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دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست. نه اقتصاد، نه سیاست و نه تعامالت اجتماعی. کرونا هم 
که دیگر قوز باالی قوز. در این وانفسا نفسی از ما گرفت که هیچ کدام هیچ وقت فراموش 
نمی کنیم و در هر کاری که می خواهیم وارد آن شویم می گوییم: »یادت هست کرونا با ما 
این کار و آن کار را کرد!«، »یادت هست قرار بود همان سال فالن کار را کنیم اما تورم همه 
چیز را خراب کرد!« چه بسیار کسب وکارهایی که با کرونا نابود شدند یا حداقل بعد از آن 
دو سال دیگر نفسشان باال نیامد. هرچند آمار رسمی وجود ندارد اما طبق یک تحقیق 
انجام شده شیوع ویروس کرونا در ایران باعث کاهش ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی 

کشور شده است.
با این وجود، ما پیش از این ها هم روزهای سخت زیادی داشتیم اما شاید این چند سال 
کارفرمای خودت باش!«،  آخری به لطف یک سری کلمات و پمپاژ عباراتی مثل »خودت 
»با یک ایده خالقانه آینده ات را بساز!« و... خیلی ها را وارد عرصه ای کردیم که شاید مسیر 
بازگشتشان به سختی ممکن شد یا اصال بازنگشتند و تصمیم گرفتند در جایی دیگر، 
خارج از این چارچوب و این مرزها زندگی خود را بسازند. البته شاید حق هم دارند. از دورانی 
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صحبت می کنند که هر کسی آرزو دارد دست به خاک بزند طال شود.
شاید آن زمان طبق همین نیات و تبلیغات و با امید به آینده ای روشن، پول به اکوسیستم 
استارت آپی تزریق شد، مدام ایده های تکراری مطرح شد و کسب وکارهایی شکل گرفتند 
که گاهی اوقات برای حفظ بازار، رقابت خالف اخالق هم داشتند. حاال که اوضاع تغییر کرده 
و هیچ چیز مثل قبل نیست؛ خیلی ها عطای ایده های استارت آپی را به لقایش بخشیدند؛ 
هرچند باید زودتر از این ها این کار را می کردند. ایده های خالقانه تری می دادند یا زنجیره 
ارزش خود را تکمیل می کردند. حاال هم که تعارف نداریم، دیگر وضعیت اقتصاد دیجیتال 
کشور، آنقدر برآشفته است که کمتر رویدادی برگزار می شود تا جوانان رشته های فناوری 
اطالعات دور هم جمع شوند و از ایده های خود بگویند. معلوم است! آنها دغدغه شان 
مهاجرت است و هر کس زودتر، از این بگیر و ببندهای اینترنتی و کسب و کاری خود را رها 
کند، راحت تر و زرنگ تر است. طبق آمار، ایران در سال ۲0۲۲ میالدی از بین 1۷۷ کشور در 
جایگاه 106 فرار مغزها قرار دارد و در همین سال، حدود ۷0 درصد از کارآفرینان و مدیران 

ارشد، تمایل به مهاجرت داشته اند.
برای خیلی ها  که وجود دارد، شاید  نامناسبی  اتفاقات و تمام شرایط  این  با وجود تمام 
امکان مهاجرت وجود نداشته باشد یا شاید برای خیلی ها مهاجرت راه حل نهایی نباشد، 
به همین دلیل باید به آنها بگوییم که هنوز امیدهایی هست. هنوز می توان به سازمان  ها 
و نهادهایی دلخوش بود که می توانند با تولید و راه اندازی محصوالتی جدید، ارزش افزوده 
ایجاد کنند. با یک سرمایه گذاری درست، خلق ارزش کنند و در مسیری گام بردارند که 
دیگر هیچ جوانی اول راه، درگیر مالیات و بیمه یک شرکت نوپا و... نشود و از اینکه در یک 

شرکت نوآور و اسم ورسم دار کار می کند، دلخوش باشد.
آنها می توانند مسیری دیگر را انتخاب کنند، مسیری که به جای خلق تورم بیشتر و نرسیدن 
به نتیجه دلخواه، درجهت خلق ارزش باشد آن هم چه بسا با نقدینگی و آزمون و خطای 
به  نیاز  و  نباشد  نرسد. خیلی هم شعارگونه  نظر  به  راه خیلی هم دور  این  کمتر. شاید 
فرهنگ سازی نداشته باشد. می تواند یک انتخاب باشد. انتخابی برای زیست بهتر افراد 
نام  به  دغدغه ای  کمرنگ کردن  و  جوانان  رضایت  برای  بیشتر،  سوددهی  برای  جامعه، 
مهاجرت. کافی است بدانیم نیاز مردم چیست و کدام راه برای درآمدزایی بهتر است و به 
نتیجه دلخواه می رسد. کافی است نگاهی کنیم. نه خیلی دور و به آن طرف آب ها، به راهی 
که همین همسایه ها رفته اند نگاه کنیم. به اینکه چطور از اقتصاد دیجیتال نهایت بهره 
را برده اند و راه را حتی برای ورود جوانان ما به کشورشان هم هموار کرده اند. هرچند این 
مسیر همراهی حاکمیت را هم می خواهد اما قدم برداشتن در آن، نخستین تصمیم است.
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ســـامانه های  جملـــه  از  نرم افـــزاری  ســـامانه های  بـــازار 
ــر قابـــل  ــزاری حـــوزه بانکـــداری دیجیتـــال، از ســـه منظـ نرم افـ
ــذای و  ــد، دوم قیمت گـ ــتگاه تولیـ ــی اســـت؛ اول خاسـ بررسـ

ســـوم خریـــداران. 

1( خاستگاه تولید
حــوزه  محصــوالت  جملــه  از  نرم افزارهــا  تولیــد  خاســتگاه 
متفــاوت  گــروه  دو  بــه  می تــوان  کلــی  به طــور  را  بانکــی 
به طــور  محصــوالت  ایــن  از  گروهــی  کــرد؛  طبقه بنــدی 
بانک هــا  ماننــد  کارفرمایــان  درخواســت  بــه  و  سفارشــی 

سود و بازگشت مالی نرم افزارهای بانکی/ 
وجوه قیمت گذاری محصوالت و خدمات

شهرام شنتیایی
 کارشناس رسمی دادگستری و مشاور ارشد حوزه فناوری بانکداری دیجیتال



تولیــد می شــوند. در ایــن گــروه، کارفرمــا در قالــب ســفارش دهنده بــا شــرکت تولیدکننــده 
 مالکیــت محصــول تولیدشــده و حقــوق 

ً
به عنــوان پیمانــکار قــرارداد می بنــدد و عمومــا

متصــور بــر آن بــه ســفارش دهنده تعلــق خواهــد داشــت مگــر آنکــه در قــرارداد فی مابیــن 
طرفین به ترتیب دیگری توافق شــده باشــد. از منظر اقتصادی، شــرکت پیمانکار، معموال 
می بایســت بهــای قــرارداد را به نحــوی بــرآورد کنــد کــه ســود اصلــی را در همیــن مرحله کســب 
کنــد و ســپس، بــا قراردادهــای پشــتیبانی و نگهــداری )کــه پــس از یــک دوره شــش  ماهــه 
یــا یــک ســاله معمــوًال  گارانتــی منعقــد می شــود( درآمدهــای دیگــری را بــه دســت مــی آورد. 
البتــه بــا گذشــت زمــان، ایــن امــکان نیــز وجــود دارد تــا تولیدکننــده به صــورت مقطعــی یــا 
بــرای دوره هــای منظــم، بــا توجــه بــه نیــاز متقاضــی و بازار، توســعه نرم افــزار را نیــز در قــراردادی 
 بــه تولیدکننــده 

ً
جداگانــه بــر عهــده گیــرد. در ایــن شــرایط توســعه یــک نرم افــزار کــه عمومــا

اولیــه واگــذار می شــود بــه دلیــل برخــورداری شــرکت مربوطــه از اطالعــات مرحلــه تولیــد، 
نســبت هزینه درآمد به هزینه بیشــتر و درنتیجه نســبت ســودآوری بیشــتری نیز می تواند 

مــورد انتظــار تولیدکننــده باشــد.
گــروه دیگــر، نرم افزارهــای تولیدشــده بــدون وجــود یــک ســفارش دهنده خــاص اســت. بــه 
ــه تامیــن بودجــه   اقــدام ب

ً
ــر مبنــای بازار ســنجی، راســا عبــارت دیگــر شــرکت تولیدکننــده ب

 مشــتریانی کــه نرم افزارهــا را می خرنــد، 
ً
بــرای تولیــد محصــول می کنــد. در ایــن شــرایط، عمومــا

مالــک آنهــا نمی شــوند، بلکــه بــا بهایــی بســیار کمتــر )بســته بــه تعــداد نســخ مــورد انتظــار 
ــازه زمانــی رســیدن بــه نقطــه سر به ســر اقتصــادی( فقــط مجــوز اســتفاده  بــرای فــروش و ب
آنهــا بــا مثــًا تعــداد مشــخصی کاربــر را بــه دســت می آورنــد. در ایــن حالــت، شــرکت  از 
ــا پیش بینــی  تولیدکننــده کــه همچنــان مالکیــت نرم افــزار را در دســت دارد، می بایســت ب
تعــداد خریــداران در ســال های آینــده و هزینه هــای متصــور، بــر اســاس یــک مــدل اقتصــادی 
آن را قیمت گــذاری کنــد. یکــی از راهبردهایــی کــه در ایــن حالــت ممکــن اســت بعضــی 
شــرکت ها انتخــاب کننــد، تعییــن قیمــت پایین تــر از حــد معمول اســت کــه البته جبــران آن 
( از طریــق قراردادهــای پشــتیبانی و نگهــداری و حتــی توســعه )نســخ  )و شــاید بــا بــازده باالتــر

جدیــد( بــه دســت می آیــد. 

2( قیمت گذاری
شــیوه قیمت گــذاری ســامانه های نرم افــزاری عمومــا بــه اختیــار تولیدکننــدگان مربوطــه 
اســت. از جملــه عامــل مهــم در ایــن قیمت گــذاری، تحلیــل و محاســبه هزینــه و ســود مــورد 
انتظــار اســت کــه نتیجــه آن در تعییــن بهــای ســامانه و خدمــات مربــوط بــه آن تاثیــر قابــل 
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توجهــی خواهــد داشــت. معمــوال در ایــن قیمت گــذاری محدودیتــی به صــورت تئوریــک 
وجــود نــدارد، مگــر در شــرایط  خــاص کــه نهادهــای باالدســتی ایــن محدودیــت را ابــالغ کننــد، 

اگرچــه در زمینــه بســیاری از ســامانه های نرم افــزاری این گونــه نیســت.
البتــه در عمــل، وجــود رقابــت در بــازار و توانایــی مالــی کاربــران و مشــتریان، به عنــوان یــک 
عامــل کنترلــی و تاثیرگــذار، قیمــت  را کنتــرل می کنــد. به عنــوان مثــال، درصورتــی کــه یــک 
شــرکت بهــای بیــش از حــدی را بــرای محصــوالت خــود در نظــر بگیــرد و ایــن محصــوالت 
ــا بهــای کمتــر  ــازار بــه ســمت محصــول شــرکت های رقیــب ب رقبایــی نیــز داشــته باشــند، ب
ســوق می یابــد مگــر آنکــه از منظــر فنــی و قابلیــت، تفــاوت فاحشــی میــان آنها باشــد. بدیهی 
اســت در شــرایطی کــه بــرای محصولــی مشــخص، رقیبــی وجــود نداشــته و انحصــار آن در 

ــر خواهــد بــود. دســت یــک شــرکت باشــد، دســت تولیدکننــده در قیمت  گــذاری بازت
نرم افزارهــای بانکــی کــه در کشــور مــا تولیــد می شــوند، بــه علــت تفــاوت نــگاه و عملکــرد 
بانکــداری مــا بــا کشــورهای دیگــر، می بایســت از امکانــات خــاص و بومی  شــده ای برخــوردار 
باشــند کــه ممکــن اســت در نمونه هــای خارجــی وجــود نداشــته باشــد. بنابرایــن به کارگیــری 
محصــوالت داخلــی در اولویــت باالتــری از منظــر قابلیــت انطبــاق نیــاز بانکــی کشــور قــرار 
انتقــال  بــه ســامانه های بانکــی، هک شــدن و  از ســوی دیگــر، موضــوع نفــوذ  می گیــرد. 
داده هــای آنهــا نیــز عامــل دیگــری اســت کــه موجــب تاکیــد باالتــر بــه اســتفاده از محصــوالت 
بانکــداری  رونــق هرچــه بیشــتر  بــا توســعه و  بنابرایــن  ایــن حــوزه می شــود.  داخلــی در 
الکترونیکــی در ایــران، می تــوان انتظــار داشــت نرم افزارهــای بانکــی داخلــی بــا تقاضــای 

ــند.  ــه رو باش ــتری روب بیش
بــه نظــر می رســد بــرای ســال آینــده نیــز می تــوان پیش بینــی کــرد درصورتــی کــه شــرکت های 
ذی ربــط بتواننــد از پــس مســائلی ماننــد افزایــش هزینــه ســرمایه انســانی و زیرســاخت 
ســخت افزاری از یــک ســو و مهاجــرت گســترده ســرمایه انســانی متخصــص در ایــن حــوزه 
برآینــد، شــرایط مطلوب تــری در انتظــار آنــان باشــد. البتــه هنــوز بــا توجــه بــه بهــای پایین تــر 
تولیــد در داخــل کشــور بــه شــرط ارتقــای اســتاندارد های فنــی و تطبیــق ســامانه های تولیــد با 
نیــاز کشــور های همســایه از یــک ســو و اعتمادســازی بــرای دوام و اطمینــان از خدمــات پــس 

از فــروش و توســعه، می تــوان توفیــق در بــازار خارجــی را نیــز متصــور شــد.

