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سرمقاله

شبکه ملی اطالعات در انتظار یک تصمیم »سخت«؛ اصالت با بازار است یا دولت؟!

مصطفی خراتیان
آزمایشگاه داده و حکمرانی

ش�بکه ملی اطالعات به عنوان زیرس�اخت ارتباطی کشور، به دنبال آن است تا اهداف متعددی را در سطوح مختلف شبکه اعم از: زیرساخت، دسترسی، خدمت و 
محتوا محقق کند. در این میان، اصلی ترین زمینه های تصویب چنین قانونی را نیز می توان در ارائه زیرساخت پیشرفته، مزیت بخشی اقتصادی برای بخش دیجیتال 
کش�ور، حفاظت از ارتباطات و اطالعات کاربران ایرانی، صیانت از فرهنگ ایرانی-اس�المی و در یک کالم پایدار س�اختن سهم و نقش کشور در جغرافیای جهانی 

اینترنت جستجو کرد.  

ــال از تصویب و ابالغ رسمی »طرح کالن و  ــت بیش از دو س ــد با گذش به نظر می رس
معماری شبکه ملی اطالعات« همچنان سردرگمی قابل توجهی در نحوه عملیاتی سازی 
ــت  ــده ذیل آن وجود دارد. این در حالی اس و ریل گذاری برای تحقق اهداف مطرح ش
ــخص در این زمینه را در وزارت ارتباطات  که سردرگمی و فقدان برنامه عملیاتی مش
عیسی زارع پور نمی توان به حساب اختالف نظر یا واگرایی رویکردهای مختلف نسبت 
ــئله شبکه ملی اطالعات گذاشت. به باور نگارنده نیل به این اهداف به ویژه  به اصل مس
ــوب اصول حاکم بر آن از  ــاره در جدول زیر، نیازمند حرکت در چارچ ــوارد مورد اش م
جمله اصل »تعرفه گذاری و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات« است. این اصل 
ــبکه ملی اطالعات،  و الزامات مترتب بر آن به مواردی نظیر تعرفه گذاری خدمات در ش
مدل  کسب وکار و برنامه ریزی اقتصادی، تامین مالی کسب وکارهای داخلی، مدیریت بازار 

به شکل رقابتی و بسیار مواردی دیگر از این دست اشاره کرده اند. 

  1-کیفیت اینترنت به مثابه کاال !
ــد قانون »طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات« و روندهای فعلی  به نظر می رس
تصمیم سازی در مسیر تحقق اهداف مطرح شده ذیل این قانون در وزارت ارتباطات از 
یک امر بسیار مهم یعنی کیفیت اینترنت در شبکه ملی اطالعات و تاثیرات چندبعدی و 

بسزای آن بر زندگی روزمره مردم و کسب وکارها غفلت ورزیده است. 
ــور دقیق تر، نظر به اهمیت واالی اینترنت به عنوان اصلی ترین نهاد فعاالن اقتصاد  به ط
دیجیتال، هر عضوی از آن، چه اعضای حوزه زیرساخت و چه سایرین شامل شرکتها و 
اشخاص در حوزه های مختلف دغدغه کیفیت خدمت)Quality of Service( اینترنت 
ــب وکار)Quality of Business( خود دارند. در  را به علت اثرگذاری بر کیفیت کس
ــال نیز کاربران به دنبال بهبــود کیفیت امور زنــدگی  طرف تقاضای خدمات دیجیت
ــی، سرگرمی، اداری و... بوده و انتــظار کیفیــت  خود در حوزه هــای مختلف آموزش

تجربه شده )Quality of Experience( باالتری را دارند. 
 نظر به رتبه نامناسب ایران از منظر کیفیت اینترنت در جهان )در اینترنت سیار 77 و 
در اینترنت ثابت 145( روزانه آسیب های جدی اقتصادی به کیفیت امور زندگی مردم و 
درآمد بازیگران اقتصاد دیجیتال و شرکت های حوزه زیرساخت وارد می شود.  اگر فقط 
ــتفاده ترین موتور جستجو در ایران و جهان معیار قرار  گزارش گوگل را به عنوان پر اس
ــتجو،  دهیم، می بینیم که افزایش تنها 4۰۰ میلی ثانیه ای در اتصال به این موتور جس
کاهش ۰.59 درصدی در تعداد سرچ های هر کاربر به کمک این موتور جستجو و کاهش 
۲۰ درصدی ترافیک را به دنبال داشته است. بنابراین به هیج وجه دور از انتظار نیست که 
یک تاخیر ولو کوچک و ضرر حاصل از آن را برای کسب وکارهای آنالین و مردم متقاضی 
خدمات آن تصور کنیم. حال اگر اختالل در سرعت اینترنت حالت های جدی تری نظیر 
کاهش کیفیت و یا قطعی به خود بگیرند، ضررهای مذکور قطعا بسیار شدید تر خواهد 
بود. متاسفانه در حال حاضر نه تنها چنین مباحثی اهمیت چندانی ندارد، بلکه مردم به 

 اندازه هزینه ای که صرف می کنند، کیفیت را در سبد مصرفی خود نمی بینند. 

  2. تنظیم گری بازار کجاست؟
ــاله مهم بعدی، نیاز به  توجه به مساله تنظیم گری بازار اینترنت و دو رکن اساسی  مس
ــش های مهمی که باید به  ــت. از بعد رقابت، از جمله پرس آن یعنی رقابت و قیمت اس
 آن پرداخته شود، این است که چه اقداماتی در راستای هرچه رقابتی تر کردن بازار در 
رابطه با بازیگران عمده بازار در بخش های اینترنت سیار و ثابت وجود دارد؟ رفتارهای 
ضدرقابتی یکی از مهم ترین موانع توسعه بازار رقابتی در جهان به شمار می روند. داشتن 
موقعیت مسلط در بازار و سوء استفاده از آن، تملک و ادغام و رفتارهایی نظیر تبانی  در 
ــت که بازار را ناکارآمد و تنظیم گران را دچار نگرانی  حوزه قیمتی از جمله مواردی اس

می کند.
به عالوه، باید بدانیم می خواهیم کدام نوع رقابت را گسترش دهیم: رقابت زیرساخت محور 
)اکتیو و پسیو( یا رقابت خدمات محور؟ به طور دقیق تر باید بدانیم که آیا می خواهیم الیه 
خدمات)خصوصا اینترنت( را به  واسطه زیرساخت فعلی و  از طریق افزایش رقابت در 
آن بهبود ببخشیم و یا آن که اپراتورهایی را داشته  باشیم که مالک زیرساخت های خود 
باشند؟ در رقابت زیرساخت محور، هر اپراتوری)ثابت/همراه( زیرساخت خود را می سازد و 
مالک آن است. در رقابت سرویس محور، برخالف حالت قبل، نقش های مالک زیرساخت 
و فراهم آورنده خدمات جدا می شود و شرکت ها ظرفیت، پهنای باند و یا هر عنصر دیگری 
از شبکه را به  صورت عمده از شرکت تأمین کننده زیرساخت)PIP( خریداری می کنند 

جدول 1 برشی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطالعات

 با این حال به نظر نگارنده نه تنها برنامه های واضح و راهکارهای مشخص برای رسیدن 
به این الزامات اقتصادی و اهداف عملیاتی وجود ندارد، بلکه بی برنامگی  در حوزه توسعه 
شبکه اینترنت و کیفیت آن، مشخص نبودن ابعاد تنظیم بازار اینترنت، داغ شدن مجدد 
ــی داخلی همراه و پیام رسان بومی و نیز مشخص  بحث های جدیدی نظیر تولید گوش
نبودن اولویت های تزریق سرمایه خصوصا در ارتباط با فناوری های تحول آفرین حکایت 
از ادامه وضعیت موجود دارد. در یک کالم، اگر بخواهیم شبکه ملی اطالعات را از منظر 
اقتصادی نقد کنیم، می توان گفت نسبت متخاصمانه ای میان دولت و بازار ترسیم شده 
که بازار را به نفع دولت قربانی می کند؛ گویی دولت باید به عنوان متن، مناسبات اقتصادی 
را تعیین و بازار به عنوان حاشیه، آن مناسبات را بپذیرد.نقدهایی که در متن حاضر به طور 
فشرده بیان می شود، به د  نبال آن است تا راهکارهایی را مبتنی بر جدیدترین روندهای 
ــی به اینترنت و خدمات پایه کاربردی داخلی ارائه کند.  روز دنیا در زمینه مزیت بخش
ــترک تمامی این تجارب بین المللی است، اصالت بازار و  آن چه در این بین زمینه مش
منطق اقتصادی آن است که در مواقع لزوم با تسهیل گری های دولت تکمیل شده و سطح 
باالتری از کارایی در تخصیص منابع را ایجاد می کند. مواجهه فعاالنه در ارتباط با شرایط 
ملی و بین المللی نظیر لحاظ کردن شرایط رکود اقتصادی، تغییر شکل زندگی مردم و 
کسب وکارها در دوران کرونا که منجر به تغییر الگوی مصرف ایشان شده و به تبع آن تغییر 
ــبت به فناوری های اطالعاتی و در نهایت نیاز به حرکت هرچه سریع تر  در انتظارات نس
به سمت فناوری های ارتباطاتی از دیگر انگیزه های نگارش این متن هستند. چالش های 

بنیادین موجود در این در سند در محورهایی که در ادامه آمده است، خالصه می شوند:
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و به  شکل خرده فروشی در اختیار مشتریان قرار می دهند. البته باید توجه داشت که این 
دو نوع رقابت حالت حدی داشته و کامالً از هم جدا نیستند.

از بعد تنظیم گری تعرفه ها، یکی از بزرگترین غفلت های نظام سیاست گذاری کشور در 
حوزه اینترنت، نداشتن رژیم قیمت گذاری هزینه محور است. اساسا برای تعیین قیمت 
در سطوح مختلف نظیر عمده فروشی برای زیرساخت، دسترسی به زیرساخت و قیمت 
میان اتصال، و...  قیمت گذاری مبتنی بر هزینه توصیه می شود. همچنین تجربیات موفق 
جهانی تایید دارند که بسیار بهتر است تا تنظیم تعرفه در بخش عمده فروشی انجام شده 
ــی خودداری شود. چنین قیمت گذاری  و تا حد امکان از این کار در بخش خرده فروش
دارای اجزای متعددی است که شامل اجزای هزینه، بررسی درآمدها و گام هایی هستند 
که باید انجام شوند تا بتوان یک قیمت گذاری اصولی را در مورد این خدمات انجام داد. 
چنانچه قیمت ها بر اساس هزینه ها به درستی تعیین نشوند، می توانند در سطحی کمتر 
یا بیشتر از هزینه ها واقع شده و موجب آسیب به خریدار و یا فروشنده  شوند. بالیی که 
طی سالیان اخیر بر سر شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت آمد، ماحصل عدم دقت 

به این مساله است.

  3- حمایت از تولید داخل به هر قیمتی جز قیمت بازار
ــی  ــبکه ملی اطالعات از همان آغاز به  دنبال تولید تجهیزات مخابراتی نظیر گوش ش
ــت. مدل اقتصادی این سند نیز به  ارائه مواردی نظیر برآورد  هوشمند داخلی بوده اس
حجم بازار این محصول و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای حرکت به  سمت این هدف 
پرداخته است. اگرچه می توان برای تولید گوشی داخلی به توجیهات امنیتی روی آورد و 
تولید آن را مانند تولید بنزین و یا گندم مهم دانست  اما باید دقت داشت که آنچه تولید 
بنزین و یا گندم داخل را استراتژیک می کند، تقاضای باالی آن است و این در حالی است 
که گوشی داخلی رسما بدون تقاضاست. به طور دقیق تر و از منظر علم بازاریابی، این کاال 
را می توان در زمره کاالهایی با تقاضای منفی دانست. این نوع کاال مورد عدم پذیرش 
ــخاص حاضر به پرداخت پول برای خودداری از مصرف آن  و حتی تنفر قرار دارد و اش
هستند. تمایل مردم به خرید گوشی خارجی علی رغم قیمت باالتر نمود عیان این مساله 
است.  بنابراین می توان اذعان داشت که بازار هدف هم به درستی شناسایی نشده است. 
به عالوه، هرگونه تالش برای محدود کردن واردات محصوالتی نظیر تلفن همراه موجب 
ــکل گیری بازارهای سیاه و عطش بیشتر مردم برای خرید کاالی خارجی می گردد.  ش
اینکه بخواهیم مشابه کاالی خارجی را تولید کنیم، اگرچه فی نفسه امر بدی نیست اما 
اینکه به هر قیمتی بخواهیم آن را تولید و عرضه کنیم و به  بازار آن محصول و قیمت های 
آن توجه نکنیم، قطعا نتیجه ای جز اتالف منابع نخواهد داشت و هزینه فرصت آن باال 
خواهد بود؛ فرصت هایی نظیر فناوری های نوین که هرکشوری با داشتن آن ها می تواند 

گوی سبقت را در اقتصاد بین الملل از باقی رقبا برباید.

  4- سرمایه گذاری یا پول پاشی؟
اساسا تا وقتی تامین مالی مناسبی صورت نگیرد و خون کافی در رگ های شبکه ملی 
اطالعات جاری نشود، تحقق اهداف آن محکوم به شکست خواهد بود. آنچه باید برای 
سیاست گذار شبکه ملی اطالعات مهم باشد، توجه به منابع سرمایه گذاری از یک سو و 
نقاط اصابت سرمایه گذاری از سوی دیگر است. از منظر منابع سرمایه گذاری، دو مورد 

بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از:
*  آینده مناسب و قابل پیش بینی درآمد برای سرمایه گذاری

*  بازیگران حوزه سرمایه گذاری
آینده مناسب متشکل از دو حوزه بسیار مهم است. بخش اول که در مورد آن صحبت 
ــت. طبعا تا زمانی که انتظارات  ــد، بحث تنظیم بازار خصوصا در حوزه اینترنت اس ش
درآمدی برای سرمایه گذار مشخص نباشد، ورود سرمایه به  بازار رخ نخواهد داد. به عالوه، 
مشخص نیست که چطور قرار است بخش خصوصی همان طور که این مدل انتظار دارد 
توسط دولت تشویق به  ورود برای سرمایه گذاری در این حوزه شود؟ تا زمانی که سیگنال 
ــتی به  بازیگران حوزه دیجیتال ارسال نشود نمی توان انتظار ورود بخش  قیمتی درس
ــرمایه گذاری را داشت و بر نسخه های مقطعی نظیر کاهش حق السهم  خصوصی به  س
ــعه و پیاده سازی شبکه ملی اطالعات،  تاکید کرد. خصوصا آنکه در مواردی مانند توس
75درصد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی باید تامین شود که بسیار بلندپروازانه 

است. به عالوه، مشخص نیست که آیا تقسیم بندی واضحی از بازیگران بالقوه برای ورود 
به سرمایه گذاری در حوزه اینترنت وجود دارد تا بتواند مشکالت عمده مالی در این بخش 

را سریع تر حل کند؟
ــوآوری در فناوری های نوین در  ــالوه، همان طور که گفتیم، فرصت بهره برداری و ن به ع
ــت رفتن است. علت نیاز به  توجه به این فناوری ها آن است که دیگر دوران  حال از دس
تعریف ارتباطات برمبنای ارتباط میان افراد در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات سپری 
ــده و اکنون به  مرحله ارتباط اشیاء با اشیاء و اشیاء با انسان رسیده ایم. به عالوه، این  ش
فناور ی ها به طور گسترده در تجارت الکترونیک، شهرهای هوشمند، حمل ونقل هوشمند، 
دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تولید گوشی هوشمند، موتور 
ــیاری موارد دیگر در اقتصاد دیجیتال که مورد تاکید سند شبکه ملی  ــتجو و بس جس

اطالعات است، کاربرد دارند. 

  مسیر پیش رو!
بدین ترتیب، ناظر به  نقدهای مطرح شده، پیشنهاداتی برای اصالح وضعیت موجود و 
ــوی توسعه اکوسیستم اقتصادی پایدار در حوزه شبکه ملی اطالعات در  حرکت به س

ادامه می آید:
* برنامه جامع توسعه پهن باند کشور باتوجه به نقاط قوت، ضعف ها، تهدیدات و فرصت ها 

تدوین و استراتژی های واکنش به این وضعیت نیز تدوین شود.
*  تنظیم گری در حوزه قیمت و رقابت در بازارهای موجود نظیر بازار اینترنت و ایجاد بازار 
برای پدیده هایی نظیر کالن داده ها و اکوسیستم آن ها)توجه به  مواردی مانند پردازش 
ــس 7۰۰-8۰۰، حریم خصوصی،  ــری و هوش مصنوعی(، منابع کمیاب نظیر فرکان اب

میان اتصال و دسترسی همگانی.
*  شناسایی وضعیت رقابت در بازار پهن باند و تدوین بسته ضدانحصار برای آن.

* تدوین برنامه حرکت از رقابت ارائه دهندگان سرویس اینترنت با زیرساخت موجود به 
 سمت رقابت زیرساخت محور.

*  تعیین رژیم قیمت گذاری که در آن هزینه ها لحاظ شده  باشد.
* توجه به استراتژی های متعدد سرمایه گذاری و سعی هرچه بیشتر در بهره گیری از 
ــطه استراتژی هایی مانند مشارکت بخش خصوصی و  ظرفیت بخش خصوصی به  واس
ــهای جایگزین و نوآوری های مالی خصوصا آن هایی که بتوانند مالکیت  عمومی، روش

بخش خصوصی از زیرساخت را هرچه بیشتر افزایش دهند. 
* توجه به عدم تمایل جدی مردم برای تهیه گوشی داخلی و تمرکز بر خرید این کاال و 
کاالهایی نظیر سیستم عامل داخلی توسط بخش دولتی و دنبال کردن هم زمان سیاست 

الزامات استفاده از توان داخلی و برنامه ریزی برای انتقال تکنولوژی.
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عدالت معاوضی حلقه گمشده قراردادهای غیر منصفانه

در راس�تای قانون اجرای سیاس�ت های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساس�ی مصوب 1386/11/08 و اصالحات 13۹۹ جزء دو بند )ط(  ماده 45 »تحمیل شرایط 
قراردادی غیرمنصفانه« به عنوان یکی از روش های سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط می بایست بازنگری مجدد شود و اقدامات اجرایی صورت گیرد و از طرف 

حاکمیت به دستگاه های اجرایی الزام و همچنین ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی گردد.
تجربه سال های اخیر بیان گر این موضوع بوده است که سوءاستفاده برخی از نهادهای دولتی و نیمه دولتی درتمامی حوزه های  دارای موقعیت غالب در کشور که 
دارای مونوپولی در تقاضا می باشند و به عبارتی وضعیت اقتصادی مسلط دارند، باعث اخالل درنظام های کسب و کار، قراردادهای منعقده و آثار سوء اقتصادی شده 

است، از این رو بخش مهمی از قوانین حمایتی در ساختارهای حقوقی باید به کنترل این پدیده و برخورد ب�ا آن اختصاص یابد. 

اصل 4۰ قانون اساسی به صراحت تاکید می کند، هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را 
وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این در حالی است که در قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری 
بین بخش خصوصی و دولتی همواره دو طرف قرارداد با شخصیت حقوقی متفاوت وجود 
دارند که در یک طرف این رابطه، یک ساختار خشک، رسمی با ساختار اداری پیچیده قرار 
گرفته که از قدرت سیاسی و اجتماعی قوی تری برخوردار می باشند و در طرف دیگر این 
رابطه نابرابر، کارآفرینان، شرکت های فناور و دانش بنیان و به عبارتی شرکت ها و اشخاص 
ــی و چانه زنی، ضعیف و شکننده  خصوصی قرار دارند که معموال از لحاظ قدرت سیاس
هستند و به جهت یک طرفه بودن روابط و پیش قراردادهایی که شرایط یک طرفه را به 
آن ها تحمیل نموده است، غالبا نمی توانند از منافع به حق خود دفاع کنند و این امر باعث 
می شود شروط غیرمنصفانه ای را تحمل نموده و این تحمیل در اجرای کار، عقود پیمانکاری 
را از یک »عقد الزم« به سمت یک »قرارداد الحاقی« سوق داده و اصول »آزادی قراردادی« 

و »تساوی قراردادی« را در اکثر قراردادها تحت شعاع قرار دهد.  
متاسفانه عدم توجه کافی به اصل 4۰ قانون اساسی از سوی دولتمردان و همچنین عدم 
ــه به اصول بنیادین عدالت معاوضی در قراردادهای منعقده بین بخش خصوصی و  توج
دولتی در سال های اخیری که اقتصاد کشورمان شرایط مناسبی را نداشته است، روز به 
روز عرصه را بر فعاالن کسب وکاردر حوزه های مختلف تنگ تر کرده و تصویر نامناسبی را 
در مهاجرت نخبگان کشور و تغییر پارادایم مهاجرت فردی به مهاجرت شرکتی را شکل 

داده است.
  ریشه اصل 4۰ قانون اساسی بر اساس قاعده ای فقهی و بر اساس حدیثی از پیامبر اسالم 
ــت که می فرمایند: »ال َضرر و ال ضرار فی االسالم« به این معنی که هیچ ضرر  )ص( اس
ــاندنی در اسالم نیست. واژه های »ضرر« و »ضرار« در منابع فقهی نشان  و هیچ ضرر رس
می دهد که »ضرر« شامل کلیه خسارت های وارد بر دیگران است، ولی »ضرار« تنها مربوط 
به زیانی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی به عنوان مثال، مأموریت در 

حفظ منافع عمومی و یا قدرت حاکمیتی و  اجتماعی سیاسی باال به دیگری وارد سازد.
رعایـت برابـری در حقوق قراردادی یکی از ارکان مورد بحث درعدالت معاوضی است و 
ــت که حقوق طرفین قرارداد باید مانند دو کفه ترازو با هم برابری  مبین این موضوع اس
کنند، این برابری همان عدالت معاوضی است. بدیهی است هرگاه تعادل حقـوق قراردادی 
مخدوش گردد، نظریه عدالت معاوضی اقتضاء می کند تا به وسـیله اصول معتبر حقوقی این 
تضییع حقوق جبران گردد. از منظر تمامی ادیان آسمانی و علی الخصوص از دیدگاه اسالم 

نیز هر قانون و حکم ظالمانه ای مردود است. بسیاری از آیات و روایات به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم بر ضرورت رعایت عدالت اشاره نموده اند  و از نظر ذات پروردگار، ظلم در 
تمامی اشکال آن امری ناپسندیده و مذموم است. در فقه العقود »فقه معامالت و احکام 
عقود و ایقاعات در معامالت« نیز آیات بسیاری در قرآن کریم در لزوم رعایت عدالت مرتبط 
با قراردادهای خصوصی اشاره شده است، لذا هرگونه شروط غیر منصفانه ای که باعث ظلم 

به طرف مقابل شود مورد مذمت قرار گرفته است.
شرط غیرمنصفانه به شروطی می گویند که اگرچه طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل 
آزادی قراردادی که طرفین را در عقد یا عدم عقد قرارداد آزاد گذاشته است و نسبت به 
ــت، اما چون محصول اراده واقعی طرفین نبوده و یکی از طرفین با  طرفین الزام آور اس
سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و با اجتماعی برتر خود شرط را به طرف دیگر قرارداد به 
صورت یک طرفه تحمیل کرده است، الزام آور بودن آن نسبت به طرف مقابل که طرف 

ضعیف تر قرارداد است، مانند قراردادهای بخش خصوصی و دولتی، خالف انصاف است. 
انصاف در رابطه با قرارداد نیزدر دو مرحله مطرح می شود: نخست درمرحله پیش از و یا 
حین انعقاد قرارداد به عنوان مثال تیپ قراردادهایی که هنگام مناقصه جزو الینفک مناقصه 
قرارمی گیرد و مناقصه گر بدون هیچ اراده ای باید آن را امضا کند و هیچ اراده ای در تغییر 
هیچ مفادی حتی به حق را ندارد و دیگری در جایی که قرارداد منعقد شده ولی همراه 
با مفادی منعقد شده است که منصفانه نیست. براین اساس، از دو رویکرد انصاف شکلی 
و ماهوی معموال صحبت می شود. انصاف شکلی به معنی انصاف مرتبط با پروسه تشکیل 
قرارداد که معموال به صورت تیپ قراردادی به طرف مقابل تحمیل می شود و انصاف ماهوی 
با توزیع ماهوی حقوق ناشی از قرارداد مرتبط است که یا امکان آگاهی کامل از قصد یا 
منظور کارفرمای دولتی در قرارداد را نداشته یا اینکه هرچند از شرط آ گاه بوده باشد، یا 
به واسطه نیازی که به قرارداد داشته ناچار شده است قرارداد را به رغم نارضایتی از پاره ای 
از مفاد آن امضا نماید. دراین شرایط، انعقاد قرارداد معموال در شرایط منصفانه ای صورت 

نگرفته و از این رو مقابله با مفاد ناعادالنه قرارداد امری ضروری است.
امروز در شرایطی به سر می بریم که تحریم های سنگینی توسط کشورهای متخاصم علیه 
کشورمان  وضع شده است. تامین کاالهای اولیه با مشکالت فراوان روبرو شده است. انتقال 
ارز جهت خرید مواد اولیه سازوکار قانونی ندارد. به دلیل مشکل جهانی تامین قطعات اولیه 
سفارشات، تامین زمان قطعه در جهان حداقل سه برابر شده است، نرخ ارزهای خارجی 
در طول شش سال گذشته شش برابر شده است. در چنین شرایطی شرط غیرمنصفانه 

دکتر داوود ادیب 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران
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نگاه ماه

تامین کاال در طول مدت زمان کوتاه منطقی نیست. در بند فسخ قرارداد، کارفرمایان ضمن 
ــمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد، یک بند در آخر می آورند با عنوان فسخ بنابر  ش
مصلحت کارفرما و یا فسخ به اختیارو تشخیص کارفرما و یا این که در بند حل اختالف با در 
نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/ پیمانکار، یک نفر نماینده خریدار/ کارفرما و نفر 
سوم هم با انتخاب خریدار/ کارفرما عرصه را تنگ تر و تنگ تر می کند و در نهایت ضمن در 
نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای پیمانکار، این حق دریافت خسارت را از فروشنده/ پیمانکار 
سلب کرده وهیچ گونه مکانیزمی را برای جریمه دیرکرد از سوی خود در نظر نگرفته و رفتار 

حاکم و رعیتی را پیشه می گیرد.
بدیهی است که در مواقعی که تخلف متعهد از مفاد قرارداد غیرعمدی و بدون سوء نیت 
باشد، در این صورت هرچند که از حیث حقوقی در هر حال فورس ماژور و سبب معافیت 
از خسارت محسوب نمی شود، ولکن در شرایط کنونی کشور که فعاالن اقتصادی نقش 
مدافعین اقتصادی را ایفا می کنند، از حیث اخالقی می تواند در غیرمنصفانه شدن وجه التزام 
تاثیرگذار باشد. در واقع همواره این یک نگاه واقع بینانه است که وجه التزام سنگین علیه 
متخلف ظالم منصفانه تر از متخلف قاصر است. همان گونه که گرچه مجازات همواره چهره 
زیبایی ندارد، ولی تحمل دیدن صحنه گردن زدن ظالم راحت تر از یک مظلوم می باشد.

از منظر حقوقی، عدالت قراردادی بازگرداندن تعادلی به قرارداد است که در اثر سوء استفاده 
ــت. در واقع، امروزه به علت تفاوت مشهود در قدرت  یک طرف از قدرت از میان رفته اس
چانه زنی طرفین، امکان برقراری عدالت قراردادی از طریق مذاکره آزاد تا حد زیادی از میان 
رفته است و الزم است تا در این خصوص حاکمیت تدبیری اندیشیده و عدالت مطلوب به 

قراردادها باز گردد.
گرچه سازمان های دولتی و بانیان قراردادهای یک طرفه در تنظیم قراردادهای یک طرفه 
همواره حق را از آن خود دانسته و به عدالت توزیعی استناد می کنند و گرچه بر مبنای 
تئوری حاکمیت، آزادی و  اراده، افراد خود به صالح خویش آگاه هستند و از لحاظ حقوقی 
می توانند در یک مذاکره آزادانه و از طریق چانه زنی به خواسته های خود در قرارداد دست 
یابند، ولی موضوع مهمی که وجود دارد این است که با توجه به تغییر در جایگاه چانه زنی 
طرفین قراردادهای دولتی و نیمه دولتی و سازمان هایی که به نوعی انحصار در تقاضا دارند و 
تنظیم قرارداد توسط یک طرف صورت می پذیرد، امروزه دیگر مانند گذشته امکان دستیابی 
به عدالت معاوضی وجود نداشته و الزم است تا بر قراردادها نظارت و بازنگری صورت گیرد. 
نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در 
عقد معاوضی است و چنانچه حقی زایل گردد و موازنه حقوق مخدوش شود باید به وسیله 

سایر ارکان و اصول حقوقی مرتفع و جبران شود.
امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته سازو کارهای مناسبی برای این مشکالت پیش 
بینی شده است و قانون در این میان سکوت نکرده است. در کشورهای توسعه یافته، این 
موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل انصاف، منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و 
برخی ابزارهای دیگر مرتفع شده است. با نگاهی به  ماده سه دستورالعمل 9۳/1۳ اتحادیه 
اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه می بینیم که در این جوامع، شرطی را غیرمنصفانه 
می دانند که اوالً خالف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در 

حقوق و تعهدات قراردادی طرفین باشد.
ــور ما در بحث های حقوقی قراردادی استثناء به اصل آزادی قراردادها  ــفانه در کش متاس
می شود. در شرایط حاکم بر کشور که از سویی با کاسبان تحریم هم سو هستیم و از سوی 
دیگر با تحریم کنندگان، تأکید بیهوده بر اصل آزادی قراردادها، نتایج ناعادالنه ای را به 
دنبال دارد که یکی از آنها فرار نخبگان و مهاجرت گروهی شرکت ها خواهد بود. با توجه به 
عدم ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، عدم قطعیت و مشکالت فراوان در تامین 
نقدینگی، دیگر نمی توان طرفین را به حال خود رها کرد و معتقد بود که چون طرفین در 
انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزاد هستند، خودشان قادر به حفظ حقوق خود خواهند 
بود. همچنین، دیگر نمی توان بر این نکته باور داشت کرد که آزادی، وسیله تامین عدالت 

در رابطه قراردادی است.
در پایان پبشنهاد می شود که در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
ــات 1۳99 جزء دو بند )ط( ماده 45 »تحمیل  ــی مصوب 1۳86/11/۰8 و اصالح اساس
شرایط قراردادی غیرمنصفانه« به عنوان یکی از روش های سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی 
مسلط بازنگری مجدد و اقدامات اجرایی صورت گرفته و از طرف حاکمیت به دستگاه های 

اجرایی الزم و همچنین ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی شود.

