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کارشناسان فاوا در گفت و گو با «ایران» تأکید کردند

اکوسیستم استارتاپی تسهیلگر مسیر اقتصاد دیجیتال
سوسن صادقی
خبرنگار

تک کرانچ

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از
تعیینسهم10درصدیاقتصاددیجیتال
در اقتصــاد کل کشــور تــا  ۱۴۰۴بر اســاس
مصوبه شورای عالی فضای مجازی خبر
داد و گفــت :اولیــن هدفگــذاری مهــم
برای جایگزینی اقتصــاد نفتی با اقتصاد
اســتارتاپی اســت و بــرای رســیدن به این
هــدف تغییرات زیادی الزم اســت انجام
شــود بهطوری کــه حجم ســرمایهگذاری
خطرپذیــر در ســال بایــد بــه عــدد ۲۰۰
میلیون یورو برسد .در پی اعالم این خبر،
روزنامــه ایران به ســراغ کارشناســان این
حــوزه رفت تــا نظــر آنهــا را در خصوص
این مصوبه بداند و اینکه برای رسیدن به
سهم 10درصدی اقتصاد دیجیتال به چه
زیرساختهایی نیاز است و...
ëëحرکت قطار دیجیتالی با شرکتهای
متوسط و بزرگ
«یکــی از راههای کســب درآمــد از راه
اقتصــاد بــدون نفت ،اقتصــاد دیجیتالی
اســت ،ولی بایــد مجموعــهای از اقدامها
بهصورت کامالً هماهنگ انجام شــود که
این خــود نیازمند تدوین درســت اهداف
شاخصهاوراهبردهاست».
حمیدرضــا احمدیــان فعــال حــوزه
فناوری و هوشمندسازی اتاق ایران با بیان
مطلب فوق بــه «ایران» گفت :در تدوین
راهبردها باید نیم نگاهی به پیشبینیها
و برنامههای ســایر کشــورها در این حوزه
داشــته باشــیم ،چــرا کــه ارائــه برنامهای
مشــخص میتوانــد یــک درس آموخته
مفیدی باشد .از آنجایی که کشور ما حدود
یک درصد جمعیت و کمتر از یک درصد
از کل تولیــد ناخالــص ( )GDPجهــان را
داراســت و از سوی دیگر جامعهای جوان
و با نرخ تحصیالت مناسب دارد بنابراین
میتوانیــم از بــازار اقتصــاد دیجیتالــی
بیش از فروش نفت درآمد کســب کنیم.
بهعنوان مثال به روایت مؤسسات معتبر
دنیــا تنهــا بــازار اینترنــت اشــیا در ســال
 2025حــدود  1600میلیــارد دالر خواهــد
بــود بنابراین اگــر به این حــوزه بهصورت
درســت و منطقــی بپردازیــم ،میتوانیم
درآمد خوبی از بخش اقتصاد دیجیتالی
ب هدست آوریم.
وی افــزود :بایــد آمادگیهــای الزم را
بــرای حرکــت در ایــن مســیر اقتصــادی
جدیــد فراهم و راهبردهای خــود را برای
حرکت در این مسیر تدوین کنیم .در این
مســیر باید مانند بســیاری از کشــورها که
برنامههای توسعه مبتنی بر پیشرانهای
تکنولــوژی را بــرای ســال  1404یــا همــان
 2025تدوین کردهاند ،تدوین کنیم.
عضــو اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه
مهمتریــن چالــش پیــش روی ایــن ترم
اقتصادی جدید تبیین و تعریف شــرایط
مطلوب از ســوی حاکمیت اســت ،گفت:
البته در اقتصــاد دیجیتالی دولتها تنها
مسئول سیاســتگذاریهای الزم و تأمین
زیرســاختهای حداقلی هســتند ،چون
ایــن فضای جدیــد دولتی نیســت و تنها