3( خریداران
بــازار فعالیــت در حــوزه ســامانه های بانکــی، بــازاری خــاص و غیرعمومــی اســت. مشــتریان 
 از الیــه 

ً
آن، بانک هــا یــا شــرکت های زیرمجموعــه آنهــا ذی ربــط ایــن حــوزه هســتند کــه عمومــا
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تخصصــی و فنــی فنــاوری اطالعــات نیــز برخوردارنــد. همان طــور کــه گفتــه شــد این خریــداران 
بــه دو روش ســفارش محصــول یــا خریــد مجــوز اســتفاده بــه بــازار ورود می کننــد. ســازوکار 
معمــول انتخــاب تولیدکننــده و فروشــنده نیــز عمدتــا ترکیبــی از مناقصــه و مذاکــره اســت؛ 
به نحــوی کــه محصــوالت از منظــر فنــی و خدماتــی مــورد بررســی و رده بنــدی قــرار گرفتــه و 

ســپس انتخــاب بــر مبنــای تــراز امتیــاز فنــی و قیمــت صــورت می پذیــرد. 
ــد،  ــاص باش ــی خ ــا سفارش ــاری ی ــات انحص ــتفاده از خدم ــه اس ــاز ب ــه نی ــرایطی ک ــه در ش البت
روش قیمت گــذاری از طریــق کشــف قیمــت عادالنــه بــا ارجــاع موضــوع بــه کارشناســان 
ــان  ــون کارشناس ــرد. درحــال حاضــر بــا توجــه بــه وجــود کان ــورت می گی ــت ص دارای صالحی
دادگســتری به عنــوان یــک ســازوکار مردم نهــاد قانونــی کــه مــورد تائیــد قــوه قضائیــه نیــز 
 اظهــار نظــر کارشناســی و تعییــن قیمــت از طریــق کارشناســان ذی صالحیــت 

ً
اســت، عمومــا

ــود.  ــام می ش ــون انج ــن کان ــر ای ــات و کامپیوت ــاوری اطالع ــوزه فن ح
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تمامی  برای  حاضر،  درحال  اقتصادی  سخت  شرایط 
ایجاد کرده است. صنعت  کسب وکارها موقعیتی بحرانی 
با  قضا  از  و  نیست  مستثنی  قاعده،  این  از  نیز  نرم افزاری 
توجه به رویکرد فرهنگی درمورد قیمت نرم افزارها، وضعیت 
پیچیده تر است. برای شناخت بیشتر مسائل نرم افزارهای 
این  صاحب نظران  از  تن  سه  با  آن  راه حل های  و  بانکی 
ملت،  بهسازان  شرکت  مدیرعامل  صادقی،  محمد  حوزه 
نظام  سازمان  نرم افزار  رسته  مسئول  اورعی،  مجید  سید 
صنفی استان تهران و فرهنگ فرزان، معاون فروش و امور 

مشتریان داتین گفت وگو داشتیم.

دغدغه های قیمت گذاری نرم افزارهای 
بانکی در شرایط اقتصادی کنونی

محمد حسن هاشم خانلو
روزنامه نگار

بهای تمام شده و میزان هزینه   
استراتژی تامین کننده نرم افزارتولیدکننده 

ارزش محصول 
 تعداد مشتریانبرای مشتری

عرف بازار، قیمت ارائه شده شرایط خاص زمانی تولید
توسط رقبا و تاثیر از سمت بازار



قیمت گذاری نرم افزارها در بازار ایران
در دنیای کسب وکار، تعیین قیمت برای یک محصول، تابع عوامل زیادی از پیش از فرایند 
غ از اینکه چند نفر/ ساعت برای تولید یک نرم افزار  تولید تا پس از عرضه آن است. فار
بانکی دستمزد پرداخت شده، به دالیل مختلف ممکن است قیمت این محصول باالتر 

یا پایین تر تعیین شود.

نظام تعرفه ای سازمان نصر
برخالف خدمات مخابراتی که تنظیم گران، قیمت های مشخصی را به اپراتورها ابالغ می کنند، 
نهادهای باالدستی محدوده ای اجباری برای قیمت گذاری نرم افزارهای بانکی ارائه نکرده اند. 
با این حال، سازمان نظام صنفی رایانه ای، یک نظام تعرفه ای برای قیمت گذاری پیشنهاد 
کرده که تولیدکنندگان و خریداران این محصوالت می توانند به نرخ های ارائه شده در آن، 
استناد کنند. اورعی درمورد این نظام تعرفه می گوید: »برای تعیین قیمت یک نرم افزار بانکی 
همانند سایر نرم افزارها، هم عوامل فنی نرم افزاری و هم پارامترهای حاکم بر اکوسیستم 
بانکی که سفارش دهندگان این محصوالت هستند، تاثیرگذارند. در سازمان نصر، یک 
نظام تعرفه ای برای قیمت گذاری نرم افزارها ارائه شده است؛ اگرچه اجبار قانونی برای پیروی 
از این تعرفه ها وجود ندارد، اما خود شرکت های تولیدکننده به این تعرفه ها ملزم شده اند و 

با توجه به این دستورالعمل، قیمت محصوالت نرم افزاری خود را تعیین می کنند.«

محدودیت تعداد تولیدکنندگان و باالبودن هزینه های تولید
با توجه به منطق بازار و تناسب رابطه عرضه و تقاضا، تعداد تولیدکنندگان سامانه های 
به محدودبودن  اشاره  با  تاثیر مستقیم دارد. صادقی  نرم افزاری در قیمت تعیین شده، 

سید مجید اورعی
مسئول رسته نرم افزار سازمان نظام 

صنفی استان تهران

محمد صادقی
مدیرعامل شرکت بهسازان ملت

فرهنگ فرزان
معاون فروش و امور مشتریان داتین
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تعداد بازیگران حوزه نرم افزارهای بانکی و انحصاری بودن محصوالت آنها می گوید: »به دلیل 
هزینه های سنگین ایجاد و راهبری شرکت هایی که توانایی تولید و توسعه سامانه های 
بانکداری را داشته باشند، این بازار به اجبار، محدود به چند بازیگر شده و احتماال شرکت های 
بیشتری به این رقابت وارد نشوند. از طرف دیگر هنگامی که بانک ها، الیسنس استفاده 
از خدمات بانکداری متمرکز1 مورد نیاز خود را خریداری می کنند، به دالیل مختلف مجبورند 
بقیه خدمات را هم از همان شرکت یا شرکت های هم گروه و مورد تائید آن دریافت کنند. 
این دالیل شامل عدم وجود الزامات و استاندارد های الزم االجرا برای ارائه مستندات فنی و 
API ارتباطی با سایر سامانه های جانبی و هزینه باالی مهاجرت به سامانه های جدید است.«
مدیرعامــل شــرکت بهســازان ملــت درمــورد علــت افزایــش هزینــه نرم افزارهــای بانکــی 
اضافــه می کنــد: »بــه دالیلــی ماننــد عــدم ارتقــای کیفیــت و روش هــای شــرکت داری مبتنــی بــر 
دانــش مدیریتــی مــدرن و اســتفاده بهینــه از فنــاوری، باالبــودن دســتمزد ســرمایه انســانی، 
فشــار بــرای تولیــد و توســعه ســامانه ها در پاســخ بــه درخواســت کســب وکارها و چارچــوب 
ارائه شــده توســط بانــک مرکــزی و ســایر نهادهــا، هزینــه تولیــد نرم افزارهــا افزایــش پیــدا کرده 
اســت. از ســوی دیگر با ظهور شــرکت های اســتارت آپی و فین تک ها، ســرمایه های انســانی 
باتجربــه بــا دســتمزدهای باالتــر از اســتانداردهای موجــود در کشــور در این شــرکت ها جذب 
ــای تمام شــده، شــرکت های  ــن به ــا و باالرفت ــه ایــن افزایــش هزینه ه ــا توجــه ب ــوند. ب می ش
تولیدکننــده مجبورنــد بــرای محصــوالت خود قیمت باالتری را درخواســت کننــد و خریداران 

هــم بــا توجــه بــه محدودبــودن بــازار، چــاره ای جــز پذیــرش ندارنــد.«

عوامل قیمت گذاری: از فرهنگ جامعه تا ابعاد تعهدات پشتیبانی
نــگاه فرهنگــی بــه یــک محصــول، میــزان قیمــت آن را نیــز تعییــن می کنــد؛ کم توجهــی بــه 
رشــد دیجیتــال و عــادت بــه نپرداختــن هزینــه برای اســتفاده از بیشــتر نرم افزارهــای رایانه ای، 
ــاله  ــه مس ــاره ب ــا اش ــرزان ب ــد. ف ــوار می کن ــی را دش ــامانه های تخصص ــرای س ــذاری ب قیمت گ
حــق چــاپ۲  و تبعــات فرهنگــی آن می گویــد: »یکــی از مســائلی کــه در حــوزه نرم  افــزار، ارزش و 
قیمت آن در ایران تاثیر جدی داشــته و تفاوت آشــکاری با اکثر کشــورهای دنیا ایجاد کرده، 
مســاله کپی رایــت اســت. وقتــی در ســطح مــردم عــادی بــرای ســاده ترین و پراســتفاده ترین 
آفیــس یــا نرم افزارهــای طراحــی هزینــه ای پرداخــت نشــود  نرم افزارهــا ماننــد وینــدوز یــا 
بدیهــی اســت کلیــت نرم افــزار و ارزش آن، آن گونــه کــه بایــد و شــاید در ذهــن افــراد )اعــم 
از بهره بــرداران عمومــی ماننــد مــردم عــادی و بهره بــرداران تخصصــی مثــل صاحبــان و 
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ذی نفعــان صنایــع مختلــف( شــکل  نمی گیــرد. در کنــار ایــن موضــوع غیرملموس بــودن 
نرم افــزار )برخــالف ســخت افزار، ملــک، خــودرو و...( نیــز در ایــن خصــوص مزیــد بــر علــت 
شــده اســت. نحــوه هزینه کــرد و تفــاوت در دیــدگاه و عملکــرد ســازمان ها در حــوزه تامیــن 
ــرد در  ــا هزینه ک ــر اساس ــوی دیگ ــت. از س ــن ماجراس ــر ای ــاهدی ب ــزار ش ــخت افزار و نرم اف س
حــوزه ســخت افزار )علی رغــم درک اجتناب ناپذیربــودن آن( مســتقیم برابــر بــا خــروج ارز 
)بخوانیــم ارزش( اســت و برعکــس هزینه کــرد در حــوزه نرم افــزار همراهــی و همــکاری در 
توســعه زیرســاخت های فناورانــه کشــور، بــه طــور غیرمســتقیم حمایت از قشــر متخصصی 

