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حکمرانی همراه؛ افزایش ظرفیت دولت و جامعه در برنامه هفتم توسعه 

سرمقاله

دکتر مهدی ادیبان
رئیس شورای سیاست گذاری

رییس محترم مجلس شورای اسالمی، اخیرا با طرح موضوع حکمرانی و لزوم نوآوری در 
حکمرانی،  وعده بازنگری در برخی اجزاء و فرایندها را داده اند. طرح این موضوع فرصت 
مغتنمی است تا صاحبنظران و پژوهشگران حکمرانی همراه، مزایا و فرصت های استفاده 
از ابزار همراه در جهت حکمرانی و ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات دولت به مردم را 
تبیین کنند. در این یادداشت تالش می شود حکمرانی همراه به عنوان راهکار ضروری 
ــکالت موجود اشاره شود. امید است همکاران و  ــخ به برخی مش و البته کارآمد در پاس

پژوهشگران ابعاد بیشتری از این الگو را توضیح و تبیین نمایند.
ــترس اکثریت افراد جامعه قرار گرفته است. گسترش  1.ابزارهای همراه اکنون در دس
شبکه اینترنت و دستگاه های هوشمند در نقاط دور دست کشورمان و اکثر روستاها و 

شهرها، مقدمات الزم را برای طرح و توسعه حکمرانی همراه فراهم آورده اند.
۲.ابزارهای همراه اکنون قادرند بخش اعظم خدماتی را که دولت ها با کمک سازمان ها و 
نیروی انسانی به مردم ارائه می کردند، بدون نیاز به مراجعه حضوری در اختیار جامعه 
ــازی از  ــت و درمان و شهرس ــب و کار، بهداش قرار دهند. آموزش، بانکداری، قضا، کس
جمله مهمترین نیازهایی هستند که ابزارهای همراه قابلیت انطباق و ارائه آنها را دارند. 
ــن امتیازات حکمرانی همراه عبارتند از، افزایش کارآمدی؛ کاهش هزینه ها با  مهمتری
اجتناب از هم پوشانی و موازی کاری، افزایش گستره خدمات و سهولت خدمات، افزایش 

سازگاری با نیازهای آینده و ارتقاء شفافیت و کنترل پذیری.
3.ابزارهای همراه با تکیه بر سه اصل همگانی، همه زمانی و همه  مکانی، فارغ از مرزها 
و محدودیت های مکان، زمان و نیاز به مهارت یا دانش؛ عرصه ای مناسب، ارزان و سریع 

برای خدمات حکمرانی هستند.

ــراه از ضروریات برنامه ریزی و  ــاوت حکمرانی الکترونیک با حکمرانی هم 4.درک  تف
سیاستگذاری است. برخی برنامه ریزان، حکمرانی همراه را در تداوم حکمرانی الکترونیک 
می دانند از این رو همان راه و مسیر قبلی را با ابزار همراه ادامه می دهند، در صورتیکه 

حکمرانی همراه مبانی نظری عمیقا متفاوتی با حکمرانی الکترونیک دارد.
حکمرانی همراه مبتنی بر مفاهیم و اصول ویژه ای است که تجلی و ظهور آن مستلزم 
نهادها، فرایندها و ساختار و مقررات مخصوص به این پدیده است. از همین رو است که 

برخی صاحبنظران آنرا به انقالب همراه یا انقالب حکمرانی تعبیر کرده اند.
غلبه بر چالش های متنوع و پیچیده ای که در مسیر حکمرانی همراه نهفته است صرفا 
ــناخت همه ابعاد امکان پذیر خواهد بود. غلبه  از طریق برنامه ریزی میان مدت و با ش
بر چالش های فرهنگی، مالی، فنی، قانونی و مدیریتی در گروه برنامه جامع با ضمانت 

اجرایی قاطع است.
5.روح حکمرانی همراه را تعامل و مشارکت  شکل می دهد، در حقیقت آرمان مشارکت 
و همکاری در این حکمرانی جامه عمل می پوشد. در حالت کلی چهار مدل تحول عمده 

برای دولت همراه وجود دارد:
 G2C دولت با شهروندان یا•

 G2G دولت با دولت یا•
 G2B دولت با کسب و کار یا•

 G2E دولت با کارمندان یا•

ــود دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن بخش  ــنهاد می ش ۶. پیش
مستقل ارتباطات ، مقدمات الزم برای حرکت به سوی حکمرانی همراه را پیش بینی 
ــیر الزمست تمامی دستگاه ها ضمن ارائه برنامه های خود در چهار  نماید. در این مس
مدل فوق، فرهنگ سازمانی، فرایندهای داخلی و ساختار اداری را در جهت مشارکت 
پذیری، نوآوری، شفافیت، سادگی و در نهایت کارآمدی بیشتر مورد بازنگری و اصالحات 

اساسی قرار دهند.

پیش��نهاد م��ی ش��ود دولت 
س��یزدهم در برنام��ه هفتم 
توس��عه ب��ا در نظ��ر گرفتن 
بخ��ش مس��تقل ارتباط��ات ، 
مقدم��ات الزم ب��رای حرکت 
به س��وی حکمرانی همراه را 

پیش بینی نماید. 
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مشکالت کسب وکارهای خانگی پس از محدودیت های شبکه های اجتامعی

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران

ــت. طبق آمارهایی که  ــکاری زنان در ایران 3 برابر میانگین بیکاری زنان در دنیاس بی
بیان کننده نرخ مشارکت است، سال 1384 تقریباً نرخ اشتغال زنان در محدوده 14 تا 
ــت. نرخ اشتغال زنان در سال 1398 معادل 17 بوده که  ــان بوده اس 17 درصد در نوس
ــال 14۰۰ به 1۲.8درصد تنزل پیدا کرده و در  ــال 1399 به 13.9 درصد و در س در س
ــده است. به عبارت دیگر در  ــال 14۰1 نیز عددی کمتر از 14 درصد برآورد ش بهار س
ــال، فقط 4.5  ــال 14۰1 تقریبا از 31 میلیون و 8۰۰ هزار نفر زنان باالی 15 س بهار س
میلیون نفر فعال بودند که این رقم در کشور ما فاجعه است. زیرا زنان قابلیت های حضور 
در جامعه اقتصادی را دارا هستند، اما از این توانایی ها استفاده نمی شود. این موضوع حائز 
اهمیت است که تقریبا حدود 4۰ میلیون زن در جامعه وجود دارد که نصف جامعه را 
تشکیل می دهند، اما متاسفانه باید بگویم که زنان ایران 3 برابر میانگین بیکاری زنان 

را در دنیا دارند.

  چرا از قابلیت اشتغال زنان استفاده نمی شود؟
باید بپذیریم در شرایطی که استعداد و مستعد بودن زمینه اشتغال برای زنان در جامعه 
ایران وجود دارد، باید سهم بهینه و انضباط کاری رعایت شود، زیرا این عدم رعایت، باعث 
 می شود که بسیاری از فرصت های اشتغال برای زنان از دست برود. وقتی تحصیالت باالی 
۶۰ درصد از زنان، تحصیالت دانشگاهی است، قاعدتا توقعات برای گرفتن جایگاه های 
مؤثر و اثرگذاری در بخش اقتصاد زیاد  می شود. البته این موضوع حائز اهمیت است که 
ــتخدام زنان نیست که آن بحثی جداست. بحث دیگر ایجاد  کسب وکار در  بحث ما اس
بخش هایی است که  می تواند توسعه اقتصادی زنان را ایجاد کند اما با توجه به شرایط 
اخیر که محدودیت های اینترنت را به همراه داشته، بسیاری از  کسب وکارهای زنان و 
 کسب وکارهای خانگی که به سختی به دست آمده و به بحث های اینترنتی ارتباط پیدا 

 می کند، افت داشته اند.
البته این موضوع قابل کتمان نیست که هنوز تعداد کمتری از زنان نسبت به مردان، از 

نظر اقتصادی شرایط راه اندازی  کسب وکار را دارند و به همین دلیل است که بیشترین 
ــب وکارهای زنان بر بستر شبکه های مجازی شکل می گیرد که اکنون این فرصت    کس
هم با محدودیت جدی مواجه شده و گاهاً از دست رفته است. حال با توجه به آمارهای 

بیکاری اخیر، اینترنت یکی از مؤلفه هایی است که باید بسیار دقیق روی آن کار شود.

  راه حل ها
قانون باید شرایط بهتری را برای حضور زنان در حوزه های اقتصادی ایجاد کند؛ در حال 
حاضر زنان به دنبال حمایت های اقتصادی نیستند؛ در واقع حمایت های قانونی  می تواند 
ــیار خوبی را ایجاد کند. زنان در دریافت تسهیالت اقتصادی همیشه با  فرصت های بس
ــتند، اکنون هم که بستر اینترنت را برای  کسب وکار خود  کمبود و مضیقه مواجه هس
ــتر از مردان در مضیقه قرار دارند؛ البته مردان هم با محدودیت  انتخاب کرده اند، بیش
اینترنت بسیاری از  کسب وکارهای خود را از دست داده اند. بنابراین بهتر آن است با توجه 
به آمار باالی  کسب وکار در فضای اینترنت این مشکل به زودی حل شود تا اقتصاد ایران 

بیشتر از این متضرر نشود.

زنان در دریافت تس��هیالت اقتصادی همیش��ه با 
کمبود و مضیقه مواجه هستند، اکنون هم که بستر 
اینترنت را برای  کسب وکار خود انتخاب کرده اند، 

بیشتر از مردان در مضیقه قرار دارند.



14
01 

ماه
ن   

�ا
آب�

 / 8
ه 6

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

10

نگاه ماه

وقتی آیفون لوکس می  شود

ممنوعیت رجیستری آی فون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف 
می کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می داند. البته مثل هر هدف دیگری، به آن نیز نمی رسد و درصد قابل توجهی از ایرانیان زیر خط فقر 
زندگی می کنند. آیا می توان اعتراض کرد آنچه شما به عنوان کاالی لوکس تعریف می کنید در آن سوی دنیا که نه، در همین کشورهای کوچک خلیج فارس کاالیی 
معمولی است؟ آیا می توان اعتراض کرد که اقتصاد کشور در این یک دهه، چنان آب رفته که آی فون برایش کاالی لوکس شده است؟ آیا می توان اعتراض کرد که 

بزرگ ترین افتخار سیاست ورزان ما تامین کاالهای اساسی است؟ آیا می توان اعتراض کرد...؟
بگذریم از نفع بران افزایش قیمت موبایل ناشی از این ممنوعیت که حتما بر این تصمیم موثر بوده اند. آنانی که از ممنوعیت و سپس رفع آن و هر امضا و مصوبه ای 

سود می برند و عاشق مداخالت دولتی از این دست در بازارهای مختلفند.

ــت که نه تنها  ــا بر آنیم که ممنوعیت واردات، یکی از ضدملی ترین تصمیماتی اس م
آزادی و حق انتخاب را محدود می سازد، بلکه به زیان اقتصاد کشور است؛ حتی برای 
واردات کاالهایی که در داخل تولید می شود. اقتصاد ملی نیازمند آن است که کاالی 
مشابه خارجی را که می توان با هزینه کمتر از آن سوی مرز تامین کرد، تولید نکند. 
شاید این گزاره برای بسیاری عجیب به نظر برسد. در ذهن سیاستمداران ما، واردات 
ــدن یک بنگاه تولیدی  ــت. به معنی منهدم ش به معنی جایگزینی کاالی داخلی اس
ایرانی. به معنی بیکاری شهروندان کشور. اما از دید علم اقتصاد، جلوگیری از واردات 
کاالیی که رقابتی تر از قلم مشابه داخلی است، به معنی تولید ناکارآمد آن کاال و عدم 
تولید کاالی دیگری است که کشور می توانست کارآمدتر تولید کند. به عبارت دیگر، 
تجارت آزاد و واردات معیاری خواهد بود که فرآیند استفاده از منابع و تولید را بهینه 
ــردن آن در آغوش گرفتن  ــای ممنوعیت و تعرفه و طویل المدت ک می کند. دیواره

ناکارآیی، افت رفاه و کاهش اشتغال است.
ــت،  ــت. درحالی که ممکن اس ــدون تردید، این نتیجه گیری درباره کل اقتصاد اس ب
گروه های ذی نفع و حتی نیروی کار کاالیی که به واسطه کارآمد کردن فرآیند تولید 
ــند با کسانی که با وجود تعرفه و ممنوعیت  ــتغال می رس از طریق تجارت آزاد به اش
ــرکار می روند یکسان نباشد و همین نیز باعث شود کشورها به فراخور  واردات، بر س
ــتیم که  ــتثنائاتی برای تجارت آزاد در نظر بگیرند. اما ما به آن قائل هس اوضاع، اس
قاعده جهش اقتصادی، رفتن به سوی تجارت آزاد، رفع مداخله دولت در امر تجارت، 
برداشتن ممنوعیت های وارداتی، کاهش دیوار تعرفه، زدودن تحریم ها و عجین شدن 
ــت. عکس این رویکرد، یعنی عادت کردن به تحریم، افزودن به  با اقتصاد جهانی اس

پویا جبل   عاملی
اقتصاد دان

دیوار تعرفه، ممنوعیت ورود کاالها، طویل کردن فرآیند گمرکی، بوروکراتیک کردن 
ــی بر راه تجارت به بهانه رصد هر دالر ورودی و خروجی و...  ــویه ارزی، مانع تراش تس
ــت که اقتصاد و کشور را به عقب رانده است و باز هم می برد.  دقیقا همان چیزی اس
ــته به نگاهی دیوانساالرانه است که می انگارد، تولید با تحدید  این رویکرد دوم، وابس
ــر تجارت آزاد، رونق می گیرد. رویکردی که وابسته به این دولت و  و ایجاد مانع بر س

آن دولت نیست.
تصمیم گیرندگان ابدا نباید این سوال ها را مطرح کنند که به چه کاالیی مجوز واردات 
دهند؟ چه کاالیی را مشمول تامین ارز کنند؟ به چه کسی اجازه واردات و صادرات 
دهند؟ در واقع اگر دغدغه سیاستگذاران این پرسش ها و موارد مشابه باشد، باید گفت 

طریق سامان کردن اقتصاد ملی را اشتباه اختیار کرده اند.
سوال اتفاقا باید این باشد، آیا ورود همه کاالها آزاد است؟ آیا همه تولیدکنندگان مجوز 
ــان و بدون وجود  صادرات محصول خود را دارند؟ آیا فرآیند اداری تجارت کوتاه، آس

تاییدات دولتی است؟
شاید برخی در تصور آنند که این تصویری مخدوش از یک آنارشیسم آزادی خواهانه 
ــرج می پندارند، خود گرفتار  ــانی که این رویکرد را هرج و م ــت؛ اما بالعکس کس اس
آموزه ای عقب مانده و بسته مبتنی بر جایگزینی واردات، محوریت دولت در تخصیص 
منابع و اعتقاد به تجارت با نظارت دقیق بوروکرات ها هستند. رویکردی که کاالهای 
معمولی در دنیا را لوکس می پندارد و نمی تواند درک کند که اگر امروز خانه های ما 
حمام دارد، برق دارد، تلفن دارد به خاطر آن است که در زمان ورود این تکنولوژی ها، 

تصمیم گیرندگان آنها را به خاطر لوکس بودن ممنوع نکرده بودند.
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مناطق آزاد باید با اقتصاد دیجیتال ثروت خلق کنند

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر 
ایجاد و توسعه مراکز نوآورانه گفت: امروز دیگر نباید به دنبال خروج منابع و فروش زمین 
ــیم بلکه جهت گیری ها باید به سمت هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال، خلق  خام باش

ثروت و ارزش افزوده از استارتاپ ها باشد.
نصراله ابراهیمی در نشست با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد انزلی رویکرد اساسی علم و 
دانش را اقتدار آفرینی عنوان کرد و افزود: می توان با تشکیل بانک ایده در مناطق آزاد و 
سرمایه گذاری در این بخش در فضای کسب و کار، تجارت، صادرات و واردات نوآوری و 

ثروت آفرینی کرد لذا باید رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد.
ابراهیمی ادامه داد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات 
کاال و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه 
خارجی بدنبال تسهیل گری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری 

هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری با راه اندازی هیات های اندیشه ورز گفت: 
رهبر معظم انقالب ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را 
موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت می داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت 
افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه 

اقتصاد  بسیار کارساز باشد.
ــت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح  سرپرس
ــی از عدم تحقق  ــاهده می کنیم ناش کرد: اگر امروز در مناطق آزاد ضعف هایی را مش
این اصول است لذا دولت باید موانع اصلی را که از اولویتهای کاری شورایعالی مناطق 
آزاد است مرتفع سازد و فعاالن اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا 

کنند.
ابراهیمی، یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست 
ــده، ایجاد نهادهای مالی برای  ــالهای گذشته مواد این قانون پیاده نش و گفت: طی س
ــور بین دولت و تجار و  ــهیلگری در مبادالت ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفش تس

بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: دولت بعنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد)در بودجه 14۰1 به آن 
اشاره شده است( در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادالت بانکی مثل تاسیس 
بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی 

ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
 سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر تعیین 
تکلیف سرمایه گذاری که به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته 
ــورای  تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه ش
عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت 

و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.
ابراهیمی تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز 
می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد 

با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو 
و هم راستا حرکت نمی کنیم. رویکرد واحد سیاست گذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با 
ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می تواند به ما کمک کند تمام موانع 
موجود را از طریق سرمایه گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این 
نظام فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون بصورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات 

برآورده نمی شود.
ــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار  ــت دبیرخانه ش سرپرس
ــاخت های ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه  ــت: زیرس داش
نیز در طول این سال ها به طور کامل پیاده نشد بطور مثال کریدور شمال - جنوب از 
استراتژیک ترین راهبردهای جمهوری اسالمی برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، 
جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس بشمار می رود.  اگر ۲5 درصد مسیر 
35 کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما 

شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کاال و صادرات و واردات خواهیم بود.

ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجالس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت: 
ــیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای  این مس
حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶3۰ 
کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل به 
زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دولت تالش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیالت و آنچه 
در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه ای 
و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال 

کنند.
ــت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، مشکل  سرپرس
بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاها و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه 
ــی از موضوعات چالش  ــوان کرد و افزود: این مورد یک ــذاری و فعالیت اقتصادی عن گ
برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد باالدستی 
و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین 
ــت فرهنگی که از اولویت های توسعه و  برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوس

پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی، درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در 
تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه 
یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر 

ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
ــکل  ــتیک در حوزه بندر و ترانزیت کاال را ش وی تصریح کرد: این امر زنجیره لجس
می دهد. ایران با حدود پنج هزار و 8۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود 4۰ درصد 
ــا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد  ــرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دری م
کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه 
مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور 
شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش 

خصوصی و دولتی است.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی یادآوری 
ــمال دارد که ۲3 فروند به بخش دولتی و  ــتی در دریای ش کرد: ایران 43 فروند کش
ــت، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج  ۲۰ فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی اس
هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، 7۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی 
انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود 3۰ درصد فضا برای سرمایه 

گذاران بخش خصوصی فراهم است.

نگاه ویژه
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ارتقای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۲

کشور به ریسک پذیری و قوه ابتکار فعاالن صنایع خالق نیاز دارد

ــال ۲۰۲۲ میالدی که با همکاری  ــاس گزارش »شاخص جهانی نوآوری« در س بر اس
سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO، دانشگاه »کرنل« و مؤسسه »اینسید« نگاشته 

شده؛ ایران در جایگاه 53 جهان قرار گرفت.
ــور ارزیابی و در سیاهة  ــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 13۲ کش در گزارش پژوهش
پایانی رتبه بندی شده اند. ایران در گزارش سال ۲۰۲1 میالدی این شاخص، در رتبة ۶۰ 

جهان در میان 13۲ کشور جای گرفته بود.
»شاخص جهانی نوآوری« آمیزه ای ازبیش از 8۰ سنجه است که برای پایش و سنجش 
نوآوری در کشورها به کار می رود. این سنجه ها در ۲1 شاخص و هفت بُعد دسته بندی 

شده اند. بهترین رتبه ایران در سنجه »اظهارنامه های ثبت عالئم تجاری« )یک از 13۲(
به دست آمده است. این در حالی است که جایگاه ایران در سنجه »اظهارنامه های ثبت 
اختراع« در شاخص جهانی نوآوری 1۰ گزارش شده است. پایین ترین رتبه ایران نیز در 

سنجه »کیفیت قانونگذاری« )131 از 13۲ ( هستند.
ــنجه هایی که به علم و پژوهش پیوند  به عبارتی می توان گفت که جایگاه ایران در س
دارند، بهتر از سنجه های وابسته به فضای کسب وکار و قانونگذاری است. روند پیشرفت 
جایگاه ایران در بُعدهای »پیشرفتگی بازار« و »آثار خالقانه« چشمگیر است؛ به گونه ای 
که اکنون در این دو بُعد در میان 4۰ کشور برتر جهان است. در بُعد »پیشرفتگی کسب 
ــاخص  ــت. در حالی که در چهار بُعد دیگر ش وکار« جایگاه ایران بدون تغییر مانده اس
ــته است.نظر به اهمیت شاخص جهانی نوآوری  جهانی نوآوری، جایگاه ایران افت داش
بهتر است توجه درخوری به این شاخص وجود داشته باشد و در راستای بهبود جایگاه 
ایران در این شاخص برنامه ریزی شایسته انجام شود. توجه بیشتر به توسعه »نظام ملی 

نوآوری« ) NIS ( می تواند در این زمینه یاریگر باشد.
ــاخص جهانی  ــمگیر جایگاه ایران در ویرایش ۲۰۲۲ ش ــت که بهبود چش گفتنی اس
نوآوری مرهون رشد جهشی ایران در بُعد »پیشرفتگی بازار« است؛ برای پیشرفت پایدار 
ــت که به همة بُعدها توجه شود و برنامه هایی بلندمدت برای  ــاخص الزم اس در این ش
رشدشان در دستور کار باشد. در این میان، توجه به فضای قانونگذاری و سیاستگذاری، 
تسهیل فرایندها، و آسان سازی کسب وکار، به منظور بروز نوآوری در کشور، می تواند 
راهگشا باشد. پیشنهاد می شود که از سنجه های زیرمجموعة شاخص جهانی نوآوری در 

فرایندهای ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری در کشور نیز بهره برداری شود.
با توجه به ارتباط مثبت و معناداری که میان رشد اقتصادی کشورها و جایگاه آنها در 
شاخص جهانی نوآوری هست، برای حفظ جایگاه ایران در ویرایش های آتی این شاخص 

نیاز به کوشش های بیشتری در بُعدهای گوناگون آن است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بیش از هر زمانی به افراد شجاع و 
ریسک پذیری نیاز داریم که از قوه ابتکار و نوآوری برخوردار باشند و چنین افرادی نیز 

بیش از هر جا در زیست بوم صنایع نرم و خالق و دانش بنیان یافت می شوند.
ــائلی که همواره با آن در  ــاره به این که یکی از مس ــریعتی اندراتی با اش غالمرضا ش
ــتیم بحث کمبود منابع نسبت به خواسته ها و موارد هزینه کرد ها  اقتصاد مواجه هس
ــدی، کمبود منابع معموالً  ــت، گفت: با این همه در هر اقتصاد پویا و در حال رش اس
از طریق، ابتکار، خالقیت و فناوری قابل جبران است. به همین دلیل است که مقام 
معظم رهبری تا بدین حد بر روی توسعه همه جانبه زیست بوم صنایع نرم و خالق و 

اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان تاکید دارند.
ــوزه غافل بودیم، اما با رهنمون های رهبر  ــال از این ح وی افزود: ما برای چندین س
ــاتخاری در این حوزه ایجاد شد و شاهد شروع یک  ــبختانه تحولی س انقالب، خوش

حرکت خوب و رو به جلو در عرصه اقتصاد خالق و دانش بنیانی در کشور بوده ایم.
ــهر  ــالمی از حوزه انتخابیه بهش ــورای اس نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس ش
ــورای اسالمی به استقبال نام گذاری  همچنین گفت: نمایندگان مردم در مجلس ش
سال جدید رفتند و پیش از شروع سال، یک قانون مدون، پخته و همه جانبه در این 
ــته شد و در مورد آن بررسی و مذاکرات مفصلی  خصوص در مجلس به بحث گذاش

صورت گرفت.
ــت بوم  ــتر الزامات قانونگذاری در خصوص زیس ــریعتی اندراتی ضمن تبیین بیش ش
نوآوری در کشور، افزود: قانون جدید که ابالغ شد، می تواند در بوته عمل به آزمایش 
گذاشته شود. بی شک مجلس آمادگی دارد تا در صورت نیاز به قوانین جدید، همکاری 

سازنده ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته باشد.
ــور ما در حال حاضر بیش از هر زمانی در عرصه، اقتصاد، تولید و  وی ادامه داد: کش
صنعت، به افرادی نیاز دارد که ضمن برخورداری از قوه ابتکار و نوآوری، توانایی ریسک 

کردن و شجاعت عمل را داشته باشند. چنین افرادی با این خصوصیات را نیز بیش از 
هر کجا، می توان در درون شرکت های خالق، دانش بنیان، نوآور و استارتاپ ها جستجو 
ــرفت همه جانبه کشور را دارند و  ــارکت در پیش کرد. جوانان نخبه ای که عطش مش

نیازمند حمایت های همه جانبه هستند.
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حمایت همه جانبه از شرکت های خالق صورت گیرد

شرکت های خالق اهرم تبدیل نوآوری به توسعه ملی هستند

یک عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس گفت: ما در مجلس در نظر داریم تا در بودجه 
14۰۲ یک سهم خوب و چتر حمایتی قابل توجهی را به حمایت از شرکت های خالق، 

