
ارسال پیام تبلیغاتی
 از تلفن ثابت ممنوع است

شرکت مخابرات ایران، ارسال پیامک تبلیغاتی 
بدون مجوز از طریق تلف���ن ثابت را غیرقانونی 

اعالم کرد.
مخابرات ایران - ارسال پیامک های تبلیغاتی 
از طریق تلفن ثابت چ���ه به صورت متنی و چه 
به صورت صدا )voice( در صورت نداش���تن 
مجوز، تخلف محسوب ش���ده و برابر مقررات با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.
شرکت مخابرات ایران با تاکید بر لزوم رعایت 
مشتری مداری و حفظ حریم شخصی کاربران 
اعالم کرد: با توس���عه روزافزون فضای وب و 
احتمال سوءاستفاده از اطالعات حریم خصوصی 
مشتریان، احترام به حریم ش���خصی کاربران 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر این اساس 
در ارسال اطالعات از طریق پیامک های تبلیغاتی 
و مواردی ازاین دست، باید حریم خصوصی تمام 
شهروندان مراعات شده و همراه با توافق اولیه و 

جلب رضایت آنان باشد.
چراکه اطالعات مرب���وط به صاحبان خطوط 
تلفن، محرمانه بوده و در صورت شکایت کاربران 
در اس���رع وقت از طریق درگاه های ارتباطی 
ش���رکت مخابرات ایران، پیگیری و ترتیب اثر 

داده می شود.
تمامی  مش���ترکان مخابرات می توانند جهت 
پیگیری این گونه موارد از طریق سامانه ارتباط 

مردمی )۲۰۲۱( اقدام کنند.

»رویال میل« ارسال محموله را
 به ایران ادامه می دهد

شرکت پست س���لطنتی انگلیس موسوم به 
“رویال میل” اعالم کرد تب���ادل محموله های 

پستی با ایران را از سر گرفته است.
صدا و سیما - شرکت پست انگلیس اعالم 
کرد ضمن ارسال همه بسته های پستی به مقصد 
ایران که به علت لغو برنامه ارسال آنها به ایران 
در انبارهای این شرکت مانده بود، محموله های 

پستی جدید هم به ایران منتقل خواهد شد.
سفیر کش���ورمان در انگلس���تان نیز با بیان 
پیگیری های انجام ش���ده گفت: بر اس���اس 
گزارش ه���ای رس���یده، در مرحله نخس���ت 
محموله های پس���تی معطل مان���ده به مقصد 
کش���ورمان ارسال می ش���ود و به تدریج همه 
فعالیت های پس���تی طبق روال گذشته از سر 

گرفته خواهد شد.
شرکت پس���ت انگلیس از ۱۲ فروردین و در 
اقدامی  تعجب برانگیز ارسال محموله های پستی 

به مقصد ایران را متوقف کرده بود.
شرکت سلطنتی پست انگلیس )رویال میل( 
در پایگاه اطالع رسانی خود اعالم کرده بود با 
توجه به تحریم های اعمال شده از این پس قادر 
به انتقال محموله های پستی حتی نامه به مقصد 

ایران نیست. 
شرکت پست انگلیس بدون توضیح بیشتر در 
این باره و اینکه بر اساس کدام تحریم های جدید 
چنین تصمیمی گرفته است اعالم کرده بود این 
تصمیم را از اول آوریل سال جدید اجرایی و به 

همه شعب و ادارات خود اعالم کرده است.
 شرکت پست انگلیس درباره بسته های ارسالی 
به مقصد ایران که طی روزهای گذشته تحویل 
شعب و باجه های پس���تی شده بود مدعی شد: 
بسته های پستی را که در مسیر انتقال هنوز در 
انگلیس است به نشانی فرستندگان آن بازخواهد 

گرداند.