اســت کــه به شــدت درحــال مهاجــرت از کشــورند و  منجــر بــه حفــظ ارزش می شــود.«
معــاون فــروش و امــور مشــتریان داتیــن هفــت عامــل اصلــی موثــر در قیمت گــذاری را 
به طــور خالصــه این گونــه جمع بنــدی می کنــد: »اولیــن عامــل تاثیرگــذار در قیمــت یــک 
ــرای آن  محصــول نرم افــزاری، بهــای تمام شــده و میــزان هزینــه ای اســت کــه تولیدکننــده ب
پرداختــه اســت. دوم، ارزشــی اســت کــه ایــن محصــول بــرای مشــتری دارد کــه گاه ممکــن 
اســت کمتــر یــا بیشــتر از هزینــه تولیــد باشــد. ســوم شــرایط خــاص زمانــی تولیــد اســت کــه 
به عنــوان مثــال هنگامی کــه مشــتری یــک درخواســت اضطــراری و فــوری داشــته باشــد، بــا 
شــرایط عــادی و بــدون اولویــت خــاص و جــدی، متفــاوت اســت. چهــارم، عــرف بــازار، قیمــت 
ارائه شــده توســط رقبــا و تاثیــر از ســمت بــازار اســت. پنجــم، تعــداد مشــتریان اســت کــه 
هرچــه بیشــتر باشــند، امــکان پخــش ســود در میــان آنهــا وجــود دارد و به نوعــی هزینه هــا 
بیشــتر سرشــکن خواهــد شــد. ششــم اســتراتژی تامین کننــده نرم افــزار اســت کــه در یــک 
موقعیــت، ممکــن اســت اولویتــش حضــور ایــن محصــول در بــازار، حتــی بــا قیمــت کمتــر 
باشــد و در یــک شــرایط دیگــر، سیاســت متفاوتــی را اتخــاذ کــرده باشــد. درنهایــت، عامــل 
هفتــم، پیچیدگی هــای راه انــدازی، ابعــاد فعالیــت و خدمــات درخواســتی از ســوی شــرکت 
خریــدار اســت )بــا توجــه بــه عواملــی مثــل تعــداد کارکنــان و شــعبه ها( کــه هزینــه پشــتیبانی 

محصــول ارائه شــده را تغییــر می دهــد.«

سود آنی و پیوسته تولیدکنندگان
درحالی کــه بیشــتر محصوالتــی کــه در بــازار عرضــه می شــوند، در یــک مرحلــه بــه فــروش 
می رســند و حتــی ممکــن اســت خریــدار و فروشــنده دوبــاره همدیگــر را نبیننــد، امــا ماهیت 
ســامانه های نرم افــزاری، دو طــرف مبادلــه را مجبــور می کنــد کــه همچنــان بــا یکدیگــر در 
ارتبــاط باشــند. بــه  عبــارت دیگــر، اگرچــه در یــک مرحلــه، کل حــق اســتفاده از یــک نرم افــزار 
سفارشــی یــا حداقــل مجــوز و الیســنس اســتفاده از آن، خریــداری می شــود، امــا شــرکت 
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خریــدار بــه  دلیــل توســعه و پشــتیبانی ایــن نرم افزار همچنــان به کمک شــرکت تولیدکننده 
نیــاز دارد. بــا توجــه بــه ایــن وابســتگی، درمــورد اســتراتژی کســب درآمــد به صــورت آنــی، 

فــروش الیســنس و ســود پیوســته از توســعه و پشــتیبانی نرم افزارهــا پرســیدیم.

محدودیت تعداد بازیگران
تعــداد کــم ارائه کننــدگان نرم افزارهــای بانکــی، باعــث می شــود کــه اگــر شــرکتی بتوانــد در 
مرحلــه اول یــک ســامانه را بــه یــک شــرکت بانکــی بفروشــد، در ادامــه هــم ایــن تعامــل ادامــه 
داشــته باشــد و شــرکت تولیدکننده به ســود پیوســته برســد. اورعی در این زمینه می گوید: 
»در اکوسیســتم بانکــی کشــور، اگرچــه گــردش ریالــی باالیی وجــود دارد امــا تعداد متقاضیان 
خدمــات نرم افــزاری کــه بانک ها هســتند، محدود اســت. از ســوی دیگر، مخصوصــا در حوزه 
بانکــداری متمرکــز چنــد شــرکت محــدود، تولیدکننــده ســامانه های نرم افــزاری هســتند کــه 
ایــن شــرکت ها معمــوال ذیــل یــک بانــک ایجــاد شــده و بــه آن بانــک و گاه بانک هــای دیگــر 
ــه  ــا فــروش حــق مالکیــت ب خدمــات می دهنــد. ایــن شــرکت ها معمــوال به صــورت آنــی و ب

دنبــال ســود نیســتند و در مراحــل بعــدی بــه دنبــال جبــران هزینه هــا و ســودآوری اند.«

وابستگی قیمت پشتیبانی به قیمت الیسنس
یکــی از محدودیت هایــی کــه بــر ســر راه کســب ســود از خدمــات پیوســته قــرار دارد، نســبتی 
قیمــت  بیــن  نرم افــزاری  ســامانه های  فــروش  قــرارداد  در  عرفــی،  به صــورت  کــه  اســت 
الیســنس و قیمت پشــتیبانی ســالیانه درج می شــود؛ مطابق این عرف، قیمت پشــتیبانی 
ــا 3۵ درصــد قیمــت الیســنس تعییــن شــود. صادقــی درمــورد تبعــات ایــن  بایــد بیــن ۲۵ ت
قاعــده می گویــد: »در روش متــداول و مرســوم، شــرکت ها بــه دنبــال کســب درآمــد از محــل 
فــروش مجــوز )الیســنس( اســتفاده از محصــوالت هســتند و بعــد از آن، روی کســب ســود 
از محــل درآمــد حاصــل از پشــتیبانی ســامانه ها، حســاب بــاز می کننــد. در ایــن شــرایط، بهای 
پشــتیبانی هــم تابعــی از قیمــت مجــوز اســت و بنابرایــن، هرچــه قیمــت مجــوز باالتــر باشــد، 

به تبــع آن قیمــت پشــتیبانی هــم بیشــتر خواهــد شــد.«
می کنــد:  اضافــه  درآمــد  کســب  روش هــای  ســایر  درمــورد  ملــت  بهســازان  مدیرعامــل 
»شــرکت های نرم افــزاری می تواننــد بــا روش شــراکت و همــکاری بــا بانک هــا، همــکاران 
تجــاری، فین تک هــا و اســتارت آپ ها، بــر اســاس مــدل کارمــزد مبتنــی بــر تعــداد و مبلــغ 
تراکنش هایــی کــه راهکارهــای آنهــا فراهــم کــرده یا درصــدی بــه ازای ارزش افزوده ایجادشــده، 
بــه کســب درآمــد بپردازنــد. البته تاکنون در کشــور ما ایــن روش ها کمتر رواج دارد و بیشــتر، 
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شــرکت های تولیدکننــده تــالش می کننــد بــا پیش بینــی تعــداد خریــداران در ســال های 
آینــده، در هنــگام فــروش مجــوز، هزینه هــای خــود را جبــران کننــد.«

تفاوت تعهدات پشتیبانی در شرکت های ایرانی و خارجی
ــد؛  ــده می کن ــزاری را پیچی ــات نرم اف ــه خدم ــران، ارائ ــی در ای ــتم بانک ــاص اکوسیس ــرایط خ ش
ــا خدمــات پشــتیبانی محــدود،  ــی  کــه در عــرف بین المللــی، شــرکت های نرم افــزاری ب درحال
ــا خدماتــی  بهــای ایــن خدمــات را کاهــش می دهنــد، امــا در ایــران شــرکت های نرم افــزاری ب
را  الیســنس(  از  درصــد  )مقایســه  باالتــری  نــرخ  نســبت  بــه  مجبورنــد  جامع تــر،  بســیار 
درخواســت کننــد. فــرزان در ایــن مــورد توضیــح می دهــد: »در حوزه هایــی ماننــد نرم افزارهــای 
بانکــی و بیمــه، مســأله فــروش پایــدار، یــک دغدغــه جــدی و مهــم اســت. در درجــه اول، 
و  اتفــاق می افتــد  یــک مرحلــه  در  کــه خریدوفــروش  کســب وکارها  از  برخــالف بســیاری 
شــاید دو طــرف دیگــر بــا هــم برخــورد نکننــد، در اینجــا تولیدکننــده و متقاضــی به دنبــال 
ارتبــاط دائمــی هســتند. گذشــته از ایــن، میــزان تعهــدات پشــتیبانی در شــرکت های ایرانــی 
بــا شــرکت های خارجــی در حــوزه نرم افزارهــای بــزرگ مقیــاس3  کامــال متفــاوت اســت. در 
خــارج از کشــور، شــرکت تولیدکننــده نرم افــزار، پشــتیبانی از محصــول خــود را فقــط در رفــع 
باگــی کــه شــرکت خریــدار گــزارش بدهــد، محــدود می کنــد و حتــی بــرای هــر دقیقــه پشــتیبانی 
تلفنــی، دســتمزد درخواســت می کنــد. امــا در ایــران، شــرکت نرم افــزاری، حتــی بایــد محصــول 
خــود را مطابــق بــا سیســتم عامل و پایــگاه داده متقاضــی خدمــات، سفارشــی کنــد. بــه ایــن 
ترتیــب، درحالــی  کــه در عــرف بین المللــی نســبت قیمــت پشــتیبانی بــه الیســنس چیــزی 
حــدود 1۵ درصــد اســت، در ایــران حتــی نســبت 3۵ درصــدی میــان ایــن دو هــم بــرای شــرکت 

تولیدکننــده، جــذاب نیســت.«

استراتژی های فروش شرکت های نرم افزارهای بانکی
می توانند  بانکی  سامانه های  حوزه  در  فعال  شرکت های  کسب وکارها،  سایر  مانند 
به  که  شرکت ها  از  بعضی  کنند؛  انتخاب  درآمد،  کسب  برای  را  مختلفی  استراتژی های 
پشتوانه سازمان ها و شرکت های بزرگ، ترسی از جبران هزینه ها ندارند، معموال در هنگام 
کوچک  شرکت های  درمقابل،  اما  می گیرند.  تصمیم  آسوده تری  خیال  با  قیمت گذاری 
خصوصی که مجبورند سودده باشند، مجبورند با توجه به شرایط بازار، استراتژی کوتاه مدت 

یا بلندمدتی را انتخاب کنند که بقا و ادامه فعالیت آنها را تضمین کند.

3.  Enterprise
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استراتژی های فروش
اورعــی درمــورد ســه روش ســودآوری تولیدکننــدگان نرم افزارهــای بانکــی توضیــح می دهــد: 
»شــرکت های نرم افــزاری معمــوال از ســه روش اصلــی بــرای جبــران هزینه هــا و کســب ســود 
اســتفاده می کننــد؛ اول فــروش الیســنس و مجــوز اســتفاده از نرم افزارهــا، دوم کســب 
ــا توجــه بــه تعــداد تراکنش هایــی کــه بــرای متقاضــی فراهــم کرده انــد و ســوم ارائــه  درآمــد ب
همــه خدمــات بانکــی به صــورت اشــتراک ماهیانــه در قالــب ابــری. بیشــتر شــرکت ها از 

ــه درآمــد می رســند.« طریــق فــروش مجــوز ب

نیاز و بی نیازی به فروش برای بقا در بازار
آنهــا در انتخــاب اســتراتژی فــروش تاثیرگــذار  ماهیــت شــرکت ها و نــوع ســرمایه گذاران 
اســت. صادقــی در ایــن زمینــه می گویــد: »دو اســتراتژی متفــاوت در میــان شــرکت ها بــا 
توجــه بــه ســرمایه گذاران آنهــا وجــود دارد؛ شــرکت های وابســته بــه بانک هــا یــا شــرکت های 
دولتــی کــه وابســته بــه نهادهــای حاکمیتــی هســتند، دغدغــه زیــادی بــرای کســب ســود 
ندارنــد و بیشــتر بــرای حفــظ برنــد و جایــگاه خود و حضــور در بازار، تالش می کننــد. درمقابل، 
شــرکت های خصوصــی یــا بورســی کــه بایــد بــه ســهامداران پاســخگو باشــند، بیشــتر نگــران 

کســب درآمــد و جبــران هزینه هــای خــود هســتند.«
معــاون فــروش و امــور مشــتریان داتیــن بــا تائیــد تفــاوت اســتراتژی شــرکت ها بــا توجــه بــه 
نــوع ســرمایه گذاران آنهــا توضیــح می دهــد: »ماننــد ســایر کســب وکارها، شــرکت های فعــال 
در حــوزه ســامانه های بانکــی و بیمــه ای می تواننــد اســتراتژی های مختلفــی را بــرای کســب 
درآمــد، انتخــاب کننــد. بعضــی از شــرکت ها کــه بــه پشــتوانه ســازمان ها و شــرکت های بزرگ، 
ترســی از جبــران هزینه هــا ندارنــد، معمــوال در هنــگام قیمت گــذاری بــا خیــال آســوده تری 
تصمیــم می گیرنــد. امــا درمقابــل، شــرکت های کوچــک خصوصی بــرای ســوددهی، مجبورند 
بــا توجــه بــه شــرایط بــازار اســتراتژی کوتاه مــدت یــا بلندمدتــی را انتخــاب کننــد کــه بقــا و ادامــه 

