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سرمقاله

تکیه بر شفافیت اطالعات نقطه  مرکزی عزم بنیادی در مبارزه با فساد است
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه  »شفافیت« نشان می دهد که تکیه بر شفافیت 
ــذا قانون گذاری  ــت، ل ــاد اس ــات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فس اطالع
شفافیت اطالعات می بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار باال در دستور 

کار قانون گذاران قرار گیرد.
ــال ۱۳۸۷ به تصویب  ــی آزاد به اطالعات« در ایران در س ــار و دسترس قانون »انتش
ــورای اسالمی   و در سال ۱۳۸۸ به  تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت  مجلس ش
نظام   رسید؛ اما تدوین آیین نامه  اجرایی و ابالغ آن تا سال ۱۳۹۴ به طول انجامید.  در 
ــتا، راه اندازی سامانه  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در تیرماه ۱۳۹۶  همین راس
صورت گرفت که گام موثری در مسیر اجرای این  قانون به شمار می رود، اگرچه برخی 
ــتگاه ها نسبت به انتشار اطالعات در این سامانه اقدام می کنند ولی در روند اجرا  دس

برخورد قانونی الزم با متخلفانی که زیر بار انتشار اطالعات نمی روند دیده نمی شود.
ــه به اذعان برخی  ــه از ابالغ این قانون، اگرچ ــت بیش از یک ده ــون با گذش هم اکن
ــب برای تحقق بخشی از حقوق  ــان، این قانون نسخه ای ابتدایی اما مناس کارشناس
شهروندی به شمار می رود، اما مرور این سال ها نشان می دهد که این قانون از جامعیت 
ــت و در روند اجرا نیز با چالش های  ــفافیت برخوردار نیس کامل برای تحقق اصل ش

اساسی مواجه است.
در همین حال اگرچه در سال  ۱۳۹۸ الیحه ای تحت عنوان »شفافیت« به پیشنهاد 
معاونت حقوقی رییس جمهور به تصویت هیأت وزیران رسید و جهت طی تشریفات 
ــد، ولی بررسی بندهای این الیحه نیز نشان می دهد که  ــال ش قانونی به مجلس ارس
قوانین و الیحه های فعلی حوزه  شفافیت اطالعات اگرچه گام های ابتدایی موثری برای 
ــمار می روند، اما برای تحقق اصل  ــاد و دسترسی آزاد به اطالعات به ش مقابله با فس

شفافیت نیاز به قانونی جامع با بازوهای قانونمند اجرایی است.
ــتگذاری علم و فناوری در بخشی از مقاله    ــگر سیاس مهندس مهدی کرمی، پژوهش
ــوالی پیرامون علل  ــفافیت اطالعات« با طرح س ــزوم بازنگری در قوانین حوزه  ش »ل
ــاد، این گونه می گوید: چرا  ــعار شفافیت اطالعات در مبارزه با فس عملیاتی نشدن ش
ــفافیت اطالعات، صرف هزینه های مادی و معنوی  علی رغم درک اهمیت موضوع ش
گسترده و تصویب یا پیشنهاد برخی قوانین و لوایح و اقدامات پراکنده ای که نهادها و 
سازمان های عهده دار مسئولیت با شعار شفافیت اطالعات انجام داده اند، همچنان این 

موضوع عملیاتی نشده است؟
واقعیت این است که صرف نظر از تعارض منافع سودجویان، قوانین و مقررات موجود 
و لوایح پیشنهادی دارای اشکاالت اساسی می باشند و نه تنها در عمل اهداف شفافیت 
ــیت و مقاومت  ــرخوردگی، موجب ایجاد حساس را محقق نمی کنند بلکه با ایجاد س
ــع و مانع نبودن قوانین و  ــد، به عبارت دیگر، جام ــق آتی آنها نیز خواهد ش در تحق
ــی را بی ثمر کرده است، لذا در این برهه از زمان، موضوع  لوایح موجود، هرگونه تالش
قانون گذاری شفافیت اطالعات که می بایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار 
ــوزان این  ــیاری از دلس ــتور کار نظام قرار گیرد، دغدغه و هدف اصلی بس باال در دس
کشور شده است، یعنی قانونی وضع شود که ضمن اینکه عاری از هر گونه نارسایی، 
ــوء گیری خاص است، به معنای واقعی قابلیت و ضمـــانت اجرا  منفعت طلبی و س

داشته باشد. 
ــی دیگر توسط »موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت«، آمده است:  در پژوهش
تکیه بر شفافیت اطالعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است. از میان 
عوامل متعدد شفافیت، آزادی اطالعات عمومی حقی است که حق های دیگر بدان 

پیوسته است.
ــاالر و ناظر که همه  شهروندان آن از سر  ــازی جامعه ای مردم س به منظور فراهم س
احساس مسئولیت اجتماعی و الزام برآمده از آن، در پی رصد مسیر قدرت و اعمال آن 
باشند؛ آزادی اطالعات شرطی ضروری است. این آزادی ممکن است تزاحم احتمالی با 
حق حریم خصوصی اشخاص و حق امنیت جامعه ایجاد نماید، بنابراین باید به گونه ای 
ــردی، حق و منـــافع جامعه نیز تامیـــن  ــود که ضمن تضمین حقوق ف تبیین ش

شود.

مسعود فاتح

در این پژوهش تاکید شده است: در کشور ما به اهمیت اساسی و بی بدیل این مبارزه  
ــد، اما آن ها  دیرهنگام توجه گردید. قوانین متعددی در زمینه های مختلف وضع ش
ــفافیت جامع اطالعاتی را ندارند. فهم علت شیوع  کارآمدی و کارآیی الزم در ارائه ش
فساد، ناکامی اقدامات گوناگون سیاسی و تقنینی در کنترل این پدیده شوم و تحقق 

شفافیت در تالزم با آسیب شناسی نظم حقوقی است.
ــی راهبردهای  ــاد، تحلیل و بررس ــن پژوهش با تکیه بر چگونگی مبارزه با فس در ای
ــده است. آزادی  ــناد داخلی به این امر پرداخته ش بین المللی و توصیف و تحلیل اس
اطالعات عمومی با دو محدودیت مهم »امنیت با گستره ای تقریبا نامعلوم و سیال« و 
»توسیع گسترده حریم خصوصی به ویژه حریم اطالعاتی«، مواجه است که هر دو به 

غایت تحدیدساز حق مردم بر دانستن است.
ــت،  ــت. نخس ــده اس ــته ش ــش کاربردی دو راهکار، قابل تصور دانس ــن پژوه در ای
دگرگون سازی فضای اندیشه مسلط و دوم، یافتن گریزگاهی که به کمک آن بتوان به 
طور نسبی  به شفافیت اطالعات الزم برای مبارزه با فساد دست یافت. این پژوهش 
ــاحت آزادی اطالعات عمومی، باید  ــای دوم گام نهاده و تاکید دارد که در س در فض
ــتثنا قرار گیرد که خود تابع  ــد و هرگونه محدودیتی در قلمرو اس اصل بر آزادی باش
شفافیت قانونی و همراستا با تضمین حق ها و آزادی هاست. حریم خصوصی اطالعاتی 
ــترس است و شفافیت در آن باید  ــلمات( تابع اصل اختفا و دور از دس )در حوزه مس

کامال استثنا باشد.
ــعه فراگیر شفافیت« تاکید دارد که تبیین اصول  ــه مردم نهاد توس پژوهش »موسس
حاکم بر حمایت از داده های شخصی و شرایط گردآوری، استفاده و گردش اطالعات 
ــوء را به حداقل کاهش خواهد  ــتفاده های س ــیله تقنین، زمینه اس خصوصی به وس
ــت امنیتی بودن داده ها  ــرار حاکمیتی که بر مبنا و محوری ــام حد و مرز اس داد. ابه
ــدرت و بهره گیری از دامنه  نامعلوم  ــینه  ق و اطالعات قرار دارد، عرصه  کامیابی بیش
ــازد. قاعده مندسازی تمسک به  ــفافیت گریزی را فراهم می س مفهومی در توجیه ش
ــت، و قراردادن اصل آزادی اطالعات همگانی حتی در دامنه های امنیتی و نگاه  امنی
بلند مدت به مقوله امنیت، موجب ورود شفافیت به این حوزه و تسهیل مبارزه با فساد 

با تمسک به امنیت می گردد.
ــار داده  و اطالعات« آذرماه سال جاری با امضای  ــتا، طرح »الزام به انتش در این راس
ــالمی اعالم وصول شد و مراحل قانونی  را  ــورای اس ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس ش
در مجلس طی می کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ 
ــرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه  حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اس
ــاد و حکمرانی خوب،  ــعه عدالت اجتماعی، مقابله با فس اقتصادی تولید محور، توس
توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که امیــــد است با نگاه ویژه  
ــفافیــت محقق  ــیر اصل مهم ش ــاد از مس نمایندگان به این طرح، مبارزه با فس

شود. 
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طرح »الزام به انتشار داده  و اطالعات« پاسخگوی دغدغه  های »حکمرانی داده « است

مونا ارشادی فر

ــدف اصلی »حکمرانی داده« به عنوان یکی از چالش های فضای مجازی، جلوگیری  ه
ــره برداری از آنها در  ــتفاده و به ــار فله ای داده ها و تبدیل آن به اطالعات قابل اس از انب
سطوح مختلف تصمیم گیری در سطح حاکمیت است که طرح »الزام به انتشار داده ها 

و اطالعات« می تواند این دغدغه را مرتفع کند.
ــار داده  و اطالعات« مراحل قانونی  را در مجلس طی می کند. ارائه   طرح »الزام به انتش
این طرح به مجلس از آنجا صورت گرفت که در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین 
شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی 
ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای 
در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سالمت اداری 
و الیحه شفافیت ذکر شده است، ولی قوانین و الیحه  مذکور تعریف جامع و مانعی از 
داده، اطالعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای 
تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطالعات و 
داده ارائه نمی کنند و نحوه دسترسی به اطالعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطالعات و 
داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. 
همچنین متولی تعیین استاندارد الزم برای ارائه  اطالعات افراد و داده ها و نحوه  انتشار 
داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطالعات شناسایی نشود، مشخص 

نشده است.

  فضای مجازی امکان تبادل داده و اطالعات را در سطح گسترده فراهم 
آورده است

ــی آزاد به داده و اطالعات از جمله حقوق و آزادی های بنیادین محسوب  حق دسترس
می شود که بخش جدایی ناپذیر استقالل بشر در اعمال اراده و تعیین سرنوشت خویش 
ــت که در این فرآیند حریم  ــت، لیکن این آزادی زمانی قابل تضمین و حمایت اس اس
خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی افراد از یک سو و اطالعات مرتبط با آسایش، آرامش و 

امنیت خاطر دولت ها و شهروندان از سوی دیگر از تعرض مصون بماند.
امروزه با توسعه فضای مجازی و دسترسی آسان عموم مردم به فضای مجازی و گسترش 
فعالیت ها و معامالت افراد در چنین فضایی امکان تبادل داده و اطالعات برای اشخاص 
ــود. از این رو ارائه کنندگان  ــرعت فراهم می ش حقیقی و حقوقی در همه حوزه ها به س
ــخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی به  ــات و کاال و تولید کنندگان و کلیه اش خدم
داده و اطالعات اشخاص دیگر دسترسی دارند، موظفند داده و اطالعات در اختیار را با 
حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و امنیتی در اختیار شهروندان قرار دهند 
ــخاص که بانک اطالعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه در  و هر کدام از این اش
اختیار دارند، باید تحت نظارت یک نهاد ناظر و بر اساس استانداردهای قانونی به داده و 
اطالعات افراد دسترسی داشته باشند و نسبت به انتشار داده و اطالعات افراد بر اساس 

محدودیت هایی که منجر به افشای نام و مشخصات صاحب داده نگردد، اقدام نمایند.
لذا در مرحله نخست تعیین نهاد ناظر یا نهاد راهبردی داده و اطالعات و متولی نظارت 
بر نشر اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی 
امری ضروری است، اما در مرحله دوم اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحا 
به اطالعات و داده ها دسترسی دارند، ملزم به انتشار داده و اطالعات در اختیار شوند و 
اصل آزادی اطالعات را مبنا قرار داده و در موارد استثناء حدود و ثغور آزادی دسترسی 
به داده و اطالعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی را تعیین 

و محدود نمایند.

  لزوم ایجاد زیرساخت قانونی برای حافظت از حریم خصوصی ارتباطاتی 
و اسرار حاکمیتی

این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت رفع موانع دسترسی، کاوش و تحلیل داده و اطالعات 
از طریق محافظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی است. از 
جمله زیرساخت های الزم، زیرساخت های قانونی این حوزه است. در صورت قانونگذاری 
و تنظیم مقررات در عرصه تولید، ذخیره سازی، پردازش، انتشار و دسترسی آزاد به داده 

و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی، امکان تعیین 
نهاد ناظر و متولی نظارت بر داده و اطالعات و چگونگی دسترسی آزاد افراد جامعه به 
اطالعات، دستاوردهای مفیدی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و .... به وجود 
می آید و این امر به برنامه ریزی و آینده نگری در جامعه کمک شایانی می کند و در مقابله 

با فساد و کشف جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته مؤثر است.

حکمرانی داده ها یکی از چالش ها و دغدغه های فضای مجازی است
ــورای  ــیون صنایع و معادن مجلس ش به اعتقاد دکتر رضا تقی پور انوری، عضو کمیس
ــوط به حکمرانی داده ها  ــش ها و دغدغه های فضای مجازی مرب ــالمی یکی از چال اس
می باشد که دو طرح »یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی« و »الزام به انتشار داده ها 

و اطالعات« مربوط به این بخش است.
ــیون های مربوطه طی  ــی را در کمیس تقی پور می گوید که این طرح ها مراحل بررس
می کنند و ما امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکالت برای کسب 
و کارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصت ها و اختیارات و 

ماموریت های کسب و کارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود.
ــعه  عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و  ــعه  اقتصادی تولید محور، توس ــد و توس رش
ــار داده ها و اطالعات«  ــی خوب، از جمله اهداف اصلی طرح »الزام به انتش حکمران

می باشد. 

  حکمرانی داده  جزو پنج اولویت سازمان های جهانی است
ــال 20۱۹ جزو پنج اولویت سازمان های جهانی بوده  برنامه های حکمرانی داده در س
ــاله تا حدی به اوج گیری فناوری هایی نظیر یادگیری ماشین و  ــت. دلیل این مس اس
هوش مصنوعی بر می گردد که در آنها کیفیت داده از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 
در واقع با بهره گیری از چارچوب حکمرانی داده مجموعه ای بهتر و آموزش پذیرتر از 
داده ها در دسترس خواهد بود. عالوه بر این، فراگیری و تثبیت دیدگاه های داده محور 
ــتیانی از اهداف و مقاصد سیاسی و تجاری، انگیزه  دیگری برای فراگیری این  برای پش

چارچوب بوده است.

  هدف اصلی حکمرانی داده جلوگیری از انبار فله ای اطالعات است
ــه ای داده ها و تبدیل آن به  ــی داده  جلوگیری از انبار فل ــع هدف اصلی حکمران در واق
اطالعات قابل استفاده و بهره برداری از آنها در سطوح مختلف تصمیم گیری در سطح 
حاکمیت است. به عبارتی حکمرانی داده به دنبال استفاده از ارزش های بالقوه موجود در 

داده ها در راستای تحقق اهداف راهبردی است.
ــه دارایی تلقی کرده و  ــی داده، داده ها را به مثاب ــت می توان گفت که حکمران در نهای
ــد با بهره گیری از مجموعه ای از اصول، راهبردها، رویه ها و فنون به بهترین  می کوش
شکل آنها را مدیریت کرده و از آنها استفاده کند. حکمرانی داده ظرفیت های فناوری 
اطالعات را به عرصه تصمیم های امنیتی، سیاسی و اقتصادی می آورد و تفکر داده محور 

را در آن برجسته می کند.
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ــی که با  ــکاري، فروش تجهیزات و یا خدمات فنی مهندس ــاي پیمان در قرارداده
ــازمان های دولتی و یا نیمه دولتی منعقد می گردد؛ معموال یک طرف قرارداد،  س
ــت که بر سرنوشت قرارداد،  ــتگاه اجرایي و یک شخصیت حقوقي عمومي اس دس
ــرکت  ــل توجهي دارد و در طرف مقابل یک ش ــراردادی قاب ــت و آزادی ق حاکمی
ــرار دارد. با توجه به ظهور  ــد، ق ــدی و یا خدماتی که فاقد این مزیت می باش تولی
ــوء  ــی از آن باید جلوی س ــر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناش ــط نابراب رواب
ــود، تا شاهد از بین رفتن  ــکلی و صوری قراردادی گرفته ش ــتفاده از آزادی ش اس
ــدی و اقتصادی  ــرف فعالیت های تولی ــام زندگی خود را ص ــرکت هایی که تم ش
ــیم. توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی قراردادی که  نموده اند نباش
همواره در قراردادهای یک طرفه به نفع کارفرماهای دولتی می باشد؛ ظهور مفهوم 
ــانی و اخالقی  جدیدی از آزادی قراردادی را می طلبد که در آن اصل کرامت انس

در قرارداد رعایت گردد. 
متاسفانه همان طور که پیش تر از این نیز، اتحادیه صنعت مخابرات ایران، بازبینی 
قراردادهای تیپ سازمان های دولتی را که به صورت کامال یک طرفه می باشد را 
ــال نموده است، تاکید می گردد که قواعد حاکم بر  به قوه قضاییه و قوه مقننه ارس
قراردادهای پیمانکاری در کشور ما در زمره حقوق عمومی قرار گرفته است و واضح 
ــت که حقوق عمومی بر روابطی حاکم است که طرفین آن خصوصیتی نابرابر  اس
دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. همان طور که گفته 

توسل به حقوق بنیادین، ظهور مفهوم جدیدی از آزادی قراردادی را می طلبد که در آن اصل کرامت 
انسانی و اخالقی در قرارداد رعایت گردد

وضع مقررات ویژه به  منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه ضروری است

آسیب شناسی  قرادادهای پیامنکاری یک طرفه 

با توجه به ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن،
 باید از سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی مامنعت کرد

در قراردادهای کارفرمایی - پیمانکاری، مقررات برای مقابله با شروط غیرمنصفانه ناکافی است

شد، در قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی، 
ــور  ــی یا اداری کش دو طرف وجود دارد که در یک طرف این رابطه، قوای سیاس
ــته  قرار دارد که به ظاهر مأموریت حفظ و مالحظه منافع عمومی را بر عهده داش
ــی باالیی  برخوردار است که در عمل چنین اتفاقی نمی افتد، به  و از قدرت سیاس
ــای یک طرفه غالبا هر دو طرف به دلیل توقف پروژه و  ــن دلیل که در قرارداده ای
ــکایات صورت گرفته و طرح دعوی با اتالف زمان و منابع مالی روبرو می گردند  ش
ــخاص خصوصی قرار دارند که  از  ــوند و در طرف دیگر رابطه، اش و متضرر می ش
ــاختاری خود ضعیف و شکننده بوده و معموال  ــی و  قدرت س لحاظ قدرت سیاس
ــکار و یک طرفه بودن  ــی توانند از منافع خود دفاع نمایند. این عدم توازن آش نم
قراردادها، شروط غیرمنصفانه و مفاد تحمیلی قراردادها همواره تاثیرات نامطلوبی 
ــه گونه ای که مالحظه می نماییم، عقود پیمانکاری را از یک “عقد  ــی گذارد، ب را م
ــول “آزادی قراردادی” و  ــوق داده و اص ــمت یک “قرارداد الحاقی” س الزم” به س
ــیب پذیر برای  ــاوی قراردادی” را در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آس “تس

بخش خصوصی می سازد.
ــروط غیرمنصفانه شروطی است که اگرچه طبق قواعد عمومی  واضح است که ش
قراردادها و اصل آزادی قراردادی نسبت به متعهد الزام آور است، اما چون تحمیلی 
ــت و  محصول اراده واقعی وی نیست و طرف مقابل با سوءاستفاده از موقعیت  اس
ــبت به طرف ضعیف تر خالف  برتر خود آن را تحمیل کرده، الزام آور بودن آن نس
انصاف و دور از اخالق قراردادی است. به عبارت دیگر، مقصود از شرط غیرمنصفانه 
شرطی است که به واسطه موقعیت ضعیف تر یکی از طرفین، برخالف خواست وی 

توس��ل ب��ه حق��وق بنیادی��ن 
در برخ��ورد ب��ا اص��ل آزادی 
در  هم��واره  ک��ه  ق��راردادی 
قراردادهای یک طرفه به نفع 
کارفرماهای دولتی می باش��د؛ 
ظهور مفهوم جدیدی از آزادی 
قراردادی را می طلبد که در آن 
اصل کرامت انسانی و اخالقی 

در قرارداد رعایت گردد. 

دکتر داود ادیب
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران
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ــود و برای طرف قوی تر امتیازی ویژه در اختیار دارد که تعادل  بر او تحمیل می ش
ــن قرارداد را بر هم می زند. به عنوان مثال در یک ماده قراردادی، کارفرمای  طرفی
دولتی بندی را درج می نماید با عنوان شرایط فسخ و مواردی را عنوان می نماید 

که در صورت تخطی نمودن پیمانکار از این موارد ، قرارداد فسخ می گردد.
ــت که محدوده ای  این موضوع علیرغم بندهای یک طرفه تحمیلی قابل قبول اس
ــا دقیقا در یک ماده دیگری بندی  ــخص ولیکن کارفرم دارد با چارچوب های مش
ــت که کارفرما  ــخ به اختیار کارفرما و مفهوم آن این اس ــی آورد با عنوان فس را م
ــکار  ــخ نماید. آش هر زمان بخواهد می تواند بدون هیچ گونه ادله ای قرارداد را فس
ــت که این رویکرد جزو مصادیق نقض کرامات انسانی و اخالقی قراردادی بوده  اس
و کارفرمایی که چنین قراردادی را می خواهد مبادله نماید به شعور انسانی طرف 

مقابل توهین می نماید. 
ــت که در کشورهای پیشرفته که به واسطه قوانین خود توسعه یافته اند  بدیهی اس
ــال ماده ۳  ــرارداده اند. به عنوان مث ــورد توجه ق ــن خصوص م ــواردی را در ای م
ــرطی را  ــروط غیرمنصفانه، ش ــتورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در خصوص ش دس
ــد، ثانیاً سبب ایجاد عدم  ــن نیت باش غیرمنصفانه می داند که اوالً خالف لزوم حس
ــن، به ضرر مصرف کننده  ــل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفی تعادل قاب

شود.
ــاد قرارداد را  ــکلی یعنی آیا مصرف کننده فرصت اثرگذاری بر مف ــن نیت ش حس
داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در 
ــود، لذا شروطی خالف حسن نیت ماهوی تلقی می شوند که  قرارداد مربوط می ش

سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.
ــازمان ها معموال  یک تیپ  قراردادی را برای هر  ــت که س موضوع بعدی این اس
ــی(  به  نوع خدمتی ) فروش، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی مهندس
ــی از قراردادها که  ــود  تحمیل نموده که این موضوع نیز در برخ ــرف مقابل خ ط
ــد ولیکن مصادیق حقوقی خاصی را در بر  ماهیت اجرایی متفاوتی را دارا می باش
دارد، قرارداد را متاثر از هزینه های مازاد بیمه و مالیات می سازد. قراردادهایی که 
به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده تحمیل و منعقد می شود عامل اثرگذاری 
بر محتوای قرارداد را برای پیمانکاران دشوار می سازد. در واقع این قسم قراردادها 
ــده ، یا به نحوی این مذاکره را مختل  ــع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد ش مان
ــازند و همین امر حتی  سبب می شود تا برخی مفاد قرارداد خواست واقعی  می س

کارفرما نباشد.
ــت که در این تیپ قراردادها، کارفرمایان دولتی  فروشندگان تجهیزات  بدیهی اس
ــازند و  ــی را تنها با یک گزینه مواجه می س و ارایه کنندگان خدمات فنی مهندس
ــروط خاص است که در این حالت،  ــری ش آن هم پذیرش قرارداد به همراه یک س

ــت و در  ــروط تحمیلی اس اختیار پیمانکار محدود به پذیرش قرارداد به همراه ش
مواردی که پیمانکاری قصد مذاکره و چانه زنی داشته باشد از او خواسته می شود 
که از انعقاد قرارداد صرف نظر نمایند. این مشکل در کنار اینکه پیمانکار، به منظور 
ــانی خود، عقد را منعقد می کند و هدف او از انعقاد قرارداد  بقا یا حفظ منابع انس
ــتر مواقع امکان انصراف از قرارداد ناعادالنه را به  ــیدن به سود نیست؛ در بیش رس
جهت ضبط ضمانتنامه توسط کارفرما  از وی سلب و در چنین وضعیتی پیمانکار، 
در بیشتر مواقع  ناچار می شود در مناقصاتی که به عنوان برنده شناخته می شود، 

برای ادامه فعالیت خود به قرارداد ناعادالنه یک طرفه تن در دهد.
در این خصوص پیشنهاد می گردد فرمت قراردادهای سازمان ها و نهادهای دولتی 
ــایل روز و  همچنیـــن  ــان و اقتصاد دانان  آگاه به مس ــط حقوق دان یک بار توس
ــب آن فعالیت، بازبینی  ــکل های اتاق بازرگانی مرتبط با حوزه فعالیتی متناس تش
ــم و اجرایی گردد؛ چرا که در  ــن قراردادها به صورت دو طرفه تنظی ــده و ای گردی
صورت یک طرفه بودن یک  قرارداد، همواره یک طرف قرارداد که غالبا بخش مولد 
ــود که  ــیب می بیند و این امر باعث می ش ــد  آس و فعال اقتصادی جامعه می باش
ــور  ــور نیز کند گردیده و تبدیل به کش چرخ های واحدهای خدماتی، تولیدی کش
ــع یک بخش )که در این جا  ــنجیده و به جهت حفظ مناف ــری گردیم که ناس فقی
ــود گفت منافع بلکه می توان گفت خودخواهی سازمان ها در تحمیل  واقعا نمی ش
ــری صحیح و اصولی  ــش که هیچ نوع بازنگ ــوط به چند دهه پی ــای مرب قرارداده
متناسب با شرایط و  قواعد اقتصادی روز دنیا و همچنین در برخی مواقع کرامات 
ــی اقتصاد در  ــمت فروپاش ــورمان را به س اخالقی در آن ها صورت نپذیرفته( کش

صنعت سوق دهیم. 
ــه جهت قراردادهای یک  ــن که بخش بزرگی از فعاالن اقتصادی ب ــخن آخر ای س
ــن موضوع کامال در جهت  ــند و ای ــتگی و نابودی می باش طرفه در حال ورشکس
ــووالن کشور در راستای جهش تولید می باشد. در کشورمان،  خالف تصورات مس
مقررات برای مقابله با شروط غیرمنصفانه ناکافی است و لزوم وضع مقررات ویژه 
به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه ضروری به 
نظر می رسد. نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد بر اساس حقوق اساسی بدین 
ــد که اگرچه در قراردادها اصل آزادی قراردادی است و اشخــاص  گونه باید باش
ــا نکنند و همچنین در انتخاب طرف قراردادی  ــی توانند قرارداد منعقد کنند ی م
آزاد باشند، اما  در صورتی که توافق طرفین قرارداد منجر به نقض حقوق اساسی 
ــی بر اصل آزادی قراردادی حاکم شده و  ــود حقوق اساس طرف ضعیف قرارداد ش
دامنه آن را محدود نماید. محدود شدن دامنه اصل آزادی قراردادی سبب خواهد 
ــروطی که ناقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد هستند  ــد قراردادها یا ش ش

بی اعتبار شوند. 