فناور و دانش بنیان تخصیص دهیم.
مهدی شریفیان نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در دوره یازدهم مجلس شورای 
اسالمی از سهم قابل توجه خالق ها در بودجه 14۰۲ گفت و ادامه داد: در مجلس شورای 
اسالمی، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، یکی از ماموریت های اصلی خود را تقویت 
شرکت های دانش بنیان، خالق، فناور و استارتاپ های فعال در این حوزه تعریف کرده ایم. 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در این 
ــت، بدیهی است که با توجه به داشته های ما در حوزه نخبگانی و  زمینه انجام داده اس
منابع انسانی، در صورت هم افزایی بیشتر بین خود دستگاه های دولتی از یک سو و سه 

قوه، از سوی دیگر، می توان نتایج بسیار بهتری در این زمینه به دست آورد.
ــت. تعامل  ــتی در این حوزه در حال تکوین اس وی افزود: در حال حاضر قوانین باالدس
خوبی نیز میان فراکسیون دانش بنیان مجلس که بنده هم عضو آن هستم و معاونت 
علمی وفناوری ریاست جمهوری و سایر بخش های مرتبط شکل گرفته است. مطمئناً 
ــیر اصلی حرکت کشور و نیازهای ما، اگر بتوانیم تنها زیست بوم نوآوری  با توجه به س
ــور و اقتصاد خالق و دانش بنیان را به صورت جهشی تقویت کنیم، بسیاری از  در کش

چالش ها و مشکالت حل خواهد شد یا به شکل محسوسی کاهش می یابد.
شریفیان که خود فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته سیستم های فرهنگی است با 
اشاره به اهمیت شرکت های خالق و صنایع نرم و فرهنگی، بیان کرد: در بررسی دیگر 
کشورهای توسعه یافته به ویژه در جنوب شرقی آسیا، می بینیم که صنایع نرم و خالق، 
چه نقش محوری در رشد اقتصادی آنها ایفا کرده اند. ما در مجلس در نظر داریم تا در 
بودجه 14۰۲ یک سهم خوب و چتر حمایتی قابل توجهی را به حمایت از این شرکت ها 

و جوانان خالق، فناور و دانش بنیان تخصیص دهیم.
نماینده مردم تهران ضمن تاکید بر رویکردهای کاربردی در تعامل با شرکت های خالق 
و دانش بنیان گفت: مهم است که این شرکت ها در ارتباط با دستگاه ها، ادارات و همه 
ــور بر حل عملگرایانه مشکالت تمرکز کنند. باید حمایت ها به سمتی  بخش های کش
جریان پیدا کند که بیشترین نتیجه مطلوب در حل مشکالت از آن حاصل شود. ارائه 
ــخ های فناورانه به مشکالت روزمره کشور، مهمترین هدفی است که هر شرکت و  پاس

استارتاپی باید دنبال کند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: صنایع نرم و خالق 
می توانند همان ظرف و بستر ایده آلی باشند که ظرفیت های علمی و منابع انسانی 

کشور را به سمت ثروت و توسعه ملی رهنمون سازند.
ــری نماینده مردم از حوزه انتخابیه بابل در مجلس شورای  ــعادتی بیشه س مهدی س
اسالمی از نقش پیشرانی و هدایتگری نوآوری  شرکت های خالق به سوی تولید ثروت 

و ایجاد توسعه پایدار گفت.
ــت که ما در کشور شاهد اتفاقات بزرگی به ویژه در حوزه،  وی افزود: واقعیت این اس
علم ، فناوری و صنایع نرم و خالق بوده ایم، درست است که پتانسیل های کشور بسیار 
ــت، اما دستاوردهایی که به مدد رهبری معظم انقالب، امام  و خون  بیش از اینها اس

شهدا محقق شده است را نباید اندک شمارد.
ــم انقالب، به ایجاد تحول  ــده مجلس در ادامه گفت: نگاه ویژه رهبر معظ این نماین
ساختاری در زیرساخت ها است، صنعت، تولید و گردشگری ما از ظرفیت های بسیار 
باالی برخوردار است.ما در همه حوزه ها از جوانان بسیار مستعدی برخوردار هستیم، 
ــده و ابتکار به دنبال  ــتان ها، هر روز صاحبان ای ــگاهی ما در همه اس در مراکز دانش
بستری مناسب برای عملی کردن ایده های خود هستند. استارتاپ های دانشگاهی و 
شرکت های خالق و نوآور همان ظرف مناسبی هستند که می توانند این موج عظیم 

جوانان خالق را به سمت خود جذب کنند.
ــخ به سوالی در رابطه با نامه رهبر انقالب اسالمی به سران قوا برای  ــعادتی در پاس س
هم افزایی در زمینه حمایت بیشتر از شرکت ها و صنایع نرم و خالق، افزود: رشد علمی 
کشور ما چند برابر بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، از سوی ظرفیت های 
بزرگی در زمینه گردشگری، فرهنگی، حوزوی، اجتماعی، گیاهان دارویی، شرکت های 
ــایر حوزه های صنایع نرم و خالق، در کشور وجود دارد. این دو گذاره  نرم افزاری و س
اگر کنار هم قرار بگیرند می توانند جهشی بزرگ در راستای توسعه فناورانه و خالق، 
صنایع و رشته های مختلف ایجاد کنند. از این  رو ما نیز در قوه مقننه بر خود واجب 

می دانیم در راستای عمل به فرامین رهبری، از تمام ظرفیت های خود برای رشد هر 
چه بیشتر زیست بوم صنالیع نرم و خالق و شرکت های دانش بنیان، بهره ببریم.

ــان کرد: تصویب قوانین مختلفی مانند مقابله با انحصار، رفع موانع  وی همچنین بی
ــتا صورت گرفته  ــدات دانش بنیان و نظایر این، همه در این راس ــد، جهش تولی تولی
است. مدیران مختلف استانی و شهرستانی نیز باید در هماهنگی با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، بحث رسیدگی مصداقی به مشکالت شرکت های خالق و 

دانش بنیان را در دستور کار قرار دهند.
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به جلو

کسب و کارهای مجازی تحت حمایت های ویژه دولت

دولت سیزدهم با تصویب آیین نامه و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی، بسته های 
ــناختن حساب کاربری  ــمیت ش ــت مخاطبان و به رس تبلیغاتی رایگان برای بازگش
ــتر الزم برای رشد و توسعه  ــتفاده از آنها به عنوان ضمانت بانکی، بس اینترنتی و اس

کسب وکارهای اینترنتی را فراهم می کند.
ــب و کارها برای حضور در پلتفرم های  ــده برخی از کس یکی از مواردی که باعث ش
بومی مردد باشند، مسئله پرداخت مالیات است. شفاف شدن درآمد کسب وکارها به 
توسعه اقتصاد کشور منجر می شود و سیاست گذاران این حوزه برای تسهیل و تشویق 
کسب و کارها به آغاز فعالیت در پلتفرم های بومی، معافیت های مالیاتی را در آیین نامه 

حمایت از سکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال مصوب کرده اند.
ــب وکارها  ــازمان امور مالیاتی پذیرفته اند کس با تصویب این طرح، وزارت اقتصاد و س
ــوند. ضمن اینکه  ــقف قابل قبولی از معافیت مالیاتی برخوردار ش ــال و تا س تا ۲ س
ــب وکارهایی که تا پیش از این در سازمان امور مالیاتی پرونده داشتند و مالیات  کس
ــمول )سکوی داخلی که بر اساس  ــکوهای مش خود را پرداخت می کردند، اگر در س
ضوابط ابالغی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه 

مذکور می رسد( کسب وکار خود را توسعه بدهد، مشمول تخفیف خواهند شد.  
ــده است.  ــرکت های دانش بنیان و نیازهای آن ها نیز توجه ش در این آیین نامه به ش
ــای فناوری اطالعات  ــرکت های دانش بنیانی که در پارک ه ــاس قانون برای ش بر اس
مستقر هستند تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته می شود. وزارت ارتباطات برای اینکه 
ــهیالت به کسب و کارهای بیشتری اختصاص بیابد، پیش قدم شده تا دفاتر  این تس
پلتفرم های مشمول در پارک فناوری اطالعات وزارت ارتباطات راه اندازی شود تا آن ها 

نیز بتوانند از حمایت های قانونی برخوردار شوند.
ــفافیت پیگیری شود، دبیرخانه ای  ــدن این مصوبه با ش برای این که روند اجرایی ش
ــده تا بندهای مختلف این مصوبه را از وزارتخانه های  راه اندازی و کمیته ای مامور ش
دارای تکلیف در این طرح مانند وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و... و. 

پیگیری کنند.   
ــب و کارهای آنالین در پلتفرم خارجی  ــئله بعدی، تعداد کاربرانی است که کس مس
اینستاگرام داشتند و از دست دادن آن ها به کسب و کارشان آسیب می زند. کسب و 
کارها با پرداخت هزینه و زمان به چندین هزار دنبال کننده )فالوئر( دست پیدا کرده اند 
ــبیه به این است که کسب و کاری، فعالیت خود را از صفر  و ورود به پلتفرم بومی ش
آغاز کند. یکی از تمهیدات رایگانی که سکوهای مشمول به انجام آن مکلف شده اند، 
ــته تبلیغاتی برای بازیابی دنبال کنندگان کسب و کارهاست. صدا و سیمای  تهیه بس

جمهوری اسالمی و وزارت ارشاد نیز در این بخش مسئولیت هایی دارند.
ــمیت شناختن  ــده، به رس یکی دیگر از مواردی که در این آیین نامه به آن توجه ش
حساب کاربری کسب و کارها است. صاحبان کسب و کار که سال ها برای باال آوردن 
یک صفحه تالش کرده اند، می توانند از آن به عنوان ضمانت برای دریافت تسهیالت 
ــتناد اصل  ــتفاده کنند. وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به اس از بانک اس
یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه 
ــماره 1۲3313/ت593۶9 هـ مورخ 11/1۰/14۰۰ »آیین نامه حمایت از سکوها و  ش

کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال« را تشریح کردند.
ماده ۶ این آیین نامه مربوط به معافیت های مالیاتی کسب و کارها و ارائه خدمات به 

آنها است.
ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده )1۰۰( قانون مالیات های مستقیم - 
مصوب 13۶۶- و اصالحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه 
کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی 
ــند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های  باش

زیر را اعمال کنند.
ــلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد )فروش کاال  1- معافیت از تس
ــمول داخلی با میزان مقرر در ماده )1۰۰(  ــکوهای مش یا ارائه خدمت( حاصله در س
قانون مالیات های مستقیم مصوب 13۶۶- و اصالحات بعدی آن )سی برابر معافیت 

مالیاتی حقوق و دستمزد(.
ــمول به صورت پلکانی  ــب و کارهای مش 3- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کس
ــنامه مربوط به این بند  ــور. بخش ــد اقتصاد دیجیتال در کش با رویکرد کمک به رش
توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و امور 

اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ می شود.
تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و 
نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهروموم های آتی معاف سازمان امور مالیاتی 

) اداره مالیات- سایبرال( خواهند شد.
3- محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای 
ــازمان امور مالیاتی کشور مکلف است  داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. س
ــاه از تاریخ ابالغ این  ــاوری اطالعات ظرف یک م ــا همکاری وزارت ارتباطات و فن ب
تصویب نامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابالغ نماید. سقف 
هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه 

ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم 
ــنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور  و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخش
ــت در صورت انجام این فعالیت با  ــده اس ــب نوع فعالیت و خدمات تعیین ش حس
ــمول این تصویب نامــه از معافیت هـــا  ــط کسب و کارهای مش ارائه خدمات توس
ــوط برخـــوردار  ــن و مقررات مرب ــور با رعایت قوانی ــودگــی های مذکــ و بخش

می شوند.
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امکان دریافت مجوز کسب وکارهای اینترنتی با ثبت نام در پلت فرم های داخلی

پهنای باند بیشتری به پلتفرم های داخلی اختصاص داده شود

دشمن به دنبال ناامن جلوه دادن پلتفرم های ایرانی است

ــب و کارها بسته های ویژه ای پیش بینی شده  ــی زارع پور با بیان اینکه برای کس عیس
است، گفت: برای کسانی که در پلت فرم های خارجی فعالیت می کردند و به عبارتی برای 
شخصی که در خانه خود کسب و کار خانگی داشت و کاالیی را می خرید و از بازار بزرگ 
تهران با قیمت عمده فروشی تهیه می کرد و در خانه خود از بستر شبکه مجازی برای 

تبلیغ این کاال ها استفاده می کرد، بسته های ویژه ای پیش بینی شده است.
وی افزود: حتی شخصی که در خانه خود به ارائه خدمات می پرداخت، همین که وارد 
ــوز دارند ما در اینجا تدبیری با  ــوند، نگرانی هایی در زمینه مج پلت فرم های داخلی ش
هماهنگی وزارت اقتصاد درنظر گرفته ایم که هر کسی در پلت فرم های مشمول فعالیت 
و کسب و کار خود را راه اندازی کند، ثبت نامش در پلت فرم به منزله دریافت مجوز از 

درگاه ملی مجوز است.
زارع پور ادامه داد: ثبت نام هم آنالین و برخط است و احتماال چند قلم اطالعات درگاه 
ــد و درصورت بارگذاری اطالعات مجوز را  ــی مجوز می خواهد که باید دریافت کنن مل
دریافت می کنند برای  کسب و کارهای ثبت محور که بیشتر کسانی که در این دسته 

قرار می گیرند همه آن ها مشمول می شوند.
ــال با ثبت نام در  ــب وکارهای دیجیت ــه گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کس ب

پلت فرم های داخلی مجوز فعالیت را دریافت می کنند.

ــود را به حوزه  ــترین توان خ ــمن بیش ــر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دش وزی
ــاخت های ارتباطی و از بین بردن اعتماد کاربران به سرمایه های داخلی متمرکز  زیرس
ــت و با اقدامات کوری همچون حمالت »منع خدمت توزیع شده« و تخریب  کرده اس

پلتفرم های ایرانی به دنبال ناکارآمد و ناامن جلوه دادن این پلتفرم   ها است.
عیسی زارع پور در مراسم نکوداشت پدافند غیرعامل، با بیان اینکه پدافند غیرعامل در 
ــیار پررنگ تر از سایر حوزه ها است، گفت: در این عصر تمام  حوزه فناوری اطالعات بس
زندگی مردم وابسته به فناوری اطالعات شده و این نشان می دهد که حوزه کاری ما با 
لحظه به لحظه زندگی مردم در ارتباط است و لذا رعایت أصول پدافندی و تامین امنیت 
ــیب پذیری آنها از اهمیت بسیار  ــاختها و اطمینان حاصل کردن از عدم آس این زیرس

زیادی برخوردار است.
ــایبری متعددی که زیرساختهای  ــاره به ناکامی حمالت س وزیر ارتباطات افزود با اش
ــود، گفت: در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ما هر لحظه با  ــور انجام می ش کش
حمالت دشمن به حوزه های زیرساختی و پلتفرم های داخلی مواجه هستیم که عموماً با 

هوشیاری و تدابیر بخشهای ذیربط با ناکامی روبرو می شوند.
ــمن برای از بین بردن اعتماد کاربران به  ــهای گسترده دش ــاره به تالش زارع پور با اش
سرمایه های داخلی، ادامه داد: دشمن بیشترین توان خود را بر این حوزه متمرکز کرده 
است و با اقدامات کوری همچون حمالت »منع خدمت توزیع شده« )DDOS( تا ترور 

اجتماعی و تخریب پلتفرم های ایرانی به دنبال ناکارآمد و ناامن جلوه دادن پلتفرم های 
ایرانی است.

وزیر ارتباطات در پایان با تاکید بر ضرورت امن سازی و ارائه طرح »پایداری خدمات در 
شرایط بحران« برای تمام زیرساختهای ارتباطی و خدمات فناورانه مهم کشور، گفت: وزارت 
ارتباطات با تمام توان برای توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات با کیفیت و امن، پشت 
سر جوانان نخبه کشور و شرکت های دانش بنیان ایستاده است و از تمام ظرفیتهای خود 

برای حفظ حقوق پلتفرم های ایرانی و کاربران آنها استفاده خواهد کرد.

ــیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت:  یک عضو کمیس
ــود که پلتفرم های داخلی که بستر مناسبی برای  باید تالش ش
ــب و کار و رفاه اجتماعی هستند، زیرساخت هایشان تقویت  کس
شود و همچنین پهنای باند بیشتری به آنها اختصاص داده شود 
ــیب و نا امنی در کشور ایجاد  ــتر آس تا پلتفرم های خارجی بس
ــاله  ــتانی، گفت: امنیت و آرامش مس نکنند. علی اصغر عنابس
بسیار مهمی است و مادر تمام توسعه و پیشرفت هاست، بنابراین 
امیدوارم شرایط امنیتی کشور شرایط مناسبی باشد تا متولیان 
امر و شورای عالی امنیت ملی که به صورت مشخص این دستور 
ــادر کرده، این محدودیت را  محدودیت موقت را برای مردم ص

بردارند و اوضاع به روال عادی برگردد.
ــیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان  این عضو کمیس
اینکه معتقدم که پلتفرم ها باید بتوانند در روال عادی کار کنند، 
ــیار زیادی شود که  تصریح کرد: اما آن طرف هم باید تالش بس

پلتفرم های داخلی که می توانند بستر مناسبی برای کسب و کار 
و رفاه اجتماعی باشند تقویت شده و زیرساخت هایشان تقویت 
شود. همچنین پهنای باند بیشتری به آنها اختصاص داده شود تا 
پلتفرم های خارجی بستر آسیب و نا امنی در کشور ایجاد نکنند.

ــورای اسالمی تاکید کرد:  ــبزوار در مجلس ش نماینده مردم س
اینگونه نمی شود که ما بگوییم چون پلتفرم های خارجی بستر 
ایجاد شغل در کشور شدند، پس هر آسیبی به کشور بزنند و 
جرات نداشته باشیم با آنها برخورد کنیم و کاری انجام دهیم. 
ــتانی گفت: اگر االن شرایط امنیتی آرام شود و شورای  عنابس
ــا را باز کند تا  ــه این پلتفرم ه ــی امنیت تصمیم بگیرد ک عال
بتوانند روال عادیشان را سیر کنند، همزمان با این موضوع باید 
پلتفرم های داخلی تقویت شوند به شکلی که به مرور کسب و 
ــمت آنها سوق پیدا کرده و در پلتفرم های داخلی  کارها به س

حضور پیدا کنند.
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تعدد پیام رسان های داخلی باعث سردرگمی مردم شده است

کوچ دستوری مردم به پیام رسان های داخلی، میسر نیست
ــن های پیک همچون اسنپ نیز در این روزها مشهود است. این مسأله در  اپلیکیش
ــذارد و فقط به تجارت های مرتبط با اینترنت  ــور تأثیر می گ کل فضای تجاری کش

نیست«.
توسلی با اشاره به تالش دولت برای حمایت از پیام رسان های داخلی بیان کرد: »خیلی 
ــده است. وقتی ارتباطات مردمی  ــن های خارجی بنا ش از روابط مردم بر این اپلیکیش
دچار اختالل شود، کل تجارت کشور تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین درست نیست 
تصور کنیم فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ مشکل چندانی ایجاد نمی کند. اوالً این دو 
اپلیکیشن، پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی هستند. دوماً هیچ آلترناتیوی ساخته 
نشده که جذابیت الزم را برای کوچ مخاطبان به پیام رسان داخلی داشته باشد. ضمناً در 
شرایط بحرانی نمی توان مسأله را حل کرد. 15 سال فرصت بوده که جذابیت الزم را برای 

این اپلیکیشن ها ایجاد کنند و تبلیغات انجام دهند اما این اتفاق نیفتاده است. «
او ادامه داد: »باید توجه کرد بخش زیادی از نیاز های مردم در این شبکه های ارتباطی 
قرار دارد. وقتی این شبکه ها مختل شود، اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. البته فقط 
مالک ما تاثیر مستقیم نیست بلکه تأثیر غیرمستقیمی وجود دارد که تجارت را نیز دچار 

اختالل می کند.«
او با اشاره به اینکه پیام رسان های داخلی باید بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، گفت: 
»این فرآیند با دستور و تفهیم انجام نمی گیرد؛ بلکه فرآیند بسیار طوالنی و پیچیده ای 
است. مسئوالن در یک پروسه 15 تا ۲۰ ساله شرایطی را فراهم کردند که اکثر کاربران 
به شبکه های اجتماعی خارجی رفته اند. حال باید زمان کافی برای اعتمادسازی صرف 

شود. راه صد ساله را یک شبه نمی توان طی کرد.«
ــازی برای پیام رسان های داخلی نیاز به نگاه  ــلی با تاکید بر اینکه مسأله اعتمادس توس
جامعه شناسانه تری دارد، گفت: »کوچ مردم به نرم افزارهای داخلی را به شکل دستوری 

نمی توان انجام داد.«
وی خاطرنشان کرد: »در مورد امنیت داده در پیام رسان ها واقعیت این است که خیلی 
تفاوتی بین مدل داخلی و خارجی آن وجود ندارد و هر دستگاه امنیتی در هر کشوری 
ــدی این کار را انجام دهد. اما در ایران به دلیل  ــر بخواهد کنترل کند، می تواند تا ح اگ
برخورد های نادرست توانسته اند این فرهنگ را جا بیاندازند که گویا اگر اپلیکیشن داخلی 
باشد، غیرامن است و اگر خارجی باشد، امن است. این مسأله خیلی واقعیت ندارد. اما 
مهم این است که افکار عمومی چطور می اندیشد و به اپلیکیشن خارجی اعتماد بیشتری 
دارد. زمان زیادی می برد تا بتوانند اعتماد جلب کنند. این فرآیند پیچیده است و باید 

در طی زمان بررسی شود.«

یک عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نصر تهران با تاکید بر اینکه مسأله 
ــان های داخلی نیاز به نگاه جامعه شناسانه تری دارد، گفت:  اعتمادسازی برای پیام رس

»کوچ مردم به نرم افزارهای داخلی را به شکل دستوری نمی توان انجام داد.«
علی توسلی، با اشاره به میزان افت فروش اپراتورها، گفت: »براساس اطالعات به دست 
آمده در ماه گذشته اپراتورها بین 35 تا 4۰ درصد افت فروش اینترنت داشته اند که به 
ــور است. مشتری به علت وجود اختالل سرویس  دلیل وجود اختالل در اینترنت کش
نمی خرد و اگر هم سرویسی را تمدید می کند، کمترین حجم را تهیه می کند؛ چراکه به 
پیام رسان ها و فضا های مورد عالقه اش در اینترنت دسترسی ندارد. کاهش حجم اینترنت 

مصرفی در کشور نیز گویای همین مسأله است.«
او با اشاره به اینکه در پی قطعی اینترنت تنها کسب وکارهای مرتبط با تلگرام و اینستاگرام 
نبوده اند که آسیب دیده اند گفت: »اپلیکیشن هایی مثل بلد و ترجمیار که ایرانی هستند 
نیز در این مدت آسیب دیده اند. ترجمیار اعالم کرده که در ماه گذشته 7۰ درصد افت 
ــته است. این روزها حتی نرم افزارهایی همچون بلد و نشان را در خیابان نمی توان  داش
استفاده کرد. استفاده از این نرم افزارها دیگر ارتباطی به فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ 
ندارد. اصوالً اختالل در اینترنت در یک ماه و نیم گذشته به طور مقطعی وجود داشته 
است. در برخی ساعات کم و بیش نرمال است. این اختالل تأثیر خود را نه فقط در حوزه 

فناوری اطالعات بلکه بر کل مشاغل گذاشته است.«
ــور عالوه بر فروش حضوری، فروش  ــلی با تاکید بر اینکه غالب فروشگاه های کش توس
ــرد: »افت کار انواع  ــده اند، بیان ک ــتند و طی این مدت دچار اختالل ش اینترنتی داش

 یک پژوهشگر فضای مجازی، گفت: استفاده از پلتفرم های داخلی 
خوب است، اما به این شرط که یک پلتفرم یکپارچه در دسترس 
ــئول  ــتگاه های مس کاربران قرار گیرد و وزارت ارتباطات و دس
ــت تحقق این امر اقدام کنند. دکتر حمید ضیایی پرور،  در جه
پژوهشگر فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون بهبود 
کیفی پلتفرم های داخلی برای رفع نیازهای مجازی حداکثری 
کاربران، گفت: واتس آپ و اینستاگرام از معدود پلتفرم های خارجی 
بودند که در ایران در دسترس قرار داشتند و تمام پلتفرم های بین 
المللی مانند توییتر، فیس بوک، تلگرام، یوتیوب و...قبال فیلتر شده 
بودند و چند وقتی هم با فیلترینگ این دو اپلیکیشن پرکاربرد 
رو به رو هستیم که لطمه بزرگی به ارتباطات دولت و مردم زده 
است و همچنین بخش زیادی از دولت الکترونیک بر روی پلتفرم 
واتس آپ مستقر بود که در حال حاضر این امکان نیز مختل شده 
است و در چنین شرایطی مردم به دنبال روش های دیگری مانند 
ــتند و بخش  ــت الکترونیک برای تبادل اطالعات خود هس پس

اندکی از آنها به پیام رسان های داخلی رجوع می کنند.

