوکار ،انس��داد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد
ریس�� 
بوکارها نیست ،بلکه تنظیمگری به موقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه
کس 
است و در شرایط تحریمی ،به هیچ وجه نباید دچار تحریمهای داخلی شد».
در انتهای این بیانیه کمیس��یونهای رس��ته خدمات فناوری اطالعات س��ازمان نظام
صنفی رایانهای استان تهران اعالم کردهاند« :ایجاد یک سامانه مجوزبنیان فراگیر جدید
و تغییر ماهیت اینماد از یک نش��ان اعتباربخش اختیاری به رگوالتور کسبوکارهای
بوکارهای خرد و
فضای مجازی تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کس 
نوآورانه داشته است .سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران بر بازگشت نماد اعتماد
الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری
توصیه اکید میکند».
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توصیه نظام صنفی رایانهای تهران برای بازگشت نشان اینامد به فرآیندی اختیاری
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اینامد گام موثری در مقابله با قامر ،رشطبندی ،قاچاق و پولشویی است
ت
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت :اینماد گام مهمی در ایجاد زیرساخ 
الزم برای جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز مانند قمار ،شرطبندی ،قاچاق و پولشویی
برداشته شده است.
مصطفی طاهری ،رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس پیرو جلسه با بخش
خصوصی و دولتی درباره اینماد ،اظهار داشت :اوال مطمئن شدیم که اقدام بانک مرکزی
قانونی است ،ثانیا شفافیت در کنار سهولت لحاظ شده؛ هم برای کسبوکارهای خرد و هم
ب و کارهایی که قانونگذاری نشدهاند تدبیر الزم توسط وزارت صمت و بانک
برای کس�� 
مرکزی اتخاذ شده است.
ت الزم برای جلوگیری از فعالیتهای
وی گفت :در عین حال ،گام مهمی در ایجاد زیرساخ 
غیرمجاز مانند قمار ،شرطبندی ،قاچاق و پولشویی برداشته شده است.
طاهری افزود :مجوز اعالنمحور در قالب اینماد بدون ستاره؛ احراز هویت و دامنه در کمتر
از چند دقیقه بههیچ عنوان مانع شروع یا رشد کسبکارها نیست.

فرآیند تسهیل شده «اینامد بدون ستاره» رصفا با احراز هویت و دامنه
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مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی ،گفت:
فرآیند س��اده ش��ده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً
با احراز هویت و دامنه ،طراحی و پیادهس��ازی ش��ده است و کسبوکارهای خرد
میتوانن��د در عرض چند دقیقه پس از احراز هویت و انتخاب گروه کاال خدمت،
اینماد بدون ستاره دریافت کنند.
فردوس حاتمی در گفتوگو با خبرنگار ما در واکنش به اقدام برخی کسبوکارها
در حذف نش��ان اینماد از درگاههایش��ان ،گفت :از جمل��ه اقدامات الزم پیش از
اعطای اینماد ،احراز اطالعات هویتی صاحب کسبوکار ،احراز اطالعات تماس و
بررسی الزامات قانونمندی وبسایت کسبوکار است.
وی ،ادام��ه داد :اح��راز اطالع��ات تماس بی��ش از همه ب��ه مصرفکننده کمک
مینماید تا با ش��ناخت بیشتری از کسبوکار اقدام به خرید نماید .این اطالعات
از طریق شناس��نامه اینماد که با کلیک روی نش��ان (لوگو) اینماد قابل مشاهده
اس��ت در دس��ترس عموم قرار میگیرد .همچنین اطالعات موث��ر دیگری نظیر
س��وابق پاسخگویی صاحب امتیاز کسبوکار به شکایات ،مغایرت از دستور العمل
و سوابق کسبوکار از طریق این شناسنامه قابل مشاهده است.
مدی��ر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی ،گفت:
ب��ا وجود این همه اطالع��ات مفید که در انتخ��اب و تصمیمگیری خریدار نقش
موثری دارد ،تصور نمایید یک کس��بوکار اقدام به برداشتن نشان اینماد از روی
وبسایت خود نماید.
برداش��تن نشان اینماد از وبس��ایت برای مصرفکننده چه نتایجی در برخواهد
داش��ت؟ ضمن ح��ذف اطالعات موثر ب��رای خریدار ،وی را با این ش��ائبه مواجه
میس��ازد که آیا اینماد کس��بوکار تعلیق شده است؟ آیا ش��کایات زیادی برای
کس��بوکار ثبت شده اس��ت؟ چه اتفاقی افتاده که کس��بوکار تمایل به پنهان
کردن اطالعات خود نموده است؟ و سواالتی از این دست که بیشتر از همه خود
کسبوکار را در معرض آسیب قرار میدهد.
مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی ،افزود:
دریافت اینماد الزام قانونی است و کسبوکارهای اینترنتی برای دریافت خدمات
درگاه پرداخت ملزم به دریافت اینماد هستند .در نظر داشته باشید اعطای اینماد
یک س��تاره به صورت کامال الکترونیکی ،بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت
زمان کمتر از دو ساعت انجام میشود.
وی ،اظهار کرد :در اعطای مجوز اینماد س��عی شده کلیه مراحل احراز به صورت
سیس��تمی باشد و اطالعات مورد نیاز از طریق وبسرویس از سامانههای مرتبط
استعالم شود.
در حال حاضر کلیه کس��بوکارها حتی کسبوکارهای خرد و خانگی میتوانند
ب��رای دریافت اینماد اقدام نمایند .در این زمینه برای حمایت از کس��بوکارهای

خ��رد و خانگی که به تازگی فعالیت خود را آغاز نمودهاند یا امکان گرفتن اینماد
یک ستاره ندارند ،تسهیالت ویژهای در قالب مدل جعبه شنی (سندباکس) درنظر
گرفته شده است.
حاتمی ،خاطرنش��ان کرد :فرآیند س��اده ش��ده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب
«اینماد بدون س��تاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه ،طراحی و پیادهس��ازی شده
اس��ت و کس��بوکارهای خرد میتوانند در عرض چند دقیقه پس از احراز هویت
و انتخاب گروه کاال خدمت ،اینماد بدون س��تاره دریافت کنند .این کسبوکارها
محدودیت تراکنش دارن��د ،به این معنی که تعداد تراکنشهای آن در ماه کمتر
از  50ع��دد و مجم��وع مبلغ تراکنشهای آن در م��اه کمتر از  50میلیون تومان
است.
این دس��ته از کس��بوکارها با پرداخ��ت تعرفه کمتر از اینماد یک س��تاره (50
هزارتومان��ی) اینماد با اعتبار یک س��اله دریافت نمایند .در صورتی که س��طح یا
میزان تراکنش ،از اندازه تعیین ش��ده بیشتر ش��ود الزم است برای دریافت نماد
یک ستاره اقدام نمایند.
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بوکارهای خرد برای دریافت اینامد بی ستاره اقدام کنند
کس 

بوکارهای
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :در راس��تای حمایت از کس 
خرد ،مرکز توس��عه تجارت اقدام به طراحی اینماد بی س��تاره کرده و اخذ این نوع
اینم��اد در کمترین زمان و با حداقل اطالعات امکان پذیر اس��ت.مهران محرمیان با
اشاره به الزام قانونی اخذ اینماد تصریح کرد :موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرنـدگان
ش��ــرکت های پرداخت یار به استناد ماده  ١٠٣آیین نامه اجرایی ماده  ١۴الحاقی

قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است .این آیین نامه مصوب آبان ماه سال 1398
هیئت دولت بوده و طی بیش از دو سال گذشته تالش شده به صورت تدریجی اجرای
تکالیف به گونه ای که اختاللی در کس��ب و کارها ایجاد نش��ود پیگیری شود.معاون
فناوری های نوین بانک مرکزی افزود :الزام اخذ اینماد برای فروش��گاه های مجازی
که درگاه پرداخت خود را از شرکت های  pspدریافت کرده اند از زمستان سال ۹۸
اجرایی شده و پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی عالوه بر اخذ شماره پیگیری
مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند.محرمیان
همچنین تاکید کرد :در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد ،مرکز توسعه تجارت
اق��دام به طراحی نماد بی س��تاره کرده و اخذ این نوع اینم��اد در کمترین زمان و با
حداقل اطالعات امکان پذیر اس��ت .کسب و کارهای خرد می توانند به صورت کامال
سیس��تمی و برخط و صرفا با ارایه اطالعات هویتی و دامنه خود نس��بت به اخذ این
نوع اینماد اقدام کنند.
وی با اش��اره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در
فضای مجازی اس��ت ،اظهار داشت :وجود این نشان در سایتهای پذیرندگان فضای
مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نش��ان کرد :با توجه به اینکه
بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیئت دولت
دارد؛ در این خصوص نیز پیش از اجرا تالش کرده با انجام هماهنگی های الزم با مرکز
توسعه تجارت موجب کاهش دغدغههای کسب و کارها شود و هر گونه پیشنهادی
که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

اینامد به یک فرایند طوالنی و ناامیدکننده تبدیل شده است
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مدیرعامل اس��نپ ،اظهار داش��ت :اینماد ،خصوصا در ش��رایط فعلی که یک مجوز
جدید به مجوزهای قبلی اضافه ش��ده ،به جای آنکه کمکحال کارآفرینها باش��د
و باع��ث کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در زندگی مردم ش��ود ،به یک فرایند
طوالنی و ناامیدکننده تبدیل شده است.
محمد خلج قاسم آبادی ،مدیرعامل اسنپ در گفتوگو با خبرنگار ما پیرامون الزام
کس��بوکارها به دریافت اینماد ،گفت :با وجود تمام صحبتهایی که دربار ه نیاز به
بوکارها میشود ،عمال سازوکار فعلی اخذ اینماد ،به
حمایت حداکثری دولت از کس 
اخذ مجوز جدید برای کسبوکارها تبدیل شده است .این امر بهخودیخود میتواند
مشکالت زیادی را ایجاد کند و مصداق محدودسازی است.
وی ادام��ه داد :به طور کلی بحث اینماد ،خصوصا در ش��رایط فعلی که یک مجوز
جدید به مجوزهای قبلی اضافه ش��ده ،به جای آنکه کمکحال کارآفرینها باش��د
و باع��ث کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در زندگی مردم ش��ود ،به یک فرایند
طوالنی و ناامیدکننده تبدیل شده است.

بوکارها در این مرحله متوقف و سرمایه معنوی و
متاس��فانه فعالیت خیلی از کس 
ی کشور در این بین اتالف میشود.
ماد 
وی گف��ت :ه��دف اصلی از رتبهبندی و اعطای نماد اعتماد به کس��بوکارها باید
ایجاد حس اعتماد در کاربر نهایی نس��بت به برند باش��د ،این ایجاد حس اعتماد
به کس��بوکارها به ذات چیز بدی نیست؛ کاربر نهایی که میتواند مصرفکننده
یا تامینکننده باش��د ،به واس��طه همین اعتماد میتواند اطمینان خاطر داش��ته
باشد که ضرر و زیانی متحمل نمیشود ،اما در عمل شاهدیم که برخی برندها با
وجود داشتن این نماد الکترونیکی ،مشکالتی برای کاربرانشان به وجود میآورند؛
چراک��ه علیرغم آنکه برخی ش��رکتها نمیتوانند به س��ادگی این مجوز را اخذ
کنند ،برخی دیگر به واس��طه ارتباطاتی که دارند و خارج از قوانین و استانداردها
مجوز میگیرند.
مدیرعامل اس��نپ در ادام ه گفتوگو خاطرنش��ان کرد :در نهایت به نظر میرس��د
سازوکار پیادهسازی فرایند اعتمادسازی نیاز به بازنگری دارد و بخش خصوصی باید
به این حوزه وارد ش��ود؛ چراکه این نماد جمعی از کسبوکارهای بخش خصوصی
را پوش��ش خواهد داد .این نماد باید با مش��ارکت خود کاربران و همینطور نظرات
و دیدگاههای آنها ارتقا یا تنزل پیدا کند و با عدم س��رویسدهی مناسب ،اعتماد و
بوکار کاسته شود.
اطمینان عمومی به آن کس 
وی گفت :به نظر میرسد بهترین مکانیسم ،حضور کاربر در مشخص کردن نقش
نهایی کسبوکار است .این امر کمک میکند تا یک شرکت به واسطه طی نکردن
فرایند اخذ مجوز از چرخه اکوسیس��تم خارج نش��ود .در واقع انتظار داریم مسیر
دریافت مجوز همزمان با فعالیت شرکتها صورت بگیرد.
مدیرعامل اس��نپ در پایان گفت :تس��هیلگری در این مسیر بسیار حائز اهمیت
است .به ویژه برای کسبوکارهای کوچک بسیار مهم است که بتوانند مجوزهای
مورد نیازش��ان را در اس��رع وقت و بدون بروکراس��یهای معمول دریافت کنند.
طبیعت��ا این کس��بوکارها ب��ا طی کردن مراحل رش��د خود ،همزم��ان با تداوم
فعالیتشان ،نسبت به تکمیل مراحل دریافت مجوز و ورود به سطوح جدید اقدام
میکنند.

ارز
دیجیتال

انشعاب استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز قطع خواهد شد

سخنگوی صنعت برق گفت :درصورتی که دستگاههای این افراد شناسایی و کشف
ش��ود ،عالوه بر مجازات قبلی بر اساس مقرراتی که اخیرا به وزارت نیرو ابالغ شده
است ،انشعاب این افراد قطع خواهد شد.
پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز دو تا سه سالی است که سایه شوم خود را برروی
صنع��ت ب��رق ایران افکنده و موجب خس��ارات زیادی هم به ش��بکه برق و هم به
تاسیسات برقی شده است.اگرچه شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق
ای��ران همواره تالش کرده با ای��ن پدیده برخورد کند اما جذابیت زیاد رمزارزها هر
روزه تع��داد زیادی از مردم را وادار به فعالیت در این زمینه و کس��ب در آمد کرده
است.

اکنون و در تازه ترین گام برای جلوگیری از سواستفاده از برق رایگان برای استخراج
غیرمجاز رمز ارز مس��وول تامین برق رمزارزها در توانیر خبر از تش��دید برخورد با
آنان را میدهد.
مصطفی رجبی مش��هدی ،سخنگوی صنعت برق ،با اشاره به آخرین اکتشافات در
این حوزه ،اظهار کرد« :از س��ه روش برای شناس��ایی مراکز و اس��تفاده کنندگان
غیرمجاز برای اس��تخراج رمز ارز استفاده می ش��ود ،به طوری که مقایسه مصرف
انرژی ،بازرسی های همکاران و اطالع رسانی و مشارکت مردم ،روشهایی است که
در حال حاضر برای شناسایی این مراکز مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه رمزارزها از حدود یک و دو س��ال پیش مصرف خود را افزایش
دادن��د ،اظهار کرد« :رمزارزهای غیر مجاز به نوعی به ش��بکه برق و حقوق دیگران
دستبرد میزنند و س��ودهای کالنی را می برند ،رمزارزهای مجاز اما از تعرفه بدون
یارانه اس��تفاده می کنند و قیمت برق برای آن ها در باالترین س��طح قرار دارد و
مشکلی وجود ندارد».
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه به صورت روزانه پایش صورت می گیرد و تعداد
آمارهای کشف رمز ارز به روز می شود ،گفت« :تاکنون به کمک مردم و روش هایی
که برای این منظور در نظر گرفته شده ،کشفیات صورت گرفته است و برنامه هایی
را نیز برای مقابله بیشتر با آن ها در نظر گرفته ایم».
وی با بیان اینکه از آنجا که این اقدام تجاوز به حقوق مردم تلقی می شود ،مقابله با
مراکز یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز استفاده می کنند،
ادامه خواهد یافت ،گفت« :باتوجه به اینکه محدودیت تامین انرژی وجود دارد نباید
یک عده س��ودجو بقیه را در مضیقه تامین برق قرار دهند و این مساله مشکالتی را
برای تامین برق تابستان و حتی زمستان به وجود آورده است».

ارز دیجیتال با  YouTube Liveحدود  9میلیون دالر کالهبرداری کرد!
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بر اساس تحقیقات جدید  ، Tenableمجرمان سایبری با ترویج هدایای جعلی ارز
دیجیتال در رسانههای اجتماعی میلیونها دالر به دست آوردهاند.
به گزارش مجله ایفوس��کیوریتی ،امروز پلتفرمهای آشکارساز سایبری به کاربران
رس��انههای اجتماعی در مورد کالهبرداریهای مربوط با ارزهای دیجیتال هشدار
دادن��د .به نظر می رس��د کالهبرداران ب��رای ایجاد هدایای قانون��ی از footage
(فیلمهای خام ویدئویی) ش��خصیتهای عمومی مرتبط با ارز دیجیتال اس��تفاده
میکنند .افراد سرشناس��ی توس��ط مهاجمان س��ایبـــری مورد سوء استفاده قرار
گرفته اند.
محققان  Tenableمحاس��به کردند که در ماه اکتبر تنها یکی از زیرمجموعههای
 YouTube Live Cryptoب��ه طور غیرقانونی  8.9میلیون دالر بدس��ت آورده
است .کالهبرداری  Bitcoinسودآورترین بود؛ بطوریکه مقدار متوسط  1.6میلیون
دالر در هر کالهبرداری و در مجموع  8.2میلیون دالر بود .کالهبرداریهای مربوط
به  Ethereumدومین ارز س��ودآور برای مجرمان بود ،دریافت  413هزار دالر در
بودجه به س��رقت رفته با سود متوسط  82،778دالر در هر کالهبرداری .مجرمان
از کالهبرداری  239 SHIBA INUدالر و به طور متوسط  34،192دالر در هر
کالهبرداری به جیب زدهاند.
سخنگوی  Tenableگفت :کالهبرداران میدانند که کاربران اعتماد زیادی به صدا
و تصویر تاثیرگذاران عرصه ارز دیجیتال دارند ،بنابراین از فیلمهای جعلی که شامل
بنیانگذاران رمزارز و افراد قابل توجه مرتبط با شرکتهای  Cryptocurrencyو
همچنین مدیران اجرایی ش��رکتهایی که برای افزایش ترازنامه شرکت خود اقدام
به خرید و یا بحث در مورد رمز ارز میکنند استفاده کردهاند.
کالهبردارن جریان  YouTube Liveیک تاکتیک آشنا را به اشتراک گذاشتهاند:
هدای��ت کاربران به وبس��ایتهای خارجی که ادعا به دو برابر ش��دن رمزارز آنان
میکنند.

 ،Satnam Narangمهندس تحقیق��ات کارکنان در  ،Tenableگفت که برای
کاربران بس��یار مهم بود ک��ه از فیلم های زنده یوتیوب ل��ذت ببرند .برای کاربران
بس��یار مهم بود که در مورد فیلمهای زنده یوتیوب و هدایای قابل توجه با ش��ک
و تردی��د نگاه کنن��د Narang .هش��دار داد« :هرگز برای یک خرید از ش��رکت
 Cryptocurrencyارس��ال نکنید ،همانطور که بعید به نظر میرس��د اما واقعی
است و شما نمیتوانید پول دیجیتال خود را پس از ارسال برگردانید».
کارب��ران یوتی��وب میتوانند محتوای کالهبرداری را با کلی��ک بر روی نماد پرچم
نش��ان داده شده در زیر ویدئو و انتخاب «کالهبرداری یا تقلب» در منوی کشویی
گزارش دهند.