منفعت دولــت در آن معنا پیدا میکند.
بهعبارتی مداخله بیــش از حد دولت در
فضــای اقتصــادی جدید ،تهدیــد جدی
و خطرناکــی محســوب میشــود .دولت
تنها مسئول تأمین زیرساختهای فنی،
تســهیلگری در قوانین و مقررات و ایجاد
چشــم اندازهای حاکمیتی الزم از جمله
هویــت دیجیتال اســت .بهعنــوان نمونه
دولت مالــزی با کمک بخش خصوصی
در چنــد ســال گذشــته بــرای ســال 2020
میالدی برنامه توســعه کاربری اینترنت
اشــیا را تدوین کرده کــه دارای  3هدف9 ،
اســتراتژی و  29ابتکار عمل اســت و تأثیر
اقتصــادی را در  3هدف گنجانده اســت.
یعنی تحقق  7.8میلیارد رینگیت (واحد
پول مالــزی) برای اندازه بــازار اقتصادی،
حــدود  14هــزار ایجاد شــغل و ثبــت 146
پتنتبهعنواندارایی.
احمدیان نقش بنگاهها و انجمنهای
خصوصی و مردم نهاد واقعی در تحقق
اقتصاد دیجیتالی را بســیار حائزاهمیت
دانست و گفت :تقریباًدر همه بخشهای
اقتصــادی از جملــه بانکــی نیازمنــد
تبییــن درســت و هدفمنــد در فضــای
جدید هســتیم کــه دولت بایــد برای حل
معضالت و ایجاد فضای کسب و کار امن
تــاش کنــد و این تــاش بــدون حضور و
مشارکتحداکثریبخشهایمردمنهاد
به درستیمحققنمیشود.
وی افــزود :بازار ســرمایه نیز میتواند
به کمک بخشهای خصوصی در کشــور
آمــده و تأمیــن مالــی در مدلهــای بازار
ســرمایه میتواند یک راهکار مؤثر باشــد
و البته انتظار مــیرود مدلهای مطلوب
در جمعســپاری از سوی ســازمان بورس
بــا ســرعت بیشــتری هدفمنــد شــود و
اصطالحاً تنها به بورسی کردن شرکتها
اکتفانکنیم.
مدیــرکل ســابق فنــاوری و نــوآوری
وزارت ارتباطــات در ادامــه تمرکــز بــر
اقتصــاد اســتارتاپی را مطلــوب شــرایط
کشور ندانســت و گفت :چنین موضوعی
بهعنــوان یک ترم جــدی در هیچ برنامه
اقتصــادی دنیا قــرار نــدارد .در تمام دنیا
از لفــظ شــرکتهای کوچــک و متوســط
اســتفاده میشــود .البتــه توجــه به بــازار
اســتارتاپی و ایجاد شغل یا ارائه خدمات
از سوی استارتاپها یا شرکتهای کوچک
دارای اهمیــت ویــژهای اســت امــا ایــن
شــرکتها تأثیر زیــادی در اقتصاد کشــور
ندارنــد .باید گفت شــرکتهایی با ســایز
متوســط و بــزرگ هســتند کــه میتوانند
قطار ایــن اقتصاد دیجیتالی را به حرکت
درآورند ،بنابراین دولت باید تسهیلگری
کــرده و تضمیــن حداقلهــای الزم برای
این شــرکتها را با رویکرد تحرک بخش
بازار و ایجاد زنجیره ارزش فراهم کند.
وی افــزود :بــرای موفقیــت در آینــده
اقتصــاد دیجیتالــی محتــاج برنامــهای
منسجم و مبتنی بر زیست بوم مشخص
بــا تبییــن درســت فاکتورهــا و راهبردها،
نیازمند آموزش ،فرهنگ سازی ،توسعه
دسترســیهای ارتباطــی و دانشــی،
تضمیــن امنیــت ،تعاملهــای دقیق در

نیم نگاه

ëëحمیدرضا احمدیان مدیرکل ســابق فنــاوری و نوآوری وزارت ارتباطات :یکی از راههای کســب درآمد
از راه اقتصــاد بــدون نفت ،اقتصاد دیجیتالی اســت ،ولی بایــد مجموعهای از اقدامهــا بهصورت کامالً
هماهنگ انجام شود که این خود نیازمند تدوین درست اهداف شاخصها و راهبردهاست.

ëëجعفــر محمــدی نایبرئیس کمیســیون تجــارت الکترونیکی ســازمان نصر :رســیدن به مقصــد تعیین شــده منوط به
برنامهریزی و هدفگذاری فصلی و ساالنه دقیق است و هدفگذاریهای کوتاه مدت و میان مدت باید قابل سنجش باشند و از
سوی دیگر گزارشهای منظم و مداومی از آنها ارائه شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.