فعالیــت آنهــا را تضمیــن کنــد.«
فــرزان بــا ارائــه تصویــر دقیــق از شــرایط و اســتراتژی های شــرکت های نرم افــزاری بانکــی بیــان 
می کنــد: »مســاله قیمت گــذاری به عنــوان یــک هنــر یــا تخصــص در توســعه بــازار مطــرح 
اســت و شــاید کلمــه کلیــدی کــه پشــت ایــن مفهــوم قــرار دارد، »رقابــت« اســت. درحــال 
حاضــر برخــی از شــرکت های فنــاوری اطالعــات فعــال باالخــص در حــوزه بانکــی، اساســا 
یــا توانایــی و عالقــه ای بــرای رقابــت ندارنــد و بــا چنــد یــا تــک مشــتری )کــه بعضــا ســهامدار 
صددرصــدی شــرکت هــم اســت( تعامــل داشــته و فعالیــت می کننــد. در ایــن مجموعه هــا 
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اساســا سیاســت یــا اصــال لــزوم دغدغه هــا و تنــوع قیمت گــذاری اهمیــت نــدارد. درحقیقــت 
جذابیــت، تنــوع و چالــش ایــن بحــث بیشــتر در بیــن شــرکت های حاضــر در بــورس رقابــت 

اســت.«

استراتژ ی های بین المللی قیمت گذاری
معــاون فــروش و امــور مشــتریان شــرکت داتیــن درمــورد روش هــای قیمت گــذاری در 
ــا روش  شــرکت های بین المللــی اضافــه می کنــد: »یکــی از روش هــای قیمت گــذاری در دنی
بهــای تمام شــده اســت. روش دوم،  بــر اســاس  کــه قیمت گــذاری  ارزش محــور4 اســت 
رقابتــی۵ و بازارمحــور6 اســت کــه شــرکت ها تــالش می کننــد بــا توجــه بــه رقبــا و بــازار، قیمــت 
را تعییــن کننــد. معمــوال اگــر تعــداد رقبــا کــم باشــد، روش ارزش محــور انتخــاب می شــود و 
اگــر تعــداد رقبــا زیــاد باشــد، روش بازارمحــور مناســب تر اســت. روش ســوم روش اضافــه 
ــم  ــودی را ه ــد، س ــربار تولی ــد و س ــه تولی ــه هزین ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده۷ اس ــای تمام ش ــر به ب
در نظــر می گیرنــد. روش چهــارم یــک روش پویــا۸ اســت کــه بــا توجــه بــه شــاخص های 
قیمت گــذاری، شــرکت ها بــرای ارائــه قیمــت از خودشــان انعطــاف نشــان می دهنــد. روش 
پنجــم قیمت گــذاری هــم »نرم افــزار به عنــوان ســرویس« اســت کــه خــود شــامل چهــار مــدل 
اســت: 1( مــدل کاربرمحــور یــا اســتفاده محور: به عنــوان مثــال بــر اســاس تعــداد تراکنــش، 
مشــتری یــا... قیمت گــذاری می شــود؛ ۲( فریمیــوم- پریمیــوم: بخشــی از امکانــات نرم افــزار 
به صــورت رایــگان ارائــه می شــود و بخشــی دیگــر به عنــوان مشــمول هزینــه بــه فــروش 
می رســد؛ 3( مــدل نــرخ ثابــت: تولیدکننــده نرم افــزار مبلغــی را به صــورت ماهیانــه از مشــتری 
دریافــت می کنــد و حجــم و تعــداد اســتفاده مشــتری تغییــری در قیمــت ارائه شــده ایجــاد 
نمی کنــد؛ و 4( مــدل چندالیــه: روش الیه بنــدی یــا ســطح بندی کــه در آن جدولــی از قیمــت 
ارائــه می شــود کــه اعــالم می کنــد، تــا بخشــی از اســتفاده، بــا یــک قیمــت ارائــه می شــود و 

درصــورت ورود بــه الیــه و ســطح بعــدی، قیمــت تغییــر می کنــد.«

سامانه های نرم افزاری در بازار بین المللی
بــه  دالیــل مختلــف، اکوسیســتم بانکــی کشــور مــا از اکوسیســتم بانکــی خــارج از کشــور جدا 
شــده و اصــوال، بانک هــای ایرانــی نیــاز و روش هــای متفاوتــی نســبت بــه بانک هــای خارجــی 
دارنــد. ایــن شــرایط باعــث شــده کــه رفته رفتــه بــا کنارگذاشــتن اســتفاده از نرم افزارهــای 
ــال  ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــدا کنن ــازار پی ــری در ب ــت بهت ــد موقعی ــی بتوانن ــای داخل ــی، نرم افزاره خارج
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بــه همیــن دلیــل، صادرکــردن ســامانه های نرم افــزاری بــه خــارج از کشــور نیــز دشــوار شــده 
اســت.

اورعــی درمــورد فعالیــت نرم افزارهــای ایرانــی در خــارج از کشــور می گویــد: »درحــال حاضــر 
فعالیــت شــرکت های نرم افــزاری ایرانــی در خــارج از ایــران، بیشــتر بــا ری برندینــگ و نام جدید 
صــورت می گیــرد کــه هزینــه مضاعفــی را بــه آنهــا تحمیــل می کنــد. قیمت گــذاری محصــوالت 
ایــن شــرکت ها در بــازار خارجــی هــم می توانــد بــا روش هــای عرضــه در داخــل، مثــل فــروش 

مجــوز، نــرخ تراکنــش و اشــتراک صــورت بگیــرد.«
ــر چالش هــای حضــور شــرکت های ایرانــی در خــارج از کشــور می گویــد:  ــا تاکیــد ب صادقــی ب
»متاســفانه درحــال حاضــر، شــرکت های مــا تــوان حضــور در بازارهــای بین المللــی و ارائــه 
خدمــات بــه بانک هــای مهــم و قابــل اعتنــای خارجــی را ندارنــد. یکــی از دالیــل مهــم ایــن 
مســئله هــم، تحریم هاســت کــه همان طــور کــه ورود محصــوالت خارجــی را ســخت کــرده، 
صــادارات محصــوالت داخلــی و دریافــت مبلــغ فــروش آنهــا را هــم دشــوار کــرده اســت. 
حضــور تامین کننــدگان بیــن المللــی و خارجــی راهکارهــای مالــی و بانکــی به دلیــل تحریم ها، 
هزینــه ســنگین خریــد، پشــتیبانی و توســعه آنهــا و قوانیــن صیانــت از اطالعــات و جلوگیری 
از انتقــال اطالعــات بــه خــارج از کشــور، عمــال غیرممکــن شــده اســت. ایــن مســئله، باعــث 
عــدم انتقــال دانــش، تکنولــوژی و اســتاندارهای تولیــد، توســعه و نگهــداری ســامانه های 

بــزرگ بانکــی کــه منطبــق بــر نیازهــای روز دنیــا هســتند، بــه کشــور می شــود.«

شرایط سخت سال آینده
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنونــی و گمانه زنی هــای تــورم ســال آینــده، شــرایط احتمالــی 
بــازار نرم افــزار خــوب بــه  نظــر نمی رســد. اورعــی درمــورد جامانــدن و عــدم تــوازن قیمــت 
نرم افزارهــا  تولیــد  هزینه هــای  فوق العــاده  رشــد  بــا  متقاضیــان  طــرف  از  پیشــنهادی 
می گویــد: »محدودیــت شــرکت ها، بانک هــای دولتــی و حتــی خصوصــی بــرای قیمــت خریــد 
محصــوالت، باعــث تحمیــل زیــان بــه شــرکت های تولیدکننــده نرم افــزاری شــده اســت. در 
ــتمزد  ــا دس ــود )مخصوص ــای خ ــد هزینه ه ــا مجبورن ــدگان نرم افزاره ــه تولیدکنن ــرایطی ک ش
ســرمایه انســانی متخصــص( را به صــورت دالری حســاب کننــد ، خریــداران توقــع دارنــد ایــن 
ــی ارائــه شــوند.  ــا تعرفه هــای عرضه شــده در ســال های قبــل و به صــورت ریال محصــوالت ب
درصورتــی  کــه متقاضیــان دولتــی و خصوصــی ایــن جهــش ناگهانــی هزینه هــای ســال های 
اخیــر را نپذیرنــد، در ســال آینــده چرخــه توســعه تولیــدات نرم افــزاری بســیار محــدود یــا حتــی 

متوقــف خواهــد شــد.«
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ــامانه های  ــتی از س ــارات باالدس ــورد انتظ ــران درم ــتان ته ــر اس ــزار نص ــته نرم اف ــئول رس مس
نرم افــزاری اضافــه می کنــد: »اگرچــه نهادهــای باالدســتی در زمینــه قیمت گــذاری، محدودیتی 
اعمــال نمی کننــد، امــا سیاســت های تنظیم گــری نهادهایــی ماننــد افتــا، درمــورد کیفیــت 
و امنیــت محصــوالت، منجــر بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد نرم افزارهــا می شــود. بــا توجــه 
بــه ایــن شــرایط، درصورتــی کــه متقاضیــان بــه دنبــال نرم افزارهــای باثبــات و قابــل اطمینــان 
همچنیــن  و  باشــند  پذیــرا  قیمت هــا  در  را  سیاســت ها  ایــن  تاثیــر  اســت  الزم  باشــند، 

نهادهــای تنظیم گــر نیــز ایــن موضــوع را در احــکام حاکمیتــی خــود لحــاظ کننــد.«

مهاجرت سرمایه انسانی متخصص
شــرایط ســخت اقتصــادی و فرصت هــای کســب درآمــد در خــارج از کشــور، متخصصــان 
حــوزه فنــاوری اطالعــات را بــرای مهاجــرت وسوســه می کنــد. صادقــی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
و هزینه هــای تحمیل شــده بــه ایــن شــرکت ها می گویــد: »شــرکت های ایرانــی حداقــل بــه دو 
دلیــل بــرای افزایــش هزینــه محصــوالت خــود تحــت فشــارند؛ اول بــه خاطــر تــورم کــه هزینــه 
تولیــد محصــول را افزایش داده اســت. مشــکل دوم، رقابت ســایر شــرکت ها فنــاوری بزرگ 
و کوچــک داخلــی و حتــی شــرکت های خارجــی در خصــوص پرداخــت حقــوق و مزایای بیشــتر 
بــرای حفــظ ســرمایه انســانی اســت. قطعــا بــرای مدیریــت ایــن مســائل شــرکت ها مجبــور 
خواهنــد بــود اقداماتــی را جهــت افزایــش درآمــد انجــام دهنــد کــه یکــی از این مــوارد، افزایش 

قیمــت محصــوالت جدیــد و افزایــش هزینــه پشــتیبانی سیســتم های فعلــی اســت.«
مدیرعامــل شــرکت بهســازان ملــت درمــورد تــالش بــرای حفــظ ســرمایه انســانی اضافــه 
می کنــد: »از آنجــا کــه تخصــص، تجربــه و دانــش ایــن افــراد کــه ســال ها در این عرصــه پرورش 
یافته انــد، کمیــاب اســت، شــرکت ها نمی تواننــد بــرای آنهــا به راحتــی جایگزیــن پیــدا کننــد. 
مخصوصــا در شــرایط پــس از کرونــا، کــه کار از راه دور بــرای شــرکت های خارجــی و مهاجــرت 
ســرمایه انســانی بــه خــارج از کشــور به شــدت افزایــش یافتــه، ایــن مســئله مهم تــر شــده 

اســت.«

بحران افزایش دستمزدها 
میــزان تــورم در ســال آینــده باعــث افزایــش دســتمزدها و به ویــژه دســتمزد افــراد متخصص 
می شــود. فــرزان درمــورد شــرایط احتمالــی شــرکت های تولیدکننــده نرم افزارهــای بانکــی 
می گویــد: »بــا توجــه بــه شــرایط مالــی بانک هــا و عــدم تخصیــص قابــل توجــه منابع بــه طراحی 
محصــوالت و خدمــات جدیــد و بهره ورکــردن نرم افــزار از یــک ســو و تــورم انتظــاری اعالمــی 
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بــرای ســال آینــده، احتمــاال چالش هایــی را پیــش رو خواهیــم داشــت. ایــن درحالــی  اســت 
کــه بــا افزایــش چشــمگیر احتمالــی حقــوق و دســتمزد افــراد حــوزه فنــاوری اطالعــات، هزینــه 