با توجه به ظهور روابط نابرابر 
در روابط قراردادی و تبعات 
منف��ی ناش��ی از آن بای��د از 
سوء استفاده از آزادی شکلی 
و صوری ق��راردادی ممانعت 

کرد. 



13
99

اه 
ن   م

هم
 / ب

65
ره  

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

12

نگاه ماه

دکتر جمشید قضاتی
تحلیلگر حوزه فناوری اطالعات

هوش تجاری در جهت افزایش درآمد و کاهش ریزش مشرتکان اپراتورها

امروزه، فضای ارتباط از راه دور گسترده و پرتقاضا است. شرکت های خدمات مخابراتی  باید بتوانند تقاضای گسترده و بی سابقه مناطق ارتباطی را برآورده ساخته 
و به مشتریانی که انتظار سرویسی سریع و مطمئن دارند، خدمات  متمایز ارائه دهند. با ظهور اینترنت اشیا و گسترش استفاده از شبکه های بدون سیم )وایرلس(، 

شرکـــت های مخابراتی باید انبوهی از داده ها را مدیریت کرده، که البته در این مسیر با چالش های آشکار و البته فرصت های بزرگ مواجه می شوند.

ابزار ه��وش تج��اری ارتب��اط از راه دور متکی بر 
ه��وش مصنوعی و پژوهش می تواند هر چیزی از 
دیدگاه های جزئی اشتراک به اشتراک تا روندهای 
درازمدت را براساس نرخ رشد مشترک یا منطقه 

با کدپستی فراهم کند.

همیشه  هوش تجاری یا سیستم عامل های تجزیه و تحلیل داده ها به اندازه  کافی برای 
ایجاد چنین داده های در دسترس و مفید، با سرعت در دسترس نیست. حداقل تا زمانی 
که هوش تجاری تات اسپات )ThoughtSpot( برای سیستم عامل های ارتباط از راه 
دور پدیدار شد. تات اسپات به چهار روش به ارائه دهندگان ارتباط از راه دور کمک می کند 

تا از داده های خود استفاده کنند.

  1 -  قابلیت نظارت بهتر بر مشکالت شبکه و اطالعات موقعیت مکانی؛
با داشتن مجموعه ای از ابزارها می توانند ویدئوهایی با کیفیت باال و چارچوب های زمانی 
خاص با حجم باال را مستقیما از اینترنت دانلود و استفاده کنند، و به هدف دقیق قبلی 
مسائل مربوط به شبکه رسیده و به جزئیات مربوط به وقفه و مشکالت  در خدمات به ارائه 

دهندگان ارتباط از راه دور کمک می کند تا مکان های خاصی را تقویت نمایند.
عالوه برآن، عرضه مورد انتظار 5G – که بافت پیوندی اینترنت اشیا خواهد بود – اهمیت 
بیشتری برای ارائه دهندگان ارتباط از راه دور قائل خواهد بود تا شبکه های خود را به واضح 

ترین شکل مشاهده نمایند.
سیستم های عامل مخابراتی هوش تجاری مانند تات اسپات می توانند به شرکتی که 
متداول ترین وقفه خدماتی را داشته یا مناطقی که بیشترین وقفه را تجربه می کنند یا 

حتی دستگاه هایی که احتماال با بیشترین مشکالت روبرو می شوند اطالع دهند.

  2 - حفظ مشتری فعال؛
ــود، مجبور به استفاده از دستگاه های  ــتری تولید ش هر چه محتوای دیجیتال بیش
بیشتری می شویم که به معنای اعتماد بیشتر به خدمات با کیفیت است. اما مسئله ای 
ــه شکایات مشتری وجود دارد  ــت که تکنولوژی چگونه تکامل می یابد، همیش نیس
ــود تا زمان انتظار و پشتیبانی  ــکالت باید زودتر از موعد حل ش مبتنی بر اینکه مش

ضعیف کاهش یابد.
سیستم عامل هوش تجاری تات اسپات به ارائه دهندگان ارتباط از راه دور کمک می کند 
تا از فراوانی اطالعات برای آگاهی از تصمیمات شان استفاده کنند. اعم از اینکه پیش بینی 
کنید چند نماینده پشتیبانی برای فصل تعطیالت پیش رو نیاز خواهید داشت، چه تعداد 
کارمند پشتیبانی فنی اندروید و آی اُ اس مشغول به کار باشند، تات اسپات این وضعیت 
را واضح می سازد. وقتی اطالعات گسترده بسیار واضح ارائه شود، روند درک مشتری نیز 
آسان تر می شود همانند مقایسه قطعی خدمات در یک روز خاص توسط بخش مشتری یا 
دستگاه ها. در سطحی دقیق تر، نمایندگان حفظ مشتری می توانند خدماتشان را با بررسی 
رایج ترین شکایات مشتریان، یافتن آمار مربوط به شکایاتی که مشتریان بیشتر پشت خط 
تلفن منتظر مانده اند یا حتی شناسایی سواالتی که نمایندگان از طریق ایمیل، بیشتر به 

آنها پاسخ داده اند، افزایش دهند.

  3 - درک بهتر پایگاه مشترک؛
ــتن یک پایگاه مشترک قوی بسیار خوب است، اما بدون داشتن برنامه ای برای  داش
ــتری  ــی و  خدمات مش ــتریان، فرصت های تقابل یا بیش فروش درک بهتر نیاز مش

متمایز تر از دست می رود.
ابزار هوش تجاری ارتباط از راه دور متکی بر هوش مصنوعی و پژوهش می تواند هر 
ــتراک تا روندهای درازمدت را براساس  ــتراک به اش چیزی از دیدگاه های جزئی اش
ــد مشترک یا منطقه با کدپستی فراهم کند در حالی که اشاره به داده های  نرخ رش
غیرمتعارف و ترسیم ارتباطات دارد که به سمت پیشبرد کسب و کار حرکت می کند. 
البته، تمام این مزایا به هدف اصلی کسب و کار یعنی کاهش ریزش مشتری کمک 

می نماید.

  4 - کسب درآمد از اینترنت اشیا؛
ــتاب خود ادامه می دهد. فقط بین سال های 20۱۷-20۱۶،  ــیا به رشد و ش اینترنت اش
دستگاه های اینترنت اشیا، ۳۱ درصد یعنی هشت میلیارد و چهارصد میلیون افزایش پیدا 
کرده است. اینترنت اشیا تا سال 2020، شامل۳0 میلیارد شی خواهد بود. یکی از راه هایی 
ــکیل  ــرکت های ارتباط از راه دور برای کاهش بازده اطالعاتی ترتیب داده اند، تش که ش

شرکت های اینترنت اشیا مانند خودروهای یکپارچه می باشد.
همانطور که فرصت های دیگری مانند ناوگان وسایل نقلیه یکپارچه، آموزش نیروی کار 
و تعهدات رسانه ای پیرامون مسائل موبایل ظهور پیدا کرده است. اشتراک های اینترنت 
ــیا بیشتری برای مدیریت ارائه دهندگان و اطالعات بیشتری برای جمع آوری وجود  اش
دارد. برای اینکه شرکت های ارتباط از راه دور بدرستی اشتراکات اینترنت اشیا را تبدیل به 
سرمایه کنند، مقادیر اطالعات زیادی که جمع کردند باید قابل دسترسی به موقع و درک 
آسان باشد. از آن جا که تات اسپات محاسبات حافظه داخلی را کاهش می دهد، از تعداد 
زیاد کاربرانی که سواالتی برای پرسیدن دارند، کاسته و یافته ها را از طریق تصویرسازی 
ــرکت های ارتباط از راه دور می توانند درآمدهای زیادی  درک آسان منتقل می کند، ش

داشته  باشند.
بیاموزید که چگونه یک ارائه دهنده  ارتباط از راه دور با استفاده از موتور تجزیه و تحلیل داده 

خودکار تات اسپات، ریزش مشتری را تا ۷50 درصد کاهش می دهد.  

  کاهش ریزش مشتری تا 750 درصد بازگشت سرمایه؛
برای سازمان هایی که بدنبال سرمایه گذاری در بخش تجزیه و تحلیل  هستند، ارزیابی 
دقیق بازگشت سرمایه، یکی از مولفه های کلیدی برای رسیدن به موفقیت است. اخیرا، 
شرکت تحلیل گر، اویوم ریسرچ )Ovum Research(، ارزیابی بازگشت سرمایه انجام 
داده بر اساس این که چگونه یک شرکت مخابراتی از تجزیه و تحلیل مبتنی بر جستجو 

برای حل مشکل ریزش مشتریان خود استفاده کرده است.
این شرکت قصد داشت تا نگاه عمیق تری به مشکالت ریزش مشتری خود داشته باشد 
ــوالی که آنها بدنبال پاسخگویی آن بودند، چند نفر نبود بلکه چرایی آن بود. آنها با  – س
تات اسپات توانستند محیط خودکفایی فراهم کنند که همه قادر به انجام تجزیه و تحلیل 
مقدار زیادی داده بودند. از زمان اجرای تات اسپات، ریزش مشتریان آنها کاهش پیدا کرد 

و بازگشت سرمایه ۷50 درصدی داشتند.

در قسمت های بعدی  این مطلب به مسائل زیر پرداخته می شود:
- نکات مهم در زمان جستجوی راه حل تحلیلی

- نحوه انجام ارزیابی جامع بازگشت سرمایه با راه حل تحلیلی
- بازگشت سرمایه توسط مشتری از طریق تجزیه و تحلیل مبتنی بر جستجو
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یک گام 
به جلو

صندوق بین املللی پول از پایان رکود اقتصادی ایران خرب داد

مهیاسازی زیرساخت فعالیت رشکت های خالق و نوآور، الزمه پیرشفت کشور است

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میالدی شاهد رشد 
۳ درصدی باشد و این رشد در سال 2022 نیز به 2 درصد برسد. این در حالی است که 
صندوق در گزارش ماه اکتبر خود رشد اقتصادی ایران در سال های 202۱ و 2022 را به 

ترتیب منفی 2 دهم درصد و مثبت نیم درصد برآورد کرده بود.
ــد 5.5 درصدی اقتصاد جهان،  به گزارش یورونیوز، صندوق بین المللی پول با برآورد رش
پیش بینی کرد که هند تنها کشوری خواهد بود که در سال 202۱ رشد دو رقمی افتصادی 

را تجربه می کند.
صندوق بین المللی پول با انتشار تازه ترین گزارش چشم  انداز اقتصادی جهان اعالم کرد که 
رکود اقتصاد جهانی در سال 2020 به ۳.5 درصد می رسد که 0.۹ درصد بیش از برآورد 
پیشین این نهاد مالی بین المللی است. با این حال صندوق پیش بینی کرده که با ادامه 
اجرای واکسیناسیون کووید-۱۹، رشد اقتصاد جهان در سال 202۱ با 0.۳ درصد افزایش 

نسبت به برآورد قبلی این نهاد به 5.5 درصد و در سال 2022 نیز به ۴.2 درصد برسد.
ــال گذشته میالدی رکود ۸ درصدی را تجربه  بر پایه این گزارش، اقتصاد هند که در س
کرده، در سال 202۱ با افزایش ۱۱.5 درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد 
شد. پس از هند، چین شاهد باالترین رشد اقتصادی در سال 202۱ خواهد بود و تولید 
ناخالص داخلی این کشور ۸.۱ درصد افزایش خواهد یافت. البته صندوق بین المللی پول 
تصریح کرده که چین در سال گذشته میالدی نیز با رشد اقتصادی 2.۳ درصدی مواجه 

بوده است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که منطقه اقتصادی یورو نیز پس از 
ــاهد رشد اقتصادی ۴.2 درصدی در  ــال 2020، ش تن دادن به رکود ۷.2 درصدی در س
ــال 202۱ خواهد بود و در سال 2022 نیز رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه به  س

۳.۶ درصد می رسد.
ــال های 202۱  مطابق این گزارش، آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در س
ــد خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور  و 2022 به ترتیب ۳.5 و ۳.۱ درصد رش
در سال 2020، 5.۴ درصد کاهش یافته بود. برآورد صندوق همچنین نشان می دهد که 
اقتصاد فرانسه و اسپانیا در سال جاری میالدی رشد باالتری را نسبت به بریتانیا تجربه 

خواهند کرد.

 بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز 
پس از کوچک شدن ۳.2 درصدی در سال 2020، طی سال جاری میالدی شاهد رشد 
۳ درصدی خواهد بود. در میان کشورهای این منطقه، اقتصاد عربستان سعودی پس از 

انقباض ۳.۹ درصدی در سال گذشته میالدی با رشد 2.۶ درصدی مواجه خواهد شد.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میالدی 
شاهد رشد ۳ درصدی باشد و این رشد در سال 2022 نیز به 2 درصد برسد. این در حالی 
ــد اقتصادی ایران در سال های 202۱ و  ــت که صندوق در گزارش ماه اکتبر خود رش اس

2022 را به ترتیب منفی 2 دهم درصد و مثبت نیم درصد برآورد کرده بود.
گزارش این نهاد مالی بین المللی حاکی است که اقتصاد ایران در سال گذشته میالدی 
ــده که کمتر از رشد منفی ۶.5 درصدی در سال 20۱۹ میالدی  ۱.5 درصد منقبض ش

بوده است.

ــعه صادرات و  عضو فراکسیون های توس
مناطق کمتر توسعه یافته مجلس شورای 
اسالمی، گفت: اگر طالب رشد کشور در 
ــه بخش ها به ویژه در ابعاد اقتصادی  هم
ــاخت های اجرایی و  ــتیم باید زیرس هس
ــرکت های  ــد ش قانونی الزم را برای رش
ــن  خالق و دانش بنیان فراهم کنیم.حس
ــردم رزن در مجلس  ــده م لطفی نماین
ــورای اسالمی گفت: پیش از هر چیز،  ش
ــی و فناوری  ــد از زحمات معاون علم بای
رئیس جمهوری، تشکر کرد که انصافاً نهادینه شدن فرهنگ شرکت های دانش بنیان و زیست 
بوم نوآوری و خالقیت در کشور مرهون تالش های ایشان است.عضو فراکسیون های توسعه 
صادرات و مناطق کمتر توسعه یافته مجلس شورای اسالمی، در ادامه بیان کرد: اگر طالب 
رشد کشور در همه بخش ها به ویژه در ابعاد اقتصادی هستیم باید زیرساخت های اجرایی 
و قانونی الزم را برای رشد شرکت های خالق و دانش بنیان فراهم کنیم. این زیرساخت ها 
و زیست بوم نوآوری در کشور، همچون یک موجود زنده نیازمند رسیدگی و حمایت های 

هر روزه است.اگر طالب رشد کشور در همه بخش ها به ویژه در ابعاد اقتصادی هستیم باید 
زیرساخت های اجرایی و قانونی الزم را برای رشد شرکت های خالق و دانش بنیان فراهم 
کنیم. لطفی توسعه موزون و یکسان زیست بوم صنایع نرم و خالق در کشور را یک مسئله با 
اهمیت توصیف کرد و افزود: برای رشد متوازن و قابل قبول زیست بوم نوآوری و خالقیت در 
کشور باید اقدامات قانونی الزم انجام شود تا قوانین مورد نیاز این شرکت ها به تصویب برسد. 
بی شک با توجه به بررسی قانون حمایت از جهش تولیدات دانش بنیان در مجلس می توان 
نام شرکت های خالق را نیز در این قانون قرار داد تا این جوانان خالق نیز از حمایت های 

مورد نیاز بهره مند شوند.
وی توسعه تعامل بیشتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجلس شورای  اسالمی 
را یک ضرورت برشمرد و گفت: این معاونت با توجه به آگاهی و شناختی که از نیازها و 
ــائل را در رایزنی های متعدد به  ــرکت های خالق و فناور دارد باید این مس چالش های ش
اطالع نمایندگان برساند و طرح ها، مستندات وپیشنهادات خود را به اصطالح در کازیوی 
نمایندگان قرار دهد تا آنها نیز آشنایی بیشتری با نیازمندی های این حوزه از لحاظ قانونی 
پیدا کنند.لطفی همچنین بیان کرد: بی شک نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مشتاق 
ــتند که در این زمینه همکاری کنند و امیدوار هستیم نتیجه این افزایش تعامل و  هس

همکاری، رشد هر چه بیشتر زیست بوم نوآروی و خالقیت در کشور باشد.
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گسرتش زیست بوم نوآوری با نخستین شهر هوشمند کشور

اقتدار جامعه در گرو قدرت علمی و فناورانه است

استفاده از ظرفیت های داخلی جهت توسعه صنعت حمل ونقل هوشمند
زنجیره حمل ونقل هوشمند با هدف استفاده از ظرفیت های 
داخلی برای توسعه این صنعت، در یک همکاری مشترک 
شناسایی و تکمیل می شود.گروه هوشمندسازی ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با همکاری دفتر تدوین مقررات 
حمل ونقل، ایمنی و پدافند غیرعامل وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال ایجاد شورای سامانه های هوشمند ترابری )سهت( 
هستند تا با این کار همه فعاالن و ظرفیت های بومی حوزه 
حمل ونقل هوشمند در کشور شناسایی و زیر یک سقف جمع 
شوند.بازیگرانی چون نهادهای دولتی، شرکت های دانش بنیان، 
استارتاپ ها، مراکز نوآوری و دیگر مجموعه های مرتبط با این 
حوزه که نقشی اثرگذار در توسعه صنعت حمل ونقل هوشمند 
در کشور دارند. ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 

پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز قرار 
است در این کار، وظیفه ایجاد زیرساخت های سخت افزاری، 
ــامانه های مختلف هوشمند  نرم افزاری و ارتباطی میان س
حمل ونقل را به عهده گیرد.این ظرفیت ها از طریق شناسایی 
شرکت های فعال در حوزه حمل ونقل هوشمند و شناخت 
ــت آمده  کافی از توانمندی های داخلی در این حوزه به دس
است. شرکت هایی که محصوالت و خدمات خود را با حمایت 
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری توسعه داده و تجاری سازی 
ــترک مقرر شده است که دو  کرده اند.در این همکاری مش
طرف برای توسعه و به کارگیری توان شرکت های دانش بنیان 
در فعالیت ها و مطالعات مد نظر معاونت حمل ونقل وزارت راه 

و شهرسازی با یکدیگر همکاری کنند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، گفت: ظرفیت ایجاد شده برای پارک علم و فناوری 
موجب شده است روند شکل گیری یک شهر هوشمند شتاب بگیرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از فرآیند احداث پارک علم و فناوری ایرانیان در 
ــهر تازه تاسیس آیلند بازدید کرد.سورنا ستاری در این بازدید با بیان این که راه ایجاد  ش
ــتین شهر هوشمند کشور هموار شده است، گفت: ظرفیت ایجاد شده برای پارک  نخس
علم و فناوری موجب شده است روند شکل گیری یک شهر هوشمند شتاب بگیرد. شهر 
اقامتی تفریحی و تجاری آیلند، با ظرفیت ۱۴00 هکتار، مجموعه ای از مراکز تفریحی، 
ــار از این مجموعه به پارک علم و  ــت. ۴۳ هکت ــی و فناور را در خود جای داده اس اقامت
فناوری ایرانیان اختصاص دارد و از ظرفیت استقرار شرکت های دانش بنیان، شتابدهنده های 
فناوری و صنایع خالق و فرهنگی برخوردار است.ستاری با اشاره به حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از توسعه زیرساخت های دانش بنیان در کشور، افزود: هدف از 
این بازدید حمایت از توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری برای شرکت ها و افرادی است 
که در مسیر حل مشکالت جامعه با خدمات و راهکارهای نوآورانه گام برمی دارند.معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به پیگیری و جدیت برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان، واحدهای فناور و صنایع خالق در پارک علم و فناوری ایرانیان گفت: با حمایت 
از این مجموعه فناور تالش می کنیم ضمن شکوفا شدن ظرفیت های شهر هوشمند، راه 
برای توسعه فناوری های پیشرفته در این فضا فراهم شود.همچنین واگذاری زمین به 25 

مجموعه فناور انجام شده و با توجه به ظرفیت منطقه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری، راه را 
برای توسعه عرضه و تجاری سازی محصوالت و خدمات دانش بنیان فراهم می کند.

ایجاد منطقه شرکت های دانش بنیان زیستی و دارویی در قالب شهر واکسن از برنامه های 
آینده پارک علم و فناوری ایرانیان است.با تکمیل این شهر هوشمند، 2۹۷00 شغل فناور 
ایجاد می شود و خلق ارزش افزوده از محل تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و خدمات 

فناورانه محقق خواهد شد.

ــی و اجتماعی وزارت علوم،  معاون فرهنگ
تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش پررنگ 
خانواده بزرگ آموزش عالی در جهش تولید 
گفت: اقتدار یک جامعه در گرو اقتدار علمی 
ــت.دکتر غالمرضا  و فناوری آن جامعه اس
غفاری، در آیین اختتامیه »همایش ملی 
ــد« که در  ــگاه در جهش تولی نقش دانش
محل سالن شهدای جهاد علمی این وزارت 
برگزار شد، با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در دیدار با جامعه دانشگاهی کشور 
ــت: مقام معظم رهبری در اکثر دیدارهای خود با جامعه دانشگاهی بر شتاب  اظهار داش
علم و فناوری تاکید کرده اند و اینکه اهداف متعالی جامعه اسالمی بر پایه بنیادهای علمی 
ــده است و حتی در دوران جاهلیت هم جامعه از نقش قلم و علم بی بهره  پایه گذاری ش
نبوده است.معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در ادامه افزود: در بحث »جهش تولید« 
ــامل همه حوزه های اقتصادی،  ــت که ش صحبت از یک جریان و یک فرآیند فراگیر اس
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه می شود و جامعه ای موفق است که از کنشگران فعال 

برخوردار باشد.
دکتر غفاری با اشاره به نقش دانشگاه ها و علم و دانش در فرایند تولید گفت: اقتدار یک 
جامعه در گرو اقتدار علمی و فناوری آن جامعه است.وی تصریح کرد: جامعه انقالبی ما 
ــت سر گذاشته است و امروزه از یک کارگزاری و کنشگری باال  تحوالت عدیده ای را پش

برخوردار است و با مدیریت درست می توان از این ظرفیت ها استفاده بهینه کرد.
دکتر غفاری با اشاره به هجمه های کشور های استعمارگر خاطرنشان کرد: وقتی صحبت 
از جهش تولید می شود نقش خانواده بزرگ آموزش عالی پررنگ تر می شود و دو عرصه 
مطرح می گردد یکی فعالیت های تخصصی در قالب تولید علم و فناوری که قسمت ملموس 
ــگاهی و پژوهشی است و دومین عرصه که  ــت و بر آمده از واحدهای دانش این عرصه اس
جهت دهنده است همان ذهنیت و فرهنگ ذهنی کنشگران اجتماعی است.به گفته وی، 
این فرهنگ کنشگری باعث ارتقای جامعه علمی کشور می شود و کسب این فرهنگ نیز در 
نهادهای آموزشی صورت می گیرد و باید میل به تعالی، میل به استقالل و توسعه در تفکر 
کنشگران ایجاد شود که چنین تفکری در دوران دفاع مقدس هم در ذهن رزمندگان بود 
که آنها نیز افق پیشرو را پیروزمندانه می دانستند؛ لذا با تمام سختی های جنگ از تالش شان 
برای پیروزی دست نمی کشیدند و اکنون آموزش عالی کشور در زمینه جهش تولید از 

نقش مهمی برخوردار است.
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ارزش معامالت تجارت الکترونیکی در نیمه نخست سال جاری حدود چهار برابر افزایش یافت

پیگیری تقلب در امتحانات مجازی از طریق پلیس فتا

ــالت در حوزه تجارت  ــک، گفت: ارزش کل معام ــعه تجارت الکترونی رئیس مرکز توس
ــش ماهه اول امسال ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.علی رهبری،  الکترونیکی در ش
افزود: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: افزایش حدود ۴ برابری ارزش معامالت 

تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال را شاهد بودیم.