وی، ادامه داد: فیلتر کردن شبکه های اجتماعی علی الخصوص 
ــان هایی که راه ارتباطی مردم هستند، راهکار مناسبی  پیام رس
ــت و می تواند ضررهای  برای کنترل شرایط فعلی جامعه نیس

جبران ناپذیری به کسب و  کارها و ارتباطات تجاری وارد کند.
این پژوهشگر فضای مجازی، تاکید کرد: یکی از مسائلی که در 
شرایط فعلی مردم را سردرگم کرده، تعدد پیام رسان های داخلی 
است، بدین معنا که ناکارآمدی، کندی و عدم پشتیبانی صحیح 
این پلتفرم ها باعث شده که کاربران به سمت پلت فرم های قدیمی 
ــد که اگر همین طور به عقب بازگردیم به دوران نامه  روی آورن
ــاندن با کبوتر نامه بر می گردیم، لذا استفاده از پلتفرم های  رس
ــرط که یک پلتفرم یکپارچه  ــت، اما به این ش داخلی خوب اس
در دسترس کاربران قرار گیرد و وزارت ارتباطات و دستگاه های 

مسئول باید در جهت تحقق این امر اقدام کنند.
ضیایی پرور خاطرنشان کرد: به دلیل عدم وجود مقررات الزم در 
حوزه پلتفرم های داخلی، مردم حاضرند به پلتفرم های خارجی 

بازگردند و تبادل اطالعات خود را بر این بسترها انجام دهند.

کنکاش
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حمایت دولت از کسب وکارهای دیجیتال، رانتی نشود!

تالش وزارت ارتباطات تقویت زیرساخت  پلتفرم های داخلی است

ــب وکارهای اقتصاد  ــات پیرامون طرح حمایت از کس ــک فعال حوزه فناوری اطالع ی
دیجیتال، می گوید: »گاهی این حمایت ها شکل رانت پیدا می کنند و بهره مندی برخی از 
شرکت ها بیشتر می شود و همین امر شرایط غیررقابتی ایجاد کرده و فضای کسب وکار را 
بدتر می کند. ضمناً این دست حمایت  ها شرکت ها را عادت می دهد که به جای درست 
کار کردن، به دنبال حمایت و تسهیالت و ... بگردند. حمایت اصالً بد نیست اما باید به 

صورت حداقلی و به طور یکسان برای همه شرکت ها تخصیص یابد«.
رضا کرمی، عضو هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در ارزیابی 
»طرح حمایت از کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور«، بیان کرد: »هنوز مطالعه دقیق 
و جامعی نکرده  ام، اما در همین مرور سریع هم نکاتی توجهم را جلب کرد. مثالً یکی 

ــده عدم تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه های سازمان  از مواردی که تاکید ش
ــد؛ چراکه االن هم چنین  ــت که فکر نمی کنم موضوعیتی داشته باش ــیما اس صداوس
تبلیغاتی در صداوسیما انجام نمی شود. تاکنون ندیدیم صداوسیما یک پلتفرم خارجی 

را تبلیغ کند«.
او ادامه داد: »نفس اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این شرایط به فکر صنف 
آی تی کشور بوده، ارزشمند است اما اینکه این اقدامات واقعا موثر باشد، اهمیت دارد. 
سازمان نظام صنفی یکی از بهترین مراجعی است که می تواند این اقدامات را بررسی کند 

و اثربخشی آن را به مسئوالن انعکاس دهند«.
این فعال حوزه فناوری اطالعات تصریح کرد: »به طور کلی نهادهای حاکمیتی و دولت 
ممکن است دو رویکرد در مقابل مشکالت صنعت داشته باشند. یکی رویکرد حمایتی 
است؛ مثل اینکه بسته های تشویقی و معافیت و... بدهند که تم اصلی این آیین نامه را 
تشکیل می دهد و دیگری رفع موانع و قوانین مزاحم و مجوزهای زیاد و ایجاد شرایط 
مناسب برای رقابت است. به اعتقاد من اتخاذ رویکرد دوم از سوی دولت بسیار مفیدتر و 
موثرتر است. کاهش موانع کسب وکار به مراتب مهم تر از حمایت  است. وقتی موانع کم 

شود، کسب کارها در یک محیط رقابتی می توانند خود را نشان دهند«.
ــهیالت و بسته های تشویقی چندان موثر  کرمی افزود: »رویکردهای حمایتی مثل تس
نیستند. مثالً معافیت های مالیاتی همواره وضع می شوند اما در لحظه آخر بخش های دیگر 
دولت مثل سازمان امور مالیاتی زیر بار نمی رود. در عمل سخت است چنین چیزهایی 

به نتیجه برسد«.
او در پایان گفت: »از طرفی گاهی این حمایت ها شکل رانت پیدا می کنند و بهره مندی 
برخی از شرکت ها بیشتر می شود و همین امر شرایط غیررقابتی ایجاد کرده و فضای 
کسب وکار را بدتر می کند. ضمناً این دست حمایت ها شرکت ها را عادت می دهد که به 
جای درست کار کردن، به دنبال حمایت و تسهیالت و ... بگردند. حمایت اصالً بد نیست 

اما باید به صورت حداقلی و به طور یکسان برای همه شرکت ها تخصیص یابد«.

ــت که بتوانیم با تقویت  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تمام تالش ما این اس
زیرساخت ها و حمایت از پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را 
داشته باشند و حتی در صورت رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی 

بتوانند در بازار رقابتی سهم مناسبی را بخود اختصاص دهند.
عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مجلس، با سید احمد آوایی 
ــین پور نماینده اسفراین، سیدناصر حسینی پور نماینده  نماینده دزفول، امان اله حس
ــت و عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، خرامه و کوار، به  ــاران و باش گچس

صورت مجزا دیدار و گفت وگو کرد.
ــرفت برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه  وزیر ارتباطات در این دیدارها به میزان پیش
ارتباطات روستایی اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تمام روستاهای باالی بیست خانوار 

تا پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
وی با اشاره به حمایت دولت در راستای رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم های 
داخلی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم موضوع پیشرفت شبکه ملی اطالعات در 
اولویت برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار داشته است. چراکه با توسعه 
این شبکه مردم می توانند از سرویس های باکیفیت، متنوع و پرسرعت در بستر این 
شبکه استفاده کنند، تمام تالش ما این است که بتوانیم با تقویت زیرساخت ها و حمایت 
از پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و حتی در 
صورت رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی بتوانند در بازار رقابتی 

سهم مناسبی را بخود اختصاص دهند.
ــزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های  ــور به اهمیت اعتماد مردم و ل زارع پ
داخلی تاکید کرد و افزود: الیحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی کاربران در فضای 

ــده است که به زودی برای سیر مراحل تصویب به  مجازی در وزارت ارتباطات تهیه ش
دولت ارسال خواهد شد.

بر اساس همین گزارش، در این دیدارها وزیر ارتباطات مشکالت مطرح شده مربوط به 
حوزه های انتخابیه نمایندگان را در حضور معاونین مربوطه بررسی و در راستای حل این 

مشکالت دستورات الزم را به معاونین مربوطه ابالغ کرد.
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گفت و گوی
 ماه

با ادامه محدودیت های اینترنتی، شاهد پدیده فراری دادن مغزها هستیم

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: با ادامه روند اعمال محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ پلت فرم ها، در آینده نه چندان دور با حذف 
سرمایه های بزرگی از کشور روبرو خواهیم شد که تبعات اقتصادی، اجتماعی آن به مراتب بیشتر و بزرگتر از آن چیزی است که در حال حاضر برای تصمیم گیران این حوزه قابل 

تصور است؛ امروز شاهد فرار مغزها نیستیم و متاسفانه با پدیده فراری دادن مغزها روبرو شده ایم.
دکتر داوود ادیب در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون محدودیت های اینترنتی، گفت: به اعتقاد بنده، در شرایط فعلی یکی از راهبردهایی که می تواند به جامعه کمک کند، افزایش 
سطح اعتماد بین دولت و مردم است، متاسفانه این روزها اکثر کسب و کارها، چه کسب و کارهای مبتنی بر شبکه های مجازی و چه کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات 

و ارتباطات شرایط مناسبی ندارند و فعالیت های آنها مختل شده است.

ــران، ادامه داد: کندی  ــس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ای رئی
ــیاری از سایت ها و اپلیکیشن ها، گریبان بسیاری از مردم و  اینترنت و فیلتر شدن بس
فعاالن اقتصادی را در اکثر کسب و کارها گرفته است، این موضوع در نشست کمیسیون 
ــرات فیلترینگ  ــی اث ــاق ایران که در خصوص بررس ــان ات ــب وکارهای دانش بنی کس
ــه و اعضای  ــب وکارهای آنالین با حضور هیات رئیس و محدودیت های اینترنت بر کس
کمیسیون، مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سندیکای 
صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه صادرکنندگان خدمات 
ــی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران، انجمن افتا، تشکل های  فنی مهندس
مرتبط با کسب و کارهای مجازی، نمایندگان فدراسیون اتاق بازرگانی ایران و جمعی 
از نمایندگان انجمن ها و تشکل های اقتصادی، بررسی و قریب به اکثر حاضرین معتقد 
بودند که با ادامه این طرح، بخش های بزرگی از صنعت و اقتصاد کشور، در وهله اول در 
حوزه مهم صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و سپس سایر حوزه های دیگر به جهت 
ــیب های جبران ناپذیری خواهد داشت و  ــایر صنایع، آس مرتبط بودن صنعت فاوا با س
تداوم این موضوع تمامی اکوسیستم های اقتصادی، اجتماعی مرتبط را تحت تاثیر خود 

قرار خواهد داد.
ادیب، تشریح کرد: با القای ترس از نبود فرصت های شغلی در کسب و کارهایی که پیش 
تر توسط بخش بزرگی از فعاالن اقتصادی پایه گذاری شده است، اضطراب و فشارهای 
غیرمنطقی به جوانان وارد می سازیم. بدیهی است که فرار مغزها زاییده کاهش اعتماد در 
جامعه است و متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که به جای افزایش سطح اعتماد بین 

دولت و مردم، این سطح اعتماد روز به روز کاهش می یابد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، توضیح داد: طبیعتا 
ــب و کار، امرار معاش و حفظ کرامت  ــه به حقوق اولیه هر جامعه ای در حوزه کس توج
انسانی آنها می تواند سطح وفاداری آنها را افزایش دهد. شاید تاثیر حذف سرمایه های 
انسانی متخصص و کارامد برای مسوولین مشهود نباشد، ولیکن در آینده نه چندان دور 
با حذف سرمایه های بزرگی از کشور روبرو خواهیم شد که تبعات اقتصادی، اجتماعی 
آن به مراتب بیشتر و بزرگتر از آن چیزی است که در حال حاضر برای تصمیم گیران 
این حوزه قابل تصور است. امروز شاهد فرار مغزها نیستیم و متاسفانه با پدیده فراری 

دادن مغزها روبرو شده ایم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ما پیرامون احتمال طبقه بندی سطح دسترسی به اینترنت، 
گفت: این موضوع در نشست کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران نیز مطرح 
شده و با انتقاد بسیار زیادی روبرو گردید لذا اینترنت باید به وضع گذشته بازگردد. اسفند 
سال گذشته وزیر ارتباطات طی مصاحبه ای اعالم نمودند که سرعت های نزدیک به یک 
گیگابیت بر ثانیه را تست کردیم. برنامه اساسی و راهبردی ما راه اندازی شبکه پرسرعت 
ــت و با اجرای این پروژه مردم اینترنت پرسرعت معادل  ــور اس و با کیفیت در کل کش
صدبرابر سرعت فعلی اینترنت را تجربه خواهند کرد. خیلی از کسب و کارها بر اساس این 

اظهارات امیدوارانه شکل گرفته است.
ادیب، بیان کرد: امروزه فناوری به سرعت در حال رشد و تغییر است و ما شاهد فناوری ها 
و نوآوری هایی هستیم که پیش تر، غیرقابل تصور بودند. یکی از این نوآوری ها همان طور 
که مطلع هستید متاورس است و طبیعتا می دانید که متاورس ترکیبی از چندین عنصر 
فناوری، از جمله اینترنت، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، ویدئو، پلتفرم ها، اپلیکیشن های 
مرتبط و سایر اجزای مورد استفاده است که در آن کاربران در یک جهان مجازی، فعالیت 

و زندگی  می کنند و خواهند کرد.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پایان اشاره کرد: ما 
باید بدانیم که عصر حاضر، مصادف با انقالب صنعتی پنجم است و متاورس با سرعتی 
ــت. امروز اینترنت، زیربنای تعامل و همکاری بین انسان و  ــتابان در حال توسعه اس ش
ماشین و به عنوان یکی از زیر سیستم های انقالب صنعتی پنجم قرار گرفته است، جدای 
ــر می بریم زندگی بدون اینترنت چالش های  از این که دقیقا در زمانی که در آن به س
فراوانی را خواهد داشت در آینده بسیار نزدیک، اینترنت و در ادبیاتی دیگر  اینترنت اشیا 
به شدت بر زندگی روزمره ما در بسیاری از حوزه ها، از لوازم پوشیدنی تا سیستم های 
بزرگ صنعتی، بهداشت، سالمت و آموزش چنان تاثیری خواهد گذاشت که بدون آنها 
تعامالت بشری میسر نخواهد گردید، همین موضوع باعث خواهد شد که شاهد تغییرات 
ــاختار تعامالت بشری، مدل های کسب و کار شویم. به نظر شما در چنین  بزرگی در س
ــود کاربران را بر اساس نوع نیاز به سطحی از اینترنت طبقه بندی  تحوالتی، آیا می ش

نمود؟

فرار مغزها زاییده کاهش اعتماد در جامعه است 
و متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که به جای 
افزایش س��طح اعتماد بین دول��ت و مردم، این 

سطح اعتماد روز به روز کاهش می یابد.
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روی خوش شاد به کسب وکارهای آموزشی

پس از ابالغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل شاد به زیست بوم آموزش مجازی نظام آموزش و پرورش، مقرر شد که خدمات آموزشی در قالب بخش خدمات 
افزوده به شاد اضافه گردد تا ارائه دهندگان خدمات آموزشی و تولیدکنندگان محتوا بتوانند در این بستر فعالیت های خود را عرضه کرده و به دست مخاطبان برسانند.

خدماتی که به بخش خدمات پایه شاد، افزوده می شود رایگان نبوده و تولیدکنندگان محتوا و ارائه دهندگان خدمات می توانند از طریق »مصرف ترافیک« یا »فروش تک 
محصولی« درآمد کسب کنند.

مخاطب خود روبرو شده و از فضای رقابتی ایجاد شده برای رشد مجموعه خود استفاده 
کنند. 

ــود شامل خدمات آموزشی، پرورشی و  ــاد ارائه می ش خدماتی که به عنوان افزوده در ش
پژوهشی است که مکمل و همسو با برنامه درسی مصوب در جهت تکمیل جریان یادگیری 
و پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان است. به طور کلی خدمات افزوده در هفت محور 

زیر انجام می گیرد: 
•کالس ها و محتواهای کمک آموزشی و مکمل و همسو با برنامه درسی مصوب،

•آموزش های مهارت محور علمی، اجتماعی پیشگیرانه و شغلی مکمل برنامه درسی،
ــردی و گروهی به  ــگیرانه و ارتقایی و مددکاری اجتماعی ف ــاوره آموزش های پیش •مش

دانش آموزان، معلمان و خانواده ها،
•بازی  و سرگرمی های متناسب با مقتضیات تربیتی و سنی دانش آموزان،

•مسابقات، جشنواره ها و رویدادهای علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری با تایید حوزه های 
تخصصی،

•نرم افزارهای کتابخوان و ارائه نسخه الکترونیکی کتاب،
 ،)LMS( خدمات زیرساخت پشتیبان از قبیل کالس مجازی، سیستم مدیریت یادگیری•

آزمون ساز و موارد مشابه.
تاکنون بیش از 1۲۰ مجموعه، در فراخوان شادبوم شرکت کرده و حاصل آن ارسال بیش 
از 1۰۰ طرح به دبیرخانه شادبوم بوده است. همچنین بیش از هفت هزار محتوا در این 
بستر قرار داده شده است که درآمد آن ها بر اساس ترافیک مصرفی توسط کاربر 

محاسبه می شود. 
اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی که برحسب قانون تاسیس یا اساسنامه خود 
ــخاص دولتی( و یا مطابق مجوز فعالیت صادره از مراجع ذیصالح  )در مورد اش
قانونی )برای اشخاص غیردولتی( و همچنین معلمان احراز هویت شده در سامانه 
یکپارچه دانش آموزی و بازنشستگان فرهنگی می توانند با مراجعه به وبسایت 
ــاب بخش همکاری، متقاضی ارائه حداقل یکی از  shadboom.com و انتخ

خدمات ارزش افزوده باشند.
ــاد، درک نیازهای بازار آموزشی  در آینده نزدیک با توجه به تجربه راهبردی ش
و پتانسیل های موجود، شادبوم می توانــد نقش تسهیل گــری و شتابدهی 
استـــارتاپ ها و کسب و کارها را درقالب مشاوره، سرمایه گذاری و ایجاد بستر 

عرضه محصوالت ایفا کند.

ــاد به عنوان دستیار  شبکه ش
نظام آموزش و پرورش تاکنون  
بیش از ۲۶ میلیون نصب داشته 
ــک 7  ــر نزدی ــال حاض و در ح
میلیون کاربر فعال روزانه و بیش 
از 15 میلیون کاربر فعال ماهانه 
دارد. بنابراین با توجه به ظرفیت 
بزرگی که در شبکه شاد وجود 
دارد، می تواند بستر مناسبی جهت تسهیل کسب وکارهای مرتبط با حوزه های آموزشی 

باشد و از پتانسیل آن برای ایجاد بخشی تحت عنوان خدمات افزوده استفاده کرد.
خدمات افزوده که با نام شادبوم در شبکه شاد راه اندازی شده است، دو هدف اصلی را دنبال 
می کند. نخست اینکه، با راه اندازی این بخش، می توان تولیدات کمک آموزشی و تربیتی 
تولید شده توسط کسب وکارها را به صورت هدفمند و با جهت مشخص به کاربران ارائه 
کرد. از طرف دیگر با راه اندازی این بخش، کسب و کار سازمان ها و شرکت های مختلف، 
در یک بستر مناسب و پرمخاطب که عمده کاربران آن کودکان و نوجوانان هستند، حمایت 
می شود. بنابراین و با توجه به حضور بخش عمده مخاطبان کسب وکارهای کمک اموزشی، 
ــیاری از اشخاص و شرکت ها که به دنبال بستری مناسب برای ارائه محصوالت خود  بس
هستند می توانند آن را در اختیار مخاطبان قرار دهند و به صورت هدفمند و مستقیم با 
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غنی سازی مدرسه با مشاركت بخش خصوصی و حامیت آموزش و پرورش در شادبوم

دکتر احسان طوفانی نژاد، که داراي دکتري تکنولوژي آموزشي است و به عنوان مدیر آموزش مجازی در بنیاد سعدی و معاون آموزشي در مجتمع آموزشي روزبه 
فعالیت مي کند، پیرامون ارائه آموزش تلفیقی بر بستر شادبوم، با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم به گفت وگو نشسته است که مشروح آن به شرح ذیل است:

  پیرامون نقش فناوری در آموزش تلفیقی توضیح بفرمایید.
از دو منظر، تلفیق را مورد بررسی قرار می دهیم، یکی تلفیق روش های مختلف تدریس 
که معلم در کالس به کار می گیرد و یک نوع آموزش تلفیقی به شمار می رود، همچون 
ــن فوتبال که با تکنیک های مختلفی که آموزش دیده، در زمین فوتبال آن ها را  بازیک
ــث ورود فناوری در  ــد. نگاه دوم بح ــب کرده و در بازی به بهترین نتیجه می رس ترکی
محیط های یادگیری چهره به چهره است. قبال آموزش تلفیقی، صرفا اجراي یادگیری 
الکترونیکی در برخی جلسات و آموزش حضوری سنتی در جلسات دیگر بود. هم اکنون 
ــت که فناوری را به عنوان یکی از عناصر  جدیدترین تعریف از آموزش تلفیقی این اس
ــد؛ چه در داخل کالس های حضوری و چه در  فرایند تدریس و یادگیری تلقی می کن

خارج این کالس ها، در آموزش تلفیقی، فناوری نقش مهمی دارد.
بخش فناوری در آموزش، چهار نقش اصلـی دارد و با محیط هـــای آمــوزش، تلفیــق 
می شود. یکی از این موارد دسترسی است؛ فناوری، دسترسی را تسهیل کرده است و در 
حال حاضر دسترسی ما به تمام منابعی که در کل دنیا وجود دارد سریع تر و راحــت تر 
شده است. مورد دوم تعامل است؛ پیش تر تعامل آموزشی معلم با دانش آموز و یا دانش 
آموز با دانش آموز صرفا در مکان و زمان تشکیل کالس محدود بود، اما االن فناوری توانسته 
ارکان آموزشی را فراتر از محیط کالس و مدرسه ببرد و باعث بسط آموزشی شده است. 
کاربرد بعدی غنی سازی است؛ فناوری توانسته روش های متفاوتی را از تدریس و یادگیری 
ــازی آمده که یک محتوا و هدف را به  ــی ارائه دهد. در تعریف غنی س به جامعه آموزش
روش های مختلف ارائه دهیم و در این بخش فناوری نقش به سزایی داشته است، همچون 
چندرسانه ای های آموزشی و بسترهای ارتباطی. مهمترین کاربرد فناوری شخصی سازی 
است؛ با حضور فناوری امکان کنترل فرایند یادگیری کم کم از معلم به یادگیرنــده داده 
می شود و یادگیرنده می تواند با سرعت یادگیری و ویژگی های یادگیری خود، این فرایند 
را طی کند و به سمت ایده آل ما که محیط یادگیری شخصی برای یادگیرنده است، دست 
PLE )Personalized Learning Environments(  ــام ــه در دنیا با ن می یابد ک

معروف هستند.

 در ح�وزه آموزش تلفیقی در دنیا چه اتفاقاتی رخ داده و این حوزه در 
ایران چگونه است؟ 

ــت و فناوری به  هم اکنون در دنیا آموزش تلفیقي، از مرحله حل بحران عبور کرده اس

زهرا طاهری

خصوص در دوران پاندمی کرونا کمک شایانی کرده است، و به سمت یادگیری موثر با 
فناوری پیش می روند. یکی از بهترین روش های تلفیق فناوری در فرایندهای آموزشی، 
یادگیری مادام العمر است؛ یعنی در هر زمانی، هر مکانی، هر سنی، هر نیازی و با هر 
ویژگی فردی، بتوان بهترین روش ارائه و بهترین استاد با طراحی موثر را در کوتاه ترین 

زمان ارائه داد و یادگیری را در همان زمانی که الزم است فرا گرفت. 
رویکردهایی که دنیا به دنبال آن است، رویکرد غنی ساز است نه جایگزین. فناوری به 
ــت و یکی از کاربردهای آن کالس  ــمی نیس دنبال جایگزینی محیط های آموزش رس
ــود،  ــردی که به فناوری دیده می ش ــي دیگر از جدیدترین رویک ــت؛ یک معکوس اس
ــت. در ایران تا قبل از کرونا بحث  ــمت یادگیری عمیق اس رویکردهای هایبرید به س
آموزش تلفیقی در آموزش عالی مطرح بود، ولی صرفا بحث های آموزش مجازی با نگاه 
قدیمی بود که مشتمل بر چند جلسه حضوری و چند جلسه مجازی بود، البته برخی 
مراکز دیجیتال دانشگاه ها، رویکردهای جدید تلفیقی را در سطح تحقیق و توسعه کار 
می کردند تا به دوران کرونا رسیدیم. طبق آمارهای بین المللی، ضریب نفوذ اینترنت در 
ایران حدود 8۰ درصد است و به نسبت کشورهای همسایه و خاورمیانه و حتی آسیا، 
ــود امکان اجراي رویکردهای فناورانه در ایران  ــبی دارد و باعث می ش ایران رتبه مناس

باالتر رود.
عالوه بر این در کشور ما هم سامانه شاد که با حمایت وزارت آموزش و پرورش ایجاد 
شد، جزو یکی از فعالیت هایی است که در دنیا کم نظیر است و نهاد سیاست گذار توانست 
بستر تعاملی با مخاطب چندین میلیونی راه اندازی کند. هم اکنون نیز که کالس هاي 
مدرسه به صورت کامال حضوري تشکیل مي شود، سامانه شاد استفاده روزانه دارد که 
نشان دهنده تلفیق شدن این سامانه در فضاي آموزش رسمي است. اخیرا هم سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي وزرات آموزش و پرورش سند آموزش ترکیبي را منتشر 

کرد تا تاکیدي بر استفاده از این رویکر در فضاي آموزش رسمي باشد. 

 تاکیدی که آموزش عالی پیرامون اس�تمرار آموزش تلفیقی در س�ال 
آینده داشته را توضیح بفرمایید؟

ــت گذاران آموزش  ــیار مهم، نگاه سیاس هم اکنون در آموزش عالی یکی از اتفاقات بس
ــت، چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح روسای دانشگاه که به رویکردهای  عالی اس
فناورانه و آموزش الکترونیکی و تلفیقی مثبت شده است و این منجر شده تا هم اکنون 

 ش��ادبوم س��عي ک��رده که ن��گاه هم��ه جانبه به 
آموزش و پرورش داش��ته باشد و به دنبال غني 
کردن مدرسه با فعالیت های مختلف برای معلمان 
و دان��ش آموزان با فعال بودن بخش خصوصی و 

حمایت آموزش و پرورش است.
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دستورالعمل هایی مرتبط با اجرای آموزش تلفیقی طراحی شود و دانشگاه ها استفاده از 
ــفانه به دلیل  ــامانه هایی که در دوران کرونا راه اندازی کردند را ادامه  دهند، اما متاس س
عدم وحدت رویه در تمام دانشگاه ها و نقش جدی استاد در اجرای فرایندهای آموزشی 
ــی در اجرای آموزش تلفیقی در آموزش عالی  ــا، هنوز به رویه مفید همگان در کالس ه
نرسیدیم. در وزارت بهداشت نیز کارگروهی تحت عنوان توسعه آموزش و فناوری های 
نوین ارتقای یادگیری، راه اندازی شده و در حال تدوین روش هایی برای استفاده موثر 

از فناوری هستند.

