صاحب امتیاز و مدیرمسوول:
مسعود فاتح
رئیس شورای سیاست گذاری:
دکتر مهدی ادیبان
مشاوران مدیرمسوول:
نیما فاتح ،دکتر داوود ادیب ،فرامرز رستگار ،فریبرز
نژاددادگر ،فریبرز ایرانی ،مهران ارشادی فر و دکتر
جمشیدقضاتی
سردبیر:
مونا ارشادی فر
دبیر تحریریه:
زهرا طاهری
همکاران این شماره:
فرزانه احمدی منش ،زهرا رحیمی
و حمزه فاتح

عکاس ها:
حسین شهالیی و نگار پور بحری
روابط عمومی و امور مشترکین:
زهرا رحیمی
صفحه آرایی و طرح روی جلد:
سمیرا علیدادی
با تشکر از:

8

گام نخست

22

زیر ذرهبین

لزوم مواجهه صحیح با سیاست
کشورهای توسعهیافته در
جذب نخبگان سایر کشورها

تا دسترس��ی آسان به اینترنت
ماه��واره ای چندس��ال فاصله
داریم؟

10

24

یک گام به جلو

ضرورتهایی برای حضور
ماندگار در بازار دانشبنیان
و خالق

گزارش ماه

مرکز نوآوری بانک ملی ایران
«فینوداد» افتتاح شد

دکتر محمد خوانساری ،علی نبوی ،سید فرجام کمانه ،دکتر

14

هاشمی ،قاسم عس�لی ،مهـدی غیاثی ،دکتــر مهـدی

تسهیل فرآیندها ،راهکاری
برای بهرهگیری استارتاپها
از ظرفیتهای قانونی است

در دولت گذشته جلوی توسعه
اپراتورها را گرفتند و ناروا آنها
را جریمه کردند

16

32

سعید ستایــش�ی ،محمدرضـا محمدخـانی ،دکتر علی

وحـدت ،دکتر سیاوش ملکی فر ،حسین ریاضی ،سید حسن
فقیه�ی ،محمدعلــی یوس�فــی زاده ،دکتر س�عیــد
عسکری ،امیـر کیهــان ،محمــد جابــری ،علی رجبی،
ابوالفضل رسولی ،محسن ابوئی مهریزی ،مهدی محسنــی
پور و سمـانه مومنــی

کنکاش

گفتوگوی ویژه

28

اپراتورها

سکوهای بومی

امکانات مناسب برای فعالیت
بیشتر شرکتهای دانش
بنیان و استارتاپها مهیا شود

شاد؛ مدرسهای به وسعت
ایران

18

34

امورآماده سازی وچاپ:
چاپخانه پیمان نواندیش
نشانی چاپخانه:
تهران ،پیچ شمیران ،خیابان بهار ،خیابان سمیه،
گفت و گوی ماه
بازار
تحقق توسعه پایدار نیازمند دو
پالک  ،58طبقه زیرهمکف
اصالح تعرفههای مخابرات،
عنصـر دارایی و دانایی است
تلفن09122438324 -88844663 :
سرمایههای راکد را به جریان
میاندازد
ناظر فنی چاپ :محمدرضا کبودانی
نشانی ماهنامه:
قریب
دکتر
خیابان
کشاورز-
انتهایبلوار
3
خیابان فرصت شیرازی -پالک  -108واحد 17
تولید بومی
ICT in Iran
هدفگذاری برای تولید 20
کدپستی 1419963379
درصدی گوشی بومی تا سال
امور بازرگانی09128216658 :
1404
تلفن66592573 :
دورنگار66936076 :
نق��ل مطالب با ذکر منبع بالمانع اس��ت .ماهنامه درتخلیص مطالب دریافتی آزاد اس��ت .آماده دریافــت مقاالت و
www.4Gnews.ir
وب سایت:
دیــدگاههای نویسندگان،کارشناس��ان و پژوهشگران هستیم .دیدگاهها و تحلیلهای دریافتی از نویسندگان لزوما
پست الکترونیکinfo@4Gnews.ir :
بیانگر دیدگاههای ماهنامه نسل چهارم نیست.

19

گام
نخست

لزوم مواجهه صحیح با سیاست کشورهای توسعهیافته در جذب نخبگان سایر کشورها
خروج نخبگان و متخصصان از کشور همواره بهعنوان یکی از دغدغههای سیاستگذاران مطرح بوده است .این دغدغه عموما مربوط به کشورهایی است که به هر دلیلی
توانایی نگهداشت و جذب این افراد را ندارند .پس از شکلگیری زیستبوم فناوری و نوآوری در سراسر دنیا ،کشورهای توسعهیافته بهعلت کمبود نیروی متخصص،
تمرکز خود را بر جذب نخبگان کشورهای کمتر توسعهیافته یا در حال توسعه گذاشتهاند .کشورهای توسعهیافته با ارائه مشوقهای جذاب از قبیل  startup visaو
 tech visaو در اختیار قرار دادن تسهیالت متنوع و درآمدهای باال سعی در جذب افراد و تیمهای استارتآپی دارند .درواقع ،این مشوقها باعث خالی شدن کشورهای
کمترتوسعهیافته از سرمایه انسانی میشود .این در حالی است که بعضی کشورها این چالش را بهدرستی درک کردهاند و تالش میکنند که از خروج سرمایه انسانی خود
جلوگیری کنند .همچنین برخی دیگر تالش میکنند که نیروهای نخبهای را که طی سالهای گذشته از دست دادهاند ،تشویق به بازگشت یا همکاری کنند.

www.4Gnews.ir
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معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ایران هم از سه سال پیش با راهاندازی سامانه
«همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» تالش خود را معطوف به
بازگش��ت قطعی یا همکاریهای مقطعی این گروه از ایرانیان کرده است« .اشتغال در
ش��رکتهای دانشبنیان»« ،نظام وظیفه تخصصی»« ،وام مسکن»« ،ودیعه مسکن»،
«عضویت در هیأت علمی»« ،برگزاری کارگاههای آموزشی و سخنرانی»« ،فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی»« ،فعالیتهای فناورانه» و «فعالیت بهعنوان استاد مدعو» بخشی از
حمایتهایی است که این معاونت ارائه داده است.
برنامهای برای همکاری مشترک
پرویز کرمی ،رئیس مرکز فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری
ریاس��تجمهوری آغاز برنامه همکاری با متخصص��ان و کارآفرینان ایرانی غیرمقیم را
مربوط به سه سال پیش میداند .کرمی یادآوری میکند که معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری و بنیاد ملی نخبگان این برنامه را مشترکا اجرایی کردند.
او میگوید« :ما طی این برنامه یک همکاری مشترک با دانشجویان ،فارغالتحصیالن،
کارآفرینان و متخصصان ایرانی مقیم سایر کشورها تعریف کردهایم».
کرمی با بیان اینکه بعضی از این افراد در طول همکاری مایل بودند که به کشور بازگردند،
درعین حال ،به گروهی دیگر اشاره میکند که گاهی در کشور و گاهی در خارج از کشور
اقامت دارند .درواقع ،گروه دوم با هموطنان خود پروژههای مشترک را اجرا ،در دانشگاهها
تدریس یا کارگاه تخصصی برگزار میکنند.
رابطان و پایگاههای همکار
رئیس مرکز فناوریهای نرم درباره فعالیتها و فرایندهای این برنامه میگوید« :در برنامه
اجرایی همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور ،کارشناسانی مشخص
در ایران برای ارتباط با فارغالتحصیالن و کارآفرینان مقیم خارج از کشور تعیین میشوند
که با روشهای مختلف با هم در ارتباط هستند».
کرمی ،وظیفه فرد رابط را پیگیری کارهای کارآفرین و متخصصی عنوان میکند که با
توجه به عدمحضور او در ایران و ناآشنایی با مناسبات و بوروکراسی ایران ،ممکن است
با مشکل مواجه شود.او همچنین از حدود « 120پایگاه همکار» برای استقبال ،جذب
و استقرار متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور خبر میدهد که این پایگاهها
درواقع همان مراکز آموزش عالی ،مراکز پژوهشی ،دانشگاهها یا شرکتهای دانشبنیان
هستند.بهگفته کرمی «بهعنوان مثال ،فردی که در حوزه بیوتک کار میکند ،میتواند
در یکی از پایگاههای ما که مرتبط با این حوزه اس��ت و حتی ممکن اس��ت متعلق به
بخش خصوصی هم باشد ،فعالیت کند ».رئیس مرکز فناوریهای نرم همچنین از امکان
برگزاری کارگاه تخصصی ،سخنرانی علمی ایرانیان غیرمقیم در دانشگاههای کشور درباره
موضوعی مشخص و عضویت در هیأت علمی مراکز علمی و دانشگاهی خبر میدهد.
کرمی با اش��اره به اینکه پیگیری این امور و هماهنگیهای الزم از ابتدا تا پایان کار و
مانند آن بر عهده همان فرد رابط است ،میگوید« :ما بهگونهای برنامهریزی کردهایم که
متخصصان مثال شش ماه یا یک سال ،بهطور آزمایشی به فعالیت مورد عالقه خود در
پایگاه همکار مورد نظر بپردازند و اگر با آن مرکز به توافق رسیدند ،بهطور دائمی ماندگار
میشوند».
آمارها چه میگویند؟
سخنگو و مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان از  6500همکاری موفق در قالب این طرح
خبر میدهد که از این تعداد ،حدود  3500نفر بهطور کامل به کشور بازگشتهاند و در
حوزههای مختلف مشغول به فعالیت هستند.کرمی به حدود نه هزار درخواست ثبت شده
در «سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» طی این مدت

اشاره میکند و میگوید« :حدود سه هزار نفر از آنها اقدام به تاسیس شرکت کردهاند و
اکنون در شرکتهای دانشبنیان خود مشغول به فعالیت هستند ».او همچنین با اشاره
به اینکه  350تا  400اس��تاد دانش��گاه در کشور مشغول بهکار شدهاند ،ادامه میدهد:
«حدود  1300پسادکترا در همکاری مشترک با دانشگاهها تعریف شده که این افراد در
وضعیت رفت و برگشت قرار دارند و حدود  4000نفر هم یا سخنرانی داشتهاند یا کارگاه
آموزشی برگزار کردهاند».
کرمی یکی از فواید این برنامه را انجام ندادن هیچگونه تبلیغ دولتی برای آن میداند و
اطالعرسانی برنامه «آیکانتکت» را از طریق خود متخصصان و سایر ایرانیهای غیرمقیم
و از طریق شبکههای اجتماعی خود آنها عنوان میکند .البته وبسایت برنامه از سایت
بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی هم قابل دسترسی است.
تسهیالت و مشوقها
آنگون��ه که رئیس مرکز فناوریهای نرم میگوید ،وقتی یک ایرانی غیرمقیم از طریق
«س��امانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور» ثبت نام و برای
کارها و پروژههای مختلف آمادگی یا بازگش��ت قطعی خود به کشور را اعالم میکند،
با تسهیالتی مانند بلیت رفت و برگش��ت ،حل مسئله سربازی ،یافتن محل تدریس،
پروژه همکاری ،ارائه کارگاه ،همکاری با شرکتهای دانشبنیان ،فعالیت در مراکز علمی،
پژوهشی یا آزمایشگاهی مورد استقبال قرار میگیرد.
کرمی همچنین مش��وقهای درنظر گرفته شده از س��وی معاونت علمی و بنیاد ملی
نخبگان را برای دانشجویان ،فارغ التحصیالن و متخصصان 100دانشگاه برتر دنیا عنوان
میکند که درصورت بازگشت به کشور در اختیار آنها قرار میگیرد.
او یادآوری میکند که این افراد در خارج از کش��ور ،دستمزدها و حقوقهای بسیار باال
میگیرند که با دریافتیهای ایران قابل مقایسه نیست ،اما حس وطندوستی آنها و کمک
به هموطنان و بودن در ایران باعث میشود که به کشور خود برگردند.
رئیس مرکز فناوریهای نرم با اشاره به اینکه متناسب با رشته تحصیلی ،مهارت و مدرک
تحصیلی و براساس توافقی که صورت میگیرد ،برای آنها حقوق(در حد پسادکترا) درنظر
گرفته میش��ود و پس از آن ،فعالیت خود را آغاز میکنند ،ادامه میدهد« :درصورتی
که آنها بخواهند یک شرکت دانشبنیان راهاندازی کنند ،مشمول همه مزایای تاسیس
شرکتهای دانشبنیان میشوند».کرمی همچنین تأکید میکند که اگر این افراد نیاز
به وام یا تسهیالتی داشته باشند ،معاونت علمی این موضوع را پیگیری میکند .بهگفته
او «با توجه به اینکه آنها س��الها در ایران نبودهاند ،حمایتهای ویژهای برای اسکان و
اس��تقرار آنها درنظر گرفته میش��ود که این موارد از طرف معاونت علمی و بنیاد ملی
نخبگان در اختیار آنها قرار میگیرد».

تحلیل
ماه
زهرا طاهری

ویزای استارتاپ ،روایت غم انگیزی از قربانی منودن نخبههاست
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،اذعان کرد :داستان «ویزای استارتاپ» روایت غم انگیزی از تالش یک کشور برای نخبه پروری و نخبه سازی
و در نهایت قربانی نمودن این نخبهها به دلیل عدم توجه به عنصر سرمایه اجتماعی است که دولت باید از طریق بسترسازی و اعتماد به سرمایه انسانی و دانشی به
عنوان یک سرمایه اجتماعی و خلق روحیه میهن دوستی به جای میهن گریزی ،کمک کند تا متخصصان کشورمان به جای فرار از کشور و خدمت به غیر ،به عنوان
سربازان اقتصادی ،در داخل کشور انجام وظیفه نمایند.

بله دقیقا چنین است و در برخی از حوزه ها شاهد چنین موضوعاتی هستیم که این امر
میتوانددرکوتاه مدتباعث نابودیصنعت مرتبط شود .ما امروزنیازمند یکدولتکوچک،
چابک و با ماهیت توسعه گرا و با نقش توانمندساز هستیم .مداخله دولت میبایست در
چارچوب مفهوم دولت «توسعه گرا» تجلی پیدا نماید؛ دولت توسعه گرایی که بتواند با
ماهیت پرورش گری و توسعه ای به ایفای نقشی متفاوت از دولت های غیرتوسعه گرا که
در سال های پیشین با آنها مواجه بوده ایم ،پرداخته و زمینه های تحول و توسعه صنعتی
در ابعاد مختلف را فراهم نماید .این موضوعی است که در کشور ما بهویژه در حوزه صنعت
سالیان سال است که مورد بی توجهی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه طی یک سال اخیر میزان مهاجرت گروهی استارتاپ ها بیشتر
شده است ،تعطیلی کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی و یا اعمال محدودیت ،چه
تبعاتیمثلمهاجرتفعاالناینحوزهوسرمایهگذارانیکهعالقهمندبهسرمایهگذاری
در این زمینه هستند به دنبال دارد؟

دکت��ر داوود ادی��ب ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخاب��رات ایران در گفتوگو
با خبرنگار ما به موضوع چالشهای اس��تارتاپها در کش��ور ما و لزوم توجه ویژه به این
کسبوکارها برای رفع موانع توسعهای پرداخته است که مشروح آن به قرار ذیل است.

اصلی ترین موانع اس�تارتاپ ها و ش�رکت های دانش بنیان را در چه زمینههایی
میدانید؟

ویزای استارتاپ امروز از جمله ویزاهای پرطرفدار برای متخصصان و فعاالن کشورمان در
حوزه کسب و کارهای نوین است که در برنامه کاری برخی از دولت ها قرار گرفته است.
رویکرد ارایه دهندگان این ویزا ها به شکلی است که حداکثر تا پنج موسس یک شرکت
و خانوادههای بالفصل آنها میتوانند از طریق درخواست برای ویزای کار یا اقامت دائم
مهاجرت نمایند و طبیعی است که با این مهاجرت ها منابع دانشی و سرمایه اجتماعی قابل
مالحظه ای از کشور خارج می گردند .امروز همه اندیشمندان و صاحبان نظران معتقد به
این موضوع هس��تند که بخش اعظم توسعه و تحول که در سال های اخیر و نه چندان
دور در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده است ،متاثر و نشات گرفته از عنصر سرمایه
اجتماعی می باشد و بدیهی است که یکی از اصلی ترین عناصر سرمایه های اجتماعی در
هر کشوری کارآفرینان ،شرکت های خالق و استارتاپ ها می باشند .کشورهایی که به
درک درستی از این موضوع رسیدهاند بسترهای حمایتی مناسبی را برای نخبگان خود
فراهم کرده اند و با حمایت مادی و معنوی این قش��ر ارزش ساز توانسته اند مانع از فرار
متخصصان خود ،چه به صورت انفرادی و چه گروهی در قالب تیم های کاری شوند .امروز
داستان «ویزای استارتاپ» روایت غم انگیزی است که روایت از تالش یک کشور برای نخبه
پروری و نخبه سازی و در نهایت قربانی نمودن این نخبه ها به دلیل عدم توجه به عنصر
سرمایه اجتماعی است .دولت باید از طریق بسترسازی و اعتماد سازی به سرمایه انسانی و
دانشی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و خلق روحیه میهن دوستی به جای میهن گریزی
کمک کند تا متخصصین کشورمان به جای فرار از کشور و خدمت به غیر ،به عنوان سربازان
اقتصادی کشور در داخل ،انجام وظیفه نمایند؛ این موضوع محقق نمی گردد مگر با سهولت
شاخصهای کسب و کار  ،احترام به ارزش های انسانی و پرورش احساس تعلق که امیدوار
هستیم که شعارهای سال  1401بتواند ضمن تبدیل به عمل از این فاجعه بزرگ «فرار
مغزها»جلوگیرینماید.
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تنظی�م گ�ری و رگوالتوری یک�ی از وظایفی اس�ت که نهادهای دولت�ی در برابر
شرکتهای دانش بنیان برای خود وضع کرده اند ،اغلب هم نهادهای دولتی که نقش
تنظیم گر را بازی می کنند به عنوان رقیب استارتاپ ها هم تبدیل می شوند ،این رویه
چه آثار سوئی دارد و آیا این رویه منجر به فرار سرمایهها نمی شود؟

یک�ی دیگر از نگرانی هایی که در حال جدی تر ش�دن اس�ت پیگی�ری «ویزای
اس�تارتاپ» توسط برخی از تیم های دانش بنیان و استارتاپی است ،این موضوع چه
تبعات و نگرانی هایی را ایجاد می کند و راهکار دولت در این زمینه چه باید باشد؟

9

شماره  / 84شهریور ماه 1401

بر اساس تعاریف غالب ،استارتاپ به یک شرکت یا کسبوکار گفته میشود که بر اساس
فعالیت های مبتنی بر فناوری و کارآفرینی ایجاد شده و در ابتدای مرحله تجاری سازی
قرار داشته و در راستای تولید یا خدمات ،راه حلی نوآورانه و دوامپذیر برای رفع یک نیاز
ضروری در جامعه و بازار شکل گرفتهباشد .بروز یک فعالیت استارتاپی با توجه به اینکه
عنصر کارافرینی در آن وجود دارد تابع ریسک و استقبال از خطر بوده و بر اساس این مقوله
است که یک شرکت استارتاپی با یک تولید یا خدمت استارتاپی به وجود می آید .این
موضوع از زمان شکل گیری تا زمان بروز می باشد که یک شرکت استارتاپی نمایان شده
و به عبارتی ظهور می یابد .این در حالی است که ادامه فعالیت یک شرکت استارتاپی
تابع این قوانین نیست و می بایست از فضای عدم قطعیت به فضای دارای قطعیت شیفت
پیدا نماید .به عبارتی می توان چنین بیان نمود که اگرچه فعالیتهای اولیه در شرایط
عدم قطعیت و همراه با ریسک اتفاق می افتد و فلسفه یک فعل کارآفرینانه چنین است،
اما در فاز بعدی که این محصول یا خدمت می خواهد به صورت مستمر در فرایند تولید و
توسعه قرار گیرد می بایست شرایط متفاوتی را تجربه نماید .اصلی ترین موانع شرکت های
استارتاپ یا دانش بنیان بعد از بروز و تجلی محصول یا خدمتشان ،سیاست گذاری های
اقتصادی غافلگیرانه ،عدم تجانس شاخص های سهولت فضای کسب و کار با معیارهای
جهانی ،مخاطرات مرتبط با دارایی های معنوی محافظت نشده ،ناهمگرایی سازمان های
حاکمیتی در رفتارهای چند سویه در برخورد با این شرکت ها که برایند حمایت از سوی
بعضی از سازمان ها در مقابل سرکوب برخی دیگر از آنها منفی می باشد و همچنین قانون
گذاری های سریع و عجوالنه و عدم وجود ضمانت اجرایی برای برخی از قوانین حمایتی
جزو مشکالت اساسی است که شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها با آنها روبرو هستند.
به عنوان یکی از مش��کالت عمومی کس��ب و کاری موضوع قراردادهای یک طرفه بین
شرکتها ،چه دانش بنیان و استارتاپی و چه سایر شرکت ها با کارفرماهای دولتی شان به
عنوان یکی از بزرگترین چالشهایی است که رفع آن می تواند مشکالت کسب و کاری را
در حوزه های مختلف مرتفع سازد.

متاسفانهدرچندسالاخیر،تصمیماتباطرحموضوعاتبیموقع،عجوالنهوبدونکارشناسی
متعددی در حوزه های مختلف کاری و اجتماعی و در راس آنها طرح معروف به صیانت روبرو
بوده است .ما با طرح موضوعات غیر کارشناسی شده و القای ترس از نبود فرصتهای شغلی
مبتنی بر کسب و کارهای فناورانه و جدید ،اضطراب و فشارهای غیرمنطقی به جوانان وارد
ساخته و با دشمنانمان در فرار مغزها و خروج نخبگان از کشور همراهی نموده ایم .فرار مغزها
زاییده کاهش اعتماد در جامعه است و آشکار است که افزایش سطح اعتماد بین دولت و آحاد
جامعه و از جمله بخش های حساس جامعه که طیف وسیعی از دانشجویان و نخبه ها را در
بر دارد و درک صحیح دولت از نیازها و حقوق اولیه و حفظ کرامت انسانی آنها می تواند سطح
وفاداری و ماندگاری بخش فرهیخته جامعه را افزایش دهد.

یک گام
به جلو

رضورتهایی برای حضور ماندگار در بازار دانشبنیان و خالق
فنی محصول و اجزا آن ،بانکهای اطالعاتی مشتریان ،بانک اطالعاتی منابع تهیه مواد
اولیه ،روش های بازاریابی و تبلیغات ،متدهای بازرسی و نهایتا روشهای ساخت محصول
از معمول ترین رازهای تجاری هر ش��رکت می تواند باش��د اما هر شرکت متناسب با
موقعیت خود و محصول خود در بازار می تواند رازهای تجاری خاصی داشته باشد بهطور
مثال تحلیلی که یک ش��رکت بر میزان فروش ماهانه خود انجام داده تا به واسطه آن
نقاط قوت و ضعف خود را بیابد و عوامل دخیل بر این تغییرات را بیابد یک راز تجاری
محسوب می شود.
یک��ی از خطرناکتری��ن رازهای تجاری هر ش��رکت آن رازهایی هس��تند که از آنها
بیخبرند ،در حالت عادی ش��رکتی که در یک حوزه فعالیت می کند در طی س��الها
فعالیت و تحقیق به اطالعاتی میرسد که خود نمی داند ارزش بسیار باالیی دارد ولی
رقبا مخصوصا رقبای جوان بهش��دت نیازمند آنها هستند ،بنابراین ،لذا توجه و تمرکز
مجموعههای مالی به این مقوله بسیار کلیدی است.
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رئوف میالننورانی ،عضو کمیته فنی مالکیت فکری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پرشکی نوشت:
نمونههای بسیاری از کسب و کارهای موفق را در اطرافمان میبینیم که فرمول و رازهای
خاص خود را دارند .از الگوریتمی ویژه برای موتور جستوجوی شناخته شده ،تا فرمول
تهیه نوش��ابه ،که افشای رازشان حتما آسیب های بسیار سنگینی بر حوزه مالی وارد
خواهد ساخت؛ بنابراین هر دو شرکت تدابیر امنیتی زیادی برای حفظ این رازها برای
خود تعریف کردهاند تا این رازها بر مال نشود.
اینکه رازهای تجاری یک ش��رکت دانشبنیان یا خالق چیس��ت خود مبحثی بسیار
گسترده است .هر شرکت باید با توجه به محصول ،بازار و رقبای خود لیست دقیقی از
رازهای تجاری خود تهیه کند و دایما این لیست را بررسی و به روز کند .اکنون این کار
ممکن است به صورت کامال سنتی انجام شود ولی الزم است شرکتها استراتژیهای
خاصی برای تعیین و حفاظت از این رازها بنویسند و با دقت و جدیت خاصی آنها را
اجرا کنند .گاهی مشاهده میشود شرکتی راز تجاری دارد که خود نمیداند در صورت
اطالع رقبا از آن ممکن است آسیب ببیند و بعدها متوجه اهمیت این راز میشوند که
ممکن است دیگر دیر شده باشد و اینجاست تشکیل کمیتههای داخلی برای تدوین و
بازنگری لیست رازهای شرکت ارزش خود را نشان می دهد.
گاهی شرکتها از رازهای تجاری خود به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کنند ،مثال
با افش��ای ناگهانی یک راز فنی از محصول خود کیفیت باالی محصول خود را تبلیغ
میکنند یا حتی مانند یک شرکت نوشابه ساز ،با قصه و داستان ساختن برای راز تجاری
خود به صورت غیر مستقیم خود را ویژه و خاص معرفی میکنند.

انواع رازهای تجاری ممکن در هر شرکت
رازهای تجاری هر شرکت با توجه به موقعیت شرکت می تواند بسیار متغیر و متفاوت
باشد که بی شک مهم ترین فاکتور همان رقبا می باشند ولی مواردی چون مشخصات

اقداماتی برای حفظ راز های تجاری مجموعه
راز تجاری از نظر مباحث حقوقی خیلی جالبتر از سایر مالکیتهای فکری است چرا
که قانون هیچ حفاظتی در مقابل راز ایجاد نمیکند و فقط با افرادی که راز تجاری یک
ش��رکت را دزدیده اند برخورد قانونی میکند بطور مثال اگر فرمول س��اخت یک ماده
گرانبها دزدیده شود و در جامعه منتشر شود دیگر این راز متعلق به همه جامعه است و
همه اجازه استفاده از آنرا دارند فقط صاحب راز میتواند از دزدان شکایت کند .جالبتر
آنکه چون راز فاش شده دیگر حق ثبت اختراع را نیز نخواهد داشت.
اما ابتداییترین و مهمترین کار برای حفاظت از رازهای تجاری هر شرکت شناسایی و
ساماندهی رازهای تجاری آنها است یعنی شرکتها باید طی جلسات فنی خود این
رازها را شناسایی و لیست بندی کنند و ضریب خطر و اهمیت هر راز را معین کنند.
پس از این کار ،راهبرد شرکت در راستای حفاظت از این رازها نگارش شود تا همه اعضا
بدانند چه رفتاری باید در مقابل این امر داشته باشند.
طبقه بندی افراد از نظر مجوز دسترسی به اطالعات مهم و سری شرکت نیز اهمیت
بسیار زیادی دارد .اسرار شرکت هرگز نباید به راحتی در دسترس همگان باشد و در این
راستا باید حتی اطالعات غیر سری شرکت نیز طبقهبندی و دسترسی ها برای آنها
محدود شوند .عالوه بر اطالعات حتی مکانهای داخل شرکت نیز در صورت لزوم باید
طبقه بندی شود و میزان اهمیت هر قسمت و نحوه دسترسی هر کس از قبل معلوم
باشد.
در حوزه نیروی انسانی نیز باید اقدامات خاصی انجام پذیرد به طور مثال شیوه نامه
خاصی برای گزینش مس��تخدمین در دس��ترس باشد و یا حداقل گزینشهای مهم
با دقت و وس��واس بیشتری انجام ش��ود .قراردادهای کارکنان حتما شامل «قرارداد
محرمانگی» و «قرارداد عدم رقابت» نیز باش��د دو ضمانتی که بازدارندگی بس��یاری
در مقابل افشا اطالعات هر شرکت دارند و در حال حاضر این دو قرارداد جزو اصول
مهم استخدامی شرکتهای موفق دنیا است و حتی گاها همراه با اخذ تضامین قانونی
نیز است.