  رشد سه برابری نمادهای اعتماد الکترونیکی صادره
وی با اعالم اینکه تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی )e-namad( صادره نیز در شش ماهه 
اول امسال رشد سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، تصریح کرد: مدت 
زمان صدور نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( از پنج روز به یک روز کاهش پیدا کرد که این 
تسهیل در افزایش تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی صادره بسیار موثر بوده است.رئیس 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اضافه کرد: بیشترین پراکندگی نماد اعتماد الکترونیکی 
در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی بوده است.رهبری 
در ادامه بیان کرد: ۳۳۳ هزار وب سایت در حوزه تجارت الکترونیکی فعال است و ۷۶ هزار 

واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد می باشند.

  افزایش 2.5 برابری گواهی های امضای الکترونیکی در شش ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

وی همچنین با بیان اینکه تعداد گواهی های امضای الکترونیکی نیز در شش ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2.5 برابر شده است، گفت: مجموعاً بیش از ۹۶0 
هزار گواهی امضای الکترونیکی تا پایان شهریور ماه امسال صادر شده است و مرکز ریشه، 
هفت مرکز میانی و شورای سیاستگذاری زیرساخت کلید عمومی در زمینه صدور گواهی 
امضا الکترونیکی فعالیت دارند.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: تعداد 

کاربران اینترنت ۸۶.0۱ میلیون عدد است که ضریب نفوذ اینترنت نیز توسعه یافته است. 
رهبری گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به ۶5 درصد رسیده است که بیش از 5۴ 

میلیون نفر کاربر این تلفن هستند.

  رشد 52 درصدی تراکنشهای الکترونیکی در نیمه نخست سال
ــعه تجارت الکترونیکی، با اعالم اینکه در شش ماه امسال ۱.5 میلیارد  رئیس مرکز توس
عدد تراکنش الکترونیکی انجام شد، افزود: این رقم در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته 52 
درصد رشد یافته است.رهبری ادامه داد: روش ارائه کاال در کنار وب سایتها در سایتهای 
دارای نماد اعتماد، ۸۱ درصد شبکه های اجتماعی، ۴۶ درصد پیام  رسان ها و 2۸ درصد 

اپلیکیشن های موبایل بوده است.

  ارتقای ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی برای پاسخگویی به تقاضاها
وی همکاری و مشارکت مردم، بخش خصوصی، کسب و کارها و دولت در دوران شیوع 
کرونا را موجب گسترش بکارگیری خرید اینترنتی و ترجیح مردم به خرید اینترنتی اعالم 
ــب و کارها اقدام به ارتقاء ظرفیت خود برای پاسخگویی به این افزایش  کرد و افزود: کس
تقاضای مردمی کرده اند. همچنین جشنواره های فروش مجازی از جمله جشنواره مجازی 
بهاره و رمضانی برگزار شد.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه افزایش 
ــتاره های ای نماد  ــب و کارها را از طریق رتبه بندی آنها در قالب س اعتماد مردم به کس
در دستور کار داریم، بیان کرد: تقویت نظارت و رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای 
اینترنتی را دنبال می کنیم و همچنین با وجود اینکه تنها یک ماه و نیم از اجرای رتبه 
ــت ولی حدود ۱00 کسب و کار در این  ــتاره های نماد نگذشته اس بندی و اختصاص س

فرآیند ثبت نام کرده اند.

E-Sonoof  فروش اینترنتی یکهزار واحد صنفی سنتی از طریق سامانه  
رهبری اضافه کرد: سامانه E-Sonoof جهت اتصال واحدهای سنتی صنفی به فروشگاه ها 
و سکو )پلتفرم های( اینترنتی و ایجاد امکانات برای ورود این صنوف راه اندازی شد و حدود 
ــنتی صنفی جدید که تا کنون فروش اینترنتی نداشتند از طریق این  یک هزار واحد س

فروشگاه ها در جشنواره های مجازی بهاره و رمضان شرکت کردند.
وی با اشاره به اینکه کسب و کارهای کوچک با رتبه بندی سهم خود را در بازار بیشتر 
می کنند، ادامه داد: ۱00 کسب و کار برای کسب ستاره و شرکت در این رتبه بندی ثبت 
نام کردند که 2۶ کسب و کار موفق به اخذ ستاره شدند و مابقی در مسیر ارزیابی هستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بخشی از 
ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی را به موضوع امنیت آنها اختصاص دهیم و باید به یک 

مدل برای اندازه گیری امنیت برسیم.

ــاهده یک  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در صورت مش
ــج برای تقلب در امتحانات مجازی، موضوع را از طریق  روش رای
ــور غالمی در گفت وگو با  پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد.منص
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مسئولیت برگزاری امتحانات 
مجازی دانشجویان بر عهده استادان است.او افزود: استادان باید 
تمهیداتی را در نظر بگیرند تا از ارزیابی دانشجویان به نتایج قابل 
اعتمادی دست یابند، به همین منظور توصیه شده تا چند روش 
را در طول ترم برای ارزیابی دانشجویان مورد استفاده قرار دهند و 
صرفا متکی به نمره امتحان پایان ترم دانشجویان نباشند.غالمی 
با بیان اینکه در مواردی که عمدتا به یک روش رایج تقلب انجام 
شده باشد از طریق پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد، تاکید کرد: 
در مواردی با تقلب  دانشجویان برخورد کرده ایم که امیدواریم این 
موضوع به عنوان بحث رایج در بین دانشجویان مطرح نشود، چرا 
که ما به همه دانشجویان اعتماد داریم و آنان می دانند که حاصل 

این ارزیابی ها برای تضمین آینده خودشان بوده و به آن ها اطمینان 
می دهد که می توانند این مسیر و مرحله را با موفقیت طی کنند.

وزیر علوم مطرح کرد: اگر دانشجویان از اعتماد دانشگاه ها در زمان 
امتحانات سوء استفاده کنند در آینده دچار گرفتاری خواهند شد؛ 
بنابراین توصیه می کنم تا دانشجویان به نمره اصلی خودشان راضی 
باشند و به هیچ عنوان برای اخذ نمره بیشتر اعتبار و حیثیت علمی 

و دانشگاهی خود را بر باد ندهند.
غالمی یادآوری کرد: هیچ آماری در خصوص تفاوت میان تقلب 
در امتحانات حضوری و مجازی نداریم و پیگیری این موضوع بر 
عهده استادان و دانشگاه هاست؛ چرا که این جریان را به عنوان 
جریان واقعی پیگیری نمی کنیم. توصیه ما این است که استادان 
و دانشگاه ها مراقب باشند تا بحث تقلب در میان دانشجویان اتفاق 
نیفتد، نباید این موضوع باعث شود تا عملکرد دانشگاه ها، استادان 

و دانشجویان زیر سوال رود.
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تصویب استاندارد کیفیت توان الکتریکی دستگاه های استخراج رمز ارز

ظرفیت استخراج سالیانه رمز ارز در ایران ۶۶0 میلیون دالر است

ــی و تصویب  مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، از بررس
استاندارد کیفیت توان الکتریکی دستگاه های استخراج رمز ارز در نشست کمیته تصویب 
استانداردهای صنعت برق ایران خبر داد. عبدالصاحب ارجمند با اشاره به برگزاری نشست 
ــتانداردهای صنعت برق ایران به ریاست معاون برق و انرژی و حضور  کمیته تصویب اس

ــتانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: در  مدیر کل دفتر تدوین اس
ــت، برنامه ریزی الزم در خصوص توسعه و ارتقای سطح استانداردهای صنعت  این نشس

برق انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش روزافزون دستگاه های استخراج رمز ارز و فناوری 
اینگونه تجهیزات که به طور معمول به فناوری تولید بیت کوین شناخته می شوند، هیئت 
وزیران در جلسه ششم مرداد سال ۹۸، سازمان ملی استاندارد ایران را موظف کرد که با 
همکاری وزارتخانه های نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات، برچسب انرژی و استانداردهای 
کیفیت توان تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها )ماینینگ( را تدوین 
و ابالغ کند. ارجمند گفت: در این نشست مقرر شد سازمان ملی استاندارد در سریع ترین 
ــایت آن سازمان قرار دهد.  ــتاندارد ملی تصویب و در س زمان ممکن، آن را به عنوان اس
استاندارد »مصرف و برچسب انرژی دستگاه های استخراج رمز ارز« نیز با همکاری وزارت 
نیرو و سازمان ملی استاندارد تدوین و با شماره ملی 22۸00 در شهریور ماه سال جاری در 
سایت سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبات 
سیزدهم مرداد ۹۸ و ۱5 تیر امسال هیئت وزیران، رعایت استانداردهای مزبور برای تمامی 

دستگاه ها و مزارع استخراج رمز ارز الزامی است.

بر اساس گزارش های وزارت صمت، میزان استخراج سالیانه رمز ارز در دنیا ۹۷00 میلیون 
دالر و ظرفیت استخراج سالیانه رمز ارز در ایران ۶۶0 میلیون دالر، معادل ۷.5 درصد کل 
دنیا تخمین زده شده است.بر اساس آمار و اطالعاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در اختیار ایسنا، قرار داده از 2۸ آبان سال گذشته تا پایان دی ماه امسال ۱۸۷0 
مورد ثبت نام در سامانه بهین یاب برای صدور جواز تاسیس در زمینه استخراج رمز ارز انجام 
شده که ۱۳۸0 مورد مجوز صادر شده که مجموع ظرفیت جواز های تاسیس صادر شده 
۷۶ میلیون تراهش بر ثانیه، معادل تقاضای ۱۷00 مگاوات است.البته بر اساس این گزارش 
اکثر مجوزها فاقد پیشرفت فیزیکی بوده و ابطال سیستمی شده است.در این میان در مدت 
یاد شده ۱۶ مورد ثبت نام برای صدور پروانه بهره برداری انجام شده که از میان آنها تنها دو 
مورد موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده اند. مجموع ظرفیت پروانه های بهره برداری 

صادر شده نیز 5 هزار تراکنش بر ثانیه  معادل تقاضای 0.۱ مگاوات است.  
  وضعیت فعالیت ماینرها در مناطق آزاد

همچنین در این گزارش آمده که بر اساس اعالم وزارت نیرو با 2۱ بنگاه به میزان ۳۱0 
ــتقر  ــده که ۷ واحد از آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مس مگاوات قرارداد منعقد ش
هستند و برای هیچ یک پروانه بهره برداری در سامانه بهین یاب صادر نشده است. در مورد 
وضعیت خود اظهاری در سامانه بهین یاب نیز این گزارش از ثبت نام 2۱۱2 مورد متقاضی 
خبر می دهد که ۱22۶ مورد از آنها حدود ۱۱ میلیارد تومان عوارض دولتی برای 5۶ هزار 
و ۷00 دستگاه پرداخت کرده اند و مجموع تعداد ماینرهای اظهار شده در فرایند تاکنون 

۱20 هزار دستگاه بوده است.  
  سهم بیت  کوین از رمزارزهای جهان

در این گزارش به وضعیت رمز ارزها در جهان و ایران هم پرداخته شده که بر اساس آن 
ــز ارز در دنیا ۹۴0 میلیارد دالر، گردش روزانه آن ۱5۳ میلیارد دالر و  ــازار رم ارزش کل ب
تعداد رمز ارزهای جهانی ۸2۴۹ عدد عنوان شده که سهم بیت کوین از کل این بازار ۶۸ 
درصد است. همچنین میزان استخراج سالیانه رمز ارز در دنیا ۹۷00 میلیون دالر و ظرفیت 
استخراج سالیانه رمز ارز در ایران ۶۶0 میلیون دالر، معادل ۷.5 درصد کل دنیا تخمین زده 
شده است. همچنین استخراج جهانی سالیانه بیت کوین ۳2۴ هزار بیت کوین معادل ۱۱ 
هزار میلیون دالر است که برآورد می شود استخراج فعلی این رمز ارز به صورت غیر رسمی 
در ایران سالیانه حدود ۴ تا ۶ درصد تولید جهانی، یعنی حدود ۱۹ هزار و 500 بیت کوین، 
معادل ۶۶0 میلیون دالر باشد. البته برآوردها حاکی از این است که ظرفیت استخراج و 
ــای صادره در صورت تبدیل به پروانه بهره برداری  در ایران معادل ۴2000 بیت  مجوزه
کوین یعنی ۱۴00 میلیون دالر باشد. گفتنی است که در محاسبات یاد شده نرخ هر بیت 

ــده است. ایجاد فرایند خوداظهاری از 2۷ مردادماه  کوین ۳۴ هزار دالر در نظر گرفته ش
امسال شروع شده و همچنان ادامه دارد، اما فرصت ثبت نام متقاضیان، پرداخت حقوق و 
عوارض دولتی، دریافت مجوز فعالیت از وزارت صمت یا اعالم فهرست مراکز دارای جواز 
تاسیس استخراج رمز ارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری دستگاه را دارند پنجم بهمن 
ماه به پایان رسید. پنجم اسفندماه امسال نیز مهلت تعیین تکلیف ماینرها و بارگذاری 
مدارک توسط متقاضیان در سامانه بهین یاب به پایان می رسد.البته آمار ارائه شده مربوط 
به واحدهایی است که با مجوز فعالیت می کنند، اما در هفته های اخیر در پی افزایش مصرف 
برق در کشور و خاموشی های پراکنده، فعالیت تعدادی از ماینرهای بدون مجوز متوقف شده 
است. در زمستان امسال ابتدا کالن شهرها به ویژه تهران با آلودگی شدید هوا مواجه بودند 
که علت آن استفاده از مازوت در نیروگاه ها به دلیل کمبود گاز طبیعی بود، هرچند اظهارات 
ضد و نقیضی در این رابطه مطرح شد. بعد از آن هم شاهد قطعی گسترده برق منازل و 
سپس برق شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی بودیم که گمانه زنی های مختلفی در 
این زمینه مطرح شده. برای مثال در هفته های گذشته، گزارش هایی از حضور چینی ها 
برای استخراج بیت کوین در ایران منتشر شده و این گمانه زنی مطرح شده که یکی از دالیل 
قطعی گسترده برق در سال جاری افزایش چشمگیر استخراج رمزارزها به صورت قانونی و 
غیرقانونی است. بنابراین در هفته های اخیر اخباری از برخورد با برخی از ماینرهای غیرمجاز 
منتشر و همچنین اعالم شد که در راستای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از خاموشی با 
استخراج کنندگان رمز ارز مجاز مذاکره شد تا در این زمان فعالیت خود را متوقف کنند و در 
این راستا فعالیت استخراج کنندگان رمز ارز چینی هم متوقف شد. البته سخنگوی شرکت 
ــبت  ملی گاز نیز اخیرا اعالم کرده که مصرف گاز از ابتدای دی ماه حدود ۱0 درصد نس
به مدت مشابه پارسال افزایش یافته که یکی از دالیل این مسئله، شیوع بیماری کرونا و 

افزایش استفاده از آب گرم و دلیل دوم آن ورود موج سرما به کشور است.
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کنکاش

نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه  »شفافیت اطالعات« تاکید دارد که ترس از برمال شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بسته ای سوق می دهد 
که مردم نتوانند به سهولت به اطالعات عمومی موجود در دستگاه ها دسترسی داشته باشند که نتیجه آن ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بسته ای است 

که زمینه ساز فساد و اعمال فسادانگیزی است و سرنوشت جامعه به خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر می سازد.

»نگرانی از افشای اطالعات درون سیستمی رصف نظر از محتوا، 
منایان ترین چالش نظام حقوقی است«

ــه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت« با عنوان  در فصلی از پژوهش مفصل »موسس
ــات، تحدیدات و راهکارها« پیرامون  ــفافیت اطالعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطالع »ش
ــفافیت اطالعات در ایران و چالش های آن«، آمده است:  ــرفصل »روند حقوقی ش س
ــال ۱۳۳۷ و قانون مربوط به  ــابقه  شفافیت اطالعات در نظام حقوقی کنونی از س س
ــکری ظاهِراً آغاز  ــوری و لش ــیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کش رس
ــود و در ۱۳5۸ با تصویب قانون اساسی و نگاهی متحول به حکومت و اندیشه  می ش
ــیر دیده  ــتاب گرفتن این مس ــی آن و تدوین اصول متعدد در این زمینه، ش زیربنای
ــعار اصلی انقالب اسالمی بود، قانون فعالیت  ــود. به منظور تحقق آزادی که ش می ش
ــید. روند  ــال ۱۳۶۴ به تصویب رس ــال ۱۳۶0 و قانون مطبوعات در س احزاب در س
قانون گذاری مرتبط با فساد و شفافیت اطالعات از ۱۳۸۱ شتاب گرفت و در سال های 
اخیر شاهد تصویب قوانین خاصی هستیم که به محورهای اصلی موضوعات یاد شده 
می پردازد. واکاوی محتوایی قوانین، چالش های جدی عدم توفیق در نیل به هدف و یا 
اهداف نهایی را نمایان می سازد. نگاه چالشی به موضوعات بر این پیش فرض استوار 
است که افراد جامعه سیاسی محق قلمداد می شوند و قدرت برآمده از درون جامعه، 
ــت و هر گونه تقنین و اقدام باید در مسیر تأمین حقوق ملت، درستی و  امین آنهاس

اعتبار خود را تحصیل کند.
این پژوهش می افزاید: نگرانی از افشای اطالعات درون سیستمی صرف نظر از محتوای 
آنها را شاید بتوان نمایان ترین چالش نظام حقوقی دانست. ترس از انتقاد و برمال شدن 
خطاها، اشتباهات، تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بسته ای سوق می دهد که مردم 
نتوانند به سهولت به اطالعات عمومی موجود در دستگاه ها دسترسی داشته باشند. 
ــته ای است که  ــرگرایی، ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بس نتیجه س
زمینه ساز فساد و اعمال فسادانگیزی می شود که سرنوشت همه جامعه به خصوص 

توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر می سازد.
ــان در اغلب  ــاز کشس ــود: بهره گیری از مفاهیم مقیدس در این پژوهش تاکید می ش
قوانین، از دیگر چالش های مشهود است. از این گونه مفاهیم تعریف قانونی مشخص و 
دقیقی ارائه نشده و گستره معنایی آن ها تعیین نگردیده است. وجود چنین مفاهیمی 
امکان تفسیر موسع و فراخ را فراهم ساخته و قلمرو سیالی به وجود می آورد که حد و 
مرز آن در هر زمان در اختیار حاکمیت است. سیالیت دامنه مفاهیم تقییدی موجب 

ــتخوش سلیقه مجریان در  ــود حقوق و آزادی  مردم دس می ش
عرصه های مختلف سیاست، قضا و اداره شود و آسیب شدیدی 

بدان تحمیل گردد.
پژوهش »موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت« می افزاید: 
ــایر حقوق و آزادی  را می توان در  ــتن امنیت بر س اولویت داش
همه قواعد مرتبط با شفافیت و فساد بررسی نمود. طبقه بندی 
اطالعات و تعیین نوع سطح آن ها در صالحیت مقامات دولتی 
ــت. قانون گذار بی آنکه تمامی معیارهای طبقه بندی اسناد  اس
ــخص نماید و سطح دقیق مقامات صالح را معین سازد،  را مش
ــناد را واجد صالحیت به  به طور کلی مقامات تنظیم کننده اس
ــت. اولویت داشتن مفهوم امنیت بر حقوق  این امر دانسته اس
ــده گرفتن ترجیح و اصل کرامت ذاتی  و آزادی ، ترجمان نادی
انسان به عنوان بنیان همه حقوق و آزادی  از جمله حق تعیین 
ــی به  ــته آن نظیر آزادی دسترس ــت و مفاهیم همبس سرنوش
ــت. در چنین نگاهی رعایت حقوق مردم اولویت  اطالعات اس
ــود و نظارت همگانی بر حاکمیت  ــوب نمی ش ــت محس نخس
جایگاهی ندارد، اما نظارت بر حقوق و آزادی  به نحوی فراگیر و 
با تشکیالتی کاماًل حاکمیتی و با اختیارات گسترده و تام پیش بینی شده و به نوعی 

فرد با قدرت تنها واگذارده شده است.
در این پژوهش خاطرنشان شده است: اعتراض ناپذیری تصمیمات از دیگر چالش های 
آسیب زاست. پیش بینی امکان بازنگری، اعمال دقت بیشتر در رعایت قانون و تأمین 
حقوق مردم را در پی دارد. مرجع بازنگری در صورتی کارآیی الزم را دارد که مستقل 
ــه اولویت  ــتگاه تصمیم گیرنده و فضای فکری حاکم بر آن و متکی بر اندیش از دس
حقوق و آزادی  مردم باشد. در برخی موارد اساساً تصمیمات غیرقابل تجدیدنظرند و 
ــده است شرایط فوق در آن ها مشاهده  در مواردی که امکان بازنگری پیش بینی ش

نمی شود.
ــانه ها،  ــوری حاکم بر رس ــه مردم نهاد می گوید: فضای خودسانس پژوهش این موسس
مطبوعات و حتی شهروندان جامعه، اگر چه مستقیماً به قوانین مرتبط نیست، اما به شیوه 
اجرای قوانین باز می گردد. شهروندان با وجود قواعد ضعیف حمایتی مندرج در قوانین 
ــتگاه های مجری ممکن است آن را به گونه ای اجرا کنند که حقوق  به لحاظ آنکه دس
تضییق و تضییع شود به جانب احتیاط گام نهاده و برای پرهیز از تبعات گرفتاری های 
بعدی سعی در خودسانسوری می نمایند. چنین روندی قطعاً به شفافیت مورد انتظاری 
که بتواند سد سدیدی در مقابل فساد در عرصه های مختلف باشد نمی انجامد. شهروندان 
اگر با برآورد عملکرد حاکمیت، اراده جدی و اهتمام فراگیری در تأمین حقوق وآزادی 
و اجرای قوانین به گونه ای که به اهداف مورد انتظار نائل گردد، نیابند، همکاری آنها به 

غایت کاهش می یابد و چه بسا به عدم هرگونه همکاری بینجامد.
ــهروندان و در مسیر  ــت: فقدان ضمانت اجرا به نفع ش در ادامه این پژوهش آمده اس
تأمین اجرای درست و دقیق حقوق و آزادی آنها از دیگر چالش های نظم حقوقی در 
برخی قوانین با نگاه تسامح و در همه قوانین در یک رویکرد دقیق به شمار می رود. 
اگر چه در بعضی قوانین ضمانت اجرای حداقلی مشاهده می شود، اما اثرگذاری آن به 
قدری اندک است که بود و نبود را بالسویه می سازد. برخی دیگر از قوانین نیز اساساً 
ــهروندان در اینکه صاحبان قدرت مصمم به  فاقد تضمین هستند و بدین ترتیب ش
احقاق حقوق آن ها هستند و خود را مکلف به اجرای قانون می دانند، اعتماد و اطمینان 

الزم را نمی یابند و گسست بین حاکمیت و شهروندان گسترش می یا   بد.
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مطالعه  بخشی از نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه  »شفافیت اطالعات« بر مبنای »اسناد بین المللی« نشان می دهد: ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری، اطالع رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره مندی از آزادی دریافت و نشر اطالعات مربوط به فساد، از مولفه هایی است که تحقق هر یک بخشی 

از روشن سازی همگانی را محقق می نماید.