گزارش های مستند گویاست: وضعیت بحرانی 
اینترنت در ایران علی رغم تکذیب مسووالن

گذشته از مشکالت عدیده ای که طی هفته های اخیر، به یک باره و برای چندین ساعت 
بخشی از شبکه اینترنت کشور را با قطعی کامل مواجه کرده است، تداوم اختالل های 
آزاردهنده در دسترسی به اینترنت به رویه ای جاری تبدیل شده است که اساسا توسط 

مسووالن تکذیب می شود.
گزارش رادار ابرآروان از وضعیت اینترنت دیتاسنترهای داخلی به خوبی گویای وضعیت 
بحرانی در کیفیت اینترنت کشور است و نشان می دهد که تقریبا نیمی از سال 14۰۰ 
در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود داشته است؛ اختاللی که در 

دیتاسنترهای داخلی ۲5 برابر بیشتر از دیتاسنترهای خارجی بوده است.
بر اساس داده های سامانه  رادار ابرآروان اینترنت دیتاسنترهای داخلی در سال 14۰۰ با 4 
ساعت و 48 دقیقه قطعی، 8 ساعت و ۳4 دقیقه اختالل پراکنده، ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه 
اختالل هم زمان و بیش از 4۰96 ساعت اختالل جزئی رو به رو بوده است. به بیان دیگر، 
ــاعت و 4۲ دقیقه معادل 47درصد سال 14۰۰ در ارتباطات اینترنتی  1 71 روز و ۳ س

دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود داشته است.

ــی که ابرآروان بر اساس داده های سامانه رادار خود منتشر کرده،  در سال  طبق گزارش
14۰۰، 89 درصد اختالل اینترنت دیتاسنترها مربوط به وب سایت های بین المللی و 67 
درصد اختالل مربوط به ارتباطات اینترنتی اینستاگرام بوده است. فاصله  اینستاگرام و 
کالب هاوس که با 1۰ درصد اختالل در سال در جایگاه دوم اختالالت ارتباطات اینترنتی 
قرار داشته به 57 درصد می رسد. در یک کالم اینستاگرام نزدیک به ۲ برابر مجموع 8 

وب سایت دیگر با اختالل ارتباطات اینترنتی مواجه بوده است.

 چگونه این اطالعات به دست آمده است؟
گزارش ابرآروان با کمک سامانه رادار خود از وضعیت اینترنت دیتاسنتر ها در سال 14۰۰ 
با پایش لحظه ای وب سایت های ایرانی و خارجی دیجی کاال، ورزش سه، آپارات، شاپرک، 
ــت آمده  Github. Google. Instagram. Wikipedia و Clubhouse به دس

است.
طبق این گزارش در سال گذشته ارتباطات دیتاسنترهای کشور ۲88 دقیقه معادل 4 
ساعت و 48 دقیقه به شکل کامل قطع بوده است. ابرآروان در این گزارش خود تأکید 
کرده که قطعی کامل به حالتی گفته می شود که دست کم 4 وب سایت به شکل هم زمان 
ــنتر برای دست کم 1 دقیقه با خطا در اتصال روبه رو باشند. از سوی دیگر  در ۳ دیتاس
اختالل پراکنده به حالتی گفته می شود که برای 5 دقیقه در دسترسی به دست کم ۲ 
وب سایت اختالل وجود داشته باشد. براین اساس در سال گذشته 514 دقیقه اختالل 
پراکنده در دیتاسنترهای مختلف وجود داشته است. از سوی دیگر اختالل هم زمان به 
ــود که به شکل هم زمان برای 5 دقیقه در دست کم ۳ دیتاسنتر در  حالتی گفته می ش
ــی به ۲ وب سایت اختالل وجود داشته باشد. در سال 14۰۰ در مجموع 14۰  دسترس

دقیقه اختالل هم زمان در ارتباطات دیتاسنترها مشاهده شده است.
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 اینستاگرام در رتبه نخست اختالل ها
ــال 14۰۰  ــایتی که رادار ابرآروان در س ــده در 9 وب س  67درصد اختالل های ثبت ش
ــتاگرام اختصاص داشته است. کالب هاوس و گیت هاب با  آن ها را پایش کرده به اینس
ــوم قرار می گیرند.  اختصاص 1۰ و 9 درصد اختالالت به خود در جایگاه های دوم و س
ــالل را در اتصال به  ــایت های ایرانی کاربران با 5 درصد، بیش ترین اخت ــن وب س در بی
وب سایت  دیجی کاال تجربه کرده اند. آپارت و ورزش  سه به ترتیب با ۳ و ۲درصد اختالل 

در جایگاه های پنجم و ششم قرار می گیرند.

ــی  ــی به Google در ۲درصد و دسترس ــال 14۰۰ دسترس  طبق این گزارش، در س
ــال  ــت. همچنین در س به Wikipedia در 1درصد مواقع با اختالل روبه رو بوده اس
ــته  ــاپرک اختصاص داش ــن میزان اختالل ها با کم تر از  1 درصد  به ش 14۰۰ کمتری
ــال 14۰۰ از سوی  ــایت داخلی و خارجی که در س ــت. در مجموع از بین 9 وب س اس
 Github.( ــده، 89درصد اختالالت در وب سایت های خارجی رادار ابر آروان پایش ش
Google. Instagram. Wikipedia و Twitch( و حدود 11درصد اختالالت در 

وب سایت های ایرانی )شاپرک، دیجی کاال، آپارات، ورزش سه( مشاهده شده است.

 اختالل  25 برابری اینترنت دیتاسنترهای ایران نسبت به جهان
یکی از کارهای جدیدی که ابرآروان در بهار سال 14۰1 انجام داد، اضافه کردن پایش 
ــدن  ــامانه رادار خود بود. با اضافه ش ــنترهای خارجی به س ارتباطات اینترنتی دیتاس
دیتاسنترهای بین المللی از 1۰ کشور دنیا به رادار ابرآروان، وضعیت ارتباطات اینترنتی 
این  دیتاسنترها با پایش مستمر 5 وب سایت خارجی و ۳ وب سایت ایرانی پایش می شود. 
از این رو امکان مقایسه وضعیت ارتباطات و میزان اختالالت اینترنتی در داخل و خارج 
از کشور وجود دارد. با اضافه شدن این قابلیت جدید به سامانه رادار، گزارش اردیبهشت 
ــایت های خارجی که رادار آن ها را به شکل مستمر  ــان می دهد، وب س 14۰1 رادار نش
ــد )Github، Google، Instagram، Wikipedia و Twitch( در  پایش می کن
دیتاسنترهای ایران ۲5 برابر دیتاسنترهای خارجی با اختالل ارتباطات اینترنتی روبه رو 
ــنترهای ایران )بر پایه  ــاس می توان گفت اختالل  اینترنت در دیتاس بوده اند. بر این اس
وب سایت های جهانی(  ۲5 برابر میانگین اختالل اینترنت در دیتاسنترهای بین المللی 

بوده است.

 سهم 8۷ درصدی دیتاسنترها داخلی در اختالل ها
بررسی میزان اختالل های اینترنتی وب سایت های داخلی و خارجی در دیتاسنترهای 
ــد، درحالی که بیش ترین  ــان می ده ــت 14۰1 نش ــی و بین المللی در اردیبهش داخل
ــایت های بین المللی در دیتاسنترهای داخلی رخ داده که  میزان اختالل اینترنت وب س
ــنترهای بین المللی تجربه  ــایت های داخلی هم بیش ترین اختالل را در دیتاس وب س
کرده اند. برای نمونه، 99درصد اختالالت اینستاگرام در این ماه متعلق به دیتاسنترهای 
داخلی بوده و تنها یک درصد اختالالت اینترنتی اینستاگرام در دیتاسنترهای بین المللی 

مشاهده شده است.
ــایت های خارجی هم مشابه الگوی مشاهده شده در اینستاگرام  همچنین دیگر وب س
بیش ترین اختالل اینترنتی را در دیتاسنترهای داخلی تجربه  کرده اند. برای نمونه و طبق 
اطالعات تصویر باال 97 درصد اختالل ها در توییچ از داخل بوده و 94 درصد اختالل در 
ــنترهای داخل بوده است. از سوی دیگر هم 9۳  گیت هاب مربوط به اختالل در دیتاس

درصد اختالل های اینترنتی در گوگل منشأ داخلی داشته است.
 نکته جالب دیگر که گزارش از اطالعات سامانه رادار ابرآروان نشان می دهد این است 
ــایت های ایرانی در دیتاسنترهای خارجی با بیشترین مشکل همراه بوده اند.  که وب س
ــایت گنجور، 7۰درصد اختالل های دیجی کاال و  برای مثال ۲درصد اختالل های وب س
ــتند در  ــایت های پرترافیک ایرانی هس 8۰ درصد اختالل های آپارات که همه از وب س

دیتاسنترهای بین المللی وجود داشته است.
ــن اختالل را در  ــی کاال با ۳۰ درصد، بیش تری ــت 14۰1، دیج همچنین در اردیبهش
ــایت های خارجی،  ــت. همچنین بین وب س ــه کرده اس ــنترهای داخلی تجرب دیتاس
ــنترهای داخل ایران را  ــا 8۰ درصد، کم ترین میزان اختالل  در دیتاس Wikipedia ب

تجربه کرده است.

 سامانه رادار چگونه اطالعات خود را جمع آوری می کند؟
 ابر آروان در سال 98 باهدف کمک به گردش آزاد اطالعات و ایجاد شفافیت، سامانه  
رادار را برای اطالع رسانی اختالالت احتمالی ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی 

راه اندازی کرد.
ــته وضعیت ارتباطات اینترنتی 9  ــال گذش ــامانه رادار در س طبق اعالم ابرآروان، س
ــنترهای داخلی پایش کرده است. این سامانه در سال 14۰1  ــایت را در دیتاس وب س
تغییراتی داشته و کامل تر شده است؛ گزارش وضعیت ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای 
بین المللی و امکانات متنوعی مانند گزارش محبوب ترین سیستم عامل ها، مرورگرها 
و دستگاه ها، نسبت ترافیک موبایل و دسکتاپ و نسبت ترافیک انسان و ربات به این 
ــامانه اضافه شده است.  ابرآروان در گزارش وضعیت اینترنت دیتاسنترها در سال  س
گذشته به کمک اطالعات سامانه رادار اعالم کرده که دارا بودن 4۰ پاپ سایت  در 4۰ 
شهر، ۳۰ کشور و شش  قاره به ابر آروان امکان می دهد به عنوان یک منبع مستقل 
در لحظه وضعیت احتمالی ارتباطات اینترنت دیتاسنترهای ایران و جهان را گزارش 
کند. ابرآروان در گزارش وضعیت اینترنت دیتاسنترها در سال 14۰۰ تأکید کرده که 
سامانه  رادار ابر آروان تنها دردسترس بودن یا نبودن یک  وب سایت در دیتاسنترهایی 
که ابرآروان در آن ها پاپ سایت دارد را نشان می دهد؛ بنابراین از خروجی این سامانه 
نمی توان به اختالل اینترنت خانگی پی برد. همچنین رادار Latency و ترافیک شبکه 

را نمایش نمی دهد.

ــوی دیگر یکی از نکات جالب پایش وب سایت های پرترافیک ایرانی و خارجی در  از س
ــت 14۰1 این است که  از مجموع اختالل  اینترنتی دیتاسنترهای داخلی و  اردیبهش
خارجی، 87 درصد اختالل در دیتاسنترهای داخلی و تنها 1۳درصد اختالل اینترنتی در 

دیتاسنترهای خارجی وجود داشته است.

نگاه ماه
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ضربه به تولید با قوانین ضدتولید

در س��ال های اخیر، شوک   های اقتصادی نظیر رکود تورمی، 
وضع تحریم   ها و جه��ش ارزی، کاهش واردات تجهیزات و 
ماشین آالت، قوانین دست وپاگیر تولید، افزایش نااطمینانی 
و ریسک سرمایه گذاری عالوه بر مشکالت ساختاری گذشته، 

اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است.

نگاه ویژه

ــب وکار به محیطی اطالق می شود که از استیالی بنگاه خارج است؛ اما  فضای کس
فعالیت صاحبان کسب وکار را تحت تاثیر قرار می دهد. ابعاد یا عوامل تشکیل   دهنده 
ــرایط اقتصادی، اجتماعی، فناوری، سیاسی و حقوقی  ــب وکار شامل ش فضای کس
است. دولت   ها تنها وظیفه ایجاد بستر مناسب برای کسب وکارها را به عهده دارند. 
به عبارت دیگر، دولت   ها موظفند ثبات اقتصاد کالن و زیرساخت   های الزم را برای 
ــرفت را  ــد و پیش بخش خصوصی فراهم کنند و با نظارت و نه دخالت، امکان رش
ــگاه، از به کارگیری نیروی  ــود آورند. چنانچه یک بن ــرای فعاالن اقتصادی به وج ب
ــرمایه، در بهترین  متخصص گرفته تا مرغوب   ترین مواد اولیه و باالترین بازدهی س
حالت ممکن باشد، اما شرایط بیرونی یا به عبارتی محیط مساعد کسب وکار فراهم 

نباشد، نمی   تواند حداکثر ظرفیت خود را به منصه ظهور برساند.

ــاورزی ایران از پایش  ــاس آخرین گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش براس
فضای کسب وکار کشور در فصل بهار 14۰1، چهار مولفه »غیرقابل پیش بینی بودن 
ــت   ها، قوانین، مقررات  و تغییرات قیمت مواداولیه و محصوالت«، »بی   ثباتی سیاس
ــواری تامین مالی از بانک ها و موانع  ــب وکار«، »دش و رویه   های اجرایی ناظر بر کس
ــب وکار در دستگاه   های اجرایی« به ترتیب  در فرآیند اداری« و »اخذ مجوزهای کس
به   عنوان بدترین مولفه   های کسب وکار در کشور شناسایی شده   اند. این چهار مولفه، 
ــور در فصول مختلف  ــب وکار کش ــاعد فضای کس تقریبا پای ثابت مولفه   های نامس

هستند.

یکی از عوامل مهم در بی   ثباتی قیمت ها، شوک ارزی و نوسان نرخ ارز است. عالوه 
ــتقیما بر تامین  ــیاری از بنگاه   ها وارداتی بوده و نرخ ارز مس بر اینکه مواد اولیه بس
ــدت از نرخ ارز  ــت، قیمت های داخلی نیز به ش مواد اولیه و تجهیزات تاثیرگذار اس
ــده محصول و نرخ تورم  ــت دالر به افزایش بهای تمام ش ــد قیم اثر می   پذیرند. رش
ــی قیمت ها تقاضای موثر کاهش یافته و  ــطح عموم می   انجامد. با افزایش مداوم س
ــکل و کاهش  ــی مش رکود توام با تورم اتفاق می   افتد. دولت نیز به جای حل اساس
ــتوری در بعضی از رشته فعالیت   ها اقدام می کند که این  تورم، به قیمت گذاری دس
ــیه  ــتن قیمت فروش، بدون در نظر گرفتن حاش دخالت در بازار به پایین نگه داش
ــود و در نتیجه، کاهش درآمد و زیان   ده شدن برخی از بنگاه   ها منجر می شود. از  س
سوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده کاالها قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را 
ــرد و تولیدکنندگان قادر به فروش محصوالت خود نبوده و دچار زیان  از بین می   ب
ــوند. به    عالوه، نوسان نرخ ارز عامل بی   ثباتی بوده و چشم   انداز تولید و برنامه  می   ش

بنگاه را مختل می کند.

ــدید  ــا حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده های تولید، بنگاه   ها با کمبود ش ب
ــهیالت،  ــده اند و عدم همکاری بانک ها در تامین مالی و ارائه تس نقدینگی مواجه ش
ــت. در واقع، کمبود  ــاالن اقتصادی ایجاد کرده اس ــکالت عدیده   ای را برای فع مش
ــرایط  ــت گریبان تولید را گرفته و در ش ــت که سال هاس ــاله ای اس نقدینگی مس
ــد. اصالح نظام  ــتر بروز پیدا می کن ــدید، بیش ــی و تورم   های انتظاری ش نااطمینان
ــوده که تاکنون اقدام عملی در  ــور از ضروریات اصالحات اقتصادی ب بانکداری کش
ــت. بانک ها به صورت جزیره   ای عمل کرده و حتی به  ــده اس این خصوص انجام نش
مصوبات کارگروه   های مختلف استانی عمل نمی   کنند. به عالوه نظام جایگزینی برای 
ــرمایه نیز به دلیل سیاست   های نادرست،  تامین مالی بنگاه   ها وجود ندارد و بازار س
به شدت بی   ثبات و نااطمینان است و بیشتر سرمایه گذاران از آن خارج شده   اند. در 
یک جمله می   توان گفت تولید، اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک ها به جای 

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی 

کارآفرینی

ــتند که سوددهی باالتری دارد.  حمایت از تولیدکنندگان، به دنبال پروژه   هایی هس
همچنین نرخ بهره باالی تسهیالت در کشور، عامل دیگر در افزایش بهای تمام شده 

و در نتیجه، از بین رفتن رقابت برای کاالهای ایرانی در سطح بین المللی است.
ــرمایه ثابت کل در دهه 1۳9۰ تقریبا نزولی؛ اما  ــوی دیگر، رشد موجودی س از س
همواره مثبت بوده است. موجودی سرمایه ثابت کل از 451۲۰ هزار میلیارد ریال در 
سال 1۳9۰ به 5۳۲71 هزار میلیارد ریال در سال 1۳99 رسیده است. این در حالی 
ــط نرخ رشد موجودی سرمایه خالص از 8/ 4 درصد در دهه 1۳8۰  است که متوس
به 9/ 1 درصد در دهه 1۳9۰ رسیده است. کاهش رشد موجودی سرمایه، می   تواند 
به این معنا باشد که رشد عامل مهم سرمایه کاهشی شده و عالوه بر این، افزایش 
ثروت ملی متوقف شده است. متاسفانه سرمایه گذاری داخلی به دلیل بازدهی اندک 
ــرمایه   های بسیاری یا از کشور خارج  ــال های اخیر، س مقرون به صرفه نبوده و در س
ــده یا به به دلیل سوددهی باال به فعالیت   های غیرمولد و داللی وارد شده است.  ش
ــده  ــرمایه گذاری خارجی نیز با توجه به تحریم   های بین المللی کامال تعطیل ش س
است. بنابراین رکن اصلی تولید و رشد کسب وکارها که همان سرمایه گذاری است، 

رو به افول رفته است.

مساله بسیار مهم دیگر که گویا تاکنون اهمیت آن برای دولت جدید و تیم اقتصادی 
آن مسجل نشده و علت   العلل شرایط موجود کشور به شمار می رود، وجود تحریم   های 
ــاه پس از توافق نامه برنامه جامع  ــت. به گواه آماری که در دوره کوت بین المللی اس
اقدام مشترک انتشار یافت، اندکی ثبات به کشور بازگشت، نرخ تورم تک رقمی شد، 
ــت آمد و تا حدودی سرمایه گذاری  ــد اقتصادی مثبت و قابل قبول به دس نرخ رش
ــوک ارزی به اقتصاد  ــش یافت. اما پس از خروج آمریکا از برجام، به یکباره ش افزای
وارد شد، نرخ تورم به باالی ۲۰ درصد و در سال های اخیر به حدود 4۰ درصد رسید 
و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی شد. اینکه برخی تصور می کنند، بدون رفع تحریم   ها 
و تنش   زدایی و همچنین تعامل با اقتصاد جهانی می   توان به ثبات اقتصادی و رشد 
پایدار دست یافت، خیالی خوش بیش نیست. نمی   توان بدون جذب سرمایه گذاری 
و اطمینان از آینده، انتظار معجزه از تولید و کسب وکار را داشت. بدون ایجاد بستر 
ــب و محیط امن اقتصادی و بدون هرگونه محدودیت و تنش   های سیاسی و  مناس

اقتصادی نباید به آینده اقتصادی روشن امیدوار بود.

در سال های اخیر، شوک   های اقتصادی نظیر رکود تورمی، وضع تحریم   ها و جهش 
ــین آالت، قوانین دست وپاگیر تولید، افزایش  ارزی، کاهش واردات تجهیزات و ماش
ــرمایه گذاری عالوه بر مشکالت ساختاری گذشته، اقتصاد  نااطمینانی و ریسک س
ــت. ایجاد ثبات، یکی از مولفه   های تضمین   کننده  ــار قرار داده اس ایران را تحت فش
مساعد ماندن فضای کسب وکار است. سیستم سیاسی می   تواند تصمیماتی مناسب 
ــب وکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه گذاران خارجی  برای کس

شود.

دستیابی به رشد اقتصادی، الزمه پیشرفت و زیربنای توسعه همه جانبه است. نظریات اقتصادی و همچنین تجربیات کشورهای توسعه   یافته نشان می دهد که آنچه 
طی این مسیر بسیار حائز اهمیت است، فعالیت آزادانه بخش خصوصی و فراهم بودن محیط مساعد کسب وکار برای فعاالن این حوزه است.
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کنرتل فساد با گسرتش شفافیت

ــن و مهم ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و از  مالیات   ها معمول   تری
موثرترین ابزارهای اعمال سیاست   های مالی دولت به شمار می   روند؛ چرا که دولت 
می   تواند به واسطه آن، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار 
دهد و به بسیاری از فعالیت   ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی الزم را 
ببخشد. اما آنچه مهم بوده، این است که سازوکار مالیاتی شفاف، نه تنها برنامه   های 
ــه و اقناع   کننده به پیش خواهد برد، بلکه مالکی برای  ــعه   ای دولت   ها را عادالن توس

سنجش سالمت در اقتصاد کشورهاست.
ــن و مهم ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و از  مالیات   ها معمول   تری
موثرترین ابزارهای اعمال سیاست   های مالی دولت به شمار می   روند؛ چرا که دولت 
می   تواند به واسطه آن، بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار 
دهد و به بسیاری از فعالیت   ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی الزم را 
ببخشد. اما آنچه مهم بوده، این است که سازوکار مالیاتی شفاف، نه تنها برنامه   های 
ــه و اقناع   کننده به پیش خواهد برد، بلکه مالکی برای  ــعه   ای دولت   ها را عادالن توس

سنجش سالمت در اقتصاد کشورهاست.
ــعه یافته، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در توسعه کشور  در همه کشورهای توس
ــبت به مالیات   هایی هم که گرفته می شود، تعاریفی وجود دارد  دارند. از طرفی نس
ــرویس داده شود. نقش مالیات در حمایت از  ــاس آنها به مردم س که می   تواند براس
تولیدات داخلی بسیار چشمگیر است؛ زیرا اوال با افزایش مالیات بر کاالها می   توان 
ــتر تولیدات داخلی مبادرت کرد؛ ثانیا با حمایت از تولیدات داخلی و  به رونق بیش
ــود. مالیات  افزایش آن، منابع درآمدی قابل توجهی از محل مالیات عاید دولت   ها ش
ــت، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد برای  نه تنها در تامین منابع پایدار بودجه مهم اس
ــت   های کالن و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال،  اجرای سیاس
رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تاثیر زیادی دارد. متاسفانه اقتصاد 
کشور ما به دلیل وابستگی به نفت، اقتصاد نفتی به شمار می رود و سال های طوالنی 

است که نظام مالیاتی درست و منسجمی در کشور وجود ندارد.
همچنین به سبب وجود نظام مالیاتی ناکارآمد، ابزار مالیاتی کارآیی الزم را ندارد و 
از طرفی درآمدهای مالیاتی به صورت هدفمند، عادالنه و منطبق با واقعیت موجود 
ــیاری از فعالیت   های کاذب و  ــرایط اقتصادی کشور حاصل نمی شود و برای بس ش
ــاغل  ــده و خیلی از مش ــخصی تعریف نش مخرب اقتصادی اصوال پایه مالیاتی مش
ــد نیز فرارهای مالیاتی کالنی دارند. اما در دو دهه اخیر، بحث مالیات بیش  پردرآم
ــور تقویت شده و در مورد آن تصمیماتی نیز اتخاذ شده است تا  ــته در کش از گذش
عدالت مالیاتی برقرار شود. منظور از عدالت مالیاتی این است که همه کسانی که در 
زمینه درآمد و سرمایه در بخش   های مختلف )خدمات، تولید، صنعت و کشاورزی( 
فعالیت دارند، باید در خور  شأن و میزان ارزش افزوده   ای که ایجاد می کنند، مالیات 

پرداخت کنند. 

ــد و مالیات ارزش افزوده  ــد مالیات تکلیفی )حقوق(، مالیات بر درآم دولت    می   توان
ــترین اتکا به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  ــد. البته در ایران بیش ــته باش داش
ــروش کاالها و خدمات( وجود دارد که البته  ــرکت ها(، واردات و ارزش افزوده )ف )ش
طی سال های اخیر، از سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و واردات کاسته و به سهم 
ــده که حدود 1۰درصد است. نکته مهم این است که قبل از  ارزش افزوده اضافه ش
ــم و اینکه چگونه در حوزه  ــه درباره تاثیر مالیات بر بخش تولید صحبت کنی اینک
تولید می توان حرکت   هایی انجام داد تا اثرگذاری مالیات   ها بهتر باشد، باید بگوییم 

که عدالت مالیاتی در کشور ما برقرار نیست.
ــخاص   اثر میزان تولید نباید فقط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد اش
ــاغل  ــد، بلکه می تواند تاثیر فزاینده   ای بر مالیات بر درآمد مش حقوقی محدود باش
ــد؛ زیرا با ازدیاد و تنوع تولیدات کشور افراد بیشتری به فروش کاال  نیز داشته باش
ــوند که در نهایت، این اشتغال زایی برای آنان کسب  ــغول می   ش و ارائه خدمات مش
درآمد ایجاد می کند و به دنبال آن، اخذ مالیات بر درآمد مشاغل سبب ایجاد منبع 

درآمدی برای دولت می شود.
ــاهد فرار مالیاتی 4۰ درصد از فعاالن اقتصادی دارای بنگاه   های  ــفانه امروز ش متاس
ــتیم و  ــنامه   دار( هس ــای تولیدی، خدماتی و بنگاه   های مالی شناس ــی )بنگاه   ه مال
ــتند که  6۰ درصد دیگر که مالیات خود را پرداخت می کنند، فعاالن اقتصادی هس
ناشناخته و بدون شناسنامه هستند. در همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، 
بزرگ شدن کیک اقتصادی و درآمدها ناشی از استفاده مزیت   هاست و بسیار روی 
ــهم خوبی از بازارها را از آن خـــود  بحث R&D هزینه می کننـــد تا بتوانند س
کنند. اما اگر بخواهیم به مالیات تولیدکنندگان کمک کنیم که سرمایه خوبی برای 

آنها محسوب شود، باید به بحث R&D توجه ویژه داشته باشیم. 
این موضوع در حوزه مالیات بسیار مهم است؛ چرا که تولیدکنندگان زمانی می   توانند 
برای کشورمان موثر باشند که به لحاظ کیفیت و بهای تمام شده با سایر کاالها در 

بازار قادر به رقابت باشند.
ــی باید به تحقیق و  ــای خود در بازار صادرات ــن برای افزایش حجم کااله همچنی
توسعه،کیفیت و قیمت بها داده شود تا بتوانند سهم خوبی از بازار به دست آورند. 
ــعه را پایین بیاورند  ــاس بنگاه   ها باید هزینه   های مربوط به تحقیق و توس براین اس
ــت محصوالت را باال و قیمت را  ــاس آن، کیفی تا مدل رقابتی ایجاد کنند که براس
به نسبت سایر محصوالت موجود در بازار پایین آورند. در این صورت هر چه فروش 
ــتری نیز کسب خواهند کرد و در نهایت، سهم  ــتری داشته باشند، درآمد بیش بیش
ــود. بنابراین مشوق   های مالیاتی  ــتر می ش دولت از گرفتن مالیات این بنگاه   ها بیش
ــتر در کشور می شود.  ــرمایه گذاری بیش در بخش تولید باعث معافیت مالیاتی و س
ــمند در نظام مالیاتی می   تواند به دولت نسبت به  ــامانه هوش ــتقرار س همچنین اس
ــود،  ــفافیت مالیاتی اجرا ش ــراف دهد. بنابراین اگر ش ــت دریافت مالیات اش وضعی
ــاله فرارهای مالیاتی و بسیاری از فسادهای  مطمئنا زمین خواری، قاچاق کاال و مس

از این دست کنترل می شود.

به س��بب وجود نظام مالیات��ی ناکارآمد، ابزار مالیاتی 
کارآی��ی الزم را ن��دارد و از طرفی درآمدهای مالیاتی 
به ص��ورت هدفمن��د، عادالنه و منطبق ب��ا واقعیت 
موجود شرایط اقتصادی کشور حاصل نمی شود و برای 
بسیاری از فعالیت   های کاذب و مخرب اقتصادی اصوال 
پایه مالیاتی مشخصی تعریف نشده و خیلی از مشاغل 

پردرآمد نیز فرارهای مالیاتی کالنی دارند. 