ارز
دیجیتال

گوگل درباره استفاده از حسابهای گوگل کلود برای استخراج رمزارز هشدار داد
گوگل بر اس��اس گزارشی با عنوان «افقهای تهدید» که هدف آن ایمنسازی فضاهای
ابری سازمانها است ،اعالم کرد که عوامل خرابکار مشاهده شدهاند که استخراج رمزارز
را در حسابهای هک شده گوگل کلود انجام میدهند.
به گزارش ش��بکه  ،CNBCتیم امنیت س��ایبری این غول اینترنتی جزییات رخنه
امنیتی را در گزارشی به عنوان «افقهای تهدید» منتشر کرد که هدف آن فراهم کردن
اطالعاتی است که به سازمانها کمک می کند فضاهای ابری خود را ایمن نگه دارند.
گوگل در خالصه اجرایی این گزارش نوش��ت :عوامل خرابکار مش��اهده ش��ده اند که
استخراج رمزارز را در حسابهای هک شده گوگل کلود انجام می دهند.
استخراج رمزارز یک فعالیت پرسود است که اغلب مستلزم میزان زیادی قدرت رایانشی
است که مشتریان گوگل کلود می توانند با پرداخت هزینه به آن دسترسی داشته باشد.
گوگل کلود یک پلتفرم ذخیره سازی ابری است که مشتریان می توانند در آن فایلها و
دیتا را خارج از سایت خود نگه دارند.
گوگل اعالم کرد  ۸۶درصد از  ۵۰حساب گوگل کلود هک شده برای استخراج رمزارز
اس��تفاده شده اند .در اکثر موارد هک ،نرم افزار اس��تخراج رمزارز در مدت  ۲۲ثانیه از
حساب هک شده دانلود شده است.
حدود  ۱۰درصد از حسابهای هک شده برای رصد منابعی که به صورت عمومی در
اینترنت قابل دسترسی هستند ،استفاده شده اند تا سیستمهای آسیب پذیر شناسایی
شوند در حالی که هشت درصد موارد برای حمله به اهداف دیگر استفاده شدهاند.
بیت کوین که محبوبترین رمزارز جهان است ،برای مصرف بیش از حد انرژی هدف
انتقاد قرار گرفته اس��ت .مصرف برق استخراج بیت کوین از کل مصرف برق بعضی از
کشورها بیشتر است .پلیس در ماه مه به مزرعه ای حمله کرد که تصور می رفت محل
کشت شاهدانه است اما در عوض استخراج غیرمجاز بیت کوین را شناسایی کرد.

باب مکلر ،مدیر دفتر رییس امنیت اطالعات گوگل کلود و سث روزنبالت ،مدیر امنیت
گوگل کلود در یک پس��ت وبالگ نوش��تند :چش��م انداز تهدید ابری در سال ۲۰۲۱
پیچیدهتر از تنها استخراج کنندگان رمزارز متخلف بوده است .محققان گوگل همچنین
اواخر سپتامبر حمله فیشینگ گروه روسی  Fancy Bearرا شناسایی کردند و گوگل
این حمله را مسدود کرد.
بر اس��اس این گزارش ،محققان گوگل همچنین ی��ک گروه تحت حمایت دولت کره
شمالی را شناسایی کردند که خود را به عنوان استخدام کنندگان سامسونگ جا زدند تا
بتوانند ضمیمههای مخرب ایمیل را به کارمندان شرکتهای امنیت سایبری ضد بدافزار
کره جنوبی ارسال کنند.

خالق بیتکوین ۵۰ :میلیارد دالر ثروتم را نگه میدارم
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یک دانشمند علوم کامپیوتری که ادعا میکند مخترع بیتکوین است ،در نبردی حقوقی
برای نگه داشتن گنجینهای از این رمزارز به ارزش دهها میلیارد دالر پیروز شده؛ گرچه ثابت
نکرده که واقعا مالک آن است.
هیئت منصفهای در فلوریدا دریافت که کرگ رایت نیمی از  ۱.۱میلیون بیتکوین را به
خانواده دیوید کلیمن ،شریک تجاری سابق رایت بدهکار نیست.
اعضای هیئت منصفه یک هفته کامل رایزنی کردند و به دفعات از وکالی هر دو طرف و
همچنین قاضی درباره نحوه عملکرد رمزارزها و نیز روابط تجاری بین این دو مرد سواالتی
پرسیدند.
در مرکز این دعوای حقوقی  ۱.۱میلیون بیتکوین قرار دارد که بر اساس قیمتهای فعلی
تقریبا  ۵۰میلیارد دالر ارزش دارد .اینها جزو اولین واحدهای این رمزارز بودند که از طریق
استخراج ایجاد شدند و فقط میتوانستند به شخص یا نهادی تعلق داشته باشند که از ابتدا
با این رمزارز درگیر بوده است.
منشا بیتکوین همیشه کمی رازآلود بوده است؛ به همین دلیل این دادگاه توجه بسیاری

از کسانی را که طرف این دعوا نیستند ،به خود جلب کرده است .در اکتبر  ،۲۰۰۸در اوج
بحران مالی ،شخصی به نام «ساتوشی ناکاموتو» مقالهای را منتشر کرد که در آن چارچوبی
برای یک رمزارز ارائه میشد که به هیچ مرجع قانونی یا حاکمیتی مرتبط نبود .چند ماه
بعد ،استخراج این رمزارز آغاز شد.
نام ناکاموتو که از ژاپنی و تقریبا به معنای «در مرک ِز» ترجمه میشود ،هرگز نام واقعی خالق
بیتکوین در نظر گرفته نشد .برخی از فعاالن جامعه رمزارز حتی باور ندارند که ناکاموتو
یک فرد واحد بوده باشد.
از سال  ،۲۰۱۶رایت ادعا کرد که او ناکاموتو است؛ ادعایی که بخش قابل توجهی از فعاالن
جامعه رمزارز با شک و تردید شدید به آن نگریستند .با توجه به ساختار بیتکوین ،تمام
تراکنشهای آن عمومیاند و  ۱.۱میلیون بیتکوین موردبحث از زمان افشای بزرگ رایت
دستنخورده ماندهاند .اعضای جامعه بیتکوین مرتبا از رایت خواستهاند تا فقط کسری از
سکهها را به یک حساب جداگانه منتقل کند تا ثابت شود که او واقعا به همان اندازه که
ادعا میکند ،ثروتمند است.
بر اساس شاخص میلیاردر بلومبرگ ،اگر رایت این ثروت را در کنترل داشته باشد ،در میان
 ۳۰فرد ثروتمند جهان قرار میگیرد.
دیوید کلیمن آوریل  ۲۰۱۳درگذشت .خانواده او به رهبری برادرش ایرا کلیمن ،ادعا کردند
که دیوید کلیمن و رایت دوستان نزدیکی بودهاند و بیت کوین را با مشارکت هم ساختهاند.
وراث کلیمن بر سر نیمی از بیتکوینهای موردبحث و همچنین حقوق مالکیت معنوی
شکایتکردند.
وکالی رایت بارها گفتهاند که دیوید کلیمن و رایت با هم دوست بوده و در کار با هم همکاری
داشتهاند ،اما شراکت آنها با ایجاد یا عملیات اولیه بیتکوین هیچ ارتباطی نداشته است.
رایت گفته است که اگر در دادگاه برنده شود ،قصد دارد مقدار زیادی از ثروت بیتکوین را
به خیریه اهدا کند؛ اگرچه هنوز ثابت نکرده است که واقعا آن را در اختیار دارد.
بر اس��اس بخشی از حکم صادره ،رایت به دلیل نقض مالکیت معنوی به پرداخت ۱۰۰
میلیون دالر غرامت به خانواده کلیمن محکوم شد.

گفت و گوی
ویژه
فرزانه احمدی منش

درآمدزایی اپراتورها از واگذاری فرکانس ،زیر ذرهبین نظارتی وزارت ارتباطات
معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،گفت :اگر اپراتورها بدون کسب اجازه از رگوالتوری نسبت به واگذاری بخشی از فرکانس خود به اپراتور
دیگری اقدام کنند ،چه بسا قراردادی نیز در این میان منعقد شده باشد ،از دید رگوالتوری مورد تایید نخواهد بود.
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نسترن محسنی ،معاون امور رادیویی رگوالتوری پیرامون مباحث مطروحه در خصوص
فروش فرکانس توسط اپراتور سوم تلفن همراه کشور ،گفت :در موضوع واگذاری فرکانس
ل وجود دارد و در مصوبه 245
توسط یک اپراتور به اپراتور دیگر ،مقررات و دستورالعم 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تحت عنوان اصول حاکم بر انتقال منافع طیف
فرکانس است ،نحوه واگذاری بخشی از امتیازات بهره برداری از فرکانس توسط اپراتور
ثانویه از فرکانس اپراتور اولیه تشریح شده است.
وی ،افزود :اگر اپراتورها بدون کس��ب اجازه از رگوالتوری نسبت به واگذاری بخشی از
فرکانس خود به اپراتور دیگری اقدام کنند ،چه بسا قراردادی نیز در این میان منعقد شده
باشد ،از دید رگوالتوری مورد تایید نخواهد بود.
محس��نی ،بیان کرد :تحت مفهوم تجارت ثانویه طیف ام��واج رادیویی در بازههای
زمانی مش��خص و یا در مناطق جغرافیایی مشخص که یک اپراتور نتوانسته شبکه
خود را به حد مناس��بی توس��عه دهد ،برای جلوگیری از هدر رفت منابع محدود و
بس��یار ارزشمند طیف فرکانسی ،ذیل مقررات رگوالتوری ،حق استفاده از فرکانس
واگذار شده به اپراتور اول به اپراتورهایی که میتوانند در آن منطقه از آن فرکانس
اس��تفاده کنند ،منتقل میش��ود.معاون امور رادیویی رگوالتوری ،تشریح کرد :ذیل
مصوبه ش��ماره  245کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباط��ات و طبق اصل و مفهوم
تجارت ثانویه طیف ،برخی از بازههای فرکانس��ی واگذار ش��ده به شرکت خدمات
ارتباطی رایتل در اوایل س��ال  1399در اختی��ار دو اپراتور دیگر قرار گرفت که در
نهایت این موضوع با توجه به شیوع بیماری کرونا به نفع بخش و کشور بود.
مع��اون امور رادیویی رگوالتوری ،اضافه کرد :نیاز بخش ارتباطات س��یار کش��ور به
پهنای باند فرکانس��ی بیشتر و بیش��تر و همچنین فراهم شدن شرایط الزم ،برای
واگذاری باند فرکانس��ی  2300مگاهرتز ،موجب ش��د تا رگوالتوری در سال جاری،
باند فرکانسی  2300را از طریق مزایده به دو اپراتور همراه اول و خدمات ارتباطی
ایرانس��ل واگذار کند.وی ،گفت :از منظر دیگر باید توجه داش��ت که در حوزههایی
مثل ح��وزه موبایل که ارتباطات بر بس��تر منابع محدودی مانند فرکانس ش��کل
میگی��رد ،عموما فعالیت بیش از س��ه یا چهار اپراتور به دلی��ل محدودیت منابع،
ممکن نیست ،لیکن از آنجاییکه برای ایجاد یک بازار رقابتی حداقل به حضور سه
اپراتور نیاز داریم ،لذا رگوالتوری باید به آن حداقلهای ممکن ،یعنی حضور س��ه
اپراتور در بازار و تقویت آنها دقت کند.
محسنی ،در پاسخ به سوال طرح شده در رابطه با فرکانسی که بنظر بهصورت اضافه
ب سوم
به اپراتور سوم واگذار شده است ،تاکید کرد :حضور اپراتور سوم به عنوان قط 
رقابت ،متوازن کننده و تقویت کننده رقابت در بازار است و قطعاً توانمندی هرچه
بیشتر هر یک از اپراتورها و به طور خاص اپراتور موخر و سوم ،موجب رقابتپذیری
هر چه بیشتر خواهد شد و لذا از دید رگوالتوری فرکانس واگذار شده به اپراتور سوم،
واگذاری بی فایده و یا اضافه تلقی نمیشود.

وی اظهار کرد :اساس��اً فرکانس��ی تحت عنوان فرکانس اضافه وج��ود ندارد و اگر
اپراتوری قرار اس��ت یکی از اپراتورهای موبایل کشور باش��د ،میتواند بهرهبرداری
کوتاه مدت از فرکانسهای واگذار شده به خود را بر اساس مصوبه  245کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتور(های) دیگر منتقل کند ،اما در بلند مدت و حتی
می��ان مدت این موضوع نمیتواند ادام ه یابد و اگر رگوالتوری به این نتیجه برس��د
رقابتی قابل
که اپراتور سوم بدون برنامهریزی موثر برای تبدیل شدن به یک قطب
ِ
قبول؛ چه از نظر توس��عه شبکه و چه از نظر سهم بازار ،صرفاً ادامه انتقال فرکانس
را خواس��تار اس��ت ،تصمیمی ویژ ه اخذ و بازنگری نگاه از س��وی رگوالتوری اتفاق
خواهد افتاد.
محس��نی ،گفت :در ش��رایط حال حاضر و با وجود تحریمه��ا که تامین تجهیزات
دش��وار است ،یک بازیگر با سهم بازار بسیار کمتر از دو بازیگر دیگر ،با سختیهای
خاصی مواجه اس��ت و لذا در فرصت موقت اعطا ش��ده ،توجه شده است که ضمن
آنکه بخش��ی از نیاز اپراتورهای اول و دوم همراه برای افزایش ظرفیت شبکهشان،
موقتاً از محل فرکانس انتقالی اپراتور سوم تامین شود ،توجه شده است که اپراتور
سوم موبایل نیز از این فرصت برای رسیدن به نقطهای بهره برد تا بتواند در مواجهه
با تحریم و تورم ،سیاستهای توسعهای خود را منسجمتر و پیشرونده تر اجرا کند
و شبکه و سهم بازار خود را سریعتر توسعه دهد.
معاون امور رادیویی رگوالتوری ،بیان کرد :فرصت اعطایی س��ه ساله در این رابطه در
حال حاضر بنظر مناسب است ،اما تعیین بازه زمانی دقیق ،به آیتمهایی مانند وضعیت
تحریم ،نرخ تورم ،س��ازو کارهای توسعهای شبکه و اقدامات توسط اپراتور سوم تلفن
همراه کشور بستگی دارد.

برنامهری�زی ب�رای واگ�ذاری باند فرکانس�ی  3500بهمنظور توس�عه
نسلهای نوین شبکههای ارتباطی
معاون امور رادیویی رگوالتوری پیرامون نیاز اپراتورها به باند فرکانس��ی جدید برای
توسعه  5Gگفت :واگذاری باند فرکانسی  3500و باندهای فرکانسی  700و 800
به عنوان دو باند تاثیرگذار در توس��عه نس��لهای نوین و نس��ل پنجم ش��بکههای
ارتباطی مطرح است.
محس��نی تصریح کرد :در باند  3500مطالعات رگوالتوری انجام شده ،نشستها با
ذینفعان برگزار و نقطه نظرات بخش دریافت شده است ،اما در دوره جدید نیازمند
مرور نتایج بررس��یها و سناریوهای طراحی ش��ده و ارائه آن به کمیسیون تنظیم
مق��ررات ارتباطات هس��تیم تا نهایتاً این تکه باند فرکانس��ی با پهنای حدود 200
مگاهرتزی امکان تزریق به شبکههای ارتباطی کشور را داشته باشد.
مع��اون ام��ور رادیویی رگوالت��وری ،گفت :پس از توس��عه  5Gدر کش��ور ،امکان
بهرهبرداری از باندهای قبلی واگذار ش��ده به اپراتورها در قالب فناوری نسل پنجم
نیز ممکن است و البته رگوالتوری در حوزه بهرهبرداری از باندهای فرکانسی  700و
 800در سال پیشرو هم خوشبین و امیدوار است.
محسنی اش��اره کرد :گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس هم بر تعیین تکلیف
فرکانسی
هرچه سریعتر باندهای  700و  800و بهرهبرداری از آنها در سبد باندهای
ِ
در اختیار بخش تلکام با همکاری و تعامل سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات تاکید داشته است.
وی در پایان گفت :امیدواریم با همکاری سازمان صداوسیما و هدایت وزیر محترم
ارتباطات و شکلگیری تعامل دو جانبه موثر و چابک ،هر چه سریعتر این باندهای
فرکانس��ی به دایره فرکانسهای مورد بهرهبرداری شبکههای ارتباطی کشور اضافه
شود.

بانکداری
هوشمند

هوشمندسازیشعببانکها،چالشپیشروینظامبانکداری
هفتمین نشست از سلسله نشستهای هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران ،با عنوان «هوشمندسازی پیشرفته بانکها ،روندها و موانع» با حضور علی عباس نژاد ،متخصص
امنیت سایبری و مدیرعامل گروه کهکشان ،ناصر مرادی مدیرکل بازاریابی فروش سازمانی شرکت ارتباطات مبیننت ،جهان جابری معاون عملیات شرکت ارتباطات
مبیننت ،احسان باقری رییس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین در مرکز فابا ،برگزار شد.

ما بانک های بزرگی با
شعب متعدد و در نقاط
دوردست داریم که
برای کنترل امنیتی
آن ها نیازمند هوش
مصنوعی خواهیم بود.
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در ابتدای این پنل که با مدیریت ناصر مرادی مدیرکل بازاریابی فروش سازمانی شرکت
ارتباطات مبیننت کار خود را آغاز کرد ،هریک از مهمانان پنل به تعریف هوشمندسازی
پرداختند؛ جهان جابری ،معاون عملیات شرکت ارتباطات مبیننت در این باره گفت:
«ترندی به اسم فینتکها در دنیا مطرح شده که رقابت تنگاتنگی برای بانکها ایجاد
کرده است؛ یعنی فینتکها با تکنولوژیهای نوین مثل هوش مصنوعی توانستهاند برخی
از مشتریان بانکها را جذب کنند و در آینده نزدیک این اتفاق در ایران نیز رخ خواهد داد
و فینتکهایی که در حوزه پرداخت ،بانکی و بیمه کار میکنند و با استفاده از تکنولوژی
رایانش ابری ،امنیت و ...به این سمت در حال حرکت هستند .البته بانکها هم کارهایی
نظیر موبایل بانکها و بانکداری مجازی را انجام دادهاند اما این کارها کافی نیست و باید
بانکها تغییراتی را در راستای هوشمندسازی انجام دهند».

جابری در پاسخ به سوال مدیر پنل با عنوان «آیا اتوماتیکسازی و قراردادن سنسورها
برای درک یک سری اعمال مانند خاموش و روشن شدن چراغ ،بخشی از هوشمندی
است؟» گفت« :این یک قسمت از هوشمندی است ،قسمت اصلی هوشمندسازی در
نتورک اتفاق میافتد .یعنی بانک باید از سرویسهایی مثل  laas، Paasاستفاده کند
که بتواند سرویسی را در شبکه خود ایجاد کند که وقتی مشتری وارد شعبه میشود
با قطعی سیستم مواجه نشود .در حال حاضر ،بانکها اتصاالت مختلفی مثل ADSL،
 MPLSو  LTEاستفاده میکنند ولی باز هم وقتی مشتریها به بعضی از بانکها که
مراجعه میکنند با قطعی مواجه هستند اما سرویسهای ابری میتوانند این مشکالت
را حل کنند».
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در ادامه عباسنژاد ،متخصص امنیت سایبری درباره هوشمندسازی شعب بانکها گفت:
«از نظر امنیت ،هوشمندسازی به این معناست که بتوانیم امنیت بیشتری داشته باشیم.