انتشار عمومی اطالعات و حامیت از مشارکت مردم در تصمیم سازی،
 مولفه  های کلیدی در تحقق امر شفافیت اطالعات است

ــعه فراگیر  ــه مردم نهاد توس در فصلی از پژوهش مفصل »موسس
ــی آزادی  ــات؛ ابعاد حقوق ــفافیت اطالع ــفافیت« با عنوان »ش ش
ــرفصل »روند توسعه  اطالعات، تحدیدات و راهکارها« پیرامون س
شفافیت اطالعات در اسناد بین المللی«، آمده است: مرور توصیفی 
ــناد بین المللی و منطقه ای اروپا، مبین اصول و مقررات جهانی  اس
ــفافیت اطالعات عمومی است. فهم  ــاد با تکیه بر ش مبارزه با فس
جهانی صرف نظر از جغرافیایی خاص از شفافیت اطالعات و تالزم 
ــی مردم از دیگر  ــو و نقش آفرین ــاد از یک س آن در مبارزه با فس
ــفافیت، لوازم و مقتضیات آن را در مرکز توجه جهانی قرار  سو، ش
ــکل گیری اسناد از ارائه همه اطالعات اعضای  داده است. روند ش
ــالح ها و طرح های  ــبت به نوع س میثاق جامعه ملل در ۱۹۱۹ نس
نظامی زمینی و دریایی و کیفیت آن ها شروع می شود، سپس نقطه 
آغازین شکل گیری حق های بشری و آزادی های اساسی همگانی 
ــان برای همه در منشور سازمان ملل متحد  بدون تبعیض و همس
۱۹۴5 و اعالمیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ با تاکید بر آزادی کسب 

ــتن جغرافیای مکانی  ــار اطالعات و افکار بدون در نظر داش اطالعات و نظرات و انتش
ادامه می یابد. این روند به فراخور مقتضیات زمان با تأکید بر آزادی اطالعات موجزاً و 

تفصیالً تداوم می یابد.
فهم جهانی صرف نظر از جغرافیا، از شفافیت اطالعات و تالزم آن در مبارزه با فساد از 
یک سو و نقش آفرینی مردم از دیگر سو، شفافیت و مقتضیات آن را در مرکز توجه 

قرار داده است.
ــواری تأکید بر آزادی اطالعات، حریم خصوصی و  ــن پژوهش تاکید دارد: در همج ای
ــود. دگرگونی شیوه زندگی و ظهور  ــیوه تحدید حقوق نیز مورد تأکید واقع می ش ش
ــت و صیانت از حریم خصوصی اطالعاتی را نیز در مرکز  فناوری های نوین، پاسداش
ــان، قواعد و اصولی بین المللی  ــب روند زم ــه قرار می دهد. خرد جهانی به تناس توج
ــنهادهای  ــورها را به رعایت آن ها و تدوین قواعد داخلی مطابق با پیش را ارائه و کش
بین المللی توصیه می نماید. در روند تاریخی اسناد یاد شده بر اساس تأکید و تفصیلی 
که این اسناد بر موضوعاتی از قبیل آزادی اطالعات، حریم خصوصی اطالعاتی و اسرار 

حاکمیتی دارند، می توان نیاز جامعه بشری را دریافت.
ــفافیت« می افزاید: با وجود اسناد  ــعه فراگیر ش ــه مردم نهاد توس پژوهش »موسس
ــت. اروپائیان در  ــی، معاهدات منطقه ای در این زمینه نیز حائز اهمیت اس بین الملل
ــیر پیشگام بوده اند و به اسناد بین المللی اکتفا ننموده و به تدوین معاهدات  این مس
منطقه ای با سازوکارهای گاه قضایی خاص مبادرت نموده اند تا ضمانت اجرایی مناسبی 
ایجاد گردد و قواعد فقط نقش های خوش آب و رنگی بر تاروپود اوراق نباشد. اسناد 
بین المللی راهبردهای کلی الزم برای نیل به مقصود را که همانا شفافیت به عنوان گام 
ضروری مبارزه با فساد است در پیش روی کشورها قرار داده اند و کشورها را ترغیب به 

تدوین راهبرد ملی و برنامه های اجرایی و ایجاد نهادها و ساختارهای الزم نمودند.
پژوهش یاد شده ادامه می دهد: ترتیبات نهادی و اصالح ساختارها نیز از پیشنهادهای 
ــاختارهای الزم در این زمینه رهنمون  ــورها را به ایجاد س ــناد است که کش این اس
ــازد. ترتیبات رفتاری )اقدامات قانونی و اداری( نیز از دیگر پیشنهادهایی است  می س
ــادزدایی، شفافیت سازی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت پذیری،  که به منظور فس

گسترش و ارتقا سالمت اداری و صداقت انجام می پذیرد.
ــناد بین المللی راهبردهای کلی الزم برای نیل به مقصود را که همانا شفافیت به  اس

عنوان گام ضروری مبارزه با فساد است در پیش روی کشورها قرار داده اند.
این پژوهش یاداور می شود: تاکید همه جانبه بر آزادی اطالعات با حفظ چارچوب های 
ضروری حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی به روشنی در این اسناد مشهود است. نگاه 
ــهیل، شفافیت را  ــگری همگان را تس حق محورانه به این مفاهیم خود عرصه  پرسش
تعمیق و توسیع و پیش بینی پذیری را ممکن می نماید. در این میان تکیه بر جامعه 
ــتند و  ــتقل از قدرت هس ــب ذات و ماهیت مس مدنی و نهادهای مردم نهاد که حس
نظارت های بی طرفانه و دقیقی را اعمال خواهند نمود، یکی از راهکارهای پیشنهادی 
ــدن جامعه مدنی ناظر عالوه بر گزارش دهی به مراجع صالح اداری و  ــت. فعال ش اس
قضایی و آگاه نمودن مردم؛ شفافیت سازی و مسئولیت پذیری بخش عمومی، تعمیق 

و ژرفی دموکراسی را موجب خواهد شد.
ــریفات اداری،  ــازی تش ــه مردم نهاد می گوید: با تحقیق ساده س پژوهش این موسس
دستیابی همگان به سازمان ها و نهادهای مرتبط تسهیل می گردد. شفافیت اطالعات 
ــس،  ــخاص حقیقی و حقوقی موس ــای هویت اش ــامل افش ــش خصوصی ش در بخ
شخصیت های حقوقی به ویژه موسسات غیرعمومی و شرکت ها که فعالیت آن ها اصوال 
معطوف به فعالیت های تجاری و بازرگانی است و گردش مالی قابل مالحظه ای دارند، 
ــودگی جامعه است. چون این اشخاص حقوقی طرف قراردادهای  ضرورت تحقق گش
اداری و دولتی هستند، افشای اطالعات مرتبط با این گونه فعالیت ها ضروری است. 
ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری، اطالع رسانی عمومی، 
ــر اطالعات مربوط به  ــن بهره مندی از آزادی دریافت و نش ــت قضایی و تضمی حمای
فساد از مولفه هایی است که تحقق هر یک بخشی از روشن سازی همگانی را محقق 

می نماید.
ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم سازی و تضمین بهره مندی از آزادی دریافت و 

نشر اطالعات، اصل روشن سازی همگانی را محقق می نماید.
این بخش از پژوهش »موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت« در پایان می افزاید: 
به منظور بهره گیری از تجربه کشورهایی که پیشنهادها و توصیه های اسناد یاد شده 
را به استخدام گرفته اند مشخص می شود که شیوه اجرای پیشنهادهای اسناد یاد شده 
و میزان همکاری کشورها با سازمان های بین المللی و منطقه ای مزبور تا چه حد در 

شاخص موفقیت کشورها در این عرصه اثر گذار بوده است. 
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طرح »الزام به انتشار داده  و اطالعات«؛ گام موثر مجلس یازدهم برای رشد اقتصادی، 
توسعه  عدالت اجتامعی و مقابله با فساد

طرح »الزام به انتشار داده  و اطالعات« در جلسه  علنی آذرماه مجلس شورای اسالمی با امضای 33 نفر از نمایندگان اعالم وصول شد و مراحل قانونی  را در مجلس طی 
می کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید 

محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار گیرد.

ب��ه داده  ح��ق دسترس��ی آزاد 
از جمل��ه حق��وق و  اطالع��ات  و 
آزادی ه��ای بنیادی��ن محس��وب 
می ش��ود که بخش جدایی ناپذیر 
استقالل بش��ر در اعمال اراده و 

تعیین سرنوشت خویش است.

به دنبال دالیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها و وجود نابسامانی هایی نظیر فساد، 
اخیراً توجه به موضوع شفافیت و انتشار اطالعات در اولویت سیاست های بسیاری از 
کشورها قرار گرفته است، به گونه ای که در عرصه  بین الملل، نهادها و مؤسساتی برای 
پرداختن به این مساله به وجود آمده و به بررسی سطح شفافیت و انتشار اطالعات در 

کشورها و پیامدهای سیاسی - اقتصادی آن پرداخته اند.
حق دسترسی آزاد به داده و اطالعات از جمله حقوق و آزادی های بنیادین محسوب 
می شود که بخش جدایی ناپذیر استقالل بشر در اعمال اراده و تعیین سرنوشت خویش 
ــت، لیکن این آزادی زمانی قابل تضمین و حمایت است که در این فرآیند حریم  اس
خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی افراد از یک سو و اطالعات مرتبط با آسایش، آرامش و 

امنیت خاطر دولت ها و شهروندان از سوی دیگر از تعرض مصون بماند.
ــان عموم مردم به فضای مجازی و  ــی آس ــعه فضای مجازی و دسترس امروزه با توس
ــترش فعالیت ها و معامالت افراد در چنین فضایی امکان تبادل داده و اطالعات  گس
ــخاص حقیقی و حقوقی در همه حوزه ها به سرعت فراهم می شود. از این رو  برای اش
ارائه کنندگان خدمات و کاال و تولید کنندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به 
نحوی به داده و اطالعات اشخاص دیگر دسترسی دارند، موظفند داده و اطالعات در 
اختیار را با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و امنیتی در اختیار شهروندان 
قرار دهند و هر کدام از این اشخاص که بانک اطالعاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی 
ــتانداردهای  ــاس اس جامعه در اختیار دارند، باید تحت نظارت یک نهاد ناظر و بر اس
ــبت به انتشار داده و  ــته باشند و نس ــی داش قانونی به داده و اطالعات افراد دسترس
اطالعات افراد بر اساس محدودیت هایی که منجر به افشای نام و مشخصات صاحب 

داده نگردد، اقدام نمایند.
ــردی داده و اطالعات و متولی  ــت تعیین نهاد ناظر یا نهاد راهب ــذا در مرحله نخس ل
ــر اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار  نظارت بر نش
ــت، اما در مرحله دوم اشخاص حقیقی و حقوقی که به  حاکمیتی امری ضروری اس
نحوی از انحا به اطالعات و داده ها دسترسی دارند، ملزم به انتشار داده و اطالعات در 
اختیار شوند و اصل آزادی اطالعات را مبنا قرار داده و در موارد استثناء حدود و ثغور 
ــی به داده و اطالعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار  آزادی دسترس

حاکمیتی را تعیین و محدود نمایند.
ــی، کاوش و تحلیل داده و  ــع موانع دسترس ــاخت رف ــن مهم نیازمند ایجاد زیرس ای
ــرار  ــی ارتباطاتی و اطالعاتی و اس ــت از حریم خصوص ــق محافظ ــات از طری اطالع
حاکمیتی است. از جمله زیرساخت های الزم، زیرساخت های قانونی این حوزه است. 
در صورت قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه تولید، ذخیره سازی، پردازش، انتشار 
و دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و 
اسرار حاکمیتی، امکان تعیین نهاد ناظر و متولی نظارت بر داده و اطالعات و چگونگی 
دسترسی آزاد افراد جامعه به اطالعات، دستاوردهای مفیدی در حوزه های اقتصادی، 
ــی و فرهنگی و.... به وجود می آید و این امر به برنامه ریزی و آینده نگری در  اجتماع
جامعه کمک شایانی می کند و در مقابله با فساد و کشف جرائم به ویژه جرائم سازمان 

یافته مؤثر است.
ــفاف، جامع و مانع به منظور  ــفانه در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین ش متأس
دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار 
حاکمیتی تدوین نگردیده است، هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سالمت اداری و الیحه شفافیت ذکر شده 
ــی از داده، اطالعات و حریم خصوصی  ــت، ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانع اس
ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، 
ــاء و حفاظت از اطالعات و داده ارائه نمی کند و نحوه  ــار، انتقال، افش بهره برداری، انتش
ــار اطالعات و داده و حریم خصوصی  ــی به اطالعات و داده و نهاد ناظر بر انتش دسترس
ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین 
استاندارد الزم برای ارائه اطالعات افراد و داده ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به 

هیچ وجه صاحب داده و اطالعات شناسایی نشود، مشخص نگردیده است.
لذا طرح »الزام به انتشار داده  و اطالعات« با هدف دسترسی آزاد به داده و اطالعات 
ــد  ــرار حاکمیتی و در نهایت رش با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اس
ــعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی  و توس
ــی است که باید مورد تاکید و توجه  ــط نمایندگان مجلس در حال بررس خوب، توس

بیشتر قرار گیرد.
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طرح »الزام به انتشار داده  و اطالعات« زمینه ساز مواجهه  مسووالن
 با واقعیت و احیا اعتامد مردم به حاکمیت است

طرح »الزام به انتشـار داده  و اطالعات« آذرماه سـال جاری با امضای 33 نفر از نمایندگان مجلس شـورای اسالمی اعالم وصول شد و مراحل قانونی  را در مجلس طی 
می کند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطالعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطالعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید 

محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است.
در همین راستا در این شماره از ماهنامه نسل چهارم با »مهدی کرمی« و »مهدی بهربگی« اعضای هیات مدیره  »موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت« به گفت وگو 

نشسته ایم تا نظر ایشان را پیرامون این طرح جویا شویم که مشروح این گفت وگو به شرح ذیل است:

  به دنبال ابالغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و الیحه شفافیت، 
انتظارات این بخش پاسـخ داده نشـده اسـت و لذا طرح الزام به انتشار داده  و 
اطالعـات هم اکنون مراحل قانونی را در مجلس می گذراند، لطفا پیرامون این 

موضوع توضیح بفرمایید.
ــی آزاد به اطالعات در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و تا سال ۱۳۹۴  ــار و دسترس قانون انتش
اقدامی اساسی مبتنی بر این قانون صورت نگرفت، یعنی حدودا هفت سال از تصویب قانونی 
با این اهمیت تا شروع کاربست آن طول کشید. همین فاصله طوالنی و عدم رسیدگی و 
پایبندی به قانون در جهت اجرای آن، نارسایی خود قانون و همچنین عوامل متعدد دیگر 
از جمله رسوایی ها و فسادهای مالی برخی اشخاص و مسئوالن، زمینه های طرح موضوع 
الیحه شفافیت را فراهم کرد. واقعیت این است که هر جا آگاهی و اطالعات مردم بیشتر 
شود و به دنبال آن جریان مطالبه گری قوت یابد حاکمیت و مسئوالن با اتکای به آن در 

اجرای قانون پافشاری خواهند کرد.
در الیحه شفافیت در ابتدای امر سعی شده بود که مساله درست تبیین شود،  لیکن در 
ــت های بین نهادهای تصمیم گیر و ارزیاب، به مرور از کیفیت و غنای آن  رفت و برگش
کاسته شد و امید مردم به این الیحه نیز کمرنگ شد؛ الیحه ای که هنوز هم تکلیف آن 

مشخص نیست.
هر چند اگر قوانین و الیحه شفافیت با همان کیفیت اصلی و به موقع اجرا می شدند باز 
هم تامین کننده  همه نیازهای واقعی و انتظارات برخاسته از شفافیت اطالعات را محقق 
نمی کرد و دچار ایرادات اساسی بود؛ ایراداتی نظیر عدم تعریف و تبیین اصالحات و مفاهیم 

بنیادی شفافیت اطالعات، نادیده گرفتن  الزام به انتشار داده به عنوان یک حق مردم به 
حاکمیت، عدم تبیین و تشخیص حدود حریم خصوصی و اسرار حاکمیتی، فقدان معیارها 
و شاخص های ارزیابی و صحت سنجی داده های منتشر شده و ضعف در تعیین تکالیف 

مشموالن ملزم به انتشار داده و حفظ حریم خصوصی و فقدان ضمانت اجرای قانون.
اگر واقع بین باشیم در این سال ها علی رغم تمام ادعاهایی که در خصوص پایبندی نهادها 
و موسسات دولتی و عمومی به رعایت اصل شفافیت اطالعات شده است، خروجی کار آنها 
تقریبا اکثر ویژگی های الزامی جهت تحقق شفافیت اطالعات را ندارد. به عنوان مثال داده 
و اطالعات معموال به صورت تجمیع شده، بدون کیفیت و غیرقابل پردازش و معموال بیات 
شده و دستوری و با اکراه منتشر می شود، گویا بیشتر رفع تکلیف است تا انجام وظیفه و 

خلق ارزش.
ــفافیت تاکید بیشتر بر انتشار داده های دولتی است، چرا که در قانون قبلی  در الیحه ش
حجم عظیمی از دیتاها به درستی دیده نشده بود و به دلیل مسائل حریم خصوصی چشم 
پوشی شده بود. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و الیحه شفافیت راهکاری 
برای چگونگی انتشار اطالعات مشخص نشده و آسیب شناسی نشده بود. یکی از موانع 
اصلی برای موضوع انتشار اطالعات، بحث حریم خصوصی، اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی 
است؛ قوانینی که مشخص کند چه اطالعاتی ذیل حریم خصوصی قرار می گیرند، یا چه 
اطالعاتی در طبقه بندی اسرار حاکمیتی و امنیتی وجود نداشته یا اگر بوده کسی پایبند 
آن نبوده است و منطبق با شرایط امروز نیست. همچنین محدوده  اسرار شغلی تعیین نشده 
است؛ به عبارتی طبقه بندی اطالعات برای چند دهه پیش است و  پاسخگوی نیارهای 
امروز نیست. قانونی وجود ندارد که از حالت شخصی خارج شده و مشخص شود چه بخشی 
اسرار است تا انتشار آزاد بهتر انجام شود. زمانی که بدانیم کدام بخش داده مطلقا قابل انتشار 
نیست، اسرارزدایی می کنیم و بخش دیگری که حریم خصوصی دارد را با روشهای مختلفی 

گمنام سازی می کنیم.
ــایی در قانون باعث می شود ما نتوانیم کار را پیش ببریم. قانون انتشار و دسترسی  نارس
آزاد به اطالعات نارسا بود و نقدهایی توسط نخبگان سیاسی، اقتصادی و حقوقی مطرح 
شد. تعیین و تبیین چگونگی انتشار اطالعات، معیارهای ارزیابی و شیوه نظارت بر انتشار 
اطالعات و نیازمندی انتشار اطالعات مسائلی مهم و اساسی هستند که بدون آن شفافیت 
ــار و دسترسی آزاد بحث جدیدی در دنیا نیست. زمانی که  اطالعات معنایی ندارد. انتش
مطالعه تطبیقی الیحه شفافیت را با طرح های دیگر انجام دادیم، متوجه شدیم که خیلی 
موارد لحاظ نشده و نارسایی و ضعف و تعاریف شفافیت و الزاماتی که برای آن وجود دارد، 
مطرح نشده و به این نتیجه رسیدیم که این طرح پاسخگو نیست و به دنبال طرحی رفتیم 

که هم جامع باشد و هم مانع.

  نکات مهمی که در طرح الزام به انتشـار داده  و اطالعات مطرح شده است 
را بفرمایید.

چند رکن وجود دارد که یکی از آن ها الزام به انتشار است؛ یعنی نهادها و سازمان ها ملزم 
به انتشار اطالعات خود هستند. افراد و رسانه هایی که مخالفت کردند اعتراض شان سیاسی 
است؛ چراکه مدعی معکوس چیزی شده اند که در طرح است. تاکنون دسترسی آزاد به 
اطالعات عمدتا با درخواست انجام می شد و مشخص نبود چه داده ای و با چه کیفیتی داده 
می شود و صحت آن اعتبارسنجی شده یا خیر؟ اما طرح الزام به انتشار داده ها و اطالعات، 
تاکید بر الزام دارد و باید مجموعه   اطالعاتی که موجود است و شامل محدودیت های حریم 

این کارشناسان ارشد معتقدند: در طرح »الزام به انتشار داده  و اطالعات«، همه  نهادها و 
موسسات عمومی، دولتی و حتی خصوصی که عهده دار خدمت به مردم هستند، ضمن 
رعایت حریم خصوصی مردم و همچنین رعایت اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی که حدود 
ــفاف باشد، ملزم به انتشار تمام اطالعات خواهند  و ثغور آنها نیز باید برای همه  مردم ش
شد؛ این طرح بسیار جامع تر از الیحه شفافیت است و قانون دسترسی آزاد به اطالعات را 

تسهیل می کند.
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در ای��ن س��ال ها علی رغ��م تمام 
ادعاهایی که در خصوص پایبندی 
نهادها و موسسات به رعایت اصل 
ش��فافیت اطالعات ش��ده اس��ت، 
خروجی کار آنها اکث��ر ویژگی های 
الزام��ی جهت تحقق ش��فافیت را 

ندارد.

خصوصی و اسرار حاکمیتی نمی شود را منتشر کرد و ملزم به انتشار حداکثری است. 
ــت که در این طرح تعریف شده که حریم خصوصی،  ــی بعدی این اس ویژگی اساس
اسرار حاکمیتی و اسرار کسب وکار یا اســـرار شغلی بایـــد حریم شــان مشخـــص 

شود.
موضوع حائز اهمیت بعدی اعتبارسنجی و صحت سنجی اطالعات منتشر شده است. 
اطالعات باید صحیح منتشر شود در غیر این صورت با شخص خاطی برخورد می شود. 
ــت.  ــت که در قوانین قبلی وجود نداش یکی از محورهای مهم، بحث ضمانت اجراس
ــار اطالعات بر عهده آن مسوول یا نهاد است.  ــت که وظیفه انتش رویکرد به نوعی اس
ــت که مردم دارند و اطالعات به صورت  ــی آزاد به اطالعات حداقل حقی اس دسترس
امانی در اختیار موسسات است. این طرح ساختار و سازوکار انتشار را نیز تعیین کرده، 
ــازمانی مسئول محافظت از انتشار اطالعات مشخص شده و شورایی  یعنی در هر س
تشکیل شده است که مسوول هویت زدایی و گمنام سازی اطالعات را برعهده دارد و 
پس از آن منتشر می کند که این افراد در سراسر سازمان های اجرایی بسیج شده اند. 
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، ساختار ایجاد شده بود اما بدنه اجرایی 

در نظر گرفته نشده بود.

  راجع به سـاختار شـورا در طرح الزام به انتشـار داده و اطالعات توضیح 
بفرمایید؛ در قانون فعلی دستگاه های دولتی، اطالعات را جمع آوری می کردند 
و ملزم به انتشار اطالعات به منظور شفاف سازی بودند، در خصوص طرح الزام 
به انتشـار داده ها و اطالعات، شیوه الزام به چه صورتی است و نهاد ناظر بر آن 

کیست؟
ساختار شورا بنا بر طرحی که به مجلس شورای اسالمی ارسال شد، با ریاست قوه قضائیه 
شکل می گیرد، باقی افرادی که در شورا حضور دارند از قوه مجریه هستند و حق رای دارند. 
در این طرح تاکید شده که وظیفه اصلی با قوه مجریه است که اطالعات را در دست دارد، 
در این طرح بدنه  اجرایی دولت است و در شورا کار اصلی با دولت است، تنها رئیس شورا 
ــورا، یک حق رای دارد. در این شورا رییس  ــت که مانند باقی اعضای ش از قوه قضائیه اس
قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطالعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کشور، رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی، سه نفر از قضات خبره، پنج نفر از نمایندگان مجلس، سه نفر از متخصصین خبره 
در حوزه انتشار اطالعات و حفاظت از داده که از تشکل های مردم نهاد هستند، یک نفر از 
متخصصین خبره به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نفر از متخصصین خبره 

دیوان محاسبات، حضور دارند.

  شائبه هایی مطرح اسـت که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
مجری و نهاد ناظر دولت بوده و در طرح الزام به انتشـار داده ها و اطالعات این 

مدیریت از دولت گرفته شده است، آیا این گونه است؟

ــی از این طرح آمده که طرح پس از تایید سران سه قوه  ــت که در بخش الزم به ذکر اس
قابل اجراست. این طرح موضوعی تخصصی است و متخصصین حوزه  انتشار اطالعات در 
آن صاحب نظر هستند. در نهایت سران سه قوه تصمیم گیر هستند و اختیاری از دولت 
گرفته نشده است. متاسفانه ما دو گروه مخالف داریم، گروهی متمایل به دولت هستند که 
می گویند اختیار از دولت گرفته شده و به قوه قضائیه داده شده است و به دنبال ایرادگیری 
هستند؛ گروهی هم از خارج از ایران بوده که مخالف نظام هستند. گروه دوم گذشته از 
آنکه خیرخواه نیستند، در موارد مشابه مثل قانون GDPR را پیروی می کنند؛ قانونی که 
ــتاورد اروپا در  بیست سال اخیر قلمداد  خود اتحادیه اروپا آن را به عنوان مهمترین دس

کرده است.

  طرح الزام به انتشار داده  و اطالعات، به دنبال توسعه اقتصادی، توسعه عدالت 
اجتماعی و مقابله با فساد است، این مهم با چه شیوه ای اجرایی می شود؟

این طرح دو وجه دارد؛ سلبی و ایجابی. در بخش سلبی نگاه جلوگیری از فساد است. 
فساد در تاریکی رشد می کند. رویکرد این طرح این است که اگر در نهادی فساد وجود 
داشته باشد، اگر چشم فسادبین نباشد آن فساد دیده نمی شود. در بخش ایجابی توجه 
بر این است که می توانیم فرصت اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که به خاطر 
نبود اطالعات کافی نمی توانند این فرصت ها را پیدا کنند. فساد یعنی استفاده از قدرت 
در جهت منافع خصوصی. به عنوان نمونه یکی از موضوعات مورد بحث صاحب نظران 
اقتصاد و مدیریت تاثیر فساد و عدم شفافیت اطالعات در افزایش هزینه مبادله است. 
ــفافیت اطالعات که خود زمینه ساز تقارن اطالعاتی  در فضای رقابت اقتصادی اگر  ش
است وجود نداشته باشد، انگیزه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی از بین رفته و بدیهی 
است که چرخ تولید متوقف و بی رونق خواهد شد. فعالین اقتصادی معتقدند شفافیت 
اطالعات که منجر به توازن رقابتی است در فضای رقابتی باعث رونق اقتصادی می شود. 

شکستن رانت در این طرح نیز مورد بحث است.  
ــوند،  ــرپیچی کرده و خاطی تلقی می ش ــازات افرادی که از این طرح س ــم و مج جرای

چیست؟
ــر GDPR این جرایم برای نهادی که  ــن طرح نیز مانند قوانین یا مقرراتی نظی در ای
ــار می کند و یا اطالعات اشتباه منتشر می کند وجود دارد. به عنوان  جلوگیری از انتش
مثال در طرح الزام به انتشار داده ها و اطالعات اگر این اتفاق نیفتد ممکن است بخشی 
از سود ساالنه یا درصدی از درآمدهای ساالنه به عنوان مجازات پرداخت شود که سطح 

بندی دارد و بسته به تخلف، مجازات و جرایم مشخص می شود.

  در صورت قانونی شدن این طرح، طبیعتا قانون قبلی از دور خارج می شود، 
آیا این طرح که تبدیل به قانون می شود می تواند نهایتا به تمام مواردی که در این 

حوزه وجود دارد پاسخگو باشد؟
به اعتقاد ما طرح الزام به انتشار داده  و اطالعات باید جایگزین الیحه شفافیت شود، زیرا 

گفت وگوی
ویژه
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الیحه مذکور کارایی الزم را ندارد، همچنین این طرح به تغییراتی در قانون دسترسی آزاد 
به اطالعات اشاره دارد.