حمیدرضا صالحی 
نایب رئیس کمیسیون انرژی 

اتاق بازرگانی ایران
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دیپلماسی اقتصادی و سیاسی پایدار، پیشران صادرات است

زیر
ذره بین

 ب�ا توجه به س�فر اخیر هی�ات ایرانی به روس�یه و 
وعده هایی برای آغاز همکاری های مش�ترک در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، پیشنهاد جنابعالی برای در 
نظر گرفتن راهبرد مناسب به منظور تحقق این وعده ها 

و اجرای پروژه های مشترک، چیست؟
ــما با یک رویکرد دیگری  ــوال ش اجازه بدهید من به س
پاسخ دهم که شاید بتواند مشکالت کالن کشورمان را در 
امر صادرات تبیین نماید. ما مشکالت زیادی را در حوزه 
برنامه ریزی استراتژیک صادراتی در تمامی حوزه ها و به 
طور  خاص در حوزه محصوالت مرتبط با حوزه ICT به 
عنوان صنعتی با ارزش افزوده بسیار باال داریم؛ به عبارتی 
ــند جامع و به  می توان گفت که در حال حاضر، هیچ س
روز شده ای که با شرایط حاکم منطبق باشد و بر اساس 

نظر خبرگان و نخبگان مرتبط هر حوزه تدوین گردیده باشد وجود نداشته که بر اساس 
آن عمل نموده و آن را تبدیل به برنامه های عملیاتی نماییم. نحوه برنامه ریزی ما نشات 
گرفته از مدیریت اقتضایی است و برنامه ریزی هایی هم که در این راستا صورت می پذیرد 
ــت. مرزهای  نیز یک برنامه ریزی کامال اقتضایی و همراه با عدم قطعیت های فراوان اس
کشورهای همسایه ، امروز به روی ما باز است و اطمینان نداریم که این مرزها تا زمان تدوین 
و اجرای برنامه هایمان کماکان باز باشند یا خیر.  امروزه همه صاحب نظران معتقد به این 
موضوع هستند که ساختار نظام جهانی در سیر تحول خـود نیازمنـد تعامـل بشـریت در 
قالب های اقتصادی و سیاسی بوده و ایـن تعامل در روابط بین المللی با اشکال مختلف 
ــاختار می گیرد. بدیهی است که در این راستا،  عینیت یافته و بـر پایه دیپلماسـی،  س
فرآیند دیپلماسی هدفمند و پایدار است که می تواند ضامن بقای ارتباطات جوامع انسانی 
متفاوت در کشورهای مختلف با حفظ منافع مشترک و با امعان نظر به پایبندی به تعهدات 
بین المللی و رعایت قواعد مرتبط با آن باشد.  امروز ما در شرایط نامناسب تحریم و به 
عبارتی کامل تر با تحریم ناجوانمردانه روبرو هستیم، تنها راه برون رفت از وضعیتی که در 
آن قرارگرفته ایم، توسعه صادرات غیر نفتی است و بدیهی است که یکی از اصلی ترین 
راهبردهای کالن، ورود شرکت های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار 
و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارهای کشور همسایه می باشد که ارتباطات 
خوبی را با آنها داریم. ما نیازمند ارتباطات پایدار هستیم؛ به این دلیل که صادرات محصوالت 
غیر سوپرمارکتی مقوله ای زمان بر است و در صورت  تغییر دیپلماسی سیاسی که منجر 
به توقف دیپلماسی اقتصادی می گردد صدمات قابل توجهی ممکن است به شرکت های 
صادراتی ما وارد شود. از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن 
است چند سال طول بکشد و در این میان نیازمند پایداری روابط سیاسی بین کشورمان و 

کشورهای منطقه می باشیم.
رشد پایدار صادرات محصوالت فناورانه، نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و کارآمد 
ــتگاه های اقتصادی و سیاسی  وبه ویژه وزارت  و هماهنگی وزارت خانه های مرتبط، دس
امور خارجه و در راس آن رییس جمهور می باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که 
رهبر معظم انقالب اسالمی در آخرین دیدار خود با رئیس جمهور پیشین و هیات دولت، 
با تاکید بر ضرورت اتخاذ موضع فعال در سیاست خارجی، فرمودند »دیپلماسی اقتصادی 
یک چیز بسیار مهّمی است. امروز انسان مشاهده میکند که خیلی از کشور ها وزیرخارجه 

پیرو سفر هیاتی متشکل از مدیران وزارت ارتباطات و جمعی از شرکت های خصوصی حوزه فاوا به روسیه، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان پیرامون 
دستآوردهای این سفر گزارش داد: برای نخستین بار است که مجموعه ای از بزرگترین شرکت های خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با پشتیبانی وزارت ارتباطات 
تا مرحله توافق نهایی با شرکت های متناظر روسی در زمینه تبادل دانش و فناوری و صدور کاالها و خدمات ارتباطی و فناوری پیش رفته اند. با عملیاتی شدن توافقات صورت 
گرفته از این پس شرکت های ایرانی، محصوالت دانش بنیان در حوزه های صنایع مخابراتی، نرم افزار و سخت افزار را به روسیه و حوزه اورآسیا صادر خواهند کرد. شرایط فعلی 

بازار بین المللی و منطقه ای ارتباطات و فناوری اطالعات به گونه ای رقم خورده که ضریب موفقیت شرکت های ایرانی را در این بازارها دوچندان می کند.
در همین راستا، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران گفت وگویی با خبرنگار ما داشته است که در 

ذیل آمده است:

هم دارند، اّما خود رئیس جمهور در زمینه  مسئله  اقتصادی 
ــور های مختلف یا با فالن کشور خاص، بخصوص  با کش
ــود و ] مسئله را[ دنبال می کند؛ یعنی ارتباط  وارد می ش
با کشور های مختلف در زمینه  اقتصادی خیلی مهم است. 
ــی را بایستی تقویت کرد«  این جنبه  اقتصادی دیپلماس
ــتفاده از ظرفیت  و یا اینکه می فرمایند »می توانیم با اس
دیپلماسی، با همسایه ها و دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادی 
خوبی برقرار کنیم« و همچنین می فرمایند »زمینه  مسائل 
دیپلماسی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای اقتصاد است. 
دستگاه های اقتصادی با وزارت خارجه، در زمینه  مسائل 

اقتصادی بایستی تعامل دائمی داشته باشند«.
این موضوعات نشان می دهد که موضوع صادرات امروزه 
چنان اهمیتی پیدا نموده است که در کشورهای توسعه 
یافته، رییس جمهور این کشورها در سفرهای خود با هیاتی همراه از شرکت های منتخب  
خود حضور می یابند و تفاهم نامه های متعددی را با طرفین خود مبادله می نمایند . ما نیز 
معتقد هستیم که  دیپلماسی اقتصادی و سیاسی پایدار، پیشران صادرات است که بدون 

حمایت واقعی حاکمیت میسر نخواهد شد.
ــت. طبق  ــروزه موضوع رایزن های اقتصادی نیز اهمیت خاص خود را پیدا نموده اس ام
ــوی کشور آمریکا در عراق در  ــه هزار نفر رایزن بازرگانی از س اطالعات موجود حدود س
حال فعالیت هستند، ، بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادی اش در عراق از تمام نیروی 
دیپلماتیک ما در کل جهان بیشتر است. طبیعتا ما در کشور عراق و یا کشور مشابه در 
حوزه صادرات تجهیزات فناورانه نمی توانیم موفق باشیم و فقط امکان فروش و صادرات 

سوپرمارکتی را در این نوع مناطق خواهیم داشت.
در ماده 9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده است: »وزارت امور خارجه 
موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در 
ــرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کاالها  خدمت تولیدکنندگان داخلی و س
ــتیم که جهت دستیابی به اهداف توسعه ای صادرات،  و خدمات قرار دهد«. امیدوار هس
سیاست خارجی متناسب با آن اتخاذ گردد و نمونه ای از آن را به صورت عینی و نشات 

گرفته از اقدامات این وزارت خانه شاهد باشیم.
و اما در خصوص سفر اخیر مسولین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به کشور روسیه 
ــفر در ارتباط با  چالش های مرتبط با  نبود سند  ــد که این س می توان چنین متصور ش
اولویت ها و ظرفیت های صادراتی دانش بنیان در حوزه های مختلف و عدم حضور فعال 
در بازارهای منطقه و بین المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصوالت دانش 
بنیان با وجود ظرفیت باالی موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه های نرم 
افزاری و خدمات فنی و مهندسی ، فقدان بسته های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و 
کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات، فقدان زیرساخت های فنی و حقوقی الزم برای 
حضور قدرتمند محصوالت و خدمات فناوری اطالعات ایرانی در عرصه بین الملل که جزو 
دغدغه های وزیر ارتباطات که دربرنامه های هشت گانه وزیر مطرح گردیده، بوده است 
و امیدوار هستیم که بزودی نتایج این جلسات عملیاتی گردیده و امیدواریم ، تا اتفاقات 
ــات انجام پذیرفته  ــورمان از مذاکرات و جلس خوبی در این میان برای صنعت ICT کش

بزودی حاصل گردد.
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ایران و روسیه می توانند از ظرفیت توسعه رمزارزهای مشرتک استفاده کنند

مرکز پژوهش های مجلس: باید وابستگی انحصاری به پلتفرم های اینرتنتی بیگانه از بین برود

رئیس کمیته دانش بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: رمزارزهای مشترک تبادالت 
مالی را ارزان تر، سریع تر و مطمئن تر کرده به خصوص برای کشورهایی مانند ایران و 

روسیه، یک ظرفیت قابل توجه برای حل مشکالت است.
مجتبی توانگر در یک کنفرانس بین المللی و در توضیح تاثیر بازار رمزارزها و بالک چین 
بر اقتصاد دیجیتال، گفت: امروز جهان به واسطه توسعه فناوری  بالکچین در آستانه 
یک تحول دیجیتال قرار گرفته که بر اساس نظر بسیاری از صاحب نظران شاید اثری 
گسترده تر از توسعه اینترنت بر زندگی بشر داشته باشد. این پارادایم شیفت جنبه های 
ــر را به احتمال زیاد در می نوردد و از جمله مدل های حکمرانی و  مختلف زندگی بش
ــید و نقش بازیگران غیردولتی را بیشتر  مفهوم دولت مدرن را به چالش خواهد کش
کرده و احتماال دنیا را جای دموکراتیک تری خواهد نمود؛ این خاصیت فضای مجازی 

و فناوری های مرتبط با آن است.
وی ادامه داد: در توسعه اقتصادی نیز این فناوری تغییرات شگرفی را به همراه آورده 
است. از جمله رواج تبادل رمزارزها میان مردم تبدیل به یک اکوسیستم جهانی شده و 
نظام سنتی مالی جهانی را به چالش کشیده است. برای نمونه استفاده از این رمزارزها 
موجب تسهیل در پرداخت های بین المللی میان افراد شده و تبادالت مالی را ارزان تر، 
ــریع تر و مطمئن تر کرده است. خصوصا برای کشورهایی مانند ایران و روسیه که  س
دسترسی سخت تر و محدودتری به نظام های پرداخت بین المللی مانند سوئیفت دارند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین کشورهای دوست می توانند با 
توسعه رمزارزهای مشترک از جمله پول های الکترونیکی مورد حمایت بانک مرکزی 
ــایر کشورها را بدون استفاده از  ــترک میان خود و س آنها تبادالت تجاری و مالی مش
ــتگی به قید و بندهای دالر از مواهب دیگر  ــعه داده و عالوه بر کاهش وابس دالر توس

نیز برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: امریکا به واسطه اینکه دالر یک ارز مورد قبول در سرتاسر جهان 
باشد، عمال تورم خود را به سایر کشورها صادرات می کند و به نوعی دست در جیب 

ــم دالر تصاحب می کند؛ این  ــدات آنها را با کاغذی به اس ــایر ملت ها کرده و تولی س
هزینه پذیرش هژمونی سلطه گر است و البته همان طور که بیان شد با توسعه نظامات 
جایگزین مالی و تجاری حتما امکان رهایی از آن برای ملت های مستقل وجود دارد. 
عالوه بر بحث های مالی و تجاری بین المللی، استفاده از فناوری بالکچین در اقتصاد 
و ترکیب آن با هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی با تغییر نظامات حقوقی حاکم بر 
مبادالت اقتصادی و با کاهش هزینه های مبادله می تواند مبادله اقتصادی را به سمت 

بهینه تر شدن سوق دهد.
توانگر ادامه داد: البته این فناوری مانند هر فناوری دیگری البته سویه های منفی نیز 
ــود. برای نمونه علی رغم اینکه امکان دستکاری دولت ها در  دارد که باید مدیریت ش
رمزارزها مانند ارزهای فیات ممکن نیست اما این رمزارزها می توانند آثار ناپایدارکننده 
بر وضعیت کالن اقتصادی کشورها داشته باشند و هدف سوداگری سرمایه گذاران و 

بازیگران بزرگ قرار گیرند بنابراین حتما نیازمند رگوالتوری منعطف و نظارت است.

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار اظهارنظر کارشناسی درباره »طرح حمایت از توسعه و 
رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات« تاکید 
کرد: برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و فرهنگی پایدار و همه جانبه ضروری است که با 
اتخاذ سیاست های ایجابی و سلبی هر گونه وابستگی سکویی انحصاری به پلتفرم های 

بیگانه را به تدریج کاهش و در بلند مدت از میان برد.
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره »طرح حمایت از توسعه و رقابت 
پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات« می گوید: 
سکوها یا پلتفرم های اینترنتی در عصر اطالعات مانند کارخانه ها در عصر صنعت هستند 
که همه امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیگر حول آنها شکل می گیرد و به این دلیل 
اهمیت راهبردی پیدا می کنند.استقالل در سکوهای اینترنتی اهمیت بسیار زیادی دارد 
و وابستگی ایران به سکوهای بیگانه نسبت به کشورهای دیگر در سطح باالیی قرار دارد؛ 
یعنی بسیاری از مناسبات روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم کشور ایران 

در سکوهای بیگانه رخ می دهد.
هرچند این سکوها باعث صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری در بسیاری از کسب 

وکارها شده اند و ایجاد نوعی زیست بوم کارآفرینی را تسهیل کرده اند، اما سکوهای بیگانه 
هیچ گونه الزامی به رعایت قوانین و منافع و مصالح ملت ایران همچون پرداخت مالیات، 
عوارض و رقابت منصفانه ندارند و حتی در بسیاری موارد برای رعایت قوانین کشورهای 
ثالث مستقیماً به کسب وکارهای نوپای ایرانی آسیب زده اند. مثالً شرکت گوگل برنامه های 
کاربردی ایرانی را از فروشگاه های برنامه های کاربردی خود یا حتی تلفن همراه میلیون ها 
نفر از ساکنان ایران حذف کرده اند و همچنین در مورد موازین صیانت از داده های کاربران 
ایرانی هیچ گونه شفافیتی ندارند.هرگونه اقدام خصمانه صاحبان این سکوهای خارجی 
ــورمان را مختل کند، همین طور عدم همکاری  می تواند امور اقتصادی و اجتماعی کش
سکوها می تواند مانع از اجرای سیـــاست های توسعه فراگیر حوزه فاوا )فناوری اطالعات و 
ارتباطات( شود. درنتیجه توسعه کامل زیست بوم خدمات فاوا در هر کشور نیازمند همکاری 
قانونی سکوها با دیگر ذی نفعان است. لذا برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و فرهنگی پایدار 
و همه جانبه ضروری است که با اتخاذ سیاست های ایجابی و سلبی هر گونه وابستگی 
سکویی انحصاری به خدمات بیگانه را به تدریج کاهش و در بلند مدت از میان برد و سکوها 
را به ابزار حکمرانی در کشور مبدل کرد.طرح حاضر در موضوعی که نیاز به قانونگذاری دارد 
پیشنهاد شده است. اما نسبت به مسائل حادث حول سکوها جامعیت ندارد و نسبت به 
قانون اساسی مغایرت های زیادی دارد. هرچند جامعیت نداشتن نسبت به مسائل برای یک 
طرح قانونی با توجه به لزوم اقدام سنجیده و مؤثر همیشه نمی تواند نقطه ضعف محسوب 
شود. اما مواد طرح در بعضی زمینـه ها به حل مشکل وابستگی سکویی نه تنها کمک نمی 
کند، بلکه این وابستگی را تشدید می کند. گرچه برخی مواد در این طرح اقدامات ایجابی 
خوبی را پیشنهاد می دهند که می تواند به توسعه زیست بوم اقتصاد سکویی کمک کند.

در این گزارش پس از معرفی موضوع، مواد طرح بررسی می شود. رد کلیات طرح در صورت 
عدم تغییرات اساسی پیشنهاد می شود. تغییرات اساسی پیشنهادی عبارتند از: کاهش مواد 

طرح از 1۳ به 6 ماده و تغییر ماهوی بعضی مواد.
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تعداد اینامدهای بدون ستاره از مرز 5000 عدد گذشت

ــتاره در فصل بهار 14۰1، استقبال خوب کسب و  طبق گزارش اینمادهای بدون س
کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته به  گونه ای که تعداد کسب و کارهای 
خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 5۰۰۰ عدد عبور کرده است و با توجه به افزایش 
سطح فعالیت مجاز در سال جاری، کمتر از یک درصد کسب و کارهای خرد از این 

سطح فعالیت عبور کرده اند.
ــی اعالم کرد: پس از اجرای  ــعه تجارت الکترونیکی )مرکز تتا( در گزارش مرکز توس
الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت 
ــور در آذرماه سال 14۰۰، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش  کش
خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین 
مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام 
صنفی رایانه ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام 

اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی گردید.
ــتاره در واقع فرآیند ساده  شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای  اینماد بدون س
کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت- محور در کشور صرفاً 
با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به 
منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و 
جلوگیری از بروز تخلفات و کالهبرداری  های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای 
تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش  های آن در ماه به ترتیب کمتر از 1۰۰ 
عدد و 1۰۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. 
ــب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار  ــت در صورت عبور کس بدیهی اس
موظف است ظرف 1۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد 

ستاره دار اقدام نماید.
پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 14۰۰، 
ــب و کار عبور  ــتاره در فصل بهار 14۰1 از مرز 5۲۰۰ کس تعداد اینمادهای بدون س
کرده که اکثر این کسب وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن 
مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته اند 
از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره  مند شوند که همانا این مهم 
هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی بوده است. توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کاال/خدمت مختلف در 

نموداری که در ادامه آمده است، نشان داد:

 
بدین وسیله ضمن ارائه گزارش دوره ای اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-
محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی عملیاتی 
شده است، الزم به ذکر است با توجه به افزایش دوبرابری سطح فعالیت مجاز کسب و 
کارهای خرد و برخالف برخی ادعاهای مطرح شده در مورد پایین بودن سطح فعالیت 
مجاز، طی بررسی های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت 
مجاز عبور کرده اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و به خوبی نشان دهنده طراحی 
ــتاره است. نمودارهای زیر وضعیت نظارت بر کسب و  بسیار مناسب اینماد بدون س

کارهای خرد را نمایش می دهد:



14
01 

ماه
د   

ردا
/ م

 8
ه 3

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

18

کنکاش

دولت و اپراتورها مشخصات تجهیزات فنی حوزه  FTTx را به تولیدکنندگان داخلی اعالم کنند

ــندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: تجهیزات فنی در  دبیر و عضو هیات مدیره س
ــتری ساخته و تولید می شود، لذا منتظر  ــعه FTTx با توجه به نیاز مش حوزه توس
ــخصات تجهیزات فنی از دولت و اپراتورها هستیم تا آنچه مورد نیاز شبکه است  مش

را تولید کنیم.
نشست علمی تخصصی با موضوع »روند فناوری، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی 
ــور« با حضور و سخنرانی دکتر عباسی شاهکوه معاون وزیر و رئیس  FTTx در کش
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهندس رنجبر مدیر گروه ارتباطات نوری 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و مهندس رستگار دبیر و عضو هیات مدیره 
سندیکای صنعت مخابرات ایران و همچنین پژوهشگران، مدیران بخش خصوصی و 

شرکت های دانش بنیان و دانشگاهای کشور برگزار شد.
ــاس این گزارش در ابتدای این نشست تخصصی دکتر عباسی شاهکوه، معاون  بر اس
وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با نقش رگوالتوری 
ــت های کالن حاکمیت و توسعه و اجرای طرح FTTx به صحبت پرداخت؛  و سیاس
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر همه شهرها پوشش نسل چهارم اینترنت موبایل 
ــتند، گفت: از برنامه ارتباطات و توسعه ارتباطی در کشور پیش افتاده ایم  را دارا هس
ــرعت قابل قبولی برای رسیدن به اهداف در این حوزه داریم ولی با این اوصاف،  و س
ــور در جهان رتبه 7۲ را دارد، در صورتی که باید به رتبه ۲۰ یا  اینترنت موبایل کش

۳۰ ارتقا پیدا کنیم.
دکتر عباسی شاهکوه با بیان اینکه میزان حجم مصرفی اینترنت موبایل در کشورهای 
اروپایی توسعه یافته 5 گیگابایت در ماه است، اظهار کرد: یکی از دالیلی که ما رتبه 
خوبی در اینترنت موبایل نداریم به این دلیل است که کاربران استفاده های حجمی 
خود را به سمت موبایل برده اند، درصورتی که اگر زیرساخت اینترنت ثابت بهبود پیدا 
کند با انتقال استفاده های حجمی زیاد به اینترنت ثابت توسط کاربران رتبه اینترنت 

موبایلی کشور نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه در خصوص تبیین چارچوب فعالیت بخش خصوصی و تکالیف رگوالتوری 
حمایت های مالی و دولتی کاهش هزینه توسعه و تحریک تقاضا و اقدامات اجرایی 
ــازمان تنظیم درحوزه FTTx و تعامالت فرا دستگاهی با استفاده از ظرفیت های  س

زیرساختی موجود مباحثی را مطرح کرد.
ــازی تجهیزات،  ــتهای حاکمیتی در زمینه بومی س وی همچنین در خصوص سیاس
شاخص های کلیدی سازمان در حوزه توسعه و داشبورد طرح ملی فیبر نوری منازل 

و کسب و کارها مباحث اساسی را عنوان نمودند.
ــروه ارتباطات نوری  ــت مهندس رنجبر، مدیر گ ــن در بخش دوم این نشس همچنی
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در ارتباط با روند توسعه فناوری های نوین  پژوهش

نوری در FTTx به سخنرانی پرداخت.
مهندس رنجبر در این سخنرانی با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای جهان به سمت 
ــر در جهان 77۳ میلیون  ــوری حرکت کرده اند، گفت: در حال حاض ــعه فیبر ن توس
ــترک در جهان دارای اتصال فیبر نوری هستند و مقرر شده است این میزان در  مش

سال جاری به یک میلیارد مشترک ارتقا پیدا کند.

ــاره به اسناد باالدستی که  مهندس رنجبر در بخش دیگر از صحبت های خود با اش
یکی از مباحث اصلی حکمرانی یکپارچه شبکه است، عنوان کرد: پژوهشگاه ارتباطات 
ــه حضور گروه ارتباطات نوری در بخش فنی می تواند  ــاوری اطالعات با توجه ب و فن
ــور را به  ــازی هر چه بهتر FTTx  در کش ــتای پیاده س ــاوره های الزم در راس مش

سازمــان های مربوطه و بخش خصوصی ارائه دهد.
ــت مهندس رستگار، دبیر سندیکای صنعت  ــت در بخش سوم این نشس گفتنی اس
مخابرات ایران در ارتباط با چالش های پیاده سازی و سرمایه گذاری در اجرا و پیاده 

سازی شبکه FFTx به صحبت پرداخت.
مهندس رستگار با اشاره به فعالیت های بخش خصوصی در این حوزه عنوان کرد: بازار 
بخش خصوصی در این مورد بسیار هوشیار است، این بازار شامل تمام تولیدکنندگان، 
ــت که می تواند تاثیر  ــور در صنعت مخابرات اس ــاوران و وارد کنندگان کل کش مش
ــته باشد. امسال نیمی از پتانسیل این  ــیاری در حوزه توسعه FTTx کشور داش بس
بازار در این حوزه را شاهد هستیم و امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده بتوانیم این 
پتانسیل را در سال های آینده چند برابر خرج کنیم، تا دولت بتواند به اهداف سه سال 

آینده خود در شبکه فیبر نوری کشور دست پیدا کنید.

وی همچنین در ارتباط با تولید تجهیزات شبکه در داخل کشور، گفت: تجهیزات فنی 
در این حوزه با توجه به نیاز مشتری ساخته و تولید می شود، لذا منتظر مشخصات 
ــت را تولید  ــبکه اس ــتیم تا آنچه مورد نیاز ش تجهیزات فنی از دولت و اپراتورها هس

کنیم.
ــت همزمان به صورت برخط نیز بیش از 5۰ مخاطب را به  ــت این نشس گفتنی اس
دنبال داشت، همچنین با اعالم روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سلسله نشست های علمی تخصصی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه 
شبکه ملی اطالعات از این پس به صورت مستمر و منظم برگزار و از طریق وب سایت 

و سایر کانال های ارتباطی پژوهشگاه، اطالع رسانی خواهد شد.

تجهیزات فنی در حوزه FTTx با توجه به نیاز مشتری 
س��اخته و تولید می ش��ود، لذا منتظر مش��خصات 
تجهیزات فنی از دولت و اپراتورها هستیم تا آنچه 

مورد نیاز شبکه است را تولید کنیم.
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رتبه جهانی ۷3 ایران در شاخص بلوغ مخابراتی؛ امارات رتبه نخست منطقه و رتبه 14 جهانی!

ــاخص بلوغ مخابراتی با امتیاز  ــورهای جهان بر مبنای ش در جدیدترین رتبه بندی کش
حداکثر 1۰۰ ، در میان کشورهای منطقه امارات با امتیاز 84 در رتبه نخست و در رتبه های 
بعدی هم عربستان با 67، قطر با 55، عمان با 54، بحرین با 5۰، ترکیه و کویت با 49 و 
ایران هم با امتیاز 46 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند، در همین حال با بررسی همین 
شاخص در رتبه بندی جهانی، امارات با رتبه جهانی 14 در جایگاه نخست منطقه قرار 
گرفته است و پس از آن هم عربستان سعودی و قطر قرار دارند و ایران هم رتبه جهانی 

7۳ را کسب کرده است.
ــوغ مخـــابراتی  ــاخـــص بلـــ ــــورهای جهـــان بر مبنـــای ش ــه بندی کش رتب
)Telecoms Maturity Index( آن ها بر مبنای مجموعه ای از مولفه ها ارزیابی شده 
است. شاخص هایی همچون سرانه تولید ناخالص ملی، سطح شهرنشینی، فضای مقرراتی 
و سطح ثبات اقتصادی، سرعت رشد شهرنشینی، نفوذ پذیری و پهنای باند، فناوری پهنای 
باند، نفوذ موبایل، تعداد اپراتورهای تلفن همراه، سرعت رشد پهنای باند تا ۲۰۲6 و ثبات 
بازار در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. بر این اساس، کشورهای مختلف در 
خاورمیانه امتیازهای گوناگونی را از 1۰۰ دریافت کرده اند که در این میان امارات امتیاز 84، 
عربستان 67، قطر 55، عمان 54، بحرین 5۰، ترکیه و کویت 49 و ایران هم امتیاز 46 را 
دریافت کرده اند. اردن، لبنان، عراق و سوریه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و کمترین 

امتیاز یعنی ۳ هم به یمن تعلق گرفته است.

 دالیلی که امارات توانسته است رتبه مطلوب جهانی 14 با امتیاز 84 را کسب کند عبارتند از:
ــت مدیریت دو اپراتور اکثرا دولتی  ــازار قدرتمند تلفن همراه امارات متحده عربی تح • ب

،du و Etisalat
• افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش مخابرات،

• اجازه دولت به اپراتورها برای تغییر کاربری شبکه های تلفن همراه به سمت 5G تا پایان 
سال ۲۰۲۲،

ــعه اقتصاد مبتنی بر دانش با  ــهیل توس • تمرکز پهنای باند ثابت بر فیبرنوری برای تس
پشتیبانی خدمات دیجیتال،

ــریع ترین سرعت دانلود متوسط 5G در  • برخورداری امارات متحده عربی از یکی از س
سطح جهان

حال در توصیف شاخص های مخابراتی ایران که تنها توانسته است امتیاز 46 را دریافت 
کند آمده است:

• فقدان سرمایه گذاری های جدید در زیرساخت های شبکه ثابت و سیار ،
• رعت پایین شبکه اینترنت و ضریب نفوذ پایین پهنای باند باال ،

• ندی توسعه اقتصادی و ارتقاء زیرساخت های مخابراتی ناشی از تحریم های بین المللی
نکته قابل توجه آنکه ایران توانسته است در رتبه بندی شاخص های مخابراتی منطقه ای 
باالتر از کشورهای اردن، لبنان، عراق، سوریه و یمن باالتر قرار بگیرد؛ چراکه بسیاری از این 
کشورها در یک دهه گذشته درگیر جنگ داخلی، اشغالگری و بحران سیاسی و اقتصادی 
بوده اند و بعید نیست که در سال های آینده بهبود اوضاع به ویژه در عراق و سوریه، موجب 

شود که این کشورها بتوانند در رتبه های باالتر از ایران قرار بگیرند.
پیش تر دکتر داوود ادیب، رییس هیات مدیره ی اتحادیه ی صادرکنندگان صنعت مخابرات 
ــاخص های توسعه ی فناوری  ــفانه در ش ایران در گفت وگو با خبرنگار ما گفته بود: متاس

اطالعات و ارتباطات )IDI( و آمادگی شبکه )NRI( در وضعیت قابل قبولی قرار نداریم.
ادیب، ادامه داد: با بررسی این دو شاخص در بحث های زیرساختی و مقدار اینترنتی که 
طبق سرانه به مصرف هر فرد می رسد، شاهد آن هستیم که کشورهای توسعه یافته در 

مقایسه با کشور ما موقعیت به مراتب بهتری دارند.
رئیس هیات مدیره ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: در مواقعی 
ما با افزایش کمیت، کیفیت را فدا می کنیم و در مواقعی دیگر با افزایش کیفیت، مقدار را از 

نظر توزیع کشوری جابه جا می کنیم.
ــتار راهکار اصولی و برنامه ریزی مدونی برای رسیدن به یک  ادیب، تاکید کرد: اگر خواس
شبکه ی اینترنت مطلوب باشیم، باید شاخص های جهانی و کل اکوسیستمی که مرتبط با 

این شاخص ها است را بهبود بخشیم.
رئیس هیات مدیره ی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در پایان اضافه کرد: 
برای توزیع عادالنه ی شبکه ی اینترنت و استفاده از شبکه های مجازی باید به صورت هم 

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

 طبق شاخص های فوق که در پژوهش موسسه ایرانی »روند اقتصاد« بدان پرداخته شده و 
موسسه مطالعاتی تحریریه منتشر کرده است، در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه بندی 
شاخص بلوغ مخابراتی، امارات با رتبه جهانی 14 در رتبه نخست منطقه قرار گرفته است 
و پس از آن هم عربستان سعودی و قطر قرار دارند. در این میان، ایران هم رتبه جهانی 

7۳ را کسب کرده است.
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ظرفیت قابل توجهی در تبدیل خدمات دولتی به اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد

گفت و گوی
 ماه

فرزانه احمدی منش

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فناوری های نوظهور دیجیتال، گفت: بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که در کنار صنایع مختلف، 
بخش قابل توجهی از خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال توسط بخش عمومی و دولتی به کار گرفته می شود و تجربه ارائه خدمات به ویژه در حوزه های فین تک و حمل 
و نقل در کشور ما نیز نشان از ظرفیت قابل توجه تبدیل خدمات دولتی به فضای نقش آفرینی اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال دارد؛ لذا کسب و کارها باید به آن 
بخش از بازار که در حال حاضر در اختیار بخش دولتی قرار دارد )حوزه هایی مانند سالمت، آموزش، خدمات عمومی و ...( توجه ویژه داشته باشند، زیرا فرصتی برای 
توسعه بازار در آینده خواهد بود. »محمد موسی زاده موسوی« مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فناوری های نوظهور دیجیتال در گفت وگوی تفصیلی 

با خبرنگار ما به سواالت پیرامون محورهای فعالیت و رویکردهای این صندوق پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

 پیرامون ساختار، تعداد سهامداران و محورهای فعالیت صندوق پژوهش و فناوری 
توضیح بفرمایید.