ëëافشین کالهی کارشناس حوزه کسب و کارهای نوین :یکی از پیش نیازهای اقتصاد دیجیتالی وجود بسترهای الزم است
و باید زیرساختها از جمله اکوسیستم کسب و کار این حوزه را فراهم کنند .اکوسیستم کارآفرینی نیز شامل ابزارهایی مانند
محیط کســب و کار مناســب ،نیروی مهارت دیده ،خلق ارزش با مهارتها ،تدوین قوانین و مقررات مشــخص و مناسب،
سرمایهگذار داخلی و خارجی و وجود ارتباط بینالمللی در این حوزه است.

بازارهــای منطقــهای بــا توجه بــه برتری
در ظرفیتهــای دانشــی ،تضمین ابعاد
حاکمیتی الزم و نظایر آن هستیم.
ëëبرنامهریزی و هدفگذاری دقیق
«هدفگــذاری شــورای عالــی فضــای
مجازی برای رسیدن به سهم  10درصدی
اقتصــاد دیجیتالــی هدفگــذاری خوبــی
است».
جعفــر محمــدی نایبرئیــس
کمیســیون تجارت الکترونیکی ســازمان
نظــام صنفــی رایانــهای (نصــر) بــا بیان
مطلــب فــوق بــه «ایــران» گفت :ســهم
اقتصــاد دیجیتــال از ســهم آیســیتی
متفاوت اســت .سهم آیســیتی از تولید
ناخالــص ملــی  4درصد بــوده و طبیعی
اســت کــه همیشــه از ســهم اقتصــاد
دیجیتالــی کمتــر باشــد .بهعنــوان مثال،
فــروش یک یخچال در فروشــگاه آنالین
جزو اقتصاد دیجیتالی محسوب میشود
در حالــی کــه تولیــد یخچــال در حــوزه
آیسیتی نیســت و فقط سهم فروشگاه
بهعنوان ارائهدهنده زیرســاخت در حوزه
آیسیتیمحاسبهمیشود.
محمدی افزود :با وجــود خوب بودن
هدفگذاری ،رسیدن به این اعداد و ارقام
(یعنی 10درصدسهماقتصاددیجیتالی)
بــا دســتور عملیاتــی نمیشــود ،چــرا که
بخشعمدهفعالیتهایمربوطهبایداز
سوی بخش خصوصی انجام شود که این
بخش نیز از دســتور تبعیــت نمیکند .از
آنجاییکهظرفیتهایبخشخصوصی

نیز یک شــبه افزایش نمییابــد بنابراین
باید زیرساختهای آن به سرعت فراهم
شود.
عضو هیــأت مدیره ســازمان نصر در
ادامــه گفت :حــال بایــد از شــورای عالی
فضــای مجازی پرســید که با چــه برنامه
و اهدافــی قرار اســت این میزان ســهم تا
ســال  1404محقق شــود؟ چون اگر بدون
برنامه و هدف مشخص در این مسیر گام
بگذاریم مانند دیگر اســناد باالدســتی که
هیچ وقت به نتیجه نرسیدهاند بینتیجه
خواهندماندبنابرایناگربرنامهایتدوین
کردهانــد بهتر اســت آن را منتشــر کنند تا
بخش خصوصی نیز از آن مطلع شــده و
همه توانها در راستای اجرای این هدف
همگامشود.
وی با بیان اینکه در این خبر به حجم
ســرمایهگذاری خطرپذیــر  200میلیــون
یورویی اشــاره شده اســت ،گفت :اگر این
حجم سرمایهگذاری برای شرایط فعلی
هدفگذاری شده پس باید سرمایهگذاری
حدوداً دو برابر شــود این در حالی اســت
کــه هماکنــون حجــم ســرمایهگذاری در
استارتاپها به صفر رسیده از سوی دیگر
نه تنها سرمایهگذار خارجی وجود ندارد،
بلکه وضعیــت ســرمایهگذاری در داخل
کشور نیز در شرایط خوبی نیست بنابراین
چگونــه میخواهنــد این هدفگــذاری را
عملیاتیکنند.
محمدی به توســعه ابزارهای بورسی
که در این خبر آمده نیز اشاره کرد و گفت:

این امــر زمانی میتواند محقق شــود که
شــرایط ایجــاد ابزارهای جدیــد را فراهم
کرده و همچنین شــرایط را بــرای حضور
کســبوکارهای مرتبط در بورس تسهیل
کنند چون با شــرایط فعلی امــا و اگرهای
بسیاری در این خصوص وجود دارد.
این فعال حــوزه فاوا افــزود :بهعنوان
مثــال ما ابــزار مالــی جدید تأمیــن مالی
جمعــی یــا کرادفاندینگ (شــیوه جدید
جــذب ســرمایه) را برای کســبوکارهای
کوچکتــر بهعنــوان ابــزار جدیــد داریــم
که  4ســال اســت فرایندهایی مانند تهیه
دســتورالعمل و تنظیمگــری آن شــروع
شده ولی هنوز اجرایی نشده است.
محمدی رســیدن به مقصــد تعیین
شده را منوط به برنامهریزی و هدفگذاری
فصلی و ســاالنه دقیــق دانســت و افزود:
هدفگذاریهای کوتاه مدت و میان مدت
باید قابل سنجش باشــند و از سوی دیگر
گزارشهای منظم و مداومی از آنها ارائه
شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.
وی یکــی از زیرســاختهای رســیدن
به ســهم  10درصدی اقتصــاد دیجیتالی
را دسترســی به زیرســاختها و ابزارهای
خارجــی مــورد نیــاز عنــوان کــرد و گفت:
برخــی از زیرســاختهای خارجــی یــا از
طرف داخل کشــور یا از ســوی خارجیها
مسدود اســت و همچنین نمونه داخلی
تعــدادی از ایــن ابزارهــا را در کوتاه مدت
یا میان مدت نمیتوان ســاخت و برخی
حتی صرفه اقتصادی برای تولید ندارند

که شــورا باید برای ایــن موضوع راهکاری
ارائه دهد.
محمــدی همچنیــن بــه لــزوم وضع
قوانین تســهیلگر و زدودن مقررات زائد
که ضمانت اجرایی داشــته باشند ،اشاره
کــرد و افــزود :قوانیــن و مقــررات خــوب
زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه بهدلیل
نداشــتن ضمانــت اجرایــی هیــچ وقــت
اجــرا نشــدهاند .بهعنــوان مثــال هیــأت
مقرراتزدایــی مــوارد زیــادی را حــذف و
مصــوب کــرده کــه تعــداد زیــادی از آنها
در اجــرا موفــق نبودهانــد .از ســوی دیگــر
دیدگاه کنترل پسینی بهجای مجوزگرایی
از الزامات این اتفاق اســت که هنوز به آن
سمتحرکتنکردهایم.
محمــدی نبــود فرهنگســازی را یکی
دیگــر از مشــکالت پیــش روی اقتصــاد
دیجیتالی نامید و گفت :بهدلیل مسائلی
نظیــر فیشــینگ یــا کالهبرداریهــای
موردی ،برخی از متولیان مردم را ترغیب
به عدم خریــد از فروشــگاههای آنالین و
مجــازی میکننــد .در چنیــن فضایی چه
انتظاری میتوان برای رســیدن به چنین
سهمی از اقتصاد دیجیتالی داشت.
ëëفراهم کردن اکوسیستم کارآفرینی
افشین کالهی کارشناس حوزه کسب
و کارهــای نوین نیز معتقد اســت که باید
شورای عالی فضای مجازی اعالم کند که
بر اســاس چه برنامهای میخواهد سهم
 10درصدی اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد
کل کشور بهدست آورد.
کالهــی به «ایــران» گفت :بســیاری از
کشــورها در دنیا با اســتفاده از فنــاوری به
ســمت اقتصاد دیجیتال در حال حرکت
هســتند و بیش از این عدد نیز سهم خود
را از اقتصاد دیجیتال بهدســت آوردهاند.
وی همچنیــن افــزود :در ایــن مصوبه به
بایدها تأکید شده اما برای رسیدن به این
ســهم بایدی وجود نــدارد و نمیتــوان با
دستورالعمل چنین ســهمی را بهدست
آورد ،بایــد مســئوالن مربوطه اعالم کنند
کــه این رقم  10درصد را با چه محاســبه و
اعــداد و ارقامــی اعالم کردهانــد و چگونه
میخواهند به این عدد برسند ،چرا که هر
هدفگذاری باید دارای برنامه باشد.
کالهــی افــزود :یکی از پیــش نیازهای
اقتصــاد دیجیتالــی وجــود بســترهای
الزم اســت و باید زیرســاختها از جمله
اکوسیســتم کســب و کار ایــن حــوزه را
فراهــم کننــد .اکوسیســتم کارآفرینی نیز
شامل ابزارهایی مانند محیط کسب و کار
مناسب،نیرویمهارتدیده،خلقارزش
بــا مهارتهــا ،تدویــن قوانیــن و مقررات
مشخص و مناسب ،سرمایهگذار داخلی و
خارجی و وجود ارتباط بینالمللی در این
حوزه است.
وی در ادامــه گفــت :اکنــون نــه تنهــا
ســرمایهگذار خارجــی نداریــم ،بلکــه
ســرمایهگذار داخلــی نیز بســیار کمرنگ
شده و ارتباط بینالمللی متناسبی وجود
ندارد و همچنین تعامل با خارج از کشور
قطع شــده اســت .این در حالی اســت که
در حوزه فناوری بدون ارتباط بینالمللی
کاری از پیش نمیرود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