بانکداری
هوشمند

امنیت از نظر در دسترس بودن ،امنیت از نظر صحت اطالعات و امنیت از نظر محرمانگی
اطالعات مسئله بسیار مهمی است .حوزه بانکداری جزو صنایعی است که امنیت برای
آنها اهمیت باالیی دارد .هوش و امنیت دو مسئله امروز است؛ امروزه انسانهای باهوش
با استفاده از ابزارهای پیچیده و هوش مصنوعی حمالت را انجام میدهند .پس اگر در
مکانیزم دفاعی هوش وجود نداشته باشد ،هوشمندسازی هم محقق نمیشود .شعبه
یکی از نقاطی اس��ت که دسترس��ی عمومی به آن وجود دارد .در کش��ور ما بانکهای
بزرگی با شعب متعدد و در نقاط دوردست داریم که امکان کنترل امنیتی آنها بهصورت
فیزیکی نیست .برای آنکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم ،به هوش مصنوعی برای ایجاد
امنیت در شعبهها نیاز است».
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احس��ان باقری در ادامه بحث با موضوع شعب هوشمند بانکها گفت« :تعاریف زیادی
درباره هوشمندی وجود دارد اما از نظر من سیستمی هوشمند است که قدرت درک،
اس��تدالل و یادگیری دارد .وقتی میتوان گفت یک شعبه هوشمند است که این سه
ی به صورت متعادل در آن در جریان باش��د .هوشمندی صرفا نباید به نرمافزارها
ویژگ 
خالصه شود بلکه ما برای پشتیبانیها و سایر کارها نیاز به افرادی هوشمند در هر شعبه
داریم».

آیا در شهرهای هوشمند آینده ،شعب بانکها وجود دارند؟
باقری در پاسخ به این سوال گفت« :در ایران حساسیت بسیار زیادی بر شعب بانکها وجود
دارد .اگر به مدیران بانکها بگویید که از همین فردا 90درصد شعب خود را غیرفعال کنید،
همه آنها از این پیشنهاد استقبال میکنند اما فشار نیروی انسانی ،واکنش مشتریان به
این اتفاق و عوامل دیگر مانع انجام این کار میشود ولی بهطورکلی میتوان گفت با گذشت
زمان ،تعداد شعب بانکها با کاهش چشمگیری مواجه میشود».
معاون عملیات شرکت ارتباطات مبیننت به سوال «آیا فینتکها جای شعب بانکها
را خواهند گرفت؟» پاس��خ داد و در ادامه گفت« :بانکها برای رقابت با فینتکها باید
هوش��مند شوند و به نظر من بانکی هوشمند اس��ت که وقتی مشتری از خدمات آن
استفاده میکند راضی باشد و بهبود تجربه برای مشتری ایجاد کند .حال سوال اینجاست
ک��ه آیا فینتکها میتوانن��د جای بانکها را بگیرند یا خیر که در جواب باید گفت بله
میتوانند اما نکته مهم این است ما دو نسل داریم؛ یک نسل قدیم که همچنان برای
انجام کارهای ساده بانکی خود به شعب بانکها مراجعه میکنند و در مقابل ،نسل جدید
ک��ه عالقهای به بانک رفتن ندارند و با موبایلبانک و بانکداری مجازی کارهای خود را
انجام میدهند .پس قطعا برخی از شعبهها باقی میمانند یا مدل کاری خود را به سلف
س��رویس تغییر میدهند و ش��عب دیگر بهدلیل هزینههای زیادی که به بانکها وارد
میکنند باید حذف شوند».

در ای��ران حدودا  ۴۰بانک وج��ود دارد و هر
بانک بهطور متوسط دارای  ۵۰۰شعبه است.
در قدم اول هوشمندس��ازی ش��عب بانکها
بحث زیرساخت است .چگونه این شعب را به
مرکز داده متصل کنیم؟

عباسنژاد درباره آینده شعب ادامه داد« :از نظر امنیتی هرچه تعداد شعب کمتر باشد،
امنیت پایدارتری را میتوان داشت و کنترل شعب راحتتر است اما از نظر کسبوکار،
قطعا تمامی ش��عب حذف نمیشود زیرا بخش��ی از تجربه کاربری تجربه ای است که
مشتری میخواهد در شعبه کسب کند و ممکن است تجربه کاربری متفاوتتری داشته
باشد .این مورد که االن بانکها همه خدمات را در شعبه ارائه میکنند کار اشتباهی است
و باید تجربه کاربری شعب را تغییر داد .تفاوت اصلی یک نئوبانک با یک بانک سنتی
در وجود شعبه است و وجود شعبه میتواند تجربه کاربری بهتری ارائه دهد .اولین مورد
در تجربه کاربری شعب ،حس اعتماد است این که مشتری برای انجام امور جدی خود
به مسئولین شعب مراجعه میکند و در کنار آن ابزار هوشمند و نرمافزارها وجود دارند،
حس اعتماد بیشتری را برای کسبوکار ایجاد میکند».
ناصر مرادی ،مدیر کل بازاریابی فروش سازمانی شرکت ارتباطات مبیننت ،در جمعبندی
این بحث گفت« :در مقاله ای از مکنزی نوشته بود که ما شعب را حذف نخواهیم کرد
یعنی در آینده اگر همه کارها ،خدمات و روند هوشمند شود باز هم ما شعب بانکها را
نیاز داریم اما فضای مراجعه کنندگان بانکها بیشتر از فضای اداری آن خواهد بود و این
فضا بیشتر به رونق دادن تجربه کاربری و فروش خدمات بانکداری به مشتری اختصاص
خواهد یافت».

هوشمندسازی بانکها نیازمند زیرساخت است
م��رادی در ادامه بحث مطرح کرد ک��ه در ایران حدودا  ۴۰بانک وجود دارد و هر بانک
بهطور متوسط دارای  ۵۰۰شعبه است .در قدم اول هوشمندسازی شعب بانکها بحث
زیرساخت است .چگونه این شعب را به مرکز داده متصل کنیم؟ سالهاست این موضوع
در جریان اس��ت و یک سری اتصاالت هوشمند راهاندازی شده اما دغدغه حال حاضر
بانکها چیست و چه تکنولوژیهایی استفاده شده و چه نیازمندی در این حوزه وجود
دارد؟
باقری در این باره پاسخ داد« :بانک بیشتر به یک شرکت اپراتوری شبیه هست تا یک
شرکت فناوری ،زیرا زیرساختهای مشترک در کسبوکار نیاز داریم و با طیف زیادی
از مش��تریان در ارتباط هستیم .هر دوی ما داریم روی سبک زندگی مشتریانمان فکر
میکنیم و ارتباطمان را با آنها هر روز گسترش میدهیم و اینها ورودیهای ما برای
هوش مصنوعی و مدلهای دیگر فناوری خواهند بود .اما واقعیت این است که بانکها
یک مش��کل بزرگ در ارتباط خود با شرکتهای فناوری دارند .در مرحله اول تصمیم
به ایجاد یک فناوری میگیرند و بعد که برای راهاندازی آن خدمت با یک شرکت فناور
ش��روع به همکاری میکنند در چنبره آن شرکت قرار گرفته و خدمات موردنیاز را در
زمان بسیار طوالنی ،با هزینه بسیار زیاد و یا به طور ناقص دریافت میکنند .این مورد
باید اصالح شود و به یک رابطه برد برد تبدیل شود».
جاب��ری در ادامه بحث گفت« :در وضعیت فعلی بانکها برای آنکه ش��عب بانکها به
سرپرس��تیها و مرکز داده متصل شوند ملزم است که حداقل  ۳کانکشن داشته باشد
و پس از راهاندازی این کانکشنها توسط مبین نت و یا شرکتهای دیگرVPN ،ها و
APNها فعال ش��ده و شعب به سرپرستی ها متصل میشوند .مشکلی که وجود دارد
این است که اگر یکی از این اتصاالت قطع شود باید به صورت دستی روی اتصال بعدی
سوییچ کنند .در حال حاضر راهکاری که برای این موضوع وجود دارد که خیلیها به

بانکداری
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الزام بازنگری در
استراتژی و کسبوکار
بانکها باید به سمت
سیستم بانکداری
هوشمند پیش رود و
یکی از الزامات این امر
هوشمندسازی شعب
است.
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هوشمندیسازی در درون شعبه
مرادی درباره هوشمندس��ازی درون ش��عبهها مطرح کرد« :به غیر از بحث کانکشن،
هوشمندس��ازی درونی شعب باعث کاهش هزینهها و سادهسازی روندها میشود .اگر
هوشمندسازی شعب را ترکیبی از سنسورها ،پلتفرمها ،بیگدیتا و آنالیز دیتا بدانیم
میتواند برای بانکها بسیار جذاب و درآمدزا باشد».
احسان باقری درباره هوشمندسازی شعب توضیح داد« :وقتی امروز درباره بانکهای
چالشگر حرف میزنیم ،تفاوت آنها با دیگر بانکها این است که میگویند دیتای
تراکنش��ی مش��تریان از خود ترانکشها برای بانک با ارزشتر است .آنها به سمت
س��بک زندگی مردم میروند و ب��ر تصمیمگیری مردم تاثی��ر میگذارند .در حال
حاض��ر مردم کمتر ب��رای تراکنشها به بانک مراجعه میکنند و بیش��تر به دنبال
مش��اوره برای س��رمایهگذاری ،گرفتن وام و دیگر خدمات بانک هس��تند و وقتی
شعبه هوشمند کارساز میشود که این دیتاها با خدمات بانک ترکیب شود و بانک
بتواند خدمات مشاوره بهتری را ارائه کند .هوشمندسازی شعبه با تغییر روند کاری
ش��عبهها محقق میش��ود وگرنه با همین روند امروزی ،هوشمندسازی برای شعب
هزینه اضافی است».
جاب��ری در پایان گفت« :اطالعاتی که از ش��عبهها میت��وان گرفت خیلی باارزش
اس��ت .اگر ما یک پلتفرم داشته باشیم که بر بس��تر اینترنت اشیا با مجموعهای از
سنسورها و دوربینهای هوشمند ،دیتاهای داخل شعب را جمعآوری و تحلیل کند،
به رضایت مش��تری و بهتر کردن روند امور میانجامد .رضایت مشتری اگر محقق
نشود ،میتواند باعث شکست کسبوکار شود».
عب��اس نژاد در آخر پنل توضیح داد« :اگر مناقصههای خرید کامپیوتر و آل این وانها
را برای بانک ها ببینیم ،به رقمهای هنگفتی بر میخوریم در صورتی که اگر سیستم
هوشمند و یکپارچهای وجود داشت ،به هیچکدام از این سیستمها نیاز نبود .در برخی
از بانکهای بزرگ جهان کارمندهای بانک کامال بهصورت متحرک در بانک هستند و با
یک تبلت به خدماترسانی به مردم میپردازند».
الزام بازنگری در استراتژی و کسبوکار بانکها باید به سمت سیستم بانکداری هوشمند
پیش رود و یکی از الزامات این امر هوشمندس��ازی شعب است .همچنین همجواری
اپراتورها در کوتاه مدت با راهکارهایی نظیر اتصال پایدار و در بلند مدت راهاندازی wan
هوشمند یا استفاده از دیتاسنترها و زیرساختهای امنیتی اپراتور در بانکها میتواند
هزینه شعب را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و همکاری اپراتورها و بانکها میتواند
راهگشای بانکداری هوشمند شود.
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دنبال آن هس��تند و آن  SD WANاس��ت .این سرویس یک شبکه از کانکشنهای
مختلف را در بر دارد و سعی میکند بهصورت هوشمند اتصاالت شعبه با سرپرستیها و
مراکز داده را ثابت نگه داشته و بهصورت اتوماتیک روی اتصال پایدارتر سوییچ میکند
همچنین امنیت باالی��ی دارد .در قدم اول برای هوشمندس��ازی باید روی اتصاالت و
انتقال داده بین ش��عب و مراکز داده تمرکز داش��ت و مبیننت سیستم SD WAN
را بومیس��ازی کرده و در تستها امتیاز باالیی را دریافت کرده است .در آینده نزدیک
میتوان این خدمت را به بانکها ارائه دهیم».
مرادی ،مدیرکل بازاریابی فروش سازمانی شرکت ارتباطات مبیننت در ادامه توضیح داد:
«دغدغه بانکها عمدتا قطع و وصل شدن لینکها ،نبود SLAکامل که مطمئن باشند
تمام شعب بهطور کامل متصل میمانند است و نیاز اولیه برای هوشمندسازی شعب،
پایداری لینکهای اتصال آنها به مراکز داده میباشد».
علی عباس نژاد درباره سرویس  sd wanگفت :شبکه بانکی جزو بزرگترین شبکههایی
است که شعبهمحور است و در خاورمیانه ،عربستان و ایران بیشترین شعب بانکها را
دارند .اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم ،نیاز به یک  wanبزرگ و هوشمنـد داریم که
 sd wanبر روی آن سوار شود و در این ون به غیر از  sd wanنیاز به سیستمهای دیگر
جهت سهولت در کار داریم .چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ مدیریتی برای ما بهتر است
که حداقل تجهیزات را در شعبه قرار دهیم .در حال حاضر حداقل دو رک با تجهیزات
کامل در هر شعبه وجود دارد .در صورتی که با وجود دیتاسنترها و سیستم ابری نیازی به
این تجهیزات و هزینههای هنگفت نیست .دلیل وجود تجهیزات در شعبهها عدم وجود
کانکشن خوب و شبکه ون هوشمند است».
جهان جابری در ادامه گفت« :بانکها برای کانکشن هر شعبه حداقل با  ۳اپراتور باید
مذاکره کنند اما اگر از س��رویس sd wanاس��تفاده کنند ،میتوانند با مذاکره با یک
اپراتور تمام کانکش��نهای خود را تامین کنند و اپراتور مس��ئول ثابت نگه داشتن این
اتصاالت است».
رییس اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین درباره این بحث گفت« :همچنان بانکها
درگیر تکنولوژیهای قدیمی مثل فکس هستند و به سختی میتوانند آن را از چرخه
خارج کنند ،از طرفی بحث مدیریت هزینه و مدیریت ریسک برای مدیران بانکها بسیار
حائز اهمیت اس��ت و اگر به آنها ثابت شود که یک سرویس میتواند ریسک بانک را
کاهش دهد آن را در اولویت کارها قرار دهند و تمایل دارند برای آن میلیاردها هزینه
کنند».
جابری ،معاون عملیات ش��رکت ارتباطات مبیننت درباره کاهش ریسک سرویس
 sd wanگفت« :در مرحله اول ممکن است هزینهای برای بانک به وجود آورد اما
در مدت زمان طوالنی این س��رویس باعث کاهش هزینهها میشود .بهعنوان مثال
در بلندمدت میتوان اتصاالت اضافی و بالاستفاده را از سرویس حذف کرد و یا به

دلیل وجود فایروال در این سیستم ،دیگر نیاز به وجود فایروال در شعب وجود ندارد
و همین امر میتواند مقدار زیادی از هزینه بانکها را کاهش دهد».

زیر
ذره بین
فرزانه احمدی منش

لزوم نقشآفرینی فعاالن زنجیره تامین و ارائه رسویس برای ارتقای کیفیت اینرتنت
ارتقای کیفیت اینترنت نیازمند همکاری همه ذینفعان است
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رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،گفت :ارایه سرویس اینترنت با
کیفیت و سرعت مناس��ب نیازمند همراهی و همکاری همه بازیگران و اپراتورها در
زنجیره تامین این سرویس به کاربران است.
صادق عباسی ش��اهکوه در جلسه کمیته ویژه بررسی کیفیت اینترنت که با حضور
مدی��ران عامل اپراتورهای ثابت و س��یار و ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت و مدیران
رگوالتوری برگزار ش��د ،گفت :هر کدام از فعاالن در زنجیره تامین و ارایه س��رویس
اینترنت شامل شرکت ارتباطات زیرساخت ،شرکت مخابرات ایران ،اپراتورهای ثابت
و س��یار مشکل یا کاستی داش��ته باشند ،بر تجربه مشترک بعنوان مهمترین ذینفع
رگوالتوری از کیفیت سرویس دریافتی موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت اینترنت و افزایش رضایت کاربران از اولویت های
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است افزود :جلسات کمیته ویژه پایش و بررسی
کیفیت اینترنت با هدف بررس��ی دقیق وضعیت موجود و احصای مش��کالت و ارایه
برنامه زمانبندی برای رفع آنها از س��وی اپراتورها به صورت مس��تمر در رگوالتوری
برگزار می شود و اپراتورهایی که کمترین و بیشترین میزان پیشرفت در اجرای برنامه
زمانبندی رفع مشکالت را داشته باشند به مردم معرفی می شوند.
در این نشست وضعیت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت ،کیفیت تجهیزات سیمی
شرکت مخابرات ،اشباع لینک ها در شبکه انتقال و ضرورت جایگزینی کافوهای مسی
با کافوهای نوری ،مش��کالت تامین منابع مالی برای خرید و جایگزینی تجهیزات به
روز و هزینه های ش��بکه انتقال ،بعنوان برخی از مشکالت دارندگان پروانه ارتباطات
ثابت عنوان شد.
همچنین در این جلسه اپراتورهای سیار با اشاره به رشد صد در صدی مصرف اینترنت
در دو سال گذشته ،اشباع ظرفیت دکل های  BTSدر ساعات اوج مصرف ،محدودیت
در دسترس��ی به مکانهای مناس��ب جهت نصب دکل ،عدم همکاری شهرداریها در
اس��تفاده از امکانات زیرس��اختی ،عدم تامین برق مورد نیاز برخی سایتها و دکل ها،
وجود تداخل های فرکانسی به دلیل استفاده از تجهیزات تکرارکننده ()repeater
غیرمجاز و  ...را بعنوان برخی از مشکالت پیش رو در ارایه سرویس اینترنت با کیفیت
مناسب به کاربران اعالم کردند.
در پایان این جلس��ه مقرر ش��د به منظور ارتقای کیفیت سرویس اینترنت ،با تدوین
مشوق از س��وی اپراتورها برای اصالح الگوی مصرف ،اقدام شود .همچنین اپراتورها
لیست سایت ها و نقاطی را که با مشکالت انتقال ،تامین برق ،فضا و نصب تجهیزات
مواجه هس��تند به رگوالتوری ارایه کنند .همچنین ش��رکت مخابرات ایران بایستی
برنامه توسعه شبکه انتقال خود را در استانهای دارای مشکل اعالم کند تا در جلسات
آینده ،راهکارهای رفع آن پیگیری شود.

عدم تغییر متناسب تعرفهها با هزینهها ،مانع سرمایهگذاری مخابرات
در زیرساختها شده است
عضو سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ،معتقد است :با توجه به عدم تغییر متناسب
تعرفه ها با رشد هزینه ها و نیازهای سرمایه گذاری الزم ،تالشی در شرکت مخابرات
به منظور ارتقای تجهیزات و ش��بکه مش��اهده نمیشود و این موضوع یکی از عوامل
اصلی پیرامون کیفیت اینترنت ثابت است.
محمدعلی یوسفی زاده ،مدیرعامل شرکت آسیاتک در گفت و گو با خبرنگار ما ،گفت:
جو روانی و نیاز اس��تفاده از اینترنت هر روز بیشتر میشود و همین موضوع و عدم
توس��عه های الزم متوازن با این نیاز باعث ش��ده که در بعضی مواقع و یا مکان ها
مش��کالتی باشد که در کل سرعت و کیفیت اینترنت ثابت و همراه مطلوب به نظر
نیاید.