صندوق های پژوهش و فناوری از نهادهای تخصصی مالی و اعتباری اکوسیستم دانش بنیان 
و فناور کشور هستند؛ بدین معنا که شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور )که لزوما 
هم دانش بنیان نیستند( می توانند از خدمات صندوق های پژوهش و فناوری که متناسب 
با نیازها و ظرفیت های این بازیگران طراحی شده است استفاده کنند. نکته دیگر اینکه 
این صندوق ها، ماهیت خصوصی دارند، یعنی به عنوان یک شرکت سهامی خاص ثبت 
می شوند و معموال بخشی از سهام آن، در اختیار بخش دولتی است. بر اساس آمار اعالمی 
ــور  دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، در حال حاضر 6۳ صندوق در کش
فعالیت می کنند که در این بین 15 صندوق تخصصی وجود دارد که هر کدام از آنها در 
حوزه خاص فعالیت و خدمات خود را ارائه می کنند. صندوق پژوهش و فناوری فناوری های 
نوظهور دیجیتال به عنوان صندوق تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی است 
که سهامداران بخش دولتی صندوق ما را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ۲۰ 
درصد سهام و شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران با پنج درصد سهام تشکیل می دهند. 
چهار سهامدار بخش خصوصی این صندوق هم شامل هلدینگ دانش بنیان گرین وب، 
ــرکت پردازش اطالعات مالی پارت، شرکت بانیان رویش سامانه های آینده )برسا( و  ش

شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه هستند.
بر اساس اساسنامه ابالغی هیئت وزیران، نقش های مشخصی و حیطه اختیارات معینی 
برای صندوق های پژوهش و فناوری درنظر گرفته شده است که متناسب با آن، ابزارهایی 
ــت. صندوق های پژوهش و فناوری اجازه صدور ضمانت نامه  ــده اس نیز به آنها اعطا ش
ــرکت های دانش بنیان و فناور را دارند و این ضمانت نامه ها با حمایت قانون در  برای ش
ــال های اخیر از ضمانت اجرایی برابر با ضمانت نامه های بانکی برخوردار است. مزیت  س
صدور ضمانت نامه از سوی صندوق های پژوهش و فناوری برای شرکت ها این است که در 
ارزیابی و اخذ وثایق و تضامین، صندوق های پژوهش و فناوری متناسب با اکوسیستم دانش 
بنیان و فناور رفتار می کنند و با در نظر داشتن اقتضائات و دانش فنی این شرکت ها، به 
ارزیابی متقاضیان می پردازند که صندوق ما نیز به عنوان صندوق تخصصی این حوزه، امکان 
صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم 
کرده است. یکی دیگر از خدمات صندوق پژوهش و فناوری فناوری های نوظهور دیجیتال، 
ــت؛ بدین معنی که در صورت درخواست مجموعه های  ــرمایه گذاری و مشارکت اس س
متقاضی و وجود طرح های مناسب در قامت یک نهاد سرمایه گذار ظاهر می شویم و حاضر 

به سرمایه گذاری و مشارکت در ایده ها، تیم ها و طرح های مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی هستیم.  ابزار دیگری که برای صندوق ها در نظر گرفته شده است و در 
واقع اثر بخشی آنها را بر روی اکوسیستم دانش بنیان و فناور را تسهیل کرده است، بحث 
ــت. بر اساس بند 7 اساسنامه، صندوق ها  ــتگاه های اجرایی اس کارگزاری و عاملیت دس
می توانند کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در 

حوزه پژوهش فناوری، نوآوری و دانش بنیان را به انجام رسانند.

 نحوه حمایت صندوق از کسب و کارهای مختلف به چه صورتی است و آیا کسب و 
کار برای انجام یک پروژه می تواند از حمایت چند صندوق استفاده کند؟

محدودیتی برای استفاده از چند حمایت مختلف و یا اخذ خدمات از چند مجموعه مختلف 
وجود ندارد. اگر مجموعه و یا شرکتی پیش از این از صندوق پژوهش و فناوری دیگری یا 
بانک ضمانت نامه یا سایر خدمات را دریافت کرده باشد، ما محدودیتی برای ارائه خدمات به 
آنها نداریم و با تشکیل و پرونده و ارزیابی، ارائه خدمات به این مجموعه ها پیگیری می شود. 
برای منابع در اختیار از محل کارگزاری هم که از سمت دستگاه های دولتی مانند معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان کارگزار در اختیار ما قرار می گیرد، مسیر از 
ــتگاه اعطا کننده منابع )مانند معاونت علمی و فناوری( است و شرکت ها و  ــمت دس س
مجموعه ها به دستگاه های مذکور مراجعه می کنند و از طریق این دستگاه ها به ما معرفی و 

منابع مدنظر و مورد تایید را از ما دریافت می کنند.

 در مقایس�ه نحوه حمایت صندوق ها از کسب و کارها در کشورهای توسعه یافته با 
کشور ما چه نکاتی را می توان مد نظر قرار داد؟

هر ساختار حاکمیتی، سیاست گذاری متناسب با خودش را می طلبد؛ بدین معنا که در 
کشورهای توسعه یافته نهادهایی مشغول فعالیت هستند که شاید همان نهادها هم نتوانند 
در کشور ما موفق عمل کند، زیرا بخش زیادی از اقتصاد ما اقتصاد مبتنی بر مدیریت بخش 
دولتی است و شاید برخی از ابزارهای آنها در کشور ما معنایی نداشته باشد. در واقع ابتدا 
نیاز است تا ساختار ناظر بر محیط کسب و کار اصالح شود و سپس ابزارهای متناسب با 
آن تعریف شود. در کشورهای توسعه یافته بحث کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت 
شرکت های بزرگ در شکل دهی و توسعه اکوسیستم دانش بنیان و استارت آپی بسیار 
پررنگ است. عمده نهادهایی که نقش آفرینی می کنند شرکت های بزرگ و نهادهای 

سرمایه گذار هستند و بخش دولتی مداخله مستقیم ندارد.

در کش��ورهای توس��عه یافته بحث کاهش ریس��ک 
س��رمایه گذاری و مشارکت ش��رکت ه��ای بزرگ در 
ش��کل دهی و توس��عه اکوسیس��تم دانش بنیان و 
استارت آپی بسیار پررنگ است. عمده نهادهایی که 
نقش آفرینی می کنند شرکت های بزرگ و نهادهای 
سرمایه گذار هستند و بخش دولتی مداخله مستقیم 

ندارد.
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زمانی که مجموعه ای یا اکوسیستمی شکل گرفته است، شاید نقش دولت این باشد که 
در شکل دهی آن کمک کند اما از نقطه ای مشخص باید متناسب با بلوغ آن اکوسیستم 
ایفای نقش کند. به نظر من نباید از نقش تنظیم گری و حمایت متناسب با رشد ارگانیک 
اکوسیستم و همچنین جلب مشارکت بخش غیردولتی و به ویژه صنایع و کسب و کارهای 
بزرگ غافل شد. صندوق ما هم جزوی از این اکوسیستم بزرگ و رو به رشد است و خود 
را به عنوان یک بازیگر در کنار بقیه بازیگران فعال در این اکوسیستم می دانیم، بنابراین از 
ــعی داریم با توجه به  ــتقبال کرده و س همکاری و هم افزایی کلیه بازیگران این حوزه اس
اختیارات و ابزارهای بیان شده در ابتدای این مصاحبه که استفاده از آن برای صندوق مقدور 

است، به توسعه اکوسیستم و خلق ارزش در آن کمک کنیم.

  ارزیاب�ی جنابعالی از نحوه حمایت  از کس�ب و کارهای مختلف در کش�ور ما برای 
توسعه بازار آنها چیست؟

ذکر این نکته ضروری است که اگر ما داریم در رابطه با کسب و کار صحبت می کنیم، 
محیط پیرامونی آن را هم در نظر بگیریم. به نسبت حوزه های بالغ و صنایع موجود، حوزه  
اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای مبتنی بر آن عمر زیادی در کشور ما ندارد و همانطور 
ــمت الزامات این حوزه هستند، به همان  ــب و کار آن در حال گذار به س که بخش کس
ــبت نهادهای دارای نقش قانون گذاری و تنظیم گری نیز نیازمند بلوغ در نوع رفتار و  نس
تعریف ابزار متناسب برای فعالیت در این محیط هستند. همچنین در نظر داشتن مسائلی 
مانند زیرساخت های پایدار و قابل اتکا برای کسب و کارها، ثبات در محیط قانونگذاری 
ــاله نیروی انسانی دارای مهارت و بسیاری از الزامات دیگر هم باید به  و تنظیم گری، مس
تناسب این اکوسیستم درنظر گرفته شود که البته موضوع این بحث نیست و نیاز به فرصت 

بیشتری دارد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که در کنار صنایع مختلف، بخش قابل 
ــط بخش عمومی و دولتی به کار گرفته  توجهی از خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال توس
می شود و تجربه ارائه خدمات به ویژه در حوزه های فین تک، حمل و نقل و ... در کشور ما 
نیز نشان از ظرفیت قابل توجه تبدیل خدمات دولتی به فضای نقش آفرینی اکوسیستم 
حوزه اقتصاد دیجیتال دارد؛ به نظر من کسب و کارها باید به آن بخش از بازار که در حال 
حاضر در اختیار بخش دولتی قرار دارد )حوزه هایی مانند سالمت، آموزش، خدمات عمومی 
و ...( توجه ویژه داشته باشند، زیرا فرصتی برای توسعه بازار در آینده خواهد بود. نکته دیگر 
هم استفاده به موقع از ابزارها و حمایت های مالی است. به نظرم همانطور که کسب و کارها 
برای زمان ورود به بازار با استراتژی و زمان بندی )تایمینگ( مناسب رفتار می کنند؛ برای 
دریافت حمایت از منابع نیز باید با استراتژی مناسب و بر اساس اقتضائات مرحله عمر کسب 
وکار خود رفتار کنند. برای مثال دریافت تسهیالت برای استارتاپ ها در مراحل اولیه فعالیت 
آنها صرفا مناسب نیست و باید به این موضوع بیش از پیش توجه شود و صرفا در دسترس 

بودن منابع را دلیلی برای جذب منابع قرار ندهند.

ــب و کارها، سایر ارکان و بازیگران این  ــاره شد که در کنار کس البته پیش از این نیز اش
اکوسیستم نیز باید به درستی به ایفای نقش بپردازند. برای مثال باید توجه داشته باشیم اگر 
صنایع و حوزه های بالغ کشور مانند کشاورزی، حمل و نقل و ... زمینه ورود کسب و کارهای 
دانش بنیان و فناور به این حوزه ها فراهم نکنند و مسیر را برای ورورد این تکنولوژی ها و 
کسب و کارها مهیا نسازند، نباید انتظار داشته باشیم همه ظرفیت های موجود به ارزش 
ــود. در واقع باید در حوزه اقتصاد دیجیتال همزمان به  اقتصادی و توان بالفعل تبدیل ش
بازارهای B2C، B2B و B2G پرداخته شود و این مهم، ورود صحیح و به موقع نهادهای 
سیاستگذار و تنظیم گر را می طلبد و این مداخله باید از نوع بازارسازی و ایجاد زمینه ورود 

اکوسیستم به این بخش سنتی باشد.

بررس��ی تجرب��ه کش��ورهای 
مختلف نشان می دهد که در 
کن��ار صنایع مختل��ف، بخش 
قابل توجهی از خدمات حوزه 
اقتصاد دیجیتال توسط بخش 
عمومی و دولتی به کار گرفته 

می شود.

درنظر داشتن اهمیت داده به عنوان جزو کلیدی و بنای اقتصاد دیجیتال دیگر موضوعی 
ــت که باید از طرف حاکمیت فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد و مهیا کردن  اس
فرصت بهره گیری کسب وکارها به منظور استفاده از داده ها می تواند نقش قابل توجهی در 
توسعه کسب وکارهای این حوزه داشته باشد. باید اشاره کنم به عنوان یکی از مجموعه های 
فعال در این اکوسیستِم پویا و رو به رشد، از همکاری با تمام مجموعه های فعال در این 
ــتم شامل کسب و کارها، صنایع بالغ، سایر صندوق ها و نهادهای سرمایه گذار،  اکوسیس
شتابدهنده ها و مراکز نوآوری و به ویژه شرکت ها و استارت آپ های فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال و ... استقبال می کنیم و امیدواریم در کنار هم و به کارگیری ابزارها و ظرفیت های 

موجود، در راستای خلق ارزش اقتصادی در این حوزه حرکت کنیم.
در پایان ضمن تشکر از شما برای فراهم کردن این گفت وگو، باید در نظر داشت به واسطه 
ــترده حوزه اقتصاد دیجیتال، نقش رسانه برای آموزش، فرهنگ  ماهیت و فراگیری گس
سازی، گفتمان سازی و تبیین اهمیت این حوزه بسیار مهم و کلیدی است و امیدوارم این 
موضوع هم از سوی رسانه ها و به ویژه رسانه های تخصصی این حوزه و هم از سوی بازیگران 

مختلف فعال در این حوزه، مورد توجه قرار گیرد.
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کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات با محور امنیت، تاب آوری و پایداری برگزار شد

معاون وزیر ارتباطات، خبر داد: توجه ویژه وزارت ارتباطات به امنیت شبکه ملی اطالعات 

ــاب آوری و پایداری« با  ــبکه ملی اطالعات، با »محوریت امنیت، ت کنفرانس ظرفیت ش
مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سندیکای مخابرات در پژوهشگاه ارتباطات 
ــگاه جانبی 66 شرکت بخش  ــد و در نمایش و فناوری اطالعات به مدت دو روز برگزار ش

ــزات و خدمات حوزه امنیت ICT را به  ــی، توانمندی های خود در عرصه تجهی خصوص
نمایش گذاشتند.

دکتر رضوی زاده، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، در سخنرانی افتتاحیه 
پنجمین کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات، ضمن بیان اینکه این کنفرانس در جهت 
ــتن ظرفیت و توان داخلی کشور در حوزه امنیت فاوا است، اظهار کرد:  به نمایش گذاش
ــگاه ICT به عنوان یکی از  بازوهای اصلی پژوهش در حوزه ICT کشور، نقش  پژوهش
پررنگی در حوزه امنیت ICT در کشور دارد و ما اعالم می کنیم که در تمامی حوزه های 
دارای اولویت وزارت و کشور و به خصوص در بخش شبکه ملی اطالعات، آمادگی همکاری 
ــیدن به اهداف مهم در  با بخش خصوصی را داریم و امیدواریم این همکاری موجب رس
حوزه امنیت فاوا شود، تا گام موثرتری را در توسعه و کاربردهای شبکه های ارتباطی در 

کشور برداریم.
بر اساس این گزارش، روز اول این کنفرانس دو پنل تخصصی برگزار شد؛ در پنل اول با 
عنوان »زیست بوم افتا«، نماینده هایی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، کانون افتا، 
معاونت علمی ریاست جمهوری و همچنین وزارت دفاع حضور داشتند. در پنل دوم نیز 
که با عنوان »بومی سازی محصوالت افتا در شبکه ملی اطالعات« برگزار شد، نماینده هایی 
از سندیکای افتا، همراه اول، ایرانسل و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری حضور 

پیدا کردند.
الزم به ذکر است، در روز دوم این کنفرانس نیز پنلی با عنوان »اعتبارسنجی محصوالت و 

تجهیزات افتا« با حضور نماینده های بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: خوشبختانه در امنیت 
شبکه ملی اطالعات  اعم از امنیت، سالم سازی، پدافند و مسائل دیگر در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است به طوری که بودجه این بخش 

1۰ برابر افزایش یافته است.
ــبکه ملی اطالعات  با محوریت  دکتر امیر محمدزاده الجوردی، در کنفرانس  ظرفیت   ش
»امنیت، تاب آوری و پایداری«، افزود: تمامی فعالیت های شبکه ملی اطالعات بر اساس 
سند قانونی موجود یعنی  سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات مصوب شورای عالی 
فضای مجازی می باشد و تکالیف محوله در سند مشخص و گزارش فعالیت ها به مرکز ملی 

فضای مجازی ارائه خواهد شد.
ــته به منظور  ــال گذش وی اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در آذر ماه س
جلوگیری از موازی کاری ها و همچنین ایجاد نقطه کانونی متمرکزومرتبط با مباحث امنیت 
ــبکه ملی اطالعات تصمیم به تشکیل معاونت امنیت شبکه ملی اطالعات در وزارت  ش

ارتباطات و فناوری اطالعات گرفت.
مشاور ویژه امنیت وزیر ارتباطات در شبکه ملی اطالعات، اظهار کرد: خوشبختانه در امنیت 
شبکه ملی اطالعات  اعم از امنیت، سالم سازی، پدافند و مسائل دیگر در وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است به طوری که بودجه این بخش 
1۰ برابر افزایش یافته است.

ــبکه ملی اطالعات حدود 4۲ تا 4۳  ــرفت امنیت در ش وی اضافه کرد: در خصوص پیش
درصد پیشرفت داشته ایم و تداوم این پیشرفت تا پایان سال 14۰1 به باالی 7۰ درصد 

خواهد رسید.
ــبکه ملی اطالعات را بحث امنیت دانست و  الجوردی، پررنگ ترین موضوع در حوزه ش
تاکید کرد: اقدام مهم در امنیت شبکه ملی اطالعات را پیشگیری و مقابله با حوادث فضای 

مجازی دانست.
وی، در خصوص بحث مجوزها در ارائه خدمات و فروش محصوالت در حوزه امنیت کسب 
و کار گفت: در این خصوص آیین نامه ارزیابی تجهیزات و محصوالت حوزه افتا بازبینی شده 
است و با حضور متولیان این حوزه و بخش خصوصی جلساتی برگزار شده است و آیین نامه 
آن به زودی با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان این حوزه جهت تسهیل کردن ارزیابی 
امنیتی محصوالت بومی و الزام به ارزیابی پیش بینی به جای پس بینی و تسهیل و سرعت 

عمل بیشتر در ارزیابی ها تدوین خواهد شد.
ــات اضافه کرد: در خصوص  ــبکه ملی اطالع ــاوره ویژه امنیت وزیر در ش الجوردی، مش
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در روند توسعه ICT کشور، عقب ماندگی هایی در حوزه امنیت وجود دارد

محصوالت حوزه امنیت در ابتدای راه از حمایت دولت بهره مند شوند

دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: در توسعه ICT در کشور، عقب ماندگی هایی در 
حوزه امنیت وجود دارد و این در حالی است که این مسئله در این مدت به شدت مورد 
توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و میزان رشد تقریبا 1۰ درصد را در دنیا رقم زده 

است.
دکتر ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در کنفرانس ظرفیت »شبکه 
ملی اطالعات؛ امنیت تاب آوری و پایداری« گفت: در سه دهه قبل امنیت در یک رمز ساده 
خالصه می شد. این رمز نیز بیشتر در دانشگاه های نظامی تدریس می شد و از ریاضیات 
متوسطی برخوردار بود. امروزه با مقوله امنیت ICT مواجه می شویم این مقوله امنیتی 
و به جامعه مربوط است. به همین دلیل متصدیان امنیت دیگر حکومت نیست و تمام 

شهروندان، کاربران، فعاالن فرهنگی همه به نحوی در این حوزه نقش ایفا می کنند.

ــتیم، افزود: اگر  ــد بر اینکه در حوزه امنیت با مقوله پیچیده ای رو به رو هس ــا تاکی وی ب
می خواهیم در کشور امنیت داشته باشیم باید همه سطوح علم و تکنولوژی در خدمت 

امنیت قرار بگیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در توسعه ICT در کشور، عقب ماندگی هایی 
در حوزه امنیت وجود دارد و این در حالی است که این مسئله در این مدت به شدت مورد 
توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و میزان رشد تقریبا 1۰ درصد را در دنیا رقم زده 

است.
وی افزود: باید در حوزه امنیت فضاسازی  کنیم. در بخش زیادی از آن مرکز ملی فضای 

مجازی و وزارت ارتباطات نقش عمده ای دارند.
ــیا وارد کشور و زندگی مردم شده و نمی توان از آن  فیروزآبادی تصریح کرد: اینترنت اش
جلوگیری یا ممنوعش کرد. ما باید آن را در کشور توسعه بدهیم و اینجاست که بحث 
امنیت بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. باید شرایطی ایجاد شود تا نهادها، بازیگران و 

نیروی کار تازه در این حوزه خلق کنیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: ما در تکمیل زنجیره حوزه امنیت از صنعت، 
ــنجی مشکالتی داریم. در چهار سال گذشته شاهد رشد  تولید، خدمات، و صالحیت س
جرایم سایبری هستیم و دلیل آن پلتفرم های امریکایی در کشور هستند و از آنجایی که 

سرویسی به ما ارایه نمی دهند بلکه حاکمیت را در مقابل مردم قرار می دهد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم بازار حوزه امنیت را بزرگ 
کنیم و بزرگ کردن بازار با افزایش ایجاد نقش ها و وسعت دادن به ساختارها در بخش 
دولتی و خصوصی اتفاق می افتد. اکنون شرکت های خصوصی بزرگی داریم که داده های 
ــت اما  ــترس آن ها قرار دارد که از داده های بخش دولتی مهم تر اس زیادی از مردم در دس

برخی از واحدهای امنیتی آن ها شرایط نگهداری از این داده ها را ندارند.

بومی سازی تجهیزات و محصوالت از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات خواسته شده 
ارزیابی های عملکردی تجهیزات را به صورت عمومی همانند بسیاری از آزمایشگاه های 

بین المللی و بر اساس سامانه ای که ایجاد خواهد شد، منتشر کند.
ــرکت ارتباطات زیرساخت، در خصوص امنیت خدمات ابری اظهار داشت:  مدیرعامل ش
ــیار مهم و حیاتی است که دارای دو جنبه است که یکی  بحث امنیت خدمات ابری بس
شرکت های خصوصی که در قالب MMSP می توانند خدمات ارائه دهند و بخش دیگر 
نهادهای حاکمیتی است و درصددیم که تا جایی که حریم خصوصی حفظ شود خدمات 

این بخش را نیز در اختیار بخش غیردولتی قرار دهیم.
ــات و فناوری اطالعات  ــم فضای مجازی، وزارت ارتباط ــه کرد: در حوزه جرای وی، اضاف
همکاری های خوبی در خارج از این وزارتخانه آغاز کرده به طور مثال در حوزه فیشینگ به 
واسطه همکاری بین اپراتورها، زیرساخت و پلیس فتا انتقال اطالعات بین این سه مجموعه 
انجام شده است که از اردیبهشت امسال سامانه تشخیص خودکار فیشینگ راه اندازی 

شده است.
ــاره کرد و افزود: درحوزه امنیت  الجوردی، در پایان بر نقش فرهنگ در حوزه امنیت اش

چنانچه بهترین نیروی انسانی، فرآیند و تجهیزات را هم داشته باشی باز هم تضمینی برای 
امنیت نیست بلکه منشاء امنیت فرهنگ است که باید به آن با اولویت نگاه شود.

ــی از نکاتی که در حوزه صنعت امنیت  ــر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: یک وزی
اهمیت دارد، بازار کوچکی است که داریم و این مسئله به شکل نگرفتن بازار رقابتی 
بزرگ منجر می شود، لذا بازارسازی یکی از اقدامات مهمی است که در این زمینه باید 
انجام بگیرد و حتی اگر نیاز باشد باید یارانه ای در نظر گرفته تا محصوالت حوزه امنیت 

در ابتدای راه از حمایت دولت استفاده کنند.
ــی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در همایش ظرفیت »شبکه  دکتر عیس
ملی اطالعات، امنیت تاب آوری و پایداری« گفت: اکنون فناوری ارتباطات به فناوری 

اجتماعی تبدیل شده و تمام جوانب زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است.
ــکل درستی فراهم نباشد، آسیب پذیری  وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر امنیت به ش
بیشتری اتفاق می افتد. امنیت نه تنها یک نیاز برای متخصصین است بلکه امروزه به 
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از تولیدکنندگان داخلی تارهای فیبرنوری حمایت می کنیم

نیاز اجتماع و مردم تبدیل شده است. این مسئله به روز توسعه پیدا می کند و دیگر 
یک مسئله سازمانی نیست. در چنین شرایطی نقش دولت و حاکمیت به عنوان حافظ 

مردم این است که فضا را برای مردم و کسب و کارها امن کنند.
زارع پور خاطرنشان کرد: نسبت به گذشته در حوزه امنیت پیشرفت های خیلی خوبی 
ــده و در مسیری هستیم که می توانیم نیازمندی های خود را مرتفع کنیم.  حاصل ش

جوانان کشور نشان دادند که می توانند تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.
 وی خاطرنشان کرد: الزامات دستیابی به این هدف، نظام ها و تقسیم کارهایی است 
ــت. اما این ها کفایت نمی کند و نیاز به بازنگری  ــئله انجام شده اس که برای این مس

دارد.
ــت اهمیت دارد، بازار  ــرد: یکی از نکاتی که در حوزه صنعت امنی ــان ک وی خاطرنش
ــکل نگرفتن بازار رقابتی بزرگ منجر  ــئله به ش ــت که داریم و این مس کوچکی اس

می شود.
ــت که در این زمینه باید انجام  ــازی یکی از اقدامات مهمی اس زارع پور افزود: بازارس
بگیرد. حتی اگر نیاز باشد باید یارانه ای در نظر گرفته تا محصوالت حوزه امنیت در 
ابتدای راه از حمایت دولت استفاده کنند. به اعتقاد من بسیاری از تجهیزات شبکه، 
ــورهای صاحب  ــورهای دیگر را دارند و برخی از آن ها در کش قابلیت صادرات به کش
فناوری مانند روسیه وجود ندارد و در سفر اخیر من به این کشور آن ها دست یاری 

به سوی ما دراز کردند.
وی خاطرنشان کرد: بحث دیگر تربیت و حمایت از نیروی انسانی است. باید بتوانیم 
در دستگاه های دولتی جایگاه مناسبی برای نیروهای کار حوزه امنیت درنظر بگیریم 

و در باالترین سطح در دستگاه ها مرکز امنیت در نظر گرفته شود.

ــبکه ملی  ــت که ش ــر ارتباطات تاکید کرد: تالش ما در وزارت ارتباطات این اس وزی
اطالعات یک شبکه امن برای مردم و کسب و کارها باشد. اکنون بسیاری از ابزارها در 

دسترس است اما مردم اطالعی از آن ندارند و از آن استفاده نمی کنند.
زارع پور تصریح کرد: امنیت یک مقوله بین بخشی است و نیازمند توجه تمام دستگاه ها 
است و باید همگی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی دست به دست یکدیگر بدهیم 

تا بتوانیم حداکثر استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل زندگی مردم را ببریم.