  آیا طرح الزام به انتشار داده  و اطالعات پاسخگوی نیازهای مردم است که 
بتواند جایگزین الیحه شفافیت شود؟

سوال اینجاست که چرا الیحه شفافیت هنوز تصویب نشده است؟ همانطور که گفتیم 
الیحه شفافیت جامع و مانع نبود. زمانی که طرح الزام به انتشار داده  و اطالعات مورد 
بررسی دقیق قرار گیرد، اصالحاتی در آن صورت می گیرد. اما چارچوب الزم در این طرح 
جدید رعایت شده است. این طرح در مواردی شباهت هایی با الیحه شفافیت دارد، اما 
به این معنی نیست که موارد درست الیحه را به طور کلی نادیده بگیرد. شاید اگر الیحه 
شفافیت نبود برای این طرح کار خیلی سخت تر می شد، اما در حال حاضر با شرایط 
موجود، الیحه شفافیت نمی تواند پاسخگو باشد و قابل اجرا نیست. طرح باید جامع و مانع 
باشد که این موارد در طرح الزام دیده شده است. طرح الزام به انتشار، جامع تر از الیحه 

شفافیت است و قانون دسترسی آزاد به اطالعات را تسهیل می کند.
اعتماد مردم زمانی احیا یا ترمیم می شود که شفافیت اطالعات به معنای واقعی محقق 
شود و ایشان بر اساس این اطالعات مطالبه کنند و در مقابل مسئولین باید پاسخگو و 
عامل باشند. وقتی مردم نمی دانند که در نهادها و موسسات و هر مجموعه ای که عهده دار 
سیاستگذاری، مدیریت و ارائه خدمات و نظارت بر امورات کشور است چه می گذرد و 

همواره در هاله ای از ابهام هستند چگونه می توانند به درستی مطالبه کنند؟

در ط��رح الزام به انتش��ار داده و 
اطالعات، در نهایت سران سه قوه 
تصمیم گیر هستند و اختیاری از 

دولت گرفته نشده است.
    ط��رح ال��زام به انتش��ار داده  و 
اطالعات، جامع تر از الیحه شفافیت 
اس��ت و قانون دسترسی آزاد به 

اطالعات را تسهیل می کند.

 نباید کتمان کنیم که بی اعتمادی مردم به مرور زمان بیشتر می شود، چراکه فاصله 
بین مسئولین و مردم بیشتر شده است.

ــته مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که تحلیل آنها از مسائل در  بر خالف گذش
بسیاری از موارد مهمتر و اثر گذارتر از برخی مسئولین است.

  تا به امروز طرح الزام به کجا رسیده است؟
این طرح ششم آذرماه سال جاری در مجلس مطرح شده و ۳۳ نماینده این طرح را 

امضا کردند اما مدتی است که مسکوت شده است که برای ما جای سوال دارد!

  در پایان اگر نقطه نظر تکمیلی دارید، بفرمایید.
ــر و یا بخشی که  ــار داده  و اطالعات می گوید یا اطالعات را منتش طرح الزام به انتش
ــت و نمی شود منتشر کرد، گمنام سازی کنید و با کد هم منتشر شود  خصوصی اس
برای مردم کافی است. بدین ترتیب مطالبه گری عمومی نیز در این موارد اجرا می شود. 
ــار حداکثری اطالعات و الزام ارگان های اجرایی در انتشار حداکثری  ما طرفدار انتش

هستیم و این طرح نقش بازدارندگی از فساد دارد و زمینه ساز رشد و توسعه است.
ــرایط فعلی است و نمایندگان مجلس  ــی در برون رفت از ش این طرح  راه حل اساس
به عنوان وکیل و نماینده مردم می بایست با جدیت و تمرکز الزم در این طرح وارد 
شوند. این موارد برای مردم باید پر رنگ تر شود و اگر به آن بی توجهی شود، فاصله 
بین مردم و مسوولین و اعتماد بین آنها کم رنگ تر می شود. اعتمادسازی مردم و رشد 
توسعه اقتصادی را در طرح نمی شود لحاظ کرد، اما تنها راه برون رفت از این شرایط 
است و جای سوال دارد که چرا امری به این مهمی در صدر اولویت های مجلس قرار 
ــی گیرد؟ همانطور که می دانید مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت و جایگاه  نم

ویژه شفافیت تاکید داشته اند.
ــات عمومی، دولتی و حتی خصوصی که عهده دار  در این طرح همه  نهادها و موسس
خدمت به مردم هستند، ضمن رعایت حریم خصوصی مردم و همچنین رعایت اسرار 
حاکمیتی و اسرار شغلی که حدود و ثغور آنها نیز باید برای همه مردم شفاف باشد، 
ــی و صاحب حق مردم  ــد. مطالبه گر اصل ــار تمام اطالعات خواهند ش ملزم به انتش

هستند در این راستا رسانه های خیرخواه باید به مردم  کمک کنند.
ــار قریب به کل اطالعات را  ــاز هم تاکید می کنیم که این طرح هدف الزام به انتش ب
دارد که در اختیار حاکمیت است و نه فقط دولت. اگر ایرادی هم به این طرح وجود 
ــان و متخصصان اعالم کنند، نه اینکه حالت دفاعی پیدا کنند و حق  دارد کارشناس
مطلب ادا نشود. خواهش ما از نماینده ها و دست اندرکاران این است تا این طرح که 
ــرایط است را قربانی سوگیری سیاسی خودشان نکنند و اگر  راه برون رفت از این ش
سرنوشت مردم و نظام مهم است، به این طرح کمک و کارشناسی کنند تا ضعف ها 

برطرف شوند.
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اتحادیه

دفتر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در کنیا افتتاح شد

از حضور شرکت های دارای محصول صادراتی در حوزه ICT استقبال می کنیم

فصلی جدید در صادرات محصوالت  فناوری اطالعات و ارتباطات؛

دبیر و عضوهیات مدیره اتحادیه صنعت مخابرات ایران:

ــت  ــان با افتتاح مرکز نوآوری فناوری ایران و مصادف با برگزاری دومین نشس همزم
تجاری - فناوری شرکت های دانش بنیان در نایروبی پایتخت کنیا با حضور معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری، دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، 
مشاوران و پبمانکاران صنعت مخابرات ایران هم با حضور اعضای کمیسیون صادرات 

اتحادیه افتتاح و راه اندازی شد.
در اوایل بهمن ماه سال جاری، همزمان با افتتاح مرکز نوآوری فناوری ایران و مصادف 
ــرکت های دانش بنیان در نایروبی  ــت تجاری - فناوری ش با برگزاری دومین نشس
ــورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری،  پایتخت کنیا با حضور دکتر س
ــی، مشاوران و پبمانکاران صنعت  دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندس
ــیون صادرات اتحادیه  افتتاح و راه اندازی  مخابرات ایران هم با حضور اعضای کمیس
ــد. این دفتر قرار است به عنوان پایگاه دائمی ایران در کنیا برای تسهیل صادرات  ش
محصوالت و خدمات دانش بنیان و خالق ایرانی در حوزه ICT به بازار شرق آفریقا 

فعالیت نماید.
کشورهای آفریقایی بازارهای بالقوه ایران برای صادرات فناوری و محصوالت هستند 
که می بایست با محوریت تشکل های صنفی بر نحوه ورود به این بازار و کنترل کیفیت 

محصول و خدمات ارزیابی و نظارت مستمر انجام پذیرد.
ــی، مشاوران و پبمانکاران صنعت  دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندس
ــت جمهوری و  ــران درکنیا که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس ــرات ای مخاب

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کنیا راه اندازی شده است به عنوان نخستین پایگاه 
دائمی این اتحادیه، صادرات محصوالت و خدمات فنی مهندسی را به آفریقا گسترش 
و توسعه می دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده های نوآورانه، تجاری سازی این 
ــی در حوزه فناوری  ــادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان ایران ــتر ص ایده ها و بس
ــرکت های عضو اتحادیه صادرکنندگان مخابرات و سندیکای  اطالعات و ارتباطات ش
ــور در بازار شرق آفریقا نقش  صنعت مخابرات ایران و به طور کل صنعت ICT کش

آفرینی کند.
بنابر گزارش های بین المللی بررسی شده توسط معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه »کنیا در میان پنج کشور برتر قاره آفریقا در زمینه فناوری اطالعات قرار 
ــندگان نرم افزار است که در این  ــاخص های این برتری، تعداد نویس دارد. یکی از ش
ــور فعال هستند« که طبیعی است با توجه به ظرفیت و پتانسیل قابل مالحظه  کش
در کشورمان در این حوزه، از این موقعیت برای افزایش همکاری ها در حوزه فناوری 

اطالعات در کنیا می توان استفاده نمود.
ــترک گوگل و سازمان بین المللی  ــاس همین اطالعات »گزارش جدید و مش بر اس
سرمایه )IFC( نشان می دهد که کنیا در میان پنج کشور برتر آفریقا از لحاظ تعداد 
ــت. تعداد طراحان نرم افزار در آفریقا ۶۹0 هزار نفر  طراحان نرم افزار قرار گرفته اس
است که اکثریت آن ها در کشورهای مصر، کنیا، مراکش، نیجریه و آفریقای جنوبی 
مستقر هستند. کنیا بر اساس آمار اخیر ۶0 هزار طراح نرم افزار داشته و ۱2 درصد 
ــاره در این حوزه را به خود اختصاص می دهد. کنیا بعد از نیجریه با  ۸5  ــار کل ق آم

هزار نفر در جایگاه دوم این فهرست قرار گرفته است«.
در این گزارش »همچنین با تاکید بر نقش مهم اینترنت و فناوری در توسعه کشورها 
اعالم شده است که 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال 2025 متعلق 
به اقتصاد اینترنتی خواهد بود که ارزشی برابر با ۱۸0 میلیارد دالر خواهد داشت. سهم 
ــال کنونی ۳50 میلیون دالر  آفریقا از اقتصاد اینترنتی و فناوری در چهار ماه اول س
بوده است که در این میان آفریقای جنوبی با ۱۱2 میلیون دالر بیشترین بهره برداری 
را از این بخش داشته است. نیجریه با ۷۴ میلیون دالر و کنیا با ۶0 میلیون دالر در 

جایگاه های بعدی این فهرست قرار گرفته اند«.
ــان می دهد: »کنیا و نیجریه در میان این کشورها بهترین  این گزارش همچنین نش
فرصت های کاری را برای طراحان نرم افزار ایجاد کرده و این افراد به طور میانگین و 
به ترتیب ۱20 هزار شیلینگ و ۱۷0 هزار شیلینگ در ماه دریافت می کنند. طراحان 
نرم افزار در این دو کشور بیشترین آمار کالس ها، دوره های آموزشی آنالین و سایر 
ــناخته می شوند را نیز به خود اختصاص  ــی که با نام بوت کمپ ش دوره های آموزش

می دهند«.

در این راستا فریبرز دادگر  دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
مخابرات ایران اظهار نمود: نشست معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در دومین 
روز سفر خود به  کنیا در راس یک هیات فناور، با جوزف واکاباموچرو وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات کنیا در شهر نایروبی که با حضور ریچارد گاتیا رییس اتاق صنعت 
ــترده در حوزه های  ــی کنیا صورت گرفت، می تواند آغاز یک همکاری گس و بازرگان

مختلف اقتصادی و تکنولوژیکی باشد.
ــرکت های توانمند  ــتفاده و بهره گیری ش دادگر همچنین آمادگی خود را جهت اس
ایرانی در حوزه ICT  از این پایگاه صادراتی مطرح و اعالم نمود که شرکت های حوزه 
ICT جهت استفاده از این پتانسیل اتحادیه می توانند از طریق دبیر خانه اتحادیه با 

شماره 02۱۸۸۴۶۸۷۹5 تماس حاصل نمایند.
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همراه با 
اپراتورها

رسالت اصلی ارایه خدمات در شرکت مخابرات، نفوذ در دل مردم است

راه  اندازی 22 سایت اختصاصی ایرانسل در 22 روستای استان سیستان و بلوچستان

بهسازی 154 سایت در ایالم توسط همراه اول با هدف ایجاد عدالت ارتباطی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: فقط رضایتمندی مشتریان کافی نیست بلکه باید 
دنبال نفوذ در دل مردم باشیم تا برند محبوبی نزد آنان داشته باشیم. مهندس سلطانی، 
که در آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید دفتر مرکزی بازرسی و نظارت شرکت سخن 
ــی در انجام  ــی فرمودند »بازرس می گفت، افزود: مقام معظم رهبری در خصوص بازرس

ماموریت خود باید مقتدرانه باشد.« منظور ایشان اقتدار توام با مهربانی است که باید محور 
فعالیت های این حوزه قرار گیرد. سلطانی، به هم پوشانی فعالیت های دو حوزه بازرسی و 
حراست در سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: حوزه های بازرسی و حراست در واقع مکمل 
هم هستند، اگر مشکالت، تهدیدها و آسیب ها در حوزه بازرسی به خوبی برطرف شود 
کمتر به سمت حوزه حراست منتقل خواهد شد.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، بازرسی 
را شغل حساس در سازمان دانست و افزود: باید به گونه ای در این حوزه کار کنیم که خدای 
ناکرده چه در بخش نیروی انسانی، چه در بخش کل سازمان حقی ضایع نشود چراکه اگر 
غیر از این باشد هم آسیب دنیوی برای ما دارد هم آسیب اخروی.وی همچنین به ابعاد 
دیگری از فعالیت های حوزه بازرسی پرداخت و بیان کرد: در حوزه مشتریان نیز اگر جایی 
با مردم مناسب برخورد نشود آسیب های زیادی به برند شرکت وارد می شود، لذا بازرسی 
باید با هوشمندی و تدبیر این مسایل را رصد و با مهربانی آن را حل کند.مهندس سلطانی، 
رسالت اصلی ارایه خدمات در شرکت مخابرات را نفوذ در دل مردم عنوان کرد و گفت: فقط 
رضایتمندی مشتریان کافی نیست بلکه باید دنبال نفوذ در دل مردم باشیم تا برند محبوبی 
نزد آنان داشته باشیم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در سخنان خود، برای سرپرست 
جدید این حوزه آرزوی توفیق و موفقیت در کارها در راه رسیدن به اهداف داشت و از همه 

مسووالن حوزه بازرسی خواست رضای خدا را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

ــایت اختصاصی در 22 روستای استان  ــت بهمن ماه سال جاری، 22 س در هفته نخس
سیستان و بلوچستان، توسط ایرانسل راه اندازی شد تا بیش از سه هزار و ۶00 نفر از اهالی 

روستاهای هفت شهرستان ِ این استان، به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی پیدا کنند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، طی بازه زمانی 
ــته است با برنامه ریزی دقیق و  ــتم بهمن ماه ۱۳۹۹، توانس اول بهمن ماه ۱۳۹۹ تا هش
ــرایط کرونایی و تحریم، 22 سایت جدید را در 22  ــی از ش با وجود محدودیت های ناش
منطقه روستایی، واقع در هفت شهرستان استان سیستان و بلوچستان، وارد شبکه اینترنت 
پرسرعت همراه خود کند.در این بازه زمانی که از ابتدای بهمن ماه تا هشتم بهمن را شامل 
می شود، 22 سایت نسل سوم تلفن همراه در روستاهای بخش های مختلف شهرستانهای 
ــهر، خاش و سرباز راه اندازی شد و به موجب  ــراوان، میرجاوه، ایرانشهر، نیکش زاهدان، س
آن بیش از  نهصد خانوار با ۳۶۴۳ نفر جمعیت روستایی، تحت پوشش شبکه اینترنت 
پرسرعت همراه ایرانسل قرار گرفتند.ایجاد عدالت ارتباطی و محرومیت زدایی ارتباطی از 
استان سیستان و بلوچستان در حالی از سوی ایرانسل با جدیت در حال پیگیری است که 
پس از سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  و مدیر عامل ایرانسل در نیمه اول دی ماه 
۱۳۹۹ به این منطقه، تیم شبکه ایرانسل در این استان مستقر شده و به طور مستمر بر 
روند نصب و راه اندازی سایت های جدید، تا اتصال تمامی روستاهای باالی 20 خانوار این 
استان به اینترنت پرسرعت همراه نظارت دارند. این 22 سایت هر کدام متعلق به یک روستا  
و جاده های ارتباطی اطراف آن در شهرستان های مختلف استان سیستان و بلوچستان 
هستند که تا ۸۱ خانوار در آن ها سکونت دارند. روستاهای »کهن کریم، کرگزی، کرودان، 

ــکران،  ــت، دراجن دن، گرز، ایرنران، لش کهنک، کد، چاه ترش، درونه، نوک آباد، گیدبس
وش اپی، محمدآباد روغنی، شور، کیاآباد پدگی، نورآباد، پاگب، موکی پایین، موکی باال و تیغ 
آب«، روستاهایی هستند که در طی یک هفته و با راه اندازی سایت های اختصاصی اینترنت 
پرسرعت همراه ایرانسل، از محل بودجه USO وزارت ارتباطات، به شبکه ملی اطالعات 
ــی پیدا کرده اند.ایرانسل در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و تکالیف  دسترس
ــات و فناوری اطالعات در جهت تحقق زندگی دیجیتال و برقراری عدالت  وزارت ارتباط
ارتباطی در تمام کشور، روند اتصال روستاهای باالی 20 خانوار به شبکه ملی اطالعات را 
در چندماه گذشته با سرعت بیشتری پیگیری کرده و همگام با تالش های دست اندرکاران 
ــتاهای باالی 20 خانوار کشور به اینترنت  پروژه ملی USO، در جهت اتصال تمام روس

پرسرعت همراه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴00 گام بر می دارد.

همراه اول از نوسازی و بهسازی شبکه تلفن همراه استان ایالم خبر داد.به گزارش اداره  کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، شبکه تلفن همراه استان ایالم با بهسازی و نوسازی ۱5۴ سایت و ۸۸۸ تکنولوژی مختلف 
تلفن همراه ضمن افزایش کیفیت در ارائه سرویس های ارتباطی، شاخص های ظرفیت شبکه ارتباطی در این 

استان را هم ارتقا داد.
این پروژه بهسازی همراه اول با وجود شرایط سخت اقلیمی و محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، 
با تالش های شبانه روزی کارشناسان فنی این اپراتور، مخابرات استان و شرکت نقش اول کیفیت در مدت ۶0 

روز به سرانجام رسید.
ایجاد و برقراری عدالت ارتباطی در دسترسی به باالترین سطوح تکنولوژی ارتباطات سیار، از جمله اهداف اصلی 

اجرای این پروژه بود که در عمل بر ظرفیت شبکه ارتباطی استان ایالم نیز افزود.
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دومین دوره مرکز توسعه شغلی ایرانسل آغاز به کار کرد

همراه اول 309 سایت جدید در خراسان رضوی نصب و راه اندازی کرده است

دومین دوره مرکز توسعه شغلی ایرانسل با حضور 50 کارورز، با هدف شناسایی استعدادها 
و هدایت آن ها در مسیر حرفه ای شغلی، فعالیت خود را آغاز کرد. اولین دوره مرکز توسعه 

شغلی ایرانسل، در سال ۹۸ با همکاری مدرسه اشتغال شریف برگزار شده بود.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم دومین دوره مرکز توسعه شغلی ایرانسل با حضور 
دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل، محمدمهدی مجتهدی معاون منابع انسانی، جمعی 
از مدیران، کارورزان و مشاورهای حرفه ای-روان شناختی )منتور(، با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی کرونا، در محل آمفی تئاتر ساختمان مرکزی ایرانسل، 
ــل از سال ۹۷ و با هدف نزدیک کردن ارتباط بین  برگزار شد.مرکز توسعه شغلی ایرانس
ــگاه و محیط حرفه ای، فعالیت خود را آغاز کرده تا با کشف و پرورش استعدادها و  دانش
هدایت آن ها در مسیر شغلی، بتواند رهبران آینده صنعت ICT کشور را تربیت کند. دومین 
ــل، در بهمن ماه ۱۳۹۹ درحالی برگزار شد که فراخوان  دوره مرکز توسعه شغلی ایرانس
جذب کارورزان در آبان ماه منتشر شده و پس از آن، سه هزار و ۸۳0 نفر با ارسال رزومه 
ثبت نام کرده بودند. پس از بررسی رزومه ها و برگزاری آزمون های الزم، ۳۳۷ نفر دعوت به 
مصاحبه شده و از میان آن ها، 50 کارورز، برای حضور در مرحله ارتقاء حرفه ای )منتورینگ( 
انتخاب شدند. پس از پایان این دوره، 20 کارورز منتخب، این فرصت را خواهند داشت تا 
در پروژه های واقعی در پنج حوزه توسعه محصول، آی تی، علوم داده، بازاریابی و تلکام در 

شرکت ایرانسل به صورت کارآموز فعالیت کنند.
ــم، با ابراز خوشحالی از حضور  ــی آرند مدیرعامل ایرانسل در این مراس دکتر بیژن عباس
دانش ورزان نخبه برترین دانشگاه های کشور گفت: ایرانسل به عنوان بزرگ ترین اپراتور دیتا 
و سرویس های دیجیتال کشور، امسال وارد پانزدهمین سال فعالیت شده و شاید بتوان 
گفت در طول چهارده سال گذشته، از مهم ترین و مؤثرترین بازیگران حوزه فناوری آی تی 
ــی تی کشور بوده است. تا قبل از شکل گیری ایرانسل، در کشور تنها یک اپراتور  و  آی س
تلفن همراه داشتیم و کشور از تکنولوژی های روز دنیا فاصله داشت. اما ایرانسل از زمانی که 
شکل گرفت، بنای خود را بر پیشرو بودن در حوزه فناوری گذاشت و توانست نسل  2.۷5 
تلفن همراه را که سرآغاز ارائه اینترنت همراه با سرعت قابل قبول بود، وارد کشور کند. بعد از 
آن، در اولین فرصتی که اجازه یافتیم، نسل های سه و چهار را راه اندازی کردیم و امسال هم 

توانستیم اولین اپراتوری باشیم که نسل پنجم تلفن همراه را در کشور راه اندازی کنیم.
وی در ادامه با توصیف فضای حرفه ای شرکت ایرانسل به کارورزان گفت: یکی از ویژگی هایی 

که در شرکت ایرانسل وجود دارد، این است که کارکنان ایرانسل طوری کار می کنند  تا 
شرکت در همه حوزه های فعالیت، از جمله حوزه  های فناوری، سرویس و خدمات، پیشرو 
باشد و به همین دلیل فاصله معناداری با دیگران در کشور و حتی در سطح منطقه پیدا 

کرده اند.

 شعارهای ما مانند »ایرانسل تجربه زندگی دیجیتال«، »ایرانسل نبض زندگی دیجیتال« 
و »ایرانسل اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور«، شعارهایی بوده که به کمک همین 
تالش ها، االن به بخشی از واقعیت های خدماتی که ایرانسل به مردم کشور عرضه می کند، 
تبدیل شده است. البته شعارهای دیگری هم داریم که هدف گذاری هایی است برای آینده 
خدماتی که ایرانسل قرار است در آن نقش ایفا کند. ایرانسل شرکتی بین المللی است که 
شریک خارجی آن، یک شرکت حرفه ای در بین اپراتورهای موبایل است و 22 کشور از 
جمله ایران، در مجموعه آن هستند. وجود نیروی انسانی باتجربه، باهوش، خالق و پرکار، 
باعث شده تا ایرانسل همواره در بین این 22 کشور، در همه رده ها بین بهترین ها باشد، 
 ،MTN  تاجایی که در سال گذشته به صورت کلی در جمع 22 کشور زیرمجموعه گروه

ایرانسل حائز رتبه برتر شد.
دکتر عباسی آرند همچنین با تشریح سازوکارهای مرکز توسعه شغلی ایرانسل و اهداف آن، 
به کارورزان گفت: فضایی که شما کارورزان به آن وارد خواهید شد، فضایی است که کارها 
در آن، به صورت حرفه ای انجام می شود. ما با توجه به تجربه گروه MTN، سعی کرده ایم 
ایرانسل را حرفه ای اداره کنیم. راه اندازی مرکز توسعه شغلی هم یکی از همین اقدام ها در 
جهت ترسیم مسیر حرفه ای برای کارورزان است. متخصصان ایرانسل که سال ها در حوزه 
اپراتوری موبایل کار کرده اند، کسب و کار دیجیتال را می شناسند و در آن خلق ایده کرده اند، 
بخشی از تجربیاتشان را در این دوره به شما آموزش می دهند و افرادی که این دوره را با 
موفقیت به پایان برسانند، به عضویت خانواده ایرانسل در خواهند آمد. شما انتخاب شدگان 
از میان بیش از سه هزار متقاضی این فرصت بودید و این امر نشان دهنده پتانسیل باالی 
شماست؛ ان شاء اهلل بتوانید از این فرصت استفاده کنید و در محیط کاری ایرانسل در کنار 
آموزش های حرفه ای که کسب خواهید کرد، تجربه ای کم نظیر را هم داشته باشید. در کشور 
ما شرکت های بزرگی با فضای مشابه ایرانسل که در آن آرامش، خالقیت و محیط شاد و 
به دور از استرسی وجود دارد، بسیار کم تعداد است و امیدواریم شما در این مسیر حرفه ای 
که اولین گام را برای آن برداشته اید، موفق باشید.«پیش از این نیز، اولین دوره مرکز توسعه 

شغلی ایرانسل، در سال ۹۸ با همکاری مدرسه اشتغال شریف برگزار شده بود.

۳0۹ سایت جدید تلفن همراه در یکسال گذشته جهت تکمیل شبکه همراه اول در استان خراسان رضوی نصب و راه اندازی 
شده است.به گزارش اداره  کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای افزایش کیفیت و دسترسی مشترکان اپراتور 
اول تلفن همراه به سرویس های تماس و دیتا، ۳0۹ سایت تلفن همراه جدید و  ۱۱۴۶ تکنولوژی مختلف در 5۱ شهر و روستای 
استان خراسان رضوی با صرف هزینه عملیاتی بالغ بر ۳0۹ میلیارد تومان در مدت یکسال گذشته به دست مهندسان شرکت 
»نقش اول کیفیت« به عنوان بزرگترین شرکت زیر مجموعه همراه اول و پیمانکار فنی این اپراتور نصب و راه اندازی شده است.با 
وجود تمامی چالش های پیش روی توسعه شبکه نظیر شرایط سخت کرونایی، عبور از مناطق صعب العبور و همچنین تحریم  های 
صورت گرفته، این پروژه عظیم در بزرگترین استان زائرپذیر کشور اجرایی شده است. الزم به ذکر است، همراه اول از آذر ماه سال 
گذشته تاکنون با اجرای پروژه های طرح خدمات رسانی روستایی )خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطالعات( و فاز 

هشت توسعه تلفن همراه مبتنی بر تکنولوژی های روز، گام بلندی در راستای ارتقای کیفیت شبکه خود برداشته است.