یوسفی زاده ،اشاره کرد :مسائل زیادی وجود دارد که سرعت و کیفیت اینترنت ثابت
و همراه در وضعیت مطلوبی نباشد که یکی از مهمترین آنها ،مسائل شرکت مخابرات
است و این شرکت زیرساخت زیادی برای اپراتورهای موبایل و ثابت را ارایه می دهد؛
مانند ایرانسل ،همراه اول و شرکت های ثابت و...
مدیرعامل شرکت آسیاتک ،بیان کرد :در شرکت مخابرات توسع ه قابل مالحظهای با
تکنولوژی و نیاز روز اتفاق نمیافتد و براساس پروانه اش ،خدمات  B2Cو  B2Oارایه
می دهد که این دو با یکدیگر تضاد منافع دارند و این موضوع نیازمند توجه ویژهتری
اس��ت که حداقل آن مشخص کردن تقسیم سهم از طریق تنظیم مقررات و وزارت
ارتباطات است.
وی اش��اره کرد :اگر بحث سرعت وکیفیت نامطلوب در ارتباطات ثابت مطرح است،
یکی از مهمترین عوامل آن عدم همکاری شرکت مخابرات است و از طرفی به خاطر
بحث انحصار  50تا  60درصد از بازار از دست شرکتهای بخش خصوصی خارج و به
شرکت مخابرات واگذار شده است.
یوس��فی زاده در پایان تاکید کرد :با توجه به عدم تغییر متناس��ب تعرفه ها با رشد
هزینه ها و نیازهای سرمایه گذاری الزم ،تالشی در شرکت مخابرات به منظور ارتقای
تجهیزات و ش��بکه مش��اهده نمیش��ود و این موضوع یکی از عوامل اصلی پیرامون
کیفیت اینترنت ثابت است.

زیر
ذره بین

کیفیت اینترنت در روستاها فاجعه است

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با سرعت و کیفیت پایین اینترنت ثابت و اینترنت
همراه ،صحت ندارد و در این طرح ،بحث نظاممند کردن و استفاده بهتر از فضای مجازی
و اینترنت مطرح است.
وی ،گفت :برای رس��یدن به سرعت و کیفیت مطلوب در حوزه اینترنت ثابت و اینترنت
هم��راه ،در وهله اول باید پهنای باند افزایش یابد ،در وهله دوم ،امکانات بهروزرس��انی و
متناسب با تقاضای مردم طراحی شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد :ساختاری که
امروزه برای مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه اینترنت ثابت و اینترنت
همراه چیده شده ،برای ده سال پیش است و متناسب با تقاضای مردم در همان بازه زمانی
است و باید در جهت حل عقب ماندگی موجود تالش شود.

وزارت ارتباطات پاسخگوی سرعت و کیفیت نامطلوب اینترنت ثابت باشد
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سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی ،گفت:
باید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پاسخگوی سرعت و کیفیت نامطلوب اینترنت
ثابت باشد و اگر در این زمینه شکایتی به سمع کمیسیون اصل  90برسد ،قطعا مجلس
وارد خواهد شد.
لطف اهلل س��یاهکلی در گفتوگو با خبرنگار ما پیرامون حمالت سایبری ماههای اخیر
به برخی زیرساختهای ارتباطی کشور ،گفت :هر نهاد و سازمانی نسبت به نرمافزارها و
استفاده از محیط مجازی مسوول است و باید در انتخاب ،خرید ،نصب و نگهداری آن توجه
الزم را داشته باشد.
نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز در مجلس ،ادامه داد :اولین موضوع در حوزه نرمافزارها،
ایجاد امنیت و عدم دسترس��ی در برابر کسانی اس��ت که نیاز به دسترسی آنها نیست.
کارشناسی که نرمافزار مینویسد باید سطح دسترسی را برای افرادی تعریف کند که در
حوزه وظایف آن نهاد و سازمان است و در همین حال وقتی سطح دسترسی برای دیگران
تعریف نمیشود ،سطح امنیتی ایجاد میشود.
وی ،بیان کرد :برنامهنویس��ان در قدم اول ملزم به ایجاد هیات امنیتی هس��تند که به
دنبال آن حمالت س��ایبری کمتری را شاهد باش��یم .با ایجاد آن هیات باز هم امکان
حمله سایبری و هک وجود خواهد داشت چه برسد به زمانی که نسبت به این مسائل
بیتوجهی هم شود.عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به سیتنا پیرامون نظارت
مجلس بر سازمانها و نهادهای مرتبط با فضای مجازی ،گفت :مسوول تخصیص بودجه،
دولت است و اگر در جایی مجلس اهمالنظر کرده باشد ،تصمیمگیری در این خصوص
بر عهده دیوان محاسبات است .در همین راستا دیوان نسبت به بودجه اختصاص یافته،
عملکردها را مورد بررس��ی قرارمیدهد و صحت عملکرد بودجه را با دس��تورالعملها
تطبیقمیدهد.
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پیرامون گالیهها
در خصوص سرعت و کیفیت اینترنت هم گفت :در این حوزه ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات متولی است و باید پاسخگوی سرعت و کیفیت نامطلوب اینترنت ثابت باشد و اگر
در این زمینه شکایتی به سمع کمیسیون اصل  90قانون اساسی مجلس برسد ،مجلس
قطعا وارد خواهد شد.
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عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،گفت :شایعات مطروحه
پیرامون ارتباط طرح صیانت با سرعت و کیفیت پایین اینترنت ثابت و همراه صحت ندارد،
همچنان در بسیاری از شهرها اینترنت  2Gو  3Gارائه میشود و تنها در شهرهای بزرگ
اینترنت  4Gدر دسترس است و متاسفانه وضعیت اینترنت در روستاها فاجعه است.
حجتاالسالموالمسلمیندکترحسینجاللیدرگفتوگوباخبرنگارما پیرامونانتظارات
از وزیر ارتباطات برای بهبود سرعت و کیفیت اینترنت ثابت و همراه ،گفت :در مورد اینترنت
بحث مراکز ،شهرهای بزرگ ،شهرهای کوچک و روستاها مطرح است و نکته آنکه وضعیت
اینترنت ثابت و همراه در روستاها فاجعه است.
نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :پاسخ مجموعه ارائه دهندگان
خدمات اینترنت در خصوص سرعت و کیفیت نامطلوب اینترنت ثابت و همراه ،این است
که مقصر خود مشتری است و از هر کدام از سرویس دهندگان که اینترنت داشته باشید و
از سرعت و کیفیت ناراضی باشید ،پیشنهاد میشود که سرویسدهنده دیگری را انتخاب
کنید.
دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس ،اظهار کرد :متاسفانه مجموعه مخابرات کشور بعد
از خصوصی س��ازی ،تکه تکه ش��ده و همین موضوع باعث عدم پاس��خگویی مسووالن
مربوطه شده است .زمانی که مخابرات دولتی بود ،تمامی درآمد کسب شده صرف توسعه
امور میش��د ،اما در حال حاضر بخش خصوصی درآمد خود را بهجای توسعه ،در جیب
میگذارد.
دکتر جاللی ،خاطرنشان کرد :مخابرات با ساختار خصوصی به دنبال سود و درآمد است و
اگر متوجه شود که توسعه اینترنت مقرون به صرفه نیست ،کابلکشی جدید نمیکند و
فیبرنوری نمیآورد و در نتیجه بهدنبال آن ،بی عدالتی ،عدم توازن و توزیع ناعادالنه امکانات
یگیرد.
صورتم 
وی ،اظهار کرد :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حال حاضر مشکل ساختاری دارد
و باید افرادی که دچار تعارض منافعی شدند را مدیریت کند .پیرامون مشکالت اینترنت،
زیرمجموعههای وزارت ارتباطات هر کدام توپ را در زمین دیگری میاندازند و در نهایت
روند توسعه ارتباطات در شهرها مطلوب نیست.
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس�لامی ،افزود :بهدلیل شیوع
کرونا ،فعالیت عموم کسبوکارها بهصورت دورکاری صورت میپذیرد و بخش زیادی از
امور روزمره مردم مانند خرید منزل به صورت اینترنتی و آنالین انجام میشود .در چنین
ش��رایطی که مردم به اینترنت روی آوردهاند ،مسووالن پاسخگو نیستند و همچنان در
بسیاری از شهرها استفاده از اینترنت  2Gو  3Gرا شاهد هستیم و تنها در شهرهای بزرگ
اینترنت  4Gقابل استفاده است.
دکتر جاللی تاکید کرد :به عنوان نمونه مشکل عمده مردم روستاهای رفسنجان و انار،
نبود اینترنت است و از اینترنت با همان سرعت کم نیز محروم هستند .در جامعه امروزی
زندگی بدون اینترنت دشوار است و اینترنت دیگر عضوی از خانوادهها شده است.دبیر اول
کمیسیون فرهنگی مجلس در عین حال تاکید کرد :شایعات مطرح شده در زمینه ارتباط
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صندوق نوآوری  300میلیون دالر برای تامین مالی بیش از  2500طرح فناورانه اختصاص داد
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت :در حال حاضر  45پارک علم و فناوری و  196مرکز رشد در سطح کشور فعالیت میکنند .در سال  2021بیش از 2500
طرح نوآورانه در صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شد که  300میلیون دالر برای تامین این طرحها اختصاص یافت.

ش��رکتهای دانش بنیان باید به فکر تولید
و سرمایهگذاری مشترک با اقلیم کردستان
باش��ند چرا که عراق دروازه ورود ما به حوزه
عربی است و این چشماندازی است که باید
به سمت آن حرکت کنیم.
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کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان ،برای توس��عه بازار محصوالت دانش بنیان و
آشنایی بیشتر شرکتهای دانش بنیان با فرصتها و چالشهای حضور در بازارهای
بینالمللی ،رویداد «یکشنبههای صادراتی» را بهصورت هفتگی برگزار میکند.
در ای��ن روی��داد یک هیات تج��اری از بازارهای هدف تجاری با ش��رکتهای دانش
بنیان بهصورت حضوری و آنالین دیدار میکنند و ضمن آش��نایی با توانمندیهای
شرکتهای دانش بنیان در هر حوزه ،امکانات و فرصتهای حضور آنها در بازار کشور
هدف را تشریح و بررسی میکنند.
دکتر مرضیه ش��اوردی مدیر توانمندس��ازی صندوق نوآوری و شکوفایی ،در مورد
جای��گاه ایران در ش��اخص جهانی نوآوری گفت :جایگاه ایران در ش��اخص جهانی
نوآوری در سال  2021رتبه شصتم و در منطقه دوم است .امروز بیش از یک هزار
دانش��گاه در سطح کشور فعالیت میکنند که وظیفه تربیت نیروی انسانی ماهر را
برعهده دارند.
وی با بیان اینکه از سال  2002پارکهای علم و فناوری توسعه پیدا کردهاند ،افزود:
در حال حاضر  45پارک علم و فناوری و  196مرکز رش��د در س��طح کشور فعالیت
میکنند.
مدیر توانمندس��ازی صندوق نوآوری و ش��کوفایی ادامه داد :در سال  2021بیش از
 2500طرح نوآورانه در صندوق نوآوری مصوب شد که  300میلیون دالر برای تامین
این طرحها اختصاص یافت.
شاوردی با بیان اینکه در حال حاضر  6438شرکت دانش بنیان در حوزههای مختلف
فناوری در کشور فعالیت میکنند و از خدمات صندوق نوآوری بهرهمند هستند ،اظهار
کرد :بیشترین تعداد شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با
 ۱۵۳۶شرکت فعالیت دارند و پس از آن حوزه ماشینهای پیشرفته با  ۱۴۱۹شرکت
و حوزه الکترونیک و فوتونیک با  ۱۳۵۶شرکت قرار دارند .حوزه صنایع خالق نیز با
 11شرکت کمترین تعداد شرکتهای دانش بنیان را دارد.
وی خدمات صندوق نوآوری و ش��کوفایی به اکوسیس��تم نوآوری کش��ور را ش��امل
اعط��ای وامهای کمبهره ،ضمانتنامههای بانکی ،خدمات س��رمایهگذاری و خدمات
توانمندس��ازی ویژه ش��رکتهای دانش بنیان اعالم کرد و گفت :شرکتهای دانش
بنی��ان ب��رای طرحهای فناورانه خود در داخل و خ��ارج میتوانند از وامهای کمبهره
این صندوق بهرهمند شوند .همچنین این شرکتها میتوانند با ودیعه و نرخ کمتری
ضمانتنامهها را از بانکها دریافت کنند.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات سرمایهگذاری این صندوق را
به شکل همسرمایهگذاری دانست که این اتفاق با همکاری سایر صندوقهای پژوهش
و فناوری رخ میدهد.
ش��اوردی ادامه داد :خدمات توانمندس��ازی صندوق نوآوری نیز به تجاریس��ازی و

ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای صادراتی ،حفاظت از مالکیت فکری و اخذ
استانداردها از طریق مشاوره منجر میشود.
وی از برپایی نمایش��گاه دائمیدر شهرهای بغداد ،کربال و سلیمانیه به منظور ورود
محصوالت دانشبنیان ایرانی به اقلیم کردستان عراق خبر داد و افزود :شرکتها طی
ی حضور داشته باشند و از شرایطی که جهت
یکسال میتوانند در نمایشگاههای دائم 
مذاکره و عقد قرارداد برای آنها فراهم شده است ،بهرهمند شوند.
از تولید مشترک شرکتهای ایرانی با شرکتهای اقلیم کردستان حمایت میکنیم
در ادامه این رویداد جواد کریمی ،مس��ئول بخش اقتص��ادی اداره عراق وزارت امور
خارجه گفت :با توجه به اینکه در اقلیم کردستان به حوزههای کشاورزی ،پتروشیمی،
مس��کن ،خدمات درمانی ،پزشکی و داروس��ازی توجه شده است ،شرکتهای دانش
بنیان میتوانند در این کشور فعالیت کنند.
وی افزود :همچنین با توجه به اهمیت کابینه نهم عراق به سیاست کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی و متنوعسازی درآمدها ،در راستای اجرای این سیاست ،به حوزههای
کشاورزی ،تولید فرآوردههای نفتی ،شیمیایی و گردشگری توجه شده است.
مسئول بخش اقتصادی اداره عراق وزارت امور خارجه با بیان اینکه از تولید داخل در
اقلیم کردستان به شدت حمایت میکنیم ،بیان کرد :این انتظار میرود تعرفه بر روی
یکسری از اقالم صادراتی ما وضع شود.
کریمی تاکید کرد :شرکتهای دانش بنیان باید به فکر تولید و سرمایهگذاری مشترک
با اقلیم کردس��تان باش��ند چرا که عراق دروازه ورود ما به حوزه عربی اس��ت و این
چشماندازی است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
وی با اش��اره به اینکه ش��رکتهای ایرانی به منظور تولید و سرمایهگذاری مشترک
ب��ا طرف عراقی وارد مذاکره ش��وند ،گفت :در تولید مش��ترک ،ط��رف عراقی مجوز
سرمایهگذاری را اخذ و طرف ایرانی نیز باید خط تولید فناوری را راهاندازی کند که در
این مورد ،نقش صندوق نوآوری از اهمیت باالیی برخوردار است.
مس��ئول بخش اقتصادی اداره عراق وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان
خود به همکاری ش��رکتهای دانشبنیان با ش��رکای اقلیم کردستان در حوزههای
اولویتدار اشاره کرد و افزود :در پاویون نمایشگاه صنعت ساختمان که در اربیل برگزار
ش��د ،شرکتهای دانشبنیان ایرانی به شرکای خوبی دست پیدا کردند که این مهم
نشان دهنده برخورداری شرکتها از پتانسیلهای خوب جهت همکاری است.

حمایت اقلیم کردستان از حضور دانش بنیانیهای ایرانی در عراق
همچنین در ادامه بیس��ت و سومین رویداد «یکشنبههای صادراتی» پذیرش هیات
تج��اری و فن��اوری از عراق(اقلیم کردس��تان) ،گیالن س��عیدعزیز ،رئیس اتحادیه
واردکنندگان و صادرکنندگان عراق شعبه اربیل گفت :بیشترین نیاز اقلیم کردستان
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کابینه نهم اقلیم
کردستان حمایت خوبی
از شرکتهای دانش
بنیان میکند و سیاست
این حکومت این
است که وابستگی به
درآمدهای نفتی کاهش
یابد و سرمایه و منابع
مالی از طریق روشهای
مختلف دیگر تامین
شود.

در زمینههای صنعت و بازرگانی است و به دنبال آن بیشترین محصوالت ما ،وارداتی
اس��ت و از خارج از اقلیم وارد میش��ود ،اما نمیتوانیم تا ابد محصوالتمان را از طریق
واردات تامین کنیم.
وی اف��زود :برای کاهش واردات در اقلیم کردس��تان ،درصدد راهاندازی کارگروههایی
هس��تیم ل��ذا از حضور ش��رکتها و کارخانههایی که در مس��ائل اولویتدار فعالیت
میکنند ،حمایت میکنیم.
رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان عراق شعبه اربیل ادامه داد :کابینه نهم
اقلیم کردس��تان حمایت خوبی از ش��رکتهای دانش بنیان میکند و سیاست این
حکومت این است که وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و سرمایه و منابع مالی
از طریق روشهای مختلف دیگر تامین شود.
گیالن س��عیدعزیز از در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای فعالیت دانش بنیانهای
ایرانی در اقلیم کردستان خبر داد و خواستار همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در
زمینههای صنعت و تجارت با اقلیم کردستان شد.

www.4Gnews.ir

ی در صادرات کاالهای ایرانی به این
تجار اقلیم کردستان نقش مهم 
کشور دارند
همچنین س��عیدالذاکرین ،کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در عراق گفت :تجار
اقلیم کردس��تان نقش مهمیدر صادرات کاالهای ایرانی به این کشور دارند چرا که
عمده صادرات ما تامین نیازهای روزمره همچون صنعت ساختمان و مواد غذایی اقلیم
است .وی افزود :ایران در آسیا در حوزه تولید تکنولوژی ،رتبه دوم را به خود اختصاص
داده است که در این مسیر میتوانیم شریک خوبی برای اقلیم کردستان باشیم.

انعقاد قرارداد یک شرکت دانش بنیان ایرانی با شریک سوری با
حمایت صندوق نوآوری
گفتنی اس��ت در حاشیه بیست و س��ومین رویداد «یکشنبههای صادراتی» پذیرش
ی با حضور دکتر سیاوش
هیات تجاری و فناوری از عراق(اقلیم کردستان) ،در مراسم 
ملکیفر ،معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از مدیران این صندوق،
قرارداد همکاری میان ش��رکت دانش بنیان س��دنا و شریک س��وریهای این شرکت
 Arab United Group Technologiesب��ا حمای��ت صن��دوق نوآوری جهت
تامین تجهیزات خط تولید مش��ترک محصوالت شرکت دانش بنیان سدنا در کشور
سوریه در محل صندوق نوآوری منعقد شد.
در پایان این رویداد نیز هیات تجاری و فناوری عراق(اقلیم کردستان) به همراه مدیران
صندوق نوآوری از نمایشگاهی که در حاشیه این رویداد با حضور  12شرکت دانش
بنیان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شد ،بازدید کردند.
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شرکتهای دانش بنیان ایرانی با حمایت صندوق نوآوری توسعه
یافتهاند
در ادام��ه این رویداد نیز رس��ول عمرعب��داهلل ،عضو هیئت مدی��ره واردکنندگان و
صادرکنندگان عراق ش��عبه اربیل – اقلیم کردس��تان گفت :با توجه به تغییراتی که
در سیاستهای تجاری اقلیم ایجاد شده است ،امروز فرصتهای خوبی برای فعالیت
ش��رکتهای دانش بنیان ایرانی در حوزههای کشاورزی و ساختمانی در اقلیم فراهم
است.وی افزود :شرکتهای دانش بنیان ایرانی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
توسعه یافتهاند که این مهم شانس بزرگی برای شرکتها است.
عضو هیئت مدیره واردکنندگان و صادرکنندگان عراق شعبه اربیل – اقلیم کردستان
خاطرنش��ان کرد :اقلیم کردستان در شرایط حاضر به حضور دانش بنیانهای ایرانی
نیاز دارد.