علت عدم موفقیت «ظفر» ۱۲ثانیه لعنتی بود

ایرنا

وزیــر ارتباطات و فناوری
از نوع
اطالعــات در حاشــیه
دیگر
جلســه هیــأت وزیــران
در جمــع خبرنگاران علــت قرار نگرفتن
ماهواره ظفر یک را  ۱۲ثانیه لعنتی عنوان
کــرد و گفت :در  ۱۲ثانیه آخر که ســوخت
یــا توان موتــور ماهواره بایــد افزایش پیدا
میکــرد تــا به ســرعت مورد نظر دســت
پیدا کنــد ،این اتفاق نیفتــاد و علت این،
هــم میتواند بــه کیفیت ســوخت و وزن
مرحله دوم ماهواره ارتباط داشته باشد،
هم میتواند به توان موتور مرتبط باشد.
آذری جهرمی افزود :آنچه که مشخص
اســت این اســت که اگــر موتــور  ۱۲ثانیه
دیگر به فعالیت ادامه می داد و سوخت
آن کفایــت میکــرد قطعــاً ماهــواره در
مدار قرار میگرفت و اشکال مرحله قبل
که در ماهواره پیام داشتیم برطرف شده
بود؛ همانطــور که قبالً گفتم  ۹۵درصد
موفق بود انشاءاهلل این  ۱۲ثانیه لعنتی
دفعه بعد برطرف میشود.
وزیــر ارتباطــات همچنین دربــاره زمان
ارســال ماهواره ظفر  ۲خاطرنشــان کرد:
طراحــی ،ســاخت و تســتهای ماهواره
ظفــر دو انجــام شــده و قابلیتهــای

ظفــر یک را دارد امــا دوربین آن کیفیت
باالتــری نســبت به ظفــر یــک دارد و ۱۶
متری اســت .در برنامهریزیهای انجام
شده انشاءاهلل در خرداد ماه سال آینده
بعــد از آماده شــدن ماهواره بر ســیمرغ
برای قرار گرفتن در مدار اقدام میشود.
جهرمی در واکنش به اظهارات نتانیاهو
نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی مبنی
بــر دســت داشــتن در عــدم موفقیــت
ماهــواره «ظفر» گفت :ایشــان میتواند
از رؤیاهایــش ســخن بگویــد و بــه نوعی
خالیبنــدی کنــد امــا در متــن پیــام بــه
صراحــت عنــوان نکــرده بود کــه در این
برنامه دخالت کرده است و تنها با بازی
بــا واژههــا در تــاش بــود این مفهــوم را
القــا کند؛ اصالً چنین موضوعی نیســت
و ماهــواره و سنســورها و چارچوبهــای
ماهوارهبــر ســیمرغ اطالعــات را ثبــت
کردهانــد و مشــخص اســت مشــکل چه
بــوده و هیــچ ارتباطی بیــن این موضوع
و ســرویسهای جاسوســی بیگانه دیده
نمیشود.
وی همچنین حمله هکری هفته گذشته
به کشورمان را بیارتباط با سرویسهای
جاسوسی اسرائیل دانست.