بازیگرانبزرگاقتصادیدررونقرشکتهایدانشبنیاننقشآفرینشوند
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری گفت :باید همه بخشهای اثرگذار به اقتصاد
دانش بنیان حساس باشند و تمام عزم خود را برای ایجاد فضای مناسب نقش آفرینی
بازیگران و نقش آفرینان کلیدی اقتصاد در حوزه دانش بنیان و خالق به کار ببندند.
نشس��ت س��تاد نوآوری ،فناوری و اقتصاد دانش بنیان اس��تان یزد به ریاست سورنا
ستاری با حضور استاندار ،جمعی از فعاالن شرکتهای دانشبنیان و خالق این استان
برگزار شد .معاون علمی و فناوری رییسجمهوری با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد
دانشبنیان و خالق باید بخش بزرگ اقتصاد از جمله صنایع ،در این حوزه نقش آفرین
ش��ود ادامه داد :یکی از اصول دانش بنیان ش��دن ،ماشین سازی است و باید بتوانیم

از محصول مورد نظر ت��ا خطوط تولید را طراحی کنیم .این امر نیازمند برخورداری
از ،دانش و فناوری و س��رمایه گذاری بخش خصوصی است .برای ترغیب این بخش
به حضور در عرصه دانشبنیان ،معافیتها و مش��وق هایی را برای تولید تجهیزات و
ماشین آالت در نظر گرفته ایم که در قانون جهش تولید دانش بنیان نیز توجه ویژهای
به این بخش صورت گرفته است.
ستاری ادامه داد :ظرفیت و گستره اقتصاد دانش بنیان ،از پارک های علم و فناوری
یا مفاهیمی از این دس��ت فراتر رفته اس��ت و باید تعامالت گس��ترده ای در عرصه
داخلی و بین المللی با بازیگران کلیدی و اثرگذار این عرصه صورت بگیرد .در قانون
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جهش تولید دانش بنیان بیش ترین تعامالت را با مجلس ش��ورای اسالمی داشتیم
و خوشبختانه به سرانجام رسید ،قانونی که مسیر آینده اقتصاد دانش بنیان و خالق
را ترسیم می کند .هر بخشی از این قانون را به درستی اجرا کنیم می توانیم شاهد
تحول اقتصاد دانش بنیان باشیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با بیان این که باید همه بخش ها را در اقتصاد دانش بنیان
نقش آفرین کنیم ادامه داد :باید بخش های اثرگذار به این موضوع حس��اس باش��ند
و تمام عزم خود را برای ایجاد فضای مناسب نقش آفرینی بازیگران و نقش آفرینان
کلیدی اقتصاد در حوزه دانش بنیان و خالق به کار ببندند.
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری ،با اشاره به روش های نوآورانه تامین مالی برای
توسعه اقتصاد دانش بنیان و خالق گفت :بیش از هزاران شرکت دانش بنیان و خالق،
با روش های نوآورانه مالی توس��عه یافته اند و توانستند محصوالت و خدمات خود را
تجاری سازی و به بازار عرضه کنند.
س��تاری ،با بیان این که اس��تان یزد دارای آمادگی بسیار خوبی برای توسعه و ترویج

اقتصاد دانش بنیان است ادامه داد :استان های کویری کشور دارای توانمندی بسیار
خوبی در توس��عه اقتصاد دانشبنیان و خالق هس��تند و الزم است تا همان فرهنگ
کارآفرینی و حمایت از نوآوریها که در تاریخ و فرهنگ این اس��تان ریش��ه دارد ،به
شکلی مدرن و متناسب با اقتصاد دانش بنیان احیا شود.
وی با اشاره به این که کارخانه های نوآوری مفهومی پویا و زمینه ساز سرمایه گذاری
بخش خصوصی هستند ادامه داد :اکنون کارخانه نوآوری درخشان نمادی از کارآفرینی
نوآورانه و فناورانه با تبدیل ایده های خالق به محصول و خدمت با س��رمایه گذاری
بخش خصوصی است .احداث کارخانهای که پس از  90سال احیا شده ،نشان دهنده
اهمیت و ارزش قائل بودن استان برای نیروی انسانی خالق و دانش آموخته است.
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان ،با بیان این که در قانون جهش تولید دانش بنیان برای
صندوق های پژوهش و فناوری جایگاه خاصی تعریف شده و همانند بانک ها میتوانند
اختیارات الزم برای سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان و خالق داشته باشند ادامه
داد :این صندوق ها زمینه ساز ترویج فرهنگ سرمایه گذاری روی نوآوریها هستند و
به عنوان فرصتی ارزشمند برای تامین سرمایه و پشتیبانی از ایده های نوآورانه استانی
عمل می کنند .در سال های قبل نگاه به سرمایه گذاری معطوف به دارایی های مادی
بود اما با توسعه و رونق این صندوق ها شکل نوینی از سرمایهگذاری در حوزه نوآوری
و فناوری فراهم شده است.
وی با بیان این که فرهنگ جدیدی که به واسطه رونق اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده،
جایگزین فرهنگ سنتی خواهد شد ،ادامه داد :ما باید بخش خصوصی بزرگ و توانمند
در اقتصاد یزد را با موضوع دانش بنیان آش��نا و همراه کنیم .س��رمایه گذاری در این
بخش میتواند ضمن رفع نیازهای استان و رفع مشکالت با روش های نوآورانه ،یک
موج از اشتغال و خلق ارزش افزوده را به راه بیندازد.
در این نشس��ت با حمایت مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و
فناوری ،تفاهم نامه حمایت از مرکز نوآوری معدن و صنایع معدنی ،واگذاری زمین
ب��رای برج فناوری یزد ،راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری دانش��گاه یزد ،منعقد
شد.

رسمایهصندوقهایپژوهشوفناوریبایدتقویتشود
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت :صندوق ،تقویت سرمای ه صندوقهای پژوهش
و فناوری را دنبال میکند و در فروردین سال  98مجموع سرمایه همه این صندوقها
 78میلیارد تومان بود اما اکنون به هزار و  300میلیارد تومان رسیده است.
نخستین جلسه کارگروه دائمی ش��ورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با
حضور دکتر س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کارگروه دائمی
شورای راهبری و معاونان در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار
شد.
در این جلس��ه گزارشی از س��وی دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری

درب��اره عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری توس��ط دکتر معصومه خان احمدی
مدیر دبیرخانه کارگروه ارائه شد.
همچنی��ن دکتر علی وحدت ،ریی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی و دبیر کارگروه
صندوق های پژوهش و فناوری با ذکر پیش��ینهای از ایجاد و تاس��یس این کارگروه
گف��ت :ما به عنوان صندوق نوآوری و ش��کوفایی با صندوقه��ای پژوهش و فناوری
روابط طولی مستقیم نداریم بلکه با برخی حمایتهای مالی از آنها به توسعه اقتصاد
دانشبنیان در تمامی استانهای کشور شتاب میدهیم.
وحدت بیان کرد :ما بهطور کلی دس��تورالعملها و سامانههایی در دبیرخانه کارگروه
صن��دوق های پژوهش و فناوری داریم که بر فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری
نظارت میکنند ،به طور مثال صندوقی که سرمایهاش پنج میلیارد تومان است اجازه
ندارد  10برابر سرمایه خود تعهد مالی دهد .البته در این مدت هم هیچگونه تخلفی از
سوی صندوقهای پژوهش و فناوری صورت نگرفته است.
رییس صندوق نوآوری و ش��کوفایی با بیان اینکه س��ال گذش��ته اساس��نامه نمونه
صندوقهای پژوهش و فناوری در دولت اصالح شد ،افزود :اکنون در سراسر کشور 64
صندوق پژوهش و فناوری استانی داریم و عالوه بر آن در کنار دانشگاههای مادر ،یک
صندوق پژوهش و فناوری ایجاد ش��ده است و در بسیاری از حوزههای تخصصی نیز
صندوقهای پژوهش و فناوری آغاز به کار کردهاند.
وح��دت همچنین با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و ش��کوفایی ،تقویت س��رمای ه
صندوقهای پژوهش و فناوری را دنبال میکند ،تصریح کرد :در فروردین س��ال 98
مجم��وع س��رمایه همه این صندوقه��ا  78میلیارد تومان بود ام��ا اکنون به هزار و
 300میلیارد تومان رس��یده اس��ت .از طرفی مجموعه ضمانتنامههایی که از سوی
این صندوقها صادر شده از  900میلیــارد تومان به  10هزار میلیارد تومان رسیده
است.

یک گام
به جلو

ش بنیان صنعت برق
حامیت صندوق نوآوری از رشکتهای دان 

معاون تس��هیالت و تجاریسازی صندوق نوآوری و ش��کوفایی از حمایت هفت هزار
ش بنیان صنعت برق خبر داد و اعالم کرد :شرکتهای
میلیارد تومانی از شرکتهای دان 
متقاضی میتوانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری ثبت کرده و یا به
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی مراجعه کنند.
ش بنیان و اشتغالآفرین»
دکتر روحاهلل ذوالفقاری گفت :در راستای تحقق شعار «تولید؛ دان 
در سال  ،1401برنامه ویژهای با حمایت وزارت نیرو و شرکت توانیر برای کمک به تولید
ش بنیان شرکتهای صنعت برق و شرکتهای فعال در
محصوالت (کاال و خدمت) دان 
حوزه اصالح الگوی مصرف تدارک دیده شده است.
وی افزود :بر همین اس��اس ،مبلغ هفت هزار میلیارد ریال منابع توس��ط وزارت نیرو و
ش بنیان صنعت برق در
ش��رکت توانیر به منظور اعطای تسهیالت به شرکتهای دان 

اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است و این صندوق برنامههای حمایتی را
در پنج سرفصل «تکمیل و ارتقاء محصوالت دانش بنیان»« ،توسعه زیرساختهای تولید
محصوالت دانش بنیان»« ،تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید محصوالت دانش
بنیان»« ،تحریک تقاضا و توسعه بازار محصوالت» و «توسعه فعالیتهای شتابدهی و
مراکز نوآوری» تدارک دیده است.
ش بنیان ،زمینه ورود فناوریهای
ذوالفقاری با اشاره به اینکه با حمایت از شرکتهای دان 
نوین به صنعت برق کش��ور تسهیل خواهد شد ،گفت :میتوان انتظار داشت عالوه بر
ش بنیان داخلی و پیشگیری از خروج
تامین نیاز عملیاتی این صنعت با محصوالت دان 
ش بنیان مرتبط با این حوزه نیز ش��اهد توس��عه
ارز ،در زمینه صادرات محصوالت دان 
چشمگیری باشیم .همچنین استفاده از فناوریهای نوین در بخشهای مختلف صنعت
برق ،اعم از بخش تولید ،شبکه توزیع ،سیستمهای نظارتی ،هوشمندسازی و ...میتواند
موجب ارتقاء راندمان و بهرهوری شده و مشکالت این صنعت را به حداقل برساند.
معاون تسهیالت و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین ضمن تقدیر از
ش بنیان،
وزارت نیرو و شرکت توانیر در راستای تخصیص این منابع به شرکتهای دان 
ابراز امیدواری کرد که سایر نهادها و دستگاههای اجرایی نیز برنامههای مشابهی را در
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناور طراحی و اجرا کرده و موجبات تحقق اهداف
ش بنیان را تسهیل کنند.
اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دان 
ذوالفقاری در پایان خاطرنشان کرد که شرکتهای متقاضی میتوانند پس از مطالعه
راهنمای دریافت این تس��هیالت در س��ایت صندوق نوآوری و شکوفایی به نشـــانی
 /https://www.inif.irو تعیی��ن خدمت متناس��ب با نیاز خود ،درخواس��ت خود را
با مراجعه به سامانه غزال صندوق نوآوری به نش��انی  /https://ghazal.inif.irو یا با
مراجعه به صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی ثبت کنند.

رشکتهای خالق را حامیت هدفمند به سوی رشد رهنمون میکند
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عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراها در مجلس ش��ورای اسالمی گفت:
حمایت مالی از ش��رکتهای خالق باید هدفمند و به اصطالح به صورت نقطه زن
و مشروط تخصیص یابد تا خاصیت رقابت پذیری این شرکتها تقویت شود و آنها
بتوانند روی پای خود بایستند.
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در یازدهمین دوره مجلس
ش��ورای اسالمی ،ضمن مهم برشمردن حمایت از شرکتهای خالق گفت :حمایت
مالی از این ش��رکتها باید هدفمند و به اصطالح به صورت نقطه زن و مش��روط
تخصیص یابد تا خاصیت رقابت پذیری این ش��رکتها تقویت ش��ود و آنها بتوانند
روی پای خود بایستند.
وی افزود :یکی از حمایتهایی که میتوان از ش��رکتهای دانشبنیان و خالق به
عمل آورد ،آس��یب شناس��ی پیوسته فرایند رشد آنها اس��ت .این شرکتها غالباً با
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری به صورت شرکتهای خالق در
خانه های خالق ،به وجود میآیند.
ای��ن نماینده ادامه داد :بدیهی اس��ت ،برای تبدیل ایده ب��ه محصولی رقابت پذیر
و عرض��ه آن در ب��ازار ،باید مش��ارکت بخش خصوصی از همان ابتدا جلب ش��ود.
قانونگذاری در مجلس و حمایتهای دولتی صورت گرفته باید به محصوالت خالق
و دانشبنیانی تخصیص یابد که بخش خصوصی و مکانیزمهای بازار از آن حمایت
کند و به اصطالح خواهان آن باشد.
بیگ��ی با اش��اره به اهمیت تاکید مق��ام معظم رهبری در حمایت از ش��رکتهای
خالق خطاب به سران قوا ،ابراز کرد :خریدار کاالهای خالق تولید شده توسط این
ش��رکتها ،وقتی آنها را در س��بد خرید خود قرار میدهد که اوالً مقرون به صرفه
باش��د و از کاالی مشابه وارداتی ش��رایط بهتر یا الاقل مشابهای با آن داشته باشد.
بنابراین باید بستههای حمایتی را به گونهای به این شرکتها اختصاص داد که در
راستای تقویت برند و محصول آنها در یک بازار رقابتی باشد.

نماینده مردم تبریز با برش��ماری اقدامات خوب انجام گرفته برای رش��د زیستبوم
نوآوری در کشور ،افزود :البته حمایتها نیز باید مشروط باشد ،ما در کشور تجربه
اهدای یارانه به واحدهای تولیدی را داشتهایم که مانند سمی مهلک عمل کرد .اما
اگر یارانه و بس��ته حمایتی اختصاص یافته به ش��رکتهای خالق و نوآور در جهت
رشد رقابت پذیری آن با محصول مشابه خارجی باشد و به صورت هدفمند و نقطه
زن عم��ل کند ،میتواند مفید فایده عمل کند .علیرض��ا بیگی واژه منفعت را یک
اصل و محور در ادبیات صنعت خواند و گفت :تولید کننده سود را میشناسد و اگر
کاالی خالق و دانشبنیان و یا خدمات فنی آنها ،برایش منفعت بیشتری از نمونه
مشابه خارجی داشته باشد ،قطعاً به این شرکتها متمایل می شود .بسیاری از این
ش��رکتها موفق عمل کردهاند و امیدواریم با توجه به ظرفیتهای کش��ور ،شاهد
موفقیتهای روزافزونتری باشیم.

یک گام
به جلو

دستاوردهایدانشبنیانبهمسئوالنوجامعهمعرفیشود

عض��و کمیس��یون آم��وزش ،تحقیقات و فناوری مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
ش��رکتهای دانشبنیان در راهبردهای اقتصادی کشور از اهمیت باالیی برخوردار
هس��تند و دس��تگاهها و نهادهای مختلف اجرایی و عمومی کشور میتوانند بسته
حمایتی خود را در این زمینه داشته باشند.
اکب��ر احمدپور نماینده مردم از حوزه انتخابیه خواف و رش��تخوار در دوره یازدهم
مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اهمیت رویدادهای ترویجی برای معرفی و
نمایش دس��تاورد ش��رکتهای خالق گفت :ش��رکتهای خالق و دانشبنیان ،در
راهبردهای اقتصادی کشور از چنان اهمیتی برخوردار هستند که هر گونه حمایت و
پشتیبانی از آنان توجیه پذیر است .بدیهی است در این مسیر دستگاهها و نهادهای
مختلف اجرایی و عمومی کش��ور میتوانند ایفای نقش کنند و بسته حمایتی خود

را داشته باشند.
ای��ن نماینده مردم افزود :ممکن اس��ت گاهاً حمایت الزم از ش��رکتهای خالق و
دانشبنیان ،از س��وی برخی ادارات مختلف ،آنچنان که باید به صورت روان صورت
نگی��رد .برای اینکار باید ابتدا رابطه میان نهاده��ای مختلف اجرایی  ،وزارتخانهها،
نهادهای عمومی را با زیستبوم نوآوری و خالقیت در کشور تقویت شود .روابط نیز
در اثر شناخت شکل میگیرد .به همین دلیل باید سطح شناخت مسئولین مختلف
اعم از مسئولین میانی یا مدیران پایین دستی را از این شرکتها افزایش داد.
احمدپ��ور ضمن تش��ریح روشهای مختل��ف حمایتی افزود :برای افزایش س��طح
آشنایی مسئولین باید نمایشگاههای مختلفی از تواناییها و داشتههای شرکتهای
خالق ،دانشبنیان و اس��تارتاپهای نوظهر در سراسر کشور و به صورت مستمر و
متناوب برگزار کرد .از مسئولین مختلف ،کارشناسان ادارت دولتی نیز دعوت کرد تا
با حضور در این رویدادهای فناورانه و خالق ،با این شرکتها آشنا شوند .همچنین
این نهادها باید به صورت پیوس��ته نیازهای فناورانه خود را به شرکتهای خالق و
دانشبنیان منعکس کنند تا در این فرایند همکاریهای الزم شکل بگیرد.
عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه بیان کرد :شهرستان
خواف از بسترهای معدنی بسیار خوبی به ویژه در حوزه معادن سنگ آهن برخوردار
اس��ت .ش��رکتهای دانشبنیان میتوانند با تمرکز بر موضوع س��نگ آهن فرایند
اس��تخراج و تولی��د و ف��رآوری آن را به صرفه تر کنند .همچنین رش��تخوار نیز از
ظرفیت کش��اورزی و دامداری باال برخوردار اس��ت .زعفران و پس��ته دیگر ظرفیت
طبیعی منطقه است که میتواند محملی برای فعالیت شرکتهای خالق باشد .ما
آمادگی داریم تا هر همکاری که الزم باشد را با این شرکتها به عمل آوریم.

بهبود جایگاه جهانی ایران در شاخصهای علم ،فناوری و نوآوری
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بر پایه گزارش «نمای  ،»۲۰۲۱جایگاه ایران در بیش��تر ش��اخصهای جهانی در سال
 ۲۰۲۱میالدی بهبود یافته است .بر پایه این گزارش جایگاه جهانی ایران در «شاخص
جهانی نوآوری» از رتبه  ۶۷در سال  ۲۰۲۰به رتبه  ۶۰در سال  ۲۰۲۱میالدی رسیده
است.
به گزارش پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،ایرانداک ،در تازهترین اثر خود با
عنوان «نم��ای  :2021جایگاه علم ،فناوری و نوآوری ایران در جهان در س��ال 2021
می�لادی» به پایش و گزارش جایگاه جهانی ایران در کلیدیترین ش��اخصهای علم،
فناوری ،و نوآوری پرداخته است.
این اثر با بهرهبرداری از دادههای سامانۀ «جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در جهان
(نما)» ( )NEMA.IRANDOC.AC.IRتنظیم شده است .بر پایة گزارش «نمای
 ،»2021جایگاه ایران در بیش��تر ش��اخصهای جهانی در سال  2021میالدی بهبود
یافته است.
بر پایة دادههای «نما» ،در سال  2021میالدی ،شمار مؤسسههای آموزش عالی ایران
در بیش��تر نظامهای فراگیر رتبهبندی جهانی افزایش یافته است (تایمز 58 :مؤسسه؛
شانگهای 11 :مؤسسه؛ کیو .اس :.شش مؤسسه؛ یورپ 59 :مؤسسه؛ الیدن 36 :مؤسسه؛
یومالتی ـ رنک 30 :مؤسس��ه؛ تایوان 12 :مؤسسه؛ یو.اس.نیوز 44 :مؤسسه؛ سکیمگو:

 161مؤسسه؛ راوند 12 :مؤسسه؛ و گرینمتریک 42 :مؤسسه).
افزون بر این ،شمار مؤسسههای آموزش عالی ایران در نظامهای موضوعی رتبهبندی نیز
افزایش یافته و برخی از این مؤسسهها در میان  100مؤسسه و حتی  10مؤسسة برتر
جهان هستند .نام مؤسسههای ایرانی در رتبهبندیهای موضوعی «تایمز»  146بار ،در
«شانگهای»  163بار ،در «کیو .اس 54 ».بار ،در «دانشگاه ملی تایوان»  85بار ،و در «یو.
اس .نیوز»  246بار آمدهاند .در رتبهبندیهای موضوعی «شانگهای»« ،تایوان» ،و «یو.
اس.نیوز» نیز بیش از  10مؤسسة ایرانی در میان  100مؤسسة برتر جهان هستند.
شمار انتشارات ایران در نمایهنامههای استنادی جهانی ،یعنی «واس» و «اسکوپوس» در
سال  2021میالدی افزایش یافته است .در سال  ،2021ایران در جایگا ِه  16جهان در
ِ
نخست منطقه در هر دو نمایهنامه از دیدگاه شمار
«واس» و  15جهان در «اسکوپوس» و
انتش��ارات است .جایگاه ایران از دیدگاه شمار استنادها (سنجة کیفیت آثار) نیز بهبود
یافته اس��ت .ش��اخص «اچ» ایران هم رشد داشته و در سال  2021میالدی در جایگاه
 40جهان بوده که سازگار با پیشبینی قانون برنامه است .افزون بر این ،جایگاه جهانی
ایران از دیدگاه انتشار مقالههای «داغ» و «پراستناد» نیز بهبود یافته و به ترتیب در رتبة
 17و  24جهان اس��ت .در رتبهبندی کشورهای «نیچر ایندکس» نیز ایران در جایگاه
 36جهان و سه منطقه است .دادههای «نما» نشان میدهند که جایگاه جهانی ایران
از دیدگاه نیروی انسانی پژوهش و استعداد انسانی در سال  2021میالدی رو به رشد
بوده است .شمار پژوهشگران ایرانی در شاخص «پژوهشگران پراستناد» از هشت به 15
پژوهشگر در سال  2021رسیده است .جایگاه جهانی ایران در «شاخص جهانی نوآوری»
بهبود یافته و از رتبة  67در سال  2020به رتبة  60در سال  2021میالدی رسیده است.
جایگاه جهانی ایران در زمینة فناوری اطالعات و ارتباطات نیز در سال  2021بهبود یافته
است .در «شاخص کاربران اینترنت» ایران با  38پله پیشرفت به جایگاه  50جهان دست
یافته است .جایگاه ایران در «شاخص آمادگی شبکهای» بدون تغییر و  79جهان است.
همة شاخصهای پایش علم ،فناوری ،و نوآوری در «نما» در کتاب «نمای  :2021جایگاه
علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در جهان در سال  2021میالدی» گردآوری شدهاند .نسخة
الکترونیکی تماممتن این اثر در پیوند  yun.ir/irandoc115در دسترس است.

کنکاش
فرزانه احمدی منش

تسهیل فرآیندها ،راهکاری برای بهرهگیری استارتاپها از ظرفیتهای قانونی است

شرایط نباید به گونه ای باشد
که ش��رکت ه��ای خصوصی
احس��اس کنند ک��ه رقابتی
می��ان آنه��ا و بخ��ش دولتی
وجود دارد .بر اس��اس اصل
 ۴۴قان��ون اساس��ی و عدم
رقاب��ت ،اگر بخش خصوصی
توان انجام کاری را داش��ته
باش��د ،دول��ت نبای��د در آن
ورود پیدا کند.
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عضو هیات مدیره انجمن صنفی ش��رکتهای نمایش ویدیوی آنالین( ، )VODگفت:
شبکه نمایش خانگی در مقایسه با رسانه ملی ،از تکنولوژی های روز دنیا استفاده میکند،
چابک تر است و محتوای جذاب تری را ارائه می دهد و در همین راستا می تواند مکمل
رسانه ملی باشد ،اما تضعیف این دسته از کسبوکارها تضعیف فرهنگ داخلی کشور است
و در این شرایط پلتفرم های خارجی عمق نفوذ خود در کشور را افزایش می دهند.
محمد جعفر نعناکار در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص اصلی ترین موانع استارتاپها و
شرکتهای دانش بنیان ،گفت :در کشور بعضا با قوانین متضاد مواجه هستیم .بنده معتقدم
که مهمترین مشکل در این حوزه ،عدم اشراف کارشناسان ،متولیان و کارافرینان با حقوق
خود در قوانین مصوب شده است .آن چیزی که معموال همه را با مشکل مواجه میکند،
عدم درک صحیح از قوانین موجود و مراجعه به این قواعد است.