کارگزار صندوق نوآوری و ش��کوفایی در عراق ادامه داد :صندوق نوآوری در مس��یر
نوآوری ماموریت خود را به خوبی انجام داده و از شرکتهای دانش بنیان جهت حضور
در نمایشگاههای خارجی به عنوان بازار هدف حمایت کرده است و در حال حاضر نیز
از این شرکتها در صادرات نیز حمایت میکند.
ی در جنوب عراق
سعیدالذاکرین ادامه داد :صندوق نوآوری تاکنون دو نمایشگاه دائم 
و سلیمانیه جهت بهرهمندی شرکتهای دانش بنیان احداث کرده است که نمایشگاه
دائمیسلیمانیه در دی ماه افتتاح میشود و شرکتها میتوانند از این نمایشگاه نیز
بهرهمند شوند.

همراه با
اپراتورها

رئیس رگوالتوری ،خبر داد :دسترسی ۲۰میلیون خانوار به اینترنت پهن باند ثابت تا۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد :براساس مصوبه شورای عالی فضای
مجازی تا س��ال  ۱۴۰۴بایستی هش��تاد درصد خانوارها و صد درصد کسب و کارها با
متوسط سرعت  ۲۵مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.
صادق عباسی شاهکوه ،رئیس رگوالتوری در نشست بررسی چالشهای حوزه ارتباطات
ثابت با دارندگان پروانه  FCPگفت :بر این مبنا ،دسترسی  ۲۰میلیون خانوار و  ۵میلیون
کسب و کار تا سال  ۱۴۰۴به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد،
البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بیسیم قابل پوشش است.
وی با اشاره به تعداد بازیگران حوزه ارایه اینترنت پهنباند در کشور افزود :برنامهریزی و
راهبری توسعه زیرساختهای ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن باند ثابت با تاکید بر
بستر فیبر نوری ( )FTTXنیازمند برنامه مدون با پیشبینی موانع و الزامات آن است
و در حال حاضر رگوالتوری تالش میکند کلیات این برنامه را با مشارکت و جمعبندی

نظرات بازیگران اصلی این حوزه تدوین کند.
عباسی ش��اهکوه تصریح کرد :اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توسعه
ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است و توسعه هر
دو حوزه کام ً
ال به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه پیدا نکند،
حوزه ارتباطات سیار نیز در آیندهای نزدیک دچار بحران میشود .در واقع با توسعه بخش
ارتباطات ثابت ،تمامی حوزه  ICTرشد میکند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش را یکی
از موانع توسعه عنوان کرد و گفت :در حال حاضر هزینه سرمایهگذاری در بخش ICT
ارزی اس��ت در حالیکه درآمد این حوزه به ریال است ضمن آنکه با ثابت ماندن تعرفه
در چند سال اخیر ،علیرغم افزایش هزینهها در سایر بخشها ،روند درآمد ،کاهشی بوده
است.
عباس��ی شاهکوه افزود :بایس��تی حجم س��رمایهگذاری الزم برای توسعه حوزه ثابت
را برآورد و با تمهیداتی همچون معافیتهای مالیاتی ،سوبس��ید در سهم اپراتورها در
پروانه ( CNSPپروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی) و  ...فضای مطلوب را برای
سرمایهگذاری فراهم کنیم.
رئیس رگوالتوری تعامل با سایر نهادها همچون وزارت نیرو و شهرداریها را یکی دیگر از
اولویتهای پیش روی این سازمان برای رفع موانع سرمایهگذاری بیان کرد و گفت :در
این زمینه طی چند سال گذشته اقدامات مختلفی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده
است .ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار گذاشتن منابع
موجود را تسهیل کنیم و در این مسیر به کمک دولت و مجلس نیاز داریم.
همچنین در این نشس��ت مدیران عامل اپراتورهای دارای پروانه شبکه ارتباطات ثابت
( ، )FCPوضعیت موجود و موانع و چالش��های پیش رو برای توس��عه در این حوزه را
تشریح کردند.

زارعپور در بازدید از ایرانسل :اپراتورها موتور توسعه ارتباطات و خدمات هوشمند هستند
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،اپراتورها را موتور حرکت توسعه ارتباطات و خدمات
دانس��ت و از آنان خواس��ت برای ارتقای شبکه و ارائه خدمات باکیفیت به مردم تالش
کنند.
عیس��ی زارعپور در بازدید از شرکت ایرانسل و در جمع مدیران این شرکت با اشاره به
برنامه دولت سیزدهم برای توسعه ارتباطات پرسرعت و استقرار دولت هوشمند و ارائه
خدمات با کیفیت به مردم ،گفت :بستر تمام این اقدامات و فعالیتها شبکه ملی اطالعات
است که استقرار آن به عنوان مهمترین برنامه وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه شاید برای مردم شبکه ملی اطالعات به عنوان یک سوال مطرح شود،
افزود :در پاسخ باید بگویم شبکه ملی اطالعات از دو بال شبکه و خدمات تشکیل شده
است که باید بتوانیم با توسعه این دو بال تا سال  1404شبکهای پرسرعت ،با کیفیت
و امن داشته باشیم.
وزیر ارتباطات توس��عه شبکه ثابت و ارتقای ش��بکه همراه را یکی از برنامههای وزارت
ارتباطات عنوان کرد و گفت :با توسعه این شبکه میتوانیم خدمات متنوعی ارائه کنیم و
کام مردم را با این خدمات شیرین کنیم.
وی با تاکید به اینکه باید تمام خدمات دولتی و همچنین بخشهای عمومی و خصوصی
از طریق پنجره واحد به مردم ارائه شود ،افزود :با توانمندیهای جوانان ایرانی و با کمک
فناوری میتوانیم زندگی مردم را تسهیل کنیم.
زارعپور با اشاره به اینکه اپراتورها در این حوزه نقش کلیدی دارند و موتور این حرکت
هستند ،گفت :ایرانسل باید تالش کند کیفیت شبکه خود را ارتقا دهد تا حداکثر رضایت
مردم در این حوزه به دست آید.
وی با اشاره به توسعه شبکه بر اساس فیبر نوری و ارتقای کیفیت ،افزود :باید سرعت
شبکه بهبود یابد زیرا مردم ما شایسته سرعتهای چند گیکابیت بر ثانیه هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به اقدامات ایرانس��ل برای ارائه خدمات الکترونیکی
اشاره کرد و گفت :اقدامات خوبی در این حوزه انجام دادهاید و این شرکت میتواند به
عنوان نخستین اپراتور خدماتی در حوزه فناوری اطالعات ،به مردم خدمات ارائه دهد.

زارعپور به مدیران ایرانسل درباره استفاده از توان داخل و بومیسازی شبکه تاکید کرد
و گفت :استفاده از ظرفیتهای داخلی را به عنوان تکلیفی ملی در نظر بگیرید و تا حد
امکان از ظرفیتهای داخلی استفاده کنید.
وی همچنین از مدیرعامل این ش��رکت خواست بر اساس تعهد ایرانسل برای توسعه
روستایی ،بیش از  700سایت روستایی ابالغ شده را هر چه سریعتر راهاندازی کند.
وزیر ارتباطات همچنین به مشکالتی که در روزهای گذشته برای برنامه شاد ایجاد شده
اشاره کرد و از مدیران این شرکت و همراه اول خواست تا اشکاالت و نارساییهای این
برنامه را به سرعت رفع کنند .بر اساس این گزارش ،با حضور وزیر ارتباطات ،پروژههای
هشتمین سایت  5Gدر شهر اندیشه ،مدرسه اینترنت و ارتباطات در روستای توحیدآباد
شهرس��تان خاش سیس��تان و بلوچستان و س��ایت تلفن همراه در روستای آغوزهدره
شهرستان گلوگاه مازندران به صورت ارتباط آنالین افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
همچنین مراسم شروع عملیات عمرانی پروژه مرکز داده ایرانسل در همدان با حضور
آنالین وزیر ارتباطات برگزار شد.

همراه با
اپراتورها

مدیرعامل همراه اول :صنعت ارتباطات با این نظام تعرفهای در حال نابودسازی است
مدیرعامل همراه اول ،گفت :سیاستگذاری تعرفه ای در بخش کالن  ICTعادالنه نیست
و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.
آیین رونمایی از فاز جدید توس��عه شبکه همراه اول با عنوان « »8+و در حضور مجید
سلطانی مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران ،مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت
ارتباطات سیار ایران ،مسعود گرشاسبی مدیرعامل شرکت نقش اول کیفیت و جمعی از
مدیران و معاونان این شرکت ها و مخابرات های استانی در هتل هما برگزار شد.
اخوان بهابادی ،مدیرعامل همراه اول در این مراسم ضمن استماع گزارش میزان پیشرفت
پروژه فاز هشتم توسعه شبکه در اقصی نقاط کشور ،در جریان موانع و محدودیت های
پیش پای امر توسعه قرار گرفت.
وی در بخش سخنرانی خود با اشاره به شرایط خاصی که بر صنعت تلکام حاکم است و
می تواند تبعات سنگینی برای آینده کشور داشته باشد ،اظهار کرد :با وجود اینکه نگاه
همه به اپراتورها مانند یک «بانک» اس��ت و البته همراه اول هم توانست سال گذشته
به سود بسیار خوبی نسبت به سنوات گذشته برسد ،اما توجهـــی به میزان هزینه ها
نمی کنند.اخوان بهابادی ادامه داد :سیاستگذاری تعرفه ای در بخش کالن  ICTعادالنه
نیست و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد؛ اغلب سرمایه گذاری
هایی که اکنون انجام می شود نیز از جنس حاکمیتی است که به عنوان مثال همراه اول
به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه که بخش مهمی از زیرساخت ارتباطی کشور را در
دست دارد ،سال گذشته بالغ بر  10هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد.
وی خطاب به متولیان صنعت ارتباطات کش��ور اذعان کرد :با این نظام تعرفه ای حال
حاضر ،در حال نابودسازی صنعت ارتباطات هستید.
اخوان بهابادی فضای تغییر و تحول را اینگونه ترسیم کرد و گفت :از دو سال گذشته

که در همراه اول مش��غول به کار شدم ،ترافیک میزبانی روی دیتاسنترهای همراه اول
حدود  30گیگابیت بر ثانیه بود اما اکنون با رشد  20برابری به  600گیگابیت بر ثانیه
رسیده است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با تأکید بر اینکه راهی جز حرکت به سمت توسعه
س��رویس های دیجیتال نداریم و اپراتورها نمی توانند خام فروش س��رویس های پایه
باشند ،بیان کرد :سرویس دیجیتالی نظیر «شاد» که توانست گوی رقابت را از واتساپ
که بیشترین پهنای باند مصرفی در کشور را داشت برباید ،دلیلی بر این ادعاست.
وی خاطر نشان کرد :تنها به این شکل است که آینده تجارت تضمین می شود و این
مهم نیز جز با سرمایه گذاری و توسعه شبکه محقق نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،اعالم کرد :لزوم توسعه ارتباطات ثابت از طریق همافزایی
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مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت :شرکت مخابرات با تغییرات انجام شده در حوزه
دولت و وزارت ارتباطات در حال حاضر امیدوار است تا ضمن تبیین لزوم توسعه بخش
ارتباطات ثابت به عنوان زیرساخت تمام توسعهها در شرایط حاضر برای افکار عمومی،
ب��ا هم افزایی صورت گرفته بتواند به جایگاه اصلی خود بازگش��ته و عالوه بر تضمین
سودآوری به عنوان یک بنگاه اقتصادی ،بتواند توسعه پایدار ارتباطات را در کشور رقم
بزند.
مهندس سلطانی در دیداری که با حضور رئیس و اعضای مرکز مطالعات راهبردی ناجا
در مرکز عملیات شبکه برگزارشد ،اعالم کرد :شرکت مخابرات ایران ،تنها شرکتی است
که در ارائه خدمات خود ،گزینشی عمل نکرده و در تمام پهنه جغرافیایی کشور خدمت
رسانی می کند.
مهندس سلطانی با بیان اینکه شرکتهای مادر مخابراتی در تمام دنیا قدمت و اهمیت
زیادی دارند وس��رمایهگذاری زیادی برای توس��عــه این شرکتها انجام شــده است،
اظهار داشت :در کشور ما ،برخالف این روند ،در دولت های گذشته بابت سیاست های
مختلف اعم از حق السهم و اخذ پروانه ،درآمد قابل توجهی از شرکت مخابرات به سمت

دولت سرازیر شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن بررسی و تشریح راهبردهای فناوری در کالن
روندهای بین المللی تصریح کرد :جایگاه کشورمان در جهان از نظر شاخص های توسعه
 ICTمناسب نیست و به حرکت درآمدن ریل فعالیت مخابرات و حمایت از آن نقش
زیادی در بهبود رتبه کشورمان در سطح فراملی خواهد داشت.
وی افزود :شرکت مخابرات ایران علی رغم این مسائل ،هیچ گاه توسعه را متوقف نساخته
و با توجه به مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری ها ،تا حد امکان در دور ترین نقاط
کش��ور نیز س��عی در برقراری ارتباط به عنوان زیرساخت حیاتی توسعه کشور داشته
است.
مهندس سلطانی درباره میزان سرمایه گذاری برای سرعت گرفتن توسعه مخابرات افزود:
سرمایه گذاری در شرکت مخابرات و اپراتورها الزامی است اما تا زمانی که ساالنه پنج
تا شش هزار میلیارد تومان برای این کار صرف نشود ،نمیتوان جهش قابل لمسی را
مشاهد کرد .وی گفت :اگر در بخش ثابت حدود شش هزار میلیارد سرمایه گذاری داشته
باشیم باعث جهش میشویم ،اما سرمایه گذاری کمتر از این مقدار ،توسعه محسوسی
را رقم نخواهد زد.
وی افزود :مخابرات به عنوان یکی از بزرگ ترین ش��رکت های مادر تخصصی کشور با
تغییرات انجام ش��ده در حوزه دولت و وزارت ارتباطات در حال حاضر امیدوار اس��ت تا
ضمن تبیین لزوم توسعه بخش ارتباطات ثابت به عنوان زیرساخت تمام توسعه ها در
شرایط حاضر برای افکار عمومی ،با هم افزایی صورت گرفته بتواند به جایگاه اصلی خود
بازگشته و عالوه بر تضمین سودآوری به عنوان یک بنگاه اقتصادی ،بتواند توسعه پایدار
ارتباطات را در کشور رقم بزند.
مهندس س��لطانی ضمن توجه دادن تمام نهادهای تصمیم ساز در حوزه ارتباطات به
وضعیت خاص ش��رکت مخابرات ایران خاطرنش��ان کرد :علی رغم این فعالیت های
زیرس��اختی  ،به علت سیاست های نادرست سال های گذشته ،سودآوری و در نتیجه
توسعه مخابرات با کندی مواجه شده است که رفع آن ،یکی از مهم ترین موضوعات در
طرح و بررسی راهبردی کشور به ویژه در حوزه فناوری است.

همراه با
اتحادیه

حامیت از استارتآپها در دستور کار اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
در جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،حمایت از استارتاپ ها در دستور کار اتحادیه قرار گرفت و مقرر گردید کمیسیون استارتاپ ها از اول
دی ماه فعالیت خود را رسما آغاز نماید.

در جلس��ه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران که روز دوشنبه
 14آذر  1400با حضور دکتر داوود ادیب ،رییس اتحادیه ،خانم مهندس آبایی و دکتر
اسماعیل ثنایی ،نایب رییس اول و دوم ،مهندس فریبرز نژاد دادگر ،دبیر کل ،مهندس
فیضی ،مهندس شیرانی ،دکتر مقیم نژاد ،مهندس کرم زاده از اعضای هیات مدیره و
مهندس ذوقی و خانم مهندس حصاری ،بازرس��ین اتحادیه برگزار گردید ،حمایت از
استارتاپ ها در دستور کار اتحادیه قرار گرفت و مقرر گردید کمیسیون استارتاپ ها از
اول دی ماه فعالیت خود را رسما آغاز نماید.
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در ادامه این جلسه مباحث ذیل مطرح شد:
هر ساله هزاران کسب و کار توسط استارتاپ ها راه اندازی می شوند ،ولیکن متاسفانه
از هر  10کسب و کار هشت کسب و کار ،به دالیل متعددی تعطیل می شونـــد که
می توان با رویکردی آینده نگر و همچنین یک برنامه ریزی منسجم از این اتفاق ناگوار
جلوگیرینمود.
در طول سالیان اخیر تعاریف مختلفی در خصوص استارتاپ ها شکل گرفته است و آن
چیزی که در اکثر این تعاریف مشترک است ،مشتمل بر موارد ذیل است:
 استارتآپها شرکتهایی هستند که در مراحل اولیه کسب و کار خود قرار دارند. بنیانگذاران استارتآپها معموال منابع مالی خود را خود تأمین میکنند و در برخیاز موارد قبل از ش��روع به کار برای جذب سرمایهگذاری خارج از مجموعه خود تالش
می کنند.
 منابع مالی استارتاپ ها معموال شامل خانواده و دوستان ،سرمایه گذاران خطرپذیر،تامین مالی جمعی و وام است.
 استارتآپها معموال با ریسک باالیی همراه هستند ،به این دلیل که شکست آن هابسیار محتمل تر از پیروزی آنها است.
 مجموعه های استارتاپی میتوانند مکانهای بسیار منحصربهفردی برای نوآوری هایجدید و فرصتهای عالی برای یادگیری و پرورش ایده های نو و خالقانه باشند.

مشکالتی که باعث می شود که استارتاپ ها در مراحلی از کار خود،
از ادامه فعالیت منصرف شوند عبارت است از:
 .1زمانی که پول نقد اس�تارتاپ ها تمام می ش�ود و نمی توانند س�رمایه
جدیدی جذب نمایند

پول و زمان همواره از محدودیت های بزرگ کس��ب و کارها می باش��د و طبیعتا در
خص��وص فعالیت های اس��تارتاپی به این موضوع مهم باید دق��ت الزم نمود و منابع
مالی قابل حصول را شناسایی نمود .این مورد به عنوان دلیل شماره یک شکست های
استارتاپی در گزارش  CB INSIGHTSکه از بررسی  111استارتاپ از سال 2018
تا کنون صورت پذیرفته ،ذکر شده است که در 35درصد موارد به این عامل اشاره شده
و بر اساس تحقیقاتی که در سال های اخیر بر روی عوامل حیاتی شکست استارتاپ ها
بررسی شده است این مورد مهمترین و اصلی ترین عاملی بوده است که استارتآپها
برای شکست خود ذکر کرده اند.
در س��پتامبر  ،2019یکی از اس��تارتآپ های مطرح به نام  DAGRIکه در حوزه
واقعیت افزوده فعالیت می نمود پس از هزینه نمودن مبالغ قابل توجه و عدم تزریق منابع
مالی جدید از سوی سرمایهگذاران تعطیل میشود.
این اتفاق در موقعیتی صورت می گیرد که علیرغم مشارکت و همکاری  DAGRIبا
کمپانی های بزرگ از قبیل بوئینگ ،جنرال الکتریک و نت جت  ،این شرکت نتوانست
سرمایه گذاران را در مورد پتانسیلهای موجود خود متقاعد نماید و بنابر گزارش نشریه
وال استریت این شرکت با سرمایه تزریق شده معادل  275میلیون دالر که پیشتر وارد
این استارتاپ شده بود ،به فعالیت خود خاتمه داد.
شرکت هواپیمایی اروپایی  Wow Airنیز به سرنوشت مشابهی دچار می شود .اسکولی
موگنسن رییس این شرکت هواپیمایی به کارمندان خود می نویسد:
«زمان ما تمام شده است و متأسفانه نتوانستهایم بودجه شرکت را تأمین کنیم .من هرگز
نمیتوانم خودم را ببخشم که زودتر اقدامی نکردم».