وزیــر ارتباطــات همچنیــن در پاســخ بــه
پرسشی درباره واکنشهای منفی نسبت
به انتشار تصویر لباس فضانوردی توسط
او گفــت :هدف از انجام آن کار رســانهای
کــردن برنامــه ارســال فضانــورد بــود که
بــرای آن ســفارش  ۵کپســول زیســتی را
داده بودیم؛ دوســتان پیشــنهاد دادند که
پیش خبر این موضوع منتشــر شــود؛ در
همین زمینه خطای غیرقابــل انکاری از
سوی تیم تبلیغاتی ما در انتخاب تصویر
لباس فضانوردان و نوع کار تبلیغاتی که
انجام شــده بود رخ داد کــه الزم میدانم
بدون لکنت از مردم و دانشمندان حوزه

فضاییعذرخواهیکنم.
وی خاطرنشــان کــرد :همــان شــب هم
توضیح دادم که مســأله چه بود اما باید
بدون لکنت عذرخواهی کرد که انتخاب
آن لباس ،اشــتباه رســانهای بود .این کار
اصل موضوع تصمیم ایران برای اعزام
فضانورد را تحتالشعاع قرار داد و خبر
را پوشــاند .باید از دوســتانی که در حوزه
فضایی و اعزام فضانورد تالش میکنند
پــوزش خواســت .ایــن پســت را حتمــاً
حذف خواهم کرد.
جهرمی در ادامه در پاســخ به پرسشــی
دربــاره وضعیــت ماهــواره «مصبــاح»

گفت :از ســال  ۱۳۸۰تا االن در یک کشور
اروپایی منتظر پرتاب است و هنوز پرتاب
نشده است.
وی همچنین درباره قطع شبکه ارتباطی
در استان گیالن در پی بارش سنگین برف
در این استان اظهار کرد :دلیل قطع شبکه
گسترده در ارتباطات ،قطعی برق است؛
چــرا که پنجــاه درصــد برق اســتان قطع
شــده و طبیعتاً مراکــز مخابراتی که فاقد
دیــزل بودنــد و هم ارتباطات ســیار دچار
مشکل شدند .از همان روز سهشنبه چهار
اکیپ با تجهیزات را از استانهای همجوار
فرســتادیم کــه دو اکیــپ پشــت ترافیک
ماندند و دو تیم وارد استان شدند .از ۳۸۱
سایت قطع شده تلفن همراه تا صبح روز
چهارشنبه حدود  ۹۰سایت متصل شده
است و مراکز پرظرفیت ما در شهر املش
و چابکسر به مدار برگشتهاند و همکاران
ما در تالش هســتند که سایر ارتباطات را
همبرگردانند.
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه اعــام
آمادگی ســازمان فضایی برای برقراری
ارتباطات ســیار ماهــوارهای در مناطقی
کــه ارتباطاتشــان قطــع شــده اســت،
خاطرنشــان کرد :سازمان فضایی اعالم

آمادگــی کرده اســت کــه در مناطقی که
حضور دارند میتوانند سریعاً ارتباطات
ســیار ماهوارهای را مستقر کنند تا مردم
منطقــه ارتباطــات خــود را فعــاً از آن
طریــق انجام دهند که خواســتیم زودتر
این اقدام را انجام دهند.
جهرمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه تعــداد
مشــترکان پهن باند گفت :در چند سال
اخیر  ۳۰۰هزار مشــترک پهــن باند را به
بیش از  ۷۰میلیون رســاندیم و در حوزه
کمیت داده در کشور یک پیشرفت بسیار
چشمگیر است اما مطالبه مردم جدای
از کمیت بحث کیفیت هم بوده است.
وی در پاســخ بــه پرسشــی درباره ســهم
اقتصــاد دیجیتــال از میــزان تولیــد
ناخالص ملی خاطرنشــان کــرد :هدفی
در شورای عالی فضای مجازی تصویب
شــده که بایــد به آن دســت یابیــم؛ یک
بحــث اقتصــاد  ICTو بخــش دیگــر
مربوط به اقتصاد دیجیتال است؛ سهم
اقتصــاد  ICTدر ســال قبــل  ۱.۸درصــد
بــود کــه امســال بــه  ۲.۸۸درصد رســید
یعنی ســهم بخش ارتباطــات و فناوری
اطالعات در تولید ناخالص ملی به این
عدد رسیده است.