برخورد با سایت ها بازار مسکن را 
آرام کرد

نائب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک 
گفت: یکی از عواملی ک���ه در ماههای اخیر در 
تلقین و رش���د قیمت خانه تاثیرگذار بود درج 
قیمت در سایت های مجازی بود که دادستانی 
مقابل آن ایس���تاد و امیدواریم این روند ادامه 

پیدا کند.
ایرنا - حسام عقبایی گفت: برخی سایت های 
مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم 
در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره در ماه های 
گذش���ته نقش ایفا کردند و با سوء استفاده از 
افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به 
قیمت ها دامن زدند. این در حالی بود که هنوز 
فصل نقل و انتقاالت مس���کن نرسیده است اما 
برخی از این سایت ها با سوداگری قصد شلوغ 

شدن بازار را داشتند.
عقبایی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که 
کارش اجاره داری است قیمت خانه ای که ماهی 
دو میلیون تومان است را با قیمت سه میلیون 
آگهی می داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه 

ترویج می کرد.
وی با بیان ورود دادس���تانی به این موضوع 
گفت: فعاًل درج قیمت در سایت های مجازی و 
اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر باید پایدار 
بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طال یک 
کاالی همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت 
را دارد و فردا باید به این قیمت به فروش برسد.

نائب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک 
ادامه داد: مسکن یک کاالی ناهمگن است. به 
این معنی که در تهران یا شهرهای بزرگ حتی 
خانه های یک محله در س���مت راست یا چپ 

خیابان با هم تفاوت قیمت دارد.
عقبایی به نقش مشاوران امالک در این شرایط 
پرداخت و گفت: مش���اورین امالک قیمت های 
واقعی را می گویند و هیچ نقش���ی در افزایش 

قیمت ها ندارند.

واکنش پلیس به فروش مشروب 
در سایت دیوار

رییس پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی 
و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش 

نشان داد.
باش��گاه خبرن��گاران - س����رهنگ تورج 
کاظمی رییس پلیس فتا تهران بزرگ در واکنش 
به درج آگهی های فروش مشروبات الکلی در سایت 
دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار 
یک سایتی است که بستر های مجرمانه را فراهم 

کرده است.
وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق 
قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در 
این زمینه در حال فعالیت هس����تند طبق فانون 

برخورد خواهد شد.
س����رهنگ کاظمی تصریح کرد: اف����رادی که 
می توانند از درج چنین آگهی هایی در سایت دیوار 
و یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران 
سایت ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار 
نسبت به جلوگیری از انتش����ار و درج آگهی های 
خالف مقررات کش����وری خودداری و بستر های 
تخلف را برای افراد س����ودجو فراهم می کنند و 
هر اتفاقی نیز رخ دهد این اف����راد باید در قبال 
جرایم پیش آمده پاس����خگو باشند. رییس پلیس 
فتا پایتخت با بیان اینکه مدیران س����ایت دیوار از 
حذف این آگهی های این چنینی کوتاهی می کنند، 
خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مسووالن امر تقاضا 
دارد تا یک برخورد قاطع و مناس����ب با مدیران 
اینگونه س����ایت ها داشته باشد تا ش����اهد انتشار 

اینگونه از آگهی ها در فضای مجازی نباشیم.

بانک ها باید رسید  کارت ملی 
هوشمند بپذیرند

سخنگوی س����ازمان ثبت احوال کشور با بیان 
اینکه رس����ید های صادره از دفاتر خدمات دولت 
الکترونیکی به منزله کارت هوشمند است، گفت: 
بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی دولت، تمام 
دس����تگاه ها اعم از بانک ها موظف به پذیرش این 

رسید ها به جای کارت ملی هوشمند هستند.
تس��نیم - صدور هم����راه ب����ا تاخیرهای 
طوالنی مدت "کارت های ملی هوشمند" در ماه های 
اخیر، دردسرهای بسیاری را برای هموطنان ایجاد 
کرده و حتی این تاخیره����ا در دریافت کارت های 

ملی به 6 ماه نیز رسیده است.
با توجه به اتمام مهل����ت اعتبار کارت های ملی 
قدیمی همچنین عدم صدور کارت ملی هوشمند، 
در حال حاضر بس����یاری از افراد ب����رای دریافت 
خدمات در دستگاه ها و س����ازمان ها و بانک ها با 
مشکالت عدیده ای روبه رو ش����ده اند و بسیاری از 
آنها در تماس با خبرگزاری تسنیم نسبت به این 
موضوع گالیه داشته و بر این مساله تاکید دارند که 
به دلیل عدم دریافت کارت های ملی خود، امکان 
دریافت خدمات در بانک های عامل س����طح کشور 
را ندارند! موضوعی که آن را از سیف اهلل ابوترابی؛ 
سخنگوی س����ازمان ثبت احوال کشور پیگیری 
کردیم. ابوترابی درباره این مشکل شهروندان تاکید 
کرد: با برنامه ریزی سازمان ثبت احوال کشور برای 
افرادی که هنوز نتوانس����تند کارت هوشمند ملی 
خود را دریافت کنند، رسید هایی صادر و در اختیار 
آنها قرار داده شده که این رسید ها به منزله کارت 
هوشمند بوده و دارندگان این رسیدها می توانند با 
مراجعه به بانک ها و ادرات نسبت به ارایه خدمت 