شبکه نمایش خانگی میتواند مکمل رسانه ملی باشد
وی در ادامه پیرامون این موضوع که «کس��بوکارهای دانش بنیان و اس��تارتاپها مثال
مواردی مثل شبکه نمایش خانگی با موانعی مواجه هستند ،لذا تعطیلی این مجموعهها
میتواند چه تبعات فرهنگی و پیش بینی نشدهای به همراه داشته باشد؟» گفت :مهمترین
مساله از نظر بنده این است که ما بازوی مردمی و بخش خصوصی را که میتواند نقش
مکمل رس��انه ملی را ایفا کند را منقطع میکنیم ،بدین معنا که رسانه ملی ساختاری
عریض و طویل و قالب مختص خود را داردVOD .های خانگی در مقایسه با رسانه ملی،
از تکنولوژی های روز دنیا استفاده می کنند ،چابک تر هستند و محتوای جذاب تری را نیز
ارائه می دهند و در همین راستا می توانند مکمل رسانه ملی باشند ،در چنین شرایطی اگر
سیاست ها به گونهای باشد که به تعطیلی این مجموعه ها منجر شود ،قطعا تبعات فرهنگی
زیادی را به دنبال خواهد داشت و ضعف فرهنگی را ایجاد خواهد کرد.
با تضعیف کسبوکارهای  VODخانگی ،پلتفرم های خارجی عمق نفوذ
خود را در کشور افزایش می دهند
نعناکار ادامه داد :در حوزه علوم انسانی و فرهنگ اگر تعامالت فرهنگی را نتوان مهندسی
کرد و از تکنولوژی برای بسط و گسترش مفاهیم کالن فرهنگی استفاده نشود ،قطعا با

تهاجم مواجه خواهیم شد ،زیرا نمی توانیم با نوآوری روز دنیا به تنهایی مقابله کنیم و این
بخش خصوصی است که به عنوان سرباز بخش فرهنگی ،زمینه هایی را برای محتواهایی که
در ساختارهای فرهنگی کالن وجود دارد ،فراهم می کند ،لذا تضعیف این دسته از کسب و
کارها تضعیف فرهنگ داخلی کشور خواهد بود و در این شرایط پلتفرم های خارجی عمق
نفوذ خود در کشور را افزایش می دهند و می توانند با ایجاد مهندسی فرهنگی ،ارزش های
خود را به داخل کشور و به خصوص در بخش خانواده و جوان جمعیت قالب کنند.
رگوالت�وری باید ابزاری برای جهتدهی قلمداد ش�ود و نه ابزاری برای
تقابل و تضعیف
وی در ادامه گفتوگو با ما در پاسخ به این سوال که «تنظیم گری و رگوالتوری یکی از
وظایفی است که نهادهای دولتی در برابر شرکت های دانش بنیان برای خود وضع کردهاند،
اغلب هم نهادهای دولتی که نقش تنظیم گر را بازی می کنند به رقیب استارتاپها تبدیل
می شوند ،این رویه چه آثار سوئی دارد؟» خاطرنشان کرد :هیچ عقل سلیمی ،رگوالتوری و
پایش را مردود نمی داند و ما همه خواهان نظارت و ریل گذاری در تمام زمینه ها هستیم.
نظام حاکمیتی باید به این سطح از بلوغ برسد که ابزار رگوالتوری را ابزار جهت دهی قلمداد
کند و ابزاری برای تقابل و تضعیف نداند ،به گونه ای که بتواند از ظرفیت های خود نیز
استفاده کند و در مقابل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی قرار نگیرد.
مرزهای نظارت باید به گونه ای تنظیم شود که تداخلی در فعالیت کسب و کارهای فرهنگ
بنیان نداشته باشد .عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی آنالین
( ،)VODادامه داد :شرایط نباید به گونه ای باشد که شرکت های خصوصی احساس کنند
که رقابتی میان آنها و بخش دولتی وجود دارد .بر اس��اس اصل  ۴۴قانون اساسی و عدم
رقابت ،اگر بخش خصوصی توان انجام کاری را داشته باشد ،دولت نباید در آن ورود پیدا
کند .در خصوص VODها ،همانطور که در قانون اساسی آمده ،صداوسیما حتما باید در
اختیار نظام حاکمیتی باشد .اگرچه پلتفرم هایی که در حوزه  VOD ،IPTVو AOD
کار می کنند باید سیاست های کالن ابالغی حاکمیت را دنبال کنند و بر مبنای آن تولید و
توزیع و نشر محتوای خود را انجام دهند ،اما نباید به این معنا باشد که نهادهای قانونگذاری
و رگوالتوری به سمت تضعیف و عدم فعالیت های اقتصادی و فرهنگی این نوع از کسب و
کارها گام بردارند .طبق مصوبه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی ،این مساله می تواند در

کنکاش

اگر جوانمااطمینانپیداکند
که در صورت کار در کش��ور،
قوانین دست و پا گیری ،سد
راه او نمی ش��ود و میتواند
خلق ارزش و در نهایت خلق
ث��روت کن��د ،قطعا ب��ه فکر
مهاجرت نخواهد افتاد اما به
ش��رطی که آینده ب��رای آنها
روشن ترسیم شود.

این مرکز حل شود و کامال مرزهای نظارت به گونه ای تنظیم شود که تداخلی در فعالیت
کسب و کارهای فرهنگ بنیان نداشته باشد.
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چکلیست سازمان های دولتی و وزارتخانه ها برای اعطای تسهیالت به
استارتاپهابسیارسختگیرانهاست
وی گفت :دولت نمی تواند جلوی ویزای استارتاپ ها را بگیرد ،زیرا هر شخصی از لحاظ
قانونی این آزادی را دارد که در هر مکانی هر شغلی را ایجاد کند و مطابق با مقررات آن
کشور فعالیت کند اما آن چیزی که در این شرایط می تواند کمک کننده باشد ،اعطای
تس��هیالت در داخل کشور به استارتاپ ها است .در حال حاضر استارتاپها در استفاده
از تس��هیالتی که در قوانین آمده است ،با مشکالت عدیده ای مواجه هستند ،بعضی از
سازمان های دولتی و وزارتخانه ها تبعیت نمی کنند و چک لیست آنها برای اعطای این
نوع تسهیالت بسیار سختگیرانه است .آن چیزی که از لحاظ قانونی و حقوقی کمک کننده
است ،ساده سازی و تسهیل این فرایندها است تا استارتاپ ها بتوانند از ظرفیت هایی که در
قانون ذکر شده ،به بهترین نحو استفاده کنند و بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را دنبال
کنند و در این مسائل بهتر است به جای سلبی ،ایجابی رفتار کرد.
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بخش�ی از علت مهاجرت فعاالن حوزه های دانش بنیان ناشی از وجود
سخت گیری های بالجهت و بعضا بی منطق است
نعناکار در پاسخ به دیگر سوال ما که «با توجه به اینکه طی یک سال اخیر میزان مهاجرت
گروهی استارتاپ ها بیشتر شده است ،تعطیلی کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی
و یا اعمال محدودیت چه تبعاتی مثل مهاجرت فعاالن این حوزه و سرمایه گذارانی که
عالقهمند به سرمایه گذاری در این زمینه هستند به دنبال دارد؟» توضیح داد :بخشی از
علت مهاجرت فعاالن حوزه های دانش بنیان ناشی از وجود سخت گیری های بالجهت
و بعضا بی منطق اس��ت .در منطقه جغرافیایی که کش��ور ما واقع شده است ،چندین
کش��ور هستند مانند امارات ،ترکیه و ...که بودجه های کالنی را برای توسعه شهرهای
اینترنتی خود کنار گذاشته اند که فعاالن این حوزه را به ادامه فعالیت در آن کشورها
ترغیبمیکنند.
وی افزود :اگر متخصصان حوزه های دانش بنیان مدت زمانی را که در ایران مشغول فعالیت
هستند ،در آن کشورها نیز داشته باشند ،درآمد آنها چندین برابر کشور خودمان خواهد بود،
لذا دلگرمی دادن به متخصصان تحت عنوان نقش آفرین بودن آنها در سرنوشت کشور،
میتواند باعث افزایش انگیزه و ماندن آنها در کشور شود .بنده معتقد هستم که اکنون در
یک جنگ کسب و کاری ،اقتصادی و فرهنگی به سر می بریم و اگر ایران در یک جنگ
هشتس��اله پیروز شده است علت آن دلگرمی حاکمیت و مردم به سربازان بود در حال
حاضر همان اتفاق باید برای سربازان اقتصادی و دانشی محقق شود .اگر جوان ما اطمینان
پیدا کند که در صورت کار در کشور ،قوانین دست و پا گیری ،سد راه او نمی شود و می تواند
خلق ارزش و در نهایت خلق ثروت کند ،قطعا به فکر مهاجرت نخواهد افتاد اما به شرطی
که آینده برای آنها روشن ترسیم شود .در حال حاضر در کشور ما برای جوانان این حوزه
سختیهای زیادی وجود دارد ،اما امیدی از سمت حاکمیت به متخصصین تزریق نمیشود
و همین موضوع منجر به مهاجرت بخش عمده ای از متخصصین کشور می شود.

بس�یاری از کشورها به دنبال جذب فعاالن حوزه دانش بنیان با شرایط
مطلوبهستند
نعناکار در پاس��خ به این سوال که «یکی دیگر از نگرانی ها پیگیری ویزای استارتاپ
توسط تیم های دانش بنیان و استارتاپی است .این موضوع چه تبعات و نگرانی هایی را
ایجاد میکند و راهکار دولت در این زمینه چه باید باشد؟» اظهار داشت :تمام کشورها
س��عی میکنند که جامعه نخبگانی خود را به نوعی حفظ کنند که هم تولید ارزش
و هم تولید ثروت داشته باشد و بسیاری از کشورهای دنیا ،کشورهای مهاجرپذیری
هس��تند و اکنون با ایجاد ظرفیت ها و زیرساخت هایی مهاجرینی از جنس نخبگان
را جذب می کنند .در حال حاضر بازار راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری
اطالعات ،ارتباطات ،بیوش��یمی ،بیولوژیکی و ...بسیار داغ است که می تواند به ایجاد
و ترمیم بس��یاری از مش��اغل کمک کنند .این موضوع باعث می شود که بسیاری از
کشورها این ساختار را در خود نهادینه کنند تا افراد زیادی را در حوزه دانش بنیان ها
با شرایط مطلوبی جذب کنند.

گفتوگوی
ویژه
زهرا طاهری

امکانات مناسب برای فعالیت بیشرت رشکتهای دانش بنیان و استارتاپها مهیا شود
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ،گفت:نخبگان ما در شرکت های دانش بنیان توقعات زیادی ندارند و اگر امکانات مناسب برای داشتن یک زندگی معقول
در کشور خودمان را داشته باشند ،قطعا ترجیح می دهند در وطن خودشان بمانند و خدمت کنند.
سید حسن هاشمی ،رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در گفتوگو با خبرنگار ما ،به موضوع چالشهای استارتاپها در کشور ما و لزوم توجه ویژه به این
کسبوکارها برای رفع موانع توسعهای پرداخته است که مشروح آن به قرار ذیل است.

بایدبپذیریمباتوسعهفناوری
اطالعات در جهان و به تبع آن
در کشور ما ،مرزهای مجازی
جایگزین مرزه��ای فیزیکی
ش��ده و عرص��ه فعالیت ها
بسیارگستردهترشدهاست.
بههمیندلیلمابایداقدامات
و برنامهریزیهایمان بر مبنا
و ب��ر پای��ه جهان مج��ازی و
مرزهای مجازی باشد.
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اصل�ی ترین موانع اس�تارتاپها و ش�رکتهای دانش بنی�ان را در چه
زمینههایی می دانید؟
مهمترین چالشهایی که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان با آن مواجه اند ،در
حوزههایی است که به مدیریت های دولتی مربوط می شود و نیازمند اصالح و بازنگری
است .هرچند با تصویب و ابالغ قانون جهش تولید دانش بنیان ،انتظار می رود بخشی از
موانع مربوط به سیستم های سنتی اداری و دولتی ،از پیش پای دانش بنیان ها برداشته
شود ،اما تجربه نشان داده اجرای دقیق و کامل قانون ها ،خودش یک چالش بزرگ در
کشور ماست و همین سابقه بد ،ما را نگران می کند که تغییرات محسوسی رخ ندهد و
درب بر همان پاشنه بچرخد.
کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها مثال در مواردی همانند شبکه
نمایش خانگی با موانعی مواجه هستند ،به نظر شما تعطیلی این مجموعه ها
چه تبعات فرهنگی و پیش بینی نشدهای به همراه دارد؟
در حال��ت کلی بای��د بپذیریم که هر جا بخش خصوصی ورود کرده ،عملکرد بس��یار
مطلوبتری نسبت به بخش دولتی داشته است و مردم هم آن را احساس کرده اند .به
طور مثال در بخش نمایش خانگی که شما اشاره کردید ،اتفاقات بسیار خوبی رخ داده
و از هر جنبهای که به موضوع نگاه کنیم ،نمی توانیم نتایج مثبت آن را نادیده بگیریم.
طبیعی است که در یک تغییر و تحول بزرگ ،کم و کاستی هایی هم وجود خواهد داشت
و باید برای رفع آن تالش و تعامل کرد ،اما وقتی مردم طعم شیرین نمایش خانگی را
چشیدهاند و تفاوت های آن با تولیدات نسبتا ضعیف بخش دولتی را درک کرده اند ،دیگر
نمی شود با نگاه حذفی به این موضوع ورود کرد .ضمن اینکه باید حواسمان باشد در یک
حوزه رقابتی مانند شبکه نمایش خانگی و ساترا ،این که فکر کنیم با حذف رقبای قوی
بخش خصوصی ،مخاطبانش به سبد رسانهای دولتی مانند صداوسیما اضافه میشود،
یک تفکر اشتباه است و چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
تنظیم گری و رگوالتوری یکی از وظایفی است که نهادهای دولتی در برابر

شرکت های دانش بنیان برای خود وضع کرده اند ،اغلب هم نهادهای دولتی
که نقش تنظیم گر را بازی می کنند به رقیب استارتاپ ها تبدیل می شوند،
این رویه چه آثار سوئی دارد و آیا منجر به فرار سرمایه ها نمی شود؟
ما به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت فاوا ،بارها و بارها نظرمان را در این باره اعالم
کرده ایم و معتقدیم تنها راه حل این مش��کل ،این است که رگوالتوری به خود بخش
خصوصی واگذار شود .این یک تجربه موفق جهانی است که از هر نظر به ارتقای کمی
و کیفی خدمات منجر می شود و ما هم در کشورمان باید همین راه را برویم .البته این
به معنای حذف دولت از فضای مد نظر نیست ،بلکه حرف بخش خصوصی این است که
دولت باید فقط سیاست گذار کالن باشد و تا این حد وارد جزئیات برنامه ها و اقدامات
بخش خصوصی نشود.
باید قبول کنیم که به دلیل همین نگاه اش��تباه بوده که بدنه دولت بس��یار گسترده و
مدیریتش هم سخت و دشوار شده است ،در حالی که دولت باید کوچک سازی شود و
این موضوع در عرصه ای مانند فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار مهم تر است .دلیلش
هم این است که باید بپذیریم با توسعه فناوری اطالعات در جهان و به تبع آن در کشور
ما ،مرزهای مجازی جایگزین مرزهای فیزیکی شده و عرصه فعالیت ها بسیار گستردهتر
ش��ده اس��ت .به همین دلیل ما باید اقدامات و برنامه ریزی هایم��ان بر مبنا و بر پایه
جهان مجازی و مرزهای مجازی باشد .در این جهان مجازی ،مخاطبان ما هم مخاطب
بینالمللی هستند و خروجی های ما باید بتواند متناسب با این جامعه باشد .پس باید
قبول کنیم در این فضای جدید و عرصه رقابت بینالمللی ،اگر می خواهیم موفق باشیم
و از مزیت ها و دستاوردهای آن به نفع کشور و مردم استفاده کنیم ،نمیشود با عینک
ذره بینی دولت ها و ساز و کار سنتی وارد رقابت شد و کار بین المللی کرد ،بلکه باید
بخش خصوصی را قوی تر کرد و با اختیارات گسترده و حمایت قوی دولت ،اجازه کار
به آن را داد.
نکته مهمی که الزم می دانم به آن اشاره کنم این است که یک مشکل اصلی در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ،تعدد بخش های صاحب نظر و تصمیم گیر در بدنه
حاکمیت و دولت اس��ت و به همین دلیل گاهی نمی توان به یک جمع بندی کامل

گفتوگوی
ویژه

رسید .ما بارها اشاره کردیم که برای حل این مشکل ،باید بین حاکمیت ،دولت و بخش
خصوصی ،یک دستگاه معین تعیین شود و همه اعضای اکوسیستم موظف به هماهنگی
با آن باشند .این اتفاق کمک خواهد کرد تا هم در سیاست گذاری های کالن و هم در
حوزه اجرا ،امکان تبادل نظر و همفکری بیشتری وجود داشته باشد و همه ،تبعیت از
دستگاه معین را بپذیرند.
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یکی دیگر از نگرانی هایی که دارد جدی تر می ش�ود پیگیری «ویزای
اس�تارتاپ» توس�ط خیلی از تیم های دانش بنیان و استارتاپی است .این
موضوع چه تبعات و نگرانی های�ی را ایجاد می کند و راهکار دولت در این

زمینه چه باید باشد؟
متاسفانه همین طور است و طی یک سال اخیر ،بحث مهاجرت گروهی نخبگان یا همان
مهاجرت شرکت ها و استارتاپ ها هم مطرح شده است .هرچند خوشبختانه این موضوع
هنوز خیلی فراگیر نشده ،اما اگر از آن غفلت کنیم تبعات بسیاری برای کشور خواهد
داشت .برخی کشورها با اشراف به توان تخصصی باالی نخبگان ما ،حتی فضای کاری
مورد نیاز آنها را هم تامین می کنند و تسهیالت فراوانی در اختیارشان قرار می دهند که
به شکل شرکتی و با محصوالت فناورانه خود مهاجرت کنند.
در این شرایط ،هر وقت مسئوالن ما واقعا پذیرفتند که این پیشنهادهای وسوسه انگیز و
جذاب ،میتواند در مقابل مشکالت دانش بنیان ها در داخل کشور برنده باشد و میل به
مهاجرت را تقویت کند ،میتوانیم امیدوار باشیم که شرایط فعالیت بخش خصوصی در
کشور بهتر شود و امید به آینده در بین دانشبنیانها تقویت شود .اما اگر چشمانمان را
روی این واقعیت ببندیم ،باید خودمان را برای مهاجرت بیشتر آنها آماده کنیم.
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تعطیلی کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی و یا اعمال محدودیت،
چه تبعاتی مثل مهاجرت فعاالن این حوزه و سرمایه گذارانی که عالقه مند
به سرمایه گذاری در این زمینه هستند به دنبال دارد؟
نتایج این مش��کالت کامال روشن اس��ت و کسی نمی تواند تاثیر آن در افزایش میل و
انگیزه نخبگان به مهاجرت را کتمان کند .به ویژه که در آن سمت ماجرا هم ،امکانات
و ظرفیت های بسیار جذاب و تشویق کننده ای توسط کشورهای میزبان ارائه میشود
و طبیعی است که اثرات خودش را می گذارد .همان طور که بارها گفته شده ،نخبگان
ما در شرکتهای دانش بنیان توقعات زیادی ندارند و اگر امکانات مناسب برای داشتن
یک زندگی معقول در کشور خودمان را داشته باشند ،قطعا ترجیح می دهند در وطن
خودشان و در کنار عزیزانشان بمانند و خدمت کنند .این موضوع در مورد سرمایهگذاران
هم صدق میکنند و نمونه های بسیاری از آنها را سراغ داریم که آرزویشان سرمایهگذاری
در کشور خودمان است اما تجربه های تلخ و سنگ اندازی های متعددی که در گذشته
وجود داش��ته ،باعث شده مس��یر دیگری را در پیش بگیرند .پس باید تالش کرد این
س��نگ ها را از پیش پای آن ها برداریم و شرایط را برای فعالیت و سرمایهگذاریشان
فراهم کنیم.

نخبگان ما در شرکتهای دانش بنیان توقعات زیادی
ندارند و اگر امکانات مناسب برای داشتن یک زندگی
معقولدرکشورخودمانراداشتهباشند،قطعاترجیح
م��ی دهند در وطن خودش��ان و در کنار عزیزانش��ان
بمانندوخدمتکنند.

گفتوگوی
ماه

تحقق توسعه پایدار نیازمند دو عنصـر دارایی و دانایی است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:

توقفتوسعهزیرساختهایمخابراتیبهمعنیتوقفتحقیقاتوتولیددربخشخصوصیاست
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،معتقد است :اصالح تعرفه و پایداری درآمد ،پیش نیاز توسعه و ارائه خدمات بهتر توسط شرکت مخابرات ایران
است که در صورت تحقق آن ،رویکرد دوم که استفاده بهینه و کارآمد از فناوری های جدید و فرصتساز و تغییر نگاه شرکت مخابرات ایران به شرکای استراتژیک
خود می باشد ،می تواند راه عالج شرکت مخابرات ایران و در کنار آن صنعت مخابرات که در حال نابود شدن است ،باشد.

در ش��رکت مخابرات ایران ،نیازمند ی��ک پارادایم جدید در
ح��وزه تجاری س��ازی فناوری های نوین مبتنی بر س��رویس
های ارزش افزوده هستیم که در این راستا ،افزایش توان
ب وکار ،حرکت به
قدرت تجزیهو تحلیل در ابعاد مختلف کس 
سوی یکپارچهسازی خدمات مخابراتی ،جمعآوری دیتا ،انتقال
دیتاهای ارزشمند از طریق شبکههای ارتباطی جهت کسب و
کارهای جدید ،جزو سازو کارهاست.
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داوود ادیب ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفتوگو با خبرنگار
ما پیرامون موضوع اصالح تعرفههای تلفن ثابت ش��رکت مخابرات ایران ،گفت :این یک
واقعیت است که برای رشد ،توسعه و موفقیت هر مجموعه اقتصادی در هر ساختار و با هر
ماموریتی ،نیازمند دو عنصر دارایی و دانایی هستیم که بدون این عناصر ،تحقق توسعه از
نوع پایدار را نمی توانیم تجربه کنیم.
وی ادامه داد :این موضوع در خصوص شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مادر
تخصصی نیز صادق است .شکل دارایی در این رویکرد مبین این موضوع است که شرکت
مخابرات ضعیف از نظر مالی ،منجر به صنعت مخابراتی ضعیف نیز خواهد شد.
وی ادامه داد :بخش اعظم محصوالت مخابراتی در کشور و به ویژه محصوالت زیرساختی
مخابراتی در حوزه ثابت ،توسط شرکت مخابرات ایران مورد استفاده قرار می گیرد و طبیعی
است که برنامه ریزی شرکتهای تولیدی نیز بر اساس این نیازمندیها شکل گرفته و
عملیاتی می شود ،به عبارتی توقف توسعه و نوسازی زیرساختهای شبکه مخابرات کشور
به معنی توقف واحدهای تحقیقاتی و تولیدی بخش خصوصی بوده و تداوم این امر بدان
معناست که بر خالف چشم انداز شرکت مخابرات ایران ،خدمات مخابراتی بهروز و جدید
کمتری نیز در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت و در نهایت تمامی ذینفعان این
حوزه متضرر خواهند شد.
ادیب اظهار کرد :اصالح تعرفه های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران اگرچه رکن اصلی
رشد و توسعه مخابرات نیست ،ولیکن برای برون رفت از وضعیت موجود ،رضایت مقطعی
مشترکان ،کارکنان و تامین کنندگان داخلی تجهیزات داخلی می تواند موثر باشد و به نظر
می رسد که در این شرایط که رکود قابل توجهی در صنعت مخابرات کشور حاکم است،
منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت یک اقدام ضروری است که می تواند منجر به نجات
و احیاء زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران ،اشتغال در این صنعت استراتژیک ،رضایت
کارکنان شرکت مخابرات ایران و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مردم شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،خاطرنش��ان کرد :دارایی می تواند
موجب تقویت بنی��ه مالی مخابرات ایران ،رضایت ذینفعان و حفط و نگهداری وضعیت
موجود باشد ،ولیکن از منظر عنصر دوم این رویکرد که همان عنصر دانایی است ،در شرکت
مخابرات ایران ،نیازمند یک پارادایم جدید در حوزه تجاری سازی فناوری های نوین مبتنی
بر سرویس های ارزش افزوده هستیم که در این راستا ،افزایش توان قدرت تجزیهو تحلیل
ب وکار ،حرکت بهسوی یکپارچهسازی خدمات مخابراتی ،جمعآوری
در ابعاد مختلف کس 
دیتا ،انتقال دیتاهای ارزشمند از طریق شبکههای ارتباطی جهت کسب و کارهای جدید،
جزو سازو کارهایی است که شرکت مخابرات ایران برای بقای خود در طوالنی مدت باید
در برنامه کاری خود قراردهد.
ادیب پیرامون دیگر سوال مبنی بر اینکه این اصالح تعرفه چه نقشی در وابستگی اپراتورها،
پهنای باند ،پایداری درآمد و توسعه و نگهداری آن ،شبکه انتقال و ارائه خدمات بهتر توسط
شرکت مخابرات ایران ایفا خواهد کرد؟ گفت :همان طور که وزیر ارتباطات در نشست با
تشکل های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات که در مورخ هفتم شهریور برگزار شد ،مطرح
کرد که در ده سال گذشته در الیه تجمیع اتفاق ویژهای را شاهد نبودهایم و در این الیه
شرکت مخابرات ایران ،معترف به این مسئله است که در برخی از استانها ،وضعیت به مرز
بحران رسیده است و در سالهای گذشته در هیچ بخشی علی الخصوص الیه تجمیع به
غیر از دو سه استان ،سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه رخ نداده است.
ادیب تاکید کرد :همچنین وزیر ارتباطات پیش تر در خصوص شبکه ملی اطالعات عنوان
نموده اند که بال اول شبکه ملی اطالعات ،شبکهای پرسرعت ،با کیفیت و امن در سراسر
کشور است و بال دوم آن نیز مجموعهای از خدمات کاربردی می باشد که کار و زندگی
مردم را تسهیل خواهد کرد ،میتوان چنین استنباط کرد که جدای از اختالفاتی که در
بدنه مدیریتی بخش هایی از مخابرات وجود دارد ،بخشی عمده از این مشکالت و عدم
توسعه خدمات در شبکه مخابرات کشور نشات گرفته از بحران مالی این شرکت است و
همان طور که در سوال پیشین توضیح داده شد ،بخشی از آن با افزایش تعرفه و بخشی
دیگر با اتخاذ رویکردهای جدید کس��ب و کار و مدلهای جدید تجاری سازی میتواند
مرتفعگردد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،افزود :اصالح تعرفه و پایداری درآمد،
پیش نیاز توسعه و ارائه خدمات بهتر توسط شرکت مخابرات ایران است که در صورت
تحقق آن ،رویکرد دوم که استفاده بهینه و کارآمد از فناوری های جدید و فرصتساز و
تغییر نگاه شرکت مخابرات ایران به شرکای استراتژیک خود می باشد ،می تواند راه عالج
شرکت مخابرات ایران و در کنار آن صنعت مخابرات که در حال نابود شدن است ،باشد.

تولید
بومی
زهرا طاهری

هدفگذاری برای تولید 20درصدی گوشی بومی تا سال1404
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ضمن اعالم افزایش سرمایه این صندوق ،تاکید کرد که
این منابع برای حمایت از دو حوزه زیست بوم تولید گوشی هوشمند و صنایع میکروالکترونیک یا ریز الکترونیک اختصاص خواهند یافت.