همراه با 
اپراتورها
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2100 سایت جدید طی یک سال وارد شبکه ایرانسل شد

طی یک سال گذشته، 2۱00 سایت جدید تلفن همراه، وارد شبکه ایرانسل شده است.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، طی بازه زمانی 
نیمه دی ماه ۱۳۹۸ تا نیمه دی ماه ۱۳۹۹، توانسته است با برنامه ریزی دقیق و با وجود 
محدودیت های ناشی از شرایط کرونایی و تحریم، 2۱00 سایت جدید را در سراسر ایران، 

وارد شبکه تلفن همراه خود کند.
ایرانسل به این ترتیب، با وجود شرایط کرونایی و افزایش شدید تقاضای مصرف دیتا، 
توانست با مدیریت منظم پروژه در اقصی نقاط ایران، این تعداد سایت را به سایت های 
موجود شبکه تلفن همراه خود اضافه کند. این در حالی است که محدودیت های ناشی 
از شرایط کرونایی و وجود تحریم ، پیچیدگی انجام چنین پروژه هایی را بیش از پیش 

کرده است.
ایرانسل همچنین طی این مدت، ۱۶۱۷۷ الیه فرکانسی جدید، در تکنولوژی های نسل 
سوم )3G( و چهارم  )4G/LTE( تلفن همراه راه اندازی کرده و موفق شده خدمات شبکه 
پهن باند را در اختیار مشترکان خود در سراسر ایــران، به خصوص مناطق روستایـــی، 

قرار دهد.
ــل در همین راستا، در مهر ماه ۱۳۹۹، بر اساس مسؤولیت اجتماعی خود و با  ایرانس
هدف کاهش شکاف دیجیتالی و تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی برای دانش آموزان 
ــور« وزارت ارتباطات  ــازی مدارس کش ــق محروم، در قالب پروژه »هوشمندس مناط
ــهم پـــروژه »خدمات عمومی اجبـــاری« یا  ــتفاده از س و فناوری اطالعات، با اس
)USO )Universal Services Obligation از درآمد اپراتورها، ۱۳۶۳۶ مدرسه 

روستایی را به اینترنت پرسرعت مجهز کرده بود.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، اپراتوری است که توانسته است برای اولین 
بار در ایران، در روز اول مردادماه ۱۳۹۹، فناوری نسل پنجم تلفن همراه را راه اندازی کند و 
تاکنون سه سایت 5G خود را به بهره برداری رسانده است. سه شنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۹۹، 
با حضور و انجام تست سرعت توسط خبرنگاران، دومین سایت5G  ایران در ساختمان 

مرکزی ایرانسل افتتاح شده بود.
راه اندازی سومین سایت 5G ایران و ایرانسل نیز در روز چهارشنبه 2۱ آبان ماه ۱۳۹۹، 
در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس انجام شد که برخالف 
ــایت خارج از ساختمان  ــتین س ــاختماِن )Indoor(  قبلی، نخس ــایت داخل س دو س
)Outdoor( نسل پنج ایرانسل است و امکان استفاده عموم مشترکان ایرانسل، به وسیله 
گوشی های موجود در بازار ایران با قابلیت پشتیبانی از 5G  و به عالوه، استفاده دانشجویان 
ــگران این دانشگاه از آخرین نسل فناوری تلفن همراه، در آزمایشگاه 5G  این  و پژوهش

دانشگاه را فراهم می کند.
به زودی سایتِ  چهارم نسل پنجم تلفن همراه ایران و ایرانسل، در محل پارک آب و آتش 

تهران مورد بهره برداری و استفاده عموم قرار خواهد گرفت.
 5G در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۹۹، با ثبت رکورد سرعت 2.5 گیگابیت بر ثانیه در شبکه
 5G ایرانسل، رکورد سرعت قبلی اینترنت ایران )۱.5 گیگابیت بر ثانیه( که آن هم در شبکه

ایرانسل به ثبت رسیده بود، شکسته شد.

ایرانسل محصوالت خانه هوشمند ارائه کرد

ــمند، محصوالت  ــی دیجیتال و هوش ــای کیفیت زندگ ــتای ارتق ــل در راس ایرانس
ــتفاده از این محصوالت، کاربر می تواند در هر  ــمند را عرضه کرد که با اس خانه هوش
شرایطی، حتی هنگامی که در خانه حضور ندارد، محیط خانه خود را با گوشی هوشمند 

مدیریت کند.
ــمند ایرانسل، با  ــل، اعالم کرد: محصوالت خانه هوش به گزارش روابط عمومی ایرانس
عنوان »خانه هوشمند آی بان« با کاربرد فناوری اینترنت اشیا، طراحی و عرضه شده 
است. با استفاده از این محصوالت، کاربر می تواند در هر شرایطی، حتی هنگامی که در 

خانه حضور ندارد، محیط خانه خود را با گوشی هوشمند مدیریت کند.
محصوالت خانه هوشمند ایرانسل، 2۴ خرداد ماه ۱۳۹۹، در مراسمی با حضور مهندس 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد و هم اکنون به 

صورت تجاری عرضه شده است.
ــن موبایل آی بان، ارتباط بین اجزای خانه هوشمند از طریق  ــتفاده از اپلیکیش با اس
ــود و کاربر می تواند کنترل وسایل برقی  اینترنت وای فای و هاب مرکزی برقرار می ش
ــت بگیرد. این اپلیکیشن، عالوه بر کنترل و نظارت بر خانه، امکاناتی  خانه را در دس
مانند تنظیمات خودکار و برنامه ریزی زمانی و دستورات شرطی را نیز در اختیار کاربر 

قرار می دهد.
ــان  ــان، با اتصال به اینترنت وای فای، امکان کنترل و مدیریت آس ــزی آی ب هاب مرک
سایر تجهیزات هوشمند آی بان را فراهم می کند. این هاب، در واقع یک تی وی باکس 
قدرتمند است که تلویزیون کاربر را هوشمند کرده و امکان تماشای فیلم، گوش دادن 

به موسیقی و بازی را نیز برای او فراهم می کند.
ــتفاده از پریز هوشمند، کاربر می تواند تمام لوازم برقی )پریزی( مانند  همچنین با اس
ــاز، تلویزیون و… را با گوشی هوشمند خود، از هر جایی حتی خارج از خانه،  چای س

خاموش یا روشن کرده و میزان مصرف برق آن ها را نیز تحت نظر داشته باشد. سنسور 
ــته در خانه مطلع می کند و  ــا پنجره آی بان نیز، کاربر را از عبور و مرور ناخواس در ی
کلید هوشمند، امکان تنظیم نور خانه و روشن و خاموش کردن چراغ ها از راه دور یا 

نزدیک را برای وی به وجود می آورد.
خانه هوشمند آی بان، توسط ایرانسل و با همکاری »شرکت دانش بنیان هوش و روان 
ــته مختلف »مدیریت خانه هوشمند«، »راحتی  ــده و در سه بس )هیناوا(« عرضه ش
ــوالت و خدمات  ــمند«، از طریق بخش محص ــمند« و »امنیت خانه هوش خانه هوش
ــل و یا فروشــــگاه آنالیــن ایرانسل به نشـــانی  ــایت ایرانس دیجیتـــــال وب س

shop.irancell.ir قابل تهیه است.
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بـازار

فروش بی سابقه  111 میلیارد دالری شرکت اپل طی سه ماه

به دلیل نوسانات زیاد ارزهای سنتی، بیت کوین صرفا جایگزینی مناسب برای طال است
ساناز توکلی افشار

یک اقتصاددان ارشد بانک سنگاپور اعالم کرد: به علت نوسانات زیاد ارزهای سنتی حاکم 
بر بازار و مقاومت دولت ها در برابر به چالش  کشیده شدن حاکمیت ارزی  آنها، بیت کوین و 
رمزارزهای دیجیتالی ممکن است صرفا جانشین دارایی هایی مانند طال شود که از قدیم 

راهی مطمئن برای ذخیره پول بوده اند.
منصور محی الدین، اقتصاددان ارشد بانک سنگاپور در یادداشتی تحقیقی نوشت: بیت کوین 
ــدود دارد و به همین دلیل با وجود چالش های قانونی و اعتباری در خریدن  منبعی مح
آن، سرمایه گذاران روز به روز بیشتر برای تقویت کارنامه سرمایه گذاری خود به آن روی 
می آورند.محی الدین گفت: »اوالً سرمایه گذاران نیاز به مؤسسه های مطمئنی دارند که بتواند 
ــانات بازار رمزارز و نگه  ارزهای دیجیتالی را امن و امان نگه دارند. ثانیاً برای کاهش نوس
ــتن آن در حد معقول، باید وضعیت نقدینگی آن بهتر شود.«وی ادامه داد: »قیمت  داش

بیت کوین در سال های اخیر از ۴ هزار دالر به بیش از ۴0 هزار دالر و دوباره به ۳0 هزار دالر 
رسیده است. این نشان می دهد چه ارز پرنوسانی است. بیت کوین جایگاه امنی برای ذخیره 
سرمایه ای نیست که خالف نوسانات بازار حرکت کند، بلکه قیمت آن به نوسانات بازار سهام 
و قیمت سایر دارایی های خطرناک بستگی دارد. در بحران های مالی، احتمال اینکه در بازار 
ــرمایه گذاران، رمزارزها را رها کنند زیاد است. همان طور که در ماه مارس 2020 و در  س
ابتدای همه گیری شاهد آن بودیم.«افزایش قیمت حدود ۳00 درصدی، باعث شد عملکرد 
بیت کوین با ضریب ۱0، نسبت به مجموع طال و سهام داو جونز بهتر باشد. بدین ترتیب 
تحلیل گران بازار، روز به روز بیشتر اعتقاد پیدا می کنند که این رمزارز، در حال تبدیل به 
ــرمایه گذراران است.در سال 2020، سود حاصل از  نوعی »طالی دیجیتالی« در میان س
خرید بیت کوین افزایش شدیدی داشت و بدین ترتیب و با توجه به آسانِی خرید و ذخیره 
رمزارزها نسبت به فلزات گران بها، هم نهادهای مختلف و هم مردم جذب سرمایه گذاری 
در این عرصه شدند.بیت کوین اساساً به عنوان نظام »نقدینگی الکترونیکی همتا به همتا« 
طراحی شده است، اما با وجود استقبال سرمایه گذاران از آن، همچنان راه درازی تا تحقق 
کامل ظرفیت های اصلی  آن باقی مانده است.«بر اساس یادداشت بانک سنگاپور که اولین بار 
در نشنال نیوز منتشر شد، به علت نوسانات زیاد ارزهای سنتی حاکم بر بازار همچون دالر 
آمریکا و مقاومت دولت ها در برابر به چالش  کشیده شدن حاکمیت ارزی  آنها، عمالً امکان 

ندارد بیت کوین جانشین چنین ارزهایی شود.
محی الدین گفت: »دولت ها کامالً مراقب فناوری هایی هستند که قابلیت جانشینی ارز 
ملی  انها را دارند. این امر باعث کاهش قدرت سیاست گذاران در چاپ پول در بحران های 

اقتصادی می شود.«
برعکس، این خاصیت بیت کوین که تحت تأثیر اقدامات تورمی همچون کاهش کمی قرار 

نمی گیرد، باعث می شود گزینه بسیار مناسبی برای ذخیره دارایی ها باشد.

ــرکت اپل شد. درآمد ناخالص  ــود ش ــابقه فروش و س بحران کرونا باعث افزایش بی س
ــه ماهه آخر سال 2020 رشدی 2۱ درصدی داشت. تنها شرکت وال مارت و  اپل در س

اکسان موبیل در تاریخ آمریکا چنین درآمدی را طی سه ماه به نام خود ثبت کرده اند.
به گزارش دویچه وله، کرونا بسیاری از شرکت ها را به ورطه ورشکستگی کشانده است. 
شرکت هواپیماسازی بوئینگ با حدود ۱2 میلیارد دالر زیان در شمار شرکت هایی بوده 

که در اثر بحران کرونا به شدت آسیب دیده اند.
اما تاثیر بحران کرونا بر فعالیت های اقتصادی همه جا یکسان نبوده است. به عنوان نمونه، 

یکی از برندگان این بحران بی تردید شرکت اپل است.
شرکت اپل موفق شد فقط در سه ماهه آخر سال گذشته میالدی فروشی بیش از ۱00 
میلیارد دالر داشته باشد. در تاریخ اقتصاد آمریکا تنها دو شرکت دیگر چنین سطحی 
از فروش را طی سه ماه در تاریخ خود ثبت کرده اند. شرکت سوپرمارکت های زنجیره ای 

وال مارت و شرکت نفتی اکسان موبیل.
ــرکت اپل در سه ماهه چهارم سال 2020 بیش از ۱۱۱ میلیارد دالر  درآمد ناخالص ش
اعالم شده است. به این ترتیب، فروش این شرکت در سه ماهه آخر سال 2020 حدود 

2۱ درصد بیشتر از مدت زمان مشابه آن در سال 20۱۹ بوده است.
ــئوالن شرکت اپل حتی اعالم کرده اند که سود این شرکت نیز 2۹ درصد افزایش  مس
یافته و طی این دوره زمانی به بیش از 2۸ میلیارد دالر رسیده است. این میزان سود نیز 

در تاریخ شرکت اپل پدیده ای بی سابقه بوده است.

بحران سودآور کرونا
گفته می شود که به علت دورکاری و همچنین حضور مردم در منازل خود، تقاضا برای 

تولیدات و محصوالت شرکت اپل افزایش چشمگیری داشته است.
به عنوان نمونه، عرضه آیفون ۱2 با توانایی بهره وری از نسل پنجم شبکه تلفن همراه یکی 

از دالیل افزایش فوق العاده فروش شرکت اپل اعالم شده است.
ــت که تقاضا برای خرید آیپد و همچنین مک بوک نیز ظرف همین  این در حالی اس

ــکاری داشته است. باید یادآور شد که شرکت اپل برای نخستین بار  مدت افزایش آش
در ماه نوامبر لپ تاپ هایی را به بازار عرضه کرد که در آن ها از تراشه های ساخت خود 

استفاده شده بود.
به این ترتیب، اپل از الزام استفاده از تراشه های شرکت اینتل فاصله گرفته است. کمبود 
ــرکت های تولید تراشه دیگر باعث شده بود که در سال  ــه های شرکت اینتل و ش تراش
ــاخه های تولیدی موفق به تحویل به موقع سفارش های خود  ــیاری از ش ــته بس گذش

نشوند.
ــرکت های خودروسازی و  ــایی های تولید و تحویل در ش در این رابطه می توان به نارس

همچنین شرکت مایکروسافت اشاره کرد.
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فروش برندهای تلفن همراه گران قیمت هواوی قوت گرفت

بـازار

گوشی های اپل با مک بوک شارژ خواهند شد
بر اساس دو گواهی درخواست ثبت اختراع که به تازگی منتشر شده، ممکن است در آینده 
بتوان گوشی آیفون و ساعت اپل را به طور بی سیم، شارژ کرد؛ در این روش برای شارژ کردن 

می توان گوشی را به سادگی روی مک بوک قرار داد.
بر اساس این گواهی درخواست که سایت پتنتلی اپل از آن خبر داده است، فناوری جدید 
ــاعت اپل روی محل قرار گرفتن  ــتن آیفون یا س این امکان را فراهم می کند که با گذاش
دست ها روی لپ تاپ مک بوک، آن ها را بدون نیاز به سیم، شارژ کرد. این بدان معنی است 
که اگر کسی شارژر آیفون خود را فراموش کرده باشد، می تواند برای شارژ کردن، آن را به 

سادگی روی مک بوک خود قرار دهد.
شرکت های دیگری نیز فناوری شارژ بی سیم معکوس مشابهی را تولید کرده اند. در این 
ــارژ نه به طور مستقیم از پریز برق بلکه به واسطه یک دستگاه دیگر منتقل  فناوری، ش
می  شود. شرکت های مختلف، هدفون های بی سیمی تولید کرده اند که می توان آن ها را با 
قرار دادن روی صفحه شارژر تلفن، شارژ کرد. گفته می شود که اپل در حال کار بر روی 
فناوری های مشابه است.اپل فناوری های جدید شارژ را به جدیدترین دستگاه های خود هم 
اضافه کرده است. آیفون ۱2 جدید، شارژرهای جدیدی به نام مگ سیف دارد که به دستگاه 

تلفن اجازه می دهد با اتصال مغناطیسی به یک پایه شارژر، شارژ شود.
البته فناوری شرح داده شده در گواهی درخواست ثبت اختراع مذکور، بسیار فراتر رفته است. 
تعداد زیادی نقاط مختلف شارژ در قاب مک بوک در نظر گرفته شده است تا دستگاه ها فقط 
با قرار گرفتن بر روی آن شارژ شوند.اپل در این گواهی، خاطرنشان می کند که برای شارژ 

محصوالت مختلف، باید از شارژرهای متعدد استفاده کرد و این برای کاربران »مایه زحمت 
است که شارژرهای متعدد با خود جا به جا کنند«. با این فناوری، کاربران فقط به یک شارژر 
نیاز خواهند داشت.جنس آلومینیومی فعلی مک بوک  ها و آی پدها اجازه نمی دهد تا شارژ 
ــده، از این که مواد مورداستفاده برای قاب  ــیم از آن ها عبور کند. در اختراع ثبت ش بی س

مک بوک برای بهره برداری از این فناوری باید عوض شود، سخن به میان آمده است.
اداره ثبت اختراعات ]آمریکا[ این هفته، این دو اختراع را که در مارس 20۱۶ ثبت شده  
بودند، تایید کرد. به این ترتیب، ممکن است اپل در حال حاضر این فناوری را در دست 

تولید داشته یا آن را رها کرده باشد.

بر اساس گزارش رویترز، هواوی تکنولوژی چین در مراحل آغازین مذاکرات برای فروش 
برندهای گوشی هوشمند گران قیمت پی و میت است که به معنای خروج این شرکت از 

کسب و کار تولید تلفن های هوشمند پیشرفته خواهد بود.
دو منبع آگاه به رویترز اظهار کردند مذاکرات میان بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی 
ــرمایه گذاری تحت حمایت دولتی  ــیومی به سرکردگی شرکتهای س جهان و کنسرس

ماه هاست که در جریان است.
هواوی از سپتامبر گذشته بررسی فروش این برندها را آغاز کرد اما هنوز تصمیم نهایی برای 
ــت به نتیجه نرسد زیرا این شرکت همچنان تالش  فروش نگرفته و مذاکرات ممکن اس
می کند تراشه های پیشرفته Kirin که در تولید این تلفنهای هوشمند بکار می رود را به 

صورت داخلی تولید کند.
طبق آمار شرکت تحقیقاتی IDC، فروش گوشی های سری میت و پی در فاصله سه ماهه 

سوم سال 20۱۹ تا سه ماهه سوم سال 2020 حدود ۳۹.۷ میلیارد دالر بوده است.
ــایعاتی در خصوص  ــخنگوی هواوی در واکنش به این اخبار گفت: هواوی از وجود ش س
فروش احتمالی برندهای تلفن هوشمند پرچمدار این شرکت مطلع شده است. این شایعات 
بی پایه و اساس بوده و هواوی چنین برنامه ای ندارد. دولت شانگهای هم اعالم کرد از چنین 

موضعی مطلع نیست.

فروش برندهای تلفن هوشمند گران قیمت هواوی به معنای آن خواهد بود که این شرکت 
ــدارد که روی کار آمدن دولت بایدن اوضاع را تغییر داده و محدودیتهای  امید چندانی ن

زنجیره تامین که از ماه مه سال 20۱۹ علیه هواوی وضع شده است، رفع شود.
شرکتهای سرمایه گذاری تحت حمایت دولت شانگهای ممکن است کنسرسیومی را با 
واسطه های هواوی برای به دست گرفتن کنترل برندهای پی و میت تشکیل دهند که 
مشابه توافق صورت گرفته برای برند Honor خواهد بود. به گفته منابع آگاه، اگر توافق 
فروش صورت بگیرد، هواوی احتماال تیم مدیریت فعلی پی و میت را برای واحد جدیدش 

حفظ خواهد کرد.
هواوی که بزرگترین سازنده تجهیزات مخابراتی در جهان و تولیدکننده شماره دوی تلفن 
هوشمند در جهان است، نوامبر گذشته برند ارزان قیمت Honor را به کنسرسیومی از ۳0 

فروشنده فروخت که در راس آنها یک شرکت تحت حمایت دولت شنزن قرار داشت.
به گفته منبع دوم، ارزش این فروش نقدی بیش از ۱00 میلیارد یوان )۱5.5 میلیارد دالر( 
تعیین شد. هدف از فروش برند Honor زنده نگه داشتن این برند ارزان قیمت بود زیرا 
تحریم هایی که از سوی دولت آمریکا علیه هواوی وضع شده بود، زنجیره تامین این واحد 
را مختل و دسترسی این شرکت به سخت افزارهایی نظیر تراشه و نرم افزار مانند خدمات 
موبایل گوگل را قطع کرده بود. هواوی ممکن است در پیگیری فروش این دو برند، هدف 
مشابهی داشته باشد. در واقع منابع آگاه اظهار کرده اند جدیدترین برنامه هواوی برای این 

دو برند پیشرفته ناشی از تامین ناکافی تراشه بوده است.
واشنگتن مدعی است هواوی تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست و دسترسی این شرکت 

به فناوری آمریکایی را محدود کرده است در حالی که هواوی این اتهام را رد کرده است.
برند Honor با اعالم شراکت با شرکتهای تراشه ساز اینتل و کوالکام و عرضه مدل جدید 

گوشی، نشان داد که هدف جدایی از هواوی حاصل شده است.
ــی های پی و میت در میان گوشی های مطرح در بازار تلفن های هوشمند  سری گوش
پیشرفته در چین هستند و با آیفون اپل، سری می و میکس شیائومی و سری فایند 

اوپو رقابت می کنند.
طبق آمار شرکت تحقیقاتی کانترپوینت، این دو برند در سه ماهه سوم سال 2020 در 

حدود ۴0 درصد از کل فروش هواوی سهیم بودند.
تحلیلگران پیش از این به عرضه ناکافی سری پی ۴0 و میت ۴0 به دلیل کمبود شدید 

قطعات این گوشی ها  اشاره کرده بودند.
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اپل در جایگاه برتر بازار تلفن همراه
فروش بی نظیر آیفون، شرکت اپل را به جایگاه باالی بازار 
تلفن هوشمند جهان رساند و سامسونگ الکترونیکس و 

هواوی تکنولوژی  پایین تر از این شرکت ایستادند.
ــاس گزارش بلومبرگ، شرکت های تحقیقات بازار  بر اس
کاناالیز و کانترپوینت برآورد کردند فروش آیفون در سه 
ــال 2020 به حدود ۸2 میلیون دستگاه  ماهه چهارم س
رسید که رکورد باالی جدیدی برای اپل بود و این شرکت 
را فروشنده شماره یک بازار تلفن هوشمند ساخت.فروش 
سامسونگ در طی همین مدت بیش از ۱0 درصد کاهش 
یافت و به بیش از ۶2 میلیون دستگاه رسید.شرکتهای 
شیائومی، اوپو و ویوو در جایگاههای سوم، چهارم و پنجم 
ــتادند در حالی که فروش هواوی پس از تحریم های  ایس
آمریکا و محروم شدن این شرکت از دسترسی به قطعات 
کلیدی آمریکایی، ۴۱ درصد کاهش یافت. امبر لیو، تحلیلگر 

شرکت کاناالیز گفت: هواوی در نتیجه تحریم های آمریکا، 
در بیشتر بازارها پسروی داشت. تصمیم این شرکت برای 
فروش برند Honor ممکن است تصمیم مهمی باشد زیرا 
این برند تحت محدودیت های مشابه هواوی قرار نمی گیرد.

هواوی این برند را در اواخر سال گذشته فروخت و به این 
ــد ارزان قیمت فرصت داد بتواند دوباره قادر به تامین  برن
ــد. هواوی در ایمیلی اعالم کرد  قطعات مورد نیازش باش
طی سال گذشته کسب و کار تلفن هوشمند این شرکت 
ــد قوی داشت و تبلت، رایانه شخصی و دستگاه های  رش
ــیدنی رشد قابل مالحظه ای داشتند. آیفون جدید  پوش
ــتین بار به بیش از ۱00 میلیارد  درآمد اپل را برای نخس
دالر رساند و تیم کوک، مدیرعامل اپل به خبرنگاران اعالم 
کرد پاسخ مصرف کنندگان به مدل های جدید آیفون با 

وجود ادامه همه گیری کووید ۱۹ مشتاقانه بوده است.