ــازی تارهای فیبرنوری در  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در حوزه بومی س
پروژه FTTx که هم اکنون از خارج کشور وارد می شود برنامه داریم و حتما از توان 

داخلی این حوزه استفاده می کنیم.
عیسی زارع پور، در حاشیه بازدید از نمایشگاه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات، 
ــوال خبرنگار ما پیرامون  ــخ به س با »محوریت امنیت، تاب آوری و پایداری« در پاس
نحوه حمایت وزارت ارتباطات از تولیدکنندگان داخلی تارهای سینگل مود در پروژه 
 FTTx ــازی تارهای فیبرنوری در پروژه فیبرنوری FTTx، گفت: در حوزه بومی س
که هم اکنون از خارج کشور وارد می شود برنامه داریم و حتما از توان داخلی این حوزه 

استفاده می کنیم.
ــی ها پیرامون عاملین  ــاوری اطالعات در خصوص نتیجه بررس ــر ارتباطات و فن وزی
قطعی اخیر اینترنت از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: همانطور که گزارش 
ــار قوی داخل مجموعه ]ساختمان شرکت ارتباطات  دادم فرسودگی کابل های فش
زیرساخت[ دلیل قطعی اخیر اینترنت بود که افراد مسوول باید پیش از وقوع قطعی، 
کابل ها را بررسی و برای تعویض آنها اقدام می کردند که این اتفاق رخ نداده بود که 

حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره شبکه ملی اطالعات گفت: شبکه ملی اطالعات مبانی 
ــتگاه های وزارت  ــخص دارد و ما اکنون تمام دس ــن، طرح مصوب شاخص مش روش

ارتباطات را بسیج کرده ایم که تا استقرار کامل شبکه ملی اطالعات محقق شود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: شبکه ملی اطالعات چیزی  جز یک شبکه پر سرعت، امن و 
با کیفیت نیست که خدمات بومی و با کیفیت روی آن عرضه می شود تا زندگی مردم 

و کسب و کارها را تسهیل کند.
ــت و روند پیشرفت آن به خوبی  ــبکه ملی اطالعات یک کار ایجابی اس وی افزود: ش
ــه شورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار را  پیش می رود. در آخرین جلس
ــای قوه و شورای عالی فضای مجازی ارائه دادیم و بر اساس شاخص هایی که  به روس
مشخص شده است تا کنون پیشرفت 44 درصدی داشتیم و تا پایان سال امیدواریم 

این میزان را به 65درصد افزایش دهیم.
زارع پور گفت: امروز فناوری اطالعات به زیرساخت زندگی مردم تبدیل شده و در تمام 
جوانب زندگی مردم نفوذ پیدا کرده است. در مرحله ای هستیم که زیست اصلی مردم 

در خدماتی است که در بستر فناوری اطالعات به مردم ارائه می شود.
ــردم در این فضا از جمله مهم ترین  ــح کرد: تضمین امنیت فعالیت های م وی تصری
مسائلی است که ما باید به آن بپردازیم و زمینه های بروز جرم در این فضا را از بین 
ــاخت های حقوقی کاری کنیم که حریم  ــتفاده از ابزارهای فنی و زیرس ببریم و با اس
ــود. اکنون امنیت به الزامی برای فضای مجازی تبدیل شده  خصوصی مردم حفظ ش
است. امروز شاهد تعداد زیادی از تجهیزات بومی ساخته شده در حوزه امنیت بودیم 
و باید تالش کنیم که کیفیت آن ها هر روز ارتقا پیدا کرده و برای ارائه محصوالت به 

کشورهای دیگر بازارسازی کنیم.
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نیاز مردم به فیلترشکن ها را کاهش می دهیم!

بازدید وزیر ارتباطات از توانمندی های حوزه امنیت

زیر پروژه های شبکه ملی اطالعات شاخص بندی شد

ــی ها،  ــیاری از ویروس های مردم روی گوش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: بس
تبلت ها و لپ تاپ هایشان به دلیل استفاده از فیلترشکن است، لذا ما طبق برنامه ای که در 

وزارت ارتباطات داریم، نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش می دهیم.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه کنفرانس 
ــبکه ملی اطالعات، با »محوریت امنیت، تاب آوری و پایداری« گفت: ما باید  ظرفیت ش
ــتفاده از ابزارهای فنی و  ــروز جرم در فضای مجازی را از بین ببریم و با اس ــای ب زمینه ه

زیرساخت های حقوقی کاری کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ شود.
وی ادامه داد: اکنون امنیت به الزامی برای فضای مجازی تبدیل شده است، همچنانکه در 
فضای واقعی هم امنیت یک الزام است و اگر وجود نداشته باشد، کسب وکارها نمی توانند به 
فعالیت ادامه دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: امروز شاهد تعداد زیادی 
از تجهیزات بومی ساخته شده در حوزه امنیت بودیم و باید تالش کنیم که کیفیت آن ها هر 
روز ارتقا پیدا کرده و برای ارائه محصوالت آنها در داخل کشور و همچنین کشورهای دیگر 

بازارسازی کنیم. تا در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد تبدیل شویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر 8۰ درصدی فیلترشکن ها و افزایش این استفاده به دلیل 
اختالالت اینترنتی، اظهار کرد: ما اختالل گسترده در شبکه را تکذیب می کنیم. اقدامی 
ــت وجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس  که برای فعال کردن جس
ــته است و اگر کسی شواهدی دارد می تواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی  دیگری نداش

ارائه نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن ها موضوع 
مهمی است، گفت: االن بسیاری از گوشی های هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه 

ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و وی پی ان  است.
زارع پور خاطرنشان کرد: ما برنامه ای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به 
فیلترشکن را کاهش دهیم، برنامه ای برای این کار ترتیب داده شده که در زمان خودش اعالم 
می شود، برای اینکه مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس های مورد نیازشان 
راه اندازی شود که استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروس های مردم 

روی گوشی ها، تبلت ها و لپ تاپ هایشان به دلیل استفاده از فیلترشکن است.

در حوزه زیرپروژه های شبکه ملی اطالعات در بخش ICT کار بزرگی که در این دولت 
انجام شد این بود که کار را شاخص  بندی کردیم تا بتوانیم از میزان پیشرفت پروژه ارزیابی 

داشته باشیم.
دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کنفرانس ظرفیت شبکه 
ملی اطالعات، با »محوریت امنیت، تاب آوری و پایداری« در پاسخ به سوالی درباره میزان 
پیشرفت شبکه ملی اطالعات و رضایت شورای عالی فضای مجازی از آن، اظهار داشت: 
ــکالی که در سند شبکه ملی اطالعات وجود داشت با آخرین سند شورای عالی رفع  اش
می شود؛ به این صورت که پروژه ریز شد و تمامی زیرپروژه های شبکه ملی اطالعات به 

ویژه در حوزه ICT مشخص شد.
ــترک بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت  ــی مش ــاعت ها کار کارشناس وی افزود: س

ارتباطات در این باره انجام شده است.
ــت  ــتواری که قرار اس وی ادامه داد: امیدواریم به اهدافی که تعیین کردیم، با گام های اس
برداشته شود و با بودجه ای که اختصاص می یابد و در اختیار وزارتخانه گذاشته می شود، 

بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

در حاشیه این کنفرانس، دکتر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به همراه 
تنی چند از مدیران ارشد این وزارتخانه از دستاوردهای شرکت های حاضر در نمایشگاه 

جنبی کنفرانس بازدید و در جریان توانمندی های آنها در حوزه امنیت شبکه ملی اطالعات 
قرار گرفت.
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ارز 
دیجیتال

اعالم آمادگی ایران برای تجارت از طریق ارزهای دیجیتال با روسیه و چین

معامله ارزهای دیجیتال با درهم برای سرمایه گذاران اماراتی میسر می شود

مدیرعامل بایننس: خرید یا فروش بیت کوین توسط ایالن ماسک تأثیری بر این دارایی ندارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما تقریباً در چهار، پنج کشور مختلف که مثاًل 
یکی از آنها چین و دیگری روسیه است، برای تجارت با ارزهای دیجیتال اعالم آمادگی 

کردیم و عمده مذاکرات هم برای کاالهای مصرفی است.
ــن اعالم آمادگی و  ــاک در گفت و گویی از دور زدن تحریم ها و همچنی ــا پیمان پ علیرض

کلیدخوردن تجارت ایران با روسیه و چین، از طریق ارزهای دیجیتال خبر داده است.
وی درباره اینکه در حال حاضر چه حجم از تجارت ایران با ارزهای دیجیتال انجام می شود، 
گفت: »تا االن که ما رسماً استفاده نکردیم. ما سازوکار را پیاده کردیم و دو، سه هفته است 
که مرحله اعتبارسنجی آن را شروع کرده ایم؛ یعنی افراد به عنوان تجاری که می خواهند از 

اینها استفاده کنند، بیایند اعتبارسنجی شوند و بعد وصل شوند.«
معاون وزیر صمت همچنین در ادامه افزود: »ما تقریباً در چهار، پنج کشور مختلف که مثاًل 
یکی از آنها چین و دیگری روسیه است، برای تجارت با ارزهای دیجیتال اعالم آمادگی 
کردیم و عمده مذاکرات هم برای کاالهای مصرفی است؛ یعنی کاالهایی مانند گیاهان 
دارویی و در روسیه برای پوشاک و کفش و صنایع غذایی مذاکره کرده ایم. در چین روی 
محصوالت پایین دستی صنایع و محصوالتی مانند خشکبار گفت وگوها انجام شده است.«

مدیرعامل صرافی بایننس، گفت: تصمیم ایالن ماسک چه مبنی بر فروش بیت کوین باشد 
و چه برای خرید آن، معنای زیادی ندارد و تأثیر بنیادی بر این دارایی نخواهد گذاشت.

چانگ پنگ ژائو، در مصاحبه با سی ان بی سی در واکنش به فروش 75 درصد بیت کوین های 
شرکت تسال اظهار داشت که تصمیم ایالن ماسک چه مبنی بر فروش بیت کوین باشد و 

چه برای خرید آن، معنای زیادی ندارد و تأثیر بنیادی بر این دارایی نخواهد گذاشت.
ــان دادن ایمان خود به ارزهای دیجیتال اصلی گفت که هنوز اکثر  ژائو در ادامه برای نش

ارزهای دیجیتال که در زمان ورود به این صنعت خریداری کرده را نگهداری می کند.
ــته ارزهای دیجیتال خود را خرج کرده  وی می گوید که تنها یک درصد از ذخایر انباش

است.
گفتنی است که مدیرعامل بایننس ماه گذشته مدعی شده بود که هیچ ارز فیاتی ندارد و 

تنها دارایی او ارزهای دیجیتال است.

کراکن، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال جهان، با بانک ملی راس الخیمه امارات 
متحده عربی وارد همکاری شد تا به سرمایه گذاران این کشور امکان داد و ستد دارایی های 

مجازی با درهم را از طریق حساب های بانکی محلی خود ارائه کند.
به گزارش نشنال نیوز، کراکن و بانک راس الخیمه اعالم کردند که سرمایه گذاران ارزهای 
دیجیتال در امارات در حال حاضر مجبورند از بانک ها یا سایر ارائه دهندگان خدمات مالی 
در خارج از این کشور برای تامین مالی معامالت خود استفاده کنند، که اغلب متحمل نرخ 

تبدیل ارز و کارمزد باال و مدت زمان طوالنی تر می شوند و این امر دارایی آنها را مشمول 
قوانین کشورهای خارجی می کند.

بنجامین آمپن، مدیر عامل کراکن منا، گفت: سرمایه گذاران در امارات به زودی می توانند 
مستقیماً در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند.

ــت و هزینه ها را کاهش می دهد. در کنار  وی گفت: راه حل ما ایمن تر و کارآمدتر اس
ــگام بازار جهانی ابوظبی  ــود در بانک ملی راس الخیمه و تحت نظارت پیش ــرکای خ ش
]ADGM[، ما در شرف تحقق چشم انداز خود از تجارت ارزهای رمزنگاری شده با درهم 

در امارات هستیم.
ــازی در جهان را در  ــوب جامع نظارتی دارایی مج ــز مالی ADGM اولین چارچ مرک
سال ۲۰18 معرفی کرد. از آن زمان تاکنون تعدادی از شرکت های بزرگ که با ارزهای 
رمزنگاری شده سروکار دارند را برای ایجاد پایگاه در منطقه آزاد مالی تحت نظارت خود 

جذب کرده است.
در ماه آوریل، کراکن مجوز نظارتی را از ADGM برای فعالیت در ابوظبی دریافت کرد، در 
حالی که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، مجوز اصولی برای فعالیت به 

عنوان یک واسطه معامله در دارایی های مجازی در پایتخت را دریافت کرد.
ــنجی جهانی توسط شرکت تحقیقات بازار YouGov نشان  در ماه مارس، یک نظرس
داد که 67 درصد از ساکنان امارات متحده عربی عالقه مند به سرمایه گذاری در ارزهای 

دیجیتال در پنج سال آینده هستند.
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فروش رمزارز؛ سودآورترین روش کالهبرداری

دو رمزارزی که سرمایه گذاران را شگفت زده خواهند کرد!

ــودآورترین روش کالهبرداری، فروش رمزارز  معاون اجتماعی پلیس فتا، گفت: امروزه س
است؛ چون این حوزه و استخراج و واگذاری آن هنوز تابع مقررات و قوانین خاصی نیست 
و فقط یکسری از صرافی ها مقداری رمزارز در اختیار تجار قرار می دهند تا واردات صورت 

گیرد.
سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به برخی اقدامات مجرمانه و به خصوص کالهبرداری از 
شهروندان در حوزه رمزارزها اظهارکرد: بعد از اقدامات پیشگیرانه در زمینه شرط بندی و 
قمار، دسترسی مجرمان به درگاه های اینترنتی کاهش یافت و آگاهی مردم افزوده شد که 
در این شرایط جرایم در این زمینه کاهش پیدا کرد. اما باید بدانیم که جرم هیچگاه تمام 

نمی شود و آن دسته از مجرمانی که دانشی باال دارند، بسیار اتوکشیده و شیک و خوش 
تیپ و خوش صحبت هستند.

وی ادامه داد: امروز نیز سودآورترین روش کالهبرداری فروش رمزارز است؛ چون این حوزه 
ــت و فقط یکسری از  ــتخراج و واگذاری آن هنوز تابع مقررات و قوانین خاصی نیس و اس

صرافی ها مقداری رمزارز در اختیار تجار قرار می دهند تا واردات صورت گیرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان این که بسیاری کشورها پول را از مبادالت مالی خارج 
ــتخراج رمزارز هستند. تا  کرده اند، ادامه داد: 1۰ تا 15 میلیون نفر از مردم ما در حال اس
این جای کار هم ما به قانونی شدن اصرار داشتیم. تمام تبلیغات نیز بدین صورت است 
که صرافی ها خود را مجرِی خارجی ها نشان می دهند و در حقیقت به مردم خالی فروشی 
می کنند. در حالی که باید یک پول در اختیارشان باشد تا به مردم اختصاص دهند ولی 

این ها خالی فروشی می کنند.
وی افزود: این بازار سودآور است ولی نه در کشور ما و فقط کسانی سود می کنند که هوش 
مصنوعی را به کار می گیرند. این ها مردم را ترغیب کرده که پول بیشتری وارد میدان کنند 
و فقط به مشتری اعتبار می دهند. ولی سایت های داخلی به مردم اجازه انتقال اعتبار را 
نمی دهند، چون خالی فروشی کرده و این اعتبار دروغین است و نمی توان در بازارهای 

جهانی از آن بهره گرفت.
پاشایی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، همچنین از شناسایی گوشی های مردم 
توسط متقلبان سخن گفت و افزود: افراد سودجو با هک کردن کیف پول مردم، آن را خالی 
و سرقت می کنند. همچنین ممکن است یک سرمایه گذار فوت کند و خانواده او نیز هیچ 
راه اثباتی برای دریافت رمزارز او ندارند. لذا سرمایه گذاری در حوزه رمزارز در شرایط فعلی 

در کشورمان بسیار ریسک پذیر است.
معاون اجتماعی پلیس فتا در عین حال از قوانینی خبر داد که در حال ارائه رمزارز ملی است 

و گفت: در ایران پرداخت رمز ارز برای اجناس و کاال و خدمات ممنوع و جرم است.

بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه بدون شگفتی نبوده است. در سال ۲۰۲1، شیبا اینو بی نام 
ــان، تبدیل به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال شد و افزایش 48 میلیون درصدی  و نش
آن میلیونرهای زیادی از سرمایه گذاران کوچک ایجاد کرد؛ حال برخـــی کارشناسـان 
ــیک و نئو هم در همین مسیر است.در حال حاضر،  مدعــی اند که احتماال اتریم کالس
ــد که ارز دیجیتال پیشرو در پایان یک بازار نزولی چند ماهه قرار دارد. به  به نظر می رس
این ترتیب، می تواند زمان بسیار خوبی برای شروع جستجوی ارزهای دیجیتالی باشد که 
پتانسیل افزایش غیرمنتظره را دارند و به سرمایه گذاران بازده باالیی می دهند.کوین گزارش 
کرد، بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، دو  ارز دیجیتال وجود دارد که می توانند 

به طور غیرمنتظره ای در روند صعودی بعدی ارزهای دیجیتال رشد کنند.
)ETC( اتریوم کالسیک  

مدت زیادی از ایجاد اتریوم کالسیک )ETC( گذشته است. با این حال، اتریوم کالسیک 
سال ها عملکرد کمتری نسبت به اتریوم داشته و علت آن انشعاب سال ۲۰16 است که شتاب 
بازار به سمت اتریوم تغییر و اتریوم کالسیک را به یک زنجیره پرت تبدیل کرد.با این حال، 
تغییرات در بالک چین اتریوم شرایط عالی را ایجاد کرده که می تواند جان تازه ای به اتریوم 
کالسیک بدهد. یکی از این شرایط ادغام آینده اتریوم است.پس از ادغام، بالک چین اتریوم 
)ASIC( صرفا به عنوان یک شبکه اثبات سهام اجرا می شود. ماینرهایی که دستگاه اسیک
دارند احتماال به اتریوم کالسیک روی می آورند. به این دلیل که  تنها ارز دیجیتال دیگری 
است که تجهیزات استخراج اتریوم با آن سازگار است. اتریوم کالسیک یکی از بهترین ارزهای 
رمزنگاری شده در ماه جوالی محسوب می شود زیرا استخراج کنندگان اتریوم به آن روی آورند. 
همان طور که ماینرهای بیشتری به پشتیبانی از اتریوم کالسیک روی می آورد، شبکه ایمن تر 
می شود و می تواند پذیرش را نیز افزایش دهد. این عامل می تواند اتریوم کالسیک را به یکی از 
برترین ارزهای دیجیتال با احتمال عملکرد بهتر در بازار طی دوره صعودی بعدی تبدیل کند.

)NEO( نئو 
ــه در آخرین دوره صعودی  ــت ک نئو )NEO(یکی دیگر از ارزهای دیجیتال قدیمی اس

ارزهای دیجیتال عملکرد ضعیفی داشت و علت این است که ارزهای دیجیتال جدیدتر که 
سرمایه گذاران معتقدند چشم انداز بهتری دارند از نئو پیشی گرفتند. با این حال، فرصت 
مناسبی وجود دارد که نئو در آینده عملکرد خوبی داشته باشد. به این دلیل که گروه نئو، 
آن را دوباره طراحی کرده است و آن را برای پروژه های وب ۳.۰ جذاب کرده است. با توجه 
به اینکه انتظار می رود وب ۳.۰ مورد بزرگ بعدی در تکامل فناوری بالک چین باشد، نئو 

نیز می تواند سرمایه گذاران را شگفت زده کند تا به بهترین ها بروند.
عالوه بر این، نئو یکی از ساده ترین بالک چین ها برای هر کسی محسوب می شود که به 
دنبال ایجاد یک قرارداد هوشمند است. این عامل می تواند بسیاری از کسب وکارهایی را که 
به دنبال بستن قراردادهای هوشمند بدون سرمایه گذاری زیاد روی متخصصان کدنویسی 
هستند، جلب کند و یکی از عواملی است که می تواند نئو را شگفت انگیز کند به خصوص 

اکنون که دوباره شروع به جلب توجه کرده است.
ــی در حال حاضر 1.۰8 تریلیون دالر برآورد  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال
ــبت به روز قبل 1.98 درصد بیشتر شده است. در حال حاضر  ــود که این رقم نس می ش
41.16 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.1۳ 

درصد کاهش داشته است.



14
01 

ماه
د   

ردا
/ م

 8
ه 3

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

28

کارآفرینان

هفت خوان کارآفرینی

نگاهی به استارت آپ موفقی که سه جوان مهاجر ایرانی در کانادا راه اندازی کرده اند

قبیله استارت  آپ کارآفرینان جوان ایرانی

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، در یادداشتی نوشت:
» در شرایط حال حاضر کشور، حمایت از تولید و صاحبان این بخش از اقتصاد، موضوعی 
الزام   آور و ضروری است. حال اینکه این حمایت   ها چگونه و بر پایه چه ابزارهایی باید باشد، 
خود موضوعی کالن و گسترده است که حتی در میان صاحبان تولید، نظرات و دیدگاه   های 
ــوق   های مالیاتی و تبیین تسهیالت  مختلفی پیرامون آن وجود دارد. اما به   کارگیری مش
کارآمد در این حوزه برای بخش تولید کشور، رویکردی است که اکثریت صاحبان تولید 

روی آن اتفاق   نظر دارند.
در شرایط حال حاضر کشور، حمایت از تولید و صاحبان این بخش از اقتصاد، موضوعی 
الزام   آور و ضروری است. حال اینکه این حمایت   ها چگونه و بر پایه چه ابزارهایی باید باشد، 
خود موضوعی کالن و گسترده است که حتی در میان صاحبان تولید، نظرات و دیدگاه   های 
ــوق   های مالیاتی و تبیین تسهیالت  مختلفی پیرامون آن وجود دارد. اما به   کارگیری مش
کارآمد در این حوزه برای بخش تولید کشور، رویکردی است که اکثریت صاحبان تولید 

روی آن اتفاق   نظر دارند.
این بخش از جامعه اقتصادی ایران، با تنگناهای متعددی در عرصه کسب وکار مواجه بوده و 
همچنان نیز با بخش بزرگی از مشکالت در جدال است، به طوری که عمده توان مدیریتی 
فعاالن حوزه تولید، صرف راه   حل   هایی برای کاهش بار مشکالتی می شود که عمدتا خارج از 
حیطه کارگاه و کارخانه بروز پیدا کرده و کارآفرینان نقشی در ایجاد این مشکالت و خطاها 
نداشته   اند. مواجهه و مجادله با آسیب   های واردشده از تحریم   ها، تنها یک نمونه از موانعی 
است که کارآفرینان کشور باید در کنار رسیدگی به سایر مشکالت درون بنگاهی، به آن 

سروسامان دهند که البته تجربه طوالنی   مدتی نیز در آن به دست آورده   اند.
ــت که تولیدکنندگان ایرانی، مانند تولیدکنندگان سایر نقاط دنیا، طی  این در حالی اس
نزدیک به سه سال اخیر، در تنگنای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز قرار داشتند و به ویژه 

در ایران، تولیدکنندگان که بخش بزرگی از آنها بنگاه   های کوچک و متوسط هستند، 
در طول دوران پاندمی این بیماری آسیب    جدی دیدند. در چنین شرایطی و با توجه به 
پیامدهایی که بخش تولید کشور در محیط پیرامونی اقتصاد با آن مواجه است، اصالح 
نظام مالیاتی که طی چند سال گذشته از سوی دولت و مجلس طرح شده و بخشی از 
آن قرار است به اجرا درآید، ذهن پرمشغله بنگاه   های تولیدی کشور را به خود مشغول 
کرده    که قرار است چه پیامدها یا حتی دستاوردی برای این بخش از اقتصاد کشور به 

همراه داشته باشد. 
همان طور که اشاره شد، صاحبان تولید در کشور طی سال های گذشته، به واسطه اعمال 
ــیب   های جدی در موازنه   های اقتصادی و کسب وکار خود  تحریم   ها و پدیده کرونا، با آس
مواجه شده   اند. از این رو، مطالبه این بخش از فعاالن اقتصادی، کارآمدسازی نظام مالیاتی 
مبتنی بر حمایت از تولید و دوری از تحمیل فشارهای مالی بر این حوزه است. این در حالی 
است که از جمله معضالت جدی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، کمبود نقدینگی 
ــخه  ــت که در صورت تجویز نس برای تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت خطوط تولید اس
ــتانی   ها، گره دیگری بر مشکالت آنان افزوده خواهد شد. نگاهی به  جدیدی از مالیات   س
ــتقیم، تردیدهایی در مورد اراده دولت در حمایت از  الیحه اصالح قانون مالیات   های مس
بخش تولید بروز داده است؛ هرچند رویکردها و ماهیت این الیحه نشان می دهد که دولت 
عزم خود را برای تغییر ریل اقتصادی کشور و عبور از منابع نفتی جزم کرده    و از این منظر، 

قابل دفاع است.
براساس ماده »1۳۲« قانون مالیات   های مستقیم، فعالیت   های تولیدی و معدنی در واحدهای 
تولیدی و معدنی بخش   های تعاونی و خصوصی، از مالیات معاف هستند. در الیحه اصالح 
قانون مالیات   های مستقیم نیز بر کسب مالیات بر جمع درآمد و عایدی سرمایه تاکید شده 
است. با این حال، بررسی اجمالی این الیحه، بیانگر نکاتی مبهم است که به نظر می رسد، 
ــبت به رفع آن و ابهاماتی که در این باره نزد  ــوی تدوین   گران و قانون گذاران باید نس از س
فعاالن اقتصادی وجود دارد، اقداماتی صورت گیرد. از جمله اینکه به نظر می رسد، رویکرد 
الیحه اصالح قانون مالیات   های مستقیم، بر برخی معافیت   های مالیاتی و به طور مشخص، 
در حوزه کشاورزی که بخش بزرگی از ساختار تولید در کشور را تشکیل می دهد، متمرکز 
ــده و از این منظر، نگرانی هایی را در میان تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکار ایجاد  ش

کرده است.
ــت و  ــور، امری ضروری اس ــالح نظام مالیاتی در کش ــر، به   رغم اینکه اص ــوی دیگ از س
ــد که  ــه می   گذارد، این مهم نیز ضروری به نظر می رس ــی نیز بر آن صح بخش   خصوص
اصالحات اقتصادی در حوزه مالیات، نیازمند بستری آرام و باثبات در فضای اقتصادی و 
مستعد سرمایه گذاری است که در کشور همچنان با آن فاصله داریم و شاید اجرای نظام 
جدید مالیاتی در بستری مناسب، انتظار واقعی این روزهای کارآفرینان و صاحبان تولید 

در کشور باشد.«

ــتارت  آپ ترایب در واقع حاصل ۳ ذهن خالق است که نه در نقطه ای از ایران و شهر  اس
تهران، بلکه در کانادا به هم رسیده اند و با همکاری یکدیگر و کار تیمی اقدام به تاسیس 

آن کرده اند.
ــتارت  آپ از سوی جوانان نخبه و کارآفرین  ــکل گیری ده ها اس »به زودی باید منتظر ش
ایرانی در کشورهای دیگر، از ترکیه و فنالند گرفته تا کانادا و آمریکا باشیم.« این جمله 
یک واقعیت تلخ است اما باید آن را قبول کنیم زیرا با موج بسیار گسترده ای از مهاجرت 
ــتارت آپی و کارآفرین ایرانی )به خصوص برنامه نویسان( روبه رو هستیم و این  جوانان اس
جوانان ایرانی که خیلی هایشان با ویزای استارت آپی و کارآفرینی در حال مهاجرت هستند 
به زودی استارت آپ هایی خواهند ساخت که خیلی از آن هامی تواند جهانی شود. یکی از 
نمونه های موفق این استارت آپ ها»ترایب« نام دارد که سه جوان کارآفرین و بسیار موفق 

ایرانی بعد از مهاجرت به کانادا در این کشور راه اندازی کرده اند و باوجود اینکه مدت 
زیادی از تاسیس آن نمی گذرد به موفقیت های بسیاری دست یافته است تا جایی که 
ــی از آن تهیه کرده است. این استارت آپ در واقع حاصل  مجله معتبر فوربس گزارش
ــت که نه در نقطه ای از ایران و شهر تهران بلکه در کانادا به هم  ــه ذهن خالق اس س
ــیس آن کرده اند. محسن  ــیده اند و با همکاری یکدیگر و کار تیمی اقدام به تاس رس
مالیری، سیاوش محمودیان و سهیل علوی سه کارآفرین جوان و می توان گفت خوره 
ــتند که حاال در کانادا استارت آپ  ترایب را راه اندازی کرده اند  استارت آپی ایرانی هس
ــعه داده اند که مجله بسیار معتبر فوربس هم گزارشی از آن تهیه  و آن را چنان توس
کرده است. البته بنیان گذاران این استارت آپ کارآفرینانی هستند که تجربه های بسیار 

موفقی را پشت سر گذاشته اند.
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کارآفرینان

 سه غول ایرانی استارت آپی
در سه ضلع مثلث استارت آپ  ترایب محسن مالیری، سیاوش محمودیان و سهیل علوی 
قرار گرفته اند. محسن مالیری یکی از کارآفرین باسابقه در اکوسیستم استارت آپی ایران 
ــابقه هم بنیان گذاری و مدیرعاملی در آواتک یکی از بزرگ ترین  ــوب می شود و س محس
 startup Turkey TEDEx شتاب دهنده های استارت آپی ایران را در کارنامه دارد. او در
  NPR سخنرانی داشته و در نشریات معتبری چون گاردین، فوربس وstartupGrind و
مطالبی درباره موفقیت ها و عملکرد او منتشر شده است. خود او گفته اعتقاد زیادی به 
جمله معروف استیو جابز دارد که می گوید:»آن آدم هایی که آن قدر دیوانه هستند که فکر 

می کنندمی توانند دنیا را تغییر دهند، در واقع همان هایی هستند که این کار را می کنند.
مالیری می گوید: »تجربیاتی که مِن محسن مالیری در ارتباط با کارآفرینان موفقی مانند 
مدیران و موسسان سایت های دیجی کاال، تخفیفان، کافه بازار و... در استارت آپ ویکندها و 
جشنواره های وب داشته ام، منجر به یافتن 7 راز موفقیت کارآفرینان شد.« او معتقد است 
که یک کارآفرین باید روحیه جنگجویی داشته باشد و یک جمله از بروسلی را همیشه نقل 
می کند: »بهترین جنگجوها، افراد معمولی ولی با تمرکز باال هستند.« محسن مالیری در 
مصاحبه ای گفته است: »خیلی ها به من می گویند که مگر قرار است تمام آدم هایی که در 
دنیا هستند، کارآفرین بشوند؟ این اتفاق شاید هیچ وقت نیفتد!اما من اعتقادم این است که 
کارآفرینی، یک سبک از زندگی و الیف استایل است. کارآفرینی یک شغل نیست. چه شما 
یک خانم خانه دار باشید، چه یک دانش آموز در مدرسه،یا یک دانشجو حتی اگر شاغل در 