اقدام کنند.
ابوترابی همچنین از جلسه ای از سوی مسووالن 
فناوری اطالعات سازمان ثبت احوال با مسووالن 
بانک مرکزی پرداخت و اعالم کرد که  از این به 
بعد بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی دولت، 
تمام دس����تگاه ها اعم از بانک ها موظف  و ملزم به 
پذیرش این رسید ها به جای کارت ملی هوشمند 

هستند.

ارجاع پرونده هک تامین 
اجتماعی به پلیس

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از بررسی حمله 
هکرها به سایت سازمان تامین اجتماعی از سوی 

این پلیس خبرداد.
پلیس - س����رهنگ رامین پاش����ایی گفت: در 
پی دریافت گزارش����ی مبنی بر دیفیس و ایجاد 
تغییر ظاهری در صفحه پورتال خبری س����ایت 
رسمی سازمان تامین اجتماعی، بررسی موضوع در 
دستور کار کارشناس����ان واکنش سریع این پلیس 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه در بررسی به عمل 
آمده ادله دیجیتال در ای����ن خصوص جمع آوری 
شد، از رفع مشکل س����ایت رسمی سازمان تامین 
اجتماعی خبر داد و گفت: بررسی فنی و تخصصی 
وقوع این حادثه در پلیس فتا ناجا در حال انجام 
است و گزارش����ات تکمیلی در خصوص شناسایی 
عامالن این موضوع متعاقبا به ش����هروندان اطالع 

رسانی خواهد شد.
 پاشایی به مس����ووالن رایانه شرکت ها و ادارات 
توصیه کرد: سیس����تم های رایانه ای خود را به نرم 
افزارهای ضدجاسوسی و آنتی ویروس مجهز کرده 
و آن ها را به روز نگه دارند و از کلیک کردن روی 
لینک ها و ایمیل های ناش����ناس خودداری کنند؛ 
حفره های امنیتی سایت را شناسایی و نسبت به 

رفع آن اقدام کنند.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، مطابق ماده 
یک قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز 
به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به 
وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی 
یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی 

یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.
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پنجره دریچه

وزیر اقتصاد در یک یادداشت تشریح کرد

برنامه های وزارت اقتصاد برای پول الکترونیکی و کسب وکار دیجیتالی

تسنیم - رییس کمیسیون عمران مجلس از ارسال نامه به ۲ وزیر اقتصاد و ارتباطات درباره سامانه جامع مسکن خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: این سامانه تاکنون کارکرد چندانی نداشته که همین راستا در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و ارتباطات هستیم تا این سامانه به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: اخیراٌ بنده نامه ای به دو وزیر ارتباطات و اقتصاد ارسال کرده ام تا کمکی  از سوی این وزارتخانه ها برای فعالیت جدی این سامانه انجام شود.

نامه مجلس به ۲ وزیر 
درباره سامانه مسکن

وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون های برنامه 
مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه 
در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیس���ت و 

کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند.
مهر- فرهاد دژپسند در یاداش���تی با بیان الزامات بکار 
گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد کشور نوشت: 
در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند 
را یکی از ستون های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را 
شخصاً راهبری و پیگیری می کنم. اما چرا؟ حاصل سال ها 
تحصیل و تدریس و مدیری���ت در عرصه اقتصاد من را به 
این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد 
هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالش ها 
و ابرمس���اله ها بگوییم، اما من ترجی���ح می دهم عالوه بر 
رسیدگی به مس���ائل و بحران ها و چالش، به ابرفرصت ها 
نیز بپردازم. بخش���ی از راه نجات اقتص���اد ایران، اقتصاد 
هوشمند اس���ت. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را 
زیاد ش���نیده ایم. اما مهم ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با 
اقتصاد دیجیتال آن اس���ت که اقتصاد دیجیتال بیشتر به 
زیرساخت های مبتنی بر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی 
تمرکز می کند اما اقتصاد هوش���مند اقتصادی است که 
بازیگران )کنشگران(، فعالیت ها، تعامالت و معامالت خود 
را بر بستر زیرس���اخت های فناوری اطالعات و ارتباطات 