 پیرامون معرفی س�رویس ها و خدمات ش�اد ب�وم توضیحات تکمیلی 
بفرمایید.

دو دلیل برای راه اندازی شادبوم توسط گروه شاد و وزارت آموزش و پرورش مطرح بوده 
ــت؛ یک دلیل این است که آموزش و پرورش به سمت رویکردهای نوین یادگیری  اس
حرکت کند و به جای تصدی گری کامل، بسترسازی کند و امکان انتخاب را به مدرسه، 
معلم و دانش آموز بدهد تا بتوانند درباره روش های اجرای فعالیت های مورد نیاز خودشان 
تصمیم بگیرند و از بین فعالیت های مختلف، خودشان انتخاب کنند چه فعالیتی را انجام 

دهند.  دومین دلیل این است که زیست بومی برای حمایت از بخش خصوصی فعال در 
حوزه آموزش ایجاد کنند که این بخش خصوصی بتواند ارتباطات مستقیمی با جامعه 
هدف مشتمل بر دانش آموزان و معلمان، ایجاد کند، البته در قالب پنجره ای واحد و 
ــده از طرف وزارت آموزش و پرورش. این اتفاق باعث می شود شرکت ها و بخش  باز ش
خصوصی رشد خوبی را در حوزه آموزش با رعایت سیاست های کالن و استانداردهای 
ملی داشته باشند. این فعالیت تجربه های مشابه بین المللی هم دارد. براي نمونه شرکت 
ــت و هدف آن بازتجسم یادگیری  ــافت در پروژه بزرگی که در حال انجام اس مایکروس
است، سامانه ای تحت عنوان مایکروسافت تیمز را ایجاد کرده و از طریق آن پنجره واحد، 
معلم می تواند از ابزارهای متنوعي که شرکت های مختلف ایجاد کرده اند استفاده کند و 
کمترین هزینه را پرداخت کند. در همین راستا امیدواریم شادبوم به هدف واالی خود 

که در آن قرار گرفته و مسیرهای خوبی را طی کرده است، برسد.
ــادبوم هم اکنون خدمات مختلفی ارائه می شود. اولین و مهمترین آنها، خدمات  در ش
ــی است که ویدیوهای آموزشی که توسط شرکت های خصوصی مختلف تولید  آموزش
شده، به تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی رسیده و با طبقه بندی به تفکیک 
درس ها و پایه ها قرار داده شده است و دانش آموزان می تواند در هر لحظه برای تکمیل 
ــتفاده  کنند. بخش بعدی حوزه مشاوره ای است، برای  فرایند یادگیری خود از آنها اس
مثال اگر دانش آموزی نیاز به انتخاب رشته داشته باشد، در آن قسمت مجموعه منابع 
و ویدیوهای مشاوره ای خوبی برای افزایش آگاهی و نگاه درست در رشته های مختلف 
دانشگاهی وجود دارد که توسعه بیشتری هم خواهد داشت. همچنین قسمتی با عنوان 
ــن قرار داده شده که با دید اوقات فراغت به آن نگاه می شود.  قسمت دیگری  انیمیش
تحت عنوان سرگرمي وجود دارد که هم اکنون بخش بازی های آموزشی آن فعال است 
و دانش آموزان با انجام بازی های آموزشی، یادگیری خود را ارتقا می دهند، همچنین 
بخش شبیه سازهای آموزشی نیز به زودي در این بستر قرار خواهد گرفت. شادبوم سعي 
کرده که نگاه همه جانبه به آموزش و پرورش داشته باشد و به دنبال غني کردن مدرسه 
ــان و دانش آموزان با فعال بودن بخش خصوصی و  ــا فعالیت های مختلف برای معلم ب

حمایت آموزش و پرورش است.
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مرکز ملی فضای مجازی: فعالیت ۶۰ درصدی کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی

روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی تفصیلی اعالم کرد: 
1. پس از بررسی، صحت سنجی و تطبیق گزارش های آماری منتشره از مراجع ذیل در 
خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش ها با گزارش های رصدی مرکز ملی 
فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی 

احصاء و به اطالع تصمیم گیران رسانده شده است.
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

• وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
• وزارت صنعت، معدن، تجارت
• سازمان نظام صنفی رایانه ای

• اتحادیه کسب و کارهای اینترنی
• گزارشات دوره ای ایسپا
• گزارش تجاری تکراسا

• گزارش بازار تبلیغات تکراسا
• کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی

• مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( )سپهرا(
• گزارش های منتشره از شرکت های بورسی )اپراتورهای ثابت و سیار و...(

ــت بوم فضای مجازی  ــرکت های بخش خصوصی فعال در زیس • گزارش برخی از ش
کشور؛

۲. سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می توانند بستر 
مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول 
زیر ده سکوی داخلی را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی 
مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه ای از قابلیت های پایه ای در سکو 
ــازی را برای صاحبان  ــاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه س اش
کسب و کار فراهم می نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه ها توجه دارد که 

امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می نماید:
3. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه الیه »هسته«، »اقتصاد دیجیتال« و »اقتصاد 
دیجیتالی شده« تقسیم بندی می کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد 
بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، 
حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 7۰ هزار میلیارد تومان است که اگر بخش های 
ــر 7.3 درصد از اقتصاد  ــی به آن اضافه کنیم حداکث ــد آمار را به صورت تخمین فاق
ــبت  ــکیل خواهد داد. تاکید می نماید که این 7.3 درصد نس ــور را تش دیجیتال کش
حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام 
ــیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به  ــبت به تولید ناخالص داخلی بس نس

شرح ذیل است:
الف( سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاربران ارتباطی 
ــال جمع بندی  ــیار 5۰ درصد بوده و معادل 3۰ هزار میلیارد تومان در س ثابت و س

شده است.
ــتاگرام در الیه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15  ب( برآورد میزان حجم بازار اینس
هزار میلیارد تومان در سال برآورد می شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت 
خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، 

خدمات راهکار جامع و... است.
ــده« با اینستاگرام )شامل صفحات فروش  ج( برآورد حجم بازار »اقتصاد دیجیتال ش
ــتی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآالت،  ــه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دس البس

خدمات آموزشی و ...( ۲5 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود.

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده 
سکوی داخلی مشغول فعالیت هستند که پس از تقاطع گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 6۰ درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول 

فعالیت هستند.

 
4. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته اند را در سه بخش اصلی 

می توان تقسیم بندی کرد:
ــاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف  ــته از مش ــاغل صنفی: این دس الف( مش
بوده و از شبکه های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده می کنند. فروش 
اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه های پرداخت 

اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می پذیرد.
ــاغل بصورت صنفی فعالیت نمی کنند و عالوه  ــته از مش ــاغل خرد: این دس ب( مش
ــتریان  ــان ها بعنوان ابزار ارتباطی با مش ــتاگرام و دیگر پیام رس ــر بازاریابی، از اینس ب
ــتفاده می کنند. براساس بررسی  های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه  خود اس
اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل 
ــاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا  ــتند. پرداخت این گروه از مش زیر پله ای هس

پرداخت در محل انجام می شود.
ج( مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کاال یا خدمات 
نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب 
ــده در  ــاغل ایجاد ش تبلیغات و درآمدزایی می نمایند. اگرچه حدود ۶۰ درصد از مش
اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.

5. براساس پیمایش  ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها ۶.4 درصد از 
شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می دهند و دالیلی از قبیل بی اعتمادی نسبت 
به فروشنده و تحویل کاال )39 درصد(، تحویل کاال با مشخصات متفاوت )11 درصد( 
تاخیر در تحویل کاال )3 درصد( و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات )8 درصد( 

بعنوان مهمترین دالیل بی اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.
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استقرار سکوهای داخلی در پارک های علم و فناوری

۶. طبق گزارش های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت سنجی آن ها، در 
ــکوی داخلی )ذکر شده  ــب و کار خرد در ده س حال حاضر بیش از یک میلیون کس
ــتند. پس از تقاطع گیری و حذف موارد مشترک  ــغول به فعالیت هس در بند 1( مش
ــب و کارهای خرد در سکوهای داخلی  ــد که بیش از ۶۰ درصد از کس ــخص ش مش

مشغول فعالیت هستند.
ــی امکانات الزم برای  ــکوهای داخل ــده، س 7. آنچنان که در بند 1 توضیح داده ش
خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، 

تسهیالت مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شــده است.
ــکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند  عالوه بر این، س

و می توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب 
افزایش دهند.

ــبکه های اجتماعی )معادل ۲3  8. در حال حاضر 41.8 درصد از جامعه کاربران ش
ــبکه های اجتماعی داخلی عضو شده و به  ــان ها و ش میلیون کاربر یکتا( در پیام رس

کاربران فعال این سکوها تبدیل شده اند. 
ــی خدمات و تامین حداکثری نیازهای  ــکوها برای ارتقاء کمی و کیف تالش این س
کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد 
در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در 

سکوهای داخلی خواهد بود.

طبق آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال، سکوها یا پلت فرم های داخلی 
ــارک های علم وفناوری برخوردار  ــمول می توانند از مزایای قانونی حضور در پ مش

شوند.
طی هفته های گذشته مالحظات امنیتی ایجاد شده برای دو پلت فرم خارجی که 
ــب و کارهای مردم روی آنها بود سبب شتاب در روند تصویب این  ــی از کس بخش
ــیار خوبی در بخش های گوناگون  ــد. در این آیین نامه تسهیالت بس آیین نامه ش
پیش بینی شده است که به اعتقاد او گام بسیار بزرگ و بلندی برای حمایت کسب 
ــکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق  ــت و اگر این مصوبه به ش و کارهای اینترنتی اس

بزرگی در کشور خواهد افتاد. 
ــرف نظر از اینکه در ادامه برای دو پلت فرم خارجی چه اتفاقی رخ می دهد، این  ص
ــود که  ــب و کارهای اینترنتی فراهم می ش ــیر دنبال و این ظرفیت برای کس مس
بتوانند خود را ارتقاء دهند؛ همچنین بر حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی 

تأکید شده و گفته شده دولت حتما این مسیر را دنبال خواهد کرد.
ــامل 14 ماده و 3۰ نوع حمایت دولتی برای حمایت از  در آیین نامه مذکور که ش
ــب و کارها و فعاالن آنها است مواردی مانند تأمین منابع برای تجهیزات مورد  کس
ــب و کار، حفظ حریم خصوصی کسب  ــکوهای مشمول، تسهیل مجوز کس نیاز س
ــهیل استقرار  ــمول و تس ــکوهای مش و کارها و کاربران، ارائه خدمات دولتی در س
ــکوهای مشمول درپارک های علم و فناوری برای کاربران و پلتفرم های داخلی  س

درنظر گرفته شده است.  
ــمول  ــکوهای مش ــه تأمین منابع برای تجهیزات مورد نیاز س ــش مربوط ب در بخ
ــکوها برای  ــکوفایی به س ــهیالتی از صندوق نوآوری و ش ــت تس ــده اس اعالم ش
ــاخت های خود ارائه می شود؛ به عبارتی صندوق نوآوری و شکوفایی  توسعه زیرس
صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظف اند تسهیالت الزم 
و با حداقل سود را جهت تأمین امکانات، تجهیزات شبکه، تجهیزات ذخیره سازی و 
پردازش داده ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده ای که به سکوهای 
مشمول ارائه خدمت می کنند، در چارچوب اساس نامه خود فراهم کنند. همچنین 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای تأمین زیرساخت های اولیه سکوها حمایت 

می کند.
ــب و کارها و کاربران از دیگر حمایت های درنظر گرفته  حفظ حریم خصوصی کس

ــده در این آیین نامه است که گفته شده داده های کاربران در سکوهای مشمول  ش
جزو اسرار تجاری بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. در بخش ارائه خدمات 
دولتی در سکوها نیز اعالم شده طی یک برنامه زمان بندی شده و به مرور خدمات 

دولتی از طریق سکوها به مردم ارائه خواهد شد.
اما در این آیین نامه حمایت ویژه ای برای سکوها مشمول درنظرگرفته شده است و 
ــوند.  آنها می توانند از مزایای قانونی حضور در پارک های علم وفناوری برخوردار ش
ــتقرار در پارک های  ــکوها از مزایای اس در واقع به منظور حمایت و برخورداری س
ــرایط پذیرش و  ــت ش علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف اس
استقرار دفتر های اصلی و شعب پلتفرم های مشمول را در پارک فناوری اطالعات 

و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم کند.
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اتاق ایران گزارش داد؛ روند الکپشتی فضای کسب و کار در تابستان ادامه داشته است

زهرا طاهری
فرزانه احمدی منش

شاخص محیط کسب و کار در تابستان۱۴۰۱ نسبت به بهار، بهبود یافت. این بهبود، روندی کند داشته که بخشی از آن ناشی از کم شدن اثر کرونا بر محیط کسب و کار است. 
مولفه های »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه«، »دشواری تامین مالی از بانک ها« و »بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات محیط کسب و کار« نیز نامناسب 

ترین مولفه ها در فضای کسب و کار بوده اند.

ــب وکار، در تابستان 14۰1 نسبت به بهار مساعدتر شده است. جدیدترین  محیط کس
نظرسنجی از فعاالن اقتصادی نشان می دهد که بهبود در تابستان سال جاری بسیار کند و 
الک پشتی انجام شده است. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران 
در تابستان 14۰1، معادل 88/ 5 واحد محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به 

ارزیابی بهار 14۰1 با میانگین ۰7/ ۶ واحد مساعدتر است.
ــته همین شاخص با عدد 5۲/ ۶ واحد حاصل شده بود. میانگین  در ارزیابی فصل گذش
ارزیابی محیط نهادی )محیط سیاستگذاری( هم 93/ 5 واحد است که در فصل گذشته 
ــده بود. شاخص بهبود فضای کسب و کار هرچه به صفر نزدیک  95/ 5 واحد ارزیابی ش
ــب و کار مطلوب شده و نزدیک شدن این  ــد، نشان می دهد که شرایط محیط کس باش
شاخص به رقم 1۰واحد، از نامساعد شدن فضای کسب و کار حکایت دارد. بر این اساس، 
محیط علمی آموزشی با 93/ 5 واحد و محیط مالی با ۰۶/ 8 واحد به ترتیب مساعدترین 
و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. شاخص شین 
به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص 
کل کشور برخوردار است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی، 35/ ۶ واحد است. وضعیت 
ــاورزی 81/ 5 واحد بوده که در مقایسه با بخش های  ــب و کار در بخش کش محیط کس
خدمات که رقم 78/ 5 واحدی داشته و صنعت با رقم 7۶/ 5 واحد، نامناسب تر ارزیابی 
شده است. بنا بر همین پایش، سه مولفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد 
اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر 
کسب و کار« و »دشواری تامین مالی از بانک ها« نامناسب ترین مولفه های محیط کسب 
و کار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی شده اند. البته بهبود فضای کسب و کارها در 
تابستان سال جاری نسبت به بهار حرکت الک پشتی و کندی داشته و در برخی استان ها 

این شاخص تنها یک واحد کاهش یافته است.
ــهر به ترتیب دارای  ــتان های کرمان، اردبیل و بوش ــتان 14۰1، اس همچنین در تابس
نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان های مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب 
دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها بوده اند. همچنین 
تاثیر کرونا بر محیط کسب و کار کشور در تابستان سال جاری به کمترین میزان خود 
رسید.جدیدترین پایش محیط کسب و کار نشان می دهد که کرونا در تابستان سال جاری، 
79/ 4 واحد بر محیط کسب و کارها تاثیر گذاشته که این رقم نسبت به 11/ 5 واحد در بهار 
همین سال کاهش یافته است. همه گیری کووید-19 یکی از عوامل نامساعد شدن فضای 
ــب و کار در سال های 99 و 14۰۰ بوده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی  کس
برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC، رشته فعالیت های »آب رسانی مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه«، »هنر، سرگرمی و تفریح« و »ساختمان« دارای بدترین 

وضعیت محیط کسب و کار و رشته فعالیت های »آموزش« »مالی و بیمه« و »امالک و 
مستغالت« دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار در مقایسه با سایر رشته فعالیت های 

اقتصادی درکشور بوده اند.

 رفع موانع کسب و کار چگونه انجام شد؟
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون در این مدت اقداماتی انجام 
داده اند که موجب رفع چند مانع در فضای کسب و کار شده است. از جمله اقداماتی که 
اتاق بازرگانی ایران در راستای رفع این موانع انجام داده است، می توان به »اظهارنظر در 
خصوص طرح ها و لوایح و اصالح سایر مقررات و دستورالعمل ها« و »بررسی مشکالت 
ــاره کرد. بررسی مشکالت  اقتصادی واحدهای اقتصادی به صورت عمومی و خاص« اش
اقتصادی واحدهای اقتصادی به صورت عمومی و خاص شامل مصوبه طرح بانکداری ایران، 
مصوبه طرح تشکیل و نحوه فعالیت تشکل های صنفی تخصصی و تمدید بازپرداخت 
تسهیالت اعطایی به پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق بوده 
ــت. همچنین اتاق تعاون ایران »اصالح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پالک  اس
پستی«، »گسترش تعامالت اقتصادی با کشور بالروس« و »رفع موانع موجود و استفاده 
حداکثری از ظرفیت های بالاستفاده در بخش صنعت« را در دستور کار قرار داده است که 
موجب بهبود فضای کسب و کار در تابستان سال جاری شد. البته، اثرگذاری کرونا بر فضای 

کسب و کارها طی تابستان سال جاری در کمترین میزان بوده است.

 شاخص ملی محیط کسب و کار به تفکیک استان
اتاق ایران در گزارشی شاخص بهبود فضای کسب و کار در کشور را طی شش سال اخیر 

)از 139۶ تا 14۰1( به تفکیک استان بررسی کرده است.
آذربایجان شرقی: شاخص محیط کسب و کار در این استان از سال 9۶، کمتر از 54/ 5 
واحد و بیش از ۰8/ ۶ واحد نبوده است. این استان در شش ماه ابتدایی سال جاری به طور 
کلی وضعیت قابل قبولی داشته است. در بهار سال جاری 77/ 5 واحد در محیط کسب و 

کار بوده که این رقم در تابستان به ۶۲/ 5 واحد رسیده است.
ــی شاخص محیط کسب و کار در این استان می توان دریافت  آذربایجان غربی: با بررس
که آذربایجان غربی فضای کسب و کار نسبتا مساعدی داشته است. در طول ۶ سال اخیر 
شاخص محیط کسب و کار این استان بیشتر از 95/ 5 واحد نبوده است. نمره این شاخص 

در بهار سال جاری ۲1/ 5 واحد بوده؛ اما در تابستان امسال به 5/59 واحد رسیده است.
اردبیل: در استان اردبیل شاخص محیط کسب و کار طی بهار امسال ۶/۲3 واحد بوده و 
در تابستان به ۶/35 واحد رسیده است. نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار در این 

استان طی تابستان سال گذشته ثبت شده است.
اصفهان: شاخص محیط کسب و کار در بهار سال جاری، معادل 5/79 واحد بوده که این 
ــال به ۶4/ 5 واحد کاهش یافته است و از مساعدتر شدن شاخص  ــتان امس رقم در تابس

محیط کسب و کار در این استان حکایت دارد.
البرز: در بهار سال جاری، شاخص بهبود کسب و کار در استان البرز، ۲9/ ۶ واحد بوده؛ اما 

در فصل تابستان به 13/ ۶ واحد کاهش یافته است.
ایالم: در استان ایالم شاخص محیط کسب و کار در بهار سال جاری 5/93 واحد بوده که 
در تابستان به 5/۶7 واحد کاهش یافته است و از بهبود محیط کسب و کار در این استان 
حکایت دارد. بدترین وضعیت محیط کسب و کار این استــان در سال 97 با شاخــص 

4۶/ ۶ واحد بوده است.
بوشهر: محیط کسب و کار در استان بوشهر طی تابستان امسال نسبت به بهار بهبود یافته 
است. این شاخص در بهار سال جاری ۶/49 واحد را نشان می دهد که در فصل تابستان 
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به 34/ ۶ واحد رسیده است. مساعدترین فضای کسب و کار این استان در سال 9۶ با 
۶8/ 5 واحد بوده است.

تهران: فضای کسب و کار پایتخت طی تابستان امسال بهبود یافت. شاخص بهبود فضای 
کسب و کار در بهار سال جاری رقم ۶/19 واحد را نشان می دهد که این رقم در تابستان به 

98/ 5 واحد رسیده است. بهترین فضای کسب و کار پایتخت، مربوط به سال 9۶ است.
چهارمحال و بختیاری: شاخص بهبود کسب و کار این استان در بهار سال جاری معادل 
۶/۲7 واحد بوده که در تابستان امسال به 5/88 واحد کاهش یافته است. این استان هم در 
سال 9۶، مساعدترین فضای کسب و کار را تجربه کرده است. شاخص محیط کسب و کار 

در سال 9۶، معادل 97/ 5 واحد بوده است.
خراسان جنوبی: شاخص محیط کسب و کار در سه ماه گرم سال استان خراسان جنوبی، 
معادل 5/59 واحد بوده است. رقم این شاخص نسبت به بهار امسال کاهش یافته است. 

شاخص محیط کسب و کار استان در بهار سال 14۰1، معادل 5/88 واحد بوده است.
خراسان رضوی: شاخص محیط کسب و کار در تابستان سال جاری به 5/91 واحد رسیده 
است. این شاخص در بهار امسال ۶/۰9 واحد را نشان می داد. خراسان رضوی در تابستان 
14۰۰ مساعدترین شرایط کسب و کار را تجربه کرده است. این شاخص در تابستان سال 

14۰۰، عدد 5/43 واحد را نشان می داد.
ــب و کار استان خراسان شمالی از ۶/17 واحد در بهار سال  خراسان شمالی: فضای کس
جاری به 5/77 واحد در تابستان امسال رسیده است. فضای کسب و کار این استان طی این 

۶سال اخیر،  مساعدترین حالت خود را در تابستان سال 14۰1 تجربه کرده است.
خوزستان: شاخص محیط کسب و کار در خوزستان نیز بهبود یافته است. این شاخص 
در بهار سال 14۰1 معادل ۶/۲1 واحد و در تابستان امسال، معادل 5/83 واحد بوده است. 