یک دفتری هستید،می توانیدسبک زندگی کارآفرینی را تجربه کنید.«
یکی دیگر از هم بنیان گذاران ترایب سهیل علوی است که پیش از این بنیان گذار سایت 
ــت. او با پایان تحصیل در سال 1۳84، ایران را به قصد ادامه تحصیل در  ریحون بوده اس
کانادا ترک کرد و سال 1۳87 )۲۰۰9(، در رشته هنرهای دیجیتال از کالج سنکای کانادا 
فارغ التحصیل شد. او همچنین New Media را در دانشگاه رایسون تورنتو و علوم کامپیوتر 
را در دانشگاه UNB فراگرفت.سهیل عالوه بر ریحون هم بنیان گذار چند استارت آپ در 
کشورهای آمریکا، کانادا و حتی چین بوده است. همچنین در مدیریت دو شتاب دهنده، 
یکی زیرمجموعه تک استارز چین و دیگری آواتک ایران، مسئولیت داشته است. او دراین 
دو شتاب دهنده باعث جذب بیش از ۲۳ میلیون دالر سرمایه شده و برای بیش از 4۲۰ 
نفر شغل ایجاد کرده است.سهیل علوی در سال 1۳9۳ به دلیل فوت پدرش به ایران آمد 
و تصمیم داشت بعد از اتمام مراسم، به کانادا برگردد. اما با مشاهده تغییرات ایجادشده در 
فعالیت های اقتصادی و توسعه استارت آپ ها، مشتاق شد تا در ایران بماند و کاری را شروع 
کند. به دلیل تجربه ده ساله ای که در خارج از کشور به دست آورده بود، از او دعوت شد تا 
به کارآفرینان تازه کار کمک کند و به عنوان مربی در مرکز شتاب دهی آواتک، کار خود را 
آغاز کرد. مدتی بعد هم به فکر راه اندازی استارت آپ ریحون افتاد. خودش در این باره گفته 
است: »در 1۰ سالی که در خارج از ایران زندگی می کردم تمام وعده های غذایی خود را به 
صورت آنالین، سفارش می دادم و هنگامی که به ایران آمدم، کمبود چنین سرویسی را به 
شدت احساس کردم. زمانی که در مرکز شتاب دهی آواتک، رستوران های خوب آن منطقه 
را نمی شناختم و هربار که برای سفارش غذا از دیگران پرس و جو می کردم با حجم زیادی 
از تراکت های تبلیغاتی مواجه می شدم که باید از بین شان انتخاب می کردم. همین مسئله 

من را به فکر راه اندازی سامانه آنالین غذا انداخت.«
سومین هم بنیان گذار استارت آپ ترایب در کانادا سیاوش محمودیان،متولد 1۳67 است. 
او برنامه نویسی را از نوجوانی آغاز کرد و تا پیش از خروج از ایران، به صورت همزمان در 
۳ رشته مهندسی عمران، مهندسی صنایع و مهندسی IT در مقطع کارشناسی، تحصیل 
می کرد.سیاوش محمودیان پیش از این به عنوان بنیان گذار، مدیر ارشد فناوری و مشاور 
فنی، در شرکت های مختلف در آمریکا و ایران مشغول به کار بوده است. او از کودکی به 
معنی واقعی یک خوره کامپیوتر بوده و خودش چنین تعریف کرده است: »بعضی وقت ها 
اتفاقات خیلی ساده ای به نظر افراد موفقیت می آید. مادرم من را وقتی بچه بودم خیلی 
نمایشگاه می برد. همیشه چیزهای خیلی جالب و جدید آن جا پیدا می کردم. یک بار وقتی 
نمایشگاه رفتیم، یک کامپیوتر آن جا دیدم. روی آن فقط یک بازی فکری نصب بود که 
باید یک آجر را به یک محل خاص می رساندی. هنوز هم آن بازی با تمام جزئیات یادم 
هست. آن زمان آتاری و سگا داشتم، اما کی بورد و مونیتور برایم خیلی جذاب تر بود؛ اینکه 
یک دستگاه این همه دکمه داشته باشد برایم خیلی جالب بود. آشنایی اتفاقی ام با یک 
دستگاه ناآشنا را یک موفقیت می دانم. چند مدت بعد وقتی پسرعمه ام از ایتالیا آمد،اولین 

جمله ای که به او گفتم این بود: »سعید، بیا کامپیوترمو ببین!«پسرعمه ام که از من 4 سال 
بزرگ تراست با هیجان گفت: »باریکال! کامپیوتر خریدی؟« اما چند لحظه بعد وقتی به 
اتاقم آمد، دید کلی صندلی را کنار هم گذاشته ام و با نخ تمام اتاق و صندلی ها را به هم 
چسبانده ام طوری که به سختی می شد وارد اتاق شد و از کامپیوتر هم خبری نبود. سعید 
گفت: »پس کامپیوتر کجاست؟« بعد متوجه شد منظورم از کامپیوتر همان نخ و صندلی ها 
بوده است. لحظه ای به من خندید، اما یادم هست با هم ساعت ها با همان کامپیوتر من بازی 
کردیم! تا مدت ها کسی جرأت نداشت به اتاق من وارد شود. چون ممکن بود کامپیوترم 

خراب بشود!«
  استارت  آپ ترایب چیست؟

ــتارت  آپ ترایب )به معنی قبیله یا جامعه(در کشور کانادا راه اندازی شده و به تازگی  اس
توانسته 7.5 میلیون دالر سرمایه برای رشد و توسعه جذب کند. این استارت آپ با یک ایده 
متفاوت در بستر شبکه های اجتماعی، می خواهد مشتریان کسب وکارها را به یک ارزش 
قابل اتکا تبدیل کند. مجله فوربس در گزارشی درباره این استارت آپ نوشته است: »جالب 
می شد اگر مشتری های شما می توانستند کارهایتان را برایتان انجام دهند. پاسخ دادن به 
سواالت یکدیگر در مورد محصوالت شما، ارائه ایده هایی برای پیشرفت و تشویق یکدیگر 
برای استفاده بیشتر از خدمات؛ هیجان انگیز، اما کمی غیرقابل باور است. اما به نظر می رسد 
سیاوش محمودیان، هم بنیان گذار و مدیرعامل شرکت ترایب، راه حلی پیدا کرده است که 

جامعه مشتریان بتوانند در پیشبرد کسب و کار به شرکت ها کمک کنند.«
سیاوش محمودیان در گفت وگو با این مجله بسیار معتبر گفته است: »موفق ترین شرکت ها 
آنهایی هستند که احساس تعلق در بین مشتریان خود ایجاد می کنند. شما با این کار 
می توانید مشتریان خود را به بخش بزرگ تری از کسب و کار خود تبدیل کنید. جامعه 
مشتریان - یا شبکه های اجتماعی که حول محور تجارت شکل گرفته اند – راهی برای 
دستیابی به این هدف هستند. بنابراین ترایب بستری را ارائه می دهد که مشاغل می توانند 
روی آن جامعه خود را ایجاد کنند. سرویس نرم افزاری آن، مشتریان را قادر می سازد تا به 
سرعت شبکه های اجتماعی خود را که به صورت سفارشی برای این کسب و کار احداث 
شده است، داشته باشند.هدف این است که حتی مشتری بدون دانش کدنویسی بتواند 

چیزی شبیه به فیس بوک،لینکدین یا Slack خود را در مدت کوتاهی ایجاد کند.«
ــری به یکدیگر مراجعه  ــکالت یا همفک ــتریانی که برای حل مش در واقع با ترایب مش
می کنندسریع تر و بهتر از زمانی که منتظر پاسخ پشتیبانی یک شرکت خاص می مانند 
پاسخ می گیرند. همچنین مدیران محصول نیز بازخوردهای بی پایانی از آنچه مشتریان در 
مورد کسب و کار آنها فکر می کنند دریافت می کنند که به بهبود کسب و کار آنها کمک 
می کند. عالوه بر این محتوای تولید شده توسط کاربر که در این انجمن ها تولید می شود، با 
موتور جست وجوی گوگل به طور فزاینده ای ارزش باالتری را برای این کسب و کار ایجاد 
ــنهادی است که از زمان راه اندازی استارت آپ ترایب در سال  می کند.این یک ارزش پیش
۲۰19 مورد توجه مشتریان قرار گرفته است. استارت آپ ترایب در مدت ۳ سال با استقبال 
بسیار زیادی مواجه شده است به طوری که تعداد مشتری ها با رشد 4۰۰ درصدی نسبت 
ــال گذشته روبه رو شده است و به نوشته سایت فوربس هر روز حدود ۳۰۰ جامعه  به س
جدید در ترایب ایجاد می شود و چیزی نزدیک به 8۰،۰۰۰ شبکه در سراسر جهان در بستر 

ترایب فعالیت می کنند.
ــت: »شبکه های اجتماعی سنتی با ارائه  ــیاوش محمودیان به مجله فوربس گفته اس س
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ــب و کارها برای راه اندازی فضاهای  خدماتی مانند صفحات گروهی، ابزاری را برای کس
اختصاصی برای مشتریانشان در شبکه خود فراهم می کند. اما ترایب بر این باور است که 
سرویسی که به طور ویژه برای کمک به شرکت ها ایجاد شود و به طور مستقل راه اندازی 
شود، می تواند بسیار کارآمدتر باشد.ما فکر می کنیم کاری را که Shopify با آمازون انجام 
داده است می توانیم با فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی انجام دهیم. ما می خواهیم 
ــاغل، صاحب مشتری خود باشند و آنها باید بتوانند فضا و محیط مورد نظر خود را  مش
بسازند.« او گفته است: »درعمل 9۰ درصد راه اندازی یک شبکه اجتماعی برای یک کسب 
و کار و موفقیت آن به ایجاد جامعه برمی گردد و فقط 1۰ درصد آن فناوری اطالعات است، 

اما بسیاری ازشرکت ها تمرکز خود را بیشتر روی بخش دوم ماجرا می گذارند. تحقیقاتی 
که توسط گارتنر انجام شده نشان می دهد، دوسوم مشتریان وفادار به یک کسب و کار، به 
خاطر تجربه کاربری به آن احساس وفاداری می کنند و این نکته تاثیر بیشتری نسبت به نام 
تجاری و قیمت دارد. داده های جهانی نشان می دهد شرکت های مبتنی بر تجربه مشتری 
ــد ساالنه 1.6 برابر تا 1.9 برابر در حفظ مشتری، نرخ خرید مکرر و ارزش ماندگاری  رش
مشتری را نسبت به سایر شرکت ها ارائه می دهند.« رویکرد پلت فرم ترایب به این شکل 
است که مشتریان را قادر می سازد به سادگی آن دسته از برنامه هایی را که به بهترین وجه 

کار از یک کسب و کار استفاده می کنند جذب کنند و ارزش باالتری به آن بدهند.

اسکات فارکوئر چطور به 18 میلیارد دالر ثروت رسید؟

حامی گروه ها و بهره  وری بیشرت

از اسکات فارکوئر، بارها به عنوان یکی از کارآفرینان و میلیاردرهای استرالیایی تقدیر 
ــده است. در فهرست بلومبرگ از 5۰۰ میلیاردر جهان، اسکات فارکوئر در جایگاه  ش
1۰1اُم است. او در سال ۲۰۲1، در رتبه بندی فوربس از میلیاردهای جهان در جایگاه 
15۰اُم ایستاد. ثروت اسکات فارکوئر به عنوان هم بنیان گذار شرکت اتالسیان از ارائه 
ــرکت های تجاری و... برای بهبود عملکردها به  خدمات فناوری محور به گروه ها در ش

دست آمده است.
ــورها، برای ماجراجویان  ــتریان در دیگر کش کارآفرینی و ارائه خدمات جهانی به مش
استرالیایی سخت به نظر می رسد. با این حال، تعداد کارآفرینانی که با ظهور فناوری 
از دل استرالیا و نیوزیلند خدماتشان را به شرکت های بین المللی عرضه می کنند، کم 
نیست. برنامه ها و اپلیکیشن های موبایل، نقطه قوتی برای کارآفرینی کسانی است که 
دستی بر آتش فناوری دارند اما از دره سیلیکون و هر مرکز فناوری جهانی که فکرش 
را می کنید، دورند. با این حال کسب وکاری که اسکات فارکوئر همراه با مایک کانن 
ــرگرمی و طراحی به مشتریان  بروکز راه اندازی کردند، خدماتی پیچیده تر از بازی، س

عرضه می کند.
در فهرست بلومبرگ از 5۰۰ میلیاردر جهان، اسکات فارکوئر در جایگاه 1۰1اُم است. 
او در سال ۲۰۲1، در رتبه بندی فوربس از میلیاردهای جهان در جایگاه 15۰اُم ایستاد. 
ــال ۲۰19، در رتبه بندی فوربس، اسکات فارکوئر به عنوان پنجمین  همچنین در س
ــت. عالوه بر این، او در سال ۲۰17، 9۳اُمین فرد  ــترالیا شناخته شده اس ثروتمند اس
جهان بود که از مسیر فناوری به ثروت رسیده بود. ارزش دارایی های اسکات فارکوئر از 
سال ۲۰15 تا سال ۲۰۲1، به طور مداوم رو به افزایش است. این رقم درسال ۲۰15، 
1.1 میلیارد دالر تخمین زده شده است اما در سال گذشته، ارزش دارایی های اسکات 
فارکوئر، بیش از 14 میلیارد دالر برآورد شده است. برای نخستین بار در سال ۲۰17 
بود که ارزش دارایی های فارکوئر به بیش از ۲ میلیارد دالر رسید. در سال ۲۰18 او 
صاحب ۳.4 میلیارد دالر ثروت بود. این رقم در سال ۲۰19، 6.9 میلیارد دالر برآورد 
شده است. در سال ۲۰۲۰ این رقم به 8 میلیارد دالر و در نهایت، در سال ۲۰۲1، به 

بیش از 14 میلیارد دالر رسیده است.
ــعه دهندگان نرم افزارهای  ــیان و از توس ــرکت اتالس فارکوئر از مدیران اجرایی در ش
سازمانی است. این شرکت مستقر در سیدنی، بیش از 18۰ هزار مشتری در سراسر 
جهان دارد و درآمد آن در سال ۲۰۲1، بیش از ۲.1 میلیارد دالر گزارش شده است. 
ــال ۲۰15 این شرکت توانست نخستین عرضه عمومی اش را در نیویورک اجرا  در س
ــرکت برای ساخت نرم افزارهای  ــرکت فارکوئر اکنون به بیش از ۲5 هزار ش کند. ش

سازمانی بهتر خدمات می دهد.
 اتالسیان چطور اوج گرفت؟

اسکات فارکوئر و مایک کانن بروکز، شرکت اتالسیان را با دریافت 1۰ هزار دالر اعتبار 
ــرکت نرم افزاری بود تا به گروه های  ــگاه کلید زدند. هدف آن ها ایجاد یک ش از دانش
ــی و ... برای همکاری بهتر کمک کنند.  ــرکت های تجاری، فرهنگی، مال فعال در ش
ــیان در اختیار بیش از ۲5 هزار مشتری خود  ــرکت اتالس نرم افزارهایی که امروز ش
قرار می دهد، زمینه رشد همکاری، بحث و تبادل نظر و سازماندهی گروه ها را فراهم 
کرده است. بیش از 15۰ هزار سازمان بزرگ و کوچک، اعم از سازمان های خصوصی 
و دولتی، مثل مرسی، تویلیو، اسپاتیفای و ویزا از محصوالت شرکت فارکوئر استفاده 
می کنند. براساس گزارش سایت ادونس، از بین 1۰۰ شرکت فورچون، 85 شرکت از 

مشتریان جهانی شرکت اتالسیان اند.
ــتانه »یک درصد تعهد کن« را  ــیان در سال ۲۰15، جنبش بشردوس شرکت اتالس
ایجاد کرد. براساس این جنبش، شرکت هایی که از محصوالت اتالسیان برای بهبود 
عملکرد گروه های مستقر استفاده می کنند، باید یک درصد از سود سهام را به کارهای 
نیکوکارانه اختصاص دهند. اتالسیان و به طور تقریبی 4 هزار شرکت دیگر در سراسر 

جهان، به جنبش بشردوستانه »یک درصد تعهد کن« پیوسته اند.
ــکات جوان ترین فردی است که در سال ۲۰۰6 در کنار مایک کانن بروکز، دیگر  اس
بنیان گذار اتالسیان جایزه کارآفرین سال در استرالیا را دریافت کرد. هم چنین این دو 
ــال ۲۰16، به عنوان تاجران سال در استرالیا انتخاب شدند  موسس اتالسیان، در س
ــال ۲۰17، نام آن ها در فهرست های جهانی نشریه فوربس از تغییردهندگان  و در س
و ثروتمندان جهان قرار گرفت. اسکات، غیر از کار اتالسیان، صندوق سرمایه گذاری 
ــدف از راه اندازی این  ــت. ه ــکیپ کپیتال راه اندازی کرده اس خصوصی ای به نام اس
ــت به ویژه شرکت هایی که در حوزه  ــرکت های فناوری محور اس صندوق، توجه به ش

سالمت و مدیریت کالن داده ها کار می کنند.
 ماجرای اوکراین

ــیان بی حاشیه نبوده است. مدیران شرکت  ــرکت موفق اتالس جنگ اوکراین برای ش
در آغاز جنگ، حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند. در تاریخ ۲ مارس، اسکات 
فارکوئر و مایک کانن بروکز در پیامی برای مشتریان و سهامداران نوشتند: »کار دولت 
ــیه را محکوم می کنیم. ما با مردم اوکراین هستیم و در مبارزه آن ها برای حفظ  روس

آزادی و مدنیت در کنارشان ایستاده ایم.«
اما در روزهای آینده مدیران شرکت اعالم کردند وضعیت کنونی اتالسیان در ارتباط 
ــیه به اوکراین از نظر ژئوپلیتیکی پیچیده است و همه برای تحلیل آن  با حمله روس



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

31

14
01 

ماه
د   

ردا
/ م

 8
ه 3

مار
ش

کارآفرینان

مدیران اوبر سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟

عملکرد موفق مدیر ایرانی اوبر

ــرکت اتالسیان اعالم کرد فروش همه نرم افزارهایش به روسیه را  تالش می کنند. ش
متوقف کرده و فروش نسخه های جدید و به روزرسانی برای حامیان دولت روسیه در 
این جنگ را به حال تعلیق درآورده است. با این حال اخباری در روزهای گذشته از 
جنگ منتشر شد که نشان می داد شرکت اتالسیان هم چنان به فروش نرم افزارهایش 
ــیه ادامه می دهد که از جمله این ارگان ها، وزارت بهداشت  به ارگان های دولتی روس
روسیه است. عالوه بر این، بسیاری از اتالسیان انتقاد کردند که چرا مثل مایکروسافت، 
ــته از جنگ روسیه و  ــرکت های فناوری محور، در روزهای گذش نتفلیکس و دیگر ش

اوکراین، از این کشور خارج نشده است.
  اسکات تنهاست؟

همکاری مایک کانن بروکز و اسکات فارکوئر از نمونه های موفق در تجارت با دوستان 
دانشگاهی است. مایک کانن بروکز، در سال 1979 در استرالیا به دنیا آمد. پدر مایکل، 
مدیر مالی بود و برای شرکت های آمریکایی کار می کرد. مایکل در سیدنی به مدرسه 

رفت و در دانشگاه نیوساوت ولز به تحصیل ادامه داد. هم کالسی شدن با اسکات فارکوئر 
مسیر زندگی مایک را تغییر داد. آن ها در سال ۲۰۰۲ به یک زوج تجاری موفق تبدیل 
شدند و با دریافت 1۰ هزار دالر اعتبار از دانشگاه، شرکت اتالسیان را تاسیس کردند. 
سرعت رشد اتالسیان با وجود عدم تمرکز بر بازاریابی سنتی بسیار باال بود. در سال 
۲۰1۰ شرکت اتالسیان توانست سهامش را به فروش برساند. شرکت سرمایه گذاری 
اکسل پارتنر 6۰ میلیون دالر از سهام اتالسیان را خرید و سرانجام عرضه اولیه سهام 
شرکت در نیویورک در سال ۲۰15 انجام شد. در این سال اتالسیان 46۲ میلیون دالر 
سهام جدید فروخت. ارزش اتالسیان اکنون بیش از 4 میلیارد دالر ارزیابی شده است. 
مایک کانن بروکز اکنون شرکتی را مدیریت می کند که درآمد آن در سال ۲۰17 به 
بیش از 6۰۰ میلیون دالر رسیده است. مایک کانن بروکز صاحب ۲۳ درصد از سهام 
اتالسیان است. او متاهل است و با همسرش در شهر سیدنی استرالیا زندگی می کند. 

او در فهرست بلومبرگ از 5۰۰ میلیارد جهان در رتبه 1۰۲اُم است.

ــال  ــال ۲۰۲1 به دلیل عملکرد خوب این مدیر در س ــاهی در س درآمد دارا خسروش
۲۰۲۰ و در جریان همه  گیری کرونا افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، خسروشاهی 
ــرکت اوبر از ماه می تا دسامبر امتناع کرد و همین به افزایش  از دریافت حقوق  از ش

درآمد او در سال ۲۰۲1 منجر شد.
هم گیری کووید 19 کابوسی برای اوبر بود اما حاال، آمار و ارقام از وضعیت درآمدزایی 
ــی یاب اینترنتی جهان، در حال دور شدن از  ــرکت نشان می دهد، نخستین تاکس ش
ــرکت، دارا خسروشاهی در سال  ــت. درآمد مدیرعامل ش روزهای تاریک کرونایی اس
گذشته نسبت به دو سال پیش،  6۳ درصد افزایش یافته است. هرچند این میزان رشد 
درآمد مدیرعامل اوبر، 5۳ درصد از عملکرد ۲۰19، یعنی یک سال پیش از همه گیری 

کمتر است، اما باز هم باید آن را به فال نیک گرفت.
ــایت مارکت واتچ نوشت مدیرعامل اوبر در سال گذشته 19.9 میلیون دالر درآمد  س
ــرکت اوبر تنها 1۲.۲  ــت. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، ش ــب کرده اس کس
میلیون دالر به دارا خسروشاهی پرداخت کرده بود. در سال های پیش از همه گیری 
کرونا، درآمد دارا خسروشاهی به بیش از 4۰ میلیون دالر می رسید.  او در سال ۲۰19، 
ــال و با  ــرکت اوبر 4۲.4 میلیون دالر دریافت کرد اما این رقم در کمتر از یک س از ش

همه گیری کرونا، به کمتر از ۲۰ میلیون دالر رسید.
ــال گذشته شامل یک میلیون دالر پایه حقوق  و بیش از  درآمد مدیرعامل اوبر در س
ــرکت بود که به  ــهام و ۲.4 میلیون دالر پاداش ش 16 میلیون دالر آورده از محل س
ــویقی« می گویند. هم چنین مدیرعامل اوبر بیش  ــهام غیرتش آن »درآمد از محل س
ــت.  ــاری و مدیریتی در اوبر دریافت کرده اس ــر بابت امور ج ــزار دالر دیگ از 5۰7 ه
ــزار دالر بابت امور امنیتی و  ــاهی مدیرعامل اوبر 4۰۰ ه ــالوه بر این، دارا خسروش ع

هزینه های شخصی اش هم دریافت کرده است. براساس آنچه اوبر اعالم کرده، درآمد 
دارا خسروشاهی در سال ۲۰۲1 به دلیل عملکرد خوب این مدیر در سال ۲۰۲۰ و در 
ــت. در سال ۲۰۲۰، خسروشاهی از دریافت  جریان همه گیری کرونا افزایش یافته اس
حقوق  از شرکت اوبر از ماه می تا دسامبر امتناع کرد و همین به افزایش درآمد او در 

سال ۲۰۲1 منجر شد.
عالوه بر تالش برای بهبود آورده شرکت، پیش از درگیری با مالیات ها و استهالک، در 
سال ۲۰۲1  شرکت اوبر اعالم کرده دستاوردهای  مدیرعامل محدود به این گزینه ها 
نیست و پیشرفت منظم در شکل دادن به مدل کسب وکار اوبر را هم شامل می شود. 
اوبر که در ماه های گذشته در برخورد با رانندگان در شناسایی جایگاه خود به عنوان 
پیمانکار مستقل دچار مشکل شده بود، امیدوار است با تالش های دارا خسروشاهی، 
به عنوان پیمانکار مستقل شناخته شود و با این مدل در همه کشورهای جهان کار 
ــر را در رابطه با رانندگان به  ــیدن به  مدل IC+، که جایگاه اوب ــد. تالش برای رس کن
ــتقل تعریف می کند، باعث شد این شرکت در سال های اخیر با  عنوان پیمانکار مس
ــارهای زیادی دست و پنجه نرم کند. در این مدل کسب وکاری، برای رانندگان  فش
و دیگر  همکاران اوبر مزایایی در نظر گرفته شده اما در نهایت، اوبر در قبال این افراد 
ــخص این افراد را به عنوان  به عنوان کارکنان خود هیچ تعهدی ندارد و به طور مش
ــاهی و دیگر مدیران اجرایی شرکت اوبر  ــایی نمی کند.  خسروش کارکنان خود شناس
تالش کردند با مدل پیمانکار مستقل بودن اوبر، در کالیفرنیای آمریکا، در یونان و در 

انگلستان کار کنند.
 حقوق دیگر مدیران در اوبر

ــته میالدی چه میزان درآمد کسب کردند؟ نلسون  ــال گذش دیگر مدیران اوبر در س
چای، مدیر مالی اوبر، 6.8 میلیون دالر درآمد در سال ۲۰۲1 کسب کرده است. این 
رقم در سال  ۲۰۲۰، 11.6 میلیون دالر بود. جیل هازلبیکر، معاون مدیرعامل در امور 
بازاریابی و روابط عمومی در سال گذشته 7.9 میلیون دالر درآمد داشت درحالی که 
این رقم در سال ۲۰۲۰، 1۲.6 میلیون دالر بود. تونی وست، مدیر ارشد حقوقی اوبر 
ــب کرد. این رقم در سال ۲۰۲۰، 1۲.۳  ــته 7.4 میلیون دالر درآمد کس ــال گذش س
میلیون دالر بود.  نیکی کریشنامورتی، مدیر ارشد مردمی در اوبر سال گذشته 1۰.7 
ــال ۲۰۲۰، 5.۲ میلیون دالر درآمد کسب  ــت درحالی که س میلیون دالر درآمد داش
ــر جهان ۲۲ هزار و 4۰۰ کارمند دارد که در مجموع در سال  کرده بود. اوبر در سراس
ــت. حاال با فروکش  ــته به آن ها 81 هزار و 8۲5 دالر حقوق پرداخت کرده اس گذش
کردن همه گیری کرونا در کشورهای مختلف جهان، اوبر امیدوار است با غلبه بر یکی 
از اصلی ترین چالش ها یعنی مدل کار با رانندگان و دیگر همکارانش، به نتایج بهتری 
ــال های آینده برسد. به نظر می رسد با توجه به عملکرد دارا خسروشاهی، او تا  در س

سال  ۲۰۲5 در اوبر باقی بماند و به کارش ادامه دهد.
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چهاردهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر استان تهران صبح سه  شنبه چهارم 
مردادماه سال جاری، با حضور صولت مرتضوی، معاون اجرایی رییس جمهور، محسن 
ــتغال وزارت کار، حامد ویس  ــتاندار تهران، کریمی بیراوند، معاون اش منصوری، اس
ــران، محمد مهدی برادران،  ــتان ته ــی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس کرم
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بشیر انیسی، رییس کانون کارافرینان برتر استان 
تهران، رضا نقی زاده، دبیر کانون کارافرینان برتر استان تهران  و جمعی ازمسوولین، 

مدیران و کارافرینان برتر دوره های پیشین  در مجتمع ورزشی تالش برگزار شد.
نوآوری های بنگاه های اقتصادی که توسط این جشنواره مورد بررسی قرار گرفته اند، 
مشتمل بر نوآوری در محصوالت، ارائه خدمات جدید، نوآوری در فناوری، نوآوری در 
منابع و مواد اولیه، نوآوری در زنجیره تأمین و نوآوری در دسترسی به بازار و مشتریان 

جدید است.
ــهامی عام( ، معاون اجرایی رییس  به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا ) س
جمهور در مراسم اهدای جوایز ، تندیس طالیی روز ملی صنعت و معدن را به دکتر 

داوود  ادیب رییس هیات مدیره شرکت صنایع ارتباطی آوا اهداء نمود.
ــی صنعت و معدن  ــه در پیش تر  در روز مل ــاور و دانش بنیان ک ــرکت  فن ــن ش  ای
ــده و  ــور رییس جمهور به عنوان واحد برترملی  انتخاب ش ــمی با حض نیز در مراس
تندیس طالیی و رتبه اول صنعت برق و الکترونیک کشور را کسب نموده بود، عناوین 
ــنواره  ــورای عالی انفورماتیک در حوزه های مختلف، برگزیده جش »رتبه های یک ش
ــیخ بهایی ، چند  ــنواره فن آوری ش بین المللی خوارزمی  در چند دوره مختلف، جش
ــنواره علم تا عمل، دریافت  ــنواره ملی فاوا وزارت ارتباطات، برگزیده جش دوره جش
تندیس رعایت حقوق  مصرف  کننده در چند سال متوالی ، واحد برتر از سوی وزارت 
ــوی وزارت کار ، واحد تولیدی برتر از سوی  ــور، واحد تحقیق و توسعه برتر از س کش
وزارت صمت، واحد فناور برتر از سوی وزارت علوم، دارنده مدال طالی سازمان جهانی 
مالکیت فکری و همچنین یونیدو، برترین شرکت دانش بنیان کشور، برترین شرکت 
ــیا و مجری موفق طرح کالن ملی  NGN/IMS معاونت  پارک های فن آوری آس
علمی  و فناوری ریاست جمهوری« را در کارنامه خود  داشته است، در سال 14۰1 نیز 

به عنوان کارافرین برتر شناخته شد و مورد تقدیر مسوولین قرار گرفت.
گفتنی است، شرکت صنایع ارتباطی آوا، با بیش از ۲5  سال تجربه و برخورداری از 
مهارت و دانش کارشناسان متخصص، یکی از صنایع فناور کشور و پیشگام در زمینه 
فناوری های نوین مخابراتی بوده و از سال 1۳97، طراحی و تولید مراکز تلفن نسل 

تندیس طالیی چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران به دکرت داوود ادیب اهدا شد

جدید مبتنی بر شبکه را براساس جدیدترین فناوری مخابراتی  روز دنیا آغاز نموده 
ــرکت فناور در راستای اهداف خود و متناسب با دانش روز دنیا، ضمن  ــت. این ش اس
ــتم های مدیریت کیفیت نوین، موفق به اخذ تاییدیه های مختلف از  استقرار سیس
جمله  »آزمایشگاه های مرجع کشور« و »سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی کشور« و 

ده ها تاییدیه و لوح و افتخار ملی و بین المللی گردیده است.