واکنش رئیس سازمان فناوری اطالعات به اعتراف
«علی بابا» به سرقت اطالعات کاربران

صداقت با مردم سازنده سرمایه اجتماعی است

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات پس از
اعالم رسمی مدیران شرکت علیبابا به حمله هکری و سرقت
اخبـــــار
اطالعات کاربران این شرکت تأکید کرد« :صداقت با مردم ،هم
خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است و هم سازنده آن سرمایه».
بــ ه گــزارش «ایــران» ،روز سهشــنبه مدیرعامل شــرکت فروش اینترنتــی خدمات
مسافرتی علیبابا از حمله هکرها به سرورهای شرکت و سرقت اطالعات کاربران
علیبابــا خبــر داد .مســعود طباطبایی ،مدیرعامــل علیبابا در توئیتــی دراینباره
نوشت« :متأسفانه تعدادی از سرورهای علیبابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به
برخی از اطالعات کاربران و سورسکدها دسترسی پیدا کردند .تیم امنیت علیبابا
اقدامــات الزم را انجام داده و با توجه به ســرنخهای موجود ،این موضوع از طریق
نهادهــای ذیربط در حال پیگیری اســت».او ادامه داد« :مســئولیت این رخداد را
میپذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیدهاند ،عذرخواهی می کنیم .حفاظت
از اطالعــات همواره اولویت ما بوده و هســت .این اطمینان را به شــما میدهم که
اقدامات الزم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشــتر در
جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت».
امیــر ناظمــی ،معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات و رئیس ســازمان فناوری
اطالعات نیز در واکنش به اعالم این خبر توسط مدیرعامل علیبابا  ،خطاب به او
در توئیتر نوشت« :صداقت شما و همراهیتان برای رشد و توسعه امنیت نشانهای
ن که پنهانکاری رویه شــما نیســت و تعهد به شناســایی
از تعهــد شماســت .همی 
مشــکل و رفع آن دارید ،نقطه آغازین توســعه را نشــان دادهاید .صداقت با مردم
خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه».
مجید حســینینژاد ،بنیانگذار علیبابــا هم دقایقی بعد ضمن انتشــار تصویری از
بیانیــه رســمی علیبابا در رابطه بــا این حمله ،اضافه کرد« :همیشــه پشــت هر رو
دســت خوردنی؛ جایی برای یادگیری و رشــد هســت ،صمیمانه عــذر میخواهم و
مطمئنم که تیم عالی تکنولوژی و امنیت علیبابا با یادگیری از این اتفاق امنیت را
بهطور بیاندازه چشمگیری باالتر میبرد و شما ما را یادگیرنده ،اهل رشد و توسعه
خواهید یافت ».گفتنی است هنوز از وسعت و جزئیات اطالعات لو رفته کاربران در
این پلتفرم چیزی اعالم نشــده اما طبق اعالم علیبابا ،قرار اســت در اطالعیههای
بعدی اخبار تکمیلی بیشتری در خصوص این حمله منتشر شود .هفته پیش هم
طیحملهگستردههکرها،بزرگترینحملهاینترنتیبهزیرساختهایکشورانجام
گرفت و باعث ایجاد اختالل چند روزه در اینترنت ایران شد .شهریور امسال نیز برخی
وبســایتهای عرضهکنند ه ارز دیجیتال ازجمله ارزجو ،اول پرداخت و  excoinoبا
حمالت بیســابقه ســایبری و تهدید اخاذی مواجه شــدند تا به ازای دریافت وجه،
حمالت منع سرویس توزی ع شده ( )DDoSبه این وبسایتها متوقف شود.