خوزستان در سال 9۶، مساعدترین شرایط کسب و کار خود را تجربه کرد.
زنجان: شاخص بهبود محیط کسب و کار در بهار سال جاری، عدد 5/87 واحد را نشــان 
ــتان امسال به ۶5/ 5 واحد رسیده و اندکی بهبود یافته است.  می دهد که این رقم تابس
ــاخص های محیط کسب و کار  ــال 99، بهترین وضعیت خود را از نظر ش زنجان در س

داشته است.
سمنان: شاخص بهبود محیط کسب و کار استان سمنان از رقم 5/83 واحد در بهار سال 
جاری به 5/۶4 واحد در تابستان رسیده است. سمنان نیز در سال 99 با رقم 5/۲۲ واحد 

بهترین وضعیت شاخص محیط کسب و کار را داشته است.
سیستان و بلوچستان: شاخص بهبود محیط کسب و کار این استان در بهار سال 14۰1، 
۶/۲8 واحد را نشان می دهد که در سه ماه گرم امسال به 5/93 واحد رسیده است. بنا بر 
آماری که از فضای کسب و کار این استان از سال 9۶ تاکنون منتشر شده، این رقم، ایده آل 

ترین و مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار در استان بوده است.
فارس: استان فارس نیز در تابستان سال جاری نسبت به بهار امسال، شاهد بهبود فضای 
کسب و کار بوده است. این رقم در سه ماه اول سال 14۰1 در استان فارس 5/78 واحد 
بوده و در سه ماه دوم به 5/57 واحد رسیده است. استان فارس در سال 9۶، مساعدترین 

فضای کسب و کار را با رقم 5/48 واحد به خود دیده است.
قزوین: استان قزوین در تابستان سال جاری مساعدترین فضای کسب و کار را از سال 9۶ 
تاکنون داشته است. شاخص محیط کسب و کار این استان در تابستان امسال رقم 5/5۲ 

واحد را نشان می دهد، در حالی که در بهار امسال، معادل 5/87 واحد بوده است.
ــتان قم تابستان امسال، شاهد رشد قابل توجه شاخص های محیط کسب و کار  قم: اس
بوده است. این شاخص در تابستان امسال به 5/94 رسیده که نسبت به بهار امسال که 
شاخص محیط کسب و کار 7/۰1 واحد بوده، محیط کسب و کار مساعدتری ر ا تجربه 

کرده است.
کردستان: این استان نیز مانند بیشتر استان ها در تابستان سال جاری، محیط کسب و کار 
خود را مساعدتر کرده است. شاخص بهبود محیط کسب و کار در بهار امسال استان، رقم 
۶/4۲ واحد بوده و این میزان در تابستان، به ۶/۲5 واحد رسیده است. با بررسی آمار شاخص 
محیط کسب و کار از سال 9۶ این استان می توان دریافت که کردستان در تابستان سال 

گذشته، مساعدترین محیط کسب و کار را با رقم ۶/۰9 واحد تجربه کرده است.
کرمانشاه: فضای کسب و کار استان کرمانشاه در تابستان سال جاری در مقایسه با بهار 
امسال مساعدتر شده است. شاخص بهبود فضای کسب و کار در بهار 5/9۲ واحد بوده و در 
تابستان به 5/83 واحد رسیده است. به طور کلی استان کرمانشاه در شش ماه ابتدایی سال 

جاری، مساعدترین فضای کسب و کار را داشته است.
کرمان: رقم شاخص بهبود محیط کسب و کار در استان کرمان نیز کمی مساعدتر شده 
است. شاخص بهبود محیط کسب و کار این استان در بهار سال جاری، معادل ۶/51 واحد 
بوده و در تابستان امسال به ۶/43 واحد رسیده است. مساعدترین فضای کسب و کار این 

استان طی بازه زمانی 9۶ تا تابستان 14۰1، مربوط به سال 9۶ با 5/8۰ واحد است.
کهگیلویه و بویراحمد: شاخص بهبود محیط کسب و کار این استان از 5/9۲ واحد در بهار 
سال جاری به 5/۶5 واحد در تابستان امسال رسیده است. عدد 5/۶5 واحد برای شاخص 
بهبود محیط کسب و کار، نشان دهنده مساعدترین فضای کسب و کار در بازه زمانی ۶ 

سال در این استان است.
گلستان: محیط کسب و کار در استان گلستان، طی بهار سال جاری، عدد ۶/35 واحد را 
نشان می دهد. همچنین این شاخص در تابستان امسال به ۶/1۶ واحد رسیده است. با 
بررسی شاخص محیط کسب و کار در این بازه زمانی می توان دریافت که مساعدترین 

فضای کسب و کار استان در سال 9۶ با عدد 5/4۰ واحد رقم خورده است.
گیالن: شاخص محیط کسب و کار در استان گیالن، طی تابستان سال جاری 5/89 واحد 
بوده که نسبت به همین رقم در بهار امسال، کاهش یافته است. شاخص بهبود محیط 
کسب و کار در بهار امسال ۶/۰3 واحد بوده است. مساعدترین شرایط فضای کسب و کار 

استان گیالن با 4۰/ 5 واحد در سال 9۶ رقم خورده است.
لرستان: شاخص بهبود محیط کسب و کار در بهار سال جاری رقم 19/ ۶ واحد را نشـان 
می دهد که این عدد در تابستان امسال به 5/8۶ واحد رسیده است. مساعدترین شرایط 

کسب و کار در استان لرستان طی تابستان سال 14۰۰ به دست آمده است
مازندران: شاخص بهبود محیط کسب و کار در تابستان امسال نسبت به بهار امسال1۰واحد 

کاهش یافته است.
مرکزی: شاخص بهبود فضای کسب و کار در استان مرکزی در تابستان سال جاری نسبت 
به بهار امسال، تنها یک واحد کاهش یافته است. شاخص بهبود فضای کسب و کار در بهار 
امسال رقم 5/5۰ واحد را نشان می دهد. این شاخص در تابستان امسال به 5/49 واحد 
رسیده است. استان مرکزی در تابستان سال 14۰۰، مساعدترین فضای کسب و کار 
ــاخص در تابستان سال 14۰۰، معادل 5/13 واحد بوده  ــت. این ش را تجربه کرده اس

است.
هرمزگان: محیط کسب و کار در استان هرمزگان، طی بهار 14۰1 معادل ۶/17 واحد بوده 
است و در تابستان امسال به ۶/۰4 واحد رسیده است. مساعدترین شرایط فضای کسب 
ــتان در سال 9۶ بوده؛ رقم این شاخص در سال 9۶ استان هرمزگان معادل  و کار این اس

5/74 واحد بوده است.
همدان: شاخص محیط کسب و کار در استان همدان در بهار امسال، ۶/15 واحد را نشان 
می دهد. همچنین این رقم در تابستان سال جاری به 5/۶8 واحد رسیده است. شاخص 
به دست آمده در تابستان سال جاری، مساعدترین شرایطی است که این استان در فضای 

کسب و کار خود از سال 9۶ تاکنون دیده است.
ــب و کار از ۶/۰4 واحد در بهار سال جاری به 5/۶9 واحد  یزد: شاخص بهبود فضای کس
در تابستان امسال رسیده است. استان یزد در سال 99 با شاخص 5/۶4 واحد مساعدترین 

شرایط کسب و کار را نشان می دهد.
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داخل گود

فیلرتینگ؛ پرهزینه و غیرقابل تحقق

گامنه زنی ها برای اجرای طرح طبقه بندی اینرتنت

دکتر اکبر نصراللهی
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، 

ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مرکزی

تامین امنیت و آرامش مردم حتی با فیلترینگ، قابل درک و در کشورهای دیگر هم سابقه 
دارد؛ هیچ کشوری هم نتوانسته است رویای اینترنت بدون  فیلتر را محقق کند. با این وجود 
ادامه فیلترینگ و یا تصور کوچ اکثریت کاربران ایرانی به پلتفرم های داخلی به دالیل مختلف ، 

هم نادرست و هم »پرهزینه ، غیرممکن و رویای غیرقابل تحقق« است.
1. »برندسازی«، سرمایه گذاری و جذب مشتریان و کاربران، آنی اتفاق نمی افتد؛ زمان بر و 
پرهزینه است، به همین دلیل ادامه فیلترینگ بعد از پایان اغتشاشات ، ظلم به همه فعاالن 
این حوزه به ویژه جوانانی است که طی سال های گذشته اغلب ناامید از پیدا کردن شغل 

مورد عالقه به اینستاگرام روی آورده اند.
۲. کوچ مردم به پلتفرم های داخلی حتی اگر ادعاهای گردانندگان این پلتفرم ها به لحاظ 
فنی و ظرفیت پذیرش حدود 5۰ میلیون کاربر ایرانی صحیح باشد، به »اعتماد کاربران« 

نیاز است که با »دستور و تصمیم اداری« محقق نمی شود.
3. حکمرانی قوی ، حرفه ای و مسئوالنه در حوزه فضای مجازی به »صبر استراتژیک« نیاز 
دارد؛ آیا با فرض تامین شرایط فنی و کوچ مردم به پلتفرم های داخلی، می پذیرند که همه 
کنشگران فرهنگی ، هنری و سیاسی خاص به ویژه رهبران  گروه ها و جناح های سیاسی در 

پلتفرم های داخلی آزادانه فعالیت کنند؟
4. مردم به ویژه کارشناسان و فعاالن رسانه ای، دیکتاتوری رسانه ای اینستاگرام، برخوردهای 
دوگانه و زیان های فرهنگی، سیاسی ، امنیتی و اقتصادی کشور از فعالیت در این پلتفرم را 

می دانند و مکرر آن را تجربه می کنند، اما به این دلیل آن را انتخاب کرده اند که برندهای 
ــاپ عادت و  ــتاگرام و واتس داخلی ایران دیر به میدان آمد ه  اند و مردم به فعالیت در اینس
سرمایه گذاری کرده اند، جایگزین داخلی معتبر و برابر به لحاظ فنی را نمی یابند، اعتماد 
به برند های موجود داخلی ندارند و افراد حقیقی و حقوقی بین المللی در اپ های داخلی 

نیستند و به آنها نخواهند پیوست.
ــبکه های اجتماعی خارجی که حدود 5۰ میلیون  5. و کالم آخر اینکه فیلتر دائمی ش
ــت، اما  ــختی  نیس کاربر و میلیون ها نفر از آن ارتباط ارتزاق می کنند در حرف کار س
ــم که اوال ارتباط و تکنولوژی های ارتباطی را نمی توان فیلتر کرد، ثانیا اگر هدف  بدانی
مدیریت نسل z است، فیلتر شکن های آنها همیشه روشن است، علل همه اغتشاشات 
هم شبکه های اجتماعی نیستند. بنابراین برای خروج از محاصره تبلیغاتی کشور، اتخاذ 
ــگری فعال و آفندی ، اجرای راهبردهای  هم عرض و تقویت رسانه ها و  استراتژی کنش
ــی و اقناع کننده نوجوانان و جوانان در  پلتفرم های داخلی ، تولید محتوای به موقع، غن
ــتفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، استفاده از سالح رسانه ای  محیط رقابتی ، اس
ــمنان علیه خودشان همانند دفاع مقدس و تحقق راهبرد بازدارندگی رسانه ای در  دش
حوزه شبکه های اجتماعی همانند بازدارندگی در حوزهای دفاعی با عملیات معکوس، 
تامین کننده امنیت ملی است، نه ربط دادن همه کم کاری ها و غفلت و خالی بندی ها به 

شبکه های اجتماعی.

با گذشت دو ماه از اعمال محدودیت های اینترنتی و ضرر و زیان کسب وکارها که به مانند 
نقطه آغاز یک دومینوی آسیب زا برای اقتصاد کشور به نظر می رسد و همچنین مواجهه 
روزمره کاربران با مشکالت و معضالت متعدد در ارتباطات فضای مجازی، ظاهرا قرار است 
بخشی از کاهش محدودیت ها، جایش را به طبقه بندی سطح دسترسی به اینترنت بدهد و 
احتماال دانش آموزان، استادان دانشگاه، پزشکان، خبرنگاران، بازرگانان و سایر اقشار جامعه 
بر اساس سطح و میزان نیاز، اینترنت با سطح دسترسی خاص دریافت کنند.به نظر می رسد 
ــت. این طرح که با اینترنت  طرح طبقه بندی اینترنت در ایران به تدریج در حال اجراس
کودک و نوجوان کلید خورد، احتماال قرار است با عنوان »اینترنت تخصصی« در بین اقشار 
دیگر جامعه هم گسترش پیدا کند. حال هم سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح 
موضوع »تعیین سطوح دسترسی اینترنت« با وزیر ارتباطات خبر داده است. به اعتقاد این 
نماینده  مجلس، سطح دسترسی یک بازرگان به اینترنت و فضای مجازی نباید با یک استاد 

دانشگاه یا دانش آموز یکسان باشد.
ــفندماه 1399 برگردیم، زمانی که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای  به اس
مجازی، طرح مدیریت VPN و اینترنت با هدف طبقه بندی دسترسی کاربران به اینترنت 
را مطرح کرد.فیروزآبادی در پاسخ به سوالی در خصوص طبقه بندی دسترسی کاربران 
در جهت صیانت از آنها در فضای مجازی گفت: این طرح میان وزارت ارتباطات، کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی در حال انجام است، 
البته طبق گزارش دریافتی ما از جدول زمان بندی عقب هستند اما این پروژه مراحل نهایی 

خود را طی می کند و ان شاءاهلل به زودی عملیاتی می شود.
وی افزود: این پروژه تحت عنوان مدیریت VPN و اینترنت کشور برای دسترسی طبقات 
مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با هدف رفع نیازهای اینترنتی آنها و ارائه 

شرایط بهتر سرویس دهی اجرایی می شود.
سید جواد حسینی کیا، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای هم ۲۶ 
تیر 14۰1 درباره وضعیت فیلترینگ اینترنت اظهار کرد: برخالف برخی نگاه هایی که درباره 
فیلترینگ وجود دارد، در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای اساتید و اعضای هیئت 
علمی برخی دانشگاه های خاص هستیم. این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل آزمایشی 
اجرا می شود.وی افزود: در گام بعدی، این طرح برای اساتید کل دانشگاه های کشور اجرا 

خواهد شد و اینترنت بدون فیلتر در داخل دانشگاه ها در دسترس اساتید قرار می گیرد.
ــورای اسالمی در  ــیون فرهنگی مجلس ش ــخنگوی کمیس ــتینه، عضو و س احمد راس

گفت وگویی تاکید کرد: بایستی مجلس دو اقدام را در دستور کار قرار دهد، اقدام هایی 
که در کمیسیون و با وزیر ارتباطات نیز مطرح شده است: نخست اینکه همه ما به دنبال 
ضابطه مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح 

دسترسی است.
او با بیان اینکه در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، گفت: فکر می کنم هیچ کس 
نمی پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین المللی انجام می دهد، سطح دسترسی اش 
ــد. حتما آن فردی که تجارت بین المللی انجام  به فضای مجازی و اینترنت محدود باش
می دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادالت تجاری در اختیارش قرار 
گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت های کتابخانه های دیجیتال سراسر دنیا، 
پژوهشکده ها و وبگاه های آماری در دنیا استفاده کند، نمی توانیم سطح دسترسی اش را 
محدود کنیم. اما دانش آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از 
داده ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش آموز باید مشخص باشد.

اما حسینعلی افخمی، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه اعتقاد دارد طرح طبقه بندی 
اینترنت نمی تواند راهکار درستی برای دسترسی به اینترنت باشد و از همین ابتدا محکوم 

به شکست است.
او در این باره به خبرآنالین می گوید: االن سیاستی که در ایران در میان مسئوالن مربوطه 
اتخاذ شده در حقیقت مدلی چینی است اما باید گفت که نمی شود چین را الگو قرار داد 
این کشور دو تفاوت عمده با ایران دارد؛ یک آنکه یک نظام برنامه ریزی شده ای است با 
یک سیستم تک حزبی کمونیست و یا سوسیالیست که قدرت تصمیم گیری و اجرایی را 
آن حزب دارد و قدرت قانون گذاری را نیز در اختیار دارد اما در ایران ما نه حزب واحدی 
داریم که قدرت مطلقه داشته باشد و در وهله دوم نظام رفاه عمومی ما نیز مانند کشور چین 

نیست که بهداشت رایگان داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه ارتباطات در ادامه می افزاید: ما از نظر امکانات و دسترسی به موهبات 
الهی در این کشور نابرابر هستیم و حال به این نابرابری اگر طبقه بندی اینترنت را نیز اضافه 
کنیم به نقطه انفجار خواهیم رسید؛ طبقه بندی دنیای مجازی در فضای اجتماعی ایران 
پاسخگو نخواهد بود و اگر چنین طرحی ارائه شده است قطعا از همین حاال شکست خورده 
به حساب می آید. با چه مالکی می توان گفت که چه افرادی نباید به اینترنت بین الملل 
دسترسی داشته باشند؟ قطعا این نابرابری که در دسترسی به وجود خواهد آمد مشکل ساز 

خواهد شد.
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پرتکرارترین حمالت به دستگاه های اینترنت اشیاء

زیر
ذره بین

آسیب پذیری های برطرف نشده و نواقص فنی در دستگاه های اینترنت اشیا، عاملی است که به هکر ها اجازه می دهد به شبکه های کاربران و شرکت ها نفوذ شود.
رواج استفاده از فناوری اینترنت اشیا باعث شده است که مردم و شرکت ها به سمت پذیرش هرچه بیشتر دستگاه ها و گجت های مختلف فناوری روی آورند. افزایش دستگاه های 

متصل، پوشیدنی های هوشمند و گجت ها باعث می شود که شیوه پردازش و ذخیره داده های کاربران متفاوت شود.

از آنجا که دستگاه های اینترنت اشیا، هوشمند است و اغلب از طریق اینترنت با سایر 
ــتگاه ها ارتباط دارند، ممکن است اطالعات شخصی کاربر جمع آوری شود و این  دس

مسئله آن ها را در برابر خطرات امنیتی گسترده ای قرار می دهد.

ــراه می آورند، اما این  ــرای ما راحتی به هم ــر این که نوآوری های فناوری ب ــزون ب اف
نوآوری ها شیوه های جدید دزدی، سرقت و نفوذ به اطالعات ما را نیز سبب شده اند. 
حمالت از راه دور به این فناوری ها ممکن است آسیب های زیادی به زیرساخت های 
ــور بزند. یک هکر از راه دور می تواند گجت های  ــازمان و حتی کش دیجیتال فرد، س
ــمند را تحت نظارت خود قرار دهد یا از طریق نفوذ به آسیب پذیری های  خانه هوش

برطرف نشده در سامانه های هوشمند و متصل، به یک سازمان نفوذ کند.

ــکا و اروپا از  ــازمان ها در آمری ــای صورت گرفته، 84 درصد از س ــق پیمایش ه برطب
دستگاه های اینترنت اشیا بر روی شبکه های سازمانی خود استفاده می کنند و بیش 
ــز رمزعبور پیش فرض  ــروه از اقدامات ضروری امنیتی به ج ــن گ ــد از ای از 5۰ درص
ــایبری اغلب از اتصاالت اینترنت اشیا برای به خطر  ــتفاده نمی کنند. مجرمان س اس
انداختن شبکه ها و سرقت اطالعات شخصی افراد استفاده می کنند. آسیب پذیری های 
برطرف نشده و نواقص ساختاری در دستگاه های متصل راه ورودی را برای هکر ها باز 

می کند که به شبکه های سازمانی نفوذ کنند.

حمالت رایج:
اما سه حمله رایج به دستگاه های اینترنت اشیا کدامند؟ با وجود این که حادثه های 
متعدد امنیتی بر روی شبکه های اینترنت اشیا گزارش شده، اما پرتکرارترین حمالت 

به دستگاه های اینترنت اشیا عبارت اند از:

)Eavesdropping(  ۱-  استراق سمع 
هکر ها می توانند شبکه های هدف قرارداده شده را تحت نظارت خود در آورند و با نفوذ 
ــتگاه اینترنت اشیا و سرور، داده های  ــکاف های امنیتی و ارتباط ناامن میان دس به ش
ــخصی کاربران را به سرقت ببرند. به تازگی متخصصان امنیتی نشان دادند که در  ش

بیش از 83 میلیون دستگاه اینترنت اشیا آسیب پذیری هایی وجود دارد که می تواند 
به هکر ها اجازه استراق سمع بر روی پخش زنده ویدیویی و صوتی بدهد و همچنین 

کنترل دستگاه های آسیب پذیر را در اختیار بگیرند.

 )Privilege Escalation Attack(  ۲-  حمله افزایش امتیاز ها 
ــت آوردن بدون مجوز دسترسی به امتیاز ها یا  ــامل به دس حمله افزایش امتیاز ها ش
حقوق بیش از حد بر روی یک شبکه یا دستگاه است و این کار از طریق یک عامل 
نفوذی داخلی یا خارجی صورت می گیرد. در این حمالت، هکر ها از آسیب پذیری های 
ــی به امتیاز ها و مجوز ها مانند باگ های برطرف نشده در سیستم،  مربوط به دسترس
تنظیمات غیرصحیح و یا دسترسی های نظارتی غیر دقیق سوءاستفاده می کنند. به 
ــی خود به شبکه را در حد ادمین افزایش دهد و به  این طریق هکر می تواند دسترس

اقدامات خرابکارانه دست بزند.

 ۳-  حمله بروت فورس یا آزمون و خطا
اغلب کاربران دستگاه های اینترنت اشیا از رمزعبور های آسان یا پیش فرض استفاده 
ــود که هکر ها بتوانند به راحتی به اتصاالت اینترنت اشیا  می کنند و این باعث می ش
ــی پیدا کنند. در حمالت بروت فورس هکر ها تالش می کنند رمز های عبور  دسترس
ــات یا ترکیب کردن کلمات انجام  ــد و این کار را از طریق فرهنگ لغ ــدس بزنن را ح
می دهند تا به شبکه های اینترنت اشیا نفوذ کنند. فعال کردن رویه های احراز هویت 
ــراز هویت چندعاملی )MFA( و الگو های  ــد احراز هویت دوعاملی )2FA(، اح مانن

اعتماد-صفر می تواند جلوی حمالت بروت فورس را بگیرد.

ــیا هنوز در حال تکامل است و روزبه روز گجت های  ظرفیت های فناوری اینترنت اش
هوشمند بیشتری وارد زندگی ما می شود. اما باید در نظر داشت دستگاه های اینترنت 
اشیا، هیچ گاه نمی توانند به طور کامل ایمن تلقی شوند. از آنجا که دستگاه های اینترنت 
اشیا به گونه ای ساخته و طراحی نشده اند که جلوی حمالت سایبری بالقوه را بگیرند، 
باید در نظر داشت این دستگاه ها حاوی خطراتی جدی برای سازمان ها و افراد هستند. 

مگر این که اقدامات امنیتی الزم اتخاذ شده باشد.

هکر ها می توانند شبکه های 
هدف ق��رارداده ش��ده را 
تحت نظارت خود در آورند و 
با نفوذ به شکاف های امنیتی 
و ارتباط ناامن میان دستگاه 
اینترن��ت اش��یا و س��رور، 
داده های ش��خصی کاربران 

را به سرقت ببرند. 
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سکه های قدیمی بیت کوین روانه بازار شد

بررسی کامل قانون ارز دیجیتال در ایران؛ از معامله تا استخراج

در هفته های اخیر جریان ورودی سکه های بیت کوین برای سکه های قدیمی افزایش 
یافته است.

بر اساس اظهارات تحلیلگر سایت کریپتو کوانت برخی از سکه ها در محدوده سنی دو تا 
سه ساله همچنین سه تا پنج ساله اخیراً به صرافی ها سپرده شده اند.

»ورودی صرافی« شاخصی است که کل مقدار بیت کوین منتقل شده به کیف پول تمام 

صرافی های متمرکز را اندازه گیری می کند؛ وقتی ارزش این معیار باال باشد، به این معنی 
است که سرمایه گذاران در حال حاضر مبالغ زیادی را به صرافی ها واریز می کنند. چنین 
ــد زیرا  نشانه  ــود، می تواند برای ارزش کریپتو نزولی باش روندی، زمانی که طوالنی ش

دامپینگ از سوی دارندگان خواهد بود.
نسخه اصالح شده این شاخص، جریان ورودی مبادله »دسته های سنی خروجی خرج 
شده« )SOAB( است که به ما در مورد سهم فرد در کل جریان های ورودی از گروه های 

مختلف عرضه در بازار می گوید.
این گروه ها بر اساس مدت زمانی که سکه هایشان ثابت مانده است، دسته بندی می شوند. 
ــته های سنی مربوطه در اینجا دو تا سه ساله و سه تا پنج ساله هستند. بر اساس  دس
ــی بیت کوین برای این  ــته جریان ورودی صراف ــودار SOAB، طی چند روز گذش نم
ــکه افزایش بیشتری یافته است به این معنی که برخی از سرمایه گذاران  گروه های س
مقادیر قابل توجهی از سکه های بین دو تا سه سال و بین سه تا پنج سال را سپرده گذاری 

کرده اند.
چنین عرضه سکه قدیمی، عرضه دارنده بلندمدت نامیده می شود. به طور کلی، هر چه 
سکه ها قدیمی تر باشند، احتمال حرکت آنها در هر نقطه کمتر است بنابراین، هرگونه 
ــت  ــمت صرافی ها می روند، ممکن اس ــکه ها، به ویژه آنهایی که به س حرکت از این س

پیامدهای قابل توجهی بر قیمت بیت کوین داشته باشد.

ــما ارزهای  ــنایی دارید؟ اگرچه دولت ایران رس چقدر با قانون ارز دیجیتال در ایران آش
رمزنگاری شده را ممنوع نکرده است، اما مجاز بودن آن هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
از نظر اقتصادی ایران تحت فشار تحریم های اعمال شده توسط ایاالت متحده است و 
یکی از دالیلی که ایران به سمت ارزهای دیجیتال می رود، همین تحریم ها است. هم 
اکنون قانون ارزهای دیجیتال در ایران در حال بررسی بیشتر است و به زودی خبرهای 

بسیار خوبی را در این زمینه می شنویم.
خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران هنوز به صورت رسمی قانونی نیست، اما معامالت 
آن در کشور جرم هم محسوب نمی شود. در صورت رخ دادن هرگونه کالهبرداری، هک 
یا عدم وفای به عهد در دنیای ارزهای دیجیتال، کاربر می تواند شکایت رسمی ارائه دهد 
ــیدگی شود. قانون ارز دیجیتال در ایران مسیر پر فراز و نشیبی  تا در دادگاه به آن رس
را گذرانده است. ما در این مقاله از والکس قصد داریم تا همه چیز را درباره قوانین ارز 

دیجیتال در ایران بررسی کنیم. در ادامه با ما همراه شوید.

 مراحلی که قانون ارز دیجیتال در ایران طی کرد
در سال ۲۰18، ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی های مربوط به 
پول شویی و تأمین مالی تروریست ممنوع اعالم کرد. تمامی مؤسسات مالی ایرانی مانند 
بانک ها، مؤسسات اعتباری و صرافی ها از کارکردن با ارزهای دیجیتال و یا تبلیغ آنها به 
هر نحوی منع شدند. با این حال، در سال ۲۰19 دولت شروع به لغو این محدودیت ها 
کرد؛ زیرا تحریم های پول ملی آنها را محددو کرده بود. ارزهای دیجیتال به عنوان یک 

تسکین احتمالی از متکی بودن به دالر ایاالت متحده در نظر گرفته شد.

قانون ارز دیجیتال در ایران کمی تغییر کرد، مالکیت و استخراج ارزهای دیجیتال مجاز 
ــتند؛ اما همچنان استفاده از رمزارزها به عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع است.  هس
ــند،  ــته باش همچنین کاربران ایرانی نمی توانند مقادیر خیلی زیادی ارز دیجیتال داش
همان طور که رسماً از داشتن بیش از 1۰۰۰۰ یورو منع شده اند. در اواخر سال ۲۰۲۰، 
دولت ایران بار دیگر بررسی امکان اجرای مجدد کنترل های بیشتر روی ارزهای دیجیتال 
ــهام و بورس ایران در  ــروع کرد؛ زیرا قیمت بیت کوین در حال افزایش بود، بازار س را ش
حال سقوط بودند و تعداد بهترین کشورها برای ترید ارز دیجیتال افزایش یافته بود. تنها 
قوانینی که در آن زمان توانستند تعیین کنند، محدودیت های بیشتر برای ماینرهای ارز 

دیجیتال به دلیل مصرف زیاد انرژی بود.

 قوانین ارز دیجیتال در ایران
ــال اخیر دنیای ارزهای دیجیتال بسیار گسترده شده و رونق زیادی هم به  در چند س
ــورهای دیگر  ــت. به همین دلیل دولت ها، چه در ایران و چه در کش ــته اس همراه داش
موضع گیری خاصی نداشته اند. فقط یک سری قوانین برای خرید و فروش و استخراج 
ــون ارز دیجیتال در ایران، ضوابط،  ــال 97 در قان ارزهای دیجیتال اعالم کرده اند. از س
ــط بانک مرکزی اعالم شد. با درک قوانین ارز دیجیتال  قوانین و الزامات رمزارزها توس
ــوده تر به خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی های ارز  در ایران می توانیم با خیال آس

دیجیتال بپردازیم.

 قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران
طبق ضوابطی که توسط بانک مرکزی، در بهمن سال 97 حوزه ارزهای دیجیتال اعالم 
ــد، خریدوفروش ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست. در حقیقت، صدور  ش
ــار ارزهای دیجیتال در اختیار توسعه دهندگان قرار دارد و بانک مرکزی در این  و انتش
زمینه نقش و مسئولیتی را ندارد. استفاده از رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت ممنوع 
هستند، یعنی ما نمی توانیم در فروشگاه اینترنتی خود به جای دریافت وجه، ارز دیجیتال 
ــده در صرافی هایی که مقررات را رعایت  بیتکوین دریافت کنیم. ارزهای رمزنگاری ش
ــت. توسعه کیف پول دیجیتالی برای ارزهای  کرده اند، قابل خرید و فروش و تبادل اس
دیجیتال با درنظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی، برای اشخاص حقیقی و 
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حقوقی مشکلی ندارد.
طبق گفته مقامات معامالت ارزهای دیجیتال جرم نیست و قوانین روشن و مشخصی 
توسط مجلس و قوه قضایی در حوزه ارزهای دیجیتال مشخص نشده است. بنا به ماده 

۲ قانون مجازات عمومی:
هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد 
ــوب می شود. هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون  جرم محس

برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شود.

قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران هنوز مشخص نشده است  و در حال حاضر 
ــا این حال ما می توانیم در صورت  ــد و فروش ارز دیجیتال هیچ مجازاتی ندارد. ب خری
کالهبرداری یا هک رمزارزهای خود به ارگان های قضایی مراجعه کنیم و شکایت خود 

را اعالم کنیم.

 قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران
ــتگاه های استخراج ارز دیجیتال مصرف برق بسیار باالیی دارند که همین موضوع  دس
ــتفاده از این دستگاه ها شد. درنهایت، سال 98 آیین نامه اجرایی  موجب ممنوعیت اس
ــط معاون اول رئیس جمهور  ــی رمزنگاری شده، توس ــتخراج فرآورده های پردازش اس
اعالم و استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی شد. طبق این آیین نامه برای استفاده از 
دستگاه های استخراج می بایست از وزارت صمت مجوز دریافت کنید. در غیر این صورت 
ماینینگ ارز دیجیتال قانونی نیست و اشتراک برق آنها قطع و دستگاه های آنها توسط 

نیروی انتظامی توقیف می شود.
عملیات صدور مجوز بهره برداری ماینینگ برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
در این پروانه بهره برداری مواردی مانند شناسه کسب وکار، ثبت دبیرخانه، گواهی امضا 
دفترخانه، شرایط استخراج ارز دیجیتال، فهرست فعالیت ها و پیش بینی سرمایه گذاری 
و ارزش دستگاه قید می شود. جواز تأسیس را نمی توان به نام چند شخص حقیقی یا 

حقوقی صادر کرد و فقط باید به نام یک نفر باشد.
ــتخراج ارز دیجیتال در ایران، در قالب ثبت شرکت  ــما می توانید بر اساس قانون اس ش
مسئولیت محدود یا سهامی خاص جهت دریافت مجوز ماینینگ به نام شرکت خود 
ــتورالعمل صدور و بهره برداری رمزارزها قید شده  ــاس ماده 15 دس اقدام کنید. بر اس
ــتخراج ارز دیجیتال برای متقاضی صادر می شود که  زمانی که پروانه بهره برداری از اس
اقدامات الزم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت 
صورت گرفته باشد. همچنین با توجه به ماده 17 از لحاظ رعایت الزامات زیست محیطی، 

بهداشت و ایمنی و حریق اقدامات الزم انجام شود.

 قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران
در سال های گذشته صرافی های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده اند. 
بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم درباره کار این پلتفرم ها ارائه کرده است. صرافی ها 

پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند.
ــود بر عهده خود سرمایه گذاران  ــک تمامی معامالتی که در صرافی انجام می ش •ریس

است.
ــقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی  •س

مجاز انجام می شود. 
•لیست رمزارزهای قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می شود و در بازه زمانی سه 

ماهه به صرافی ها ابالغ می شود.
ــتند اطالعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز  •تمامی صرافی ها موظف هس

بانک ملی ارائه دهند.
•تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 به تصویب رسیدن استخراج ارز دیجیتال در دولت
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت از تصویب بهره برداری و استخراج ارزهای دیجیتال 
در جلسه شهریورماه سال 14۰1 هیئت دولت خبر داد و گفت از این به بعد می توانید از 

ارزهای دیجیتال برای واردات استفاده کنید.
فاطمی امین گفته است: طی این جلسه، استخراج ارزهای دیجیتال به تصویب رسید 
و این مصوبه که سال های قبل نیز وجود داشت، مدتی متوقف شده بود و به واحدهای 
استخراج ارزهای دیجیتال جواز تأسیس و پروانه بهره برداری داده نمی شد. اما با تحلیل 
موضوع رمزارز در دولت، بخشی از احکام آن به تصویب رسید و به شکل رسمی می توانیم 
ــیس و پروانه بهره برداری بدهیم. در چند هفته گذشته  به واحدهای مربوطه جواز تأس
نخستین محموله وارداتی با روش رمزارز در کشور تأمین مالی شد، از این پس می توانید 

از رمزارزها برای واردات استفاده کنید.

 چم و خم قانون ارز دیجیتال در ایران
با توجه به توسعه ارزهای دیجیتال و محبوبیت آن در میان جوامع، می بایست قانون 
ــود. در غیر این صورت هر بنیادی  ــال در ایران پایدارتر و واضح تر وضع ش ارز دیجیت
ــت،  ــن اس به دلخواه برای خود حکمی صادر می کند. در این میان آن چیزی که روش
مجلس و دولت با همکاری یکدیگر می بایست قوانین دقیق تر و آسانی را اعالم کنند. 
امیدواریم که این قوانین به گونه ای وضع شوند که شاهد پیشرفت این قلمرو گسترده 

در ایران شویم.

ب��ا توج��ه ب��ه توس��عه 
و  دیجیت��ال  ارزه��ای 
محبوبی��ت آن در می��ان 
جوامع، می بایست قانون 
ارز دیجیت��ال در ایران 
پایدارتر و واضح تر وضع 
شود. در غیر این صورت 
ه��ر بنی��ادی به دلخ��واه 
برای خ��ود حکمی صادر 

می کند.



14
01 

ماه
ن   

�ا
آب�

 / 8
ه 6

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

30

همراه با 
اتحادیه

مذاکره شرکت های سندیکا/ اتحادیه صنعت مخابرات با اپراتورهای روسی در تهران

مشکل اینترنت روشن است؛ راهکار ارائه شود

در نشست همکاری های تجاری ایران و روسیه که در تهران برگزار شد، شرکت های 
عضو سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران طی جلساتی با اپراتورها و شرکت های 
ــعه خدمات در حوزه های پهن باند، IP TV و شبکه تلفن  روس، مذاکراتی برای توس

همراه انجام دادند.
نشست همکاری های تجاری جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه نیمه نخست 
ــازمان  آبان ماه 14۰1 با حضور علیرضا پیمان پاک ،معاون وزیر صمت و رئیس کل س
ــام حالج، معاون امور بین الملل اتاق تهران، رییس و دبیر  ــعه تجارت ایران، حس توس
سندیکای صنعت مخابرات ایران، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، 
احمد صالحی، مشاور سازمان توسعه تجارت و تعداد قابل توجهی از تشکل ها و فعاالن 

اقتصادی مرتبط با هیات روسی، در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
هماهنگی این رویداد توسط سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی استان تهران انجام 
شد و در این رویداد 1۲ شرکت روسی در حوزه های مختلف و از جمله فناوری اطالعات 

و ارتباطات، مذاکرات خود را با شرکت های فناور کشورمان انجام دادند.
ــندیکا و اتحادیه صادرکنندگان  ــکل های س در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تش
ــرکت های  ــکل ها بنا بر انتخاب ش صنعت مخابرات ایران و تعدادی از اعضای این تش

روسی، حضور داشته و جلساتی را با شرکت های مد نظر خود که در حوزه ارایه خدمات 
پهن باند، IP TV و موبایل فعالیت می نمایند، انجام دادند.

ــندیکای صنعت مخابرات ایران از طرف سندیکا و اتحادیه به  ــتگار، دبیر س فرامرز رس
تشریح توانمندی های شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در داخل کشور 

پرداخت که مورد توجه شرکت های روسی حاضر در جلسه قرار گرفت.
رستگار ضمن تشریح توانمندی شرکت های داخلی در حوزه های مختلف تاکید کرد که 
خوشبختانه در داخل کشور پتانسیل قابل توجهی در بخش های مختلف حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات وجود دارد و امروز شرکت های فناور داخلی مان به دستاوردهای 
شایسته ای در این حوزه ها دست پیدا نموده که آماده همکاری های متقابل می باشیم.

در بخش دوم این نشست که بعد از ظهر برگزار شد مذاکرات B2B  برگزار شد و 1۶ 
شرکت از اعضای سندیکا و اتحادیه با اپراتورهای روسی مذاکره کردند.

ــال جاری یک هیات ۲۰ نفره از سندیکا و صادرکنندگان  ــت که ۲8 تیر س گفتنی اس
صنعت مخابرات ایران، فعاالن و مدیران شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
که با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و بازارسازی برای محصوالت فناورانه ایرانی به روسیه 

سفر کرده بودند، در آنجا تفاهم نامه های همکاری امضا کردند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در نشست چالش های محدودیت 
اینترنت و اثرات آن بر فضای کسب وکارها در اتاق بازرگانی، گفت: همه می دانیم که در 
دوران محدودیت اینترنت، کسب و کارها با چه مشکالتی مواجه شده اند و دیگر به این ها 
ــکالت، به اینها باید گفت فاجعه در کسب و کار، لذا برای مشکل  نمی توان گفت مش

اینترنت باید راهکاری ارایه گردد تا پاسخگوی اعضای تشکل ها باشیم.
به درخواست تشکل های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و با توجه به شرایط حاکم 
ــی و اقدام مناسب فعاالن و کسب  ــب و کارها و به منظور هم اندیش بر فضای این کس
ــب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران برای  ــت کمیسیون کس و کارهای این حوزه، نشس
ــی اثرات فیلترینگ و محدودیت های اینترنت بر کسب وکارهای آنالین با حضور  بررس
ــیون، مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت،  ــه و اعضای کمیس هیات رئیس

ــازمان نظان صنفی رایانه ای،  ــندیکای صنعت مخابرات ایران، س معدن و تجارت، س
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات 
ایران، انجمن افتا، تشکل های مرتبط با کسب و کارهای مجازی، نمایندگان فدراسیون 

اتاق بازرگانی ایران و جمعی از نمایندگان انجمن ها و تشکل های اقتصادی برگزار شد.
ــت نمایندگان تشکل ها به ارایه گزارش پیرامون مشکالت پیش آمده در  در این نشس
خصوص نابسامانی های اینترنت در دو ماه گذشته پرداخته و آثار ناشی از آن را تشریح 

کردند.

 در بیان مش�کالت کس�ب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به اشباع 
نظری رسیده ایم

در این نشست داوود ادیب رییس اتحادیه 
ــت مخابرات ایران به  صادرکنندگان صنع
ــه با خطاب  عنوان یکی از حاضرین جلس
ــب و  ــیون کس ــرار دادن رییس کمیس ق
کارهای دانش بنیان گفت: خواهش می کنم 
مسیر جلسه را به سمتی هدایت کنید که 
از این نشست راهکاری دریافت شود، مگر 
ما دنبال احصا مشکالت هستیم؟ مگر ما 
مشکالت را نمی دانیم؟ همین دو سه نفری 
که به طرح مشکالت پرداختند کافی است. 
کسانی که در ارتباط با موضوعات مرتبط با پژوهش های کیفی حوزه علوم اجتماعی کار 
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کرده باشند می دانند اشباع نظری چیست. باور کنید در بیان مشکالت به اشباع نظری 
رسیده ایم. خود بنده خیلی وقت پیش به اشباع نظری رسیده ام دیگر داده یا اطالعات 

جدیدی ندارم که ارایه کنم.
ــس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: همه می دانیم که چه  ریی
ــب و کارها است و باور کنید دیگر به این ها نمی توان گفت  ــکالتی بر سر راه کس مش
مشکالت، به اینها باید گفت فاجعه در کسب و کار. امروز به دلیل وسعت مشکالت همه 
کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات و در راس آن کسب و کارهای 
ــکالت روبرو  ــبکه های مجازی، با یک رویکرد زنجیره ای و پارادایمی مش مبتنی بر ش
نیستیم و با توجه به گستردگی آن در تمامی ابعاد زندگی مان با یک فاجعه مگادایمی 
روبرو هستیم، پس از جنابعالی خواهش می کنم فقط راهکاری ارایه گردد تا پاسخگوی 

اعضای تشکل های خود باشیم.

 ش�ورای امنیت کش�ور راه حل بهین�ه ای برای کاهش هرچه بیش�تر 
خسارت های مادی و روانی، اتخاذ نماید

ــماعیل ثنایی  ــت دکتر اس در این نشس
ــه صادرکنندگان  ــس اتحادی ــب ریی نای
صنعت مخابرات ایران نیز به بیان دغدغه 
های خود پرداخت. نایب رییس اتحادیه 
مخابرات ایران گفت: حاکمیت می بایست 
در شرایط بحران جهت بر پا نگاه داشتن 
ــات و بخصوص اتصال به اینترنت،  ارتباط
ــد. ثنایی ادامه داد:  ــته باش plan B داش
مشکالت قطع و یا کاهش در پهنای باند 
اینترنت و فیلتر نمودن برخی از سایت ها، 
باعث خسارت و ضررهای جبران ناپذیری 
ــرکت های حقوقی و چه برای  ــب و کارهای وابسته به اینترنت چه برای ش برای کس

اشخاص حقیقی در این ایام اعتراضات و بعضاً اغتشاشات اجتماعی شده است.
او تاکید کرد: در این راستا صحبت ها، سخنرانی ها و مقاالت نوشتاری و گفتاری زیادی 
انجام شده و موافقان و مخالفان محدودسازی، هر یک آمار و ارقامی را از میزان خسارت، 
تعداد مشترکین، فعالین و غیره اعالم می کنند که با اختالف آشکار همراه است. اما آنچه 
ــت که بدان کمتر بها داده می شود، عالوه بر خسارت های واحد های  حائز اهمیت اس
حقوقی و یا اشخاص حقیقی، عدم ارتباط سامانه هایی که پشتیبانی زیرساختی مراکز 
ــازمان ها را به عهده داشته و می بایست در دفعات مختلف و با  ــور و س داده مهم کش
استفاده از VPN، نرم افزار های خود را به روز نمایند، خود خسارت های نوع دیگری را 
برای کشور تحمیل می نماید. از طرف دیگر بحران حاضر و یا مواردی از این قبیل که 
در کل جهان و در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و احتماالً آخرین مورد هم نخواهد 
بود را باید از دیدگاه نهادهای امنیتی و انتظامی کشور مورد بررسی قرار داد. در فرانسه 
و در اوج درگیری جلیقه زردها و یا در آمریکا و در اعتراضات شدید به مرگ جورج فلوید 
هم شاهد اختالل در اینترنت الکن در زمانی بسیار کوتاه بوده ایم. به درازا کشیده شدن 
اختالالت ارتباطی و اینترنت، مسئله اصلی است و چنانچه قبال اشاره شد، نه تنها منجر 
به خسارت سازمان ها، شرکتها و اشخاص حقیقی اعم از کاربران و بخصوص آن دسته 
که در سایت هایی از قبیل اینستاگرام مشغول کسب و کار و عرضه دستاوردهای خود 
می باشند شده است، بلکه با توجه به کاهش شدید فعالیت های کسب و کاری، ایجاد 
یاس در فعاالن و یا آن دسته که اوایل راه هستند و نهایتاً کمک به تشدید مهاجرت افراد 

که متاسفانه اخیراً به مهاجرت شرکت ها انجامیده، می گردد.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران پیشنهاد داد: شورای امنیت 
کشور همانند اکثر کشورها، راه حل مناسب و بهینه ای برای این مواقع جهت کاهش 

هرچه بیشتر خسارت های مادی و روانی، اتخاذ نماید.
وی ادامه داد: پیشنهاد اینجانب تشکیل کمیته محدودی از خبرگان این صنعت و تحت 
ــتن  ــت تا ضمن در نظر داش لوای اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اس
ــبی را به شورای امنیت کشور ارائه  دغدغه های امنیتی این دوران، راه حل های مناس

دهند و اضافه می نمایم که برخالف گروه هایی که طرح اولیه صیانت را در خفا و بدون 
لحاظ نمودن نظر نمایندگان بخش خصوصی تدوین نموده و لذا به اعمال تغییرات و تهیه 
نسخه های متعدد منجر گردید، امید است کارشناسان شورای امنیت ملی نمایندگان 
بخش خصوصی را از ابتدای طرح پیشنهادی )Plan B( درگیر نمایند، چرا که هدف 
همه گروه ها و جناح ها و فعاالن بخش خصوصی، خسران حداقلی به کسب و کارهای 

اینترنتی و صد البته به کشور است.
ــتفاده از  ــده حاکمیت در این مواقع، اس ــی تاکید کرد: یکی از راهکارهای ارائه ش ثنای
سکوهای بومی شبکه های  اجتماعی است و گفته می شود در این بسترها کسب و کار 
را یا منتقل نموده و یا از ابتدا ایجاد نمائید و متاسفانه بعضاً عنوان شده که آنهایی که 
کسب و کار خود را از ابتدا در اینستاگرام به عنوان مثال برپا نمودند، در واقع اشتبـــاه 

کرده اند؟!
ــد.  ــت و زیبنده نمی باش وی ادامه داد: این برخورد صفر و یا صدی به هیچ وجه درس
یادمان است که برای مسیریابی داخل شهری در سال های قبل، بسیاری از رانندگان از 
Waze استفاده می کردند اما با پدید آمدن کاربردهای جدیدی همانند نشان، بلد و ... و 
رشد کمی و کیفی آنها، به مرور کاربران ایرانی به سایت های داخلی با توجه به توانمندی 
آنها رغبت نشان دادند. لذا نمی توان یک شبه به فرض اینستاگرام، واتس آپ، تلگرام و 
یا ... را حذف نموده و بگوئیم به سکوهای داخلی مهاجرت نمائید. حتماً باید از سکوهای 
ــود. وام های الزم کم بهره را در اختیارشان قرار دهیم تا این  داخلی حمایت زیادی ش
سایت ها به مرور جایگاه خود را همانند مثال فوق الذکر پیدا کنند. یکی از نمایندگان 
محترم مجلس اخیراً اعالم کرده که حتی اگر سایت های بومی و داخلی پاسخگو نباشند، 
از خارج سامانه ای را وارد می کنیم؟! ایشان و صد البته مدیران و کارشناسان این فن 
خوب می دانند که بومی و پیاده سازی سایت های بزرگ در این مقیاس شدنی است 
الکن به زمان قابل توجهی به همراه بودجه و نیروی خبره الزم نیاز دارد. لذا درخواست 
آخر اینجانب، پرهیز از نگرش صفر و صدی و جایگزینی سایت های داخلی به مرور و 

البته با حمایت الزم می باشد.

 ب�ا توقف کس�ب و کاره�ا، نباید انتظ�ار برنامه ریزی توس�عه و جذب 
سرم��ایه گ�ذار داشته باشی�م

ــت فرامرز  ــری از این نشس ــش دیگ در بخ
رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای 
ــرات ایران بیان نمود: در حالی  صنعت مخاب
که اقتصاد غیر دیجیتالی در کشور وضعیت 
خوبی ندارد، از اقتصاد دیجیتالی برای جبران 

مدد گرفته شده است.
ــه اقتصاد  ــن موضوع ک ــتگار با بیان ای رس
ــط و ارتباطات  ــی که متکی به رواب دیجیتال
شفاف در سطح داخلی و بین المللی است، 
در آغاز شروع با سکته مواجه شده است ادامه 
داد: در کسب و کارهای اینترنتی و شرکت های فناور مرتبط با سایت های فنی جهانی 

به نیروهای انسانی فرهیخته و دانشمند متکی هستند. 
رستگار تاکید نمود: گرفتن ابزار کار و ارتباط از این دسته از منابع انسانی از یک طرف 
باعث دلسردی و از طرف دیگر باعث ترک کار و توسل به کسب و کارهای عادی و کم 
ارزش می شود و در صورت تداوم شرایط، امکان جبران خسارت چه حال و چه آینده 

توسط دولت غیر ممکن خواهد بود.
وی ادامه داد: این دسته از کسب و کارها نه تنها انتظار دریافت کمک صدقه گونه ندارند 

بلکه مدعی هستند که خود قادر به رفع کسر بودجه های دولت نیز هستند.
رستگار همچنین مطرح نمود: با توقف کسب و کارهای فعلی، نباید انتظار برنامه ریزی 

توسعه و جلب نظر سرمایه گذار داشته باشیم.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در پایان سخنانش مطرح نمود: با توجه به سرعت 
تحوالت جهانی، فاصله دانشی کشور با کشورهای پیشرفته که با تالش و کوشش فراوان 

کوتاه تر شده بود، تحت این شرایط مجددا به شکاف بزرگ تبدیل خواهد شد.
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برنامه توسعه پنج ساله، مخابرات را به شرکتی سودده تبدیل می کند

افزایش ضریب نفوذ اینترنت سیار و کاهش ضریب نفوذ اینترنت ثابت در سه ماه دوم سال جاری

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: هدف از اجرای برنامه پنج ساله استراتژیک 
شرکت مخابرات رسیدن به زیست بوم دیجیتال است و با اجرای این برنامه در آینده ای 
نه چندان دور شرکت مخابرات از یک شرکت زیان ده به شرکتی سودده تبدیل می شود و 

سهامداران خود را به منحنی سودده رو به باال در بازار می رساند.
ــعه پنجساله این شرکت، اظهار داشت:  دکتر ابراهیم محمودزاده درخصوص برنامه توس
مخابرات گنجینه ای از نقشه ها، پیش نویس ها و دانش طرح ریزی را در اختیار دارد که 
استفاده مناسب و صحیحی از آنها نشده و به مرحله عملیاتی نرسیده است. هیئت مدیره 
جدید، این تجربه ارزشمند گذشته را بازبینی کرده و سعی بر بهبود و عملیاتی کردن این 
بخش های دست نخورده و مطالعاتی داشت که نتیجه اش برنامه استراتژیک پنجساله 

شرکت مخابرات ایران از سال 14۰1 تا 14۰5 است.
رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هدف از اجرای این برنامه پنجساله استراتژیک را 
رسیدن به زیست بوم دیجیتال عنوان کرد وگفت: این برنامه چند دوره زمانی دارد. در فاز 
اول سرمایه گذاری را کامل می کنیم و در فاز دوم شایسته ساالری و ارتقای ساختار نیروی 

انسانی مطابق با دانش روز و براساس اصل توسعه نیاز مشتری را انجام می دهیم.
محمودزاده فاز سوم و نهایی برنامه را نتیجه گیری اعالم کرد و گفت: در نتیجه تا پایان 
پنجسال، در حوزه تلفن ثابت، در بخش وویس افزایش دو تا دو و نیم برابری درآمد، در 
حوزه پهنای باند، افزایش پنج برابری، در حوزه دیتا و انتقال افزایش دو و نیم برابری و در 
حوزه ارزش افزوده و دیجیتال که رسیدن مشتری به زیست بوم دیجیتال است، افزایش3۰ 

برابری را خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: این برنامه تهاجمی و تحولی، شرکت مخابرات ایران را در آینده ای نه چندان 
دور از یک شرکت زیان ده به شرکتی سود ده تبدیل خواهد کرد و سهامداران خود را به 

منحنی سود ده رو به باال در بازار می رساند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان شهریورماه 
14۰1، پیرامون میزان ضریب نفوذ اینترنت سیار با روند افزایشی و ضریب نفوذ اینترنت 

ثابت با روند کاهشی مواجه شده است.
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش شاخص های آماری  س
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور که تا شهریورماه 14۰1 مورد بررسی قرار گرفته 

است، به وضعیت ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت اپراتورهای کشور پرداخته است.
ــاس این گزارش، در سه ماه نخست سال جاری، میزان  ــیار و براس در بخش اینترنت س
ــیار 97.839.831 مشترک بوده که این میزان، ضریب نفوذ این  مشترکان پهن باند س
بخش را به 115.51 درصد رسانده بود که این رقم در پایان سه ماهه دوم سال جاری به 
1۰1.۶51.5۲۶ مشترک و ضریب نفوذ 1۲۰.۰1 درصد رسیده که حاکی از میزان رشد 

ضریب نفوذ در این بخش است.
ــاس اطالعات و جداول موجود، در گزارش مربوط به سه ماه نخست 14۰1، تعداد  بر اس
مشترکین اینترنت پهن باند ثابت در کشور 11.۰33.۶4۲ اشتراک بوده که در پایان سه 
ماهه دوم به 1۰.979.119 اشتراک رسیده است و ضریب نفوذ از 13.۰3 به 1۲.9۶ درصد 

رسیده که حاکی از کاهش ضریب نفوذ در این بخش است.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

33

14
01 

ماه
ن   

�ا
آب�

 / 8
ه 6

مار
ش

خارج از 
گود

جاده ابریشم دیجیتال چین فرصت های جدیدی را برای رشد اقتصادی و تحول دیجیتال 
کشورهایی که در امتداد کمربند و جاده قرار دارند، ایجاد کرده است.