 -2فعالیت در حوزه هایی که نیاز بازار نیست
ورود به عرصه مشکالتی که حل کردن آنها جالب است به جای حوزه هایی که نیاز بازار
را برآورده می کند ،به عنوان دلیل ش��ماره دو شکست عنوان گردیده که در 35درصد
موارد ذکر شده است.
س��رویس استریم متمرکز موبایل  QUIBIکه در اکتبر  2020تنها شش ماه پس از
راه اندازی و جمع آوری  1.8میلیارد دالری تعطیل شد نیز در این موقعیت قرار گرفته
است.
همانطور که در نش��ریه وال استریت گزارش شده است ،جفری کاتزنبرگ بنیانگذار و
مگ ویتمن ،مدیر اجرایی ،در نامه ای به کارمندان خود در زمان تعطیلی اپلیکیش��ن
 QUIBIاعالم می کنند ،یک یا دو دلیل برای شکس��ت  QUIBIوجود داشت :ایده
پشت  QUIBIیا به اندازه کافی قوی نبود که در حد و قواره یک اپلیکیشن قوی ظاهر
ش��ود و یا این که راهاندازی این سرویس در دوره ای که بیماری همهگیر کرونا وجود
داشت در زمان مناسبی نبوده است و متأسفانه ،ما هرگز نمیدانیم که کدام عامل تاثیر
زیادی را داشته است ،اما گمان میکنیم که ترکیبی از این دو عامل بوده است.
یا این که استارتاپ  BRIDESIDEکه در حوزه لباس عروس فعالیت می نماید مدعی
میشود که  19-Covidنیاز مردم را در خصوص استفاده از لباس عروس از بین برده
و به نظر می رسد که دوره ما به پایان رسیده است.
 Y Combinatorنقطه مقابـل این موضــوع بــوده اس��ت .این ش��ــرکت اولیـن
شتــاب دهنــده ای است که در کمبریج انگلستان ،خود را به دنیای استارت آپ ها
معرفی کرده است .شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که از ابتدای کار یک استارت
آپ آن را تحت پوشش خود قرار می دهند.
شتاب دهنده ها ،در ابتدا استارتاپ ها را برای مدتی کوتاه مورد بررسی و ارزیابی قرار
می دهند و پس از مدتی ،ایده های برگزیــده را از میـــان آن ها انتخاب می کنند ،که
پس از انتخاب تیم های برتر توسط شتاب دهنده ها مبلغی در حدود  20تا  30هزار
دالر در اختیار استارتاپ ها قرار می گیرد و تیم ها برای اثبات طرح خود و به مرحلـه

همراه با
اتحادیه

گاه��ی اوق��ات ی��ک
اس��تارت آپ از ی��ک
ای��ده س��اده ش��کل
گرفت��ه و تکامل می
یابد و وارد دنیایی از
پیچیدگیهایحقوقی
می شود که در نهایت
م��ی تواند منج��ر به
تعطی��ل ش��دن آن
استارت اپ گردد.

تجاری سازی رساندن آن ،حدود شش ماه فرصت دارند.
البته در قبال این مبلغ دریافتی ،شتاب دهنده بین  10تا  20درصد از سهام استارتاپ ها
را از آن خود می نماید .در خصوص  Y Combinatorنکته حایز اهمیت ،این است که
یک ماه پس از اینکه پل گراهام ،جسیکا لیوینگستون ،تروور بلکول و رابرت موریس در
سال  2005شتاب دهنده  Y Combinatorرا راهاندازی کردند ،آنها شعار «چیزی را
که مردم میخواهند بساز» را انتخاب کردند .این همان چیزی است که می گوید فعالیت
در حوزه هایی که نیاز بازار است باید صورت گیرد و عدم توجه به این موضوعات و یا
فعالیت در حوزه هایی که نیاز بازار نیست یکی از سادهترین راهها برای تضمین شکست
استارتآپ ها باشد.
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 -4مدل کسب و کار معیوب
اکثر استارات آپ های شکست خورده موافق هستند که یک مدل کسب و کار خوب،
حیاتی و بسیار مهم است .در جا زدن در یک کانال واحد یا ناتوانی در یافتن راه هایی
متفاوت برای کسب درآمد ،سرمایه گذاران را مردد می نماید .نادیده گرفتن مدل کسب

 .5چالش های نظارتی /قانونی
گاهی اوقات یک اس��تارت آپ از یک ایده س��اده شکل گرفته و تکامل می یابد و وارد
دنیایی از پیچیدگی های حقوقی می شود که در نهایت می تواند منجر به تعطیل شدن
آن استارت اپ گردد.
اس��تارت آپ س��ازنده  Coolest Coolerبه عنوان یکی از بزرگترین شکست ها در
سابت  Kickstarterگزارش شده است ،این استارتاپ در دسامبر  2019پس از پنج
سال دست و پا زدن (و عدم تحویل کولرهای خود به بیش از  20هزار نفر) فعالیت خود
را متوقف می نماید .سایت  Kickstarterیکی از پیشگامان جذب حمایت مالی برای
استارت آپ ها است که در آوریل  ۲۰۰۹تاسیس شده است .در وبسایت kickstarter
از سال  ۲۰۰۹میالدی تاکنون  ۷/۷میلیون نفر ثبت نام کردهاند و حدود یک میلیارد
دالر س��رمایهگذاریهای مختلف صورت پذیرفته و بیش از  ۱۰۰هزار پروژه فناورانه و
جدید در بخشهای مختلف مطرح و به انجام رسیده است.
استارت آپ شکست خورده  Coolest Coolerمدعی است که دولت ایاالت متحده
تعرفه های  10درصدی را روی بس��یاری از محصوالت وارداتی از چین اعمال نموده و
چین هم در این جنگ تجاری با افزایش تعرفه به  25درصد بر کل خط تولید Coolest
تأثیر گذاشته است.
یک نمونه دیگر  ،استارتاپ اپلیکیشن موبایل بانک  Beamاست که پس از درگیری با
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 -3از رقابت خارج شدن استارتاپ ها
علیرغم اینکه اس��تارتآپها نباید به رقابت توجه کنند  ،واقعیت این اس��ت که وقتی
ایدهای داغ ش��د یا این که آن ایده اعتبار بازار را به دس��ت آورد ،دیگران ممکن اس��ت
سعی کنند از فرصت استفاده کنند و باعث حذف این گونه شرکت ها شوند که نادیده
گرفتن رقابت در  20درصد از شکستهای استارتآپ ها دیده شده است.استارت آپ
 Rethink Roboticsدر سال  ،2013طراحی یک ربات عنکبوت مانند چهار پا به نام
 Mon Mekaکه فقط با یک برنامه نرم افزاری تلفن هوشمند کنترل می شود را شروع
می کنند .این استارتاپ با وجود جذب سرمای ه  ۱۵۰میلیـون دالری ،در بازار موفــق
نمی شــود و در ســال  ۲۰۱۸شکست خــود را بهطــور رسمــی اعــالم می نماید.
اس��کات اکرت ،مدیرعامل این شرکت با ارسال یک ایمیــل به  Robot Reportاز
بسته شدن شرکت خود خبر می دهد و می نویسد :تأیید میکنم که متأسفانه اخبار
منتشرشده صحت دارد و امروز ریتینک رباتیک فعالیتهای خود را تعطیل کرد .ما در
این صنعت پیشگام و نوآور بودیم و رباتهایی را برای همکاری با انسان تولید کردیم اما
متأسفانه نتوانستیم در بازار موفق شویم و تالش خواهیم کرد برای همکارانمان محل
کار جدیدی را پیدا کنیم.
شرکت استارتاپی پوشاک کودکان  Mac & Miaکه در شیکاگو شروع به فعالیـــت
می نماید نیز در شرایط سخت رقابتی قرار می گیرد و با رقابت شرکت های بسیار موفقی
مانند  Stitch Fixمواجه می شود و تنها یک سال پس از راه اندازی آن در سال 2018
تعطیل میشود Stitch Fix .در سال  2017ارزش بازار معادل  2.7میلیارد دالر را به
دست می آورد و در رقابت با  Mac & Miaباعث حدف این استارت آپ می گردد.

و کار مناسب در  19درصد از شکستهای استارتآپ ها دیده شده است.
استارتاپ  ،Aria Insightsکه در خصوص پهپادها و حسگرها برای جمعآوری دادهها
شروع به کار کرده بود در نهایت نمی تواند استفاده قانعکنندهای برای این دادهها پیدا
کن��د و بنابراین نمیتواند به اندازه کافی از مدل تجاری خود که مبتنی بر فروش داده
است ،درآمدزایی کند.
هلن گرینر ،بنیانگذار اس��تارت آپ  CyPhyیا همان Aria Insightsطراح و تولید
کنن��ده پهپاد که در دوران اس��تارت آپی خود چند س��رمایهگذار برجس��ته از جمله
 Bessemer Venture Partnersپیداکرده بود ،زمانی که این ش��رکت را در ژوئن
 2018ترک میکند ،می گوید :ما به این دلیل شکست خوردیم چون قیمتمان برای
یک محصول مصرفی بسیار باال بود .قیمت ما حدود  5000دالر بود و این مبلغ برای
مصرف کننده مبلغ زیادی است .تنها چیزی که یاد گرفتم این است که فقط داشتن
یک ایده خوب  ،عالی نیس��ت .هر کاری را باید در زمان خودش انجام داد .من فقــط
می خواستم آن را خیلی زود انجام دهم .ما در آن زمان نمیتوانستیم موفق باشیم ،زیرا
حداقل یک دهه از بازار جلوتر بودیم و من آن زمان این موضوع را نمیدانستم.
 CyPhy Worksنهایت��ا در ژانویه  2019به  Aria Insightsتغییر نام می دهد تا
بیشتر بر استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای کمک به تجزیه و تحلیل
دادههای جمعآوریشده توسط پهپادها تمرکز نماید.

همراه با
اتحادیه

این شرکت مدعی بود« :امروز تصمیم ما برای پایان دادن به فعالیت ،علیرغم این واقعیت
است که تعامل و رضایت مشتری از برنامه های اولویتدار ما بوده است و نشانگرهای
سالمت بالینی بسیاری از مشتریان به طور قابل توجهی بهبود یافته است .تصمیم ما
برای توقف عملیاتمان ناشی از این واقعیت ساده است که هزینه ارائه برنامه بیشتر از
هزینه ای است که مشتریان ما می توانند برای آن بپردازند .ما بر این باور هستیم که
هزینههای جمعآوری آزمایشهای ژنتیکی و خونی که پایه و اساس برنامه را تشکیل
میدهند ،در نهایت به حدی کاهش مییابد که این برنامه بتواند به طور مقرون به صرفه
به مصرفکنندگان تحویل داده شود .اما متأسفانه ،ما نمیتوانیم تا آن زمان صبر کنیم
و با ضرر به فعالیت خود ادامه دهیم».

کمیسیون تجارت فدرال ،به سرعت فعالیتش متوقف و به پایان می رسد .دانیل کافمن،
سرپرس��ت بخش حمایت از مصرف کننده  FTCدر زمان تعطیلی این شرکت اظهار
مینماید :در مورد توانایی مشتریان خود برای دریافت پول در زمانی که به آن نیاز دارند
دروغ نگویید.
س��ازنده چمدان های هوشمند  Bluesmartنیز قربانی چالش های قانونی می شود.
این ش��رکت در سال  2018پس از آن که در اکثر خطوط هوایی بزرگ ایاالت متحده
سیاس��تی را تصویب می شود که از همه مس��افران خطوط هوایی خواسته شده بود،
باتریهای لیتیوم موجود را از چمدانهای خود خارج کنند ،تعطیل می شود.
این شرکت مدعی میشود :ممنوعیت چمدانهای هوشمند با باتریهایی که غیرقابل
جابجایی است و نمی توان جدا نمود ،شرکت ما را در وضعیت مالی و تجاری غیرقابل
برگشت و سختی قرار داد .این استارتاپ نهایتا پس از بررسی همه گزینههای ممکن
برای فعالیت ،مجبور می شود عملیات خود را متوقف کند و گزین ه واگذاری را بررسی
کند ،زیرا قادر به ادامه فعالیت نمی شود .نادیده گرفتن چالش های نظارتی و قانونی ،در
 18درصد از شکستهای استارتآپ ها دیده شده است.
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 .6مسائل مربوط به قیمت/هزینه
در بررسیهای شکست استارتآپ ها ،مسایل قیمتگذاری یک محصول از نکات حایز
اهمیتی می باشد .مسایل مربوط به قیمت و هزینه در  15درصد از شکستهای استارت
آپ ها دیده شده است.
هی تایگر در تالش برای یافتن تعادل مناسب برای تولید شکالت با کیفیت و فعالیت
های اجتماعی در صنعت کاکائو بود .استارتاپ شکالت  Hey Tigerتعطیلی خود را
در آغاز ماه  ،2021 Mayسه سال پس از افتتاح اعالم می نماید .ماموریت این شرکت
دوگانه بود ،تولید محصوالت شکالتی با کیفیت باال و همزمان به رسمیت شناختن و
رسیدگی به نابرابریها در صنعت کاکائو .این شرکت نه تنها متعهد به تامین اخالقی
مواد اولیه شکالت شد ،بلکه کمک های خیریه زیادی را برای مبارزه با کودکان کار و
فقر انجام داد .اگرچه این شرکت طرفداران وفاداری را به دست آورد ،اما در تالش بود
تا حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و به گونه ای که با اهداف اجتماعی خود همسو
باشد سودآور باقی بماند.
در پستی از اینستاگرام این شرکت آمده است« :مانند هر استارت آپ ،زمانی فرا می رسد
که باید نگاهی دقیق به دوام بلندمدت شرکت بیندازید .اگرچه کسبوکاری را طراحی
کردیم که مشتریان ما کام ً
ال آن را دوست دارند ،اما به سختی میتوان آن را به سودآوری
تبدیل کرد .حجم تولید ش��کالت ما افزایش یافت متاسفانه فقط در یک هدف موفق
بودیم و نتوانستیم هدف دیگر را همزمان محقق کنیم».
از موارد دیگر این گروه ،تعطیلی استارت آپ آزمایش ژنتیکی  Arivaleدر سال 2019
بود که تعطیلی این استارتاپ برای بسیاری از شرکا و مشتریان این شرکت تعجب آور
بود ،دلیل شکست این استارتاپ ساده بود .علت شکست این بود که هزینه اداره شرکت
در مقایسه با درآمدی که حاصل می کرد بسیار باال بود.

 .7تیم مناسبی وجود نداشته باشد
یک تیم قوی با مجموعه مهارتهای مختلف معموال نقش مهمی را در موفقیت یک
شرکت استارتاپی ایفا می کند .اکثر استارت آپ های شکست خـورده اظهــار تاسـف
می نمایند که «کاش از همان ابتدا یک مدیر ارشد فناوری داشتیم» .عدم تشکیل تیم
قوی و منسجم در  14درصد از شکستهای استارتآپ ها دیده شده است.
استارت آپ  ،Fieldbookپس از آنکه در ایجاد یک مدل تجاری پایدار برای محصول
خود مبتنی بر پایگاه با شکس��ت روبرو میش��ود ،به تعطیل کشیده میشود ،یکی از
بنیانگذاران فیلد بوک به نام جیسون کرافورد در پست وبالگ خود می نویسد که ناتوانی
شرکت ،در استخدام های کلیدی یکی از دالیل سقوط آن بوده است.
در استارت اپ  Katerraکه در حوزه ساخت و ساز فعالیت می نمود ،نیز فقدان تجربه،
همراه با س��وء مدیریت ،یکی از عوامل س��قوط ابن شرکت مطرح شد.این استارتآپ
نزدیک به  1.5میلیارد دالر س��رمایه جذب کرده بود و لیکن نهایتا با شکس��ت روبرو
می شود.استارتاپ  Stratolaunchنیز در یک شرایط مشابه قرار میگیرد .در سایت
 Failoryآمده اس��ت با درگذشت بنیانگذاراستـــارتاپ  ،Stratolaunchشــرکت
نمی توانست به همان روش ادامه دهد.
 Failoryسایتی است که صاحبان استارتآپهای شکست خورده داستانهای شکست
خود و اشتباهاتی را که مرتکب شدهاند را در آن تعریف می کنند تا کارآفرینان آینده
بتوانند از آنها درس بگیرند و اشتباهات مشابهی را مرتکب نشوند .این سایت کام ً
ال شبیه
به  Starter Storyاس��ت ،اما با این تفاوت که به جای داستانهای موفقیت ،از موارد
شکست خورده در آن سایت صحبت می شود.
در این س��ایت آمده اس��ت ،علیرغم اینکه همه چیز روی کاغذ عالی به نظر میرسد
و بهتری��ن ذهنها با هم در این پروژه کار میکنند ،هیچ چیز نمیتوانس��ت مرگ پل
آل��ن را در اکتب��ر  2018پیشبینی کند ،که به زودی همان سرنوش��ت مرگ را برای
 Stratolaunchرقم بزند .این موضوع مش��خص می کند که  Stratolaunchتنها
با دیدگاه بنیانگذار خود ،که لزوماً با کسانی که پس از او در قدرت باقی مانده بودند ،به
اشتراک گذاشته شده است شکل گرفته بود.
پل آلن این س��رمایه گذاری را در سال  2011با هدف استفاده از بزرگترین هواپیمای
جهان به عنوان سکوی پرتاب موشک های پرتاب ماهواره و هواپیماهای فضایی انجام
داده بود .اما پس از مرگ او در س��ن  65سالگی Stratolaunch ،کارکنان خود را به
طرز چشمگیری اصالح کرد و شروع به استخدامهای جدید نمود .برخی پرواز آزمایشی
آوریل در بندر هوایی و فضایی موهاوی کالیفرنیا را در درجه اول ادای احترام به آلن و در
وهله بعد ،مقدمه ای برای فروش یا تعطیلی این شرکت می دانستند.
 -8محصول به موقع
اگر محصول خود را خیلی زود عرضه کنید و اگر اولین برداشت کاربران از شما منفی
باشد ،بازگرداندن آنها ممکن است دشوار باشد و اگر محصول خود را خیلی دیر عرضه
کنید ،ممکن است فرصت خود را در بازار از دست داده باشید .ارایه محصول به موقع در
 10درصد از شکستهای استارتآپ ها دیده شده است.
 ،Stefan Seltz - Axmacherمدی��ر عام��ل اس��تارتاپ فنـــ��اوری حمـل و نقل
 Starsky Roboticsبی��ان میکن��د« :زمان بندی ،بی��ش از هر چیز دیگری ،عامل
مهمی است که من فکر می کنم دلیل اصلی سرنوشت ناگوار ما است .من هنوز معتقد
هس��تم که رویکرد ما درس��ت بوده اس��ت ،اما بیش از حد ،غرق در وعدههای محقق

همراه با
اتحادیه

در بحبوحه همهگیری  ،Covid 19فرسودگی
ش��غلی حتی در بی��ن کارکنان ح��وزه فناوری
ش��ایعتر ش��د ،بر همی��ن اس��اس طبق یک
نظرس��نجی 68 ،درص��د از کارمن��دان حوزه
فن��اوری گفتن��د ک��ه از کار ک��ردن در خان��ه
احساس خستگیبیشتریمیکنند.