در خصوص تولید گوشی هوشمند هدفگذاری انجام
ش��ده 20 ،درصد تولید گوش��ی بومی تا افق 1404
است و در این زمینه از فعاالن و تولیدکنندگان داخلی
کهبتوانندبیشترینتولیداتداخلیراداشتهباشند،
از طریق مش��ارکت با برندهای خارجی و ایجاد دانش
بومی،مشمولحمایتخواهندشد.
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با حمایت صندوق از تولید این گوش�ی ها ش�ما انتظار دارید که در چه بازه
زمانی گوش�یهای هوش�مند تولید داخل وارد بازار ش�وند ،رنج قیمتی در چه
س�طحی است و آیا تمام حمایت ها صرفا از تولیدکننده ها صورت می گیرد یا
منابعی اختصاص پیدا می کند که گوشی اقساطی به مردم داده شود یا یارانه ای
به مردم برای استفاده از گوشی همراه داخلی داده می شود؟
صندوق یکی از اعضای توسعه این صنایع در کشور است که به همراه سایر نهادها و
اپراتورها نیز به بخش تولید کمک می کنیم و با سرمایه گذاری غیرمستقیم و با کمک
باقی نهادها و با خطهای اعتباری خاص ،ش��رایط خ��اص برای مصرف کننده ایجاد
میکنیم که از این گوشی های هوشمند داخلی با قیمت مناسب یا ارزان یا قسطی
بهره ببرند .با وزارت ارتباطات و صمت و باقی نهادها کارها را پیش می بریم و پس از
تصویب نهایی به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
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محسن نادری منش ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ،به سواالت خبرنگار ما پاسخ داده است
که مشروح آن در ذیل آمده است:
ب�ا توجه به مصوبه اخیر هیات وزی�ران در خصوص اختصاص منابع حاصل
از واردات گوش�ی های باالی  ۶۰۰دالر به حمایت از تولید گوشی های هوشمند
داخلی ،بفرمایید که برنامه صندوق در این راستا چیست؟
همانط��ور که مس��تحضرید در آیین نامه مربوطه و به اس��تناد تبص��ره هفت قانون
بودج��ه  ،1401دو ح��وزه حمایتی از این منابع قرار داده ش��د ک��ه صندوق در این
ح��وزه باید به صورت متمرکز و مش��خص خدمات ارائه کند .این دو بخش ش��امل
تولید گوشیهای همراه هوشمند و زیست بوم تولید گوشی هوشمند است و بخش
دوم صنایع میکروالکترونیک یا ریز الکترونیک است .مطابق با آیین نامه ،کارگروهی
تشکیل میشود که اعضای آن از وزارت ارتباطات ،وزارت صمت ،وزارت دفاع و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری است و برنامه کالن حمایت از بخش ریز الکترونیک
و تولید گوشی تلفن همراه به عنوان کاربردیترین محصوالت نهایی را ارائه می کنند
و در نهایت این برنامه ها اجرایی خواهد ش��د .در خصوص تولید گوش��ی هوش��مند
هدفگذاری انجام ش��ده 20 ،درصد تولید گوشی بومی تا افق  1404است و در این
زمینه از فعاالن و تولیدکنندگان داخلی که بتوانند بیشترین تولیدات داخلی را داشته
باش��ند ،از طریق مشارکت با برندهای خارجی و ایجاد دانش بومی ،مشمول حمایت
خواهند شد .در بحث نرم افزاری این محصوالت ،باید فضایی ایجاد شود تا فعاالن این
حوزه بتوانند برنامه های نرم افزاری مختلفی ایجاد کنند و بتوانند رابط های کاربری
را نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه نیز صادر کنند و در نهایت سهم
بزرگی در تولید گوشی های بومی در کشور و صادرات آن داشته باشیم.
برخی ش�رکت ها در س�ال های گذشته به اس�م تولید گوشی تلفن همراه
اقداماتی ش�روع کردند ،ولی بخشی از این اقدامات به نتیجه نرسیده و بخشی
هم در پروسه های نهایی است که البته خروجی این اقدامات آنطور که باید ،برای
مردم مشخص نیست .به صورت خاص تشریح بفرمایید که شما در جریان نحوه
تولید گوشی های تلفن همراه در داخل کشور و شرکت های تولید کننده در این
بخش هستید و در خصوص شائبه ای که در خصوص مونتاژ این گوشی ها وجود
دارد توضیح بفرمایید.
در بخش��ی از چیپ های گوش��ی موبایل ،تعداد محدودی تولیدکننده در سطح دنیا
داریم که برندهای معروف دنیا نیز از آنها استفاده می کنند و ما نیز به همین صورت
در آن بخ��ش ها از تولیدات خارجی اس��تفاده می کنی��م ،ولی در بخش طراحی در
بخشهای خاص ،رابط های کاربری و بخش هایی از طراحی که نیاز بازار ما اس��ت،
تولید داخلی اس��ت ،ولی در برنامه حمایتی باید با توجه به ظرفیت های دانش��ی ،از

شرکتهایی که در این مسیر حرکت می کنند حمایت کنیم و سعی می کنیم بازار
مناس��بی را در داخل داشته باشند .بحث عدالت ارتباطی نیز در کشور ما مهم است
و در عصری هس��تیم که به هر پلتفرم آموزش��ی نیاز داریم که نیاز به گوش��ی های
هوشمند دارد و یکی از این موارد تولید گوشی های هوشمندی بود که به سهولت و
با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد که در اینجا بازیگران مختلفی همچون
اپراتورها ایفای نقش می کنند و در نظر داریم این گوشیها به صورت قسطی به دست
مصرفکننده برسد و از طرفی نیز بازار مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم.

ارز
دیجیتال

درآمد میلیارد دالری گوگل با سرمایهگذاری در بالکچین!
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یک گزارش جدید نشان میدهد شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت ،بین ماه سپتامبر
 ۲۰۲۱و ماه ژوئیه  ۲۰۲۲بیش از هر ش��رکت دیگری در ش��رکتهای بالکچین و
کریپتو سرمایهگذاری کرده است.
به گزارش ایندیپندنت ،ارقام گردآوریش��ده در ش��رکت اطالعات بازار «بالک دیتا»
نش��ان میدهد که این غول فناوری ایاالت متحده با تمرکز بر چهار ش��رکت بالک
چین« :فایر بالکز»« ،دپر لبز»« ،ولتیج» و «دیجیتال کارنسی گروپ» ،طی  ۹ماه ۱.۵
میلیارد دالر به این سمت سرازیر کرده است.
دیگر س��رمایهگذاران عمده شامل ش��رکتهای مالی یعنی «بلک راک» و «مورگان
اس��تنلی» بودند که مجموعا بیش از دو میلیارد دالر [در این بخش] سرمایهگذاری
کردن��د و همچنین غول الکترونیکی کره جنوبی «سامس��ونگ» که نزدیک به یک
میلیارد دالر در  ۱۳شرکت بالکچین سرمایهگذاری کرد.
چهل ش��رکت عمومی که «بالک دیتا» بین ماههای س��پتامبر و ژوئیه بررسی کرد،
تقریبا شش میلیارد دالر را بر روی در مجموع  ۶۱استارتآپ (شرکت نوپا) بالکچین
و ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کردند.
بانکها و موسس��ات مالی ،بخش بزرگی از شرکتهای عمومی را تشکیل میدهند

که اکنون در این فناوری س��رمایهگذاری میکنند« ،بالک دیتا» اش��اره میکند که
شرکتها موارد خاص استفاده را که عرضههای عمدهشان را تکمیل میکند بررسی
میکنند.
«بالک دیتا» در یک پس��ت وبالگی نوش��ت« :بانکها با توجه ب��ه افزایش تقاضای
مش��تریان ،خود را بیش��تر در معرض خدمات رمزن��گاری و خدمات بالکچین قرار
دادهاند .این امر باعث شده است که آنها در زمینه نگهداری رمزارز ،مدیریت دارایی
و تجارت سرمایهگذاری کنند .در مورد شرکتهای سنتی (سامسونگ ،مایکروسافت
و غیره) همانطور که روند تامین مالی آنها در طول س��الها نش��ان میدهد[ ،این
شرکتها نیز] در حال حاضر از چشمانداز بالکچین حمایت میکنند .اکنون ،مسئله
اصلی یافتن شرکتها و موجودی اوراق بهادار و سهام نوآورانهای است که برای رشد
و تثبیت کسبوکار اصلی آنها ارزش افزوده ایجاد میکنند».
این فقط س��رمایهگذاران خطرپذیر نیس��تند که پول را به فناوری بالکچین تزریق
میکنن��د .آنهایی که در [بخش] عمومی همیش��ه به همه چیز مش��کوکاند نیز
میلیاردها دالر شرطبندی میکنند.
دادهها نش��ان میدهد که بسیاری از شرکتهایی که روی آنها سرمایهگذاری شده
است نوعی فناوری توکن تعویضنشدنی یا «ان اف تی» را که بودجه آن برای صنایعی
ازجمله بازی ،هنر و سرگرمی به سمت راهکارهای «اینترنت نسل سوم» اختصاص
مییابد ارائه میکنند.س��اندار پیچای ،مدیرعامل گوگل هم در اوایل س��ال جاری به
سرمایهگذاران گفت که شرکت متبوعش قطعاً بهدنبال فناوری بالک چین است؛ زیرا
این تکنولوژی بسیار جالب و قدرتمند است و کاربردهای گستردهای دارد .رئیس غول
جستوجوی اینترنت افزود که قصد دارد به کسبوکارهای مبتنیبر بالک چین اجازه
دهد از خدمات محاسبات ابری آن استفاده کنند و  NFTو پرداختهای رمزارزی را
نیز در پلتفرمهای خود ارائه خواهد داد.
آنچه گوگل برای س��رمایهگذاری روی آن دست گذاشته ،احتماالً بهمنظور پاسخ به
این پرسش است که میخواهد ببیند فناوری بالک چین ب ه کجا پیش خواهد رفت
و چه بخشهایی باید به زیرساختهای فناوریهای آن اضافه شود .طبق گزارشات،
شرکت مادر گوگل ،یعنی آلفابت در صدر جدول برترین شرکتهای سرمایهگذار در
بالک چین قرار دارد.
برخی از سرمایه کلی این شرکت به استارتاپهایی مثل  Dapper Labsاختصاص
یافته که  NBA Top Shotو  UFC Strikeرا توسعه داده است Dapper .اعالم
کرده است که آنها سیستمهای بالک چین  Flowخود را با زیرساخت ابری گوگل
ادغام خواهند کرد.

مدیرعامل مورگان کریک :هر سرمایهگذاری باید بیت کوین داشته باشد
مدیرعامل ش��رکت مدیریت س��رمایه مورگان کریک معتقد است ،هر
سرمایهگذاری باید بیت کوین را به عنوان بخشی از سبد سرمایهگذاری
خود داشته باشد.
مارک یوش��و ،مدیرعامل شرکت مدیریت س��رمایه مورگان کریک ،در
مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری سیانبیس��ی اظهار کرده است که هر
سرمایهگذاری باید بیت کوین را به عنوان بخشی از سبد سرمایهگذاری
خود داشته باشد.
به عقیده او زمستان ارزهای دیجیتال به پایان رسیده است و هماکنون در
بهار پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال به سر میبریم.
همچنین وقتی از جیل گانتر ،مدیر ارش��د اس��تراتژی اسپرسو سیستم
درمورد س��رمایهگذاران و معاملهگران خرد بازار پرسیده شد ،او در پاسخ
گفت«:سرمایهگذارانخردهمیشهبرایبازارارزهایدیجیتالمهمبودهاند.
آنها حتی زمانی که سرمایهگذاران نهادی جرئت ورود به بازار را نداشتند ،از
ابتدا در بازار حضور داشت ه و با باال و پایین آن همراه بودهاند».
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استانداردهای دستگاههای استخراج رمزارز از اول مهر اجباری میشود
از ابتدای مهرماه امسال و مطابق با برنامهریزیهای وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد،
رعایت اس��تانداردهای مرتبط با دس��تگاههای اس��تخراج ارز دیجیتال برای کلیه مزارع
قانونی ،تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاههای استخراج و همچنین مالکان ماینرهای
توقیفشده در سازمان اموال تملیکی ،اجباری خواهد شد.
انجمن بالک چین ایران بهتازگی این موضوع را اطالعرس��انی کرده اس��ت که قرار است
با شروع مهر امس��ال ،اجرای استاندارهای مرتبط با دستگاههای استخراج ارز دیجیتال
برای ماینرهای مجاز داخل کش��ور اجباری ش��ود .این اس��تانداردهای جدید میتوانند
محدودیتهایی را برای اس��تفاده از دستگاههای با بهرهوری انرژی پایین برای ماینرهای
داخلی ایجاد کرده و بهگفته کارشناسان ،ممکن است هزینههای سنگینی را هم به مزارع
استخراجفعالکشورتحمیلکنند.
این اس��تانداردهای جدید که قرار اس��ت تا کمتر از دو ماه دیگر به اجرا گذاش��ته شوند،
استخراج با بهرهوری پایین
میتوانند محدودیتهایی را در زمینه استفاده از دستگاههای
ِ
برای ماینرهای داخلی ایجاد کنند .عالوه بر این ،ممکن است با شروع مهرماه مزارع استخراج
برای ادامه فعالیت خود بهصورت قانونی ،مجبور به اعمال تغییراتی در نحوه اتصال خود به
شبکه برق کشور شوند؛ اما سازمان ملی استاندارد قرار است چگونه این استانداردها را به
اجرابگذاردوماینرها،تولیدکنندگانوواردکنندگاندستگاههایاستخراجارزهایدیجیتال
بیشتر نگران اجراییشدن کدام بخش از این استانداردهای اجباری هستند؟
علی بابکنیا ،رئیس کارگروه استخراج انجمن بالک چین در گفتوگویی پیرامون چگونگی
نظارت سازمان استاندارد بر اجرای این دستورالعملهای جدید میگوید :در بخش تولید و
واردات دستگاههای استخراج ،سازمان ملی استاندارد طبق رویه خود تعدادی از دستگاههای
تولید یا واردشده توسط هر شخص یا شرکت را نمونهبرداری کرده و از نظر بهرهوری انرژی
و کیفیت موردبررسی قرار میدهد .تفاوت بین دستگاههای وارداتی با دستگاه تولیدشده در
داخل کشور اما ،این است که واردات تمامی کاالهای با برچسب انرژی غیر از Aو Bممنوع
بوده ،اما دستگاههای تولیدشده در داخل کشور میتوانند با برچسبهای انرژی رده پایینتر
یعنی ردههای  Cو Dهم در بازار عرضه شوند.
نگرانی عمده جامعه استخراج کشور اما ،استانداردهای مربوط به تولید و واردات دستگاههای
ماینر نیست و دغدغه اصلی آنها چگونگی اجرای این استانداردها برای دستگاههای ماینر
موجود در مزارع فعال کشور و هزینههای سنگینی است که این دستورالعملهای جدید
میتوانند در شرایط کنونی به ماینرهای داخلی تحمیل کنند.

بابکنیا در این رابطه گفته است :در حال حاضر تعداد زیادی دستگاه ماینر در مزارع مجاز
کشور در حال بهرهبرداری هستند و شرط تمدید مجوز این مزارع ،برخورداری دستگاههای
مستقر در آنها از استانداردهای مرتبط با کیفیت توان و بهرهوری انرژی است .اکنون خواسته
وزارت نیرو و وزارت صمت این است که کلیه دستگاههای استخراج مستقر در این مزارع
«تکبهتک» بررسی شوند و برچسب انرژی به آنها الصاق شود؛ یعنی قرار نیست مانند بحث
واردات یا تولید ،نمونهبرداری صورت گرفته و برای مثال از هر صد دستگاه ماینر ،تنها یکی
از آنها مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کارگروه اس��تخراج انجمن بالک چین افزود :نگرانی ماینرهای داخلی اکنون این
است که این دستگاهها که تعداد زیادی از آنها در هر مزرعه استخراج موجود است ،باید
چگونه ارزیابی شوند .آیا باید مراکز استخراج تمامی دستگاههای خود را جمعآوری کرده و
به آزمایشگاههای سازمان ملی استاندارد منتقل کنند؟ این کار از لحاظ فنی شدنی نیست.
آیا امکان انجام این بررسیها در محل مزارع استخراج وجود دارد؟ هزینه انجام آزمایش
استاندارد برای هر دستگاه چقدر است؟ آیا یک ماینر ایرانی که همین حاال با هزاران چالش
مختلف مثل قطعی برق ،ریزش قیمت بیت کوین و افزایش سختی شبکه مواجه بوده و
تقریباً میتوان گفت ورشکسته شده است ،توانایی پرداخت هزینه آزمایشگاههای استاندارد
را دارد یا خیر؟
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شرکت مشاوره بالکزبریج انتظار دارد که دشواری شبکه بیت کوین  ۶.۸درصد افزایش
یابد که میتواند منجر به پیش��ی گرفتن این ش��اخص از رکورد قبلی و ثبت رکورد
باالترین میزان سختی استخراج در تاریخ شود.
هش ریت و نرخ دشواری استخراج شبکه بیت کوین در ماه جاری افزایش یافته است،
زیرا ماینرها پس از چند ماه عقبنشینی و افزایش هزینههای عملیاتی ،دوباره در حال
پیوستن به شبکه هستند.
در ماه آگوس��ت (اواس��ط مرداد تا اواسط شهریور) ،میزان س��ختی در ارتفاع بلوک
 ۷۴۹,۹۵۲به  ۲۸.۳۵تریلیون واحد رس��ید که  ۱۰درصد از باالترین سطح قبلی که
در ماه مه (اواس��ط اردیبهشت تا اواسط خرداد) که  ۳۱.۲۵تریلیون واحد بود ،کمتر
است.
در حال حاضر ،میانگین زمان مورد نیاز برای استخراج هر بالک به  ۹.۱دقیقه رسید
که نشاندهنده افزایش احتمالی دشواری برای ایجاد بالکهای جدید است.
شرکت مش��اوره بالکزبریج ( )Blocksbridgeانتظار دارد که دشواری شبکه بیت
کوین  ۶.۸درصد افزایش یابد که میتواند منجر به پیشی گرفتن این شاخص از رکورد
قبلی و ثبت رکورد باالترین میزان سختی استخراج در تاریخ شود.
گفتنی اس��ت که س��ختی اس��تخراج بیت کوین تقریباً هر دو هفته یکبار تنظیم
میشود.
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بالکزبریج :سختی استخراج بیت کوین به باالترین سطح خود در تاریخ میرسد
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تا دسترسی آسان به اینترنت ماهواره ای چندسال فاصله داریم؟
برخی از کارشناسان ،دهه آینده را دهه اینترنت هایی با سرعت باال بدون نقطه کور در کره خاکی با اینترنت ماهواره ای می دانند .هم اکنون ایالن ماسک ،موسس شرکت
اسپیس ایکس یکی از افراد پیشرو در زمینه اینترنت ماهواره ای است و به تازگی اعالم شده که این شرکت با همکاری شرکت مخابراتی تی موبایل قرار است امکان استفاده
گوشی های هوشمند بدون نیاز به سخت افزار دیگری از اینترنت ماهواره ای فراهم کند .در این گزارش به معرفی و توضیح کامل درباره اینترنت ماهوارهای پرداخته ایم که در
آینده شیوه غالب استفاده از اینترنت در جهان خواهد بود .

با پروژه جدید ایالن ماسک که به
صورت آزمایش��ی از اواخر س��ال
آینده میالدی آغاز میشود ،اتصال
کارب��ران به ماهواره اس��تارلینک
میسر شده و فیلترینگ اینترنت با
چالش��ی جدی روبهرو خواهد شد،
چراکه برای دسترسی به اینترنت
دیگر نی��ازی به اتصال به ش��بک ه
اینترنت کشورها وجود ندارد.

اینترنت ماهواره ای چیست؟
یکی از انواع دسترسی به اینترنت ،از راه ماهواره است .تا پیش از این اینترنت ماهوارهای
بیشتردرمواردیبهکارمیرفتکهدسترسیمعمولیبهاینترنت(کابلی،فیبرنوری،دایال-
آپ و  )...مهیا نبود اما هم اکنون در حال فراگیر ش��دن اس��ت .البته برای دسترسی به
اینترنت ماهواره ای نیاز است که تجهیزاتی در محل استفاده نصب شود اما نسل جدید
ماهواره هایی که اس��تارلینک در حال پرتاب به فضاست نیاز به این تجهیزات را هم از
بین می برد.
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اینترنت ماهواره ای استارلینک چیست؟
استارلینک مدت هاس��ت وعده اینترنتی را میدهد که در تمام مناطق سراسر جهان
در دس��ترس است .هیچ شرکتی قادر به اجرای این طرح نشد تا این که ایالن ماسک
پیشنهاد جسورانهای داد .ایالن ماسک سرویس استارلینک را مورد آزمایش قرار داد که
برهمین اس��اس هزاران ماهواره در جو زمین قرار میگیرند .این شرکت هوافضا اولین
ی سال  ۲۰۱۹وارد مدار کرد .تاکنون بیش
دسته از ماهوارههای استارلینک را در ماه م 
از سه هزار ماهواره برای پوشش اینترنت توسط استارلینک به فضا فرستاده شده و مجوز
پرتاب  12هزار ماهواره را از کمیسیون ارتباطات فدرال گرفته اند و در نهایت قرار است
با  42هزار ماهواره تمام نقاط کره زمین به اینترنت متصل شوند و به گفته ایالن ماسک
این اتفاق حداکثر تا  18ماه دیگر رقم خواهد خورد!
دور زدن فیلترینگ با اتصال به اینترنت ماهوارهای استارلینک!
با پروژه جدید ایالن ماس��ک که به صورت آزمایش��ی از اواخر سال آینده میالدی آغاز
میشود ،اتصال کاربران به ماهواره استارلینک میسر شده و فیلترینگ اینترنت با چالشی
جدی روبهرو خواهد شد ،چراکه برای دسترسی به اینترنت دیگر نیازی به اتصال به شبک ه
اینترنت کش��ورها وجود ندارد .پروژه جدید دو شرکت «اسپیساکس» و «تیموبایل»
اتصال تلفنهای همراه کاربران را به ماهواره استارلینک امکانپذیر میکند که با موفقیت
ای��ن پروژه نی��از به دکلهای تلفن همراه کاهش مییابد و پوش��ش اینترنت در نقاط
دورافتاده امکانپذیر میشود ،اما مهمتر از همه ،این پروژه برنامه فیلترینگ را با چالشی

جدی روبهرو میکند ،چرا که برای دسترسی به اینترنت دیگر نیازی به اتصال به شبک ه
اینترنت کشورها وجود ندارد.پروژه جدید ایالن ماسک به صورت آزمایشی در اواخر سال
آینده آغاز میشود .اسپیسایکس از سال  ۲۰۱۹تاکنون نزدیک به سه هزار ماهواره در
مدار پایین زمین پرتاب کرده است.ایالن ماسک و تی-موبایل ،شرکت مخابرات بیسیم
آمریکا ،گفتهاند ماهوارههای استارلینک شرکت اسپیسایکس از سال آینده ارائه خدمات
اینترنتی به کاربران تلفن همراه را در بخشهایی از کشور آغاز خواهند کرد.

تلفنهای همراه کاربران مس�تقیما به ماهوارههای اس�تارلینک متصل
میشوند
ایالن ماسک گفت که تلفنهای همراه کاربران مستقیما به ماهوارههای استارلینک در
مدار متصل میشوند و خدمات اتصال را به مناطقی که اکنون آنتندهی موبایل ندارند
عرضه میکنند.ماس��ک در حساب توییترش نوشت« :استارلینک وی ۲که سال آینده
پرتاب میشود ،مستقیما به تلفنهای همراه متصل میشود و مناطق مرده را در سراسر
جهان از بین میبرد».اس��پیسایکس در پستی وبالگی توضیح داد که چنین مناطق
مردهای برای جوامع دورافتاده و کس��انی که برای کار یا تفریح به این مناطق خارج از
شبکه سفر میکنند ،پیامدهای جدی دارد.این شرکت اعالم کرد این خدمات کاربردهای

زیر
ذرهبین

هرچن��د اع�لام ش��ده ش��رکت
ب��زرگ مخابراتی ت��ی موبایل از
س��ال  2023گوش��ی های��ی که
ارائه میدهد برای دسترسی به
اینترنت ماهواره ای به تجهیزات
خاص��ی نی��از ندارن��د ام��ا ه��م
اکنون ب��رای اتصال به اینترنت
ماهوارهای بای��د دیش ماهواره
و پای��ه کوچ��ک را از ش��رکت
ارائه دهنده خدم��ات اینترنت
ماهوارهای تهیه کرد.
متنوع��ی ،از جمله برای کوهنوردان در پارکهای ملی ،جوامع روس��تایی ،گیرندهها و
دس��تگاههای راه دور و برای کسانی که مثل آتشنش��انها در وضعیت اضطراری قرار
میگیرند ،ارائه میدهد.به گفته این شرکت ،مردم در چنین مناطقی یا ارتباطشان قطع
است یا به تلفن ماهوارهای وابستهاند و هزینههای سنگینی میپردازند.استارلینک وی
 ۲که سال آینده پرتاب میشود ،مستقیما به تلفنهای همراه متصل میشود و مناطق
مرده در سراسر جهان را از بین میبرد.

قیمت و تجهیزات مورد نیاز
هرچند اعالم شده شرکت بزرگ مخابراتی تی موبایل از سال  2023گوشی هایی که
ارائه می دهد برای دسترسی به اینترنت ماهواره ای به تجهیزات خاصی نیاز ندارند اما هم
اکنون برای اتصال به اینترنت ماهواره ای باید دیش ماهواره و پایه کوچک را از شرکت

نبرد با امپراتوری ایالن ماسک
هم��ان طور که پیش از این خواندید بیش از  50درصد جهان به اینترنت دسترس��ی
ندارند و ایالن ماسک با سرمایه گذاری  10میلیارد دالری در اینترنت ماهواره ای به تمام
نقاط کوری که به دالیلی از جمله به صرفه نبودن هزینه های کابل کشی و  ...اینترنت
نرسیده اینترنتی پایدار برساند .کارشناسان استارلینک برآورد کرده اند اگر آن ها تنها
بازار  3درصد از ظرفیت  50درصدی بدون اینترنت جهان را هم به دست بگیرند ساالنه
سود  3برابری خواهند داشت یعنی سود 300درصدی در سال .بنابراین اگر این شرکت،
 ۳درصد از بازار  ۵۰درصد دنیا را هم در اختیار بگیرد اقتصادی میشود و سپس برای
به دست آوردن بازار بیشتر می تواند اینترنت با قیمت بسیار پایین تر به کشورها ارائه
بدهد و این موضوع باعث از بین رفتن ارائه دهندگان فعلی اینترنت می شود و برخی بر
این باورند که تا چند سال دیگر ایالن ماسک با بیرون کردن رقبا اینترنت جهان را در
دست می گیرد .شاید همین موضوع باعث شده تا اتحادیه اروپا و چین هم به فکر فعال
کردن اینترنت ماهواره ای افتاده اند .در همین زمینه اتحادیه اروپا برای توسعه اینترنت
ماهوارهای  6میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده و چین هم اعالم کرده قصد دارد  13هزار
ماهواره برای اتصال اینترنت ماهواره ای به فضا پرتاب کند.
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اینترنت ماهواره ای چطور و با چه سرعتی کار میکند؟
استارلینک با استفاده از شبکه ماهواره ای در مدار پایین زمین کمک میکند تا به شما
سیگنال برسد .مزیت بزرگ استارلینک این است که ماهوارههای مدار پایین زمین که
حدود  ۳۴۰مایل( 547کیلومتر) باالتر از زمین هستند ،تأخیر سیگنال را به میزان قابل
توجهی کاهش میدهند ،به ویژه در مقایسه با ماهوارههای  DirecTVکه بیش از 22
هزار مایل ( 35هزار کیلو متر) باالتر از کره زمین قرار دارند .اس��تارلینک در ایمیلی به
مشترکین گفته که آنها باید انتظار سرعت بین  ۵۰تا  ۱۵۰مگابیت در ثانیه را داشته
باشند ،اما گزارش ها حکایت از این دارد که برخی از کاربران سرعت بسیار باالتری تا
بیش از  200مگابیت برثانیه را تجربه کرده اند.