 
 در ابتدای مراسم جشنواره، معاون اجرایی رییس جمهور، گفت: مقام معظم رهبری 
امسال را سال اشتغال دانش بنیان نام گذاری کردند و ما معتقدیم که اگر برخی موانع 

برداشته شود، ایران بهشت تحقق این شعار می شود. 
مرتضوی با بیان اینکه کشور ما می تواند مؤلفه های اقتصادی را اصالح کند، یادآور شد: 
در این صورت هم تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و هم ایجاد درآمد می کند و هم 

می توانیم فاصله طبقاتی و ضریب جینی را کاهش دهیم.
معاون اجرایی رییس جمهور یادآور شد: با همکاری سه ضلع دولت، بخش خصوصی و 

جوانان دانشمند می توانیم دست به دست هم داده و به اقتدار اقتصادی برسیم.
وی افزود: اراده دولت سیزدهم بسترسازی برای کارآفرینی و افزایش تولید ملی و رفع 

سایر موانع تولید است.
ــوزه معاونت رئیس جمهور  ــات متعددی هم در ح ــان کرد: جلس مرتضوی خاطرنش
ــود؛ رئیس جمهور  ــت جمهوری برای رفع موانع تولید برگزار می ش و هم خود ریاس
کارگروه هایی را برای بازگشت بنگاه های راکد به فرآیند تولید تشکیل و آن ها را مأمور 

به رفع موانع تولید کرده اند.
 معاون اجرایی رییس جمهور خطاب به کارآفرینان گفت: با امکانات موجود در ایران 
ــن کار می توانیم تولید و درآمد  ــم مولفه های اقتصادی را اصالح کنیم. با ای می توانی

ناخالص ملی و فاصله طبقاتی و ضریب جینی را تغییر دهیم. 
ــم محسن منصوری، استاندار تهران بیان نمود: مهم ترین حلقه   در ادامه این مراس
تولید حضور سرمایه انسانی زبده و کارآمد است. ما درکشور خود کم و کسری در 
ــیر  ــد نداریم. به خصوص در تهران ظرفیتهای بزرگی داریم؛ تهران مس حوزه تولی
ــی قابل توجهی است و همجواری با استان های پرجمعیت ظرفیت بازار ما  دسترس
ــت. همچنین جامعه فعال کارگری در استان تهران  ــتر کرده اس را روز به روز بیش
سرمایه کم نظیری برای ماست. در نهایت اثرگذارترین بخش در حوزه تولید جامعه 

کارفرمایی هستند. 

 در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران، کمیته برگزاری این جشنواره از بین 21۹ بنگاه اقتصادی ثبت  شده در سامانه جشنواره و پس از سه مرحله 
داوری بر اس�اس اطالعات خوداظهاری و مس�تندات بارگذاری شده در سامانه، اس�تعالم از مراجع ذیربط ، بازدید میدانی و راستی آزمایی نوآوری های شومپیتری 
)مشتمل بر نو آوری در محصول / خدمت جدید ، نو آوری در فناوری ، نو آوری در منابع / مواد اولیه ، نو آوری در زنجیره تامین و نو آوری در دسترسی به بازار و 

مشتریان جدید (، دکتر داوود ادیب، رییس هیات مدیره صنایع ارتباطی آوا به دریافت تندیس طالیی جشنواره در بخش صنعت  موفق شد.
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استاندار تهران گفت: دولت تعهداتی نسبت به جامعه تولید دارد و سیاست های کلی 
ــت. از تعهدات ما به جامعه تولید این است که بتوانیم  ــمت و سو اس نظام به این س
مسیر تولید را هموار کنیم و موانع را برداریم. که بخشی از این اصالحات باید در حوزه 

فرآیندها و بخشی در حوزه قوانین باشد. 
وی تصریح کرد: ما در قالب ستاد تسهیل و کارگروه های اقتصادی هر هفته جلساتی 
را برای پیگیری امور برگزار می کنیم و در کارخانه ها حاضر می شویم تا مسائل را به 

صورت مصداقی حل کنیم. 
ــای دولت را به نفع کارفرمایان  ــتیم تمام ظرفیته منصوری ادامه داد: ما موظف هس
هدفمند و قانونمند صرف کنیم تا از این طریق به ظرفیت تولید و اشتغال کمک کنیم. 

در این مسیر کانون ها و تشکل های حوزه کارفرمایی ماموریت جدی دارند. 
ــتغال وزارت کار، گفت: در  ــه، محمود کریمی بیرانوند، معاون اش در ادامه  این جلس
دولت سیزدهم با تدابیر رییس جمهور محترم مسئله اشتغال و تولید جزو اولویت ها 

قرار گرفته است. 
ــتغال  ــتگاه اجرایی در زمینه تولید و اش وی تاکید کرد: اگرچه وزارت تعاون یک دس
ــکل  ــت اما وظیفه پیگیرِی مش ــر و هماهنگ کننده بازار کار اس ــت و نهاد ناظ نیس

کارفرمایان را برعهده خود می دانیم. 
معاون اشتغال وزارت کار گفت: ما معتقدیم حاکمیت نمی تواند شغل ایجاد کند و اگر 

قرار است اشتغالی ایجاد شود این کار توسط کارافرینان انجام می شود. 
کریمی بیرانوند به دو مشکل اساسی در زمینه ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: اول 
ــفانه در کشور تقسیم کار ملی در زمینه ایجاد شغل در طول چهار دهه  اینکه متاس
نداشتیم. دوم اینکه ما همواره اشتغال را هدفگذاری کردیم و نه تولید را. ما همیشه 
فکر می کنیم اشتغال با پول دادن درست می شود اما باید بدانیم که اصلی ترین متغیر 

در اشتغال تولید است. 
وی به پنج حوزه  تولید اشاره کرد و گفت: مسائل حقوقی، زیر ساختی، تامین مالی، 
بازار و علم و فناوری پنج ضلع اصلی تولید هستند که ما باید روی اینها کار کنیم تا 
از این طریق اشتغال پایدار ایجاد کنیم. این پنج ضلع در طرح زیست بوم اشتغال در 

دوره وزارت قبل به رییس جمهور ارائه شده است.

ــم نمایندگان منتخب برگزیدگان ، مطالب مد نظر خود را عنوان  در پایان این مراس
ــران وزارت  تعاون، کار و رفاه  ــنواره ، مدی ــوده و از تالش ها و زحمات ، مجری جش نم
ــوی ، مهندس کریمی و همچنین مهندس  اجتماعی و علی الخصوص مهندس موس
ــی زاده ، دبیر کانون  ــتان تهران ، دکتر نق ــون کارافرینان برتر اس ــی، رییس کان انیس
ــی کانون نهایت تقدیر و  ــتان تهران  و دکتر قدیری مدیر اجرای ــان برتر اس کارافرین

قدردانی خود را به عمل آوردند.
 این جشنواره در بیانیه خود آورده است:  »ما می توانیم از کارآفرینی رشد و پیشرفت 
ــته باشیم. لذا کارآفرینی،  ــورها، افزایش بهره وری و رفاه اجتماعی را انتظار داش کش
خالقیت، نوآوری و کسب وکارهای ریسک پذیر سوخت موتور اقتصاد در عصر حاضر 

در نظر گرفته می شوند«.

دکتر غالمعلی حسنی صدر، مدیرعامل مجموعه تحقیقاتی و تولیدی صنایع ارتباطی 
ــعه  اقتصادی و  ــر کارآفرینی موتور محرکه  توس ــان این که در عصر حاض ــا بی آوا ب
اجتماعی کشورهای صاحب تکنولوژی است و  نقش اساسی را در فرآیند های توسعه 
جوامع پیشرفته داشته است گفت : امروزه نوآوری ، عنصر اولیه کارافرینی است و این 
شرکت نیز سعی نموده تا رویکردها و  رهیافت های مختلفی از نو آوری را در فرایندهای 
ــود را به برنامه های  ــتراتژیک خ ــب و کار خود نهادینه نموده و  برنامه های اس کس

عملیاتی تبدیل نماید .
حسنی صدر ادامه داد: در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت های مستمر سعی نموده ایم 
تا با ترکیبی از نو آوری های توسعه ای با ارایه  خدمات موجود به کاربران که با اعمال 
ــت و یا  نوآوری های توسعه ای با  تغییرات و بهبود محصوالت در آنها همراه بوده اس
ارایه خدمات  به کاربران جدید و همینطور نو آوری های تحولی با ارایه خدمات جدید 
به کاربران،  خط مشی کارآفرینانه خود را دنبال نموده و در طی دو ماه اخیر، نتیجه 
ــاله پژوهشگران و مدیران خود را با انتخاب این شرکت به  مثبت زحمات چندین س
عنوان واحد نمونه ملی برتر و برگزیده اول صنعت برق و الکترونیک و دریافت تندیس 
ــن برتر بخش صنعت در  ــت و معدن و همینطور کارآفری ــی در روز ملی صنع طالی
سال 14۰۰ درچهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران و دریافت تندیس 

طالیی، در کارنامه  شرکت متجلی و برای برنامه های آتی خود برنامه ریزی نماید.
ــنی صدر افزود: ما مأموریت خود را این گونه تعریف کرده ایم که برند آوا  دکتر حس
به عنوان یک برند ایرانی در بازارهای  داخلی و خارجی شانه به شانه برندهای معتبر 
ــتیم که در آینده نزدیک با خودکفایی کامل  در  جهانی حرکت کند  و امیدوار هس
ــم . درحال حاضر در حوزه  ــورمان افتخار آفرینی نمایی ــیاربرای کش حوزه ثابت و س
ــور توسط این شرکت وجود  NGN/IMS  ثابت ، توانایی کامل برای تامین نیاز کش
دارد و امیدوار هستیم که با حمایت اپراتورهای بزرگ کشور در حوزه سیار نیز بتوانیم 
تجربه ۲۰ ساله کسب شده را عملیاتی و اجرایی نموده و در این زمینه نیز وابستگی 

کشور را به حداقل برسانیم.
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بازار اینترنت ایران رو به اشباع؛ رشد ناامیدکننده تعداد مشترکان فیبرنوری در کشور

ضریب نفوذ خطوط تلفن همراه در کشور به عدد 16۷ رسید

به استناد جدیدترین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
مجموع خطوط فعال اپراتورهای تلفن همراه کشور تا پایان خردادماه 14۰1 به حدود 
141 میلیون و 445 هزار خط رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به عدد 167 

رسیده است.

ــتناد جدیدترین گزارش ادواری سازمان تنظیم مقررات، تا پایان خردادماه سال  به اس
ــور واگذار شده است.  جاری ۲۰7 میلیون و 987 هزار و ۲۰9 خط تلفن همراه در کش
سهم همراه اول بیش از 1۰6 میلیون، ایرانسل بیش از 9۳ میلیون و رایتل بیش از8/5 

میلیون خط است.
تعداد مجموع خطوط فعال اپراتورهای همراه کشور به 141 میلیون و 444 هزار و 988 
ــت که از این تعداد، همراه اول 75 میلیون و 4۳7 هزار و 666، ایرانسل 6۰  ــیده اس رس
ــزار و 489 و رایتل 5 میلیون و ۲81 هزار و 8۳۳ خط فعال دارند و  ــون و 7۲5 ه میلی

بدین گونه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 167 رسیده است.
سایر اطالعات اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز در جداول آمده است که بخشی از آن 

در ادامه آمده است:

براساس آخرین گزارش ادواری رگوالتوری، ضریب نفوذ اینترنت ثابت تا پایان خردادماه 
سال جاری کاهش اندکی داشته و ضریب نفوذ اینترنت همراه نیز با وجود آنکه در فصل 
نخست امسال نسبت به فصل پیش از آن با رشد اندکی مواجه بوده اما روند این رشد نسبت 

به سال 14۰۰ کندتر بوده است.
ــتناد جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضریب نفوذ  به اس
اینترنت ثابت در سال جاری کاهش اندکی داشته و ضریب نفوذ اینترنت همراه هم اگرچه 
در فصل نخست امسال نسبت به فصل پیش از آن با رشد اندکی مواجه بوده ولی روند این 
رشد نسبت به سال 14۰۰ کندتر بوده است، لذا با توجه به اشباع نسبی بازار اینترنت کشور 

باید ارتقا کیفیت اینترنت پیش از گذشته در اولویت متولیان قرار گیرد.
گزارش شاخص های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در دوره بهار 14۰1 نشان از 
افزایش اندک مشترکین اینترنت همراه نسبت به سه ماه پایانی سال 14۰۰ دارد؛ همچنین 

میزان مصرف اینترنت همراه از ۳.۲ میلیارد گیگابایت عبور کرده است.
نکته قابل تامل دیگر روند کند عرضه فیبرنوری است، در مقایسه با زمستان سال گذشته 
تنها 4 هزار مشترک به تعداد مشترکین فیبر نوری افزوده شده است؛ رقمی که با توجه به 

تالش وزارت ارتباطات برای توسعه فیبر نوری تا حدودی ناامید کننده به نظر می رسد.
رگوالتوری در این گزارش آمار جدیدی ارایه کرده و به میزان مصرف اینترنت همراه در 

گزارش خود اشاره کرده است. 
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مصرف اینترنت اپراتورهای همراه در بهار 14۰1 حدود ۳ میلیون و ۲85هزار ترابایت معادل 
حدود ۳.۳ میلیارد گیگابایت بوده است که همراه اول و ایرانسل سهم 9۳ درصدی از آن 

دارند. در این آمار ایرانسل بیشترین سهم را در حجم اینترنتی مصرف کاربران دارد.
آن طور که در گزارش رگوالتوری آمده است، کل مشترکین اینترنت 3Gو 4G ایرانسل 
حدود 41 میلیون و 59۳ هزار مشترک بوده و این رقم برای همراه اول حدود 51 میلیون 
ــت. رایتل نیز بیش از 4 میلیون و ۳۳۰ هزار مشترک اینترنت  ــترک اس و 9۰8هزار مش

داشته است.

 
جداول منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات پیرامون میزان مصرف اینترنت ثابت 
نشان می دهد تعداد مشترکین اینترنت ثابت در فصل نخست امسال نسبت به زمستان 

14۰۰ کاهش اندکی را تجربه کرده و به 11 میلیون و ۳۳هزار مشترک رسیده است.
نکته قابل تامل نیز تعداد مشترکین فیبر نوری است که طی سه ماه گذشته تنها 4 هزار 
مشترک به آن اضافه شده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات بارها بر تالش ها برای 
توسعه  پروژه  فیبرنوری در کشور تاکید کرده است اما به نظر می رسد همچنان مشترکان 

حداقلی به این سرویس دسترسی دارند.
ــان می دهد مخابرات بیش از ۲۰7 هزار  ــترکان FTTH نش این گزارش در زمینه مش
مشترک سرویس FTTH در کشور دارد در حالی که 17 شرکت FCP در مجموع 5۲9 
مشترک دارند. شاید این انحصار پیش آمده دلیلی بر عدم رشد تعداد مشترکین اینترنت 
فیبرنوری باشد، اگرچه وزارت ارتباطات این فرصت را در اختیار تمامی شرکت های عالقمند 

برای توسعه فیبر نوری قرار داده است.
 VDSL و ADSL گفتنی است همچنان مشترکان اینترنت ثابت بیشتر از سرویس های
استفاده کرده که 5 میلیون آن ها مشترک مخابرات و ۳ میلیون نیز مشترک سایر FC ها 
هستند. تعداد اشتراک های ارتباطات ثابت به تفکیک سرعت تا پایان سه ماهه اول سال 
14۰1 نیز نشان می دهد سرعت ۲ تا 1۰ مگابیت بر ثانیه بیشترین مشترک را دارد. این 
البته بدان معنا نیست که سرویس هایی با این سرعت از طرفداران بیشتری برخوردار هستند 
بلکه احتماال علت آن عدم امکان استفاده از سرویس های پرسرعت تر بنا به دالیل نبود 

زیرساخت باشد.
 

  رشد ضریب نفوذ تلفن همراه همچنان ادامه دارد
آمارهای رگوالتوری در بخش تلفن همراه خبر از عبور ضریب نفوذ موبایل در کشور از 

167 درصد می دهد؛ اگرچه روند رشد آن ادامه دارد اما کند شده است. 
ــته  ــترین خط فعال را داش همچنان همراه اول با 75 میلیون و 4۳7هزار مورد، بیش
ــال و رایتل با 5 میلیون و  ــا 6۰ میلیون و 7۲5هزار خط فع ــل ب ــس از آن ایرانس و پ
ــد خطوط  ۲81هزار خط فعال در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. اما از نظر میزان رش

ــبت به زمستان 14۰۰، همراه اول با رشدی 1.۲درصدی باالتر از دو اپراتور  فعال نس
دیگر قرار گرفته است.

  آخرین وضعیت تلفن ثابت در کشور
در بخش انتهایی گزارش رگوالتوری به بررسی وضعیت ارتباطات ثابت طی بهار 14۰1 
می پردازیم. ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور حدود ۳4.64 درصد گزارش شده که نسبت 

به سه ماهه آخر 14۰۰ کاهش اندکی را تجربه می کند.
حدود ۲9 میلیون و ۳4۳هزار مشترک فعال تلفن ثابت در کشور هستند که نزدیک به 99 

درصد آن ها از مخابرات خط دریافت کرده اند.
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GDPR در ترازو!

امروزه یک گفتمان رایج در رسانه ها و فضای اندیشگاهی و نخبگانی متمایل به بازار 
آزاد این است که اصوال هرگونه تالشی برای مقررات گذاری و نظام مند کردن تحوالت 
ــال، خالقیت و نوآوری را قربانی می کند و عوارض جانبی نامطلوبی  در عصر دیجیت
ــنگین تر و پرهزینه تر از مزایای آن هستند. این گفتمان  به بار می آورد که غالبا س
ــمن مهلِک نوآوری است  را می توان در این دیدگاه خالصه کرد که تنظیم گری، دش
و از این رو، به خاطر اهمیت رشد اقتصادی و نوآوری در توسعه، حوزه های مختلف 
ــکل های  ــوند و یا اداره آن ها از طریق ش فناورانه باید تا حد امکان مقررات زدایی ش
مختلف خودتنظیم گری و استانداردسازی عملی، به بخش خصوصی واگذار شود. در 
نتیجه چنین گفتمانی، تالش ها برای تنظیم مقررات، به عنوان شکل هایی جدید از 
ــت دار نوآوری مطرح می شود. این گفتمان را می توان بر اساس  حمایت گرایی دوس
استدالل های تاریخی و اقتصادی پاسخ داد و با آن مقابله کرد؛ چراکه این دولت ها 
ــی برای توسعه اقتصادی را فراهم  ــاخت های اساس بوده اند که در طول تاریخ زیرس
کرده اند. استفاده از رویکرد بازار آزاد برای تحوالت دیجیتال کنونی در عمل، خنثی و 
بی اثر خواهد بود؛ چراکه شرایط اجازه دادن به بازارها از طریق تعامل پویای عرضه و 
تقاضا برای خودتنظیم گری یکسان نخواهد بود. این امر، ممکن است در طوالنی مدت 
منجر به تقویت روندها و موقعیت  قدرت های مسلط کنونی در بازار شود که در نهایت 
ــده تر نوآوری خواهد  ــکل های پویا و توزیع ش رقابت را مخدوش می کند و مانع از ش
شد. این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران، نمود چنین دیدگاهی در رویکرد 
ــائل حوزه فناوری های دیجیتال تا  ــورها به قانون گذاری و مواجهه با مس واقعی کش
حد زیادی با موقعیت آن ها نسبت به شرکت های بزرگ و بازیگران کلیدی صنعت 
ارتباط دارد؛ به دیگر سخن، جاماندن از صف قدرت های اصلی اکوسیستم دیجیتال 
در جهان زمینه ساز توسل و اتکا بیشتر اتحادیه اروپا بر مقررات و قوانین برای کنترل 
ــت.  ــیلیکون ولی بوده اس ــبت به غول های س و اعمال حکمرانی از طریق قانون نس
ــخصی)GDPR(  مسلما در زمره برجسته  مقررات عمومی حفاظت از داده های ش
ــه جانبه میان  ترین تالش های قانونی یکپارچه حاکمیت ها با هدف تنظیم رابطه س

سیاه و سفید حفاظت از داده های شخصی؛ 

فائزه اسمعیلی
آزمایشگاه داده و حکمرانی

کاربران، بخش خصوصی و دولت پیرامون عنصر بنیادین سازنده، مولد و محرک اقتصاد 
دیجیتال یعنی »داده شخصی« محسوب می شود که با گذشت حدود 4 سال از اجرای 
آن می توان با نگاه به مسیر طی شده، قضاوتی منصفانه  و نتیجه محور در خصوص سیاه 

و سفید بازتولید این تجربه در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور انجام داد. 

ــاس فعالیت بسیاری از کسب وکارهای آنالین و  امروزه تحلیل و پردازش داده ها، اس
ــت، ردیابی فعالیت ما در فضای مجازی، اطالعاتی که  ــر جهان اس آفالین در سراس
ــنجی ها وارد می کنیم و داده های شخصی ما که میان شرکت ها و  در فرم ها و نظرس
ــازمان های مختلف رد و بدل می شود، مبنای توسعه انواع خدمات شخصی سازی  س
ــانه های اجتماعی تالش می کنند  ــتند. رس ــده و فناوری های مرتبط با آن ها هس ش
ــتر به آن ها عالقه دارند، به ایشان نشان  محتواهایی را که به طور خاص کاربران بیش
ــرکت های تبلیغاتی می خواهند، تبلیغات مرتبط با نیازهای شما را نمایش  دهند، ش
دهند و به طور کلی می توان گفت کسب وکارها با هدف افزایش سود خود، از داده های 
مختلف از جمله  داده های شخصی مربوط به هریک از ما استفاده می کنند تا با توسعه 
ــمندتری در مقایسه با رقبای  فناوری های به روزتر و کارآمدتر، خدمات بهتر و ارزش

خود ارائه دهند.

البته جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش  داده های شخصی توسط شرکت های مختلف 
ــت و امکان دسترسی افراد غیرمجاز به پایگاه های اطالعاتی، سرقت  بدون خطر نیس
ــان برگزاری انتخابات  ــرات – که به طور خاص در زم ــی افکار و نظ هویت، مهندس
حساسیت بیشتری دارد - و افشای عمومی داده ها به هرنحو، تنها بخشی از خطراتی 
ــی از داده های  ــخصی ما را تهدید می کند. در این میان بعض ــت که داده های ش اس
ــخصی مثل اطالعات پزشکی، مالی و هویتی از حساسیت بیشتری برخوردارند و  ش

انتظار می رود اقدامات امنیتی بیشتری برای محافظت از این داده ها انجام شود.
ــی از جمع آوری و  ــوط به کاهش خطرات ناش ــا و مالحظات مرب ــوع دغدغه ه مجم

ردیاب��ی فعالیت ما در فضای 
در  ک��ه  اطالعات��ی  مج��ازی، 
فرم ها و نظرس��نجی ها وارد 
می کنیم و داده های شخصی 
م��ا ک��ه می��ان ش��رکت ها و 
سازمان های مختلف رد و بدل 
می شود، مبنای توسعه انواع 
خدمات شخصی س��ازی شده 
و فناوری های مرتبط با آن ها 

هستند.
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پردازش داده های شخصی توسط شرکت های فناوری، موجب تصویب قوانین مرتبط 
ــورهای مختلف جهان شده است. مقررات  ــخصی در کش با محافظت از داده های ش
ــت از داده )General Data Protection Regulation( که با  عمومی محافظ
ــناخته می شود، یکی از برجسته ترین قوانین حوزه صیانت  نام اختصاری GPPR ش
ــت GDPR توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و بعد از اجرای آن در سال  از داده اس
۲۰18، الگوی تصویب قوانین مشابه در کشورهای دیگر جهان از جمله ترکیه، ژاپن، 
برزیل، آرژانتین و ... قرار گرفته است. قانون GDPR نماینده رویکردی ویژه و نسبتاً 
پرطرفدار نسبت به مساله محافظت از داده های شخصی است که در کشور ما نیز منبع 
پیشنهادات سیاستی و لوایح و طرح های مختلفی در سال های اخیر قرار گرفته است.  
شناخت نقاط ضعف و قوت این قانون می تواند به ارزیابی این طرح ها و لوایح و آینده 

حکمرانی داده در کشور کمک کند.
 

در توصیف قانون GDPR می توان گفت، محور اصلی تکالیف مقرر شده در این قانون، 
به رسمیت شناختن حق اشخاص نسبت به داده  های خود و به تبع آن الزام شرکت ها 
ــرایط و امکانات حداکثری مدیریت و کنترل بر داده های  ــبت به فراهم کردن ش نس
شخصی است. GDPR مجموعه مفصلی از حقوق، از جمله »حق دسترسی، اصالح و 
پاک کردن داده ها، حق اعتراض نسبت به پردازش داده و حق انتقال داده های شخصی 
ــتم دیگر« را برای شخص موضوع داده به رسمیت شناخته  ــتم به سیس از یک سیس
ــانی که داده های شخصی را پردازش یا  ــت و برای رعایت این حقوق، تمامی کس اس
ــازی، پردازش و  ــرل می کنند باید الزامات خاص مربوط به جمع آوری، ذخیره س کنت

انتقال داده را رعایت کنند.

البته اثرات واقعی ناشی از اجرای قانون  GDPR، با اهداف اولیه تصویب آن، متفاوت است؛ 
ــی از اجرای این قانون اشاره کرده اند که البته  منتقدان  GDPR به 5 چالش اصلی ناش
 GDPR نیست و تقریباً در مورد تمامی قوانین صیانت از داده که از GDPR منحصر به

الهام گرفته اند، صادق است. در ادامه مختصراً به این 5 چالش اصلی اشاره می کنیم:

GDPR -1، باعث قدرت گرفتن کس�ب وکارهای بزرگتر و ضعیف ش�دن کسب 
ــتانداردهای مقرر شده در GDPR و فراهم  وکارهای کوچکتر می ش�ود: رعایت اس
ــب وکارها  ــنگینی بر دوش کس ــردن ابزارها و امکانات اجرای این قانون، هزینه س ک
می گذارد، اگرچه این هزینه برای شرکت های بزرگ، ناچیز است اما برای شرکت های 
متوسط و کوچک، هزینه هنگفتی محسوب می شود که حتی ممکن است موجودیت 
آن ها را به خطر بیندازد. آمارها نشان می دهد بعد از اجرای GDPR در اروپا، سهِم 
بازار پلتفرم های بزرگ آمریکایی مثل آمازون، فیس بوک و گوگل در اروپا افزایش پیدا 

کرده و سهم بازار شرکت های کوچک کاهش یافته است.
ــختی  ــور ما که اِعمال ضمانت  اجرای قوانین علیه پلتفرم های خارجی به س در کش
ــختگیری نسبت به  ــت، تصویب قوانین محافظت از داده به معنای س امکان پذیر اس
پلتفرم های داخلی و تضعیف جایگاه آن ها نسبت به پلتفرم های خارجی خواهد بود، که 

با سیاست های کلی حمایت از شرکت های فناور و پلتفرم های بومی همخوانی ندارد.

GDPR -2 ، اکوسیستم نوآوری و تحقیق را به خطر می اندازد: بسیاری از الزامات 
ــاً با عملکرد کالن داده، هوش مصنوعی، بالکچین و یادگیری ماشین  GDPR اساس
ــگران را ملزم به افشای اهداف پردازش  ــازگار است، به ویژه مقرراتی که پردازش ناس
می کند و از آن ها می خواهد، پردازش داده ها را به حداقل برسانند. برخی از مهم ترین 
ــت و  ــرفت های علمی اخیر نتیجه پردازش داده به روش های مبتکرانه  بوده اس پیش
ــخاص موضوع داده  ــت در اغلب موارد امکان جلب رضایت از تمام اش باید توجه داش

وجود ندارد.

ــته  GDPR-3 ، امنی�ت س�ایبری را کاهش می ده�د: یکی از پیامدهای ناخواس
ــتم ها را کاهش می دهد و شناسایی مجرمان  ــت که شفافیت سیس GDPR این اس
ــایه مقررات GDPR، اطالعات خود را  ــخت می کند. مجرمان می توانند در س را س
پنهان نگه دارند و این موضوع به افزایش فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی مثل 

ــرقت ادبی و هنری، حمالت سایبری، کالهبرداری آنالین منجر خواهد شد. تضاد  س
بین حریم خصوصی افراد و حق آگاهی عمومی، نیازمند راه حلی متعادل است و تمرکز 

بیش از حد بر موضوع حریم خصوصی می تواند ناامنی بیشتری به وجود آورد.

GDPR-4 ، با اس�م حمایت از مصرف کنندگان، قدرت دولت را افزایش می دهد: 
ــده، این  ــبت به قانون GDPR مطرح ش یکی از اصلی ترین انتقاداتی که از ابتدا نس
ــان افزایش پیدا  ــت که با اجرای این قانون، در عمل کنترل کاربران بر داده هایش اس
ــده بسیاری از مردم از مفاد  ــت، زیرا عدم وجود آموزش های کافی باعث ش نکرده اس
ــان اطالعات کافی نداشته باشند و حتی در صورت اطالع از این  این قانون و حقوقش
حقوق، معموالً برای حفظ حریم خصوصی خود، استفاده از یک پلتفرم محبوب را کنار 
ــازمان های دولتی به ندرت ملزم به رعایت استانداردهای  نمی گذارند. عالوه بر این س
مشابه بخش خصوصی در ارتباط با جمع آوری و پردازش داده های شخصی هستند و 
به نظر می رسد قوانین محافظت از داده، به صورت یک طرفه قدرت دولت را در این 

حوزه افزایش می دهند.