مکانیسم همکاری جاده ابریشم دیجیتال که توسط چین در سال ۲۰17 ایجاد شد، به 
طور مداوم به کشورهای کمربند و جاده برای بهبود زیرساخت های دیجیتال، افزایش 

نفوذ اینترنت و ارتقای اتصال زیرساخت های دیجیتال کمک کرده است.
ــد اقتصادی و تحول  ــن فرصت های جدیدی را برای رش ــم دیجیتال چی جاده ابریش
دیجیتال کشورهای مربوطه ایجاد کرده است و توسعه نوآورانه همکاری کمربند و جاده 

را پیش می برد.
اقتصاد دیجیتال موتور مهمی برای بهبود و رشد جهانی و همچنین یکی از زمینه های 

مهم همکاری است که توسط ابتکار توسعه جهانی )GDI( تعریف شده است.
چین از یک پایه صنعتی سالم و یک بازار بزرگ برای ترویج مکانیسم همکاری دیجیتالی 

جاده ابریشم برخوردار است.

ــر شده توسط وزارت صنایع و فناوری اطالعات، اقتصاد دیجیتال  بر اساس آمار منتش
چین از ۲7 تریلیون یوآن )3.75 تریلیون دالر( در سال ۲۰17 به 45 تریلیون یوآن در 
سال ۲۰۲1 رسیده است و در رتبه دوم جهان قرار گرفته و رشد ترکیبی ساالنه 13.۶ 

درصد را به ثبت رسانده است.
گزارش اخیر اداره فضای مجازی چین نیز حاکی از توسعه سریع فناوری های دیجیتال 
چین از نظر نوآوری است. این کشور اکنون در میان بهترین بازیگران هوش مصنوعی، 
محاسبات ابری، کالن داده، بالک ِچین، اطالعات کوانتومی و سایر فناوری های اطالعاتی 

نوظهور در جهان قرار دارد.
بر این اساس، چین به طور مداوم همکاری خود را در زمینه اقتصاد دیجیتال با کشورها 
ــت تا منافع توسعه  و مناطقی که در امتداد کمربند و جاده قرار دارند تعمیق کرده اس

خود را به اشتراک بگذارد.
بین چین و 17 کشور شریکش یادداشت تفاهم برای ساخت جاده ابریشم دیجیتال امضا 
شد. چین همچنین مکانیسم همکاری دوجانبه تجارت الکترونیک جاده ابریشم را با ۲3 
کشور ایجاد کرده و 34 کابل زمینی برون مرزی و چندین کابل زیردریایی بین المللی با 

کشورهای همسایه ساخته است.
ــخت افزاری و  ــال های اخیر، فناوری اطالعات چین و همچنین محصوالت س در س
نرم افزاری مربوطه، به طور گسترده در کشورها و مناطقی که در امتداد کمربند و جاده 
قرار دارند، استفاده شده است. تعدادی از پروژه های همکاری در این زمینه اجرا شده که 
به نفع جوامع محلی است. علی بابا، بایدو و دیگر غول های فناوری چینی وارد بازارهای 

تجاری و مخابراتی در خاورمیانه و شمال آفریقا شده اند.

جاده ابریشم دیجیتال چین؛ زمینه ساز فرصت های جدیدی برای توسعه جهانی

هوآوی چین که به عنوان یک پیشرو جهانی در فناوری 5G و یکی از بزرگترین تامین 
کنندگان دستگاه های مخابراتی شناخته می شود، در سال ۲۰18 به یکی از شرکت های 
فناوری با مالکیت کامل در قطر تبدیل شد. این شرکت توسعه 5G را در این کشور به 

طور قابل توجهی ارتقا داده است.
ــال بعد، هوآوی قرارداد مشارکتی را با ارائه دهنده پیشروی مخابراتی عربستان  یک س
ــمال آفریقا  ــبکه محلی 5G را در خاورمیانه و ش ــعودی، زین، امضا کرد و اولین ش س

راه اندازی کرد.
به عالوه، این شرکت فناوری چینی همچنین یک آزمایشگاه باز در قاهره مصر راه اندازی 
کرده است که با بسیاری از دانشگاه های محلی همکاری می کند و برای دانشجویان 

محلی دوره های آموزشی ارائه می دهد.
در کنیا، یک برنامه »کیف پول موبایل« که توسط چین و آفریقا توسعه یافته، تبدیل 
به ابزاری ضروری برای انتقال، پرداخت، دریافت و وام برای مردم محلی شده است. این 
برنامه تحت پشتیبانی فنی طرف چینی قرار دارد و اکنون تحت عملیات پایدار و دارای 

عملکردهای زیادی است.
ــال جاری، این اپلیکیشن ماهانه بیش از 3۰  ــر شده در ماه مارس س طبق آمار منتش

میلیون کاربر فعال به دست آورده است.
ــاورزی،  ــری بی دوئوی چین )BDS( نیز به فعالیت های کش ــتم ماهواره ای ناوب سیس
ــی در امتداد کمربند و جاده  ــانی در بالیای طبیع مخابرات، نظارت دریایی و امدادرس

پیوسته است.
گزارش شده است که چین محصوالت اصلی سیستم ماهواره ای ناوبری بیدوئوی خود 
را به بیش از 1۲۰ کشور و منطقه صادر کرده است، از جمله کشورهایی که در امتداد 

کمربند و جاده قرار دارند.
سیستم ناوبری چینی به طور گسترده در کشاورزی و نقشه برداری زمین در کشورهای 
آسیای جنوب شرقی مانند تایلند و الئوس استفاده می شود. عالوه بر این، چین یک 

سیستم تقویت زمینی بی دی اس در پاکستان ایجاد کرده است.
ــاده همچنان دارای  ــورها و مناطق در امتداد کمربند و ج ــال حاضر، برخی کش در ح
زیرساخت های دیجیتال ضعیف و نرخ دسترسی پایین به اینترنت هستند. چین برای 
تقویت زیرساخت های دیجیتال این مناطق، در تالش است تا به این کشورها و مناطق 
ــد جدید را برای توسعه اقتصادی آنها ایجاد  کمک کند تا فرصت ها و زمینه های رش

کند.
5G تاکنون چین و آفریقای جنوبی به طور مشترک اولین شبکه تجاری شبکه مستقل

را در آفریقا منتشر کرده اند و یک مرکز داده ملی نیز با حمایت مالی و فنی چین در 
سنگال مورد استفاده قرار گرفته است.

موتور  دیجیتال  اقتصاد 
مهمی برای بهبود و رشد 
جهانی و همچنین یکی از 
زمینه های مهم همکاری 
است که توس��ط ابتکار 
 )GDI( توس��عه جهان��ی

تعریف شده است.
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مقالــه

اقتصاد و بازار اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری میالدی

در مقاله ای به قلم دکتر حمیدرضا دامغانی و دکتر لیال دامغانی آمده است: با رشد روز 
 5G 4 به سمتG افزون استفاده از تلفن همراه و با توجه به روند توسعه شبکه های
و در آینده 6G و سهم اقتصادی رو به رشد این صنعت، لزوم توسعه زیرساخت ها به 
سمت شبکه های نوین جهت بهره مندی از این سهم اقتصادی در کشورها و به ویژه 

کشورهای در حال توسعه نظیر ایران احساس می شود.
حمیدرضا دامغانی، دکتری مهندسی برق مخابرات - سیستم، مدیر کنترل کیفیت 
شرکت سام الکترونیک و لیال دامغانی، دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، مدیر 
فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران - مرکز پزشکی، آموزشی و 
درمانی بوعلی در مقاله ای با عنوان »اقتصاد و بازار اپراتورهای موبایل جهانی و جایگاه 

اپراتورهای ایران در سال ۲۰۲۲«، آورده اند:
با بیرون آمدن جهان از بیماری همه گیر کرونا و شروع احیای فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی، ارتباط همچنان نقشی حیاتی در شیوه زندگی مردم و عملکرد کسب و کار 
ایفا خواهد کرد. در واقع، خدمات دیجیتالی که بر پایه شبکه های پرسرعت و کارایی 
ــتیبانی می شوند، قرار است در دنیای پس از همه گیری به جامعه یکپارچه تر  باال پش
تبدیل شوند. در این زمینه، جمعیت های غیرمرتبط در معرض خطر حذف از بسیاری 
از خدمات افزایش دهنده زندگی آنالین خواهند بود. صنعت تلفن همراه در گسترش 

اتصال به مردم در سراسر جهان بسیار موثر بوده است.
در سال ۲۰۲1، تعداد مشترکان اینترنت تلفن همراه در سراسر جهان به 4.۲ میلیارد 
ــرمایه گذاری اپراتورها در زیرساخت شبکه در دهه گذشته به کاهش  ــید. س نفر رس
شکاف پوشش شبکه های پهن باند تلفن همراه از یک سوم جمعیت جهان به تنها 
ــرمایه گذاری در  ــت، اما اگرچه صنعت همچنان به س ــش درصد کمک کرده اس ش
راه حل ها و مشارکت های نوآورانه برای گسترش اتصال به جوامعی که هنوز از خدمات 
محروم هستند و دور افتاده است، ادامه می دهد، پذیرش خدمات اینترنت تلفن همراه 
با گسترش پوشش شبکه همگام نبوده است. این باعث ایجاد شکاف قابل توجهی در 

استفاده شده است.

ــتفاده به 3.۲ میلیارد نفر یا 41 درصد از جمعیت جهان  ــال ۲۰۲1، شکاف اس در س
ــید. دالیل شکاف استفاده چند وجهی است و بسته به منطقه متفاوت است، اما  رس
ــودن، دانش و مهارت ها، عالوه بر  ــاً به فقدان مقرون به صرفه بودن، مرتبط ب عموم
ــود. عالوه بر این، موانع پذیرش اینترنت  نگرانی های ایمنی و امنیتی مربوط می ش
تلفن همراه به ویژه در میان اقشار خاصی از جمعیت، از جمله زنان، سالمندان، ساکنان 

ــدید است. پرداختن  ــتایی و افراد دارای معلولیت - یا ترکیبی از آنها، ش مناطق روس
به شکاف استفاده برای این گروه های کلیدی، مزایای اینترنت و فناوری دیجیتال را 
ــتری در جامعه گسترش می دهد و نیازمند تالش های هماهنگ طیف  به افراد بیش
ــیعی از ذینفعان است که با اپراتورهای تلفن همراه و دیگر بازیگران اکوسیستم،  وس

مانند تولیدکنندگان دستگاه ها و سازندگان محتوای دیجیتال.
پذیرش 5G به سرعت در بازارهای پیشگام به رشد خود ادامه می دهد و تعداد کل 
اتصاالت در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد خواهد رسید. شتاب توسط تعدادی از عوامل 
ــترش  ــی 5G، گس از جمله بهبود اقتصادی پس از همه گیری، افزایش فروش گوش
پوشش شبکه افزایش یافته است و به طور کلی تالش های بازاریابی توسط اپراتورهای 
ــطح  تلفن همراه در همین حال، موج جدیدی از عرضه 5G در بازارهای بزرگ با س
ــتری برای تولید  ــط )مانند برزیل، اندونزی و هند( می تواند انگیزه بیش درآمد متوس
انبوه دستگاه های 5G مقرون به صرفه تر داشته باشد که به نوبه خود می تواند رشد 
ــترکین را بیشتر تقویت کند. تا پایان سال ۲۰۲5 شبکه 5G حدود یک چهارم  مش
ــکیل خواهد داد و بیش از دو نفر از هر پنج نفر در  از کل اتصاالت تلفن همراه را تش

سراسر جهان در دسترس یک شبکه 5G زندگی خواهند کرد.
4G هنوز در بیشتر بازارهای در حال توسعه، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، جایی 
برای رشد دارد، جایی که پذیرش 4G هنوز کمتر از یک پنجم کل اتصاالت است و 
ــتریان فعلی 2G و 3G به شبکه های  اپراتورها تالش های خود را برای مهاجرت مش
ــرو، مانند  4G افزایش می دهند. با این حال، افزایش پذیرش 5G در بازارهای پیش
ــطح  ــت که پذیرش 5G در س چین، کره جنوبی و ایاالت متحده، به این معنی اس
جهانی شروع به کاهش کرده است. در سطح جهانی، پذیرش 4G تا سال ۲۰۲5، 55 
درصد از کل اتصاالت را به خود اختصاص خواهد داد که نسبت به اوج 58 درصدی 

در سال ۲۰۲1 کاهش یافته است.
باید به این نکته اشاره کنیم که شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف اینترنت توسط 
کاربران باعث شده تا این صنعت بیش از پیش مورد توجه کاربران و فعاالن این حوزه 
و در جهت توسعه شبکه ها و فناوری های مربوط به آن قرارگیرد. همچنین در این 
ــده توسط اپراتورهای همراه کشور ایران  گزارش وضعیت درآمدی و آمارهای ارائه ش
ــی قرارگرفته است تا ضمن مقایسه با آمارهای جهانی در هر بخش، لزوم  مورد بررس
ــعه این صنعت مورد توجه فعاالن این صنعت در ایران قرار گیرد. این  و اهمیت توس
ــطح ملی )کشور  ــطح بین المللی و منطقه ای و حاوی اطالعات در س گزارش در س

ایران( می باشد و لذا سطح مقایسات جامع و قابل اتکا ارائه می نماید.
در نتیجه گیری این مقاله هم آمده است: با رشد روز افزون استفاده از تلفن همراه و با 
توجه به روند توسعه شبکه های 4G به سمت 5G و در آینده 6G و سهم اقتصادی 
ــد این صنعت، لزوم توسعه زیرساخت ها به سمت شبکه های نوین جهت  رو به رش
بهره مندی از این سهم اقتصادی در کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه نظیر 
ایران احساس می شود. ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در پایان پاییز سال 14۰۰ 
)۲۰۲1-۲۰۲۲( از مرز 1۶۰ درصد عبور کرد و اینترنت همراه نیز به تبع آن به ضریب 
نفوذ 1۰9 درصد رسید؛ اما در بخش ارتباطات ثابت همچنان اوضاع چندان مساعد 
نیست و گرچه روند کاهش ضریب نفوذ اینترنت ثابت متوقف شده، اما رشد چندانی 
نیز نکرده است. در همین حال تلفن ثابت همچنان در ایران طرفدار دارد و بر تعداد 

مشترکانش افزوده شده است.
لذا توجه به سرمایه گذاری به موقع و طرح ریزی توسعه زیرسـاخت های مربوطــه 
ــیدن به اهداف اقتصادی این صنعت کمک شایانی نماید. در سمت  می تواند در رس
ــورت تدوین برنامه های  ــات ارتباطی تلفن همراه، در ص ــرکت های اپراتور خدم ش
ــتراتژیک با رویکرد اقتصاد پیش رو صنعت موبایل و سرمایه گذاری هوشمند در  اس
فناوری، می توان پیش بینی کرد که در آینده سهم قابل توجهی از کاربران را با توجه 
به نیاز های جدید آنها بدست آورد و متضمن سود بازگشتی این نوع سرمایه گذاری 
است، البته نقش حمایتی دولت و نهادهای نظارتی در این عرصه و موفقیت آن بسیار 

حیاتی و تعیین کننده است.
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رشد صادرات لوازم خانگی کوچک در شش ماهه نخست امسال

سامانه همتا: از خرید و فروش آیفون ۱۴ خودداری کنید

بازار

ــامانه همتا در اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو اخبار ضدونقیض در رسانه ها و سواالت  س
مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون 14، به اطالع می رساند با توجه به عدم واردات 
ــی ها، کلیه گوشی های آیفون 14 بازار قاچاق هستند، لذا به  قانونی این مدل از گوش
ــود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات  کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می ش

قانونی آیفون 14 از خرید و فروش آن خودداری کنند.
ــافری آیفون 14 به کشور قاچاق  ــاس اعالم گمرک ورود مس در همین حال و بر اس

معاون صنایع عمومی وزارت صمت از رشد 34 درصدی صادرات لوازم خانگی کوچک 
و سبک در کشور طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته خبر داد.
ــور طی یک ساله  محمد مهدی برادران با بیان اینکه به طور کلی روند صادرات کش
اخیر رو به رشد بوده است، اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی کوچک و سبک در کشور 
طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 34 

درصدی داشته است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت همچنین با بیان اینکه وضع و افق پیش روی صنعت 
و تجارت ایران خوب و رو به روشنی است، افزود: امید می رود با تالش های روزافزون 
ــد تولید و  ــی تولیدکنندگان، صنعتگران و فعاالن اقتصادی بتوان از طریق رش تمام

صادرات وضعیت اقتصاد مملکت به معنای واقعی شکوفا و بهبودی پیدا کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز کشور نیاز به امید و نشاط دارد از این رو روایت ها 
در حوزه های مختلف اقتصادی از قبیل اشتغال، تولید و صادرات نیز باید امیدبخش 

باشد.
برادران گفت: امسال همه تنوع و افزایش تولید و همچنین صادرات را در کشور شاهد 
هستند و آمارهای سازمان های متولی نیز بیانگر این موضوع است. صادرات مزیت های 
ــور دارد که اشتغال، رونق تولید، ارزآوری، تحریک رشد اقتصادی و  زیادی برای کش

بسیاری موارد دیگر از جمله این مزیت هاست.

ــت، امکان  ــده اس ــامانه مربوطه ثبت آیفون 14 فعال نش نبوده اما از آنجا که در س
ــازی نیز  ــافر وجود ندارد و امکان فعال س پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای مس

وجود ندارد.
ــذرد و خریداران با  ــور می گ ــمی آیفون 14 به کش ــش از یک ماه از ورود غیررس بی
مشکل فعال سازی این گوشی ها مواجه شده اند و دائما پیگیر رجیستری موبایل های 
خود هستند؛ حتی برخی از خریداران گوشی های آیفون 14 از قطع آنتن خود خبر 

می دهند.
ــمی وارد  ــت که در حال حاضر آیفون 14 به صورت رس اما ذکر این نکته ضروری اس
کشور نشده از همین رو شناسه گمرکی این کاال در سامانه ها ثبت نشده  و تجار امکان 
ــی ها از طریق مسافری  ــفارش و ترخیص را ندارند؛ حتی اگر این مدل گوش ثبت س
ــخصی وارد کشور شوند، به دلیل اینکه شناسه آن در سامانه ها ثبت  برای مصرف ش

نمی شود، در نتیجه امکان رجیستری آن وجود ندارد.
همچنین تأکید می شود که زمان مشخصی برای ثبت سفارش این مدل گوشی ها و 

نحوه  تأمین ارز آن اعالم نشده است.
ــامانه همتا اعالم کرده است: پیرو اخبار ضدونقیض در رسانه ها و  در همین زمینه س
ــواالت مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون 14، به اطالع می رساند با توجه به  س
ــی های آیفون 14 بازار قاچاق  ــی ها، کلیه گوش عدم واردات قانونی این مدل از گوش
ــود تا زمان تعیین تکلیف  ــتند. لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می ش هس

وضعیت واردات قانونی آیفون 14 از خریدوفروش آن خودداری کنند.
متاسفانه واحدهای صنفی متخلف با وعده و وعید، این گوشی ها را به مردم می فروشند 

که ضروری است اتحادیه های مربوطه و نهادهای نظارتی با آن ها برخورد کنند.
ــت در استعالم اصالت سامانه همتا، قاچاق بودن این گوشی ها اعالم  الزم به ذکر اس
ــتعالم اصالت از طریق ارسال شناسه 15 رقمی IMEI به سامانه همتا  می شود. اس
ــایت hamta.ntsw.ir و اپلیکیشن همتا  ــتوری #7777*، س از درگاه های کد دس

امکان پذیر است.
شناسه IMEI با شماره گیری کد دستوری #۰۶#* روی دستگاه یا از روی جعبه قابل 
مالحظه است. همچنین، قاچاق بودن این گوشی ها به محض قرار دادن سیم کارت در 

قالب پیامک از طرف سامانه همتا اعالم می شود.
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یک چکمه روباتیک برای راه رفتن سریع اختراع شد

معرفی رقیبی جدید برای توییتر!

پژوهشگران یک چکمه روباتیک )اسکلت  بیرونی( ساخته اند که می تواند سرعت راه رفتن 
را تا 1۰ درصد افزایش دهد. چکمه روباتیک که شبیه یک قالب به همراه سیم هایی است 
که پشت پای فرد حرکت می کند، می تواند سرعت راه رفتن را تا 1۰ درصد افزایش دهد 
و 17 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کند، همانند کنار گذاشتن یک کوله پشتی 1۰ 
کیلوگرمی. این دستگاه با استفاده از موتورهای الکتریکی دقیق زمان بندی شده کار می کند 

که می توانند هنگام راه رفتن فرد، در مفصل پا گشتاور ایجاد کنند.
برای ساخت این دستگاه به طوری که بتواند به شکلی موثر کار کند، چالش هایی وجود 
داشت: سرعت راه رفتن افراد طی یک روز بسیار متفاوت است و راه رفتن هر فرد، مدلی که 

هرکسی راه می رود، منحصربه فرد است؛ از این رو ربات باید بتواند خود را با کاربر وفق دهد 
و کمک به راه رفتن باید به گونه ای محاسبه شود که مختص فرد استفاده کننده باشد.

راه رفتن یک فرد ممکن است به قدری منحصربه فرد باشد که در واقع بتوان از آن برای 
شناسایی یک نفر استفاده کرد.

معضالت دیگر هنگام تالش برای تنظیم نحوه تغییر احتمالی رفتار فرد حین پوشیدن این 
چکمه به وجود می آید که به بهینه سازی »انسان در حلقه« معروف است.

پژوهشگران بخش مهندسی مکانیک استنفورد داده های فیزیولوژیکی را به عنوان بازخورد 
جمع آوری کردند تا بتوانند بهترین کمک به راه رفتن با چکمه ها را پردازش کنند و یک 
کنترل کننده تطبیقی اضافه کردند که به تغییرات نحوه راه رفتن فرد در طول روز پاسخ 

می دهد.
 در آینده، این چکمه رباتیک می تواند برای کمک به سایر حرکات از جمله باال رفتن از 
پله ها، جهت یابی و پیشروی در زمین های  صعب العبور سازگار شود. این تحقیق در »نیچر« 
منتشر شد.در گذشته از این اسکلت های بیرونی )چکمه های روباتیک( برای دستیابی به 
کارهای شگفت انگیزی استفاده شد. یک معلول حرکتی که کنترل هر چهار اندام خود را 
از دست داده بود، توانست با استفاده از یک اسکلت بیرونی که با ذهنش کنترل می شد، 
حرکت کند.خدمتکار آزمایشی ربات این ظرفیت را دارد که استقالل و کیفیت زندگی 
بیماران را بهبود دهد؛ چنان  که این فرد توانست راه برود، با رایانه بازی کند و موارد دیگر. 
این بیمار 3۰ ساله که تنها با نام تیبو شناخته می شود، آن را همچون احساس »نخستین 

انسان روی ماه« توصیف کرد.

همزمان با خرید توییتر توسط ایالن ماسک، جک دورسی به عنوان یکی از موسسان 
این شبکه اجتماعی، سرگرم تست برنامه شبکه اجتماعی دیگری برای رقابت با پرنده 

آبی است.
منابع آگاه اظهار کرده اند که یک هفته پیش از این که ایالن ماسک خرید توییتر را 
ــان و مدیرعامل سابق توییتر اعالم کرد به  ــی، یکی از موسس نهایی کند، جک دورس
دنبال تست کنندگان بتا برای اپلیکیشن اجتماعی مبتنی بر بالک چین »بلو اسکای 

سوشال« ) Bluesky Social( است.
وی گفته است: گام بعدی، آغاز تست این پروتکل است. توسعه پروتکل توزیع شده، 
فرآیند پیچیده ای است و پس از استقرار شبکه، مستلزم همکاری طرفین زیادی است. 
بنابراین یک نسخه بتا را برای شناسایی مشکالت آغاز می کنیم و همزمان با تست بتا، 
به تکرار مشخصات پروتکل ادامه می دهیم و جزئیات را درباره چگونگی عملکرد آن به 
اشتراک می گذاریم. زمانی که آماده شد، وارد مرحله بتای باز می شویم و لینک ورود 

به فهرست انتظار نسخه آزمایشی بتا را به اشتراک می گذاریم.
ــته در توییتر اعالم کرد بلو اسکای قصد دارد رقیب هر شرکتی  ــی هفته گذش دورس
شود که تالش می کند مالک عناصر بنیادین شبکه اجتماعی یا اطالعات افرادی که 

از آن استفاده می کنند، باشد.
ــاس گزارش بیزنس اینسایدر، در پیام های خصوصی که بین دورسی و ماسک  بر اس
مبادله شد و در جریان دعوای حقوقی توییتر و ایالن ماسک علنی شد، دورسی گفته 
ــت و نمی تواند یک شرکت باشد. به همین دلیل توییتر  بود: پلتفرم جدیدی نیاز اس
ــابه اپلیکیشن  را ترک کردم. وی حتی گفته بود: توییتر باید یک پروتکل کد باز مش
پیام رسان رمزنگاری شده سیگنال داشت و توییتر نمی تواند یک مدل تبلیغاتی باشد.

دورسی در سال ۲۰۰۶ در تاسیس توییتر نقش داشت و چندین سال مدیرعامل این 
ــرکت بود. وی نوامبر سال ۲۰۲1 از این سمت کناره گیری کرد و پاراگ آگراوال،  ش
مدیر فناوری وقت توییتر جانشین او شد که بالفاصله پس از نهایی شدن قرارداد خرید 

توییتر، از سوی ایالن ماسک اخراج شد.

توییتر در سال ۲۰19 بلو اسکای را به عنوان راهی برای توسعه یک مفهوم غیرمتمرکز 
ــیس کرد. دورسی در آن زمان در یک پرسش و پاسخ  ــابه برای این شرکت، تاس مش

ــته بود هدف بزرگ و بلندمدت، ساخت یک پروتکل بادوام و باز برای مکالمات  نوش
عمومی است.