انجام می دهند.
اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد 
دیجیتال اس���ت که در آن بازیگران ب���ر پایه های اقتصاد 
دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان می دهند. اقتصاد 
هوشمند نسبت به اقتصاد س���نتی، نوآورتر، سبزتر، بهره 
ورتر، سریع تر و شفاف تر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش 
مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می گیرد و کاغذ، تعامل 
حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… 
به سمت حذف شدن میل می کند. بانکداری غیرحضوری، 
مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش 
مصنوعی انجام می ش���ود. اقتصاد دیجیتال بیش���تر روی 
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت 
 ICT و ICT as Industry و  ICT as a sector(
Infrastructure( تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی 

نتایج و دستاوردها )زندگی و کسب وکار( تاکید دارد.
ابرفرصت اقتصادهوش���مند حاصل برهمکنش روندهای 

زیر است:
۱-  ظهور اینترنت چیزها و اشیای هوشمند؛ تا پیش از 
این ما در جست وجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند 
و دولت هوش���مند بوده ایم، اکنون به لطف پیشرفت های 
صورت گرفته، ما می توانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر 
چهارم به کنش���گران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال 
دیری نخواهد پایید که خود ماشین ها، با شرکت های بیمه 
مذاکره می کنند و بهترین بیمه نامه را خرید خواهند کرد و 
با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت 

خواهند کرد.
۲-  کالن داده ها: ۹۰ درصد از داده های موجود در جهان 
نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلی���ون بایت داده، فقط ظرف 
بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معموالً کالن 
داده یا داده های عظیم نامیده می ش���وند، نتیجه عملکرد 
عالی رایانه ها در جمع آوری و ذخیره اطالعات است. کالن 
داده ها را می توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته 
تقسیم کرد. داده های ساختارنیافته، اطالعاتی هستند که 

۲ خبر
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مراقب کالهبرداری اینترنتی در جمع آوری فطریه باشید
هشدار

رییس اداره پیشگیری مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
درباره جمع آوری فطریه در س����ال های 
اخی����ر از طریق فضای مج����ازی گفت: 
متاسفانه فضای مجازی شگردی جدید 
برای مجرمان اس����ت که از هر فرصتی 

سوءاستفاده می کنند.
پلیس - س����رهنگ مهدی شکیب با 
اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان 
و فرارسیدن عید س����عید فطر و آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات هموطنان اظهار 
داشت: متاسفانه در برخی مواقع شاهد 
هستیم مجرمان سایبری با شگردی جدید 
اقدام به جمع آوری فطری����ه، نذورات و 
کمک های مردمی  می کنند و شهروندان را 

از این طرق به دام می اندازند.
وی ادامه داد: برخی از افراد س����ودجو 
با سوءاستفاده از حس����ن نیت و اعتماد 
کاربران اقدام به برپایی سایت ها، کانال ها، 
گروه ها و اپلیکیش����ن موسسات جعلی و 
غیر مجاز کرده اند و ب����ا انجام تبلیغات 
گسترده در فضای مجازی و به خصوص 
ش����بکه های اجتماعی اقدام به دریافت 
وجوهات مردمی  می کنند که پشت پرده 
این جمع آوری دروغ بوده و به هیچ عنوان 
به دس����ت نیازمندان واقعی نمی رسد و 
در برخی مواقع شهروندان به درگاه های 
فیش����ینگ بانکی هدایت می ش����وند و 

اطالعات بانکی آن ها به سرقت می رود.
رییس اداره پیشگیری مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا یادآور ش����د: گاهی اوقات این افراد 
ادعا می کنند که این تبلیغات از س����وی 
موسسات و ارگان های مربوطه و خیریه در 
فضای مجازی منتشر شده و سعی دارند با 
این جمالت اعتماد قربانیان را جلب کنند 
این در حالی اس����ت که آن ها هیچ گونه 
نقشی در این تبلیغات نداشته و به هیچ 

عنوان با این افراد همکاری ندارند.