بـازار

افزایش فروش مایکروسافت

همکاری آنر با تولیدکنندگان تجهیزات آمریکایی

طبق اعالم مایکروسافت، فروش سه ماهه دوم مالی این شرکت ۱۷ درصد افزایش یافته 
ــت که به مدد تقاضای باال برای خدمات رایانش ابری و ابزارهای نرم افزاری بوده که  اس
ــاس گزارش بلومبرگ، شرکت نرم افزاری  از دورکاری کارمندان حمایت می کنند. بر اس
مایکروسافت که در ردموند واشنگتن مستقر است، اعالم کرد درآمدش در سه ماهه منتهی 
ــید و از ۴0.2 میلیارد دالری که تحلیلگران در  ــامبر به ۴۳.۱ میلیارد دالر رس به ۳۱ دس
نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده بودند، فراتر رفت. برای چهاردهمین سه ماهه متوالی 
بود که مایکروسافت رشد دو رقمی درآمد را گزارش کرد. درآمد خالص این شرکت ۱5.5 
میلیارد دالر معادل دو دالر و سنت به ازای هر سهم بود در حالی که پیش بینی تحلیلگران 

ــنت بود.واحد رایانش ابری آزور مایکروسافت 50 درصد رشد کرد. این  یک دالر و ۶۴ س
شرکت از تقاضای فزاینده مشتریان سازمانی برای استفاده از خدمات ابری که تحت تاثیر 
ــود برد. فروش رایانه های شخصی هم در مدت  دورکاری کارمندانش صورت گرفت، س
مذکور رشد کرد و درآمد مایکروسافت از کسب و کار سیستم عامل ویندوز را افزایش داد 
و درآمد بازی مایکروسافت هم برای نخستین بار در یک سه ماهه به باالی پنج میلیارد 
ــید.ارزش سهام مایکروسافت در پی انتشار گزارش مالی این شرکت حدود ۴.۷  دالر رس
درصد صعود کرد. سهام مایکروسافت در سه ماهه پیش 5.۷ درصد رشد داشت در حالی 
که رشد شاخص اس اند پی 500 به ۱2 درصد رسید.فروش مایکروسافت در هر سه واحد 
این شرکت از میانگین مورد پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ باالتر بود. ایمی 
هود، مدیر مالی مایکروسافت در مصاحبه ای اظهار کرد درآمد نسخه بیزنس نرم افزاری 
ابری آفیس ۳۶5 رشد 2۱ درصدی داشت و شمار کاربرانش ۱5 درصد افزایش پیدا کرد. 
ــخه کاربران عادی که شامل آفیس و ویندوز است، 2۸ درصد رشد کرد و  مشترکان نس
به ۴۷.5 میلیون نفر رسید.همه گیری ویروس کرونا باعث شده است شرکت ها کوچ به 
خدمات ابری را سرعت بخشیده و نرم افزار همکاری مبتنی بر اینترنت را ارتقا دهند. اگرچه 
ــت اما مایکروسافت با رقابت از سوی واحد خدمات وب آمازون و  ــد اس این بازار رو به رش
ــاخت ابری روبروست. درآمد سرویس آزور در  تالشهای جدید گوگل برای تقویت زیرس
سه ماهه گذشته از ۴۳ درصد پیش بینی تحلیلگران و رشد ۴۸ درصدی سه ماهه پیش از 
آن فراتر رفت.درآمد محتوا و خدمات ایکس باکس در سه ماهه دسامبر ۴0 درصد و فروش 

سخت افزار ایکس باکس ۸۶ درصد رشد کرد. 

شرکت چینی آنر، اکنون با تولیدکنندگان تجهیزات و نیمه رسانای 
ــل و کوالکام قرارداد همکاری امضا کرده  آمریکایی از جمله اینت
است.به گزارش اسپوتنیک، نوشت: شرکت چینی »آنر« با چند 
تولید کننده نیمه رسانا و تهیه کنندگان تجهیزات موبایل قرارداد 
امضا کرده است.این تولید کننده موبایل بخشی از هواوی بود که 
به دلیل تحریم های آمریکا فروخته شد و اکنون مستقل از شرکت 
مادر خود فعالیت می کند.شرکت های آمریکایی از جمله کوالکام، 
اینتل و میکرون از تأمین کنندگان تجهیزات آنر هستند. ژائو مینگ 
مدیر ارشد اجرایی آنر در مصاحبه ای گفت: تقریباً تمام شرکای 
زنجیره ذخایر ما از جمله کوالکام، اینتل، AMD و میکرون ارسال 
محموله برای ما را از سر گرفته اند و قراردادهایی امضا کرده اند. هم 
اکنون آنها هیچ محدودیتی برای تأمین ذخایر تجهیزات ما ندارند.

به گفته ژائو، آنر محصوالت خود را در سراسر روسیه توزیع می کند 
و حضور خود در بازارهای بین المللی را گسترش می دهد. او در 
این باره می گوید: سیستم بازاریابی بین المللی و ارزیابی آنر از هم 
ــرکت جدید یکپارچه شده است.این اخبار در حالی  اکنون با ش
منتشر می شود که این شرکت چینی با مایکروسافت قراردادی 
ــدوز ۱0 در لپ تاپ های »آنر مجیک بوک«  امضا کرده تا از وین
استفاده کند.آمریکا در 20۱۹ میالدی هواوی را در فهرست سیاه 
وزارت بازرگانی قرار داد و به این ترتیب این شرکت اجازه استفاده 
ــت. در پی این روند  از تجهیزات و فناوری های آمریکایی را نداش
کسب وکار تولید موبایل در هواوی با چالش روبرو شد.در نهایت 
این شرکت چینی در ۳0 نوامبر برند آنر را به قیمت ۱5.2 میلیارد 

دالر به یک کنسرسیوم فروخت.
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امکان استفاده از تبلت سامسونگ به عنوان نمایشگر کامپیوتر

بـازار

توقف تولید سری گوشی های گلکسی نوت سامسونگ

به دنبال اخبار منتشرشده، سامسونگ تصمیم دارد تولید سری گوشی های گلکسی نوت 
خود را متوقف کند.

اخبار تکان دهنده اوایل ماه نوامبر از طریق رسانه های کره ای پخش شد. همچنین رویترز 
رسما این خبر را  با منابع موثق تایید کرد. این در حالی است که سامسونگ سکوت اختیار 
ــت و به نظر می رسد روزهای آینده خبرهایی از Galaxy Note منتشر شود.  کرده اس
حال چرا سامسونگ می خواهد نیروگاه پول ساز تلفن خود را که میلیون ها نفر عاشق آن 

هستند را تعطیل کند؟
زمانی که گلکسی نوت برای اولین بار در سال 20۱۱ راه اندازی شد، یک سالی بود فناوری 
دچار دوران تاریکی شده  بود و این تلفن واقعا نوآورانه بود؛ منظور از نوع نوآورانه فقط در 
نوع دوربین نیست، بلکه از نوع متفاوتی از ابتکار را در اختیار داشت. در آن زمان هایی که 
گوشی های آیفون دارای صفحه نمایش 5/۳ اینچی بودند، Note با یک صفحه نمایش 

بزرگ ۳/5 اینچی معادله ها را تغییر داد.

ــوکه بودند و رادو در بررسی Galaxy Note گفت: برخی از افراد با  همه در آن زمان ش
دست های فوق العاده بزرگ ممکن است بتوانند آن را بدون مشکل در دست بگیرند. همه  
ما مطمئنا با مشاهده این محصول غیرمعمول شگفت زده شدیم. همه   ما در کنار میلیون ها 
انسان دیگر با این تلفن های بزرگ سازگار شدیم و این روزها بسیاری از ما دوست داریم که 

این گوشی را داشته باشیم.
زمان به سرعت گذشت تا اینکه به امسال، سال 2020 رسیدیم. اکنون گوشی های جدید و 
بسیار پیچیده ای تولید می  شوند که مردم باید دانش کافی داشته باشند تا تفاوت های جزئی 
در مشخصات بین Ultra Galaxy S20 و Ultra 20 Galaxy Note را متوجه شوند. 
به غیر از قلم S و طراحی کمی متفاوت، این تلفن ها بسیار شبیه به هم هستند و در واقع 
هیچ چیز قابل توجهی نیست که نوت را از نسخه قبلی این سری Galaxy S تمایز دهد. 
گلکسی Note فقط با یک قلم S و طراحی کمی متفاوت به ساخت دوباره یک گوشی از 

سری Galaxy S تبدیل شده است.
قلم S Pen دارای ویژگی هایی است که بسیاری از مردم از آن راضی هستند. هنرمندان، 
ــان و کاربران عادی و افراد زیادی که از قلم S Pen استفاده می کنند،  معماران، مهندس
به دلیل کنترل دقیق و ویژگی های سرگرم کننده آن، از آن راضی هستند. سامسونگ به 
همین دلیل خط تولید Galaxy Note را متوقف می کند اما قلم S Pen را همچنان 
ــایعات می گویند که نسل بعدی گوشی تاشو سامسونگ اولین گوشی  تولید می کند. ش
خواهد بود که از S Pen استفاده می کند، این قلم S Pen در داخل تلفن فضایی را اشغال 
می کند و بخشی جداشونده از گوشی است. هنوز جزئیات زیادی در مورد شکل ظاهری این 

گوشی منتشر نشده است.
ــت که آینده را بپذیرد و این بهترین و  ــونگ تصمیم گرفته اس ــد سامس به نظر می رس
شجاعانه ترین کاری است که طی سال های گذشته انجام داده است. ایده Note تکامل 

یافته است و وقت آن است که تولید آن متوقف شود.

ــانی این دو تبلت به  ــونگ، با بروزرس ــران Galaxy Tab S7 و +S7 سامس کارب
قابلیت Sidecar دسترسی خواهند داشت.

 Galaxy ــونگ اخیرا در تبلت های ــانی نرم افزار One UI 3.1 سامس به روزرس
Tab S7 و +S7 در کره جنوبی آغاز شده است و به زودی انتظار می رود در سایر 
مناطق نیز در دسترس قرار گیرد. سامسونگ در تالش است تا تبلت های پرچم دار 
خود را حتی برای بهره وری بهتـــر، دو ویژگی قابل توجـــه را با به روزرســـانی 
ــق Neowin( به این تبلت ها وارد کند. این ویژگی دقیقا  One UI 3.1 )از طری
ــتفاده کنند  ــت که کاربران iPad می توانند از ویژگی Sidecar اس مانند این اس
ــرای MacBook خود تبدیل کنند. کاربران  ــگر ثانویه ب تا تبلت خود را به نمایش
Galaxy Tab S7 می توانند از ویژگی One UI.s Extended Mode با رایانه 

شخصی خود استفاده کنند.
ــت Galaxy Tab S7 یا  ــود حالت Extended حال ــی این ویژگی فعال ش وقت
 Windows 10 ــگر ثانویه بی سیم در رایانه شخصی +S7 را به عنوان یک نمایش
ــی خود به عنوان  ــد. بنابراین کاربران می توانند از تبلت گلکس ــان می ده کاربر نش
ــگر ثانویه سبک و قابل حمل در هر زمان استفاده کنند و این امر باعث  یک نمایش
افزایش بهره وری آن ها به ویژه هنگام حرکت می شود. در کنار امکان ادامه استفاده 
ــی، این ویژگی بهره وری محور به  ــی خود به تلفن گلکس از برنامه ها از تبلت گلکس
ــازه می دهد تا از صفحه کلید تبلت خود با هر دو  ــران Galaxy Tab S7 اج کارب

دستگاه استفاده کنند.
ــتراک بی سیم صفحه کلید به ویژه برای چند وظیفه ای که در حال کار بر روی  اش
سندی در رایانه شخصی خود هستند و تمایل به ارسال پیام سریع از تلفن هوشمند 
 Lang و Cmd ــیار مفید باشد. با فشار دادن کلیدهای خود را دارند، می تواند بس

روی صفحه کلید به سرعت بین دو دستگاه Galaxy جابجا می شوید.
این ویژگی می تواند در کنار ویژگی های دیگری که در تالش های سامسونگ برای 

ساده سازی سیستم عامل One UI خود در بین دستگاه ها ارائه شده است، مورد 
 Auto Switch دارای ویژگی Galaxy Buds Pro استفاده قرار گیرد. دستگاه
ــتگاهی که فرد از آن  ــیم را با هر دس ــت که به طور خودکار هدفون های بی س اس

استفاده می کند، جفت خواهد کرد.
ــانی One UI 3.1 باعث بهبود ثبات و  ــورت انتظار می رود که بروزرس ــر ص در ه
ــود. نرم افزار  ــت Galaxy Tab S7 و +S7، همراه با ویژگی های کوچکتر ش امنی
One UI 3.1 همچنین به سایر دستگاه های پرچم دار گلکسی مانند سری جدید 

Galaxy S21 نیز اضافه خواهد شد.
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حمزه فاتح

پاندمی کرونا و رکورد جدید سرمایه گذاری خارجی در چین!

شکایت از گوگل جهت حذف برنامه تلگرام

کشف شکاف امنیتی در تیک تاک

ــوی وزارت بازرگانی چین درباره رشد  ــر شده از س ــاس تازه ترین داده های منتش بر اس
ــال 2020، میزان رشد سرمایه خارجی در چین در سال 2020 با رشد ۶.2  اقتصادی س
درصدی به ۹۹۹.۹۸ میلیارد یوان رسید که یک رکورد جدید به شمار می رود.به گزارش 
سایت رادیو صدای چین، رشد میزان کل سرمایه خارجی جذب شده و میزان رشد و سهم 
آن در سرمایه گذاری بین المللی در سال گذشته نشان می دهد که چین به عنوان یکی از 

مقاصد اصلی سرمایه گذاری بین المللی همچنان از جذابیت بسیار برخوردار است.به دنبال 
شیوع کرونا در سال 2020، سرمایه گذاری مستقیم بین المللی با رکود رو به رو شده  و در 
چنین شرایطی، جذب سرمایه های خارجی چین همچنان رشد داشته که نشان از تالش 
و سخت کوشی چین در این زمینه دارد. دولت چین در دوران شیوع کرونا، سیاست های 
دارایی و مالی، مالیات، بیمه اجتماعی را در راستای کمک به موسسات مختلف از جمله 
شرکت های خارجی صادر و اجرا کرد. قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی دولت چین 
از یکم ژانویه سال 2020 به اجرا در آمد که اقدام مهمی در راستای تجارت و سرمایه گذاری 
ــمار می رود.اعتماد به بازار چین برای شرکت های  ــترش درها از سوی چین به ش و گس
خارجی نیز پاداش شایسته به ارمغان آورده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین، 
میزان رشد درآمد حدود ۶0 درصد شرکت های خارجی در سال 2020 حفظ شده و یا 
رشد کرده است و حدود ۹5 درصد این شرکت ها نیز نسبت به دورنمای خود خوشبین 
هستند.گام های چین در راستای گسترش درهای باز خود در شرایط پیچیده تر شدن 
محیط بین المللی و افزایش یک جانبه گرایی و حمایت گرایی، برای تحقق توسعه باکیفیت 

چین سودمند بوده و با روند جهانی تاریخی منطبق است.

ــفرای سابق آمریکا از گوگل به دادگاهی در کالیفرنیا شکایت کرده و از دادگاه  یکی از س
ــن تلگرام مسنجر را به دلیل تسهیل کردن  ــت این شرکت را ملزم کند اپلیکیش خواس

خشونت، افراط گرایی و یهودی ستیزی از فروشگاه برنامه گوگل پلی حذف کند.
گینزبرگ که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، سفیر آمریکا در مراکش بود، مدعی 
ــت تلگرام به خصوص پس از قتل جورج فلوید و مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان  اس
رییس جمهور آمریکا برای تهدید، تشویق و هماهنگی خشونتهای نژادی مورد استفاده قرار 
گرفته است. وی به آشوبهای ششم ژانویه در کنگره آمریکا اشاره کرد که بدنبال آن گوگل 
اپلیکیشن شبکه اجتماعی پارلر را از فروشگاه برنامه خود حذف کرد زیرا شماری از کاربران 

راستگرای افراطی در آن از محاصره کنگره و خشونت بیشتر حمایت کرده بودند.
در شکایت گینزبرگ آمده است گوگل در مقایسه با اقدامی که علیه پارلر به کار بست، 
هیچ اقدامی علیه تلگرام انجام نداد تا این اپلیکیشن سیاستهای اداره محتوا را بهبود دهد. 
وی شکایت مشابهی علیه شرکت اپل در ۱۷ ژانویه انجام داد که پس از آشوبهای کنگره، 
اپلیکیشن پارلر را از فروشگاه برنامه خود حذف کرد. پاول دوروف، موسس تلگرام هفته 
ــت را در پی آشوبهای کنگره حذف کرد  ــته اعالم کرده بود این شرکت صدها پس گذش
ــرکت آمازون هم با ابراز نگرانی نسبت به  ــویق به خشونت قابل اغماض نیست. ش و تش
محتوای خشونت آمیز در پارلر، میزبانی خدمات وب برای این سرویس شبکه اجتماعی را 
قطع کرد. اقداماتی که علیه پارلر انجام گرفت و همچنین ممنوعیت دونالد ترامپ، رییس 
جمهور سابق آمریکا و سایرین از سوی شرکتهای توییتر و فیس بوک، بحثهای گسترده ای 
را درباره کنترل و مسئولیت صنعت فناوری در خصوص محتوای منتشره در پلتفرم های 

محبوب برانگیخته است. کانالی در تلگرام به پناهندگان پارلر اختصاص پیدا کرده است. 
در شکایت گینزبرگ آمده است: برخی از کاربران تلگرام از هوادارانشان خواسته اند برنامه 
دومین اعتراض در واشنگتن در حمایت از ترامپ را لغو کرده و در عوض به دنبال حمالت 
غافلگیرانه در سراسر کشور باشند.در این شکایت همچنین تلگرام متهم شده به بستری 

برای فروش مواد غیرقانونی مانند کوکائین و قرص ال اس دی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گینزبرگ که یهودی است و در سرزمینهای اشغالی زندگی 
کرده، در این شکایت اعالم کرده که به دلیل باورهای مذهبی اش هدف دو اقدام به قتل 

قرار گرفته است.

شکاف امنیتی در برنامه اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک کشف شده که این اجازه را به هکرها می دهد تا 
اطالعات شخصی کاربران از جمله شماره تماس آنها را سرقت کنند.

ــت: شکاف امنیتی در اپلیکیشن تیک تاک کشف شده که به هکرها اجازه می دهد اطالعات  دیلی میل، نوش
ــخصی کاربران را به راحتی سرقت کنند.شکاف مذکور در ویژگی »فرند فایندر« اپ اشتراک گذاری ویدئو  ش
کشف شده که اطالعات کافی در اختیار هکرها قرار می دهد تا بین جزئیات پروفایل و شماره تماس فرد ارتباط 
برقرار و اطالعات شخصی مانند شماره تماس، پروفایل، تصویر آواتار، نام کاربری و برخی از تنظیمات پروفایل 
ــرقت کنند.مهاجمان سایبری با چنین اطالعاتی می توانند مخازن اطالعاتی از کاربران و شماره  کاربران را س
تماس مرتبط با آنها بسازند و فعالیت های مجرمانه انجام دهند.البته تاکنون شواهدی مبنی بر سواستفاده از 
شکاف امنیتی مذکور گزارش نشده است. به گفته کارشناسان امنیتی هکرها با دستیابی به اطالعات حساس 
می توانند فعالیت های مجرمانه مختلف مانند حمالت فیشینگ را انجام دهند. بنابراین آنها به کاربران هشدار 

داده اند تا حد ممکن کمترین میزان اطالعات شخصی خود را در تیک تاک به اشتراک بگذارند.
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جایزه ثروتمندترین مرد جهان به بهترین توسعه دهنده فناوری جذب کربن

احتمال توقف فعالیت موتور جستجوی گوگل در استرالیا

فیلتر شدن تیک تاک و 5۸ اپ چینی در هند

ــال، برای کسی که فناوری جذب کربن از هوا را توسعه ببخشد،  بنیانگذار و رئیس تس
جایزه ای ۱00 میلیون دالری هدیه می دهد.

ایالن ماسک، بنیانگذار و رئیس تسال، گفت که قصد دارد ۱00 میلیون دالر به عنوان 
جایزه برای بهترین توسعه دهنده فناوری جذب کربن اهدا کند. ماسک از طریق توئیتر 

ارزش جایزه را فاش کرد و گفت که هفته آینده جزئیات آن را فاش می کند.
ــعه های گلخانه ای به یکی از مهمترین بخش های برنامه های کنترل کننده  جذب اش
تغییرات آب و هوایی تبدیل شده است، با این وجود تاکنون پیشرفت کمی در این فن 
آوری حاصل شده و کوشش ها به جای خارج کردن کربن از هوا، بیشتر بر روی کاهش 

انتشار ها بوده است.
ماسک، که بنیانگذار شرکت پرداخت آنالین PayPal Holdings Inc است، اکنون 
هدایت برخی از مهمترین شرکت های جهان را بر عهده دارد. وی در کنار تسال، هدایت 
ــعه رابط ها و  ــتارتاپی که در حال توس ــر عهده دارد، اس SpaceX و Neuralink را ب

دستگاهی با پهنای باند برای اتصال مغز انسان به کامپیوتر است.ماسک، که در آفریقـــای 
 20۱.۴ ،Bloomberg Richie جنوبـــی متولد شد، اکنـــون بر اساس شاخـــص

میلیارد دالر دارایی دارد و ثروتمندترین فرد جهان است.

دولت هند در اقدامی 5۹ اپلیکیشن چینی از جمله تیک تاک را برای همیشه ممنوع 
کرد.رویترز، نوشت: وزارت الکترونیک و فناوری اطالعات هند اخطاریه هایی جدید برای 

ممنوعیت دائم تیک تاک و 5۸ اپلیکیشن چینی دیگر صادر کرده است.
طبق گزارش نشریه تایمز آو ایندیا، دولت هند هنگامیکه نخستین بار ممنوعیت 5۹ اپ 

چینی را مطرح کرد، به آنها فرصت داد تا موضع خود درباره همخوانی با الزامات حریم 
شخصی و ایمنی را مشخص کنند.

شرکت های مذکور شامل تیک تاک، وی چت و یو سی برازر )متعلق به علی بابا( بودند 
و از آنها خواسته شد تا به فهرستی از سواالت پاسخ دهند.

از سوی دیگر نشریه الیومینت به نقل از یک منبع آگاه به این موضوع اعالم کرد: دولت 
هند از پاسخ ها و توضیحات ارائه شده توسط شرکت ها راضی نیست. بنابراین ممنوعیت 

5۹ اپلیکیشن چینی دائمی می شود. 
ــت اپلیکیشن های مذکور  در بیانیه وزارت الکترونیک و فناوری اطالعات هند آمده اس
ــور و امنیت دولت و نظم عمومی مغایـرت  با حاکمیت و یکپارچگی هند، دفاع از کش

دارند.
دستور مذکور که هند آن را اعتراض دیجیتال می نامد پس از آن صادر شده که درگیری 
میان نیروهای هند و چین در مرز هیمالیا به کشته شدن 20 سرباز هندی منجر شد. در 
ماه سپتامبر 2020 میالدی نیز هند ۱۱۸ اپلیکیشن چینی دیگر از جمله بازی رایانه ای 

محبوب PUGB را ممنوع کرد.

ــرکت را به  ــت که در صورت تصویب قانون جدیدی که این ش گوگل تهدید کرده اس
پرداخت هزینه به ناشران محلی مجبور می کند، این موتور جستجو را در استرالیا غیرفعال 

خواهد کرد. این مسئله، گوگل و نخست وزیر استرالیا را رودرروی هم قرار داده است.
ــت که به موجب آن، شرکت های فناوری  ــترالیا پیش نویس قانونی را ارایه کرده اس اس
ــات مانند گوگل و فیس بوک، برای محتوای خبری مجبور به پرداخت هزینه به  اطالع
ناشران محلی خواهند بود. در صورت تصویب این قانون، این شرکت ها مجبور هستند 
ــان دادن آن ها در نتایج جستجو، با  ــار محتوای تولیدی ناشران یا حتی نش برای انتش
تولیدکنندگان محتوا توافق کنند. اگر طرفین نتوانند بر سر معامله به توافق برسند، یک 

داور منصوب از طرف دولت، قیمت را تعیین می کند.
در صورت عدم پیروی از این دستور، شرکت های فناوری اطالعات با یک جریمه حداکثر 
۱0 میلیون دالری استرالیا مواجه خواهند بود. مل سیلوا، مدیرعامل گوگل استرالیا، در 
جلسه سنا گفت که قانون پیشنهادی »غیرقابل اجرا« است و این شرکت آماده است تا 
در صورت اجبار، از بازار استرالیا خارج شود.سیلوا گفت: اگر پیش نویس کنونی تبدیل 
ــود، گوگل هیچ گزینه دیگری نخواهد داشت جز این که به خاطر ریسک  به قانون ش
ــتجوی گوگل در استرالیا را متوقف کند.  عملیاتی و هزینه مالی این قانون، موتور جس
ــون، نخست وزیر استرالیا، به موضع گوگل، موجب تشدید این  واکنش اسکات موریس

رویارویی شده است. او گفته است: ما به تهدید پاسخ نمی دهیم.
ــنهادی با مخالفت فیس بوک نیز مواجه شده است. فیس بوک تهدید کرده  قانون پیش

که قسمت اخبار را از شبکه خود در استرالیا خارج خواهد کرد. سیمون میلنر، یکی از 
مدیران فیس بوک، گفت که حجم گسترده قراردادهایی که برای تبعیت از این قانون باید 
منعقد شوند، اجرای آن را غیرممکن می کنند. او استدالل کرد که محتوای اخبار برای 
فیس بوک ارزش تجاری ندارد، بلکه فقط به غنی سازی اطالعاتی جامعه مشترکان این 

شبکه اجتماعی کمک می کند.
این نخستین باری است که یک غول دیجیتال در پاسخ به قانونی پیشنهادی، تهدید به 

غیرفعال کردن خدمت جستجوی اینترنتی در یک کشور کرده است.
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فروش شماره تلفن  بیش از 500 میلیون کاربر فیس بوک توسط یک بات تلگرام

مایکروسافت برنامه ای برای اجباری کردن واکسن کرونا ندارد

جک ما، بعد از غیبت چندین ماهه ظاهر شد

شرکت مایکروسافت در حال حاضر تصمیم ندارد واکسن را برای کارمندانی که به محل 
کار برمی گردند، اجباری کند.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، کرت ِدل بِن، مدیر مایکروسافت که مسئول واکنش 
داخلی به همه گیری ویروس کروناست، به کارمندان این شرکت اعالم کرد مایکروسافت 
در حال حاضر قصد ندارد واکسن را برای کارمندانی که به دفتر برمی گردند، اجباری کند.
وی که نایب رییس استراتژی، مهندسی خدمات اصلی و فعالیتهای مایکروسافت است، 
اظهار کرد: ما بر این باوریم که واکسن مطمئن و موثر است و نخستین کاری که می خواهیم 

انجام دهیم، تشویق کارمندان به تزریق واکسن است زیرا از این طریق است که می توانیم 
وضعیت فعلی را پشت سر بگذاریم. با این حال در مقطع فعلی، انتظار نداریم واکسن را 

اجباری کنیم مگر این که دولت محلی واکسیناسیون را الزامی کند.
شرکت آمازون در حال البی است تا واکسیناسیون کارکنانی که در انبارهای این شرکت کار 
می کنند، تسریع شود. فیس بوک به کارمندانش اعالم کرده ملزم به زدن واکسن پیش از 
بازگشت به دفاتر این شرکت نخواهند بود. بررسی اخیر از مدیران عامل فعلی و سابق برخی 

از شرکتهای بزرگ نشان داده که اکثر آنها با ایده اجباری شدن واکسن موافق هستند.
مایکروسافت پیش از این اعالم کرده بود قصد ندارد تا ژوییه اکثر کارمندانش را به محل کار 
برگرداند و سیاست کاری انعطاف پذیر جدیدی معرفی کرده بود که به برخی از کارمندان 

اجازه می دهد نصف ساعت کاری خود را به صورت دورکاری سپری کنند.
مایکروسافت معتقد است کارکنان ضروری، کسانی که پیش از بازگشایی دفاتر ملزم بوده اند 
در محل کار حاضر باشند، در توزیع واکسن از سوی دولتها در اولویت قرار خواهند گرفت.ِدل 
بِن گفت: مایکروسافت یک منبع مرکزی ایجاد می کند که کارمندان می توانند از طریق 
آن اطالعات درباره توزیع محلی واکسن را دریافت کنند. در این بین مایکروسافت با دولت 
ایالت واشنگتن همکاری می کند تا از دفاتر مرکزی این شرکت برای تزریق واکسیناسیون 
استفاده شود. برد اسمیت، رییس مایکروسافت با اعالم این خبر، گفت: دفاتر این شرکت 
محلی برای مردم جامعه و نه تنها کارمندان مایکروسافت خواهد بود.مایکروسافت به اوراکل، 
سلزفورس و شرکتهای دیگری پیوسته که پاسپورتهای واکسیناسیون دیجیتالی می سازند 

تا مردم بتوانند ثابت کنند در برابر ویروس ایمن شده اند.