 .10عدم هماهنگی بین تیم  /سرمایه گذاران
اس��تارتاپ  Hubbaکه یکی از مطرح ترین اس��تارتآپهای کانادایی است ،در سال
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 .9محصول ضعیف
گاهی اوقات ،همه چیز به محصول مربوط می ش��ود و یک محصول ضعیف و معیوب
برای شکست استارتاپ کافی است که در هشت درصد موارد شکست های استارتاپ ها
اشاره به این موضوع بوده است.
این گونه شکس��ت ها زمانی اتفاق میافتد که خواس��تهها و نیازهای کاربران را نادیده
میگیرید ،چه آگاهانه یا تصادفی.
طبق تحقیقات فوربس در مورد پلتفرم مالی و حس��ابداری  ،ScaleFactorاز طریق
مصاحبه با  15کارمند و مدیر س��ابق ScaleFactor ،از تاکتیکهای فروش تهاجمی
استفاده کرده و به جای ساختن نرمافزاری مطابق استاندارد ،محصولی بسیار کمتر از
آنچه وعده داده شده بود عرضه می شود.
اس��تارتاپ  Shoes of Preyعنوان می کند :مشتریان ما میخواهند آخرین ترندها،
لباسهای افراد مشهور و مدل های منتشره در اینستاگرام ها را ببینند و میخواهند
دقیقاً چیزی را با همان استایل بپوشند.

 .11فقدان اشتیاق
تعادل بین کار و زندگی چیزی نیست که استارت آپ ها اغلب به آن دست پیدا کنند،
بنابراین در بین استارت آپ ها خطر فرسودگی زیاد است .فرسودگی شغلی به عنوان
دلیلی برای شکست در پنج درصد موارد ذکر شده است .توانایی کاهش ضرر در صورت
ش در صورت مشاهده یک بنبست یا عدم اشتیاق به یک حوزه
لزوم و هدایت مجدد تال 
و اجتناب از فرسودگی شغلی  ،عوامل مهمی هستند ،همه اینها به اندازه ای مهم هستند
که که داشتن یک تیم قوی ،متنوع و هدایتگر بهگونهای که مسئولیتها تقسیم شده
است مهم باشند.
عضو سابق هیئت مدیره اوبر و مدیر عاملThrive Global Arianna Huffington
نقل میکند :دیدگاه رایج بنیانگذاران استارتآپ ها در سیلیکون ولی بسیار توهم آمیز
است که برای موفقیت و برای ساختن یک شرکت موفق ،باید فرسوده شوید.
در بحبوحه همهگیری  ،Covid19فرس��ودگی ش��غلی حتی در بین کارکنان حوزه
فناوری شایعتر شد ،بر همین اساس طبق یک نظرسنجی 68 ،درصد از کارمندان حوزه
فناوری گفتند که از کار کردن در خانه احساس خستگی بیشتری میکنند.
در استارت آپ داواندا ،رکود در رشد و عالقه تیم ،به تعطیلی شرکت منجر شد .کلودیا
هلمینگ موسس و مدیرعامل این شرکت این پیام را در وب سایــت شرکت ارســال
می نماید« :در س��ه ماهه آخر س��ال  2017ما به سوددهی رسیدیم و از آن زمان برای
پوشش هزینه های خود تالش کرده ایم ،ما باید اعتراف میکردیم که رشد ما متوقف
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نشده هوش مصنوعی قرارگرفتیم و چون پیشرفتهای قابل توجهی صورت نگرفت نگاه
سرمایهگذاران ما عوض شد.
نمونه دیگر پلتفرم  VR Vrealمی باشد که قصد داشته است بر اساس واقعیت مجازی
یک فضا برای پخشکنندههای بازیهای ویدیویی بسازد و تقریباً 12میلیون دالر سرمایه
در سری  2018 Aخود جمعآوری میکند .با این حال ،سختافزار و قابلیتهای پهنای
باند موجود به آن س��رعتی که شرکت انتظار داشته است مهیا نمیگردد .این شرکت
معتقد بوده است :بازار  VRهرگز به آن سرعتی که همه ما امیدوار بودیم توسعه پیدا
نکرد و قطعاً ما از زمان خود جلوتر بودیم .با این حال  Vreal ،در حال تعطیل شدن
است و اعضای تیم فوقالعاده ما به سمت فرصتهای دیگر میروند».
برای برخی از شرکتهای استارتاپ شکست خورده ،یک عامل پیشبینینشده مانند
همهگیری کووید  19 -بیموقع بودن محصول را تش��دید کرده اس��ت .اس��تارتآپ
ماشینهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی  Stockwell AIدر ژوئیه  2020تعطیل
می شود به این دلیل که مصرفکنندگان در خانه ماندند و از تماس سطحی اجتناب
کردند .پل مکدونالد ،مدیرعامل این شرکت در ایمیلی به روزنـامه TechCrunch
می نویس��د :متأسفانه ،چشمانداز فعلی ش��رایطی را ایجاد کرده است که در آن دیگر
نمیتوانیم به فعالیتهای خود ادامه دهیم و شرکت را در اول جوالی منحل خواهیم
کرد .ما عمیقا از تیم با اس��تعداد خود ،شرکا و سرمایه گذاران باورنکردنی و خریداران
شگفت انگیز خود که این امکان را فراهم کردند سپاسگزاریم .اگرچه این راهی نبود که
ما خواسته باشیم به این سفر پایان دهیم ،اما مطمئن هستیم که دیدگاه ما ،از طریق
دیگر شرکتها ،محصوالت و خدمات شگفتانگیز ادامه خواهد یافت».

 2018با موجهای متالطم کاری برخورد می کند ،زیرا این شرکت مدیر ارشد فناوری
و مدیر بازاریابی خود را در یک بازه زمانی س��ه ماهه از دس��ت میدهد و عالوه بر این
دو نفر ،اخراج کارکنان دیگر منجر به کاهش و نصف ش��دن تعداد کارکنان می گردد.
برخی نیز ادعا میکنند که یک جنگ طوالنی مدت بین  Zifkinمدیرعامل و بنیانگذار
 Hubbaو هیئت مدیره  Hubbaدر خصوص مس��ایل شرکت وجود داشته است که
باعث متالشی شدن این استارتاپ می گردد.
در اس��تارتاپ  ،Pellion Technologiesشکست و تعطیلی این استارتاپ بی سر و
صداتر انجام می شود ،زیرا حامی اصلی آن  Khosla Venturesاعتقاد و ایمان خود
را به توانایی شرکت در اجرای کار از دست می دهد.
طبق اظهار نظرهای کارمندان س��ابق این اس��تارتاپ ،که همگی خواسته اند نامشان
فاش نش��ود Khosla Ventures ،اطمینان نداشته است که  Pellionمیتواند به
اندازه کافی در یک بازار خاص درآمد کسب کند .فناوری لیتیوم برای محصوالتی مانند
هواپیماهای بدون سرنشین مناسب بوده است ،اما حوزه فعالیت این ها در بخش خودرو
بوده است .این در حالی است که سرمایه گذاران ،حاضر به هزینه نمودن پول مورد نیاز
برای توس��عه باتری خودروهای الکتریکی نبوده اند.در م��ارس  2019نهایتا Khosla
تصمیم می گیرد که این شرکت تعطیل شود و نام  Pellionرا از مجموعه خود حذف
می نماید .عدم هماهنگی بین تیم و سرمایه گذاران در  10درصد از شکستهای استارت
آپ ها دیده شده است.

همراه با
اتحادیه
خوبی از این کشورها هستند .مردم کشورهای در حال توسعه ،به ویژه هند ،فیلیپین ،
درآمد خوبی از این نوع مدل تجاری کس��ب کرده اند .متخصصین ،خدمات مجازی را
به صورت آنالین ارائه می دهند و کسب و کار خود را روز به روز افزایش می دهند ،با
این رویکرد فریلنسینگ به یکی از بهترین ایده های تجاری آینده در جهان  ،برای سال
 2021تبدیل می شود.

 )2صنعت اینترنت اشیا ()IoT
اینترنت اشیا به این معناست که هر شیئی که توسط انسان مورد استفاده قرار می گیرد
دارای یک اتصال اینترنتی برای ارسال و دریافت اطالعات باشد .مکنزی تخمین میزند
که  IoTتا س��ال  2025رش��د و تأثیر معادل  11.1تریلیون دالری بر اقتصاد جهان
خواهد داشت.

شده است و به سختی میتوانیم با تالشهای خودمان شرکت را مدیریت کنیم تا مقدار
فروش را به میزان مطلوب افزایش دهیم  ،حتی تجدید س��اختار ما در س��ال گذشته
نتوانس��ت این موضوع را تغییر دهد .عالوه بر این ،ما در چند س��ال گذشته موفـق به
پیاده س��ــازی ایــده های جدید نوآورانه کافی نشده ایم .داواندا ورشکسته نیست .با
این حال ،این موضوع که خطر این که دیگر قادر به ادامه دادن نباشیم ،موضوع خیلی
بزرگی است».
اس��تارت آپ  Doughbiesنیز که در س��ال  2013مبل��غ  670000دالر برای یک
س��رویس  ،جمع آوری می کند ،عدم اش��تیاق بنیانگذاران و تیم خود را یکی از دالیل
شکست خود ذکر می نماید .به نظر می رسد که این شرکت در زمان تعطیلی خود با
 36درصد حاشیه ناخالص و  12درصد سود خالص ،عملکرد خوبی داشته است .ولیکن،
همانطور که دنیل کانوی ،مدیرعامل این شرکت بیان می نماید  ،این موضوع بوده است
که رش��د مورد نظر یا عالقه کافی برای کسب و کار وجود نداشته است« :در نهایت ما
تعطیل شدیم و تیم ما آماده است تا به سمت موضوع جدیدی گام بردارد».
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تش�کیل کمیس�یون اس�تارتاپ ها اولی�ن گام اتحادی�ه در حمایت
استارتاپ ها
با توجه به اینکه تش��کیل کمیسیون استارتاپهای اولین گام اتحادیه برای حمایت از
استارتاپها است ،در ادامه جلسه موارد ذیل مطرح شد:
مدیریت کارآمد و سرمایه کافی عناصر کلیدی هستند که بدون آنها یک تجارت پایدار
و س��ودآور امکان پذیر نیس��ت .اما ،یکی دیگر از مواردی که این روزها اجتناب ناپذیر
است ،کشف ایده های تجاری آینده محور است .بسیاری از مشاغل در طول چند سال
منسوخ می شوند و کارآفرینان مجبور به تعطیلی آنها می گردند .شما باید رویکردی را
اتخاذ کنید که جلوتر از زمان خود باشد تا از حاشیه سود ثابت یا سود افزایشی اطمینان
حاصل کنید .ایجاد یک رویکرد آینده نگر چندان دشوار نیست .تنها کاری که باید انجام
دهید این است که مراقب روندها و رصد صنایع رو به زوال و همچنین مشاغل با رشد
سریع باشید .ایده های تجاری آینده نگر می توانند در بلندمدت ،بقا و سود بیشتری را
داشته باشند.
 )1برون سپاری کسب و کار
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ( ،)WEFمحیط کار در آینده تغییر خواهد کرد
و کس��ب و کار برون سپاری شده در دهه آینده رونق خواهد گرفت .در مجله فوربس
مطرح شده است که  50درصد از جمعیت کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ،استرالیا
و کانادا به طور مستقل کار می کنند اما برای کار به نیروهای کاری نیاز دارند .اگر آنها
کارمندان را به صورت محلی استخدام کنند ،به دلیل هزینه های عملیاتی باال نمی توانند
سود خوبی کسب کنند.
بنابراین ،برای کاهش هزینه راه اندازی و به حداکثر رساندن سود ،پروژه هایشان را به
مردم کشورهای در حال توسعه که در آن کشورها ،افراد تحصیل کرده با هزینه بسیار
ارزان در دس��ترس هس��تند ،برون سپاری می کنند .هند و چین و ایران  ،نمونه های

 )3افزایش فضای کار مشترک
روند دفاتر خدمات آینده تغییر خواهد کرد .به دلیل هزینه های باالی اجاره ،برای کسب
و کارهای کوچک که فضا های مجزا تهیه کنند موضوع بسیار دشواری است .بنابراین
استارتاپ ها ترجیح می دهند در فضاهای کاری مشترک فعالیت نمایند .این نه تنها به
آنها کمک می کند تا هزینه های اجاره را کاهش دهند ،بلکه این موضوع به اشتراک
گذاری تخصص و مهارت ها نیز کمک می کند .این یک ایده تجاری جدید اس��ت که
بسیار آینده نگرانه است.
 )4پرینت سه بعدی
تجارت های مبتنی بر پرینت سه بعدی امروزه به یکی از سودآورترین مشاغل تبدیل
شده است .این موضوع در چند سال اخیر در سراسر جهان مطلوبیت خاصی پیدا نموده
است .در ابتدای ظهور این فناوری  ،چاپگرهای سه بعدی بسیار گران بودند و مقرون به
صرفه نبودند ،اما با گذشت زمان ،قیمت ها به تدریج کاهش یافت و قیمت این چاپگرها
در حال حاضر مناسب است.
 )5تجارت کاالها و خدمات مصرفی
کارشناسان بر این باورند که جمعیت طبقه متوسط در برخی از کشورها به شدت افزایش
خواهد یافت و کشوری که جمعیت طبقه متوسط آن روز به روز در حال افزایش است به
عنوان یک بازار نوظهور تلقی خواهد شد .با گسترش طبقه متوسط ،مصرف کاال و خدمات
بیشتر خواهد شد .این یک فرصت خوب برای کسانی است که می خواهند یک تجارت
مناسب مانند یک فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی در این کشورها داشته باشند.
 )6تجارت در امالک و مستغالت
با افزایش نرخ رشد شهرنشینی ،ساالنه هزاران نفر به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند.
ممکن است دالیل متعددی مانند یافتن شغل خوب ،بهبود استانداردهای زندگی و غیره.
در مهاجرت نقش داشته باشد به همین جهت نیاز به خانه های ارزان ،بسیار افزایش
یافته است .این یک فرصت عالی برای صنعت امالک ،دالالن و شرکت های ساختمانی
ایجاد خواهد کرد تا خدمات خود را با س��بک های جدید و اپلیکیشن های مبتنی بر
موبایل ارائه دهند.
 )7صنعت بهداشت و درمان
با توجه به تغییر س��بک زندگی در سراس��ر جهان ،افراد به مقدار زیــادی مس��تعد
بیماری ها و درگیرمسائل مربوط به مراقبت های بهداشتی شده اند .به گفته فورچون،
صنعت مراقبت های بهداشتی در آینده به شدت رشد خواهد کرد.
تولید داروهای پیشگیرانه به سرعت افزایش پیدا خواهد نمود و شیوه های مراقبت های
بهداشتی عمومی با شیوه های مراقبت های بهداشتی شخصی جایگزین خواهند شد.
این موضوع یکی از بهترین ایده های تجاری آینده خیلی از کشورها برای سال 2025
تا  2030خواهد بود.
 )8کسب و کار های مشاوره ای
کس��ب و کارهای مشاوره ای از هر نوعی که باشد در آینده فرصت خوبی برای در آمد

همراه با
اتحادیه

بسیاری از مشاغل در طول چند سال منسوخ
می شوند و کارآفرینان مجبور به تعطیلی آنها
می گردند .شما باید رویکردی را اتخاذ کنید
که جلوتر از زمان خود باشد تا از حاشیه سود
ثابت یا سود افزایشی اطمینان حاصل کنید.

زایی و حضور متخصصان و کارشناسان خواهد بود .با افزایش رقابت و پیچیدگیها در
زمینه کس��بوکار ،مردم به دنبال مشاوره برای حفظ تجارت خود و افزایش سود خود
خواهند بود .انواع مختلفی از مشاغل مشاوره مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد که
می توان با آنها شروع کرد ،مانند آژانس مشاور آموزشی ،شرکت های استخدام ،مشاوره
شغلی یا مشاوره مشتری.

 )9منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک
جهان با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رود در حال پیشرفت است ،اما هنوز
هم ما با مسائل زیادی در مورد انرژی روبرو هستیم .برخی از کشورهای آسیایی هنوز به
شدت به منابع سنتی انرژی مانند نیروگاه های زغال سنگ ،سوخت های فسیلی ،انرژی
هسته ای یا آبی متکی هستند که از منابعی تولید می شوند که برای محیط زیست ما
خطرناک هستند .در عین حال ،منابع انرژی تجدیدپذیر بسیار مورد تاکید قرار گرفته
اس��ت که از طریق آن می توان محیط زیست را نجات داد .این یک فرصت عالی برای
کسانی است که می خواهند تجارتی در مقیاس متوسط راه اندازی کنند .این موضوع
یکی از ایده های کس��ب و کار س��بز و پاکی است که می توان در ده سال آینده به آن
پرداخت.

 )12ساخت زیرساخت های اینترنتی جدید
تقاضای قابل توجه و رو به رشدی برای اینترنت قوی در سراسر جهان وجود دارد.
اگرچه ارائه دهندگان اینترنت از س��ال ها پیش وجود دارند ،اما کمبود س��رعت و
مش��کالت اتصال ،کاربران اینترنت را برخی مواقع در شرایط سختی قرار می دهد.
ای��ن باعث می ش��ود که یک ایده تج��اری خوب برای راه اندازی یک زیرس��اخت
اینترنتی متفاوت با آن چیزی که هم اکنون وجود دارد اجرا شود.

 )15حوزه های امنیتی پیشگیری از حمالت سایبری از جمله DDOS
حمالت ( DDOSکه در آن هکرها ترافیک زیـادی را در یک وب سایــت ایجــاد
می کنند که سرور را از کار می اندازد) در حال تبدیل شدن به یک تهدید رایج برای
برخی مش��اغل در تمامی جهان اس��ت .با وجود سرعت باالی اینترنت در کشورهای
توس��عه یافته ،هکرهای بیشتری ش��رکت ها را هدف قرار می دهند .شما می توانید
ش��رکتی ایجاد کنید که بتواند حمله را شناس��ایی کرده و از وقوع آنها در وهله اول
جلوگیری کند .اگرچه برخی از شرکت ها در حال حاضر این کار را انجام می دهند،
اما فضای زیادی برای حضور ش��رکت های امنیتی بیش��تر و کس��ب درآمد در این
زمین��ه وجود دارد .این یک تجارت با هزینه اجرای متوس��ط اس��ت زیرا برای ایجاد
یک اس��تارتاپ پیشگیری از  DDOSبیشتر به فضای سرور و همچنین نرم افزار و
کدنویسی نیاز و نفرات متخصص این حوزه است.
 )16دیجیتالی سازی و اشتراک پرونده سالمت
دسترسی به سوابق پزشکی برای چندین پزشک که در مکان های مختلف حضور
دارن��د ضروری می باش��د .به عن��وان مثال ،یک بیمار ممکن اس��ت برای مدتی با
پزشک مشورت کند ،سپس به پزشک دیگری در مکان دیگری مراجعه و ...نیاز به
گرفتن س��ابقه قبلی از پزشک وجود داشته باشد که هرگز ممکن نیست این اتفاق
در شرایط کنونی بیفتد.
طبیعی اس��ت در صورتی که این اطالعات امن باش��د و بین پزشکان ثبت شده به
اشتراک گذاشته شود بیماران و پزشکان می توانند آخرین دسترسی به داده های
بهداشتی خودرا داشته باشند .از آنجایی که فناوری بالک چین فناوری جدیدی
اس��ت ،این موضوع یکی از ایده های تج��اری آتی در جهان خواهد بود که بیـــن
سال های  2030-2021ظهور ارزنده ای را خواهد داشت.
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 )11راه اندازی انرژی خورشیدی خانگی
اکثر مناطق برخی از کش��ورها و از جمله کشور ما در طول سال نور کافی خورشید را
دریافت می کنند .بنابراین ،فرصت بزرگی برای مردم وجود دارد تا بتوانند نیروی خود را
تولید کنند و در هزینه خود صرفه جویی کنند .برای این کار ،تجهیـزات خورشیــدی
می بایس��ت خریداری و راه اندازی ش��وند .انرژی خورشیدی ایجاد شده را می توان به
ورودی برق ساختمان ها متصل کرد تا انرژی مورد نیاز تامین شود.