بهــای تمام  شــده بــرای نرم افزارهــا قابــل توجــه خواهــد بــود.«

کاری بزرگ در شرایطی دشوار
تصویــری کــه صاحب نظــران حــوزه نرم افزارهــای بانکــی ارائــه کردنــد، نشــان دهنده وضعیــت 
ســخت و پــر از چالــش ایــن صنعــت از جنبه هــای گوناگــون اســت، در شــرایط کنونــی، 
شــرکت های داخلــی نه تنهــا بایــد نرم افزارهــای باکیفیــت و ایمنــی تولیــد کــرده و پاســخگوی 
نیازهــای پشــتیبانی شــرکت های بانکــی باشــند، بلکه مجبورنــد این کار دشــوار را با ســرمایه 

انســانی ای کــه هــر روز ممکــن اســت بــه خــارج از کشــور مهاجــرت کنــد، انجــام دهنــد.
اگرچــه در آســتانه ســال جدیــد نمی تــوان همــه رخدادهــای موثر در ســال آینــده را پیش بینی 
کــه درصــورت همــکاری فعــاالن اکوسیســتم بانکــی و  کــرد، امــا می تــوان مطمئــن بــود 

ــدد. ــوع بپیون ــه وق ــدگاری ب ــات مان ــزاری، اتفاق ــرکت های نرم اف ــت ش موفقی

۲1 شماره 3
زمستان 1401



شرکت های حوزه  فناوری نقش پررنگی در اقتصاد جهان 
دارند و این سهم هر روز بیشتر از گذشته می شود. در ایران 
نیز این رویداد با وجود همه  موانع درحال رخ دادن است. 
در  فعال  شرکت های  گستردگی  و  پیچیدگی  مهم،  نکته  
این حوزه است؛ حوزه ای که با گسترده ترشدن خدمات و 
محصوالت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و چسبندگی 
آن به بخش های متفاوت اقتصادی این حوزه گسترده تر 
را  شرکت ها  این  مطالعه  سویی  از  موضوع  این  می شود. 

سخت تر هم می کند.
گروه های  شاهد  ایران  سرمایه  بازار  در  مثال  به عنوان   

نگاهی به وضعیت شرکت های حوزه آی سی تی در بورس
زیر تیغ، هم زده و منتظر فرصت 

حبیب آرین
پژوهشگر بازار 



هستیم.  مخابراتی  تجهیزات  و  تجهیزات  و  سخت افزار  خدمات،  و  نرم افزار  مخابرات، 
نیست.  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  وسیع  طیف  توضیح دهنده   الزاما  که  تصویری 
به عنوان مثال بسیاری از شرکت هایی که در گروه سخت افزار دسته بندی می شوند، در 
حوزه نرم افزاری فعالیت دارند. بخشی از این اتفاق به دلیل فعالیت های متنوعی است که 
در یک شرکت اتفاق می افتد و گاه برخی از خدمات ارائه شده چندان همخوانی با یکدیگر 

ندارند. 
ضلع بعدی که تحلیل این صنعت را پیچیده می کند، تنوع و تکثر رگوالتوری در این حوزه 
است؛ وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت 
و لیست بلندباالیی از نهادها که دستی بر آتش رگوالتوری در این صنعت دارند. این آفت 
آفتی  به نوعی  و  اقتصادی قابل مشاهده  کالن  از صنایع و موضوعات  البته در بسیاری 
بر اساس  که  زیر  این توضیحات، دسته بندی  با همه   کشور است.  اقتصاد  عمومی در 
این  وضعیت  از  تصویری  می تواند  آمده،  به دست  سرمایه  بازار  در  تعریف شده  صنایع 

شرکت ها را نشان دهد. 

گروه مخابرات 
صنعــت مخابــرات به عنــوان یکــی از اصلی تریــن صنایــع خدماتــی در جهــان مــورد توجــه قــرار 
دارد. بــا توجــه بــه اقبــال عمومــی بــه صنعــت و اســتفاده روزافــزون از خدمــات ارائه شــده 
توســط آن، ســودآوری صنعــت مخابــرات همــواره مــورد توجــه کارشناســان حــوزه مالــی و 
اقتصــادی قــرار داشــته اســت. رشــد و توســعه صنایــع تکنولوژیــک، نظیــر صنایــع تولیــد 
گوشــی های تلفــن همــراه نیــز تابعــی از رشــد ایــن صنعــت اســت. اهمیــت کلیــدی ایــن 
صنعــت، تنهــا بــه ابعــاد اقتصــادی آن محــدود نمی شــود و توســعه صنعــت مخابــرات و 
اینترنــت، تاثیــر شــگرفی در تبــادالت فرهنگــی و صنعــت گردشــگری دارد. ضمــن اینکــه، 
ســطح بــاالی قابلیت هــای فنــاوری و ارتباطــات نزدیــک ایــن صنعــت بــا ســایر صنایــع، منجــر 

بــه ســرریز فنــاوری در زمینــه فنــی نیــز می شــود.
مخابرات و ارتباطات، رکنی غیرقابل انکار در زندگی مردم به شمار می رود و نقش بی بدیلی 
در این میان به عهده دارد. همین نیاز اساسی به این تکنولوژی و اهمیت وجود چنین 
تجهیزاتی برای جوامع مختلف موجب شده تا بازاری جهانی با بازیگرانی بزرگ به وجود بیاید 

و گردش مالی عظیمی را هم رقم بزند.
بر اساس آمار و ارقام موجود، درآمدهای حاصل از مخابرات، خدمات و تجهیزات این حوزه 
از 1،1۹6 میلیارد یورو رسیده است. در این میان سریع ترین رشد  تا سال ۲01۹ به بیش 
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مربوط به بازارهای مناطق مختلف قاره آسیا و اقیانوس آرام است که به صورت تخمینی 
ارزشی معادل ۵00 میلیارد یورو دارد.

 

صنعت مخابرات ایران 
به طورکلی در بحث مخابرات چند ارگان نقش موثری را ایفا می کنند، از جمله آنها می توان به 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات 

ایران اشاره کرد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک نهاد مستقل قانون گذار و نظارتی است 
که با هدف افزایش کیفیت خدمات مخابراتی و رقابتی ساختن بازار ارائه این نوع خدمات، 

تاسیس شده و رئیس این سازمان، معاون وزیر ارتباطات است.
شرکت ارتباطات زیرساخت که هدف از تاسیس این شرکت، توسعه و نگهداری از شبکه 
زیرساخت است و بر این اساس توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه 

ارتباطات زیرساخت کشور با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی را بر عهده دارد.
شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان یکی دیگر از ارگان ها، در سال 13۵0 با سرمایه ۵ میلیارد 
ریال به منظور تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابرات کشور، برای 
ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور یا سایر کشورهای جهان 
اداره می شود.  بازرگانی  تاسیس شد. شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت 
این شرکت، مالک30 شرکت فرعی استانی، شرکت ارتباطات ثابت )آشنای اول( و شرکت 
ارتباطات سیار )همراه اول( است که سهام آن پیرو قانون خصوصی سازی در بورس اوراق 

بهادار عرضه شد.

درآمدهای حاصل از مخابرات، خدمات و تجهیزات تا سال ۲01۹
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1.100
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۲011 ۲01۲ ۲013 ۲014 ۲01۵ ۲016 ۲01۷ ۲01۸ ۲01۹

ضریب نفوذ اینترنت پهن باند
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، وزنه سنگین اپراتورها  ضریب نفوذ نابرابر
همان طور که در نمودار زیر می بینید، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند و اینترنت پهن باند 
سیار، روند صعودی را تجربه کرده، اما ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت درجا زده است. 
توسعه پهن باند ثابت درحالی در کشور پشت سد سیاست گذاری، قیمت گذاری و موانعی 
از این دست قرار گرفته که حوزه های مهمی مانند هوشمندسازی شهری، اینترنت اشیا 
و... به توسعه آن وابسته است. ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت تنها 13.1۲ درصد و 

ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار 1۲1.۸0 درصد است. 

ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار

13۹۵ 13۹6 13۹۷
ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار
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بر اساس داده های زیر، همراه اول و ایرانسل بیش از ۹۵ درصد از سهم اینترنت سیار را به 
خود اختصاص داده اند و نزدیک به همین نسبت در بازار اپراتورها نیز برقرار است. 

پیچیدگی های درآمدزایی 
اختالل در اینترنت منجر به کاهش بیش از ۷40 میلیارد تومانی درآمدهای همراه اول از 
محل کارکرد سیم کارت های دائمی و اعتباری در مهرماه شد. این روند در آبان نیز ادامه 
یافت و درآمدهای همراه اول تنها در طول یک ماه بیش از 1۹۲ میلیارد تومان کاهش یافت. 
درحقیقت فیلترینگ، خسارت های بزرگی را به کل صنعت آی سی تی تحمیل کرده و همه  
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وضعیت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سیار در یک نگاه تا پایان سه ماهه دوم سال 1401
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شرکت های کوچک و بزرگ این صنعت را تحت الشعاع قرار داده است. اما بررسی های 
بیشتر نشان می دهد در چند سال اخیر، درآمدزایی دالری صنعت ارتباطات در ایران سیر 

نزولی شدید داشته است.
تا سال 13۹6 درآمدزایی دالری صنعت ارتباطات در ایران با نرخ متوسط ساالنه ۸ درصد 
رشد داشته و این درحالی است که در این دوره، Capex به صورت ساالنه رشد ۷ درصدی 
داشته، اما از سال 13۹۷ تاکنون شرایط تغییر کرده و درآمد دالری صنعت با نرخ متوسط 
کاهش سرمایه گذاری های  این دوران، میزان  در  یافته است.  کاهش  ساالنه ۲۷ درصد 
انجام شده در صنعت کمتر از افت درآمد بوده و به طور متوسط سالی  ۲۵ درصد افت را 

تجربه کرده است.

 
ناهماهنگی با تورم 

در هر صنعت، قابلیت تغییرات نرخ فروش محصوالت یا خدمات ارائه شده در قیاس با 
شرایط تورمی همواره از اصلی ترین ویژگی های آن صنعت است. در شرایطی که صنعتی 
دچار  زمان  گذر  در  دهد  افزایش  را  خود  خدمات  ارائه  نرخ  تورم،  نرخ  با  متناسب  نتواند 
کمبود نقدینگی خواهد شد که خود می تواند مقدماتی بر رکود صنعت و نیل به سمت 
ورشکستگی شود. بررسی تغییرات سرانه خدمات ارائه شده صنعت، در قیاس با تورم 
خدمات  بیشتر  در  صنعت  این  می دهد  نشان  داده ها  این  بررسی  و  می شود  پرداخته 
افزایش  می شود  مشاهده  که  همان طور  است.  عقب ماندگی  دچار  خود  محصوالت  و 
 کمتر از 

ً
نرخ های سرانه خدمات ارائه شده در هر دو شرکت مخابرات و همراه اول عموما

نرخ تورم بوده که به نظر می رسد ظرفیت افزایش نرخ خدمات را در سال های آتی داشته 
باشند.

تغییرات درآمدزایی صنعت ارتباطات در ایران- میلیون دالر   
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تعداد اشتراک های خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت در یک نگاه تا پایان سه ماهه دوم سال 1401

۲۸



 
روایت کدال 

اخابر 
شرکت مخابرات ایران در سال قبل 6 هزار و 613 میلیارد تومان درآمد خدمات داشته 
است. این مجموعه در سال 1400 توانست به متوسط فروش ماهانه ۵۵1 میلیارد تومانی 
دست پیدا کند. اخابر در سال جاری متوسط فروش خود را تا انتهای آبان ماه با 1۸.۵ درصد 
افزایش به 6۵3 میلیارد تومان رسانده است. این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر، 60۲۲ 
میلیارد تومان درآمد کسب کرد که از این مبلغ ۷۹۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین 
ماه است. درآمد این شرکت در مدت یادشده نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 
1۷ درصدی داشته است. این مجموعه از شهریورماه با تعرفه های جدید خدماتی خود 

توانسته فروش خود را به باالی ۸00 میلیارد تومان در ماه برساند.