جک ما، میلیاردر و موسس کنسرن چینی علی بابا و گروه 
آنت که ما ه ها غیبش زده بود دوباره ظاهر شد. او در یک 
پیام ویدیویی از افزایش فعالیت های »بشردوستانه« خود 
گزارش داد، اما درباره علت ناپدید شدنش هیچ توضیحی 
ــه »آمازون  ــروه علی بابا که ب ــس گ نداد.جک ما، موس
ــت، از اکتبر 2020 به دنبال انتقاد  چینی« معروف اس
ــتم مالی چین مورد غضب قرار گرفت و ناپدید  از سیس
ــانه های دولتی چین اکنون یک پیام ویدیویی  شد.رس
ــود  ــاله را پخش کردند که گفته می ش جک ما 5۶ س
خطاب به ۱00 معلم روستایی چین صحبت کرده است.
ــا در این ویدئو اعالم کرد که می خواهد  صاحب علی باب

کارهای »بشردوستانه و خیرخواهانه« بیشتری نسبت 
ــته  ــه قبل انجام دهد. او افزود در طول روزهای گذش ب
او و همکارانش مطالعه و تحقیق کرده اند و قصد دارند 
ــود را وقف آموزش و امور خیریه ای  مصمم تر از قبل خ
کنند.جک ما در ویدیوی پخش شده درباره اختالفش 
ــت و در  با دولت چین هیچ گونه اظهارنظری نکرده اس
خصوص محل »اختفای« خود هم توضیحی نداده است. 

گروه آنت اعتبار این ویدیو را تایید کرده است.
هنوز مشخص نیست جک ما کجاست، اما ظاهرشدن او 
و پخش صحبت هایش به صورت الیو باعث شد که ارزش 

سهام علی بابا هشت و نیم درصد افزایش پیدا کند.

دیتابیس شماره تلفنهای متعلق به 5۳۳ میلیون کاربر فیس بوک از سوی یک بات تلگرام 
برای فروش عرضه شده است.این برنامه پیام رسان امن مورد سوءاستفاده قرار گرفته تا 
افرادی امکان پیدا کنند بدون رضایت کاربران و حتی بدون تعامل با آنها، اطالعات مهم 
آنها را به دست بیاورند.اطالعات فیس بوک که توسط یک بات تلگرام عرضه شده، مربوط 
ــت که از آن زمان ترمیم شده است. اگر فردی آی  ــال 20۱۹ اس به یک رخنه امنیتی س

دی فیس بوک یک نفر را بداند، می تواند از این بات برای به دست آوردن شماره تلفنش 
استفاده کند و همین طور برعکس، اگر فردی شماره تلفن یک نفر را داشته باشد می تواند 
ــتفاده از این بات، آی دی فیس بوک وی را پیدا کند.البته این بات تلگرام اطالعات  با اس
شخصی مهم کاربران را به رایگان عرضه نمی کند. اطالعات تک 20 دالر قیمت دارد اما 
اطالعات انبوه با تخفیف عرضه شده و برای ۱0 هزار مورد 5000 دالر فروخته می شود.
گزارشهای مربوط به این بات تلگرام چند هفته پیش برای نخستین بار منتشر شد و اتفاق 
خجالت آوری برای فیس بوک است که معموال از کاربران شماره تلفن درخواست می کند 
تا احراز هویت دو مرحله ای را فعال کند. رخنه اطالعاتی سال 20۱۹، این قابلیت امنیتی 
را به وسیله ای برای انجام حمالت هک تبدیل می کند.هنوز معلوم نیست چه کسی عامل 
این بات تلگرام است اما تلگرام باید فورا برای از بین بردن این بات دست بکار شود. هر چه 
ــتری برای فروش اطالعات شخصی داشته باشد، احتمال بیشتری  این بات فرصت بیش
وجود دارد که کاربران فیس بوک هدف حمالت فیشینگ و فعالیتهای کالهبرداری دیگر 
قرار بگیرند.بر اساس گزارش تک رادار، اگرچه غیرفعال کردن این بات تلگرام، اطالعات به 
ــال 20۱۹ فیس بوک را حذف نمی کند اما حداقل راه  سرقت رفته در رخنه امنیتی س

دسترسی به آن را می بندد.
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انتقاد مدیر ارشد اپل از شبکه های اجتماعی

پاندمی کرونا؛ فعال شدن صفحه های لمسی به کمک انعکاس حرکت انگشت

ــترش اخبار جعلی در  ــرکت اپل در سخنرانی خود، از گس ــد اجرایی ش مدیر ارش
شبکه های اجتماعی و جمع آوری اطالعات کاربران آنها انتقاد کرد و همین موضوع 
باعث افزایش اختالف با فیسبوک شد.رویترز، نوشت: تیم کوک مدیر ارشد اجرایی 
اپل از جریان قطبی سازی و اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی انتقاد کرد. همین 
امر اختالف میان تولید کننده آیفون و فیس بوک را دامن زد. کوک طی سخنرانی 
در کنفرانس »رایانه، حریم شخصی و حفاظت از اطالعات« از اپلیکیشن هایی انتقاد 
کرد که به گفته او مقدار زیادی از اطالعات شخصی کاربران را جمع آوری می کنند 
ــونت آمیز اولویت می دهند  ــار نظریه های توطئه و محتوای خش و همزمان به انتش
زیرا چنین مطالبی تعامل زیادی را در پی دارد.او در این باره گفت: در حال حاضر 
ــط الگوریتم ها ترویج می شوند.  انبوهی از اطالعات جعلی و نظریه های توطئه توس
ــتر انجام می شود.همچنین کوک  تمام این موارد با هدف جمع آوری اطالعات بیش
اشاره کرد عملکرد شبکه های اجتماعی اعتماد مردم به واکسن ها را کمتر می کندو 
کاربران را به عضویت در گروه های افراطی می کند. کوک در این باره افزود: اکنون 
ــازی،  دیگر نمی توان وانمود کرد چنین عملکردهایی هزینه ندارد. آنها به قطبی س
ــوند.مدیر ارشد اجرایی اپل در سخنان  ــونت منجر می ش از بین رفتن اعتماد و خش
ــرکت از مدت ها قبل با یکدیگر  ــرد، اما این دو ش ــاره ای نک خود به فیس بوک اش

اختالف دارند. 
ــن های حریم  ــغول برنامه ریزی برای نوتیفیکیش ــت که اپل مش این درحالی اس
ــت که برخی کاربران با کمک آنها می توانند اجازه استفاده از ابزارهای  شخصی اس

تبلیغات هدفمند را ندهند.
ــد رقابتی متهم می کند  ــل را به انجام اقدامات ض ــان فیس بوک نیز اپ ــن می در ای
ــرکت انبوهی از اپلیکیشن هایی دارد که کاربران بابت آن حق عضویت  زیرا این ش
ــات دیجیتال خود را نیز دارد. ــب و کار تبلیغ پرداخت می کنند و عالوه بر آن کس
ــت: اپل انگیزه هایی زیادی  ــد اجرایی فیس بوک نیز گف مارک زاکربرگ مدیر ارش
دارد تا از موقعیت پلتفرم خود برای اختالل در اپلیکیشن های ما و دیگران استفاده 

کند.

ــی که همگان را به تالش برای زندگی  ــا وجود همه گیری ویروس کرونا و وضعیت ب
بدون تماس فیزیکی واداشته است، استودیوی استاک دیزاین در سنگاپور جایگزینی 
ــی سنتی ابداع کرده است.کلید کیِنتیک غیرلمسی تولید این  برای کلیدهای لمس
ــتفاده از شناسایی حرکت به جای لمس، فعال می شود و می تواند با  ــرکت، با اس ش
تداوم همه گیری ویروس کرونا، در برخی محیط ها مثل آسانسور، مورد استفاده قرار 
ــی کینتیک وقتی که  ــرکت در تارنمای خود می گوید: کلید غیرلمس گیرد. این ش
ــور مورد استفاده قرار گیرد، حرکت انگشت های شما را مانند آینه تقلید  در آسانس
ــی فشار دادن دگمه را بازسازی کند.  به گفته این شرکت:  می کند تا واکنش لمس
ــت به سوی کلید در یک آسانسور سنتی، کلید غیرلمسی  هم زمان با حرکت انگش
کینتیک، قبل از آن که فشار داده شود به داخل فرو رفته و همان حرکت را ایجاد 
ــتقیما حرکت انگشت را تقلید می کند.این استودیو در حال کار  می کند، یعنی مس
ــخه تجاری کلید مورد استفاده در فناوری  ــخه اولیه است، اما هنوز نس بر روی نس
ــت. استاک دیزاین می گوید که با تعبیه روشن شدن نور  روزمره را بیرون نداده اس
ــد که کلید غیرلمسی آسانسور  یا به صدا درآمدن صدا، به فرد خبر داده خواهد ش

زده شده است.
این شرکت ادعا می کند: با تولید بازخورد پیش بینی شده نور و صدا، کلید غیرلمسی 
ــا فناوری بدون لمس، خواهد بود.  ــنا برای تعامل ب کینتیک راهی لذت بخش و آش
این شرکت می گوید این نوع کلید غیر از فشار به سوی داخل، می تواند برای تقلید 
ــار دادن، کشیدن و حرکت کشویی نیز مورد استفاده قرار  حرکات دیگری مثل فش

گیرد.
ــروس کرونا ایجاد  ــایه همه گیری وی ــتند که در س ــد جدید تنها ابتکاری نیس کلی
ــه افراد با یکدیگر و  ــنهاد کرده اند که نیاز به کاهش مواجه ــده اند. محققان پیش ش
ــطوح، می تواند نقطه عطفی در توسعه رباتیک باشد. ربات ها می توانند از طریق  س
انجام کارهای کسالت آور، کثیف و خطرناک برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا 

مورد استفاده قرار گیرند.
دانشمندان در مارس 2020 نوشتند: »رهیابی هوشمند و شناسایی نقاط پرخطری 
که در معرض لمس باال هستند و ترکیب آن با دیگر راه های پیشگیرانه، فرصت های 

زیادی ایجاد می کنند. نسل جدید ربات های بزرگ، کوچک، ریز و گروهی، که قادر 
به کار مداوم و نظافت هستند، ممکن است تولید شوند.«

ــبک ربات، در حال حاضر در لیدز، به عنوان پاک کننده  ــین های خودکار به س ماش
ــوند و هم زمان در تونس، ربات ها در  ــتفاده می ش و نظافتچی دوران کووید-۱۹ اس
ــتفاده قرار گرفته اند. نقش پلیس برای تذکر به افراد برای رعایت قرنطینه مورد اس
محققان دانشگاه کمبریج نیز صفحه لمسی غیرلمسی را تولید کرده اند که از هوش 
ــیدن دست فرد به صفحه نمایش، قصد او  ــتفاده می کند تا قبل از رس مصنوعی اس

را پیش بینی کند.  
این صفحه برای استفاده در اتومبیل ها طراحی شده است، اما دانشمندان می گویند 

که می تواند با ادامه همه گیری، در جاهای دیگر نیز استفاده شود.
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Iran opens first innovation, technology center in Africa
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for the development and promotion of Iranian 
knowledge-based companies, startups, and creative 
industries.

Technological achievements of Iran
Despite sanctions putting pressure on the country, 
a unique opportunity was provided for business 
development and the activity of knowledge-based 
companies in the country.
Currently, some 6,000 knowledge-based companies are 
active in the country, manufacturing diverse products 
to meet the needs of the domestic market while saving 
large amounts of foreign currency.
The fields of aircraft maintenance, steel, pharmaceuticals, 
and medical equipment, oil, and gas are among the 
sectors that researchers in technology companies have 
engaged in, leading to import reduction.
In recent years, the vice presidency for science and 
technology has been supporting knowledge-based 
companies active in the production of sanctioned items.
Iran also implemented a plan to return Iranian elites 
from the top 100 universities in the world, through 

the national model, the facilities are provided for their 
return, by creating technology parks, innovation centers, 
and factories.
The plan was able to bring back 2,000 Iranian students 
from the top 100 universities in the world over a three-year 
period, amounting to 600 people a year.
Sattari also told the Tehran Times in October 2020 that 
“U.S. sanctions caused exports of knowledge-based 
companies to decline three years ago, however, it 
has returned to growth and is projected to reach 
the pre-sanctions level of more than 1$ billion by 
the end of the current [Iranian calendar] year (March 
20).
Fortunately, last year, companies achieved a record 
sale of 1.2 quadrillion rials (nearly 28.5$ billion at 
the official rate of 42,000 rials), which is expected to 
increase by 40 percent this year.”
To date, 42 knowledge-based companies with a total 
value of 2.8 quadrillion rials (nearly 66.6$ billion) have 
been listed on the stock exchange and they will soon 
turn into the biggest businesses in the county, Sattari 
said.

Iran House of Innovation and Technology (IHIT) was 
officially inaugurated in the Kenyan capital of Nairobi, as 
the first center in Africa.
Vice-President for Science and Technology, Sourena 
Sattari, officially opened the center which serves as a base 
for the creation of innovative ideas, the commercialization 
of these ideas, and the export of Iranian knowledge-based 
products and services to the East African market.
The IHIT, by supporting innovative ideas, holding technological 
and innovative events will be a platform for the development 
and promotion of Iranian knowledge-based companies, 
startups, and creative industries.
In the first step, this Innovation House will host the 

Techstars Startup Weekend event as a start for innovative 
and technological activities in East Africa, with creative 
and innovative teams.
The Techstars event, as the first activity of the Iran House 
of Innovation of Technology, will be held from February 
29 to 30 to pave the way for interaction and innovative 
cooperation among the two countries.
At the event, innovative idea owners, programmers, 
knowledge-based companies, startups, creative industries, 
marketers, and graphic designers come together to come 
up with innovative ideas to convert ideas to services.
Sattari has headed a 40 member business delegation to 
Kenya.
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economy, he said that apart from educated people, 
universities, innovation centers, innovation factories, 
technology parks, etc. are the main components of this 
ecosystem.
There are currently 6,000 knowledge-based companies 
operating in Iran, and last year they generated a revenue 
of about 12$ billion, he highlighted.
He emphasized that Iran has the largest startups in the 
region in the field of information and communication 
technology, biotechnology, nanotechnology, stem cells, 
etc., and about 50 technology parks have been formed 

throughout Iran.
98 percent of the medicine needed in the country 
is produced domestically, he said that our expert 
manpower is able to meet domestic needs, so we can 
help Armenia in the development of new technologies.
Many Armenian scientists and academics study in 
Iranian universities, he also said.
Iran is ready to share all its experiences with Armenia, 
Sattari emphasized the need to expand cooperation 
in the field of joint technology parks and student 
exchange.

Vice President for Science and Technology Sourena 
Sattari has expressed readiness to provide Kenya with 
expertise in high-tech industries.
During a three-day visit to Kenya, Sattari met with 
Betty Mania, Secretary of the Kenyan Ministry of 
Industrialization, Trade and Enterprise Development, 
discussing ways to expand bilateral relations.
Sattari stated that currently, 6,000 knowledge-based 
companies are operating in Iran, generating a revenue 
of about 12$ billion last year, he highlighted.
Large startups have been formed in our country which 
are exporting knowledge-based products to other 
countries, he highlighted.
Sattari also emphasized that 40 knowledge-based 
companies are accompanying the Iranian delegation to 
Kenya, which can be a good opportunity for technology 
transfer,representatives of these knowledge-based 
firms held talks with 130 Kenyan companies leading to 
bilateral cooperation.
About 50 technology parks have been formed 
throughout Iran, he stated, expressing readiness to 
share the experience with Kenya.
Referring to Iran’s special place in emerging technologies, 

he said that Iran ranks fourth in the world in nanoscience, 
with an emphasis on joint projects and cooperation in 
technology and knowledge transfer between the two 
nations.
“Despite U.S. sanctions, Iran achieved scientific growth, 
and with the help of the technology ecosystem and 
domestic scientists, we were able to become one of the 
top countries in the field of technology in the region,” 
he highlighted.
Mania, for her part, said that Iran and Kenya can 
cooperate in the development of agricultural products. 
For example, the north of Iran has good conditions for 
the expansion of agricultural activities.
“Kenya has good conditions in the field of tea production 
and we are ready to provide all necessary arrangements 
for the export of tea to Iran,” she stated, pointing to 
the diversity of fruits in Kenya as one of the areas of 
bilateral cooperation.
During the trip, Sattari inaugurated the Iran House of 
Innovation and Technology (IHIT) in the Kenyan capital 
of Nairobi, as the first center in Africa.
The IHIT, by supporting innovative ideas, holding 
technological and innovative events will be a platform 
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Over 4.5$b of bank loans paid to knowledge-based firms in 9 months

Iran, Armenia seeking enhanced technological co-op

The Iranian banking system has paid 191 trillion rials 
(about 4.54$ billion) of facilities to knowledge-based 
companies during the first nine months of the current 
Iranian calendar year (March-December 2020).
According to the Central Bank of Iran (CBI) data, 
the amount of the mentioned facilities, paid to 763 
companies, has increased by 128 percent compared to 
the previous year’s same period.
Bank Saderat Iran (BSI) accounted for the biggest share 
of the paid facilities with 35.3 trillion rials (about 840.4$ 
million), followed by Bank Mellat with 33.2 trillion rials 
(about 790.4$ million) of offered facilities.
Iranian banks paid 137.6 trillion rials (about 3.27$ billion) 

of facilities to 1,108 knowledge-based companies in the 
past Iranian calendar year 1398 (ended on March ,19 
2020), to register a 74.5 percent rise compared to the 
preceding year 1397.
Iran has developed plans to support and empower 
knowledge-based companies as a step forward to 
materialize the goal of a surge in production, as the 
economy is grappling with the U.S. sanctions.
According to Rouhollah Zolfaghari, deputy head of the 
Innovation and Prosperity Fund, a total budget of 63 
trillion rials (nearly 1.5$ billion) has been allocated to 
support the knowledge-based companies in the current 
Iranian calendar year.
Back in August 2020, Rouhollah Estiri, director of the 
international development and business at the Vice 
Presidency for Science and Technology, said more than 
130 knowledge-based companies were established in 
the country by Iranian expatriates thanks to the incentives 
and supportive programs of the Vice Presidency for 
Science and Technology.
According to the official, knowledge-based companies 
exported products worth over 800$ million in the past 
Iranian calendar year.
Detailed plans have also been prepared to support 
knowledge-based companies in the upcoming year.

Iranian Vice-President for Science and Technology, 
Sourena Sattari, met with Armenian Economy Minister 
Vahan Kerobyan in Tehran to discuss ways to expand 
technological cooperation.
Praising Iran’s scientific and technological achievements, 
Kerobyan expressed readiness to use Iranian expertise 
in technology and stated that Armenia also serves Iran 
in this area.
“We strongly agree with the implementation of a 
project in the field of creating a joint technology park 
between Iran and Armenia as soon as possible and the 
formation of a team to develop bilateral cooperation,” 
he highlighted.
He went on to say that Armenia had the largest number 
of scientists before the collapse of the Soviet Union, but 
after the collapse, most of them were scattered across 
the world, even now, our scientists are either very old or 
very young.
“So, we seek a program to bring elites and educated 
people back from all over the world, which brings the 
country economic prosperity,” he stated, adding, the 
program implemented in Iran can be used in Armenia.
Sattari, for his part, referred to the plan on the return of 
Iranian elites from the top 100 universities in the world, 
saying that through the national model, first the facilities 
are provided for their return, by creating technology 
parks, innovation centers, and factories.
Pointing out that the initial idea was taken from a Chinese 
model, he stated that the plan was able to bring back 

2,000 Iranian students from the top 100 universities in 
the world over a three-year period, amounting to 600 
people a year.
Given that this model is closer to the culture of Armenia, 
it is certainly more applicable compared to European 
and American models, he noted, expressing readiness 
to provide them with the Iranian model.

Iran owns largest startups in the region

Iran has 4 million students with high knowledge capacity so 
that we rely on them to move toward a knowledge-based 
economy, Sattari said. Expressing that the formation of 
technology and innovation ecosystem is the most important 
and basic need for the realization of the knowledge-based 
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Boosting ‘technology diplomacy’ on agenda

Iran among three countries with highest ICT growth

6

Iran is among the three countries with the highest growth 
rate in Information and Communications Technology 
(ICT) in the world, Mohammad Javad Azari-Jahromi, 
the minister of information and communications 
technology, said.
According to the World Telecommunication 
Organization, Iran is among the first three countries 
with the highest growth rate in information technology 
in the world over three consecutive evaluation periods, 
he stated.
Referring to the ICT development, he said that 4.6 
percent of the GDP is related to ICT, which is significant. 
The figure was about 2.7 percent in 2018 but experienced 
significant growth with the efforts of the Iranian youth.
In terms of ICT infrastructure development in the mobile 
network, Iran is one of the countries with the most access, 
while the United States, with a larger population than 
Iran, does not have 100 percent broadband coverage in 
the rural areas, he stated.

Thanks to the good investments made for broadband 
development, today, about 98 percent of the Iranians 
have access to broadband, and on the other hand, a 
large part of our country’s roads are connected to this 
system, he explained.
In terms of quality and price indices, Iran has one 
of the cheapest broadband in the world, he further 
noted, adding, Iran is ranked second in the region in 
terms of cost-effectiveness of broadband, which is also 
appropriate in terms of the ratio of broadband prices to 
people’s incomes.
“In the Sixth Development Plan (2021-2016), we were 
tasked to connect 80 percent of the villages with 
20 households or more to the national information 
network,” he stated, adding, “so far, over 95 percent of 
the country’s villages are connected, but we are trying 
to reach full coverage.”
He also highlighted that Iran is the leading country in the 
region in terms of the number of internet subscribers.
Azari-Jahromi also said that the pandemic changed the 
education system, making it dependent on the internet 
network, and despite various challenges, we could make 
it, however, some students in deprived areas still do not 
have access to the internet and electronic devices.
“We intend to solve this issue, but it requires a high 
amount of budget, even more than the total annual 
budget of the Ministry of Communications, so 
establishing justice might take more time,” he also 
noted.
“Currently, 76,000 schools are connected to the national 
information network, and more than 95 percent of them 
are receiving service free of charge,” Azari-Jahromi 
concluded.

The vice presidency for science and technology in 
cooperation with the ministry of foreign affairs is 
planning to boost ‘technology diplomacy’ through 
expanding innovation and technology centers in export 
target countries.
Knowledge-based companies are seriously collaborating 
with the ministry of foreign affairs to expand target 
markets, Sourena Sattari, the vice president for science 
and technology said.
He referred to the recent inauguration of an innovation 
center in the African country of Kenya as a good example 
of technology diplomacy.
During a three-day visit to Kenya, Sattari met with 
Betty Mania, Secretary of the Kenyan Ministry of 
Industrialization, Trade and Enterprise Development, 
discussing ways to expand bilateral relations.
Currently, some 6,000 knowledge-based companies are 
active in the country, manufacturing diverse products 
to meet the needs of the domestic market while saving 
large amounts of foreign currency.
The fields of aircraft maintenance, steel, pharmaceuticals, 

and medical equipment, oil, and gas are among the 
sectors that researchers in technology companies have 
engaged in, leading to import reduction.
Sattari told in October 2020 that although U.S. sanctions 
have caused exports of knowledge-based companies 
to decline over the past three years, the exports are 
projected to reach the pre-sanctions level of more than 
1$ billion by the end of the current [Iranian calendar] 
year (March 20).
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