سرهنگ ش����کیب ادامه داد: در برخی 
موارد نیز این تبلیغات از س����وی افراد و 
چهره های مشهور و سرشناس به خصوص 
در شبکه های اجتماعی منتشر می شود 
بدون آنکه آن ها اطالع دقیقی از موضوع 

داشته باشند.
این مقام انتظامی  ب����ا تاکید بر اینکه 
بیشتر این تبلیغات جعلی است، گفت: 
این گونه سایت ها، کانال ها و گروه ها تنها 
به دنبال س����رقت وجوه پرداختی و یا 

سرقت اطالعات بانکی کاربران هستند.
سرهنگ شکیب درباره جرایم صورت 
گرفته در س����ال های قبل و همچنین 
رویدادها و موضوعات مشابه افزود: افراد 
سودجو با اس����تفاده از جمالتی همچون 
دریافت فطریه یا کفاره روزه برای کمک 
به س����یل زدگان و یا افراد آسیب دیده 
در حادثه زلزله، اعتماد کاربران را جلب 

می کنند.
وی خطاب به هموطن����ان تاکید کرد: 
اگر قصد دارید فطریه ی����ا کفاره روزه 
خود را از طریق فضای مجازی پرداخت 
کنید، می توانید آن را از طریق شرکت ها 
و موسسات مجاز و ش����ناخته شده در 
کشور که توسط رسانه های جمعی )رادیو، 
تلویزیون و ...(  اقدام به اعالم ش����ماره 
حساب های رس����می می کنند، پرداخت 
کنید و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود 
به حس����اب های نامعتبر و شخصی افراد 

خودداری کنید.
این مقام مس����وول طراحی سایت ها، 
کانال ها و اپلیکیشن های جعلی و منسوب 
به نهادهای دولتی و مسوول در این زمینه 
را مهمترین ش����گرد مجرمانه دانست و 
گفت: از آنجایی که بیشتر هموطنان از 
تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند بنابراین امکان طراحی 
اپلیکیش����ن ها و همچنی����ن کانال ها و 
صفحات جعلی بیش از سایر شگردهای 

مجرمانه متصور است.
سرهنگ ش����کیب از احتمال برپایی 
سایت های جعلی در این ایام خبر داد و 
گفت: مهمترین هدف سایت های جعلی 
س����رقت اطالعات مهم بانکی کاربران از 
طریق درگاه های جعلی بانکی اس����ت 
بنابرای����ن هموطنان بای����د مراقب این 
سایت ها و درگاه های جعلی بانکی باشند 
و اطالعات بانکی خود را در سایت های 

نامعتبر وارد نکنند.
وی تاکید کرد: درگاه های جعلی بانکی 
و درگاه های اصل����ی در ظاهر تفاوتی با 
یکدیگ����ر ندارند و کاماًل ش����بیه به هم 
هس����تند بنابراین کاربران دقت داشته 
باشند تا در دام سایت های جعلی موسوم 
به فیش����ینگ گرفتار نش����وند و هنگام 
پرداخت، موارد ایمنی چون آدرس سایت 
و وجود گواهینامه ssl را نادیده نگیرند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،رییس 
اداره پیش����گیری مرکز تش����خیص و 
پیشگیری از جرایم س����ایبری فتا ناجا 
افزود: پلیس فتا به صورت جامع و کامل 
در خصوص راه های شناسایی سایت های 
جعلی و سایت های اصلی مطالب مورد 
www.cyberpolice. نیاز را در سایت
ir  ارایه داده و عم����وم مردم می توانند 
اطالعات تکمیلی را از این طریق دریافت 

کنند.
این مقام مسئول از حضور شبانه روزی 
پلیس فتا در فض����ای مجازی خبر داد و 
گفت: کارکنان پلیس س����ایبری کشور 
دائما در حال پایش این فضا هستند و در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه، 
با اقدامات پیش دس����تانه ب����ا مجرمان 
س����ایبری برخورد می کنند بنابراین از 
کلیه هموطنان درخواس����ت می شود در 
صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن 
 را از طریق س����ایت پلیس فتا در میان

 بگذارند.