همراه
میلیارد   3400 خالص  سود  از  حکایت  امسال  ابتدایی  ماه   ۹ از  اول  همراه  مالی  گزارش 
تومانی این شرکت دارد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد افزایش 
یافته است. این درحالی است که فیلترینگ در دو ماه مهر و آبان، درآمدهای همراه اول 

تعداد اشتراک های پهن باند سیار به تفکیک اپراتور و فناوری تا پایان سه ماهه دوم سال 1401
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را تا حد قابل  توجهی کاهش داده بود. این اپراتور در سه فصل اول سال 1401 بیش از ۲۷ 
هزار میلیارد تومان درآمد داشته که بیش از ۹0 درصد این درآمد از کارکرد خطوط دائمی و 

اعتباری بوده است.
صورت های مالی این شرکت در کدال نشان می دهد بخش اعظمی از درآمدهای همراه اول 
از کارکرد خطوط اعتباری و دائمی این شرکت است. درآمد مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و 
پیامک انبوه همراه اول از مشترکین دائمی، حدود 10.۵ هزار میلیارد تومان و از مشترکین 
خطوط اعتباری، 14.۵ هزار میلیارد تومان است. با وجود آنکه همراه اول در دو ماه ابتدایی 
این  اما مجموع درآمد  روبه رو شد،  به خاطر فیلترینگ  افت درآمدی قابل  توجه  با  پاییز 
شرکت از خطوط اعتباری و دائمی طی ۹ ماه امسال، تنها ۵ درصد از این مجموع درآمد طی 
1۲ ماه 1400 کمتر است. فروش خطوط جدید تلفن همراه و خدمات ارزش افزوده از دیگر 
راه های درآمدی این اپراتور هستند که طی ۹ ماه امسال به ترتیب ۸6 میلیارد تومان و 10 

میلیارد تومان از این دو مسیر برای این شرکت حاصل شده است.

افرانت 
معادل ۲۵  خالصی  سود  جاری  سال  شهریور  به  منتهی  ماهه  شش  در  افرانت  شرکت 
میلیارد تومان محقق کرد. گزارش این شرکت حاکی از کاهش 10 درصدی سود در نیمه 
نخست سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل است. افرانت در گزارش ۹ ماهه خود 
نیز از کسب سود خالص 36 میلیارد تومانی گفت که در مقایسه با مدت مشابه قبل 1۷ 

درصد کاهش یافته است. 

های وب 
های وب در ۹ ماهه خود سود خالصی معادل 130۷ میلیارد تومان محقق کرد. موضوعی 
که از رشد ۲۸ درصدی سود در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. این 
روند درآمدهای  کرده است.  تومان درآمد شناسایی  آذرماه 1401، 1۲۹ میلیارد  در  شرکت 
شرکت در پاییز صعودی بوده و درآمد آذرماه نسبت به مهر و آبان به ترتیب ۲6 درصد و ۲۲ 

درصد افزایش داشته است. 

آسیاتک 
شرکت انتقال داده های آسیا تک موفق شد در شش ماهه منتهی به شهریور حدود 613 

میلیارد تومان درآمد کسب کند. در شهریورماه حدود 11۵ میلیارد فروش داشته است.
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گروه نرم افزار و خدمات 
گروه نرم افزار و خدمات از شرکت های متفاوتی تشکیل شده و البته خدمات متفاوتی هم 
ارائه می دهند. این همان گروهی است که تپسی به عنوان یکی از بزرگترین استارت آپ های 
ایرانی به آن وارد شد و جنس خدمات این گروه را متنوع تر کرد. احتماال دیگر استارت آپ های 

ایرانی نیز در این گروه قرار خواهند گرفت. 
 بررسی شرکت هایی که به بازار سرمایه وارد شده اند، نشان می دهد که بخش بزرگی از این 
خدمات به حوزه های بانکی مربوط می شود؛ خدماتی از قبیل حوزه پرداخت، ارائه خدمات 

نرم افزاری به بخش های مختلف نظام بانکی، سیستم های بانکی، هوش تجاری و... .
 در زیر به بخش هایی که مهم تر یا به تعبیری در فعالیت های شرکت های این گروه بیشتر 

دیده می شوند، می پردازیم.  

بازی در زمین شاپرک 
یکی از محصوالت مهمی که عمال نقش بزرگی در خلق درآمد شرکت های این گروه دارند، 
خدمات مربوط به ابزارهای کارتخوان فروشگاهی است. بازاری که در چند سال اخیر رشد 
آن  اخیر  خیره کننده  رشد  از  می دهد  نشان  داده ها  بررسی  در  اما  داشته  خیره کننده ای 

کاسته شده است. 

نام شرکت

شرکت ارتباطات سیار ایران

مخابرات ایران

افرانت

داده گستر عصرنوین های وب

انتقال داده های آسیاتک

نام نهاد 

همراه

اخابر

افرا

های وب

اسیاتک

صنعت 

مخابرات

مخابرات

مخابرات

مخابرات

مخابرات

بازدهی )یک ساله( 

%۲0.0۷

%۲3.۷۷

%0.11-

%36.06

%0.00

ارزش بازار )ریال( 

3۷004۸000000000

43۵000000000000

14۵31۲۵0000000

۷۸300000000000

31300000000000

روایت کدال 
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الکترونیک کارت دماوند
%0.41
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فراپردازان آروند امید
%۸.16

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش ها-آذر 1401
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هستید.  شاهد  را  بازار  و  خدمات  این  از  مختلف  شرکت های  سهم  نمودارها  این  در   
همان طور که پیشتر اشاره شد، این گروه ماهیت  متفاوتی دارد و خدمات و محصوالت 
متفاوتی را ارائه می کند که یکی از این خدمات، ارائه خدمات فین تک در بازار سرمایه ایران 

و به نهادهای مالی است.  

خدمات فناوری به بازار سرمایه 
 

بخش دیگری از این فعالیت ها، مربوط به خدمات این شرکت ها به بازار سرمایه ایران 
بسترهای  کارگزاری ها،  برای  جامع  راهکارهای  سهام،  معامالت  خدمات  ارائه  و  است 
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و... بخش دیگری از این نوع از خدمات است که در 

سال های اخیر و با رشد بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مالی، گسترده تر شده است. 

خدمات به کسب وکارهای کوچک و متوسط 
شامل  کوچک  شرکت های  هوشمندانه  مدیریت  برای  مناسب  نرم افزاری  خدمات 
مجموعه هایی از نرم افزارهای مالی، اداری و عملیاتی ویژه کسب وکارهای کوچک، بخش 
متنوع  گزارش های  و  استفاده  سهولت  آسان،  راه اندازی  است.  خدمات  این  از  دیگری 
موجود در آن به مشتریان این امکان را می دهد تا با سهولت و دقت باال فعالیت های 

سایر
%۲

رایان هم افزا
%۵4

آسا
داتکس%1

%۹

تدبیر
%33

نمودار ارزش کل معامالت به تفکیک شرکت های نرم افزاری سال 1400

فارابیکسو
%1
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شرکت خود را مدیریت کنند و بازار اصناف و فروشگاه ها هدف عمده این بازار محصوالت 
هستند. 

فناوری های مالی- بانکی  
 سیستم های بانکداری یکی دیگر از حوزه هایی است که شرکت های این گروه ارائه می کنند 
و خدماتی که فرایندهای مهم و اساسی نظام بانکی را پوشش می دهد، شامل می شود. 
سامانه های بانکداری جامع و سامانه های بانکی، بانکداری الکترونیک و... از جمله این 
خدمات هستند. شرکت های توسن و خدمات انفورماتیک را که در بازار سرمایه حضور 

دارند، می توان در این بخش دسته بندی کرد. 

روایت کدال 
رکیش 

شرکت اعتباری ایران کیش در مدت ۹ ماهه منتهی به شهریور حدود 660 میلیارد تومان 
درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. همچنین در شهریور ماه ۷۲ میلیارد تومان درآمد 

ثبت کرد. 
سیستم 

شرکت همکاران سیستم در ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری سود خالصی معادل ۲۷6 
میلیارد تومان محقق کرد. این گزارش حاکی از افزایش 61 درصدی درآمدهای عملیاتی در ۹ 

ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 
رانفور 

آذر سال جاری سود خالصی معادل  به  انفورماتیک در ۹ ماهه منتهی  شرکت خدمات 
۸1۸ میلیارد تومان محقق کرد. بررسی این گزارش حاکی از افزایش 30 درصدی درآمدهای 

عملیاتی در ۹ ماهه سال مالی گذشته دارد. 
اپرداز 

شرکت آتیه داده پرداز در شش ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل 43 میلیارد 
تومان محقق کرد. بررسی گزارش این شرکت حاکی از رشد ۲۲ درصدی در نیمه نخست 

سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. 
اوان 

شرکت مبین وان کیش در عملکرد ۹ ماهه خود از افزایش درآمدهای عملیاتی خود خبر 
مالی  سال  ماهه  به ۹  نسبت  درصدی  رشد 6۵  با  شرکت  این  عملیاتی  درآمدهای  داد. 
گذشته به 1۵۵ میلیارد تومان رسید. سود خالص این شرکت نیز یک میلیارد تومان شد. 
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تپسی 
شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس معروف به تپسی 416 میلیارد تومان درآمد 
اساس،  این  بر  دارد.  درصدی  رشد 13۸  از  نشان  که  کرد  شناسایی  ماهه  عملکرد ۹  در 
تپسی طی آذر از سوءپیشینه سفیران، سفیر متخلف، سایر درآمدهای عملیاتی، راه اندازی 
مجدد، سرویس تلفنی و کمیسیون دریافتی از سفیران بالغ بر 61.6 میلیارد تومان درآمد 
کسب کرد. میزان فروش آذر، 40 درصد از میانگین هشت ماه گذشته بیشتر است و رکورد 

سال جاری محسوب می شود.
این استارت آپ در عملکرد ۹ ماهه نیز بالغ بر 416 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با 1۷4.۸ میلیارد تومان، رشد 13۸ درصدی را ثبت کرد. 
مبلغ 1۸۹.۹ میلیون و ۲.4 میلیارد تومان بابت برگشت از کمیسیون طی آذر و ۹ ماهه از 

درآمد کمیسیون دریافتی از سفیران کسر شده است.
توسن 

آذر سال جاری سود  شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین در ۹ ماهه منتهی به 
خالصی معادل ۲66 میلیارد تومان محقق کرد که حاکی از افزایش 3۷ درصدی درآمدهای 

عملیاتی در ۹ ماهه سال گذشته است. 

ارزش بازار )ریال(

1۹411000000000
۷۵600000000000
۲4۵۸۸000000000
14۹040000000000
10۵0۷۵00000000
۵۹۷1۵00000000
4۲۲3۵۵00000000
۹3040000000000
1۹1۸4۸۸00000000
1۵64۲000000000
1۲660000000000
16۹0۵000000000
436۲0000000000
1۲۵۵۹0۹1643۹00

سهم

رکیش
سیستم
رتاپ
رانفور
اپرداز
اوان
آپ
پرداخت
سپ
تاپکیش
رافزا
سپیدار
توسن
تپسی

شرکت

کارت اعتباری ایران کیش
همکاران سیستم
تجارت الکترونیک  پارسیان
خدمات  انفورماتیک 
آتیه داده پرداز
مبین وان کیش
آسان پرداخت پرشین
به پرداخت ملت
پرداخت الکترونیک سامان کیش
تجارت الکترونیک پارسیان کیش
رایان هم افزا
سپیدار سیستم آسیا
توسعه سامانه نرم افزاری نگین
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

گروه 

نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات

بازدهی 
یکساله 
- 41.10 %
۷0.۲۵ %
- 1.۷۹ %
44.30 %
- 30.۸۷ %
۷6.۵۸ %
- ۲.6۹ %
10۸.۹6 %
1۵.۹1 %
- ۲.14 %
۲۹.6۷ %
۵0.3۷ %
- 1.۲۸ %
-

روایت کدال
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گروه سخت افزار و تجهیزات 
گروه دیگری که جنس محصوالت آن به شدت متکثر است، گروه سخت افزار و تجهیزات 
است. عمده فعالیت های این گروه به ارائه محصوالت سخت افزاری و تجهیزات به نهاد 
بانکی، شعبات بانک ها و... اختصاص یافته است. طبیعی است با کاهشی شدن رشد 
قرار  تاثیر  نیز تحت  گروه  این  الکترونیک،  بانکداری  بانک ها و توسعه  شعبات فیزیکی 

گرفته است. 