دسترسی جهانی به اینترنت ماهواره ای
اگر چه از لحاظ تئوری میتوان از اینترنت ماهوارهای در هر کجای جهان استفاده کرد
ولی اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعالم کرده است که قصد ارائ ه اینترنت ماهوارهای
بدون اجازه دولتها را ندارد .البته حتی اگر اس��پیس ایکس در مذاکره با مس��ئوالن
ایرانی موفق بهکسب اجازه خدماتدهی در ایران شود ،بسیار بعید است که بهدلیل
تحریمهای آمریکا بتواند ب ه صورت رسمی سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهد.
چون یکی از مس��ائل دیگر استفاده از اینترنت استارلینک پرداخت هزینه اشتراک آن
اس��ت که با توجه به تحریم ها این اتفاق فعال امکان پذیر نیس��ت.با این حال اسپیس
ایکس اگر بخواهد میتواند از موقعیت هر آنتن استارلینک باخبر باشد و آنتنهایی را که
در کشورهای غیرمجاز هستند از کار بیندازد .حتی اسپیس ایکس میتواند ماهواره های
خود را طوری تنظیم کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال نکنند؛ به
ویژه این که کشورهایی مثل روسیه ،چین و هند قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را
دارند و اسپیس ایکس هم عالقهای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد.
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نخستین گام ب ه سوی اتصال مستقیم جهانی به تلفن همراه
اسپیس ایکس گفت طرح جدید با تی موبایل نخستین گام ب ه سوی اتصال مستقیم
جهانی به تلفن همراه خواهد بود و افزود که انتظار میرود امکان ارسال پیامک و تماس
صوتی میس��ر ش��ود.این دو ش��رکت در حال برنامهریزیاند تا به مشتریان در «تقریبا
همهجای» ایاالت متحده آمریکا ،از جمله هاوایی ،بخشهایی از آالس��کا ،پورتوریکو و
آبهای سرزمینی پوشش متنی ارائه دهند.ماسک در توییتی گفت« :توجه کنید ،اتصال
به ازای هر منطقه تحت پوشش بین  ۲تا  ۴مگابایت خواهد بود ،بنابراین برای ارسال
پیامک و تماس صوتی عالی اس��ت ،اما پهنای باندش زیاد نیست».پیشبینی میشود
که پس از پرتابهای برنامهریزیش��ده ماهواره شرکت اسپیس ایکس ،این خدمات تا
پایان سال آینده در چند منطقه عرضه شود.اسپیسایکس در ادامه افزود« :این خدمات
روی ایمنی ،آرامش خاطر و [ایجاد] فرصتهای فردی و تجاری در سراسر جهان تاثیر
فوقالعادهای خواهد گذاشت».
این شرکت گفت از این خدمات بدون هیچگونه تغییری در تلفنهای همراه که امروزه
به کار میرود ،میتوان بهره گرفت.طبق اعالم این شرکت ،هیچ سیستم عامل جدید،
بهروزرسانی نرمافزاری یا برنامه جدیدی نیاز نیست.

ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای تهیه کرد .بر اساس آخرین اخبار این تجهیزات
حدود  500دالر قیمت دارند .البته نصب این تجهیزات بسیار آسان است و فقط کافی
است در یک محیط باز آن را باز کنید و به برق متصل کنید تا خود دیش که موتورهایی
برای قرار دادن دیش در بهترین زاویه دارد روشن شوند ،اما جدای تجهیزات نیاز است
که شما هزینه ماهانه اشتراک اینترنت ماهواره ای را هم پرداخت کنید .هم اکنون قیمت
اشتراک در کشورهای مختلف فرق دارد و بین  50تا  100دالر متفاوت است .شیلی و
برزیل کمترین هزینه برای اینترنت ماهواره ای استارلینک را می پردازند.

گزارش
ماه

مرکز نوآوری بانک ملی ایران «فینوداد» افتتاح شد
جمله مسایل داخلی نیازمند توجه در بانک هستند که برای افزایش سرعت بهبود بانک باید
از نهادهای دانشی و دانش بنیان بهره گیریم چرا که رویههای فعلی پاسخگو نخواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه بدین منظور توسعه دانش در اصالح فرآیندها را در دستور کار قرار
دادیم ،اضافه کرد :رویههای فعلی با ساز و کارهای دانش بنیانی سازگار نیستند و به منظور
رفع مشکالت وثایق دانش بنیانها ،با  ۱۲صندوق سرمایه گذاری قرارداد همکاری منعقد
کردیم.

مرکز نوآوری بانک ملی ایران با عنوان «فینوداد» که با مشارکت شرکت داده ورزی سداد
تاسیس شده است ،در نخستین روز هفته دولت ،با حضور معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری،رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی،مدیرانوزارتاموراقتصادی
و دارایی ،بانک مرکزی ،بانک ملی ،گروه سداد و مدیران ارشد حوزه بانکی و تنی چند از
فعاالن اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور افتتاح شد.

اکوسیستم دانش بنیان و نوآوری؛ پنجره جدید بانک ملی در سیستم
بانکی
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :راه اندازی فینوداد برای توسعه فعالیت های دانش بنیانی
ن و نوآوری به بانک ملی سراغ
در کشور ،قصد ملی ماست و با ورود اکوسیستم دانش بنیا 
بانکداری ونچر خواهیم رفت.
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دکتر محمدرضا فرزین در این مراسم ،ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره
شهدا ،با اشاره بر تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع دانش بنیانها و نامگذاری سال جاری
افزود :امروز صنعت بانکداری کشور با چالشهای جدیدی مواجه است و اگر این چالشها
رفع نشوند ،این صنعت نمیتواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد.
وی با تاکید بر لزوم اصالح ساختار بانکداری کشور تصریح کرد :اگر بخواهیم ناترازی شدید
درآمد و هزینه بانکها را رفع کنیم ،باید به دنبال افزایش کفایت سرمایه باشیم و منابع
جدیدی در قالب افزایش سرمایه به سیستم بانکی تزریق شود.
فرزین با بیان اینکه برخی از قوانین و مقررات دستو پای بانکهای دولتی را بسته است،
تصریح کرد :با قوانین و مقررات فعلی نمیتوان در فضای شدید رقابتی داخل و خارج از
کشور حرکت کرد .به طور مثال این بانک آمادگی دارد شش هزار نیروی جدید و جوان را
جذب کند اما باید مقررات و مجوزهای الزم مهیا شوند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه اگر رویههای قدیمی را اصالح نکنیم ،نمیتوانیم در
بخش تامین مالی کشور پیشرو باشیم ،ادامه داد :رویهها ،نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی از

وی راه اندازی فینوداد با همکاری هلدینگ سداد را اقدام دیگر بانک ملی ایران در جهت
توسعه فعالیتهای دانش بنیانی عنوان کرد و گفت :در چارچوب برنامههای دانش بنیان،
سه شعبه تخصصی دانش بنیان برای نخستین بار توسط بانک ملی ایران در کشور راهاندازی
شد و برنامه داریم این شعب را در همه استانهای کشور توسعه دهیم.
فرزین امضای تفاهم نامه با دانش��گاههای تهران ،صنعتی شریف و عالمه طباطبایی در
حوزههای اعتبارسنجی ،هوش مصنوعی و تسهیالت را از جمله اقدامات بانک در راستای
استفاده از ظرفیتهای دانش بنیان عنوان کرد و ادامه داد :توسعه پلتفرم بله نیز دیگر اقدام
ما در این بخش است و تا پایان سال شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه خواهیم بود.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد :امیدواریم بتوانیم با همکاری تمامی همکارانم
در بانک ملی ایران ،شعار سال و موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص دانش
بنیانها را محقق کنیم.

ساختار بانکها را شرکتهای دانشبنیان و خالق به سوی نوآوری سوق
میدهند
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،گفت :ایجاد مراکز نوآوری سرمایه گذاری و حمایت
از استعدادهای برتر و نخبگان می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و توسعه کشور شود ،لذا
آمادگی داریم تا بر مبنای ساختار جدید جذب نخبگان در ساختار دولتی ،ظرفیت نخبگانی
را در بستری چون بانک ملی توسعه دهیم .این الگو باید تسری پیدا کند تا سایر بخشها
نیز به این سود متمایل شود.

گزارش
ماه
سورنا ستاری در این مراسم با اشاره به نقش آفرینی مؤثر بانک ملی در حمایت و توسعه
بانکداری نوآوری با استفاده از فین تکها گفت :تا سال های اخیر ،شرکتهای دانشبنیان و
خالق در حوزه مالی و بانکی نقش چندانی در نظام بانکداری کشور نداشتند اما با شناخت
مزیتها و شیوههای نوآورانه فینتکها ،بخش قابل توجهی از تراکنشهای مالی توسط این
شرکتها ،در کوتاهترین زمان و با کمترین خطا انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه کس��بوکارهای دانشبنیان و خالق ،ش��یوه س��نتی بانکداری را
دستخوش تحول اساسی میکنند ادامه داد :بانکداری به شیوه جدید خواهد ماند اما ساختار
بانک تغییر و شکل و شیوه مالی و بانکی قطعا دستخوش تحول خواهد شد.
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری با تاکید بر این که اهمیت تربیت و آموزش نیروی
انسانی خالق و دانش آموخته در رونق و توسعه بانکداری نوین تاثیری مستقیم خواهد
داشت ،ادامه داد :در اداره ساختار مالی و بانکی کشور ،کیفیت نیروی انسانی تعیین کننده
است و موجب اشتغال آفرینی خواهد شد .این کشور با این ظرفیت خارق العاده در نیروی
انسانی قطعا به یک روش و ساختار نوآورانه در بانکداری نیاز دارد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با بیان اینکه ساختار مالی و بانکی ایران با چنین طرفیتی نیازمند
رویکرد و نگرشی متفاوت در ارزشگذاری نوآوری است ادامه داد :نگاه نوآورانه ،می باید در
بانکداری نیز وجود داشته باشد؛ البته در سالهای اخیر ،اقبال به سوی بانکداری نوآورانه از
سوی بانکها شکل گرفته است.
ستاریباتاکیدبراینکهبازیگرانسنتیاقتصادبایدرویساختارهای جدیدسرمایهگذاری
کنند و در غیر این صورت محکوم به شکست هستند ،ادامه داد :اگر بانکها میخواهند
در آینده در عرصه رقابت باقی بمانند و رشد کنند راهی جز حمایت و سرمایهگذاری روی
حوزه های نوآورانه ندارند.
ویافزود:ایجادمراکزنوآوریسرمایهگذاریوحمایتازاستعدادهایبرترونخبگانمیتواند
زمینه ساز ایجاد اشتغال و توسعه کشور شود.آمادگی داریم تا بر مبنای ساختار جدید جذب
نخبگان در ساختار دولتی ،ظرفیت نخبگانی را در بستری چون بانک ملی توسعه دهیم .این
الگو باید تسری پیدا کند تا سایر بخشها نیز به این سود متمایل شود.

تحول در ساختارهای مالی و بانکی
وی افزود :با توسعه رویکردهای نوین بانکداری و مالی ساختارهای مالی را به این سمت
و س��و حرکت داده که بااستفاده فناوری های هوش مصنوعی ،داده و فناوری اطالعات و
ارتباطات خدماتی متناسب مرکز نواوری فینوداد راه اندازی شده است تا ضمن شتابدهی به
نوآوری ها بر مسیر الگوی ارائه خدمات مبتنی بر نواوری شرکت های دانش بنیان و خالق،
مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه را هموار کند.

تحول در نظام مالی زیستبوم فناوری با قانون جهش تولید دانشبنیان
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری ،با اشاره به این که تحول جدیدی در اقتصاد دانش
بنیان با کمک قانون جهش تولید دانش بنیان صورت گرفته اس��ت ادامه داد :این قانون
یکی از مهم ترین نیازهای رشد و رونق شرکت های دانش بنیان و خالق است و مسیر
دو دهه آینده این زیست بوم را ریل گذاری می کند .نظام قانون گذاری باید فضای تنفس
و فعالیت رو به رشد را برای این زیست بوم ایجاد کند و قانون جهش تولید دانشبنیان،
چنین رسالتی را بر عهده دارد.
وی با بیان این که این زیس��ت بوم به کمک بخش خصوصی ش��کل می گیرد و توسعه
مییابد عنوان کرد :سرمایه گذاری بخش خصوصی روی اولویت ها و اجرای طرح ها است
که یک محصول یا خدمت متناسب با نیاز جامعه را هدف میگیرد .بنابراین ،سرمایهگذاری
این بخش روی پژوهش است که محصول و کارآمدی را تضمین میکند.
ستاری با اشاره به رسوخ نوآوری در ساختار ارائه تسهیالت و سرمایهگذاری روی ایدههای
نوآورانه ادامه داد :این زیست بوم در حقیقت جنگلی پربار و بارانی است که به طور طبیعی
رشد کرده و در توسعه این زیست بوم نیز باید با اجرایی کردن مفاهیم نوآورانه در حمایت
مالی و محدود نشدن به اعطای وام ،این رشد و توسعه را محقق کنیم .روش های نوآورانه
سرمایه گذاری نقش آفرینی بورس ،نقش و ساختار جدید صندوق های پژوهش و فناوری،
حمایت از دانشگاه ها در حوزه پژوهش ،اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ
و حمایت های مالیاتی که در قانون جهش تولید دیده شده است همگی جزو حمایت هایی
است که هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش را برای توسعه اقتصاد دانش
بنیان و خالق فراهم می کند.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رییسجمهوری بابیان این که س��هم س��رمایه گ��ذاری در
پژوهش۸۸صدم درصد است ادامه داد :از این میزان همچنان نیم صدم درصد توسط بخش
دولتی تامین میشود و به هر میزان که نقش بخش خصوصی را در پژوهش بیش تر کنیم
اقتصاد دانش بنیان و خالق در جامعه مفهومی پررنگ تر خواهد یافت.
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حمایت از ایجاد فضای استقرار فعاالن زیستبوم نوآوری و فناوری
ستاری ،با اشاره به این که احیای اماکن و فضاهای شهری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان
درقانون جهش تولید مد نظر قرار گرفته شده است ،گفت :به دنبال تبدیل و احیای اماکن
موجود به بسترهایی برای استقرار شرکتهای دانشبنیان و خالق هستیم و از اقدام بانکها
برای اختصاص فضای استقرار به زیست بوم نوآوری و فناوری حمایت میکنیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با بیان این که ش��رکتهای دانش بنیان و خالق در مس��یر
دریافت سهمی قابل توجه در اقتصاد و توسعه قرار دارند گفت  :پارک های علم و فناوری و
دانشگاهها در حال پررنگ ساختن نقش خود در اقتصاد هستند .در پارک فناوری پردیس
 ۱۵هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری جاری وجود دارد و این رویه باید در دانشگاهها،
سایر پارکهای علم و فناوری و دیگر بخشهای کشور پیاده شود .به دنبال افزایش سهم
شرکتهای دانشبنیان و خالق از تولید ناخالص هستیم و در این مسیر ،نیروی انسانی
بسیار خوبی که در دانشگاه ها وجود دارد ،می تواند ضمن تحقق بانکداری نوآورانه ،این
هدف را واقعیت ببخشد.

وی با تاکید بر این که راهکارهای نوآورانه در حوزه مالی ،بانکی ،تبادالت و تس��هیالت با
استفاده از نوآوری و فناوری های روزآمد ارایه می شود ،ادامه داد :در گام دوم برنامه تحول
دیجیتال بانک ملی قصد دارد این روند را با کمک فین تکها و شرکت های دانش بنیان
و خالق پیش ببرد .ارتباط موثر با تمامی ذی نفعان و مشارکت کنندگان این حوزه برای
تبدیل شدن به یک بانک نوآور در دستور کار این مرکز نوآوری قرار دارد.

شماره  / 84شهریور ماه 1401

25

گزارش
ماه
تحول در ارزشگذاری شرکتهای خالق توسط بانکها

وی با بیان این که ارزش گذاری و اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان و خالق توسط
بان��ک ها نیازمند تحول اس��ت ادام��ه داد :ارزش گذاری و قیمت گ��ذاری بانک ها روی
ش��رکتهای دانش بنیان و خالق مفاهیمی جدید را ب��ا خود به همراه دارد که نیازمند
فرهنگسازی است؛ اگر می خواهیم اقتصاد دانش بنیان رشد و رونق پیدا کند باید نگاه
بانکها به ارزش گذاری این شرکت ها تحول پیدا کند و وقتی یک شرکت دانش بنیان به
دنبال دریافت تسهیالت و سرمایه گذاری است باید به راحتی و در کوتاهترین زمان ممکن
به این خواست خود دست پیدا کند .این رویکرد ارزشمند اکنون در بانک ملی محقق شده
است ،رویکردی که آینده بانک را تضمین می کند و زمینه حرکت در مسیر بانکداری آینده
را فراهم خواهد کرد.

به این عرصه گذاشتهاند و خود را شایسته این حمایت نشان میدهند.
منتورش��یپ ،مشاوره کس��بوکار ،حمایت مالی و س��رمایهگذاری ،مشاوره حقوقی،
مش��اوره فنی ،شبکهس��ازی ،بازاریابی و تجاریسازی و کلینیک کسبوکار از جمله
خدمات فینوداد در راستای توسعه زنجیره ارزش بانک ملی ایران و شرکت های گروه
سداد است.

ارائه محصولی بانکی در حوزه تس�هیالت خرد از مس�یر مرکز نوآوری
فینوداد
مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد ،گفت :یکی از مهمترین محصوالت بانکی کشور
در حوزه تسهیالت خرد از مسیر مرکز نوآوری فینوداد برنامه ریزی شده است.
حمیدرضا احمدیان ،مدیرعامل هلدینگ داده ورزی س��داد در حاش��یه افتتاح مرکز
نوآوری بانک ملی ایران با عنوان «فینوداد» در گفتوگو با خبرنگار ما پیرامون اقدامات
مرکز نوآوری فینوداد در حوزه س��رمایه گذاری ،شتابدهی مالی و حمایت از کسب و
کارهای جوان و دانش حوزه فناوری ،گفت :مرکز نوآوری فینوداد در دو سال اخیر به
صورت یک  SBUدر مرکز سداد شروع به فعالیت کرد ،طی این مدت هدف این مرکز
فرهنگ سازی ،آموزش و تمرین برای حضور در بازار بود.

قانون جهش تولید دانش بنیان سریعتر عملیاتی شود
محمدرضا پورابراهیمی ،رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس هم در ادامه این مراس��م
گفت :زیرساخت هایی در قالب قوانین و مقررات در حوزه دانش بنیان ها باید ایجاد شود.
ظرفیتهای دانش بنیان زیادی در کشور وجود دارد اما گالیه ای که ما از دولت داریم این
است که قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شده اما هنوز بر اساس آئین نامه اجرایی،
عملیاتینشدهاست.
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وی گفت :بانک ملی در حال حاضر با چالش اساسی رو به رو است و  ۸۰هزار میلیارد
تومان مطالبه بانک ملی از دولت است که اگر تعیین تکلیف نشود ادامه مسیر فعالیت
این بانک با چالش مواجه خواهد شد.
گفتنی است؛ دپارتمان شتابدهی فینوداد ،در راستای توسعه نوآوری و فناوریحوزه
فناوریمالی با محوریت بانکملیایران و هلدینگ دادهورزیس��داد شکل گرفته و
در راستای حمایت از ایدهها و هستههای نوآور به منظور ایجاد کسبوکارهای نوپای
ارزشآفرین ،از ابتدای کار یک استارتاپ یا مراحل پیشرفتهتر مانند ( MVPحداقل
محصول قابل ارائه) ،آن را تحت پوشش خود در میآورد.
این مرکز ،مأموریت خود را فراهمآوری زیرس��اخت ،منابع ،تجارب و شبکه مورد نیاز
کارآفرینانی در نظر گرفته است که در مسیر رسیدن به رویاهایشان و تعالی کشور ،پا

احمدیان ،ادامه داد :مرکز نوآوری فینوداد در حال حاضر به حد کافی به بلوغ اجرایی و
فرآیندی برای حضور در اکوسیستم پولی و بانکی رسیده است که می تواند به عنوان
یک نهاد حقوقی نقش موثرتری را داشته باشد.
وی ،بیان کرد :امروز افتتاح رسمی این نهاد حقوقی به عنوان مرکز نوآوری بانک ملی
(فینوداد)بوده و هدف ارتقا سبد محصوالت بانکی در بانک ملی و تالش برای تبدیل
به یک هاب ملی در پویایی صنعت و درنهایت کمک به زیست بوم دانش بنیان در این
صنعت می باشد و امیدوارم با حمایت و تالش همه ارکان بتواند نقش موثرتری را در
فضای اکوسیستم بازی کند و در حوزه نوآوری کشور بدرخشد.
مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد ،اشاره کرد :اهداف مرکز نوآوری فینوداد کامال
مشخص است ،تکمیل سبد محصوالت بانکی برای بانک ملی ایران ،حضور موثرتر در
بازار بانکی کشور و تمرین برای حضور در صنعت مالی با نگاه پوشش سایر بازارهای
مالی کشور در کنار بازار پولی و بانکی ،بخشی از این اهداف است.
احمدی��ان ،تاکید کرد :تفاهم نامه هایی با دانش��گاه های عالمه طباطبایی ،صنعتی
شریف و تهران داریم با هدف اتصال به هستههای فناور و دانش بنیان این دانشگاه ها
تا در نهایت بتوانیم در حوزه سرمایه گذاری ،خرید و توسعه محصول با آنها همکاری
کنیم.
وی ،اش��اره کرد :در حال حاضر یکی از مهمترین محصوالت بانکی کش��ور در حوزه
تس��هیالت خرد از مس��یر مرکز نوآوری فینوداد برنامه ریزی ش��ده است و در واقع
همکاری با صنعت بیمه گام بعدی ما در مرکز نوآوری فینوداد است که به زودی اخبار
و برنامه آن منتشر خواهد شد.

همراه با
اتحادیه

درخواست تشکلهای حوزه فاوا از وزیر ارتباطات:

در صورت امضای برجام ،به حامیتها از رشکتهای داخلی اعم از
تولیدکننده ،مشاور ،پیامنکار و خدمات دهندگان ادامه دهید
صادرات محقق گردد.
در ادامه ،اسماعیل ثنایی ،نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در این
نشست مطرح نمود :چون احتمال امضای برجام جدید در راه است ،لطفا دست از حمایت
خود از شرکتهای داخلی اعم از تولید کننده ،مشاور ،پیمانکار و  ...برندارید .همه ما  ،واهمه
داریم که دوباره چشم دولت به دالرهای سبز بیافتد و این همه زحمت و پایداری که در
طول چند سال گذشته صورت پذیرفته است ،نادیده گرفته شود .ضمنا باید بدانیم که حتی
در صورت توافق ،تحریم های جدی برداشته نخواهد شد لذا به هیچ وجه نباید همچون
گذشته فریب برجام را بخوریم.

ثنایی در بخش دیگری از س��خنانش مطرح نمود :با توجه به برنامه پنج ساله هفتم که
در دست تهیه است ،یکی از محورهای مهمی که قرار است هدف گذاری شود ،افزایش
چشمگیر سهم بخش خصوصی است که در حال حاضر و در بهترین مواقع ،تنها 20درصد
از سهم اقتصاد را بر عهده داشته است.
وی ادامه داد :یکی از مهمترین موانع رشد بخش خصوصی ،قراردادهای یکطرفه است
که همواره به نفع کارفرماهای دولتی و خصولتی است .بیایید از همین وزارتخانه و تمامی
شرکتهای تابعه ،این مهم را شروع کنید ،تا بلکه بخش مظلوم خصوصی در رابطه با دولتی
ها و خصولتی ها ،تضعیف نشوند.
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در نشست تشکل های بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با وزیر ارتباطات
که دوشنبه هفتم شهریورماه سال جاری برگزار شد ،فعاالن بخش خصوصی این حوزه به
بیان نقطهنظرات و پیشنهادهای خود پیرامون عملکرد یکساله وزارت ارتباطات در دولت
س��یزدهم پرداختند و در ادامه وزیر ارتباطات و معاونان وی به برخی ابهامات و سواالت
پاسخگفتند.
در نشست تشکل های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با وزیر ارتباطات که روز دوشنبه
هفتم شهریورماه سال جاری برگزار شد ،عیسی زارع پور مطرح کرد :در ده سال گذشته
در الیه تجمیع اتفاق ویژهای را شاهد نبودهایم .در این الیه خود متولی اصلی یعنی شرکت
مخابرات ایران ،معترف به این مسئله است که در برخی از استانها وضعیت به مرز بحران
رسیده است؛ چرا که در سالهای گذشته در الیه تجمیع به غیر از دو سه استان ،سرمایه
گذاری برای نوسازی و توسعه رخ نداده و این مسئله غیر قابل کتمان است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم به حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات یک نگاه ایجابی است تاکید کرد که در این دولت برای نوسازی و توسعه
شبکه ارتباطی ،سرمایه گذاری بیسابقهای انجام گرفته است.
در بخش دیگری از این نشست ،داوود ادیب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
ایران ضمن تشکر از زحمات وزیر ارتباطات در طول مدت یک ساله دولت سیزدهم ،بیان
نمود که زحمات و تالش های مجموعه وزارت ارتباطات در طول مدت یک سال گذشته
قابل تقدیر و تشکر است و مشخص است که برنامه های هشت گانه مطرح شده توسط
وزیر ارتباطات به صورت هموزن و با عملکرد مثبت در حال انجام بوده و برنامه های عملیاتی
مرتبط با راهبردهای مد نظر وزیر ارتباطات ،موفقیت قابل مالحظه ای را داشته است.
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ادیب همچنین مطرح نمود :اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران آمادگی خود را
جهت ایجاد پایگاه های صادراتی در کشورهای هدف اعالم نموده و امیدوار است که با
هماهنگی معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ،اهداف مد نظر وزارت متبوع در حوزه

گفتنی اس��ت که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،مهندس علی اصغر انصاری ،معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه را موظف به پیگیری این موضوع نمود و مقرر
گردید که این معاونت با برگزاری جلساتی با تشکل ها موارد مطروحه را بررسی کند.

همراه با
اپراتورها

در دولت گذشته جلوی توسعه اپراتورها را گرفتند و ناروا آنها را جریمه کردند
وی با تأکید بر اینکه دنبال این هستیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم ،گفت :آدمی
نیستم که نیمه خالی لیوان را ببینم و در بدو شروع کارم در این وزارتخانه ،از فعالیت
دولت های گذشته تقدیر کردم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در دولت قبل تنها در یک فقره ،یک هزارو صد
میلیارد تومان اپراتورهای تلفن همراه را بخاطر کمی افزایش تعرفه جریمه کردند که این
در حق آنها روا نبود؛ پنج سال جلوی افزایش تعرفه و توسعه شبکه را گرفتند.
عیس��ی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات در آیین افتتاح پروژههای بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را اواخر سال
گذشته تشکیل داده است ،اظهار کرد :این کارگروه شکل گرفته تا تمامی موانع پیش پای
کسب و کارهای دیجیتال را بردارد که تاکنون سابقه چنین اقدامی را نداشتیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :با عنایت رییس جمهور توانستیم بند مربوط
به رقم هشت درصدی حاصل از درآمد اپراتورها برای سرمایه گذاری در بخش توسعه
فیبرنوری را بگیریم که تا آخر کار دولت حدود  20هزار میلیارد تومان می شود.

زارع پور با اشاره به اینکه وضعیت در گذشته گل و بلبل نبوده است اظهار داشت :چرا
که اگر اینگونه می بود امروز مدیران اپراتورهای تلفن همراه ما اینقدر دغدغه و انتقاد
نداشتند.
وی افزود :در یک فقره ،فقط یک هزارو یکصد میلیارد تومان اپراتورهای تلفن همراه را
بخاطر کمی افزایش تعرفه جریمه کردند که این در حق آنها روا نبود؛ پنج سال جلوی
افزایش تعرفه و توسعه شبکه را گرفتند.وزیر ارتباطات با این حال گفت که به جد دنبال
پیگیری توسعه زیرساخت ها و جبران عقب ماندگی هاست.