آخرین وضعیت تعداد دامنه های اینترنتی فارسی در کشور از ثبت 
تعداد یک میلیون و 6۳ هزار و ۹۰۲ سایت  ایرانی تا خردادماه سال 

۹۸ حکایت دارد.
مهر - مرکز ثبت پس���وندها و دامنه های اینترنتی پژوهش���گاه 
دانش های بنیادی در جدیدترین آمار خود، تعداد سایت های ایرانی 
که در داخل کشور از سوی کاربران به ثبت رسیده است را منتشر 

کرد.
بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده از تعداد دامنه های اینترنتی، 
پسوند دات آی آر )ir.( بیشترین پسوند سایت های ایرانی را به خود 

اختصاص داده است.
آمار تعداد س���ایت های ایرانی و دامنه های اینترنتی تا خردادماه 
سال ۹۸ نش���ان می دهد که یک میلیون و 6۳ هزار و ۹۰۲ دامنه 
اینترنتی از س���ایت های متعلق به ایران، از سوی کاربران به ثبت 
رسیده است. این در حالی است که تا آذرماه سال ۹۷ تعداد یک 
میلیون سایت و تا پایان سال ۹6، تعداد ۹6۷ هزار و ۹۸۹ دامنه به 
نام ایران ثبت شده بود. این آمار در مقایسه با سال ۹۷ از ثبت بیش 

از 6۰ هزار پسوند جدید اینترنتی در 6 ماه حکایت دارد.
بر مبنای این آمار، پس���وند دات ir همچنان در صدر دامنه های 
  net.ir ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند
نیز کمترین میزان ثبت دامنه را در میان سایت های ایرانی به خود 

اختصاص داده است.
آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی از تعداد سایت های ایرانی 
نشان می دهد که هم اکنون یک میلیون و ۵۵ هزار و ۳۸6 دامنه با 
پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را 

در میان وب سایتهای ایرانی شامل می شود.
از سوی دیگر شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳۹۷6 
دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند فارسی ایران ۱۸۷۹ دامنه 
و شمار دامنه های ثبت شده با پس���وند ac.ir حدود ۱۳۳۵ دامنه 
فعال اعالم شده است. تعداد س���ایت های اینترنتی فعال حاکمیتی 

و دستگاه های اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۲۲ دامنه است.
در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رس���یده با پسوند 
  id.ir بالغ بر ۳۰۱ و org.ir حدود ۲6۲ دامنه، با پسوند sch.ir
بالغ بر ۵۰۸ دامنه برآورد می شود. تاکنون ۳۳ پسوند اینترنتی نیز 

با net.ir به ثبت رسیده است.
گفته می شود که ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال، نه تنها 
بزرگترین کشور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، 
مالزی، هنگ کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنالند هم عبور کرده 
و با رشد ساالنه ۴۵ درصدی، در میان چهار کشور برتر جهان از نظر 

رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

سازماندهی نشده و در دسته های از پیش تعیین شده قرار 
نمی گیرند. داده های جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی 
از جمله داده های س���اختارنیافته هستند که سازمان ها از 
آنها برای جمع آوری اطالعات در مورد نیازهای مشتریان 

استفاده می کنند.
داده های س���اختاریافته، مرکب از اطالعاتی هستند که 
در پایگاه داده س���ازمان طبقه بندی شده اند. این حجم از 
تولید و توزیع داده ها در جهان، ما را قادر به تحلیل هایی 
می کند که تا پیش از این قادر به آن نبوده ایم. همچنین 
تکنولوژی های مرتبط با کالن داده ها، پاسخ طبیعی ماست 
به این انفج���ار اطالعات! به خاطر وج���ود چنین حجم 
عظیمی از داده هاس���ت که اگر اقتصادی بتواند این کالن 
داده ها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.
به عنوان مثال دولت می تواند ب���ا همین کالن داده ها، 
مالیات ها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام 
پرداخت های حمایتی خود را مبتنی بر این کالن داده ها، 
سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، 