 )14سنسور بیومتریک
حسگرهای بیومتریک حسگرهایی هستند که می توانند شبکیه چشم یا اثر انگشت شما
را شناسایی کنند تا به طور خاص یک فرد را شناسایی نمایند .نیاز روزافزون به اقدامات
امنیتی باالتر ،طولی نخواهد کشید که مصرف کنندگان ،حسگرهای بیومتریک را در
همه چیز قرار دهند .این یک ایده تجاری عالی برای فروش حسگرها به شرکت هایی
ایجاد می کند که این شرکت ها  ،آنها را در محصوالت خود نصب می کنند یا در خدمات
مرتبط نیاز دارند  .این کسبوکارها میتواند بسیار سودمند باشد.
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 )10راه حل پرداخت کیف پول موبایل
با پیشرفت های چشمگیر در توسعه فناوری در دنیای تلفن همراه ،مردم اکنون ترجیح
می دهند با تراکنش های نقدی ،اعم از پرداخت ،خرید یا انتقال وجه سروکار نداشته
باش��ند .آنها به دنبال راه حلی برای پرداخت موبایلی هس��تند که قابل اعتماد ،ایمن و
مطمئن باشد .هک و جرایم سایبری و کالهبرداری از معدود مواردی هستند که این
پروژه را بسیار مخاطره آمیز می کنند و نیاز من این است که استارتاپ های دیگری در
خصوص امنیت این موارد راه کارهای جدی در نظر گیرند.

 )13کسب و کار اقتصاد مشارکتی
پیشبینی میشود که کسبوکارهایی که مبتنی بر مدلهای اقتصاد مشارکتی هستند
در چند سال آینده از موفقیت چشمگیری برخوردار شوند .برخی از نمونه های مطرح
 Airbnb، Uber، Olaو  Lyftهستند .نمونه مشابه این نوع خدمات در ایران اسنپ
می باشد ،این نوع کسبوکارها نه تنها به مشتریان نهایی کمک میکنند ،بلکه به ارائه
دهندگان خدمات نیز کمک میکنند و در نهایت کمیسیون خود را میگیرند.

آن سوی
مرزها

عدم دسترسی بیش از یک سوم جمعیت جهان به اینترنت

طبق جدیدترین آمارها ،بیش از یک سوم جمعیت جهان که بالغ بر دو میلیارد و ۹۰۰
میلیون نفر میش��ود ،هنوز به اینترنت دسترسی ندارند.به گزارش صداوسیما ،بر اساس
آخرین گزارشات بیش از یک سوم از مردم جهان ،هنوز به اینترنت دسترسی ندارند .بر
اس��اس اطالعات جدید جمع آوری ش��ده به دست اتحادیه بین المللی مخابرات ،حدود
چهار میلیارد و  ۹۰۰میلیون نفر امسال در اینترنت گشت و گذار کرده اند .این رقم ۸۰۰
میلیون نفر بیشتر از پیش از همه گیری است.مبارزه علیه کووید ۱۹-شرکتها و مدارس
بی شماری را در جهان مجبور به تعطیلی کرد .گاهی اوقات همه گیری ماههای طوالنی
کارمندان و دانش آموزان را وادار کرد برای ادامه کار و تحصیل به شبکه اینترنت مراجعه
کنند.با این حال ،دسترسی به اینترنت نابرابر است .تقریبا همه کسانی که از این دسترسی
نابرابر استثناء شده اند ،ساکن کشورهای توسعه یافته هستند که بالغ بر ۹۶درصد میشود؛
و صدها میلیون نفر دیگر که به شبکه اینترنت دسترسی دارند ،میتوانند با دستگاههایی که

با دیگران اشتراک دارند ،به اینترنت متصل شوند که فقط میتوانند با سرعت پایین که کار
روی اینترنت را به شدت محدود میکنند ،وصل شوند.
به گفته هولین ژائو ،دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات ”هنوز کارهای بسیار زیادی هست
که باید انجام شود“ .بر اساس دادههای اتحادیه بین المللی مخابرات ،از سال  ۲۰۱۹به این
طرف  ۷۸۲میلیون نفر دیگر به اینترنت دسترسی پیدا کرده اند که جهشی  ۱۷درصدی
را شامل میشود .افزایش برای سال نخست همه گیری  ۱۰درصد است که ”از یک دهه
پیش به این طرف“ بیش��ترین افزایش س��االنه به شمار میرود.این سازمان خاطر نشان
میکند نبود اتصال به اینترنت لزوما با کمبود زیرساخت مرتبط نیست .به گفته این نهاد,
 ۹۵درصد جمعیت جهان به لحاظ نظری میتوانند با  3Gیا  4Gبه یک شبکه گوشی
همراه متصل شوند.اتحادیه بین المللی مخابرات خاطر نشان میکند بهای تجهیزات و
خدمات اغلب مقرون به صرفه نیست .این اتحادیه اعالم میکند برای این که دسترسی به
اینترنت از نظر مالی امکان پذیر شود ،در یک کشور توسعه یافته الزم است یک شخص دو
درصد از درآمد ساالنه خود را هزینه کند .در حالی که در برخی از کشورهای بسیار فقیر
در جهان این اتصال میتواند تا  ۲۰درصد یا بیشتر از درآمد ساالنه شخص را شامل شود.
فقدان تحصیل دیجیتال نیز مانع بزرگی در این راه است .شمار زیادی از اشخاص نیز با
مشکالتی مانند فقر و نبود برق یا دانش دیجیتال مواجه هستند.اختالف دسترسی میان
مردان و زنان کاهش پیدا میکند ،اما مردان به طور عمده در دسترس��ی به اینترنت در
اکثریت هستند و  ۶۲درصد از آنها را شامل میشود در حالی که در مورد زنان دسترسی
 ۵۷درصد اس��ت.در کشورهای ثروتمند شکاف معروف دیجیتالی بین مناطق شهری و
مناطق روستایی بسیار کم است به طوری که در سه ماه اخیر  ۸۹درصد ساکنان شهرها و
 ۸۵درصد مناطق روستایی از اینترنت استفاده کرده اند.اما در کشورهای فقیر این نسبت
طور دیگری است و ساکنان شهرها بیش از دو برابر بیشتر از ساکنان روستاها ( ۷۲در برابر
 )۳۴به اینترنت متصل میشوند.

گوگل محدودیتهای بیشتری را بر روی مرورگر کروم اعمال میکند
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گوگل متعهد شده تا محدودیتهای بیشتری در استفاده از دادههای مرورگر کروم خود
اعمال کند تا به نگرانیهای مطرحشده توسط رگوالتوری بریتانیا پاسخ مثبت دهد.
به گزارش رویترز ،گوگل قصد دارد محدودیت های بیشتری را بر روی مرورگر کروم اعمال
کند تا نظر مثبت رگوالتوری انگلیس را که خواستار حفاظت از حریم شخصی کاربران
است ،حفظ کند .گوگل متعهد شده برای مسدودکردن کوکیهای ثالثی اقدام کند که
تبلیغکنندگان برای ردیابی عالئق کاربران مرورگرها مورد استفاده قرار می دهند.
رگوالتوری انگلیس در حال بررسی برنامه های گوگل به منظور قطع پشتیبانی از برخی
کوکی های مرورگر کروم است .این ابتکار عمل جعبه ایمنی حریم خصوصی نام گرفته ،زیرا
جلویسوءاستفادهشرکتهایتبلیغاتیازاطالعاتشخصیکاربرانمرورگرهایاینترنتی
را می گیرد .گوگل می گوید کاربران آن هنگام وبگردی ،خواستار حفاظت بیشتر از حریم
شخصی خود و از جمله عدم ردیابی در زمان استفاده از سایت های اینترنتی هستند .در
عین حال فعاالن صنعت  250میلیارد دالری تبلیغات دیجیتال می گویند مسدودشدن

کوکیهای کروم که محبوبترین مرورگر جهان اس��ت ،توانایی آنها را برای جمعآوری
اطالعات برای شخصیسازی تبلیغات محدود کرده و هرچه بیشتر به پایگاههای اطالعاتی
کاربران گوگل وابسته میکند.

ممنوعیت خرید اشتراک برای استفاده از اینترنتماهوارهای استارلینک در هند
دولت هند به استارلینک اعالم کرد از مقررات این کشور پیروی کند و از ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در هند
به صورت فوری خودداری کند .استارلینک ارائه خدمات خود در هند را از اول نوامبر آغاز کرده و برای پیش فروش
خدمات خود نیز برنامهریزی کرده بود.به گزارش رویترز ،ایالن ماسک میلیاردر آمریکایی با ارسال صدها ماهواره به فضا
قصد دارد خدمات اینترنت پرسرعت را در تمام نقاط دنیا ارائه کند .اما این اقدام وی با واکنش منفی برخی کشورهای
جهان مواجه شده است.هند تصریح کرده شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایالن ماسک فاقد مجوز فعالیت در این
کشور است .دولت هند به مردم این کشور توصیه کرد از خرید اشتراک برای استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک
شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایالن ماسک خودداری کنند .در سال های اخیر تعداد فزایندهای از شرکتهای
فناوری ،ماهوارههای کوچکی را به عنوان بخشی از شبک ه خدمات اینترنت خود در مدار زمین قرار داده اند تا خدمات
اینترنت پهن باند خود را در سراسر جهان ،با تمرکز ویژه بر مناطق دورافتاده ،ارائه دهند .اما برخی دولت های جهان
این رویه را دخالت در فرایندهای حاکمیتی خود تصور کرده و با آن مخالفت می کنند.

آن سوی
مرزها

فروش چهره به منظور قرار گرفتن روی رباتها

ش��رکت پروموبات ،یک شرکت س��ازنده ربات مستقر در نیویورک آمریکا است که
به س��اخت رباتهای انس��اننما با شکل و ش��مایلی طبیعی و واقعی و شاید حتی
ترسناک مشهور است.
ب��ه گزارش دیلی می��ل ،ش��رکت  Promobotاکنون به دنبال فردی اس��ت که
چهرهای مهربان و دوس��تانه دارند تا با خریداری حق امتیاز چهره این افراد ،از آن
در رباتها اس��تفاده نماید .این شرکت مبلغ  ۱۵۰هزار پوند معادل  ۲۰۰هزار دالر
را به هر داوطلب ش��جاعی که حاضر باشد برای همیشه حق استفاده از چهره خود
را بفروشد ،پرداخت میکند.
ایده قرض دادن یا فروختن چهره خود به یک ربات ممکن اس��ت شبیه به داستان
یک قس��مت از سریال «آینه سیاه» باش��د ،اما به زودی میتواند به واقعیت تبدیل
ش��ود ،چرا که شرکت «پروموبات» به دنبال چهرههایی برای رباتهای انساننمای
بعدی خود اس��ت که از س��ال  ۲۰۲۳در هتلها ،مراکز خرید و فرودگاهها مشغول
به کار خواهند شد.

رباتهای این ش��رکت در حال حاضر در  ۴۳کش��ور مورد استفاده قرار میگیرند و
در طیف وس��یعی از نقشها از جمله مدیر ،سخنران ،مش��اور ،راهنما و دربان کار
میکنند.
این ش��رکت میگوید :شرکت ما در حال توس��عه فناوریهایی در زمینه تشخیص
چهره ،گفتار ،ناوبری خودکار ،هوش مصنوعی و سایر زمینههای رباتیک است و از
سال  ،۲۰۱۹ما به طور فعال رباتهای انساننما را به بازار عرضه میکنیم.
این ش��رکت میافزاید :مش��تریان جدید ما میخواهند پروژهای در مقیاس بزرگ
راهاندازی کنند و ما باید برای جلوگیری از مشکالت قانونی ،حق امتیاز استفاده از
چهره اشخاص را برای رباتهای جدید خود بخریم.
اکنون این ش��رکت فناوری در جدیدترین کمپین خود به دنبال فردی با چهرهای
مهربان و دوستانه است تا برای صورت یک دستیار رباتیک انساننما استفاده شود.
این ربات توس��ط یک ش��رکت آمریکایی که نامش فاش نشده ،سفارش داده شده
است و قرار است در فرودگاهها ،مراکز خرید و فروشگاههای خرده فروشی در سراسر
آمریکای شمالی و خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرد.
«پروموبات» میگوید :این ربات با ظاهری جدید در سال  ۲۰۲۳فعالیت خود را آغاز
خواهد کرد و چهره یک فرد منتخب به صورت این ربات اضافه خواهد شد.
در واقع تنها ش��رط برای داوطلب ش��دن ،همان چیزی است که این شرکت گفته،
یعنی داشتن چهرهای «مهربان و دوستانه» و این یعنی افراد با هر جنسیت و سنی
قادر به شرکت در این کمپین خواهند بود.
«پروموبات» نگفته اس��ت که چرا به دنبال اس��تفاده از ی��ک چهره واقعی به جای
انتخاب یک چهره رایانهای مانند ربات انساننمای معروف «سوفیا» است.
البته این اولین باری نیس��ت که یک شرکت تولیدکننده ربات پیشنهاد میکند به
کس��ی برای فروش چهرهاش پول میپردازد .در س��ال  ۲۰۱۹یک شرکت رباتیک
ناشناس به یک داوطلب برای استفاده از چهرهاش  ۱۰۰هزار پوند پرداخت کرد.
در آن زمان «کیت دولین» یک متخصص هوش مصنوعی و رباتیک این س��وال را
مطرح کرد که چرا از یک چهره واقعی برای ربات اس��تفاده میش��ود .او گفت :من
نمیتوانم بفهمم که چرا به یک چهره واقعی انسانی نیاز است.

خدمات واتس اپ به کاربران آیفون
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اضاف��ه کرد .کاربران آیف��ون اپل میتوانند ویسها را بدون نش��ان دادن تیک آبی
گ��وش دهند .کاربران میتوانند ویس را مس��تقیماً از اعالن پخش کنند .هنگامی
که کاربر برای مدت طوالنی روی پیام در پانل اعالن فش��ار میآورد ،گزینه پخش
ویس ظاهر میشود.
قبل از ارس��ال ویدئو برای ش��خصی ،کاربران آیفون میتوانند آن را پس از آپلود از
گالری آیفون ،برش داده یا اندازه آن را تغییر دهند.
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چند ویژگی وجود دارد که فقط برای کاربران آیفون در دسترس است .با این حال
نمیت��وان گفت که این ویژگیه��ا فقط برای  iOSباقی خواهند ماند .لیس��تی از
ویژگیهایی که فقط برای کاربران واتس اپ در آیفون در دس��ترس است را در این
گزارش توضیح دادهایم.
به گزارش  ،gadgetsnowواتس اپ ب ه روز رس��انیهایی را با ویژگیهای جدید و
در جهت رفع ایرادات ب ه طور مرتب برای پلتفرم خود در سیستم عاملهای مختلف
ارائه میکند.
کارب��ران آیفون از برخی قابلیتهای واتس اپ برخوردارند که دیگر کاربران به آنها
دسترسی ندارند و ممکن است در آینده برای دیگر کاربران نیز فعال شود.
کارب��ران آیفون اپل میتوانن��د پیش نمایش پیام دریافتی از ه��ر کاربر یا گروهی
را مش��اهده کنن��د .کاربران فقط باید روی مکالمه ضرب��ه زده و نگه دارند تا پیش
نمایش را ببینند .با اس��تفاده از این ویژگ��ی ،کاربران میتوانند پیام را بدون اینکه
تیک بخورد ببینند.
هنگامی که یک کاربر واتس اپ پیامی را برای همه حذف میکند ،فایل رس��انهای
که با پیام پیوس��ت شده نیز حذف میشود ،حتی اگر در گالری ذخیره شده باشد.
اما اگر یک کاربر آیفون یک فایل رس��انهای را از یک پیام دانلود کرده باشد ،حذف
پیام باعث حذف فایل از گوشی نمیشود.
قبل از ارس��ال تصویر برای ش��خصی ،کاربران آیفون میتوانند کل تصویر یا بخش
مح��دودی از تصویر را که نمیخواهند دیده ش��ود را محو کنن��د .قابلیت تاری را
میتوان در ویرایش��گر طراحی که قبل از ارس��ال هر فایل رسانهای ظاهر میشود،

ICT
in
Iran

196 Tech Projects in 4 Months
With the support of the vice presidential office for
science and technology, 196 tech projects in different
industrial fields have been implemented since August.
Iran’s Vice Presidential Office for Science and Technology
has announced that 196 innovative projects have been
implemented since the new government took office in
August.
Speaking to reporters, Vice President Sorena Sattari said
the projects are all designed with the assistance of local
knowledge-based ecosystem to fill technological gaps
in the country’s conventional or less-developed sectors.
In addition to the projects underway, Sattari stated that
15 new plans have recently been approved by tech
experts and will soon invite investments across the
country.
“Contracts between knowledge-based teams and larger
industrial units have led to these projects, the foundation

for which was laid by weekly startup events, bootcamps,
industrial gatherings, webinars and 23 thematic tech
events held with the support of the vice presidential
office and its affiliate, Iran National Innovation Fund,”
he added.

Support for Markazi Technology Ecosystem, Startups Bears Fruit

Iran’s main telecom operators, Telecommunications
Company of Iran, Irancell and Mobile Telecommunications
Company of Iran, are entrusted with linking all schools
to the National Information Network.
The entry of conventional Iranian schools into the digital
world has gained traction in recent years, as projects to
connect urban and rural educational centers to highspeed internet are implemented at an accelerated
speed.
The National Information Network, the domestic network
with content compatible with Islamic values, is being
developed throughout the country as an infrastructure
to achieve this goal.
NIN has been used as the primary platform for school
connectivity that aims to facilitate users’ access to
indigenous content and curb educational disparity.
Domestic
telecom
operators,
including
the
Telecommunications Company of Iran, which is
the top fixed-line operator, Irancell and Mobile
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Fast-Tracking School Connectivity
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Telecommunications Company of Iran, also known as
Hamrah-e Avval, are tasked with linking schools to the
network.
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Markazi Province officials are increasing their support
for the local technology ecosystem by hosting startup
events, establishing tech centers and providing financial
assistance.

The government’s initiatives for extending resources
and facilities to develop the technology ecosystem are
helping curb the country’s dependency on oil-based
revenues and establish a knowledge-based economy.
State organizations have been active in all provinces,
including the northwestern Markazi Province, to support
tech expansion efforts.
Markazi Industrial Estates Corporation has been holding
startup events to connect the tech ecosystem with the
local industrial sectors.
According to Tayyeb Mirzaei, CEO of MIEC, over 40
startups and tech teams have signed contracts with
regional industrial units and moved into the province’s
industrial towns through such startup events since the
start of the current Iranian year (March 2021 ,20).