دلیلاصلیافتکیفیتاینترنت،عدمسرمایهگذاریدرزیرساختهایمخابراتیاست
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سایت  5Gفعال در کشور داریم.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،دلیل
اصلی افت کیفیت اینترنت را عدم سرمایهگذاری در زیرساختهای مخابراتی دانست و
گفت :باید این شبکه به سرعت بازسازی شود .طبق پیگیریهای انجام شده در دولت
س��یزدهم برای ارتقای سرعت و کیفیت شبکههای ثابت و سیار راهاندازی کامل پروژه
فیبرنوری نقاط در دستور کار است .طبق مصوبه دولت اپراتورها باید  ۸درصد از درآمد
خود را برای توس��عه ش��بکه فیبر نوری نقاط اختصاص دهند.معاون وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات بیان کرد :هشت اپراتور فعالیت خود برای راهاندازی پروژه فیبر نوری
در  ۱۶شهر را آغاز کردهاند .قصد داریم تا پیش از آغاز جامجهانی فوتبال جزیره کیش
را به طور کامل به شبکه  5Gو فیبر نوری مجهز کنیم .عباسی شاهکوه عنوان کرد :البته
بخش عمده پروژههای کالن ارتباطات ترغیب مردم به استفاده از شبکه فیبر نوری است
و با سوبسیتهایی که در نظر گرفتهایم امیدواریم تا پایان سال  ۱۴۰۳بیش از بیست
میلیون فیبر نوری در اختیار خانوادههای ایرانی قرار گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،گفت :دلیل اصلی افت کیفیت اینترنت ،عدم
سرمایهگذاری در زیرساختهای مخابراتی است ،لذا باید شبکه به سرعت بازسازی شود.
دکتر صادق عباسی شاهکوه در آیین افتتاح پروژههای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات،
گفت :در یکسال اخیر مصرف دیتا در شبکه همراه حدود  ۹درصد افزایش یافته و سرعت
دسترسی به طور متوسط از  ۹مگابیت به باالی  ۱۰مگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده
است.وی افزود :نسبت میزان مصرف اینترنت ثابت و همراه در کشور ما برعکس رویه
جهانی است و در شبکه اینترنت ثابت وضعیت مناسبی نداریم .اگر وضعیت تعرفه شبکه
موبایل به همین روال ادامه پیدا کند در آینده نزدیک ش��اهد افت شدید ارتباطات در
کشور خواهیم بود.وی افزود :با توجه به مشکل درآمدی اپراتورها به دلیل قیمت پایین
تعرفه امروز به نقطه بحرانی رسیدهایم و با این وضعیت فعلی هشدار داده میشود که دو
سال دیگر شبکهای وجود نخواهد داشت که مردم از آنها سرویس بگیرند.
وی افزود :در یک س��ال گذش��ته روی شبکه موبایل  ۷۰۰سایت روشن روی فرکانس
 ۲۳۰۰داش��تیم و امیدواریم تا پایان س��ال جاری به  ۳۰۰۰برسد و همین حاال ۱۰۰

همراه با
اپراتورها

افتتاح پروژههای  5Gهمراه اول در تبریز ،اهواز و کیش
رویداد خبر داد و بیان کرد :در حوزه استراتژی زیربنایی کارهای بزرگی نظیر  FTTXدر
وزارت ارتباطات و اپراتورها انجام شده که می بایست  10سال قبل انجام می شد؛ چرا که
اگر این اتفاق می افتاد شاید شرایط امروزمان متفاوت می بود.

همزمان با این مراسم پوشش نسل پنجم همراه اول با گذشتن از چندین شهر و کالنشهر
به ایستگاه های بعدی رسید و به مناسبت هفته دولت سایت های  5Gجزیره کیش ،اهواز
و تبریز راه اندازی شد.در این مراسم همچنین اعالم شد که از  ۲۸اردیبهشت تا  ۳۱مرداد
سال جاری دسترسی  ۳۵۹روستا جدید به شبکه ملی اطالعات برقرار شده که از این تعداد
 ۲۳۰روستا توسط همراه اول و از محل اعتبارات دولتی به شبکه ملی اطالعات متصل شده
است.همراه اول بیشترین تعداد اتصاالت را در روستاهای خوزستان ،سیستان و بلوچستان و
زنجان هر کدام به ترتیب با  ۲۳ ،۲۵و  ۱۵روستا داشته است.با افتتاح این طرح ها ،از ابتدای
دولت سیزدهم مشکل ارتباطی بیش از دو هزار روستا مرتفع شده است.

جبران عقبماندگیها در توسع ه اینترنت ثابت ،مطالب ه مردمی است
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به رشد مطلوب توسعه اینترنت همراه
در کشور ،گفت :جبران عقب ماندگی در حوزه اینترنت ثابت از جمله مطالبات مردمی است.
مصطفی طاهری هم دراین برنامه ،جبران عقب ماندگی در حوزه اینترنت ثابت را از جمله مطالبات مردمی
عنوان کرد و گفت :با توجه به یک دهه عقب ماندگی کشور در زمینه رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در
این حوزه ،امیدواریم با سرمایه گذاری مناسب در همه حوزه ها ،به بهرهوری مطلوب دست یابیم.وی با
اشاره به شعار دولت هوشمند ،ادامه داد :حرکت دولت سیزدهم به سمت دولت هوشمند قابل تقدیر است
و انتظار داریم موفق به ارتقای حکمرانی الکترونیکی و یکپارچه سازی سامانه ها در پنجره واحد خدمات
دولت شویم.طاهری اتصال دستگاههای مختلف به پنجره واحد خدمات دولت را عاملی موثر در جبران
عقب ماندگی در این زمینه عنوان کرد و گفت :علی رغم توفیقهای صورت گرفته ،هنوز تمام دستگاه ها
به صورت یکپارچه به این پنجره متصل نشدهاند و متاسفانه شاهد هدر رفت وقت و هزینه هستیم.
رئیس کمیس��یون صنایع مجلس ،ابراز امیدواری کرد ،با همت دولت و وزیر ارتباطات ،گامهای تحقق
حکمرانی الکترونیکی و یکپارچهسازی سریع تر برداشته شود.وی با اشاره به رشد مطلوب توسعه اینترنت
همراه در کشور افزود :با توجه به نیاز کشور و البته مناطق روستایی به توسعه اینترنت ثابت ،باید عقب
ماندگی های دهه قبل را جبران کرد و امیدواریم در این زمینه شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
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گزارش سرمایهگذاریهای همراه اول
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول در این مراسم با بیان اینکه در همراه اول در
حوزه توسعه روستایی بیش از  2100روستا که اصال ارتباطاتی نداشتند را به شبکه متصل
کردیم و بیش از  6000روستای دارای ارتباطات که دسترسی به اینترنت نداشتند را نیز
اینترنت دادیم ،اظهار کرد :مجموع تمامی این اقدامات با س��رمایه گذاری حدود 2400
میلیاردتومانیانجامپذیرفت.
وی همچنین اش��اره ای به وضعیت  5Gاپراتور اول نیز داشت و ابراز کرد :در حوزه نسل
پنجم نیز سرمایه گذاری هایی داشتیم که نتیجه آن تحت پوشش قرار گرفتن هفت استان
کشور در حال حاضر است و تا پایان سال به باقی استان ها نیز ورود خواهیم کرد.مدیرعامل
شرکت ارتباطات سیار ایران افزود :به جزیره کیش نگاه متفاوتی با توجه به در پیش بودن
بازی های جام جهانی داریم و سایت هایی را در آنجا راه اندازی کرده و میکنیم .اخوان
بهابادی همچنین از افزایش دو سطح  400گیگابیتی پهنای باند همراه اول نیز در این

وی ابراز کرد :خوشبختانه دولت جدید همت کرده و این پروژه بزرگ را آغاز نموده تا هر
چه سریع تر با تأمین اعتبار از محل درآمدهای اپراتورهای ارتباطی ،به سرانجام برساند؛ اما
الزم است بگویم که این پروژه زیربنایی است و زود بازده نیست.مدیرعامل همراه اول با بیان
اینکه تا کام مردم از محل توسعه فیبر نوری شیرین شود باید زمان بگذرد ،گفت :کار در
وزارتخانه خوب شروع شده ،اما با وجود تمامی اقدامات توسعه ای که شده ،برخی فعاالن
حوزه همچنان منتقد هستند که آثار این اتفاقات چرا در زندگی مردم ملموس نیست.
اخوان بهابادی با بیان پیشنهادی عنوان کرد :عالوه بر سرمایه گذاری بلندمدت ،برای توسعه
دسترسی مردم در کوتاه مدت هم برنامه داشته باشیم.مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار
ایران با تأکید بر اینکه همه متفق القول هستیم که باالنس ترافیکی موبایل و ثابت در کشور
درست نیست و حتما باید تغییر اتفاق بیفتد ،خاطر نشان کرد :این سیاست ،قطعی است
و در این دوران گذار ،باید برای اینکه به مشترکان فشار نیاید ،تدابیر کوتاه مدتی داشت.
وی با اشاره به سرمایه گذاری حدود  50درصدی همراه اول از محل درآمدهایش (حدود
 30هزار میلیارد تومان) در سال گذشته ،عنوان کرد :باقی درآمد نیز صرف أمور جاری،
مالیاتی و ...می شود که اینطور باید بگویم باالخره تا یک مدت با بدهی بانکی و تسهیالت
سرمایه گذاری می توان پیش رفت؛ اما تصور کنید اگر اتفاقی شبیه کرونا که طی دو سال
گذشته کشور را درگیر کرد ،سرمایه گذاری ها و اقدامات به موقع انجام نشده بود ،کشور با
چه وضعیتی مواجه می شد.در این رویداد ،مدیرعامل همراه اول خبر از پیادهسازی شبکه
سینک فازی برای پشتیبانی پایدار از سایت های  5Gو  TD-LTEداد.
اخوان بهابادی در پایان خطاب به وزیر ارتباطات افزود :وضعیت تمامی اپراتورهای تلفن
همراه در حال حاضر مشابه است و نیازمند تدبیری از سمت جنابعالی هستیم تا مشکالت
حل شود.

همراه با
اپراتورها

وزیر ارتباطات یکصد و ششمین سایت 5Gایرانسل را افتتاح کرد

همزمان با افتتاح پروژههای ارتباطی به مناس��بت گرامیداشت هفته دولت ،چهارمین
سایت  5Gایرانسل در شهر تبریز ،به نمایندگی از  ۸۷سایت جدید نسل پنج ایرانسل،
توسط وزیر ارتباطات و فناوریاطالعات افتتاح شد و تعداد سایتهای  5Gایرانسل در
ت جدید ارتباطی ایرانسل
سراسر کشور ،به  ۱۰۶سایت رسید.همچنین «افتتاح  ۷۲سای 
در  ۱۲۸روستا (« ،»)USOتکمیل فاز نخست پروژه بهرهبرداری از الیه جدید فرکانسی
 ۲۳۰۰مگاهرتز در ش��بکه پهنباند ایرانس��ل و آغاز فاز دوم این پروژه» و «بهرهبرداری
از پروژه توس��عه ظرفیت مرکز سوئیچینگ ایرانسل در اس��تان البرز» ،در حضور وزیر
ارتباطات انجام شد.
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فیبرنوری زیرساخت اصلی توسعه ارتباطی کشور است
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم طی سخنانی ،در خصوص پروژه توسعه فراگیر نسل
پنجم ایرانس��ل ،با بیان اینکه ظرفیت هسته شبکه ایرانسل ،به میزان  ۸۰۰گیگابیت
بر ثانیه افزایش یافته اس��ت ،تصریح کرد :از حدود دو س��ال پیش ،طرح ابریس��ازی
( )cloudificationهسته شبکه ایرانسل ،زیر بار رفته و از این به بعد هم توسعه شبکه
با این فناوری ،پیش خواهد رفت.
وی همچنین با بیان اینکه هماکنون ۲میلیون و ۴۰۰هزار گوشی نسل پنجم در شبکه
ایرانس��ل فعال اس��ت ،افزود :به دلیل اعمال سیاستهای تحریمی توسط شرکتهای
تولیدکننده گوش��ی ،فقط ۹۷۰هزار مورد از گوش��یهای نسل پنج موجود در کشور،
قابلیت اس��تفاده از شبکه  5Gرا دارند و اصطالحاً  unlockهستند که در این میان،
۷۵هزار مورد از این گوشیها ،مصرفکننده اینترنت نسل پنج ایرانسل هستند.
عباسیآرند با اشاره به تکمیل فاز نخست پروژه بهرهبرداری از الیه جدید فرکانسی ۲۳۰۰
مگاهرتز در شبکه پهنباند ایرانسل ،از تجهیز  ۱۸۰۰سایت دیگر و رسیدن به مجموع
 ۲۵۰۰سایت ،در فاز دوم این پروژه خبر داد.

وی همچنین اعالم کرد که ایرانسل راهاندازی  ۳۰۰سایت جدید روستایی برای پوشش
 ۵۶۰روستای دیگر را تا پایان سال  ۱۴۰۱در برنامه دارد.
مدیرعامل ایرانسل در ادامه ،به تشریح ویژگیهای پروژه توسعه ظرفیت مرکز سوئیچینگ
ایرانسل در استان البرز پرداخت و گفت :ظرف یک ماه آینده ،دیتاسنتر ایرانسل در مشهد
نیز راهاندازی میشود و ساخت دیتاسنتر در همدان و بابل را نیز در برنامه خود داریم.
وی ضمن تش��کر از شرکت ارتباطات زیرس��اخت برای همکاری در این زمینه ،از این
شرکت درخواست کرد که درگاههای اینترنت در استانهای مختلف برای ایجاد تجربه
بهتر در کاربران ،توسعه یابند.
عباس��یآرند در بخش دیگری از سخنان خود ،در واکنش به دعوت چند باره رگوالتور
ارتباطات برای پیوستن ایرانسل به پروژه اتصال فیبرنوری به منازل ( ،)FTTHتأکید
کرد :فیبرنوری زیرساخت اصلی کشور است که وزارت ارتباطات و فناوریاطالعات ،به
درستی برای توسعه آن برنامهریزی کرده است .ما هم در ایرانسل ،اگر از سوی دوستان
تنظیم مقررات کمی انعطاف ببینیم ،خیلی عالقهمندیم که به این پروژه ،که نیازمند
حجم سرمایهگذاری قابل توجهی است ،بپیوندیم و در آن مشارکت کنیم .پیشنهاد هم
میکنیم که در بحث دسترسی ،پهنباند را به صورت ترکیبی ارائه کنیم و اصراری به
فیبر مبتنی بر ثابت یا همراه به طور خاص نداشته باشیم.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل بین خدمات اینترنت همراه و ثابت ،تصریح
کرد :باید نظام تعرفهگذاری را اصالح کنیم و برای آنکه رغبت مردم به استفاده از خدمات
ثابت در منازلشان بیشتر شود ،تفاوت معناداری در تعرفه موبایل نسبت به ثابت ایجاد
شود.
مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ظرفیت شبکه موبایل واقعاً در حال اشباع است و اپراتورها
هر چه در توان دارند ،برای توسعه شبکه هزینه میکنند ،تأکید کرد :برای توسعه کیفیت
خدمات اینترنت ،نیاز به س��رمایهگذاری بیشتری داریم و برای سرمایهگذاری بیشتر،
نیازمند افزایش درآمد هستیم .باید این زنجیره را با هم ببینیم تا بتوانیم کیفیت بهتری
را به مردم عزیزمان ارائه کنیم.

ارایه خدمات مرکز تماس نیازی به پروانه ندارد
دبیر کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات اعـــالم کرد :با تصویـــب کمیس��یون ارایه خدمـــات مرکز تمـاس
( )Contact Centeاز فهرست خدمات نیازمند دریافت پروانه حذف شد.صادق عباسی شاهکوه افزود :کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد مقرراتزدایی و به منظور تس��هیل و کاهش هزینههای کس��ب و کار و حذف
مجوزهای غیرضروری با پیش��نهاد رگوالتوری مبنی بر حذف پروانه ارایه خدمات مرکز تماس موافقت کرد.رئیس
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه با ابالغ مصوبه  ۳۲۹کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،
تاسیس و ارایه خدمات مرکز تماس به دریافت پروانه نیاز ندارد ،گفت :پروانههای فعلی ارایه خدمات مرکز تماس پس
از پایان مدت اعتبارشان تمدید نمیشوند و در صورتیکه دارنده پروانه قبل از پایان مدت اعتبار مجوزش ،برای خاتمه
فعالیتش درخواست دهد ،پروانه وی لغو میشود.عباسی شاهکوه درباره شرایط جدید نحوه فعالیت متقاضیان ارایه
خدمات مرکز تماس اظهار کرد :ارایهدهندگان خدمات مرکز تماس صرفاً بایستی مشخصات خود را در پایگاه اینترنتی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس  www.cra.irثبت کنند.وی تاکید کرد :با ابالغ مصوبه ۳۲۹
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمامی مصوبات قبلی درباره ارایه خدمات مرکز تماس منسوخ میشود.

همراه با
اپراتورها

منطقهآزادماکوبهچهارمینقطبدیتاسنترکشورتبدیلمیشود
با امضای قرارداد پروژه سرمایه گذاری و احداث بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب کشور
در منطقه آزاد ماکو ،بین س��ازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت آسیاتک ،ماکو به عنوان
چهارمین قطب دیتاسنتر کشور مطرح خواهد بود.
قرارداد پروژه سرمایه گذاری و احداث بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب کشور در منطقه
آزاد ماکو ،بین سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت آسیاتک با حضور قائم مقام دبیر شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء رسید.
حمید برومند ،قائم مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،در آئین امضای
قرارداد سرمایه گذاری و احداث مرکزداده  1000رکی (دیتاسنتر) در منطقه آزاد ماکو،
گفت :با توجه به سیاست گذاری های جدید و اقدامات و برنامه های دبیرخانه شورای
عالی در نظر داریم با همکاری معاونت اقتصادی دبیرخانه و همت مدیران سازمان های
مناطق آزاد کشور بتوانیم زیرساخت های مناسب و مطمئنی را در حوزه های مختلف
بهویژه فناوری اطالعات و ارتباطات برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم.
حمید برومند افزود :برخورداری از مرکز داده قوی و مطمئن ،پایه و اساس سرمایهگذاریها
در دیگر بخش های فناوری اطالعات در مناطق آزاد کشور است و این قرارداد می تواند
ش��روعی برای جذب س��رمایه گذاران دیگر در حوزه فناوری اطالعات در این مناطق
باشد.
برومند ادامه داد :همکاران ما در دبیرخانه شورای عالی و سازمان های مناطق تمام تالش
خود را بهکار میگیرند تا زمینه الزم برای حضور بیش از پیش س��رمایه گذاران را در
بخشهای مختلف فراهم کنند.

وی به اهمیت منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان به عنوان محل عبور فیبر بین الملل نوری
نیز اشاره کرد و افزود :این مهم به همراه مزیت های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و
معافیت ها و مزایای واردات ،شرکت آسیاتک را مجاب به سرمایه گذاری تا  ۸۰۰میلیارد
تومان کرد که می تواند به ارتقای سطح خدمات میزبانی داده در سطح ملی و صادرات
این خدمات به کشورهای منطقه کمک کند.
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منطقه آزاد ماکو به چهارمین قطب دیتا سنتر کشور تبدیل می شود
مدیرعامل شرکت آسیاتک نیز در این آئین گفت :با اجرای این طرح منطقه آزاد ماکو به
عنوان چهارمین قطب دیتا سنتر کشور مطرح خواهد بود.
محمدعلی یوسفیزاده افزود :آسیاتک از سال  ۸۲تا  ۱۴۰۱تغییراتی در صنعت و نوع
مجوزها داشته و اصلی ترین تغییر آن دریافت پروانه اچ سی تی است.
یوسفی زاده به اهمیت توسعه شبکه ملی ارتباطات کشور اشاره کرد و گفت :طرح کالنی
از شبکه ملی در الیه های مختلف در شورای عالی فضای مجازی و نهادهای باالدستی

اتص�ال پلتفرمهای داخلی و خارجی به چندین ش�اهراه بینالمللی با
دیتاسنترماکو
در حاشیه این مراسم یوسفی زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون ظرفیتهای
ایجاد شده در این دیتاسنتر برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپی کشور و مزیتهای
نس��بی برای کسب و کارهای داخلی و ارائه خدمات پیشرفته و نوین نسبت به رقبای
خارجی ،گفت :این دیتاسنتر به چند شاهراه بین المللی وصل میشود و استارت آپها یا
پلتفرم های خارجی یا داخلی که در این دیتاسنتر نگهداری می شوند ،از نظر مسیردهی
شبکه ای ،مسیر کوتاهتری را به بین الملل طی میکنند.
وی ادامه داد :زیرساخت های این منطقه در سطح استاندارد در حال طراحی است که
سطح پایداری بیشتری را دارد؛ ضمن اینکه حجم سرمایه گذاری به میزانی است که
تعداد زیادی از این استارتآپها را می توانیم نگهداری کنیم و برای شرکت هایی که در
داخل کشور کار می کنند ،این دیتاسنتر می تواند نقطه امنی برای نگهداری سایت های
پشتیبان گیر و بحران آنها باشد و برای بین الملل ،برای آنکه سرویس زیرساختی مرکز
داده تهیه کنند ،نقطه ای ارزان و با کیفیت خوب است.
گفتنی اس��ت؛ این پروژه با ظرفیت  1000رک در چهار فاز عملیاتی طراحی ش��ده و
باالترین ضریب دسترسی به نقاط فیبر بین الملل را دارد .با ایجاد قطب دیتاسنتر ماکو
بس��تر برای شرکت های نوپا و استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات در این منطقه
ب مراکز داده تحول بزرگی در ارائه
با اس��تقبال چشم گیری مواجه می شود.ایجاد قط 
خدمات پیش��رفته فناوری اطالعات و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در پی
داردو باعث رونق گرفتن کسبوکارهای داخلی و افزایش مزیتهای نسبی آنان در ارائه
خدمات پیشرفته و نوین نسبت به رقبای خارجی می شود.
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احداث بزرگترین مرکز داده کشور در منطقه آزاد ماکو
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این آئین گفت :این رویداد آغازی است بر
احداث یکی از بزرگترین مراکز داده مورد نیاز برای ش��بکه ملی اطالعات کشور و ارائه
خدمات به شرکت ها و کسب و کارهای مختلف ارائه کننده خدمات در بستر فناوری
اطالعات و ارتباطات و منشایی برای صادرات خدمات دیتا سنتر و میزبانی داده در سطح
کشورهای منطقه است.
عبدالرحیمی با اش��اره به اهمیت مراکز داده برای امنیت اطالعات از یک سو و کاهش
هزینه های ش��رکت های مختلف برای نگهداری داده ها در عصر اطالعات و ارتباطات
افزود :از این نظر سرمایه گذاری در این حوزه طبق سیاستگذاری های وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات در کشور پیگیری می شد که بعد از مذاکرات صورت گرفته ،شرکت
آسیاتک به عنوان سرمایه گذار این طرح به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ماکو
در دروازه مبادالت جمهوری اسالمی ایران با اروپا و ترکیه و دسترسی آسان به شبکهای
بین المللی با توجه به مزیت ها و مش��وق های قانونی منطقه آزاد در حوزه مالیات و
معافیتهای گمرکی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز پروژه اقدام به سرمایه گذاری
می کند.

بررسی شد و در نهایت به جمع بندی الیه های شبکه ملی رسیدیم .این شبکه هر چقدر
به روز باشد دیتای آن به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود.
وی ،با ابراز امیدواری از اجرای نسل سوم خدمات دیتاسنتر در ماکو ،افزود :ما می توانیم
در قطب بین الملی مرکز داده در ماکو هم به س��رزمین اصلی و هم س��ایر کشورهای
همجوار خدمات ارائه دهیم.
مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت :برای مرکز داده نیازمند دسترسی به شبکه بین المللی
و ملی ارتباطات و برق کافی یا دسترسی به گاز برای تولید برق هستیم که ماکو دارای
این امکانات است و می تواند به عنوان هاب اصلی مرکز داده ها تبدیل شود.

سکوهای
بومی
زهرا طاهری

شاد؛ مدرسهای به وسعت ایران
اپلیکیشن شاد از سال  1399و در شرایطی کامال بحرانی شروع به فعالیت کرد .در آن دوره مدارس به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بودند و سرنوشت آموزش در کشور
مشخصنبود.
این برنامه به صورت کامال بومی توسط نخبگان فنی و علوم انسانی کشور راهاندازی شد و توسط همین گروه نیز هدایت و راهبری میشود .بهرهمندی از توان داخلی و راه اندازی
برنامهای کامال بومی و راهبردی ،دستاوردی بزرگ است که با همراه داشتن  90درصد از جمعیت دانشآموزان کشور ،به سرمایهای بزرگ برای ایران تبدیل شده است.