 خدمات خودپرداز 
خودپردازها در سال های گذشته جایگاه ویژه  ای در بازار خدمات بانکی ایران پیدا کرده اند. 
انواع خدمات بانکی از طریق این دستگاه ها قابل ارائه بود و بانک ها و شرکت های حوزه 
فناوری همواره در پی ایجاد امکانات جدید سخت افزاری و نرم افزاری روی این ابزار هستند. 
جدول زیر روند افزایش تعداد این دستگاه ها را در کشور نشان می دهد و نرخ رشد تعداد 
با اشباع  ایران  که  یافته است. همچنین نشان می دهد  کاهش  اخیر  آنها در سا ل های 
نسبی این صنعت روبه روست و در آینده نزدیک میزان سودآوری فروش این محصوالت 

تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
سایر  و  بانکی  کیوسک  فروش،  پایانه های  خوددریافت،  و  خودپرداز  دستگاه های 
دستگاه های جانبی مثل صندوق فروشگاهی، پایانه غیرنقدی، اسکنر چک بانکی و... از 
جمله این محصوالت هستند. نکته مهم فعالیت این شرکت ها در حوزه نرم افزار است؛ 
شده اند.  طراحی  سخت افزاری  محصوالت  از  پشتیبانی  به منظور  بیشتر  که  بسترهایی 
دوربین های مداربسته و تجهیزات کامپیوتری نیز از دیگر کاالهای ارائه شده در این گروه 

هستند. 

 

 ارزش بازار )ریال( 
1۲۷۵3000000000
۵۹6۵000000000
61۵۷۵300۸۸3۸0
۵1۸30000000000

 بازدهی یکساله  
63.6 %
33.0 %
44.0 %
۲0.0 %

گروه

سخت افزار و تجهیزات
سخت افزار و تجهیزات
سخت افزار و تجهیزات
سخت افزار و تجهیزات

 نماد
مداران
مرقام
مفاخر
مادیرا

 نام شرکت
 داده پردازی ایران
 ایران ارقام
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
صنایع مادیران

روایت کدال

1396 
۵4.۹6۵

6.۵ %

1397 
۵۷.۵41

4.۷ %

1398 
۵۹.4۷۲

3.4 %

1399 
60.۸۲1
۲.3 %

1400 
60.۹۹۸
0.3 %

1401 
6۲.۲00

۲ %

ح شر

تعداد خودپرداز
رشد ساالنه

تعداد و رشد خودپرداز در سال های گذشته
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روایت کدال 
مرقام 

شرکت ایران ارقام با نماد مرقام از ابتدای بهمن ماه سال جاری در حالت تعلیق به سر 
می برد و سرانجام با تصمیماتی که اتخاذ شد، این نماد بعد از 1۷ سال حضور در بورس 
که  بود  تصمیمی  این  شد.  منتقل  پایه  بازار  به  آن  معامالت  و  شد  اخراج  بازار  این  از 

هیات پذیرش اتخاذ کرد.
مداران 

 ۸۲ خالص  سود  مجموع  خود  ماهه   ۹ گزارش های  اساس  بر  ایران  داده پردازی  شرکت 
میلیارد تومانی را به ثبت رساند. این درحالی است که 1۷۲ میلیارد تومان سود ناخالص 

داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل 43 درصد افزایش پیدا کرده است. 
مفاخر 

شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی در گزارش شش ماهه خود حدود 104 میلیارد 
تومان درآمد به دست آورد. این شرکت که سال مالی خود را به ماه آذر تغییر داده در مدت 

1۲ ماهه حدود 1۷۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصوالت خود به دست آورده است.

گروه تجهیزات مخابراتی 
این گروه که تنها دو شرکت را در خود جای داده، یکی از بی ربط ترین گروه هاست. شرکت  
پارس الکتریک که در سال های اخیر راه خود را جدا کرده و به تولید مانیتور، تلویزیون و 
لوازم صوتی و تصویری وارد شده و طبیعتا حضور این شرکت در ذیل حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات چندان منطقی نیست. شرکت دیگر، کارخانجات مخابراتی ایران است که در دو 

دهه اخیر محصوالت سخت افزاری مخابراتی متفاوتی را تولید و راهی بازار کرده است. 
راک های  مکانیک،  و  الکترونیک  سیستم های  بر  مبتنی  جنرال  محصوالت  تولید 
رکتیفایر، منابع تغذیه، ترانسمیشن، تجهیزات صنایع دفاعی، سامانه برنامه ریزی آبیاری، 
ساخت کولر و رکتیفایرهای مخابراتی، تجهیزات پسیو حوزه هوشمند، سامانه خودکار 
زیرساخت،  کنتور، نگهداری شبکه  کنترلر  و  بار سرمایشی  کنترلر  هواشناسی، سامانه 
طراحی و تولید موتورسیکلت و خودروی برقی و... از جمله محصوالت متفاوتی است که 

توسط این شرکت تولید می شود. 

 ارزش بازار

۹۸۸6۷۵41۵0000
۲۲1۸۵000000000

 بازدهی یک ساله

۵۸.۹۷ %
- 6.41 %

 گروه

تجهیزات مخابراتی
تجهیزات مخابراتی

 نماد

لکما
لپارس

 شرکت

 کارخانجات  مخابراتی  ایران
 پارس  الکتریک
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روایت کدال 
لکما 

زیان 4۵ میلیارد تومانی  آذر به  ایران در ۹ ماهه منتهی به  کارخانجات مخابراتی  شرکت 
دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 3 در درصدی زیان همراه 
بوده است. گفتنی است درآمدهای عملیاتی این شرکت با رشد ۵۷ درصدی به 3۸ میلیارد 

تومان رسید و درنهایت موجب تحقق سود ناخالص 1۹ میلیارد تومانی شد. 
لپارس 

آذر به سود خالص ۲۷ میلیارد  شرکت کارخانجات پارس الکتریک در ۹ ماهه منتهی به 
تومانی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 3۲ درصدی همراه بود. 
درآمدهای عملیاتی این شرکت با رشد ۵3 درصدی به 46 میلیارد تومان رسید و درنهایت 

موجب تحقق سود ناخالص ۷ میلیارد تومانی شد. 

گذر 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات یک بازار درحال توسعه است. راهی که در آن برگشتی 
وجود ندارد. آنچه که در این بازار از اهمیت کانونی برخوردار است؛ فناوری و دانش است و 
بر این اساس، مهم ترین سرمایه شرکت های این حوزه سرمایه های انسانی آنها هستند. 
روبه رو شده اند. موج  آن  با  این شرکت ها  که  از چالش هایی است  افراد یکی  این  حفظ 
مهاجرت منفی در کشور، سرمایه های انسانی متخصص این بنگاه ها را نیز با خود همراه 
کرده است. تحریم ها یکی دیگر از ریسک هایی است که این شرکت ها را به طور مستقیم 
تحت فشار قرار داده است. محدودیت ها برای ورود قطعات و تکنولوژی های های تک تا 
ممنوعیت دسترسی به بسترهای بین المللی و پیچیده شدن برقراری ارتباط با شرکت های 
بین المللی و ... از دیگر محدودیت هایی است که این شرکت ها به واسطه تحریم ها با آن 

روبه رو هستند. 
تورم لجام گسیخته و شرایط ناگوار اقتصاد، مسیر توسعه این کسب وکارها را با تهدید 
روبه رو کرده است؛ طراحی یک محصول فناورانه به زمان و سرمایه گذاری وابسته است 
کرده و در  از قبل  را بیشتر  و ریسک های اقتصاد کالن، مخاطرات این قبیل فعالیت ها 
بسیاری از موارد موجب عقب نشینی  شرکت ها شده است. کمبود نقدینگی نیز به ویژه در 
شرکت های کوچکتر به یک بحران عمومی تبدیل شده و بسیاری را به این صرافت انداخته 

که لقای تولید را به این همه دردسر ببخشند و به تعطیلی فکر کنند. 
این ها تنها مشکالت پیش روی این صنعت نیست. نگاهی در کشور درحال حمله کردن 
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به این صنعت است. می توان این نگاه را در ادامه همان نگاهی تلقی کرد که تکنولوژی و 
فناوری را یک دشمن و یک تهدید تصور می کند. این دشمنی البته در دشمنی با آگاهی 
ریشه دوانده است. همان نگاهی که زمانی تلویزیون را جعبه شیطان تلقی می کرد و دیش 
ماهواره ها را از پشت بام خانه ها پرت می کرد. پس مانده های همین نگاه در چند ماه اخیر 
تصمیم گرفته که مسیر دسترسی به اینترنت آزاد را کانالیزه کند و به تعبیر خود از این فضا 
صیانت کند. این تصمیم ها، شرایط را برای شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
سخت و دشوار کرده است، اما مرور تاریخ نشان می دهد که این سیاست های از قبل 

شکست خورده به تاریخ می پیوندند. 
در تصویری کالن، توسعه کشور، با توسعه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گره خورده 
است؛ مسیری که درنهایت با توسعه شرکت ها و بنگاه های این حوزه نمود می یابد. با 
همه این اوصاف اما شرکت های حوزه فناوری نتوانسته اند که جایگاه خود را در اقتصاد 
کشور به دست آورند. بررسی ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه نشان 
می دهد که کپ مارکت این شرکت ها بسیار کوچک است و در بسیاری از موارد با دیگر 
شرکت ها قابل مقایسه نیست. بررسی روند این شرکت ها در بازار سرمایه نشان می دهد 
که ارزش بازار بسیاری از این شرکت ها در یک سال گذشته )از دی ماه 1400 تا دی ماه 1401 ( 

حتی کاهش یافته است. 
و  سخت افزار  گروه  مختلف،  گروه های  میان  در  که  می دهد  نشان  داده ها  این  بررسی 
خدمات رشد همسانی را تجربه کرده است. بیشتر نمادهای این گروه بازدهی یک ساله 
مثبتی را به ثبت رسانده اند. در گروه نرم افزار و خدمات اما روندها بسیار متفاوت بوده 
است و عمده شرکت هایی که در حوزه پرداخت فعالیت کرده اند؛ بازدهی منفی را به ثبت 
رسانده اند و شرکت هایی که بیشتر محصوالت و خدمات نرم افزاری ارائه کرده اند، توانسته 
است بازدهی مثبتی را کسب کنند. عمده نمادهای گروه مخابرات نیز بازده مثبت یک 

ساله کسب کرده اند. 
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کیوان جامه بزرگ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی 
امور  و  راهبردی  توسعه  معاون  و  تهران  استان  رایانه ای 
شرکت های هلدینگ فناپ معتقد است فقدان باور و اراده 
الزم در سیاست گذاران برای توسعه این صنعت، غلبه نگاه 
امنیتی بر اقتصادی، نرخ باالی مهاجرت سرمایه انسانی و 
درنهایت عدم انگیزه کافی برای سرمایه گذاری، مهم ترین 

مشکالت صنعت آی سی تی است. 
او در تشریح این مشکالت اضافه می کند: »این شرکت ها 
و  هستند  داخلی  ناخالص  تولید  در  ناچیزی  سهم  دارای 
نتوانسته اند جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت کنند. 

کیوان جامه بزرگ از سهم شرکت های حوزه آی سی تی در اقتصاد کشور 
می گوید:

چیرگی نگاه امنیتی بر نگاه  اقتصادی 
کیوان جامه بزرگ

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و معاون توسعه راهبردی و امور شرکت های 
هلدینگ فناپ 



عالوه بر مواردی که به آنها اشاره شد، می توان عدم دسترسی به بازارهای بین المللی یا 
حتی تعامالت بین المللی از یک سو و عقب ماندگی صنایع سنتی و ضعف های ساختاری و 
مدیریتی از سوی دیگر باعث می شود اولویت دیجیتالی شدن برای آنها بسیار پایین باشد، 

مهم ترین مانع پیش روی شرکت های ICT است.«
می گویـد:  کشـور  اقتصـاد  در  آی سـی تی  حـوزه  شـرکت های  نقـش  ارزیابـی  بـا  جامه بـزرگ 
هسـتند؛  نقش آفریـن  کشـور  اقتصـاد  در  منظـر  سـه  از  آی سـی تی  حـوزه  »شـرکت های 
نخسـت ایجاد ارزش افزوده مسـتقیم از طریق ارائه خدمات و محصوالت در حوزه اقتصاد 
دیجیتـال، دوم نقش آفرینـی در قالـب تسـهیلگر و توانمندسـاز یـا تحول سـاز صنایـع دیگـر 
در افزایـش بهـره وری یـا خلـق ارزش افـزوده کـه مـا بیشـتر از منظـر تحـول دیجیتـال آن را در 
حوزه اقتصاد دیجیتالی شـده طبقه بندی می کنیم. سـوم اشـتغال زایی به ویژه در مقایسـه 
بـا دیگـر صنایـع بـزرگ کشـور نظیـر صنایـع انرژی بـر یـا صنایـع معدنـی و منبـع پایـه کـه اتکای 