بلو اسکای اعالم کرده که اطالعات کاربران از نفوذ دولتی به دور خواهد بود و به جای 
این که توسط یک شرکت بهره برداری شود، توسط کاربران کنترل خواهد شــد که 

می تواند اقتصاد اطالعات شخصی را متحول کند.
کد اپلیکیشن بلو اسکای سوشال اجازه خواهد داد اطالعات حساب کاربر از پلتفرمی 
به پلتفرم دیگر منتقل شود. کاربران بلو اسکای سوشال می توانند از حسابشان برای 
ورود به هر حساب شبکه اجتماعی که از کد جدید استفاده می کند، استفاده کنند. 
ــبکه های اجتماعی  ــاب به آنها اجازه خواهد داد به همه ش ــه این ترتیب، یک حس ب

محبوبشان دسترسی داشته باشند.
بر اساس گزارش یاهو فاینانس، تیم توسعه بلو اسکای، این اپلیکیشن را به عنوان یک 
ــن های شبکه اجتماعی توزیع شده در مقیاس بزرگ توصیف  پروتکل برای اپلیکیش
ــت انتقال، انتخاب الگوریتم، هم کنش پذیری و عملکرد را امکان پذیر  کرده که قابلی

خواهد کرد.
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ارتقای گوشی های هوشمند سامسونگ و اپل به 5G در هند

امکان تشخیص موقعیت کاربر با ارسال پیام در واتس اپ!

ساخت نمایشگری با قابلیت کشسانی توسط شرکت ال جی

ــخیص موقعیت کاربر با  ــیده اند که تش گروهی از محققان امنیتی به این نتیجه رس
ارسال پیام در پلتفرم واتس اپ از طریق اندازه گیری زمان ارسال پیام ها و سیگنال آنها 

امکان پذیر است که البته این روش محدودیت هایی به همراه دارد.
محققان امنیتی دریافته اند که از طریق بررسی داده های سیگنالی و زمان ارسال پیام ها 
در واتساپ می توان موقعیت کاربران را کشف کرد. به گفته آنها این روند چندان دقیق 
ــت اما می توان تا 8۰ درصد به داده هایی که از  ــت و با محدودیت هایی همراه اس نیس
این طریق به دست می آید اعتماد کرد.از آنجایی که شبکه های اینترنت تلفن همراه و 
زیرساخت سرورهای پیام رسان ها دارای ویژگی های فیزیکی خاصی هستند که منجر 
به مسیرهای سیگنال استاندارد می شود، این اعالن ها دارای تأخیر قابل پیش بینی بر 
اساس موقعیت کاربر هستند.همانطور که محققان امنیتی در مقاله فنی خود تحلیل 
کردند، این حمله زمان بندی می تواند برای مکان یابی کشور، شهر، منطقه گیرنده و 
حتی اگر به WiFi یا اینترنت تلفن همراه متصل باشد، به خوبی کار کند.نکته قابل 
توجه این است که مهاجم و قربانی باید از قبل با هم آشنا بوده و در برنامه پیام رسان 
مربوطه مکالمه قبلی داشته باشند، که هم برای حمله و هم برای کارهای مقدماتی 
الزم است. در مرحله بعد، مهاجم باید مکان های مختلف را طبقه بندی کند و آنها را 
با زمان های اندازه گیری شده »رفت و برگشت« تطبیق دهد و سپس سعی کند این 

جفت ها را با مکان هدف با استفاده از مجموعه داده های شناخته شده مرتبط کند.
پیامدهای این حمله از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران نگران کننده است. این 
ــیگنال« و »Threema«، خود را به عنوان پیام رسان های امن  پلتفرم ها، به ویژه »س
و خصوصی معرفی می کنند که باالتر و فراتر از امنیت سایر پلتفرم ها هستند.واتس 
ــاس برخی برآوردها حدود دو میلیارد کاربر دارد و این یافته ها به ما نشان  اپ بر اس
می دهد که حریم خصوصی مکان کاربر همچنان در برابر حمالت آسیب پذیر است.

شرکت ال جی دیسپلی یک نمایشگر کشسان 1۲ اینچی 
طراحی کرده است که می تواند کش آمده و تا 14 اینچ 

برسد.
ــگرها می توانند در سطوح غیرمعمول مانند  این نمایش
ــیدنی به کار رفته و به عنوان  لباس ها و محصوالت پوش
ــای امدادگران نمایش  ــال، پیام هایی را در یونیفرم ه مث
ــان یا »نمایشگرهای شکل  ــگرهای کشس دهند. نمایش
ــپلی می نامد، می توانند  ــور که ال جی دیس آزاد« آن ط
ــده و پیچ بخورند. این نمایشگرها از  جمع شده، خم ش
نمایشگرهای منعطف که در گلکسی فولد سامسونگ و 
تلفن های هوشمند دیگر به کار رفته اند و می توانند خم و 

تا شوند اما کش نمی آیند، یک گام فراتر رفته اند.
ــان کردن این نمایشگر، از  ــپلی برای کشس ال جی دیس

سیلیکونی مشابه مواد مورد استفاده در لنزهای تماسی 
استفاده کرده است. میکرو LEDهای این نمایشگر برای 
ــتند و اجازه  ــور، کوچک تر از 4۰میکرومتر هس منابع ن
ــته باشد و سرانجام،  ــن باال داش می دهد دوام و رزولوش
ــتفاده کرده تا  ــبیه فنر اس ــرکت از مدارهایی ش این ش
ــاس گزارش  ــود. بر اس ــگر به راحتی خم و تا ش نمایش
ــپلی اعالم کرد فناوری متحول گر  انگجت، ال جی دیس
ــگر کشسان، سطح جدیدی از تطبیق پذیری  این نمایش
ــناریوهای روزانه مختلف فراهم می کند. این  را برای س
نوآوری منحصر با سهولت اتصال به سطوح منحنی مانند 
ــت، لباس، مبلمان، خودرو و هواپیما، پتانسیل این  پوس
نمایشگر در صنایع مختلف از جمله فشن، پوشیدنی ها، 

تحرک پذیری و بازی را گسترش می دهد.

ــبکه پرسرعت،  ــی برای تطبیق با ش ــازندگان گوش ــت مقامات هندی از س با درخواس
شرکت های اپل و سامسونگ الکترونیکس نرم افزار گوشی های مجز به اتصال5G در هند 
را تا ماه دسامبر ارتقا خواهند داد.اپل اعالم کرده نرم افزار مدلهای آیفون SE، 1۲، 13 و 
14 که از شبکه 5G پشتیبانی نمی کنند را ارتقا می دهد.اپل در بیانیه ای اعالم کرد: با 
اپراتورهای هندی برای به ارمغان آوردن بهترین تجربه 5G برای کاربران آیفون به محض 
 5G تکمیل اعتبارسنجی شبکه و تست کیفیت و کارآمدی، همکاری خواهد کرد. اتصال

از طریق به روزرسانی نرم افزاری کامل خواهد شد و عرضه آن به کاربران در ماه دسامبر 
آغاز می شود.نارندرا مودی، نخست وزیر هند، خدمات 5G را اول اکتبر در هند با تبلیغات 
ــراوان راه اندازی کرد و اپراتور مخابراتی هندی ریالینس جیو اعالم کرد این خدمات را  ف
در چهار شهر عرضه می کند؛ در حالی که بهاراتی ایرتل این خدمات را در هشت شهر 
عرضه خواهد کرد.سخنگوی سامسونگ هند اعالم کرد این شرکت به روزرسانی نرم افزاری 
برای گوشیهای مجهز به اتصال 5G را تا اواسط نوامبر منتشر می کند.وزارت الکترونیکس 
و مقامات فناوری اطالعات هند، دیداری را در خصوص استفاده از 5G برگزار کردند که 
مدیران شرکتهای اپل، سامسونگ، ویوو و شیائومی و شرکتهای مخابراتی ریالینس، ایرتل 
و ودافون آیدیا در آن شرکت کردند. برنامه این دیدار شامل اولویت داشتن انتشار ارتقاهای 
نرم افزاری برای پشتیبانی از شبکه پرسرعت بود.یک منبع صنعتی گفت: اگرچه شرکتهای 
مخابراتی و سازندگان گوشی با یکدیگر مذاکراتی داشته اند اما حل و فصل مسائل مربوط 
به سازگاری بین فناوری 5G شرکتهای مخابراتی در هند و نرم افزار گوشی، زمان می برد.
بر اساس گزارش رویترز، یک سخنگوی گوگل اعالم کرد گوشیهای پیکسل 7، پیکسل 
7 پرو و پیکسل 6a، به 5G مجهز هستند و این شرکت فعاالنه با اپراتورهای هندی برای 

فعال کردن هر چه سریعتر این قابلیت همکاری می کند.
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واردات تراشه چین سقوط کرد

بازار آیفون های کارکرده در ژاپن داغ شد

در بحبوحه تنش های میان پکن و آمریکا و تداوم کمبود تراشه، واردات تراشه چین 
در سپتامبر 1۲.4 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، آمار گمرکی چین نشان داد این کشور، ماه میالدی گذشته 
47.۶ میلیارد قطعه تراشه در مقایسه با 54.3 میلیارد قطعه در سپتامبر سال ۲۰۲1، 
وارد کرد. این آمار که به دلیل کنگره حزب کمونیست با تاخیر منتشر شد، منعکس 

ــت. چین در 9 ماه نخست سال میالدی  ــه اس کننده تداوم روند نزولی واردات تراش
ــه وارد کرد که بر مبنای ساالنه، 1۲.8 درصد  ــتگاه تراش جاری، 417.1 میلیارد دس

کاهش داشت.
ــال ۲۰۲1 که تنش ها میان آمریکا و چین بر سر سیاست  ــه چین در س واردات تراش
فناوری به اوج رسید و کمبود جهانی تراشه باعث شد بسیاری از شرکت ها در چین به 

انبار کردن قطعات اولیه بپردازند، افزایش پیدا کرد.
آمار جداگانه منتشره از سوی اداره ملی آمار چین نشان داد، تولید داخلی تراشه در 
ــته کاهش یافت و به ۲۶.1  ــپتامبر 1۶.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذش س
میلیارد قطعه رسید. در 9 ماه نخست سال ۲۰۲۲، تولید مجموعا 1۰.8 درصد کاهش 

یافت و به ۲45 میلیارد قطعه رسید.
دستیابی به خودکفایی برای صنعت تراشه چین، یک اولویت اصلی در خط مشی پکن 
مانده است؛ به خصوص که واشنگتن همچنان پیشرفت صنعت نیمه رسانای چین را 
نشانه گرفته و اخیرا تحریم هایی را برای محدود کردن صادرات تراشه های پیشرفته و 

ابزارهای تولید تراشه به چین، اعالم کرده است.
ــازنده تجهیزات تراشه سازی خارج از  ــده است شرکت های س این تحریم ها باعث ش
ــر YMTC و SMIC و  ــازی چینی نظی ــه س ــرکت های تراش آمریکا، فروش به ش
سازندگان تراشه های هوش مصنوعی، عرضه به شرکت های تامین کننده و البراتوارها 

را متوقف کنند.

خریداران ژاپنی که سال ها از خرید جدیدترین گجت ها استقبال می کردند، با سقوط 
ارزش ین، دیگر قادر به خرید مدل های جدید آیفون نیستند که این باعث رونق خرید 

و فروش گوشی های دست دوم اپل شده است.
ــاله در برابر دالر آمریکا، قدرت خرید  ــقوط ارزش ین به پایین ترین رکورد 3۲ س س
مصرف کنندگان ژاپنی را کاهش داده و باعث تغییر الگوهای خرید در سومین اقتصاد 
بزرگ جهان شده است. ناظران صنعت می گویند با افزایش سایت های حراجی آنالین، 

خریداران ژاپنی تمایل بیشتری برای خرید گوشی های دست دوم پیدا کرده اند.
ــتاندارد آیفون 13 را حدود یک پنجم افزایش داد.  اپل در ماه ژوییه قیمت مدل اس
ــی آن در 799 دالر ثابت مانده،  ــتاندارد آیفون 14 با این که قیمت آمریکای مدل اس
بیش از ۲۰ درصد گرانتر از آیفون 13 در ژاپن عرضه شده است. هرچند دالر آمریکا 
ــال در برابر ارزهای بزرگ جهانی صعود کرده اما ین آسیب بیشتری دیده و ۲۲  امس

درصد نزول کرده است.
ــته در یک اظهارنامه ساالنه اعالم  اپل درباره این گزارش اظهارنظر نکرد اما ماه گذش
کرد که فروش ژاپن در سال منتهی به ۲4 سپتامبر به دلیل افت ارزش ین، 9 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
ــتری، مدیر مالی اپل ماه گذشته به تحلیلگران تصدیق کرد که دالر قوی،  لوکا مائس
ــورها شده اما  ــرکت در بعضی از کش باعث افزایش قیمت بعضی از محصوالت این ش
فروش اپل در اندونزی، ویتنام و بازارهای دیگری که با چالش های ارزی روبرو هستند، 

رشد دو برابری داشته است.
طبق آمار شرکت تحقیقات بازار فناوری انستیتوی تحقیقات ام ام، فروش تلفن های 
ــته، حدود 15 درصد رشد کرده و به  ــمند دست دوم در ژاپن سال مالی گذش هوش
رکورد ۲.1 میلیون دستگاه رسید. حتی پس از افزایش قیمت، آیفون 14 که در ژاپن 
ــان ارزان ترین قیمت را در میان  ــود، با در نظر گرفتن مالیات، همچن فروخته می ش
ــور دارد. افت بیشتر ارزش ین ممکن است باعث شود اپل دوباره قیمت ها را  37 کش
ــهم 5۰ درصدی این شرکت از بازار تلفن هوشمند ژاپن کمتر  باال ببرد و احتماال س

می شود.

به گفته دایسوکه اینو، مدیر شرکت بیالنگ که زیرمجموعه شرکت بازرگانی ایتوچو 
است، قیمت جدیدترین مدلهای آیفون از 1۰۰ هزار ین شروع می شود که مرز روانی 

بزرگی برای بسیاری از خریداران است.
ــاس گزارش رویترز، بسیاری از مردم ژاپن معموال در خرید اقالم دست دوم از  بر اس

جمله دستگاههای الکترونیکی، محتاط بودند اما وضع اکنون فرق کرده است.
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بایدن: ارتباط خارجی ایالن ماسک قابل بررسی است

متا ۱۳ درصد از نیروهای کار خود را کاهش می دهد

در پی سرمایه گذاری قابل توجه عربستان سعودی در توییتر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
گفته است که ارتباط ایالن ماسک، کارآفرین آمریکایی و مالک توییتر، با کشورهای خارجی 

»قابل بررسی« است.
ــعودی با خرید 1.89 میلیارد دالر از  ــلطنتی س امیر ولید بن طالل، از اعضای خانواده س
سهام توییتر، فرصت بهتری را برای مالکیت این شرکت توسط ایالن ماسک فراهم آورد. 
چندی پیش، سرمایه گذاری قابل توجه عربستان در توییتر توجه یکی از سناتورهای حزب 
دموکرات را به خود جلب کرد و او خواستار تحقیقات در این مورد شد.در نشست خبری، 
یکی از خبرنگاران از جو بایدن پرسید: »آیا فکر می کنید ایالن ماسک تهدیدی برای امنیت 
ملی آمریکاست و آیا با ابزارهایی که در اختیار دارید، درباره خرید مشترک توییتر توسط وی 

و بعضی دولت های خارجی از جمله عربستان سعودی تحقیق خواهید کرد؟«

بایدن گفت: »همکاری یا ارتباط ایالن ماسک با سایر کشورها قابل بررسی است.«
او افزود: »منظورم این نیست که او اقدام نامناسبی انجام داده یا نه، فقط معتقدم که این 
موضوع ارزش آن را دارد که به آن نگاهی شود، و تمام چیزی که می خواهم بگویم همین 
است«.  ماسک ماه گذشته روند خرید 44 میلیارد دالری توییتر را تکمیل کرد و به یک 
ــرکت پایان داد. منبع مالی این معامله توسط ماسک و  دعوای حقوقی طوالنی با آن ش

گروهی از سرمایه گذاران دیگر تامین شد.
ــاس پرونده سازمان نظارت مالی آمریکا در مورد این معامله، امیر ولید بن طالل و  بر اس
ــرکت هلدینگ پادشاهی دومین سرمایه گذار بزرگ در این شرکت خصوصی جدید  ش
هستند.در اوایل ماه جاری، کریس مورفی، سناتور دموکرات، خواستار تحقیقات فوری درباره 

پیامدهای سرمایه گذاری عربستان سعودی در توییتر برای امنیت ملی آمریکا شد.
مورفی که رئیس یکی از کمیته های فرعی کمیته روابط خارجی است، در نامه خود گفت: 
»با توجه به نقش حیاتی توییتر در ارتباطات عمومی، من از نفوذ بالقوه دولت عربستان 

سعودی نگران هستم«.
ماسک قبال با اظهارنظرهایی درباره اوکراین و تایوان وارد موضوعات سیاسی بحث برانگیز 
شده است.او ماه گذشته گزارشی را تکذیب کرد که گفته بود قبل از انتشار یک نظرسنجی 
در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین، با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفتگو 
کرده بود.ایان برمر، رئیس شرکت مشاوره ریسک سیاسی در منطقه اوراسیا، گفته بود که 

ماسک شخصا موضوع گفتگو با پوتین را با او مطرح کرده بود.
ــت: »من فقط یک بار با پوتین صحبت  ــک در توییتی نوش در واکنش به این اتهام، ماس
کرده ام و آن هم حدود 18 ماه پیش بود و موضوع صحبت به فعالیت های فضایی ارتباط 
داشت«.ماسک همچنین در مورد موضوع بسیار بحث برانگیز روابط چین با تایوان نیز اظهار 
نظر کرده است.او در مصاحبه با فایننشال تایمز )تایمز مالی( گفته بود که تایوان باید به 
منطقه ویژه اداری چین تبدیل شود. منطقه ویژه اداری ترتیباتی است که جمهوری خلق 

چین برای هنگ کنگ منظور کرده بود.
ــفیر چین در آمریکا از اظهارات ماسک استقبال کرد اما نماینده تایوان گفت »آزادی  س

فروشی نیست«.

متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام و واتس اپ است، اعالم کرده است که 13 درصد 
از نیروهای کار خود را کاهش می دهد. در این تعدیل نیرو، درمجموع 11 هزار کارمند 

از کل 87 هزار نیروی این شرکت در سراسر جهان اخراج خواهند شد.
ــت که این کاهش ها »جزو  ــارک زاکربرگ، مدیر اجرایی متا، در بیانیه ای گفته اس م

سخت ترین تغییراتی است که در تاریخ متا انجام داده ایم«.
این خبر در پی کاهش نیروی عمده ای در توییتر - حدود نیمی از کارکنان - به اضافه 

کاهش ها در سایر شرکت های فناوری، منتشر شده است.
زاکربرگ در این بیانیه نوشته است: »می دانم که این برای همه سخت است، و به ویژه 

برای کسانی که شامل این تعدیل بوده اند، متاسفم.«
ــرکت در طول  زاکربرگ پیش بینی بلندمدت عظیمی که به دلیل افزایش درآمد ش

همه گیری کرونا صورت گرفته بود را مسبب این وضعیت دانست.
ــته است: »بسیاری از مردم پیش بینی کرده بودند که این افزایش درآمد یک  او نوش
ــته و دائمی خواهد بود. من هم چنین پیش بینی کرده بودم، بنابراین  ــتاب پیوس ش

تصمیم گرفتم سرمایه گذاری های خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهم.«
ــت درعوض ما شاهد »رکود اقتصاد کالن« و »افزایش رقابت« بودیم که  او گفته اس

باعث شد درآمد شرکت بسیار کمتر از پیش بینی ها باشد.
او گفته است: »من در این مورد اشتباه کردم و مسئولیت آن را بر عهده می گیرم.«

اخیرا انتظار می رفت که متا کاهش مشاغل به طور گسترده را اعالم کند.
 اولویت ها

ــد با اولویت باال مانند  ــرکت اکنون بر زمینه های رش مارک زاکربرگ گفت که این ش
هوش مصنوعی و تبلیغات و »دیدگاه بلندمدت برای متاورس« تمرکز خواهد کرد.

ــد، از جمله کاهش  ــر را هم کاهش می ده ــود را در جاهای دیگ ــا هزینه های خ مت
هزینه های ساختمان ها و دفاتر، و افزایش فضای اشتراک میز کار.

او گفت که کارمندان متا که شامل تعدیل می شوند به زودی ایمیلی دریافت خواهند 
کرد و فرصتی برای پرسش هایشان خواهند داشت.

کارمندان ایاالت متحده آمریکا حق تعدیل معادل 1۶ هفته خواهند گرفت، به اضافه 
ــال کار. مزایای اضافی دیگری هم شامل آنها  یک هفته پرداختی در ازای هر یک س

خواهد شد، ازجمله ادامه ارائه بیمه درمانی خانواده به مدت شش ماه.
ــابه آمریکا خواهد بود، اما یک  ــورهای دیگر هم حمایت های مش برای کارکنان کش

فرآیند تعدیل کار جداگانه مطابق قوانین استخدام محلی وجود خواهد داشت.
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Domestic Device Helps Detect Metabolic Diseases in Babies

Versatile Software Designed for Smart Reading of Energy Meters

Speedy Image-Processing System, Industrial Software Developed

A domestic knowledge-based company has developed 
software and hardware for efficiently reading water, 
electricity and gas meters, and reducing the time and 
manpower required conventionally.
A domestic knowledge-based company has designed 
specialized software and hardware for efficiently 

reading water, electricity and gas meters, and reducing 
the time and manpower required conventionally.
By implementing the smart aggregation of readings 
from energy meters, the need for human and financial 
resources, as well as waste of time, is reduced.
“For years, water, electricity and gas companies have 
been sending agents to read the meters installed 
in homes and offices which, at times, give rise to 
significant human errors. These errors invariably violate 
the rights of both consumers and companies,” Morteza 
Maqsoudi the CEO of this knowledge-based company 
quoted.
He explained that the readings are summarized by 
energy companies, giving rise to a large volume of 
information with little efficiency.

Domestic knowledge-based companies have 
developed a speedy image-processing system and an 
efficient industrial simulation software.
A domestic knowledge-based company has produced 
a speedy image-processing system for printed and 
handwritten forms and texts.
The CEO of the Company pointed out that the image 
processing system can accelerate the precise processing 
of forms and texts, especially in Persian.
“Answer sheet correction, mark and number reader 
based on modern technology and in Persian are 
made possible by this system, which help users read 
all kinds of answer sheets, survey and psychometric 
questionnaires, forms, election ballots, etc.,” Farbod 
Razzazi quoted.

A domestic knowledge-based company has produced 
a device that screens newborns for metabolic diseases 
at birth with just one blood test, which can prevent 
significant currency outflow needed to import foreign 
counterparts.
A domestic knowledge-based company has produced 
a device that detects metabolic diseases in newborns 
through a blood test at the time of birth.
Company’s development of the device using new 
technologies helps stop certain diseases in the early 
stages.
Metabolic disorders are hereditary biochemical diseases 
in which the metabolic pathways of various substances 
in the body are disrupted, mainly due to the dysfunction 
of an enzyme or its cofactor, a receptor, substance 
transporter, membrane, or structural component.
Inherited metabolic disorders fall into different 
categories, depending on the specific substance 
involved and whether it builds up in harmful amounts 

(because it’s toxic and can’t be broken down), it’s too 
low or it’s missing.
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Supports for Online Businesses

Multiple Software to Help Optimize Industrial, Business Operations

E-Checks System to Undergo Trials 

The plan and regulations to support the country’s online 
businesses, approved in the sixth meeting of the digital 

economy working group, was unveiled on Nov. 1 
The plan to support online businesses on domestic 
platforms, approved in the sixth meeting of the digital 
economy working group held in Tehran, was unveiled 
on Nov. 1.
The ministries of ICT, economy, industries, cooperatives, 
defense and culture, as well as the Plan and Budget 
Organization, the Islamic Republic of Iran Broadcasting, 
the Central Bank of Iran and the Vice Presidency for 
Science and Technology have approved the plan’s 
regulations.
The regulations have been devised in the form of 14 
articles that stipulates 20 types of legal protection for 
domestic platforms and businesses.
Various payment channels, hardware infrastructure, 
incentives for setting up businesses in science and 
technology parks and discounts for advertising on 
the Islamic Republic of Iran Broadcasting have been 
foreseen for business platforms.

Tejarat, Saderat and Parsian banks will pilot the electronic 
checks system before its wide implementation in all 
banks.
A new electronic checks system will be piloted in three 
banks before its wide implementation in all banks, the 
Central Bank of Iran announced.
As per the new check law, the digital secure check 
system (also known as Checkad) should operate with 
electronic checks.
Ali Salehabadi, governor of the Central Bank of Iran, 
predicted that the first electronic check will be issued 
in the coming weeks. 
The procedure of issuing e-checks via Checkad will 

undergo trials in Tejarat Bank, Bank Saderat Iran and 
Parsian Bank, as their infrastructure is more amenable 
for this project.

A domestic knowledge-based company has developed 
numerous information technology software for 
organizations and companies.
A domestic knowledge-based company has produced a 
range of efficient software for industries and companies 

to help modernize their traditional procedures and 
operations.
Referring to the activities of this Company in the fields 
of information technology, its CEO said the company is 
active in software production, information analysis and 
organizational consulting.
 “One of the company’s products is the software 
system used by 118, which hosts nearly 1 million calls 
from Iranian citizens across the country daily,” Syrus 
Mahmoudi Koushak-Qazi quoted.
People can dial 118 even with a phone without a SIM 
card to enquire about contact numbers without any 
charge.
“A comprehensive software for school management 
is another product that covers all matters related 
to the school and students, including registration, 
transportation and academic records,” he added.