توسعهدهندگان ش��اد ،مجموعهای از امکانات مورد نیاز نظام آموزشی را برای اضافه
کردن به اپلیکیشن هدف قرار دادند.
شاد اکنون عالوه بر ارائ ه تمام امکانات یک پیامرسان اعم از امکان ایجاد گروه ،کانال و
تبادل اطالعات با سرعت مطلوب ،توانسته است امکانات دیگری را برای بهبود آموزش
مجازی به مخاطبان ارائه کند.
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شاد دستیار نظام آموزش و پرورش کشور
حرکت برای اس��تفاده از آموزشهای مجازی در ایران و کش��ورهای دیگر ،از سالها
پیش آغاز ش��ده اس��ت .نمون ه ش��روع این حرکت در ایران به گسترش آموزشهای
مجازی در دانش��گاهها و بهرهگیری از تکنولوژیهای کالس مجازی در دانشگاهها و
شرکتهای مختلف است .به عنوان مثال در کشور چین ،دولت برای آموزش آنالین
همزمان  50میلیون دانشآموز ،پروژه «کالس ابری اینترنت ملی» را با  7هزار سرور
راهاندازی کرده اس��ت .همچنین در کشور هند ،بسیاری از ایالتها از زمان تعطیالت
تابستانی به آموزشهای مجازی روی میآورند.
با شیوع ویروس کرونا ،حرکت ایران به سمت استفاده از این مدل آموزشی سریعتر و
فراگیر شد .علت فراگیری و عدم حذف این مدل را میتوان در مزایای فراوان آن مانند
عمومیت داش��تن ،کم هزینه بودن ،دسترسی پذیری آسان و فراهم کردن زمینهی
عدالت آموزش��ی جستجو کرد« .ش��اد» با ابتکار عمل «همراه اول» توسعه یافت و با
همراهی ویژه «وزارت آموزش و پرورش» اجازه نداد حتی یک روز وقفه در نظام تعلیم
و تربیت مدرسهها ایجاد شود.
و اینجا قصه «شاد» شروع شد؛ این اپلیکیشن در ابتدای کار ،به عنوان یک پیامرسان
واس��طه دانشآموزان و نظام آموزش��ی کشور شد ،تا نیاز به اطالعرسانی و ارتباط در
سیستم آموزشی کشور را به صورت رایگان و امن برطرف نماید.
ش��اد از آنجایی که دس��تیار نظام آموزش و پرورش کشور است ،جایگاهی اساسی و
مهم را ایفا میکند .حمل کردن این عنوان باید با ویژگیها و امکاناتی همراه باشد که
بتواند پاسخگوی این نیازها باشد .شاد تالش کرده است تا در این مدت کوتاه از زمان
شکلگیری با شناخت دقیق از نیازهای مخاطبان و همچنین شناخت بسترهای مورد
نیاز برای تکامل آموزش مجازی در کشور ،امکانات و ویژگیهای خود را کامل کند.
علت آنکه شاد بر پای ه پیامرسان طراحی و اجرا شده است را میتوان در «دسترسی
آس��ان»« ،عدم نیاز به آموزش»« ،امکان ارتباطگیری آسان مخاطبان» و «تناسب با
ظرفیتهای سختافزاری کشور» جستجو کرد.
هرچند در روزهای نخس��تین شروع به کار ش��اد ،کندی سرعت ،عدم امکان ارسال
فایل و مدیا و مش��کالتی از این دس��ت ،گاهی آموزش مجازی را دچار وقفه میکرد
ولی با همراهی معلمان و دانشآموزان و تالش شبانهروزی توسعهدهندگان شاد ،این
مشکالت در مدتزمان کوتاهی برطرف شد .پیش از شروع سال تحصیلی ،1400-99

سرویسهای اختصاصی شاد

الف .امکانات موجود و قابل استفاده برای دانشآموزان

 .1تعریف ،ارسال ،تصحیح تکلیف و ارائه بازخورد به دانشآموز،
 .2ارسال انواع تکالیف با تاکید بر تکالیف غیرمتنی مانند صوت و عکس و ویدیو که
در کالس حضوری امکان ارسال و دریافت وجود ندارد،
 .3طراحی و برگزاری آزمون تس��تی با امکان ثبت ،پاس��خ و تصحیح خودکار توسط
سامانه و ارائه نمره به دانشآموز و فایل تجمیعی نمره به معلم،
 .4امکان طراحی و برگزاری آزمون تشریحی به دو صورت تایپ متن یا ارسال عکس
از دست نوشته و تصحیح توسط معلم و دریافت نمره به صورت تجمعی،
 .5برگزاری نظرسنجی آنی یا با فاصله،
 .6برگزاری انتخابات شورای دانشآموزی ،انجمن اولیا و مربیان و ،...
 .7ایجاد فضای تعاملی و بازیوار س��ازی در محیط کالس از طریق دریافت بازخورد
فوری (به شرط همراهداشتن دستگاه)،
 .8غنیسازی کالس حضوری توسط معلم از طریق ارسال انواع محتوا ( فیلم ،صوت،
عکس ،متن و ،)...
 .9غنیسازی کالس حضوری با استفاده از منابع سامانه شامل نمونه تدریسهای برتر
و ویدیوهای آموزشی شادبوم و انیمیشنها،
 .10اطالعرسانی به موقع فعالیتهای کالس و آموزش به اولیا و دانشآموزان،
 .11طبقهبندی مجموعه محتوای ارس��الی توس��ط معلم جهت دسترس��ی منظم و
آسانتر دانشآموز در هر زمان در طول سال تحصیلی،
 .12س��رویسدهی در زمانهای تعطیالت طوالنی مدت و غیرقابل پیشبینی بدون
کاهش سرعت و کیفیت،
 .13استفاده از پخش زنده برنامههای شبکه آموزشی در قالب تلویزیون اینترنتی،
 .14بستری جهت یادگیری عمیقتر از طریق،
 -توسعه تعامل فیما بین معلم و دانشآموز با هم و با یکدیگر در خارج از زمان و مکان

سکوهای
بومی

پس از ابالغ مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی در جهت
تبدیل ش��اد به زیست بوم آموزش مجازی نظام آموزش
و پ��رورش ،تصمیم بر آن ش��د که خدمات آموزش��ی در
قال��ب پخ��ش خدمات اف��زوده به ش��اد اضافه گ��ردد تا
ارائهدهندگان خدمات آموزش��ی و تولیدکنندگان محتوا
بتوانند در این بس��تر فعالیتهای خود را عرضه کرده و
به دست مخاطب برسانند.
کالس حضوری بوسیله فعالیتهای گروهی و همتا بازخورد،
 کمک به کاهش زمان س��خنرانی و ارائه درس توس��ط معلم در کالس و افزایش زمانفعالیتهایگروهیوتعاملیدرکالسحضوریبوسیلهاستفادهازرویکردیادگیریمعکوس
با مشاهده ویدیوهای تدریس قبل از کالس و آمادگی نسبی دانشآموز در کالس،
 ارائه فعالیتهای متنوع یادگیری مانند بازیهای آموزشی و شبیهسازی و امکان وقدرت انتخاب فعالیت یادگیری توسط خود دانشآموز با توجه به عالیق و ویژگیهای
شخصی،
 .15بس��تری جهت ارائ��ه دورههای کوتاهمدت مهارتی با مخاط��ب انبوه با توجه به
نیازهای جامعه و بازار کار،
 .16امکان معرفی کانالهای مفید توسط معلم و مدرسه در کانالهای مدرسه و ورود
مستقیم به کانال توسط دانشآموز،
.17س��رویس جس��تجوی اینترنتی امن و دس��تهبندی ش��ده ب��رای دانشآموزان
(شادبین)،
.18برگزاری فعالیتهای متنوع پرورشی از طریق مسابقات و جشنوارههای مقطعی،
ب.امکانات قابل استفاده با مخاطب اولیا

.1اطالعرسانی رویدادها و موارد فوری به اولیا از سمت مدرسه،
.2تعامل دوسویه ولی با مدرسه،
.3برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان،
.4برگزاری جلسات اولیا در سامانه از طریق پخش زنده،
.5ایجاد کالسهای شیشهای و رصد فعالیتهای آموزشی توسط اولیا،
.6بستری برای برگزاری دورههای دانشافزایی اولیا،

د.پیشنهادهای استفاده با مخاطب مراکز ستادی
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.1استفاده از رویکرد تلفیقی جهت حل یا کاهش چالش کمبود نیرو و معلم بوسیله
اختصاص یک معلم به چند مدرسه و حضور دو هفته یک بار در هر مدرسه و اجرای
فعالیتهای آموزشی و یادگیری در سامانه شاد در برخی از درسها،
.2طراح��ی روش نظ��ارت و ارزیابی فعالیتهای معلمان در ش��اد و اضافه کردن این
موض��وع در رتبهبندی معلمان جهت افزایش انگی��زه اجرای فعالیتهای فناورانه در
کالس درس،
.3الزام به اجرای یکی از درسها یا فصلهای درسی از طریق روش کالس معکوس با
هدف اجرای فعالیتهای تعاملی و گروهی در کالس.

شادبوم؛ سرویس خدمات ارزش افزوده
پس از ابالغ مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی در جهت تبدیل شاد به زیست بوم
آموزش مجازی نظام آموزش و پرورش ،تصمیم بر آن ش��د که خدمات آموزش��ی در
قالب پخش خدمات افزوده به ش��اد اضافه گردد تا ارائهدهندگان خدمات آموزشی و
تولیدکنندگان محتوا بتوانند در این بستر فعالیتهای خود را عرضه کرده و به دست
مخاطب برسانند.
ارائه خدمات افزوده در ش��اد رایگان نب��وده و تولیدکنندگان محتوا و ارائه دهندگان
خدمات میتوانند از طریق «مصرف ترافیک» و «فروش تک محصولی» درآمد کسب
کنند.
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ج.امکانات موجود و قابل استفاده با مخاطب معلمان و همکاران مدرسه

.1ارسال پیامها و بخشنامهها توسط سازمان یا منطقه و مشاهده سریع و بدون واسطه
مخاطب بخشنامه،
.2به اشتراکگذاری تجارب زیسته و خالقانه روشهای استفاده از سامانه شاد توسط
معلمان جهت ایده گرفتن و افزایش انگیزه،
.3بستری جهت برگزاری دورههای دانشافزایی با مخاطب معلمان،
.4برگزاری جلسات در سطح مدرسه ،منطقه ،استان و یا وزارتخانه از طریق پخش
زنده یا گفتگوی صوتی دوطرفه،

شادبین؛ جستوجوی امن برای دانش آموزان
شبکه شاد براساس دغدغه خانوادهها ،با راهاندازی موتور جستجوی «شادبین» سعی
در خلق تجربهای متفاوت در جست وجو و وبگردی ویژه دانشآموزان ،با نمایش نتایج
موضوعی فیلتر شده کرده است.

بـازار

اصالح تعرفههای مخابرات ،سرمایههای راکد را به جریان میاندازد
نمایندگان تشکلهای خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر لزوم اصالح
تعرفههای تلفن ثابت در ش��رکت مخابرات ایران ،اظهار داشتند که اصالح تعرفهها گام
کوچک تاثیرگذاری است که با تاخیر برداشته شده است ،اما منجر به افزایش درامد شرکت
مخابرات ایران میشود و سرمایهگذاری های خوبی را به دنبال خواهد داشت.
میزگرد تخصصی چالشها و راهکارها در مسیر توسعه شبکه مخابرات ،با حضور فرامرز
رستگار ،دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ،دکتر داوود ادیب ،رئیس
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،دکتر داوود زارعیان ،معاون تجاری و خدمات
مشتریان شرکت مخابرات ایران ،نادر صابری وند ،معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات
ایران و محمدرضا بیدخام ،مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت مخابرات ایران
برگزار شد.

اصالح تعرفههای مخابرات ،سرمایهگذاری های خوبی را به دنبال دارد
فرامرز رس��تگار ،دبیر و عضو هیات مدیره
س��ندیکای صنع��ت مخاب��رات در ای��ن
نشست گفت :اصالح تعرفهها گام کوچک
تاثیرگذاری است که با تاخیر برداشته شده
اس��ت اما منجر به افزایش درامد شرکت
مخابراتایرانمیشودوسرمایهگذاریهای
خوبی را به دنبال خواهد داش��ت.وی ادامه
داد :اتف��اق اصلی زمان��ی رخ می دهد که
شخصی آشنا با فناوری اطالعات بگوید چه
کنیم تا سرمایهگذار پای کار بیاید و زمانی
که کارفرماهای بزرگ امکان توسعه نداشته
باش��ند زنجیره تامین هم دچار مش��کل
میشود.رستگار گفت :به طور کلی اصالح تعرفهها سرمایه راکد را به جریان می اندازد و
سالمت مردم را تامین می کند.
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شرکت های مخابراتی در دنیا ،موتور محرکه سایر صنایع هستند
دکت��ر داوود ادی��ب ،رئی��س اتحادی��ه
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران هم
در بخشی از سخنانش ،گفت :تعداد زیادی
تولید کننده در کشور به خاطر شعارهای
س��ال بر روی تولید و تحقیق و توسعه و
دانش بنیان ش��دن سرمایه گذاری کرده
اند و ب��رای برنامه های آتی کش��ور گام
برداش��تهاند اما در ادامه ویزاهای طالیی
و ویزاه��ای اس��تارتاپی را داریم که باعث
شده اس��ت اطالعات و نخبگان از کشور
خارج ش��ده و فضای کاری در این حوزه
با مخاطره مواجه شود.
ادیب ادامه داد :ش��رکت ه��ای مخابراتی در دنیا به عنوان موتور محرکه هس��تند و
توانس��ته اند صنایع مختلف را به کار گیرند ،اما در کش��ور ما شرکت مخابرات مورد
ظلم قرار گرفته و باید تالش کنیم تا از این فرصت استفاده کرده و وضعیت موجود
را بهبود بخشیم.
وی با انتقاد از مواجه ه مدیران ارشد وزارت ارتباطات در دولتهای گذشته با موضوع اصالح
تعرفه های شرکت مخابرات ایران ،تاکید کرد که صنعت  ICTکه در همه دنیا به عنوان
صنعتی پیشرو تلقی می شود ،در کشور ما با کم توجهی مورد ظلم واقع شده و نتوانسته
در جایگاه اصلی اش قرار گیرد.

اگر ش�بکه ثابت درس�تی نداشته باش�یم نمی توانیم وارد نسل پنجم
ارتباطیشویم
دکت��ر داوود زارعی��ان ،مع��اون تجاری و
خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران
هم گفت :در حوزه تجاری س��ازی نیاز به
تولیدکنن��ده واقعی در حوزه ن��رم افزار و
سخت افزار داریم و از طرفی اپراتوری قوی
در کش��ور باید وجود داشته باشد تا از این
دستاوردها استفاده کند.
زارعی��ان گفت :تلفن ثابت بس��تر س��ایر
اپراتورهای ارتباطی است و اگر شبکه ثابت
درستی نداشته باشیم نمیتوانیم وارد نسل
پنجم ارتباطی شویم و اپرتورهای همراه و
FCPها اگر زیرس��اخت مناسبی نداشته
باش��ند به جایگاه مناسبی هم نخواهند رسید.زارعیان خاطرنشان کرد :برای رسیدن به
وضعیت مطلوب در حوزه سرویسهای ارزش افزوده نیازمند شرکتهای پشتیبان قوی
هستیم تا به اهداف اصلی این حوزه دست یابیم.
وضعیت مالی شرکت مخابرات بحرانی است
نادر صابری ون��د ،معاون تنظیم مقررات
شرکت مخابرات ایران هم در این نشست
گف��ت :وضعیت مالی ش��رکت مخابرات
بحرانی است و ورود هر سرمایهای هر چند
اندک به این ش��رکت می تواند بخشی از
مش��کالت را حل کند .همه باید کمک
کنند تا توس��عه در سطح کلی در کشور
اتف��اق بیافتد.وی ادام��ه داد :اگر دولت با
عددی چشمگیر به صنعت کمک نکند
اپراتورها و ش��رکت ها با رغبت به سمتی
نمی آیند و این توجیه اقتصادی نخواهد
داشت.
با ترمیم تعرفههای مخابراتی ،مطالب�ات قانونی همه ذینفعان پرداخت
میشود
محمدرضا بیدخ��ام ،مدیرکل ارتباطات
و امور بین الملل ش��رکت مخابرات هم
خاطرنش��ان کرد :با ترمی��م تعرفههای
مخابراتی ،مطالبات قانونی همه ذینفعان
ب��ا یک فرایند منطق��ی قابل انجــــام
است.
وی گف��ت :ثاب��ت ماندن تعرف��ه ها در
 ۱۲س��ال گذش��ته علی رغم تورم های
چندصددرص��دی در تم��ام بخش ها،از
چالشه��ا ی اصلی مخابرات اس��ت که
سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه
این بخش به سختی صورت گیــــرد.
بنابراین منتظر ابالغ مصوبه جدید تلفن
ثابت توسط وزارت ارتباطات هستیم تا بخشی از مشکالت حوزه مخابراتی کشور مرتفع شود.

بـازار

تقویت برندینگ سازمانها و جلوگیری از فیشینگ با سرویس آسیاتل

پیش از خرید کاالهای حوزه فناوری اطالعات ،گارانتی را چک کنید
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که برخی از فروشگاهها ممکن است تنها مجوز فروش را دریافت کرده باشند و صرف دیدن
پروانه ،نباید موجب آن شود که دستگاهی را برای رفع ایراد و تعمیر تحویل ایشان دهند.
مردماگربرایتعمیردستگاهبهفروشگاهمراجعهمیکنند،تنهابایدبهفروشگاههاییاعتماد
کنند که در ذیل بخش رسته جوازشان عبارت فروش و تعمیر به چشم میخورد.
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رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت :اگر مردم قصد خرید کاالهای حوزه فناوری را
دارند حتما پیش از مراجعه به بازار لیست گارانتیها و برندهایی که آن گارانتی کننده اجازه
ارائه گارانتی برروی آنها را دارد ،از روی سایت اتحادیه فناوران چک کنند.
محمدرضا فرجی تهرانی درباره گارانتی تقلبی لپ تاپ و تبلت اظهار کرد :خیلی از مردم فکر
میکنند که اگر کارت گارانتی یک برند زیبا طراحی شده باشد یا برای آن عنوان جذابی
انتخاب شود حتماً خدمات خوبی هم ارائه خواهد داد اما الزاماً این طور نیست.
فرجی تأکید کرد :خواهش من این است که اگر مردم قصد خرید کاالهای حوزه فناوری را
دارند حتما پیش از مراجعه به بازار لیست گارانتیها و برندهایی که آن گارانتی کننده اجازه
ارائه گارانتی برروی آنها را دارد ،از روی سایت اتحادیه فناوران چک کنند و بعد با آسودگی
خاطر خرید را انجام دهند.رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه خاطرنشان کرد :به
عالوه در بحث خرید از فروشگاه هم مردم حتما باید مد نظر داشته باشند که فروشگاه
مورد نظر پروانه کسب اتحادیه فناوران رایانه تهران را داشته باشد تا درصورت بروز مشکل،
پیگیری حقوق مصرفکننده امکان پذیر باشد.او تاکید کرد :همچنین در نظر داشته باشند
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مدیر خدمات تلفن ثابت شرکت آسیاتک ،گفت :با استفاده از راهکار تلفن ثابت آسیاتک با
نام سرویس آسیاتل ،این امکان برای مشترکان فراهم خواهد شد تا تمامی ارتباطات تلفنی
خود را بر بستر اینترنت برقرار کنند ،در همین حال امکان ارائه همزمان خدمات SMS
بر روی تمام سر شمارهها برای مشترکان آسیاتک فراهم است ،تا با بهره از این سرویس
عالوه بر تقویت برندینگ سازمان ،امکان جلوگیری از فیشینگ و کالهبرداریهای پیامکی
میسرشود.
توگو با خبرنگار ما ،پیرامون
«مجید نصیر» مدیر خدمات تلفن ثابت شرکت آسیاتک در گف 
خدمات تلفن ثابت بر بس��تر اینترنت آسیاتک موس��وم به آسیاتل ،توضیح داد :خدمات
 VoIPآسیاتک جزئی از سرویسهای «خدمات تلفن ثابت» این مجموعه است؛ خدمات
ارزش افزوده  VASو  SMSنیز از دیگر سرویس های این دپارتمان است.
وی ادامه میدهد :آنچه خدمات تلفن ثابت آسیاتک را از خدمات مشابه سایر شرکتها
متمایزمیکند،امکانارائههمزمانخدمات SMSبررویتمامسرشمارههابرایمشترکان
است .به عنوان مثال اگر شما یک خط تلفن با سرشماره  ۹۰۰۰آسیاتک داشته باشید،
میتوانید همزمان از سرویس تلفن و سرویس  SMSآن شماره بهرهمند شوید که مزایای
بسیاری برای یک سازمان خواهد داشت؛ از جمله برندینگ ،جلوگیری از  phishingو
کالهبرداریهای پیامکی.مدیر خدمات تلفن ثابت شرکت آسیاتک ،با بیان اینکه در بخش
 VoIPسرویسها و سرشمارههای متنوعی داریم ،تصریح میکند :سرشمارههای استانی
( ۹۱۰۱و  )۹۱۳۰که در تمام استانهای کشور با کد پیششماره مربوطه قابل ارائه است؛
سرشماره ترابردپذیر کشوری ( )۰۹۴۲۲که آن نیز در تمام کشور قابل بهرهبرداری است؛
سرشماره ( )Toll Free Numberیا ( TFN )9000و سرشماره ( IN )9090از این

جملهاند.
نصیر درباره قدم��ت و مزایای خدم��ات  Toll-Free Numberتوضیح میدهد :این
س��رویس اولین بار در آمریکا راهاندازی شد و مجموعههای خدماتی برای کاهش هزینه
تلفن مشتریان خود و در واقع به صفر رساندن آن ،از خدمات  TFNاستفاده میکردند .در
ایران نیز آسیاتک ،سرویس  Toll-Freeراهاندازی کرد؛ به این ترتیب تماس مراجعان و
مخاطبان (تماس گیرندگان) سازمانهایی که این سرویس را از آسیاتک دریافت میکنند،
رایگان است.
وی درباره سرویس  Intelligent Numberیا  INنیز توضیح میدهد :ما این خطوط
را خدمات ارزشافزوده مینامیم که اس��تفاده از آن برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات
مشاورهای و افرادی که به دنبال کسب درآمد از مشاوره (نظیر دکترها ،وکال و  )...بسیار
کاربردی است؛ چراکه در این سرویس کاربر دارای یک کیف پول است و هزینه تماسها
از آن کسر میشود.
ویپیراموننحوهاختصاص،مالکیتوجابهجاییاینخطوطبهخبرنگارما میگوید:پروسه
خرید این خطوط به صورت آنالین و از طریق وبسایت شرکت آسیاتک انجام میگیرد که
در همین راس��تا افراد مدارک هویتی خود را ارس��ال میکنند و احراز هویت این مدارک
در سامانه شاهکار به صورت الکترونیکی انجام میشود و مشترکان خط خود را دریافت
میکنند .گفتنی است ،زمانی که مشترکان خط تلفن مدنظر خود را دریافت میکنند ،تیم
پشتیبان آسیاتل برای معرفی و تحویل آن به مشترکان ،با آنها تماس میگیرند.
مدیر خدمات تلفن ثابت ش��رکت آسیاتک ،تصریح میکند :یکی از وجوه تمایز شرکت
آسیاتک با سایر اپراتورها این است که بر اساس الزام رگوالتوری ،هر مشترکی که سرویس
 VoIPخود را از آسیاتک دریافت میکند ،ملزم به استفاده از خدمات اینترنت یا پهنای باند
آن نیز هست .این الزام دو مزیت برای مشترکان خواهد داشت؛ یک اینکه به علت طراحی
دقیق زیرساخت آسیاتک ،مشترکان سرویس را با کیفیت بسیار باالیی دریافت میکنند و
مزیت دوم اینکه امنیت تماسهای آنها را در این روش تضمین میکنیم.
نصیر درباره اختصاص سرشماره به شرکتها و چگونگی دریافت سرشماره توسط آنها،
توضیح میدهد :شرکتها در س��رویس  VoIPیک سرشماره دریافت و آن را به سرور
خود متصل میکنند و داخلیهای متناسب با نیازهایشان را نیز تعریف میکنند .سرویسی
به نام ( DIDتلفن ثابت مجازی دفتر کار) وجود دارد که در این سرویس شرکتها یک
سرشماره دارند و زمانی که افراد بیرون شرکت با درون شرکت تماس میگیرند ،به جای
انتخاب داخلی موردنظر ،به طور مستقیم به داخلی متصل میشوند .از آنجایی که آسیاتک
رنج و طول ارقام محدودی دارد ،شرکتهای متقاضی یا مشترکان میتوانند داخلیهای
خود را یا از بس��تر  IVRدریافت کنند و یا اگر عالقهمند به اس��تفاده از سرویس DID
هستند ،می توانند از شرکت آسیاتک رنج تهیه کنند.

آنسوی
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انتقاد زاکربرگ از سانسور ماجرای لپتاپ پسر جو بایدن در توییتر

بنیانگذارفیسبوکدرمصاحبهایباجوروگاناکسپیرینسازممنوعیتبهاشتراکگذاری
مطلبی درباره هانتر ،پس��ر جو بایدن ،در توییتر انتقاد کرد.مارک زاکربرگ ،بنیانگذار
فیسبوک در جریان مصاحبهای با [پادکس��ت] جو روگان اکسپیرینس ،از ممنوعیت
بهاشتراکگذاری مطلبی درباره هانتر ،پسر جو بایدن ،در توییتر انتقاد کرد.
روگان درباره توجهی که توییتر قبل از انتخابات  ۲۰۲۰با ممنوع کردن انتشار مطلب
نیویورک پست در مورد محتوای لپتاپ پسر رئیسجمهوری آینده به خود جلب کرد،
از زاکربرگ پرس��ید.زاکربرگ گفت« :ما مسیری متفاوت با توییتر در پیش گرفتیم».

بنیانگذار فیسبوک گفت که افبیآی س��راغ تیم فیسبوک آمد و گفت باید درباره
تبلیغات روس��یه در این انتخابات هش��یار باشد.او گفت« :پروتکل ما با توییتر متفاوت
است .توییتر فقط گفت شما نمیتوانید این را به اشتراک بگذارید .ما این کار را انجام
ندادیم».زاکرب��رگ گفت در عوض اگر چیزی مثل اطالعات نادرس��ت [به ما] گزارش
شود ،گروه راستیآزمایی طرف ثالثی است که درستی و نادرستی اطالعات را مشخص
میکند.زاکربرگ به روگان گفت« :فکر میکنم پنج یا هفت روز بود ،اساس��ا داش��ت
مشخص میشد که دروغ است یا نه ،انتشار خبر در فیسبوک کم شد ،اما مردم هنوز
اجازه داشتند خبرش را منتشر کنند .اساسا رتبهبندیاش در فهرست اخبار کمی پایین
بود»
روگان درباره درصد کاهش انتشار [خبر] سوال کرد.
زاکربرگ گفت« :االن حضور ذهن ندارم ،اما این معنادار است و اساسا ،بسیاری از مردم
همچنان میتوانستند آن را به اشتراک بگذارند .شکایتهای زیادی دریافت کردیم که
ماجرا اینطور است ».زاکربرگ تصدیق کرد این «موضوع فرا سیاسی» است ،بنابراین
ی قرار دارند ،تصور میکنند آن را
مردم بس��ته به اینکه در کدام س��مت طیف سیاس�� 
بیشازاندازه سانسور کردهاند یا به اندازه کافی سانسور نکردهاند.
او گفت« :ما به اندازه توییتر س��یاه و س��فید نبودیم ».او گفت در عوض اگر افبیآی
بگوید فیسبوک باید مراقب یک تهدید احتمالی باشد ،فیسبوک این هشدار را جدی
میگیرد.
بسیاری از محافظهکاران پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری  ،۲۰۲۰از سانسور این
مطلب در توییتر انتقاد کردهاند .بسیاری از جمهوریخواهان از زاکربرگ انتقاد کردهاند
که از یک بنیاد استفاده کرد تا به شهرستانها برای کمک به [برگزاری] انتخاباتشان پول
بپردازد ،که به گفته آنها این کار بخشی از طرح تقلب انتخاباتی  ۲۰۲۰بود.

تحول هوش مصنوعی توسط تراشه رایانهای جدید!
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بر اس��اس اعالم محققان ،یک تراش��ه رایانهای جدید ممکن اس��ت به انقالبی در هوش
مصنوعیکمککند.
به گزارش ایندیپندنت ،یک تراشه رایانهای جدید و «بینظیر» ممکن است بنا به گفته
سازندگان آن ،به انقالبی در هوش مصنوعی کمک کند.
این سامانه به هوش مصنوعی که به صورت فزایندهای در حال پیچیدهتر شدن است ،امکان
میدهد که بدون نیاز به ارسال اطالعات به ابر ،روی خود تراشهها فعالیت کند.
در حال حاضر ،بیشتر کاربردهای هوش مصنوعی بر روی یک دستگاه و بهصورت محلی
انجام نمیشود ،زیرا عمر باتری و قدرت پردازش آنها محدود است .در عوض ،اطالعات از
طریق اینترنت به رایانه دیگری فرستاده میشود ،بررسی یا محاسبه میشود و سپس دوباره
[به آن دستگاه] ارسال میشود.
کارشناس��ان امیدوارند که در نهایت هوش مصنوعی بتواند در دستگاههای «اج» به کار
گرفته شود :چیزهایی مانند گوشیهای موبایل که میتوانند وظایف دقیق هوش مصنوعی
را در هر زمان و مکانی انجام دهند.
پیشرفت جدید گامی به س��وی [تحقق] آن است ،زیرا این فرصت را در اختیارمان قرار
میدهد که به کمک آن طیف گستردهای از وظایف مختلف هوش مصنوعی بسیار سریعتر
و کارآمدتر از همیشه انجام شوند.
این سطح از بازدهی معموال به قیمت [کاهش] تنوع عملکردی به دست میآید و تراشهها
این قابلیت را دارند که یا انرژی کمتری مصرف کنند یا وظایف بیشتری را انجام دهند ،اما
نمیتوانند هر دوی آنها به طور همزمان انجام بدهند .با این حال ،به نظر میرسد سامانه
جدید بتواند بر این مشکل غلبه کند.
این کار با استفاده از «حافظه مقاومتی با دسترسی تصادفی» انجام میشود و به ما این
امکان را میدهد که محاسبات به جای اینکه به واحدهای پردازش جداگانه منتقل شوند،
مستقیما در حافظه انجام شوند و این باعث سرعت بخشیدن به زمان پردازش میشود.