یارانه عادالنه پرداخت کند.
۳= هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه های 
فناوری شناختی است و در جست وجوی ساخت رایانه هایی 
است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط 
انسان نیاز به هوشمندی و ش���عور دارد؛ یادگیری، حل 
مس���اله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار 
کالن داده ها، موجب می شود تا بتوانیم از طریق استخراج 
الگوهای خاص، رفتار و قیم���ت را پیش بینی کرده و در 
نتیجه تصمیم گیری های انسانی را تقلید نماید و حتی به 
روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. 
پیش بینی ها نش���ان می دهد که در آینده به جای اعضای 
هیأت مدیره، ربات های هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی 

قرار خواهند گرفت.
4-  قراردادهای هوش���مند و زنجی���ره بلوکی: قرارداد 
هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. 
قراردادهای هوشمند معامالت و فرایندها را به صورت کاماًل 
تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می دهند. فعالیت و 
ثبت های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت 
هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند 
در ش���رکت های بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای 

هوشمند است.

5-  اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید می توان از طریق 
اینترنت همه وسایل از ماشین چمن زنی گرفته تا دوچرخه 
و کیف مهمانی را به راحتی اج���اره داد و اجاره کرد، به 
اشتراک گذاش���ت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای 
کاری مش���ارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه 
لباس، به اشتراک گذاری پارکینگ مثال هایی از این دست 
هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در 
ازای پرداخت مبلغی می تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. 
اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف 

کاالها و خدمات می شود.
کاالها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هس���تند 
از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اش���تراک 
گذاشته می ش���وند یا اجاره داده می شوند. در مورد خانه، 
ماشین و دوچرخه اینها را دیده ایم اما اکنون روند به سمت 
آن است که تمام دارایی ها از جمله زمان، فضا، مهارت ها و 
پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی 
هر روز و هر روز بیشتر فراگیر می ش���ود شاید ریشه در 
نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته 

به اشتراک گذاشتن دارایی ها فواید زیر را به همراه دارد:
افزایش بهره وری و کاهش مص���رف منابع با آثار منفی 
بر محیط زیست )مثل گازهای گلخانه ای و کاهش منابع 
طبیعی( صرفه جویی در هزینه ها با قرض گرفتن و بازیافت.

دسترسی افراد به کاالهایی که توان خرید آن را ندارند 
یا تمایل به استفاده طوالنی مدت از یک کاال را ندارند.

افزایش انعطاف پذیری و تن���وع در انتخاب، چون الزم 
نیست بخرید بلکه می توانید استفاده کنید، برگردانید و در 

نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.
تبدیل سرمایه بالاستفاده به منبع درآمد )مثل ماشین، 

ابزار و فضای اضافه در منزل(
ما اکنون در حال ترسیم نقش���ه راه اقتصاد هوشمند 
هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:

۱-  هویت دیجیتال
۲-  سواد دیجیتال
3-  امنیت دیجیتال

4-  دسترسی دیجیتال
5-  دارایی دیجیتال

۶-  قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.
وزارت اقتص���اد در دو حوزه دارایی دیجیتال )ش���امل 
هرگون���ه پول الکترونیک���ی، توکن و س���ایر دارایی های 
دیجیتال( و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال 
باید نقش آفرینی کند. این پایه های شش گانه بر رفتار و 

تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
۱-  دولت هوشمند

۲-  سازمان هوشمند
3-  انسان هوشمند
4-  اشیا هوشمند

این چه���ار بازیگر ۱۰ ن���وع رابطه ب���ا یکدیگر دارند: 
G۲C, T۲G و.... وظیفه م���ا در وزارت اقتصاد، همکاری 
با دیگر دستگاه ها برای فراهم کردن زیرساخت ها و سپس 
تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که 
اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی رسد. 
اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق 
را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت 
ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان 

و اندیشمندان را می فشارم.

تعداد دامنه های فارسی 
از یک میلیون گذشت

 اقتصاد هوشمند 
نسبت به اقتصاد سنتی، 
نوآورتر، سبزتر، بهره 
ورتر، سریع تر و شفاف تر 
است

 در اقتصاد هوشمند؛ 
هوش مصنوعی در کنار 
هوش انسانی قرار 
می گیرد و کاغذ، تعامل 
حضوری، شعب فیزیکی، 
کارت فیزیکی و عامل 
انسانی و… به سمت 
حذف شدن میل می کند

PB