GDPR-5 ، موجب افزایش اعتماد آنالین نشده است: همان طور که پیش از این 
ــد، یکی از اهداف GDPR محافظت از حریم خصوصی کاربران و کاهش  ــاره ش اش
ــی از جمع آوری و پردازش داده های شخصی بوده  نگرانی ها در رابطه با خطرات ناش
است. بسیاری از مطالعات و نظرسنجی های انجام شده پس از اجرای این قانون نشان 
می دهد، کاربران اروپایی احساس امنیت و اعتماد بیشتری در مقایسه با قبل ندارند و 

نگرانی ها درمورد داده های شخصی همچنان وجود دارد.
چالش های قانون GDPR نشان می دهد، باوجود نگرانی هایی که درمورد سوء استفاده 
از داده های شخصی وجود دارد، رویکرد یک جانبه نسبت به این حوزه و نادیده گرفتن 
ــابه می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای کسب وکارهای  اثرات جانبی قوانین مش
ــد فناوری ها را با خطر جدی مواجه کند. در  ــته باشد و مسیر رش کوچک و نوپا داش
شرایطی که حکمرانی داده در کشور ما هنوز به بلوغ نرسیده است و مباحثی همچون 
ــت گذاری در حوزه  ــوه تعامل با پلتفرم های خارجی و نظام سیاس ــت داده، نح مالکی
فضای مجازی روشن نیست، محدودیت گذاری و سخت گیری نسبت به فعاالن بخش 

خصوصی، می تواند نتایج زیان باری برای کشور به همراه داشته باشد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که تجربه کشورهای اروپایی، تنها رویکرد قابل اتخاذ 
در حوزه صیانت از داده های شخصی نیست و در کشورهایی همچون آمریکا، تصویب 
مقررات موضوعی )برای مثال در حوزه بهداشت و سالمت، امور مالی و ...(  با رویکرد 
ــت، چالش  های مربوط محافظت از داده های  ــی به کاربران توانسته  اس آگاهی بخش
ــخصی را به طور نسبی تعدیل نماید. باید توجه داشت که »تالش برای صیانت از  ش
داده های شخصی« و »به خطر انداختن فعالیت کسب وکارهای داخلی و اکوسیستم 
نوآوری در کشور« دو روی یک سکه هستند و سیاست گذاری در این حوزه نیازمند 

بررسی همه جانبه موضوع و در نظر داشتن شرایط داخلی کشور است.

چالش ه��ای قانون GDPR نش��ان می ده��د، باوجود 
نگرانی هایی که درمورد س��وء اس��تفاده از داده های 
ش��خصی وج��ود دارد، رویکرد یک جانبه نس��بت به 
ای��ن ح��وزه و نادیده گرفت��ن اثرات جانب��ی قوانین 
مش��ابه می تواند آس��یب های جبران ناپذی��ری برای 
کس��ب وکارهای کوچک و نوپا داش��ته باشد و مسیر 

رشد فناوری ها را با خطر جدی مواجه کند.
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همراه با 
اتحادیه

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و رشکت تارا تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم  نامه همکاری میان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و شرکت تارا به  
منظور ارائه خدمات بن  کیف الکترونیکی و خرید استقراضی مدت دار بدون کارمزد توسط 
تارا به اعضای حقیقی و پرسنل شرکت های عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 
ایران با معرفی اتحادیه به  منظور خرید کاال و خدمات از فروشگاه ها و مراکز موجود بر روی 

پلتفرم تارا منعقد شد.
در این دیدار که از سوی اتحادیه، دکتر داوود ادیب رییس اتحادیه، مهندس فریبرز نژاد 
دادگر، دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه، مهندس فرهاد کرم زاده، رییس کمیسیون مالی 
حقوقی اتحادیه حضور داشتند، ضمن تشریح فعالیت های اخیر، ظرفیت و پتانسیل اعضای 

اتحادیه تشریح شد.
در این مراسم دکتر داوود ادیب ضمن تشکر و قدردانی از برنامه های حمایتی شرکت تارا، 
به این نکته اشاره کرد که برنامه های پیش روی شرکت تارا می تواند آغازگر یک همکاری 
استراتژیک بین طرفین باشد و سعی خواهد شد تا در اسرع وقت و در فاز اول این همکاری، 
تعدادی از شرکت های عضو و منتخب اتحادیه از طریق دبیرخانه اتحادیه جهت استفاده از 

تسهیالت مد نظر معرفی شوند.
سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا نیز در توضیحاتی، گفت: تارا آمادگی ارائه سرویس 
مورد نظر خود به اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران را دارد و اعضای 
اتحادیه می توانند از فروشگاه های طرف قرارداد تارا خرید کنند و تا دو ماه بعد، همان مبلغ 

را بدون هیچ کارمزدی پرداخت کنند.

در راستای استفاده از خدمات بن  کیف الکترونیکی؛

مهندس فریبرز نژاد دادگر نیز در ادامه این نشست ضمن معرفی واحد مرتبط در اتحادیه 
جهت پی گیری درخواست های اعضا، مطرح کرد که، امیدواریم استفاده از این سرویس و 
سرویس های مشابه که در تفاهم نامه فی مابین پیش بینی شده است بتواند برای هر دو 

طرف در طول مدت همکاری ارزش آفرینی نماید.
در پایان این نشست ضمن امضا تفاهم نامه مقرر گردید تا اقدامات عملیاتی و اجرایی الزم 

در راستای این تفاهم نامه صورت پذیرد.

دکتر داوود ادیب ضم��ن قدردانی از 
برنامه های حمایتی شرکت تارا، ب��ه این 
نکته اش�اره کرد که برنام��ه های پی�ش 
روی شرکت ت��ارا می تواند آغازگر یک 
همکاری استراتژیک بین طرفین باشد 
و سعی خواهد ش��د تا در اسرع وقت 
و در ف��از اول این همکاری، تعدادی از 
شرکت های عضو و منتخب اتحادیه از 
طریق دبیرخانه اتحادیه جهت استفاده 

از تسهیالت مد نظر معرفی شوند.
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استفاده از گوشی هوشمند، حافظه را بهبود می بخشد

کاهش فروش جهانی گوشی های هوشمند در سه ماهه دوم 2022

فروش جهانی موبایل های هوشمند در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، 9 درصد به طور ساالنه 
کاهش یافت و برای نخستین بار از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا به زیر ۳۰۰ میلیون 
دستگاه رسید.مؤسسه تحقیقاتی کانترپوینت ریسرچ  Counterpoint Researchدر 
گزارشی اعالم کرد که فروش جهانی گوشی های هوشمند در سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی 9 درصد به طور ساالنه کاهش یافت و برای اولین بار از زمان شروع همه گیری 
کووید-19 به زیر ۳۰۰ میلیون دستگاه رسید.این شرکت تحقیقاتی مستقر در هنگ کنگ 
ــه ماهه خود اعالم کرد که محموله های صادراتی در سه ماه  ــده س در گزارش به روز ش

منتهی به ۳۰ ژوئن به حدود ۲94.5 میلیون دستگاه رسیده است؛ سطحی که از سه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۰ پس از شروع بحران جهانی کرونا گزارش نشده بود. شرکت سامسونگ 
الکترونیک Samsung Electronics، بزرگترین تولید کننده تلفن همراه در جهان، در 
میان پنج فروشنده برتر جهان قرار گرفت به طوری که در سه ماهه دوم با رشد 9 درصدی 
فروش، عملکرد مثبتی داشت. این میزان فروش، سهم بازار این شرکت را به ۲1 درصد 
رساند. شرکت سامسونگ الکترونیک Samsung Electronics، بزرگترین تولید کننده 
تلفن همراه در جهان، در میان پنج فروشنده برتر جهان قرار گرفت به طوری که در سه 
ماهه دوم با رشد 9 درصدی فروش، عملکرد مثبتی داشت. این میزان فروش، سهم بازار این 
شرکت را به ۲1 درصد رساند. این شرکت فناوری مستقر در کره جنوبی قرار است سری 
جدید گوشی های هوشمند تاشو گلکسی Z خود را به بازار جهان معرفی کند. به گفته 
کانترپوینت، فروش اپل، با ارزش ترین شرکت حاضر در بورس جهان، به دلیل مشکالت 
اقتصادی، به ویژه در چین، جایی که محدودیت های کووید-19 هم چنان به شدت اعمال 
می شود، در طول این دوره پنج درصد سقوط کرد. اپل گزارش داد علی رغم کسب درآمد 
بی سابقه، 1۰.6 درصد در سه ماهه سوم مالی خود نسبت به سال قبل شاهد کاهش فروش 
بوده است. انتظار می رود این شرکت از آیفون های جدید خود در ماه سپتامبر رونمایی 
ــتریجاک، یکی از مدیران کانترپوینت، در این گزارش نوشت: سه ماهه دوم  کند.یان اس
سال ۲۰۲۲ برای بازار جهانی گوشی های هوشمند چالش برانگیز بود، به طوری که اکثر 

فروشندگان کاهش فروش نسبت به سال گذشته را ثبت کردند.

یک پژوهش نشان داده است که استفاده از گوشی هوشمند برای یادداشت برداری و تنظیم 
زنگ هشدار و یادآوری، ممکن است نه تنها مهارت های حافظه شما را از بین نبرد، بلکه 

کامال برعکس به بهبود مهارت های حافظه تان کمک کند.
کارشناسان پیش از این نگران بودند که اتکای بیش از حد به فناوری برای ذخیره چنین 
ــود و توانایی مغز برای حفظ  ــت به »زوال عقل دیجیتال« منجر ش اطالعاتی ممکن اس
اطالعات را بدتر کند.با این حال، پژوهشگران دانشگاه کالج لندن دریافته اند که وابستگی 
به گوشی های هوشمند همچون یک »حافظه خارجی« در واقع می تواند به افراد کمک 
کند چیزهای بیشتری را به خاطر بسپارند.این مطالعه که در مقیاس کوچک ]انجام شد[ 
شامل 158 داوطلب بین 18 تا 71 سال بود. این پژوهش نشان داد که استفاده از دستگاه 
]هوشمند[ نه تنها به افراد کمک می کند تا اطالعات ذخیره شده در دستگاه را به خاطر 

بسپارند، بلکه ]با این روش[ اطالعات ذخیره نشده را نیز به خاطر بسپارند.
]در این آزمایش[ از شرکت کنندگان خواسته شد تا یک ]بازی مربوط به[ حافظه را که 

محققان طراحی کرده بودند بر روی تبلت یا رایانه ای با صفحه لمسی، انجام دهند.
ــده به آن ها روی صفحه نمایش نشان داده شد و وظیفه  ــماره گذاری ش دوازده دایره ش

]شرکت کنندگان[ این بود که برخی از این دایره ها را به چپ و برخی را به راست بکشند
میزان دستمزد آن ها در پایان آزمایش، وابسته به تعداد دایره هایی بود که به خاطر می آوردند 
و به سمت درست صفحه می کشیدند.یک طرف صفحه نمایش ]دایره های با[ »ارزش باال« 
نامگذاری شده بود و دایره هایی که به این سمت کشیده می شدند 1۰ برابر بیشتر از طرف 
دیگر ارزش داشتند.هر شرکت کننده در مجموع این کار را 16 بار انجام داد. در نیمی از 
ــان استفاده کنند تا به خاطر بیاورند که کدام  آزمایش ها، آن ها مجبور بودند از حافظه ش
حلقه ها را به کدام سمت بکشند، درحالی که برای نیمی دیگر، مجاز بودند یادآوری هایی 
ــتگاه تنظیم کنند. پژوهشگران دریافتند که شرکت کنندگان تمایل دارند از  را روی دس
]عملکرد[ دستگاه استفاده کنند تا به آن ها یادآوری شود که دایره ها را به سمت »ارزش 
باال« بکشند.زمانی که شرکت کنندگان این کار را انجام دادند، حافظه آن ها برای ]یادآوری[ 
دایره ها 18 درصد بهبود یافت. در مورد حلقه های کم ارزش، حتی در شرکت کنندگانی که 
هیچ یادآوری برای آن بخش تنظیم نکرده  بودند نیز حافظه شان به میزان ۲7 درصد بهبود 
یافت.دکتر سام گیلبرت، از موسسه علوم اعصاب شناختی »یو سی آل« )UCL(، نویسنده 
اصلی این مقاله می گوید: »ما دریافتیم وقتی که افراد، اجازه استفاده از یک حافظه خارجی 
را داشتند، دستگاه به آن ها کمک کرد تا اطالعاتی را که در آن ذخیره کرده بودند، به خاطر 

بیاورند. این موجب شگفتی ما شد که متوجه شدیم دستگاه، حافظه افراد را برای اطالعات 
ذخیره نشده نیز بهبود می بخشد.«او در ادامه توضیح داد: »دلیل آن هم این بود که استفاده 
از دستگاه باعث تغییر در روش ]به خاطر سپردن[ شد و افراد از حافظه خود به جای ]ذخیره 

اطالعات[ کم اهمیت ]تر[، برای ذخیره اطالعات با اهمیت استفاده می کردند.«
زمانی که افراد مجبور بودند اطالعات را ]به تنهایی و بدون بهره گیری از حافظه خارجی[ 
به خاطر بسپارند، از ظرفیت حافظه خود برای به خاطر سپردن مهم ترین اطالعات استفاده 
کردند؛ اما زمانی که اجازه داشتند از یک دستگاه استفاده کنند، اطالعات بسیار مهم را در 
دستگاه ذخیره می کردند و به جای آن از حافظه خود برای ]به خاطر سپردن[ اطالعاتی 
استفاده می کردند که اهمیت کمتری داشتند.«با این حال، این پژوهش هزینه بالقوه ]ناشی 
از[ استفاده از یادآورها در دستگاه های دیجیتال را هم نشان داد.هنگامی که امکان تنظیم 
ــد[، آن ها دایره های  ــرکت کنندگان گرفته ش پیام یادآوری برای دایره های با ارزش ]از ش
کم ارزش را بیشتر از دایره های با ارزش باال به خاطر می آوردند.این ]واقعیت[ نشان می دهد 
که شرکت کنندگان پژوهش، ]وظیفه یادآوری[ حلقه های با ارزش را به دستگاه سپرده اند و 
سپس آن ها را فراموش کرده اند.دکتر گیلبرت ادامه داد: »نتایج نشان می دهد که ابزارهای 
حافظه خارجی، کارایی دارند. استفاده از یک دستگاه حافظه خارجی برخالف ]این تصور که 
باعث ایجاد[ »زوال عقل دیجیتال« می شوند، موجب می شود حافظه ما در به خاطر سپردن 

اطالعاتی که هرگز ذخیره نکرده ایم، بهبود یابد.
اما ما باید مراقب باشیم که از مهم ترین اطالعات، نسخه پشتیبان تهیه کنیم. در غیر این 
صورت، اگر یک ابزار حافظه از کار بیفتد، چیزی جز اطالعات کم اهمیت در حافظه مان 

باقی نمی ماند.«
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امکان شارژ وسایل الکترونیکی با سطوح سنگی در خانه های هوشمند

نفوذ پگاسوس به تلفن های همراه کارکنان کمیسیون اروپا

صدور مجوز استفاده از تاکسی خودران بایدو در چین

کمیسیون اروپا شواهدی را کشف کرده است که نشان می دهد، برنامه جاسوسی پگاسوس 
به تلفن های همراه برخی از مسئوالن اتحادیه اروپا نفوذ کرده است.

کمیسیون اروپا شواهدی را کشف کرده است که نشان می دهد، یک نرم افزار جاسوسی به 
نام پگاسوس به تلفن های همراه کارکنانش نفوذ کرده است. بر اساس نامه ای که توسط 
خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، یکی از اهداف مهم این جاسوسی دیدیه ریندرز، کمیسر 

دادگستری بلژیکی بود.

نرم افزار جاسوسی پگاسوس، توسط گروه NSO طراحی شده است. این برنامه مخرب 
از زمانی که در سال ۲۰۲1 کشف شد به رژیم های مستبد فروخته شه و برای هدف قرار 
دادن سیاستمداران، روزنامه نگاران و فعاالن مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس گزارشات، 
در اتحادیه اروپا، کشور هایی مانند لهستان و مجارستان از این فناوری برای جاسوسی از 

منتقدان خود استفاده کرده اند.
ریندرز در نامه ای خطاب به نماینده پارلمان اروپا، سوفی اینت ولد، نوشت: هشداری از اپل 
ــت گوشی او توسط این فناوری مورد نفوذ قرار گرفته باشد.  دریافت کرده که ممکن اس

همچنین در این راستا سایر کارکنان کمیسیون اطالعیه های مشابهی دریافت کردند.
این هشدار ها باعث آغاز تحقیقاتی شد که البته نمی توانست تأیید کند که پگاسوس در آلوده 
کردن دستگاه های ریندرز )سیاستمدار بلژیکی و عضو کمیسیون اروپا( یا سایر افراد موفق 
بوده است. با این حال، در یک نامه اشاره شده است که چندین بررسی دستگاه، منجر به 
کشف سرنخ هایی از هک شدن شده، اما نمی توان با قطعیت این موارد را به شخص خاصی 

نسبت داد.
کمیسیون با مجارستان، لهستان و اسپانیا در مورد استفاده آن ها از برنامه پگاسوس تماس 
گرفته است و نگرانی هایی را در مورد عدم رعایت قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا مطرح 
کرده است. به گفته کمیسیون، مجارستان و لهستان، استفاده از این نرم افزار یک مسئله 

مرتبط باامنیت ملی است، بنابراین خارج از حوزه اختیارات اتحادیه اروپا است.

پژوهشگران قصد دارند به وسیله میکروابرخازن ها در سطوح سنگی خانه های هوشمند، 
امکان شارژ وسایل الکترونیکی را با استفاده از این سطوح فراهم کنند.

پژوهشگران تالش می کنند امکانی را فراهم کنند تا دستگاه های خانه هوشمند یا سایر 
وسایل الکترونیکی کوچک را بدون اتصال به شبکه برق و با سطوح اتاق ها شارژ کنند تا 

زندگی راحت تر شود.
اگرچه از سنگ ها، از جمله مرمر و گرانیت، به طور گسترده در ساخت کف، پیشخوان ها و 
پشتی های تزئینی استفاده می شود؛ اما آن ها با دستگاه های ذخیره انرژی مانند باتری ها و 
خازن ها ادغام نشده اند. اما سنگ ها، حتی آن هایی که صیقلی هستند و صاف به نظر می رسند، 
دارای برجستگی ها و شکاف های میکروسکوپی هستند که چسبیدن اجزای الکتریکی به 
آن ها را دشوار می کند. پژوهشگران اخیراً متوجه شده اند که می توانند میکروابرخازن ها را 
که دارای سرعت شارژ و تخلیه شارژ سریع هستند و قدرت ذخیره سازی شان عالی است، با 
لیزر روی سطوح نامنظم قرار دهند؛ بنابراین آن ها تصمیم گرفتند از این یافته برای ساخت 

میکروابرخازن ها روی سنگ مرمر استفاده کنند.
آن ها دستگاهی ساختند که در آزمایش ها، حتی پس از 4 هزار چرخه شارژ و تخلیه شارژ  
باز هم قدرت ذخیره انرژی زیادی داشت.هنگامی که چندین دستگاه میکروانرژی در یک 
آرایه سه در سه به هم متصل شدند، انرژی کافی برای روشن کردن یک ال ای دی ذخیره 

شد. عالوه بر این، دستگاه های ذخیره انرژی سنگ در برابر ضربه های شدید بادوام بودند و 
این قابلیت را داشتند که به سرعت بازیافت شوند.

به گفته پژوهشگران دستگاه های میکروانرژی سنگی احتماالً می توانند از مصالح ساختمانی 
طبیعی انرژی با کارایی باال، قابل تنظیم و دسترسی راحت فراهم کنند.
بنیاد تحقیقات ملی کره بودجه انجام این پژوهش را فراهم کرده است.

شرکت اینترنتی بایدو در بیانیه ای اعالم کرد مجوز استفاده از روبوتاکسی در ووهان و چونگ کینگ را 
دریافت کرده است. این مجوز نشانه تسهیل مقررات چین است که پیش از این ملزم کرده بود حتما 

باید یک نفر پشت فرمان باشد تا در شرایط اضطراری، کنترل خودرو را به دست بگیرد.
بایدو استفاده از خدمات روبرو تاکسی خودران را در مناطق تعیین شده در ووهان از ساعت 9 تا 17 
و در چونگ کینگ از ساعت 9:۳۰ تا 16:۳۰ آغاز خواهد کرد و در هر کدام از این شهرها، پنج دستگاه 

روبوتاکسی نسل پنجم آپولو فعالیت خواهند کرد.
وی دونگ، نایب رئیس گروه رانندگی هوشمند بایدو گفت: این شرکت با رگوالتورها در شهرهایی مانند 
پگن و گوانگژو همکاری می کند تا مجوزهای مشابه را دریافت کند. وی در یک مصاحبه ویدیویی گفت: 
مثل این است که روی ماه فرود آمده ایم و یک پایگاه آنجا ساخته ایم. طولی نخواهد کشید که به مریخ 

یا حتی فراتر از سیستم خورشیدی مان می رویم.
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نابودی صنعت تراشه جهانی با جنگ چین و تایوان

مخفی کردن شماره تلفن در گروه های واتساپ

ــفرهای  ــرکت Cruise LLC در ژوئن مجوزی دریافت کرد تا برای س در آمریکا، ش
تاکسیهای بدون راننده در مناطق منتخب سانفراسیسکو، کرایه بگیرد اما استارتاپ 
مورد حمایت جنرال موتورز پس از دو تصادف جاده ای، اکنون زیر ذره بین رگوالتوری 

قرار گرفته است.
بایدو که بزرگترین موتور جست و جوی چین را اداره می کند، پس از کاهش درآمد 
تبلیغات در فضای موبایل، وارد حوزه هوش مصنوعی و خودروهای خودران شده است. 
واحد رانندگی هوشمند این شرکت، برای خودروسازانی نظیر جیلی، نرم افزار فراهم 

کرده و اپلیکیشن تاکسی آنالین با ناوگانی از خودروهای خودران در شهرهای بزرگی 
نظیر پکن و شانگهای دارد.

ــاس گزارش بلومبرگ، بایدو در ژوییه مدل جدیدی از روبوتاکسی به نام آپولو  بر اس
ــبت به مدل قبلی  ــی کرد که هزینه های تولید آن 5۰ درصد نس ــی 6 را رونمای آر ت
کاهش پیدا کرده و فرصتی را برای سفر ارزان تر ایجاد کرده است. این شرکت شمار 
روبوتاکسیهایی که در جاده های چین دارد را تا پایان امسال به 6۰۰ دستگاه افزایش 

می دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تایوانی TSMC که بزرگترین تولید کننده تراشه در جهان 
ــدار داد که در صورت وقوع جنگ بین تایوان و چین، این شرکت »غیرقابل  ــت، هش اس

استفاده« خواهد شد.
مارک لیو، رئیس هیئت مدیره شرکت تایوانی تی اس ام سی TSMC که بزرگترین تولید 
ــود، در یک مصاحبه ویدئویی هشدار داد که در  ــه در جهان محسوب می ش کننده تراش

صورت وقوع جنگ بین تایوان و چین، این شرکت »غیرقابل استفاده« خواهد شد.
بر اساس این گزارش، شرکت تی اس ام سی حدود 9۰ درصد تراشه های پیشرفته در سطح 

جهان را تولید می کند.

 TSMC را به زور کنترل کند... شما کارخانه های TSMC لیو گفت: هیچ کس نمی تواند
را غیرقابل استفاده خواهید کرد. از آنجایی که اینها تأسیسات تولیدی پیچیده ای هستند ... 
آنها به ارتباط نزدیک با دنیای خارج، با اروپا، با ژاپن، با ایاالت متحده، از مواد گرفته تا مواد 

شیمیایی و قطعات یدکی وابستگی دارند.
لیو همچنین تاکید کرد که در صورت وقوع درگیری و جنگ، دیگر ساخت تراشه »مهم ترین 

چیزی که باید نگران آن باشیم« نخواهد بود.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که چین به ادامه کار شرکت TSMC نیاز دارد، چرا که 
»وقفه تولید ما یک آشفتگی اقتصادی در چین ایجاد می کند و در صورت وقوع جنگ به 

طور ناگهانی تامین پیشرفته ترین قطعات آنها از بین می رود«.
رئیس هیئت مدیره شرکت تایوانی تی اس ام سی همچنین در ادامه به مقامات چین نصیحت 

کرد تا قبل از انجام هر کاری به دقت به عواقب آن فکر کنند.
ــه(  ــه طرف )چین، تایوان و بازار جهانی تراش وی گفت: جنگ فقط می تواند برای هر س

مشکل ایجاد کند. جنگ هیچ برنده ای ندارد، همه بازنده هستند.
لیو همچنین به درگیری کنونی در اوکراین پرداخت و گفت که باید از آن درس گرفت، 
چرا که وضعیت در آنجا یک سناریوی باخت - باخت - باخت برای جهان غرب، روسیه و 

اوکراین ایجاد کرده است.
وی گفت چین و تایوان باید از درگیری اجتناب کنند تا »موتور اقتصاد جهانی بتواند به 
کار خود ادامه دهد.«مصاحبه لیو در حالی منتشر شد که تنش ها بین پکن و تایپه تشدید 
یافته است که بخشی از آن ناشی از سفر احتمالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا است. تایوان یک کشور جزیره ای خودمختار است که پکن آن را بخشی از قلمرو 

مستقل خود می داند.

توسعه دهندگان اپلیکیشن واتساپ در حال آزمایش ویژگی هستند که به 
کاربران اجازه می دهد شماره تلفن خود را از اعضای انجمن پنهان کنند.

اپلیکیشن پیام  رسان محبوب WhatsApp تنظیمات حریم خصوصی 
جدیدی دریافت می کند.

ــاس، توسعه دهندگان در حال آزمایش ویژگی هستند که به  بر این اس
کاربران اجازه می دهد شماره تلفن خود را از اعضای انجمن پنهان کنند. 
هنگام پیوستن به یک گروه، کاربر می تواند انتخاب کند که چه کسی 
ــماره تلفن خود را ببیند. مشخص شده است که به طور پیش فرض  ش

شماره از همه اعضای انجمن پنهان می شود.
تنظیمات جدید درست در قسمت اطالعات گروه قرار دارد. این ویژگی در 

نسخه بتای واتساپ ۲.۲۲.17.۲۳ برای اندروید ظاهر شد.
در ماه ژوئن، واتساپ حداکثر تعداد شرکت کنندگان در چت های گروهی 
ــت، کاربر  ــده اس را از ۲56 به 51۲ افزایش داد. همانطور که گزارش ش
می تواند بالفاصله با تمام 51۲ شرکت کننده مکالمه ایجاد کند یا بعداً با 

مراجعه به اطالعات چت آنها را اضافه کند.
ــانی برای کاربران این پیام رسان در پلتفرم های اندروید،  این به روز رس

iOS و نسخه دسکتاپ واتساپ در دسترس است.
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ICT ministers of Iran, Kazakhstan stress expansion of bilateral ties

Iran’s minister of communications and information 
technology and Kazakhstan’s minister of digital 
development, and space innovations in a meeting in 
Nur-Sultan city, emphasized the need for broadening 
mutual cooperation.
Minister of Communications and Information 
Technology Isa Zarepour on his second and last 
day of visit to Kazakhstan, met and conferred with 
Baghdat Mussin, the Minister of Digital Development, 
Innovations and Aerospace Industry of the Republic of 
Kazakhstan.
In the official bilateral meeting, the two sides emphasized 
the need for further broadening bilateral cooperation 
on issues of mutual interest in telecommunications, 
information technology, and space engineering fields.
Cooperation in the development of a smart government 
in Iran, keeping in mind that Kazakhstan is one of the 
advanced countries in the electronic government field, 
and also cooperation in space industries, including 
the space infrastructures of both countries, scientific 
and research cooperation in the space field, and 
manufacturing joint satellites were among the issues 
of discussion.

Also, ways for the broader presence of Iranian 
companies in Kazakhstan were discussed, which was 
welcomed by the Kazakh minister, and it was agreed 
that in a month’s time an exhibition will be held in 
Kazakhstan in which the Iranian companies will put on 
display their products for presentation and sales.
Zarepour in the meeting also officially invited his Kazakh 
counterpart for a visit to Iran at his earliest convenient 
opportunity, which was accepted by him.

Iran, Russia agree to continue aerospace coop

Iran’s Minister of Information and Communications 
Technology Issa Zarepour said that Iran and Russia 
had very good agreements to continue aerospace 
cooperation.
Zarepour said that Iran was able to define joint work 
alongside the world’s number one or two space powers 
and had very good agreements with the Russian Space 
Agency to continue aerospace cooperation.
Stating that active diplomacy of the 13th government 

in Iran led to the conversion of the contract for the 
purchase of satellites into contracts for transferring 
technology, the ICT minister noted that according to 
the agreements, Iran and Russia will jointly build three 
more versions of the Khayyam satellite.
With follow-ups, Iran and Russia were able to launch 
the satellite successfully with the Soyuz launcher into 
orbit in the past days, he added.
He underscored that the agreement with Russia has 
been done and its memorandum of understanding has 
been inked in the past months and has been welcomed 
by the Russian side.
Iranian “Khayyam” satellite has been launched into orbit 
from the Moscow-operated Baikonur cosmodrome in 
Kazakhstan, marking what Iran called the beginning 
of «strategic» aerospace cooperation between Tehran 
and Moscow.
The Khayyam satellite was sent into orbit by Soyuz2.1-b 
rocket, from the Baikonur Cosmodrome in neighboring 
Kazakhstan.
First telemetry data from the Khayyam satellite are 
reportedly received at the Iranian Space Agency’s (ISA) 
Mahdasht space base.
According to the reports, the satellite will be placed in 
an orbit of 500 kilometers above the Earth’s surface. 
It will send high-resolution images four times a day. 
Imagery from Khayyam will be used to monitor Iran’s 
borders and improve the country’s capabilities in 
management and planning in the fields of agriculture, 
natural resources, environment, mining, and natural 
disasters.