این سیستم پیش از این ثابت کرده است که هم در مصرف انرژی و هم در مدت زمانی که
[پردازش] طول میکشد ،توانایی فوقالعادهای دارد.
برای مثال ،در تجزیهوتحلیل ارقام دستنویس  ۹۹درصد دقت و در عملکرد بازشناسی
گفتار گوگل ( ۸۴.۷ )Google Speechدرصد دقت از خود نشان داد.
با این وجود ،دانشمندان امیدوارند که این سامانه را بهبود بخشند تا حتی از این هم سریعتر
و کارآمدتر شود و برای کاربردهای گستردهتری آماده استفاده باشد.
مقالهای که این یافتهها را شرح میدهد با عنوان «تراشهای محاسباتی در حافظه ،مبتنی بر
حافظه مقاومتی با دسترسی تصادفی» ۱۸ ،اوت  ،۲۰۲۲در نیچر منتشر شده است.
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شوخیجدیدایالنماسکپیرامونخریدباشگاهمنچستریونایتد!

ایالن ماسک گفت که قصد دارد باشگاه منچستریونایتد را بخرد و بعد ،به همان سرعت
گفت که قصد این کار را ندارد .این آخرین مورد از مجموعه توییتهای عجیب ماسک
است.
ایالن ماسک عادت دارد در توییتر با ادعاهایی در مورد خریدهای بزرگ ،جلب توجه کند ،و
به نظر میرسد منچستریونایتد جدیدترین سازمانی است که در موردش چنین میکند.
در ظاهر ،به نظر نمیرسد که ماسک این باشگاه را بخرد .او این موضوع را حدود پنج ساعت
بعد از اولین تهدیدش در توییتر در مورد خریدن باشگاه ،توضیح داد.
او نوشت« :نه ،این یک شوخی درازمدت در توییتر است .من قرار نیست هیچ تیم ورزشیای
را بخرم».
اما پاس��خ گس��تاخانهای که در ادام ه آن آمد ،احتماال به همان اندازه مهم بود .او نوشت:
«گرچه اگر تیمی برای خریدن وجود داشت ،آن منچستریونایتدبود .این تیم در کودکی،
محبوب من بود».
ماسک تقریبا به طور قطع ،قرار نیست منچستریونایتد را بخرد .همان طور که کوکاکوال را
نمیخرد تا بتواند در آن کوکائین بریزد؛ چون چند ماه پیش همین شوخی را کرده بود.

اما شوخیهای ماسک معموال همیشه به حقیقت میپیوندند و آن قدر قابل توجه میشوند
که شاید حتی خود او هم متوجهش نباشد و نمونهای گرانتر از توییتر وجود ندارد.
ماسک قبال اشاره کرده بود که احتمال دارد یک رسانه اجتماعی بخرد تا اینکه سرانجام
ت را خرید؛ سپس پیش��نهاد کرد کل آن را بخرد .در
دس��تبهکار شد و سهام این شرک 
آن زمان ،این هم یک شوخی به نظر میرسید؛ تا اینکه به طور رسمی اعالم کرد مقدار
قابلتوجهی از سهام را خریده است.
حتی در طول آن زمان ،ماسک کامال جدی به نظر نمیرسید .تالشهایش برای خروج
از معامله خرید توییتر نشان میدهند که احتماال این خرید را با صداقت کامل انجام نداده
بود -ولی او میزان رباتهای موجود در این شبکه را مقصر دانست .بسیاری از کارشناسان
معتقدند که ممکن است او هرگز برای میزان هزینه و تعهد در برابر این خرید ارزشی قائل
نشدهباشد.
همچنین در س��ال  ،۲۰۱۹ماس��ک اعالم کرد که برای خصوصی کردن ش��رکت تسال
بودجهای معادل  ۴۲۰دالر به ازای هر س��هم سرمایهگذاری کرده است .سهام با جهشی
پرسرعت باال رفت و به هرجومرج در بازارهای مالی منجر شد.
مدت کوتاهی بعد از آن ،معلوم شد که ماسک شوخی کرده است .پیشنهاد مفروض اشارهای
به ماریجوانا بود و به نظر نمیرسد که این بودجه به دست آمده باشد.
اما این شوخی بسیار گران تمام شد .او مجبور شد دهها میلیون دالر جریمه بپردازد و با
قراردادی از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده توافق کند که از جمله
موارد دیگری از این واقعیتاند که ماسک به اندازه کافی مراقب توییتهایش نیست
بعضی از شوخیهای ماسک چندان روشن نیستند .برای مثال ،هرگز کامال مشخص نبود
که او چقدر در تایید میم رمزارز دوج کوین صادق بود ،اما این مانع از افزایش قیمت ناشی
از پستهای او نشد.
به این ترتیب ،این واقعیت که ماسک در مورد خرید منچستریونایتد شوخی کرده به این
معنی نیست که این شوخی بیاهمیت است .شوخیهای او در گذشته بسیار جدی -و
بسیار گران -تمام شدهاند.

تاییدمواجههدستگاههایاپلباخطرامنیتی

www.4Gnews.ir
گ کامپیوتر دات کام ،پژوهش��گران ناش��ناس این اشکالها را گزارش
به گزارش بلیپین 
کردهاند.
شان رایت ،پژوهشگر مستقل امنیت ،به فوربز گفت« :اپل آیاواس  ۱۵.۶.۱بهروزرسانی
مهمی است» و گفت آسیبپذیریهایی که اپل آنها را مشخص کرده «ممکن است به هم
متصل شوند و به مهاجمان امکان بدهند که از راه دور به دستگاههای قربانیان دسترسی
کاملپیداکنند».
برای بهروزرسانی به آیاواس  ۱۵.۶.۱به قسمت «جنرال» در بخش تنظیمات و سپس،
سراغ «بهروزرسانیهای نرمافزار» بروید.
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اپل هش��دار داده اس��ت خطر امنیتی جدی برای آیفون ،آیپد و آیمک این شرکت که
به مهاجمان امکان میدهد بر این دستگاهها کنترل کامل داشته باشند وجود دارد ،لذا
کارشناسان امنیتی میگویند که کاربران باید تمام دستگاههای اپل در معرض آسیب را
بهروزرسانیکنند.
به استناد گزارشی از آسوشیتدپرس ،اپل در گزارشهای امنیتی جدیدی ،این موضوع را
تایید کرد و اذعان داشت «از گزارشی که [میگوید] ممکن است از این مسئله سوءاستفاده
شده باشد» آگاه است.
کارشناسان امنیتی میگویند که کاربران باید تمام دستگاههای اپل در معرض آسیب را
بهروزرسانیکنند.
این دستگاهها آیفون ۶اس و مدلهای جدیدتر ،چندین مدل آیپد ،از جمله نسل پنج به
بعد ،همه مدلهای آیپد پرو و آیپد ایر ۲و کامپیوترهایی را شامل میشود که سیستم
عامل مک او اس مانتری دارند .این مشکل روی برخی مدلهای آیپاد نیز تاثیر گذشته
است.
ریچل توباک ،مدیرعامل سوشال پروف سکیوریتی ،به آسوشیتدپرس گفت« :توضیحی که
این شرکت از این مشکل ارائه داده به این معنا است که هکر میتواند «دسترسی کامل به
دستگاه» را ب ه دست آورد و «هر رمزی را طوری اجرا کند که انگار کاربر دستگاه است».
اپل که درباره این حملهها یا افرادی که ممکن است این حملهها را انجام داده باشند جزئیات
بیش��تری را فاش نکرد ،میگوید جدیدترین بهروزرسانی این شرکت «بهروزرسانیهای
امنیتی مهمی ارائه میدهد و به همه کاربران توصیه میشود».
بهروزرسانی آیاواس  ۱۵.۶.۱این شرکت درست چند هفته پس از انتشار آیاواس ۱۵.۶
ارائه شده است.
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هک شدن یک ماهواره از کار افتاده کانادایی!

گروه هکری «شدیتل» یک ماهواره از کار افتاده را ربودند و از آن برای پخش فیلم استفاده
کردند.
به گزارش ایندیپندنت ،هکرها یک ماهواره از کار افتاده را ربودند و از آن برای پخش فیلم
استفاده کردند .گروه هکری «شدیتل» این کار خارقالعاده را آخر هفته در السوگاس ،در
کنفرانس هک «دف کان» ارائه کردند.
ای��ن گروه از تجهیزاتی  ۳۰۰دالری به ن��ام «هک آرا ِف» برای اتصال به ماهواره کانادایی
«آنیک اف۱آر» استفاده کردند که کنترل آن تا پیش از اینکه از رده خارج شود ،بر عهده
شرکت «تلهست کانادا» بود.
هکرها پس از دسترسی به این تجهیزات رهاشده ،تصمیم گرفتند با این ماهواره که در حال

حاضر در مدار ثابت زمین در فاصله  ۳۵هزار و  ۷۸۶کیلومتری ( ۲۲هزار و  ۲۳۶مایلی)
باالتر از زمین قرار دارد« ،تفریح کنند».
ی در دف کان که گزارش آن نخستین بار از
کارل کوشر ،عضو شدیتل ،در جریان سخنران 
سوی «مادربرد» منتشر شد ،میگوید« :اساسا ماهوارهها فقط سیگنالهایی را که به آنها
ارسالمیشود،منعکسمیکنند».
«اگر صدای شما به اندازه کافی بلند باشد و کاربر دیگری هم در آن فرستنده وجود داشته
باشد ،باید بلندتر از آنها فریاد بزنید .اما اگر کسی آنجا نباشد[ ،ماهواره] فقط آن را تکرار
خواهد کرد».
این گروه از [ماهواره] «آنیک اف۱آر» برای پخش فیلمهای کالسیک هکری مانند «وار
گیمز» و همچنین راهاندازی لینک یک کنفرانس تلفنی استفاده کردند.
این ماهواره در سال  ۲۰۲۰از رده خارج شد و پیش از ربوده شدن ،قرار بود به مداری منتقل
شود که اصطالحا «مدار قبرستان» نامیده میشود.
در این کنفرانس هک[ ،گزارش] یک هک دیگر در ماهوارههای «استارلینک» هم ارائه شد
که یک پژوهشگر امنیتی از بلژیک توانست با استفاده از یک برد مدار دستساز ،به شبکه
اینترنت فضایی «اسپیس ایکس» دسترسی پیدا کند.
اگرچه هیچ آسیبی به شبکه استارلینک یا ماهواره ازکارافتاده [کانادایی] وارد نشد ،هکهای
مخرب در ماهوارهها ممکن است ویرانگر باشند.
اوایل سال جاری ،هکرهای روسی شرکت ماهوارهای آمریکایی «ویاست» را با یک بدافزار
مخرب هدف قرار دادند که تمام دادههای سیس��تمی را پاک کرد .نیروهای روسیه چند
ساعت بعد ،در شرایطی قطعی نسبی ارتباطات ،به اوکراین حمله کردند؛ زیرا ارتش اوکراین
برای کنترل نیروهای مسلح خود به خدمات ویاست متکی بود.

سوءاستفادهمجرمانسایبریازفضایمتاورس
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کارشناسان امنیت سایبری هشدار میدهند که مجرمان سایبری ،متاورس را فرصتی برای
اجرای حمالت سایبری ،پولشویی و راه اندازی کارزارهای اطالعات نادرست میدانند.
بسیاری از شرکتهای جهان متاورس را یک فرصت بزرگ تجاری و مجالی برای ایجاد
بازارهای کار جدید به حساب می آورند اما شرکت تامین کننده امنیت «ترند میکرو» در
یک گزارش تحقیقی جدید هشدار داده است که مجرمان سایبری ممکن است از فناوری
متاورس برای اهداف خودشان سوءاستفاده کنند.
محققان امنیتی پیش بینی میکنند که نوعی ساختار «شبکه سیاه» مشابه آنچه امروز در
اینترنت ایجاد شده است ،میتواند در متاورس نیز به وجود بیاید.
دسیسههای گانگسترهای سایبری حتی میتواند در اتاقهای محافظتشده متاورس نیز
عملی شود یعنی اتاقهایی که حضور در آنها تنها از مکانهای فیزیکی خاص و با مجوزهای
تایید هویت امکانپذیر است .در حقیقت ممکن است تا زمان حضور و فعالیت موثر پلیس
در متاورس ،سالها فاصله داشته باشیم.
سناریوهای احتمالی تهدید در متاورس
محققان هشدار میدهند که متاورس تاریک میتواند سکو یا پلتفرمی برای تهدیدهای
سایبری از جمله موارد زیر باشد:
 مهاجمان ممکن است برای عملیات فیشینگ ،باجافزار ،کالهبرداری و سایر اقدامات،«نشانهای غیرقابل تعویض» را که بطور فزایندهای به ابزار محبوبی برای تعریف مالکیت در
متاورس تبدیل شدهاند ،هدف حمله قرار دهند .مجرمان همچنین ممکن است از متاورس
برای پولشویی استفاده کنند.
 مجرم��ان و بازیگران دولتی میتوانند روایتهای دس��تکاری ش��دهای برای گروههایآسیبپذیر تولید کنند .مهندسی اجتماعی ،پروپاگاندا و فیک نیوز تبعات زیادی در جهان
سایبری-فیزیکیدارند.
 حریم خصوصی نیز بازتعریف میش��ود .اپراتورهای اتاقهای ش��بیه متاورس آگاهیبیسابقهای از اقدامات کاربران دارند .حریم خصوصی به شکلی که میشناسیم در متاورس
وجود ندارد.

«ادو اشنایدر» کارشناس سایبری در شرکت «ترند میکرو» میگوید :متاورس دیدگاهی
چند میلیارد دالری و با فناوری باال است که عصر بعدی اینترنت را تعریف خواهد کرد .هر
چند دقیقا نمیدانیم چه شکل و شمایلی خواهد داشت اما باید از همین االن فکر کردن
درباره چگونگی سوءاستفاده تهدیدآمیز از متاورس را شروع کنیم.
وی افزود :س��ازمانهای انتظامی و اجرای قانون با توجه به هزینههای باال و چالشهای
حقوقی برای نظارت در متاورس در سالهای اول با مشکالتی رو به رو خواهند بود .صنعت
امنیت آیتی باید اکنون مداخله کنند و در غیر این صورت یک «غرب وحشی» جدید در
فضای مجازی شکل خواهد گرفت.
فرا-جهان یا مِتا ِورس در واقع خالصه ش��ده  meta-universeاست که برای اشاره به
جهانی دیجیتال به کار میرود که در آن دنیای واقعی و مجازی ترکیب میش��وند و با
ایجاد فضایی شبیه داستانهای تخیلی امکان ارتباطات مجازی و حرکت میان دستگاههای
مختلف را فراهم میسازد .به بیان دیگر ،فراجهان یک فضای سایبری به موازات واقعیت
فیزیکی را مش��خص میکند ک��ه در آن اجتماعی از مردم میتوانن��د از طریق «آواتار»
(شخصنما)بایکدیگرتعاملداشتهباشند.
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These students are studying in different fields of
science, research and technology, health and medical
education, and also in the fields of humanities,
Islamic sciences, Persian language and literature, law,
fundamentals of Islamic law, management fields,
economics, psychology, social sciences, as well as
engineering, agricultural sciences, animal sciences, and
basic sciences.
Currently, foreign nationals constitute 1.64 percent of
the country’s student population, which is about 0.14
percent higher than the goal set by the Sixth Five-Year
National Development Plan (2016-2021), Salmanpour
said in April.

Twenty-five percent of the foreign students studying in
Iranian universities are Afghan nationals, he added.
Afghan students attend Iranian universities in three
ways; some enter the university by participating in
the national entrance exam of Iran, and some others
receive admission from universities that have nonIranian student licenses. The third group also attended
the country’s universities through scholarships, he
explained.
Health insurance coverage, longer residency, shorter
visa processing time, and awarding exemplary students
are among the conditions provided for foreign nationals
studying in Iran.

Iran dispatched trade-business delegation to Armenia
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With the planning made by the commercial attaché
of the Islamic Republic of Iran in Armenia and Zanjan
province Chamber of Commerce, a trade and business
delegation from this province was dispatched to the
Republic of Armenia.
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A trade and business delegation consisting of leading
manufacturers and traders in the field of textile,
Communications and Information Technology (ICT),
mining, machinery and construction industries was
dispatched to Armenia from August 23 to 25, Trade
Promotion Organization of Ira (TPOI) said.
Iran’s Commercial Attaché to Armenia Akbar Godari
said a Business Conference was held at the venue of
Iranian Embassy to Yerevan between Zanjan province
Chamber of Commerce and the Employers’ Union of
the Republic of Armenia.
During the meeting held between the Chairman of
Union of Employers of Armenia Gahic Markaryan and
Deputy Chairman of Zanjan Chamber of Commerce
Zarrabi, the two sides discussed high capabilities of
traders of the two countries.
In this business meeting, suitable Memoranda of
Understanding (MoUs) were made in the field of textiles
and joint production of products between Iranian and
Armenian producers, Godari added.

Gov’t Approves Regulations to Support Smartphone Production
Executive regulations have been approved by the
Council of Ministers to support the production of
domestic smartphones and the microelectronics
industry.
The Council of Ministers has approved executive
regulations to support smartphone production and
the domestic microelectronics industry outlined in the
budget law of the fiscal 2022-23.
According to these regulations, the import duty for
cellphones worth over 600$ is equal to 12% and the
revenues obtained will be allocated to the Ministry
of Industries, Mining and Trade’s Support Fund for
Research and Development of Advanced Industries.
As mobile phone manufacture in Iran has high risks for
the private sector, the government has endeavored to
cover this risk by using legal protections in the form
of a budget program by levying the import tariff on
smartphones and allocating the revenues for the
development of the domestic mobile phone ecosystem,

the news portal of the Council of Ministers reported.
The necessity of having an annual production of 20%
of smartphones (amounting to nearly three million
devices) needed domestically is the main reason for
the regulation’s approval.
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ICT minister inaugurates 2500 projects across country
At the National Government Week, the Iranian ICT
minister inaugurated several projects in Kermanshah,
Yazd, Rasht, and East and West Azerbaijan provinces
via videoconference.
Esa Zarepour, the Minister of Communications and
Information Technology, in a ceremony for the
inauguration of his ministry’s projects on the occasion
of National Government Week, said: « IT can solve
many of the country’s problems, even in the field of
job creation.»
He added: We have a coherent system in the budget
of government for meeting the needs of the country in
the communication sector.
Zarepour emphasized: We did not limit ourselves to
politics and law, and the development of the digital
economy is on the agenda, and in this regard, we will
use the capacity of the elites.
He pointed out that rural communications share in the
country has reached from three to seven percent, and
our plans led to the increase of the ministry’s budget
to more than double.
Zarepour added: The government is determined to
solve the country’s communication problems at all
levels. In this regard, we also have plans for private
companies active in telecommunications.

He said: We will add 70% to the infrastructure capacity
by the end of the year with the power of local ability.
In 2000 villages, he stated that their communication
problems had been solved in recent months.
The Minister of Communications and Information
Technology added: «In the field of information
technology, the smart government is being followed
seriously and the information bases will be connected
by the end of the government.»
Internet access based on optical fiber and 2548 projects
in Iran Telecommunication Company was among the
most important projects of today.
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The Ministry of Education will launch a virtual school
for Iranian students residing in other countries.
Some Iranians are living in regions where there are
no schools for them, Mehdi Fayyazi, the head of the
Ministry of Education’s center for international affairs
and students residing abroad, said.
Benefiting from this virtual system, the students can
continue their educational programs both online and
offline, he added.
Some 8,500 Iranian students are currently studying in
76 schools in other countries, he said, noting that 1,006
teachers are working in the schools.
Some 108,000 students from 117 countries have
enrolled in Iranian universities for the current academic

year (starting September 23), Mohammad Mohammadi
Masoudi, an official with the Ministry of Science, has
said.
According to unofficial statistics, more than 300,000
Iranian students study abroad, each of whom is an
opportunity for the country, he stated.
According to official statistics, more than 95,000
Iranians are studying in various countries, with the
largest numbers studying in the U.S., Germany, Italy,
Turkey, Canada, Malaysia, England, Russia, Australia,
Hungary, Cyprus, and France, respectively.
Iran is among the 15 successful countries in attracting
international students, according to Mohammad Javad
Salmanpour, the deputy head of the Organization for
Student Affairs.
The education of foreign students in Iran has grown
significantly compared to previous years, even last
year, it has doubled, he said.
However, it is far from the desired position; Because
Iranian universities have higher capacities in all respects
than the universities of regional or European countries,
he noted.
Iran has the ability and capacity to have more than
250,000 foreign students by 2026, he stated.
Currently, nearly 100,000 foreign nationals are studying
in Iran, more than 90 percent of whom are from Iraq and
Afghanistan and the rest are from other countries.
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Virtual school to be launched for Iranian students abroad
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Creating the necessary infrastructure to
attract and retain creative and educated
human resources
The head of the National Elites Foundation,
also in the gathering of the top talents and
elites of Qazvin province, which was held with
the presence of the governor and a group of
Olympiad winners of the country, pointed out
the capacity of talented and creative human
resources and reminded: there are many
companies in Qazvin province that should
have offices, transfer their research and elite
centers to the interior of the province. Elites
who live outside the province or abroad should
be attracted to Qazvin province and centers
should be provided for their employment and
research activities.
He added: «There have been good events in
the past of the province, that the establishment
of the science and technology park and
creative and innovation houses along with
the sympathy of the provincial officials and
people’s representatives in the Islamic Council,
are valuable steps to preserve human resources,
good events will be determined for the scientific
and economic progress of Qazvin province.
Referring to the support for attracting educated
elites in the form of support programs, the vice
president of science and technology said: It is
important that officials and society change their
approach to capital and value and consider
human power as a valuable asset.
In the meeting of the elites and activists of the
technology and innovation ecosystem in Qazvin
Governorate, the vice president of science and
technology spoke about the role of creative
companies and creative and innovation houses
in the economic prosperity of the province.
In this meeting, Sorena Sattari pointed to the
serious attention given to the development of
the innovation and technology ecosystem by
the knowledge-based production leap law, with
a fundamental change in the approaches and
views of officials, society and laws, and said:
the vice presidency of science and technology
has a serious focus on the implementation of
the «knowledge-based production leap law»
as the law changes many of our intellectual
infrastructures in the economic field.
The Vice President of Science and Technology
stated: Considering that there are serious legal
debates in some of the by laws of the Knowledge
Production Leap Law, three of the by laws for
this law have been approved by the government
and the other four are in the finalization stage.
By the middle of September of this year, 90 % of
the regulations will be approved and finalized.
The head of the National Elites Foundation,

referring to the importance and serious
efforts of the leading and effective sectors in
the implementation of the knowledge-based
production leap law, said: This law requires
careful study because it has changed many
economic structures and provided many
facilities to knowledge-based companies and
elites.
Fundamental
transformation
with
the
realization of the law of knowledge-based
production leap
Anticipating the knowledge-based production
leap law in allocating establishment space to
knowledge-based and creative companies
for the development and prosperity of the
technology and innovation ecosystem, Sattari
said: This law is related to science and technology
parks, industries, stock exchange, investment
in banks, knowledge-based companies and
establishment in residential houses have
developed suitable solutions for the activities of
technological companies. For example, after 60
years, there has been a change in the customs
tariff for the import of machinery to support the
manufacturers of Iran-made machinery. Many
of these transformations have taken place in
the knowledge-based production leap law.
The vice president of science and technology,
pointing out that the provincial officials
should be empathetic for the realization of
knowledge-based economy sectors, continued:
the knowledge-based production leap law is the
result of three years of efforts and follow-up by
the vice presidency of science and technology,
and representatives of the Islamic Parliament,
which is a 20 year roadmap for the country’s
future It draws the knowledge base in the field
of economics.
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Iran to launch «Zafar2» Satellite into orbit soon

Iran will soon put another domestically-built satellite,
dubbed «Zafar2», into orbit, said the head of Iran
University of Science and Technology.
Mansour Anbia told that «Zafar2» would be the fourth
achievement by the university’s researchers in the field
of satellite technology after building «Navid» as the

first satellite in 2011, Mobin as the second one in 2013,
and «Zafar1» in 2015.
He noted that aerospace industries contributed 424
billion dollars to the global economy in 2020, a 70
percent rise compared to the last decade.
According to Anbia, the university has gained satellite
technology to fulfill the country’s needs and is ready to
export the know-how to other countries.
“Developed countries compete with the countries on a
par with us to buy Iranian products and knowledge. But
considering the recent progress of Iranian universities,
other countries have no choice but to use our technical
knowledge,” he added.
Iran started its research activities in the field of aerospace
in the mid90-s and has taken giant strides ever since by
building and launching various indigenous satellites.
Khayyam was the last satellite launched into space
on August 2022 ,9, by a Russian Soyuz launcher from
Kazakhstan’s Baikonur Cosmodrome to monitor Iran’s
borders and improve the country’s management
and planning of agriculture, natural resources,
environmental issues, mining, and natural disasters.

Humanities and creative industries make
the province flourish as houses of creativity and innovation
Fundamental transformation with the realization
of the law of knowledge-based production leap
Anticipating the knowledge-based production leap
law in allocating establishment space to knowledgebased and creative companies for the development
and prosperity of the technology and innovation
ecosystem, Sattari said: This law is related to science
and technology parks, industries, stock exchange,
investment in banks, knowledge-based companies
and establishment in residential houses have
developed suitable solutions for the activities of
technological companies. For example, after 60 years,
there has been a change in the customs tariff for the
import of machinery to support the manufacturers of
Iran-made machinery. Many of these transformations
have taken place in the knowledge-based production
leap law.
The vice president of science and technology,
pointing out that the provincial officials should be
empathetic for the realization of knowledge-based
economy sectors, continued: the knowledge-based
production leap law is the result of three years of
efforts and follow-up by the vice presidency of
science and technology, and representatives of the
Islamic Parliament, which is a 20 year roadmap for
the country’s future It draws the knowledge base in
the field of economics.
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In the meeting of the elites and activists of the
technology and innovation ecosystem in Qazvin
Governorate, the vice president of science and
technology spoke about the role of creative companies
and creative and innovation houses in the economic
prosperity of the province.
In this meeting, Sorena Sattari pointed to the serious
attention given to the development of the innovation
and technology ecosystem by the knowledge-based
production leap law, with a fundamental change in
the approaches and views of officials, society and
laws, and said: the vice presidency of science and
technology has a serious focus on the implementation
of the «knowledge-based production leap law» as the
law changes many of our intellectual infrastructures
in the economic field.
The Vice President of Science and Technology stated:
Considering that there are serious legal debates in
some of the bylaws of the Knowledge Production
Leap Law, three of the bylaws for this law have been
approved by the government and the other four are
in the finalization stage. Soon, 90%of the regulations
will be approved and finalized.
The head of the National Elites Foundation, referring
to the importance and serious efforts of the leading
and effective sectors in the implementation of the
knowledge-based production leap law, said: This law
requires careful study because it has changed many
economic structures and provided many facilities to