شناسایی ۱.۹میلیارد بدافزار اندرویدی مخفی

سیســتم ایمنســازی گوگل پلی پروتکت در ســال  ۲۰۱۹موفق به شناسایی بیش از
 ۱.۹میلیارد بدافزار اندرویدی شده که بهطور پیش فرض روی گوشیهای هوشمند
نصب شــده بودند .بهگزارش مهر ،بدافزارهای یادشــده در بســیاری از محصوالت
دســت دوم مجهز به سیســتم عامل اندروید قبل از خریداری آنها توســط کاربران
بعدی وجود داشتهاند .بررسیها نشان میدهد این بدافزارها از طریق منابعی به
غیر از فروشگاه گوگل پلی استور به گوشیهای همراه منتقل شده بودند .عمده این
منابع فروشگاههای متفرقه اپلیکیشن بودهاند .در حالی که تعداد این بدافزارها در
ســالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸حــدود  ۱.۶میلیارد مورد بــوده ،افزایش آنها به  ۱.۹میلیارد
مورد در سال  ۲۰۱۹و احتمال رشد تعداد آنها موجب نگرانی شده است.
گوگل هشدار داده که کاربران باید از نصب برنامهها و اپلیکیشنهای متفرقه از منابع
ناشــناس روی گوشــیهای خود به طور جدی خودداری کنند تا با چنین مشکالتی
مواجه نشــوند .این در حالی اســت که تا به حال بارها مواردی از وجود برنامههای
آلوده به بدافزار در فروشگاه پلی استور خود گوگل هم گزارش شده است.
بخشــی از ایــن اپلیکیشــنها هــم به طــور مخفیانــه در زمــان مراجعه کاربــران به
سایتهای قمار ،هرزه نگاری و غیره روی گوشیهای کاربران نصب میشوند و لذا
افراد باید از بازدید از چنین سایتهایی با گوشی یا تبلت جداً خودداری کنند.
سیســتم گوگل پلــی پروتکت هــر روز حــدود  ۵۰میلیــارد برنامه نصب شــده روی
گوشیهای اندرویدی را اسکن میکند تا از آلوده نبودن آنها اطمینان کسب کند.

احتمال لغو کنگره جهانی موبایل در سایه ترس از کرونا

در پی انصراف شرکتهای بزرگی چون سامسونگ و آمازون از ترس کرونا از شرکت
در کنگره جهانی موبایل که اوایل اسفند در اسپانیا برگزار میشود ،مسئوالن برگزاری
گزینه لغو این همایش تجاری را بررسی میکنند.
بهگــزارش ایرنا ،در پی تشــدید نگرانیهای جهانی از شــیوع ویــروس مرگبار کرونا،
شــرکتهایی چون الجی ،انویدیا ،ســونی ،اینتــل ،آمــازون ZTE ،و  TCLاز حضور
در کنگــره جهانــی موبایــل  ۲۰۲۰کــه از  ۲۴تــا  ۲۷فوریــه امســال ( ۵-۸اســفندماه)

در بارســلونای اســپانیا برگزار میشــود ،انصراف دادنــد .افزایش روزافــزون تعداد
شرکت های بزرگی که از شرکت در این رویداد کنار میکشند ،نهاد برگزارکننده این
کنفرانــس را با بحران روبهرو کرده اســت .به نقل از روزنامه اســپانیایی الوانگاردیا،
انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار ( )GSMAروز جمعه در یک جلسه داخلی
در مورد برگزاری یا لغو کنگره جهانی موبایل امسال تصمیمگیری میکند .اگرچه
 GSMAتاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اســت اما چنین تصمیمی
با توجه به اینکه مهرههای اصلی این کنفرانس از شــرکت در آن انصراف دادهاند،
منطقی بهنظر میرسد .بدون وجود غرفه شرکت هایی چون آمازون ،سامسونگ و
سونی این رویداد رونق هرساله را نخواهد داشت.
شیوع ویروس تنفسی کرونا که از ماه دسامبر (دی ماه امسال) در ووهان چین آغاز
شد و به  ۲۴کشور دیگر نیز سرایت کرد ،صنعت و فناوری را تحت تأثیر قرار داده و
باعث تعطیلی کارخانه ها و نمایندگیهای برخی شــرکتهای بزرگ بینالمللی
چون اپل ،تسال و گوگل در چین شده است.