اصلـی آن بـه منابـع طبیعـی اسـت.«
آیا برآوردی از سهم شرکت های حوزه آی سی تی در اقتصاد   او در پاسخ به این سوال که 
کشور وجود دارد یا خیر و این میزان سهم در تولید ناخالص داخلی )GDP( چگونه ارزیابی 
و برآورد می شود؛ می گوید: »این سوال قدری  چالش برانگیز است. از آنجایی که برآوردهای 
 میزان تولید ناخالص داخلی کشور ابهام 

ً
اقتصادی درمورد اندازه اقتصاد کشور و مشخصا

و پیچیدگی های متعددی دارد، تخصیص دقیق سهم یک صنعت در آن هم چالش زاست. 
برآوردهای اولیه، سهمی 6 تا ۷ درصدی برای حوزه آی سی تی از تولید ناخالص داخلی قائل 
هستند، هرچند این میزان در مقایسه با صنایع بزرگ دیگر کشور ناچیز به نظر می رسد اما 
نکته حائز اهمیت این است که در سال های گذشته علی رغم رکود یا رشد منفی در بسیاری 

از حوزه ها، صنعت آی سی تی و دیجیتال رشدی فزاینده و صعودی داشته است.«
حوزه  در  به ویژه  داد  رخ  که  اتفاقاتی  با  اخیر  ماه های  در  که  »البته  می دهد:  ادامه  او 
محدودسازی دسترسی به اینترنت آزاد، فیلترینگ پلتفرم های اجتماعی و پیام رسان ها و 
نظایر آن و البته کاهش حجم سرمایه گذاری در این حوزه به دلیل حساسیت های ناشی 
از غلبه نگاه امنیتی به صنعت فناوری اطالعات، ریسک باالی محیط کسب وکار و ضعف 
جدی در سیاست گذاری این حوزه، تداوم رشد صنعت با چالش جدی مواجه شده است. 
به تبع سهم ناچیز آی سی تی در خلق ارزش افزوده نهایی در کشور، درحال حاضر سهم این 
صنعت از اشتغال نیز ناچیز است اما همچنان پتانسیل رشد بسیار باالیی به واسطه روند 
روبه رشد صنعت در جهان، نیازمندی بازار کشور و منطقه، سرمایه انسانی تحصیل کرده و... 

وجود دارد.«
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جامه بزرگ می گوید: »با توجه به توسعه نسبتا مطلوب اپراتورهای مخابراتی در کشور و 
رشد شرکت های اینترنتی در دهه گذشته که منجر به کسب همین سهم شش تا هفت 
درصدی از اقتصاد کشور شده، معتقد هستم شرکت هایی که در حوزه تحول دیجیتال 
صنایع بزرگ فعال هستند با تمرکز بر فناوری های نسل چهارم انقالب صنعتی بیشترین 
اقتصاد  داشت.  خواهند  پیش رو  دهه  در  رشد  و  جدید  بازارهای  خلق  برای  را  شانس 
پلتفرمی، هوش مصنوعی، رایانش ابری و اینترنت اشیا شاید مهم ترین حوزه های رشد 

آتی بازار باشند.«





در  مهم  متغیرهای  از  یکی   1)GDP( داخلی  ناخالص  تولید 
تجزیه، تحلیل و ارزیابی اقتصاد کالن است. تعریف GDP به 
زبان ساده ارزش بازار تمامی کاالها و خدمات نهایی تولید و 
عرضه شده در کشور در دوره زمانی خاص و منظور از ارزش 
بازار، همان قیمتی است که کاالها و خدمات با آن مبادله 
فعالیت های  نهایی  نتیجه  دیگر،  عبارت  به  می شوند. 
اقتصادی واحدهای تولیدی و عرضه کننده در کشور در یک 

دوره زمانی معین است.
با استفاده از رقم تولید ناخالص داخلی GDP و سهم بازار 

اندازه بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در 
ایران چقدر است و چه سهمی از تولید 

ناخالص داخلی )GDP( کشور را دارد؟
سروش حریرفروش

قائم مقام مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری ایران )آوا(

1. Gross Domestic Product



فناوری اطالعات و ارتباطات از GDP کشور می توان وضعیت کالن بازار این صنعت را بهتر 
بررسی کرد. قبل از ادامه بحث باید یادآور شد که ارقام GDP بیشتر بر مبنای »قیمت های 
جاری« و »قیمت های ثابت« اعالم می شود. قیمت های جاری، عدد اعالمی به »قیمت دوره 
گزارش شده فعلی« و قیمت های ثابت، عدد اعالمی بر حسب قیمت های دوره زمانی سال 
پایه یا مرجع، محاسبه و اعالم می شود. در این شیوه اثر تغییرات قیمت که غالبا ناشی 
بر اساس  ارائه شده  گزارش  و  را نشان می دهد  و تغییرات مقداری  تورم است، حذف  از 
قیمت های جاری ارائه می شود تا تصویر روشن تری از وضعیت بازار و اعداد اعالمی ارائه کند.

بر اساس گزارش های دریافتی از بانک مرکزی و محاسبات انجام شده در این بررسی، سهم 
بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور از سال 13۹0 الی 1400 مطابق جدول شماره یک، 
بیانگر وضعیت تولید ناخالص داخلی و سهم بخش فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس 

قیمت های جاری است:

میانگین سهم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در بازه سال های 13۹0 تا 1400 رقم 1.۲3 
درصد است که متاسفانه در سال های 13۹۹ و 1400 سهم این بازار از میانگین 10 ساله خود 

جدول شماره 1: وضعیت تولید ناخالص داخلی و سهم بخش فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس قیمت های جاری
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افت داشته و در سال 1400 به مراتب افت شدیدتری را شاهد هستیم. برای بررسی موضوع 
از منظری دیگر، سعی شده بر اساس میانگین ساالنه قیمت دالر در بازار آزاد به تشریح 
وضعیت این بازار نگاهی داشته باشیم. البته به دلیل وجود سیاست های چند نرخی ارز 
در کشور در بازه مورد نظر و از آن مهم تر اختصاص ارز ترجیحی به بعضی از اقالم فناوری 
اطالعات و ارتباطات و امکان تخصیص آن به تعدادی از فعالین اقتصادی در این حوزه، 
نمی توان تحلیل دقیقی در این خصوص ارائه کرد. بنابراین در این بررسی سعی شده با 

توجه به میانگین نرخ برابری دالر در بازار آزاد، به بررسی و تحلیل متفاوتی دست یافت.
جدول شماره دو بیانگر اندازه بازار فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس میانگین ساالنه 

قیمت دالر در بازار آزاد است.

بر اساس اطالعات جدول شماره دو، میانگین 10 ساله بازار صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات 3.۸۵ میلیارد دالر برای هر سال است که متاسفانه شاهد کاهش حجم بازار 
نسبت به میانگین 10 ساله از سال 13۹۷ تا 1400 هستیم. به نحوی که در سال های 13۹۹ و 

جدول شماره ۲: اندازه بازار فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس میانگین ساالنه قیمت دالر در بازار آزاد
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1400 به ترتیب شاهد کاهش 4۸ درصدی در سال 13۹۹ و کاهش 4۲ درصدی در سال 1400 از 
حجم بازار نسبت به میانگین 10 ساله هستیم.

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بازار  سهم  کاهش  نشانگر  دو  و  یک  شماره  جداول  اعداد 
گزارش  اساس  بر  است.  صنعت  این  در  بازار  حجم  کوچک شدن  همچنین  و   GDP از 
پژوهشکده آمار منتشرشده در سال 1400، شاخص GDP ایران ۷۵۹4 هزار میلیارد تومان 
است که با عدد اعالمی در گزارش بانک مرکزی که عدد 6۵۲6 هزار میلیارد تومان است، 
106۸ میلیارد تومان بیشتر است. تفاوت 16 درصدی در دو گزارش  فوق نیز جای تامل دارد 
که در دو گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تفاوتی 16 درصدی وجود 

غ از این موضوع به بررسی گزارش مرکز آمار در ادامه می پردازیم. دارد. فار
آمــار، سهــم هــر استـــان از GDP کـــل کـــه بـــا شـــاخـــص  بـا بـررسی گـزارش پژوهشـکـده 
Gross Domestic Production by Regional( GDPR( شناخته می شود، می توان به نتایج 

زیر دست یافت.
پنج استانی که بیشترین سهم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات را از GDPR استان خود را 

دارند، در جدول شماره 3 ارائه می شود:

جدول شماره 3: پنج استانی که بیشترین سهم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات را از GDPR استان خود دارند.
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پنج استانی که کمترین سهم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات را از GDPR استان خود دارند 
در جدول شماره چهار ارائه می شود:

در ادامه به مقایسه بازار فناوری اطالعات و ارتباطات بین دو کشور ایران و ترکیه می پردازیم:
بر اساس اطالعات Statista و Global Data سایز بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 
۲0۲1 کشور ترکیه 1۹.۷1 میلیارد دالر تخمین زده شده که این عدد تا سال ۲0۲6 به رقم 30.1۷ 
میلیارد دالر خواهد رسید. بر اساس اطالعات ارائه شده توسط انجمن اطالعات و ارتباطات 
ترکیه Tubisad این رقم در سال ۲0۲0 عدد ۲6.۹ میلیارد دالر است که سهم ارتباطات از این 
عدد 1۷ میلیارد دالر و سهم بخش فناوری اطالعات ۹.۹ میلیارد دالر عنوان شده است. با 
 ICT Cyber Benefit, Productivity, سایت گوگل درخصوص Public Data نگاه به بخش
as a percentage of GDP در بازه سال های ۲0۲۲ الی ۲030 مقایسه ای بین دو کشور ایران و 

ترکیه در شکل یک مشخص شده است.

 

جدول شماره 4: پنج استانی که کمترین سهم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات را از GDPR استان خود دارند.
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گزارش های  که  است  دلیل  این  به  ارائه شده  جداول  با  یک  شکل  اعداد  در  تفاوت 
منتشرشده توسط صندوق بین  المللی پول بر اساس نرخ برابری دالر با ریال بر اساس 
به  توجه  با  ریال  با  دالر  برابری  نرخ  است.  مرکزی  بانک  توسط  اعالمی  رسمی  قیمت 
برای  را  جامعی  و  یکسان  تحلیل  امکان  متفاوت،  اقالم  برای  نرخی  چند  سیاست های 
نگارنده این مطلب سلب می کند، اما با توجه به این موضوع می توان مقایسه مناسبی 

بین کشور ایران و ترکیه درخصوص موضوع مورد بحث داشت.
بین المللـــی  شفافیـــت  سازمـــان  توســط  فســاد  ادراک  شاخـــص  گــــزارش  به  نگــاه  بــــا 
)Corruption Perceptions Index 2022( که در تازه ترین گزارش ساالنه خود، روز سه شنبه 

11 بهمن 1401 منتشر شده به بررسی وضعیت ایران و ترکیه در این گزارش می پردازیم. 

خود  به  را  امتیاز  باالترین  یک،  رده  و   100 از   ۹0 امتیاز  با  دانمارک  کشور  گزارش  این  در 
اختصاص داده است. حجم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در این کشور در سال ۲0۲1 
بیش از 3۵ میلیارد دالر بوده است که با بررسی های انجام شده رابطه معناداری بین حجم 
با ایجاد شفافیت و میزان  ارتباطات  بازار در صنعت فناوری اطالعات و  سرمایه گذاری و 

فساد در ارکان اقتصادی یک کشور وجود دارد.
مناسب،  ابزاری  به عنوان  دولت ها  از  بسیاری  منظر  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
مقرون به صرفه و زودبازده برای ترویج شفافیت و کاهش فساد تعبیر می شود. ایجاد بستر 
ارائه خدمات  الکترونیک، پنجره واحد خدمات دهی سازمان ها همگی درراستای  دولت 

مبتنی بر شفافیت و سرعت عمل باالتر به ارباب رجوع طراحی و پیاده سازی شده اند.
با استفاده از ابزار هوش مصنوعی می توان در تحلیل داده ها و اطالعات موجود در بانک های 
اطالعاتی سازمان ها از وقوع جرم و فساد در آن زمان تا سطح قابل قبولی جلوگیری کرد. 
البته استفاده از این فناوری ها، خود نیز بستر جدیدی را برای وقوع جرم فراهم می آورد که 

باید درخصوص موضوعات تامین امنیت اطالعات و ارتباطات توجه ویژه ای داشت.
آن  ارتباطات و اهمیت  امروزه اکثر محققین و صاحب نظران بر تاثیر فناوری اطالعات و 

سال

۲0۲۲
۲0۲۲

امتیاز

۲۵ از 100
36 از 100

رده

14۷ از 1۸0
101 از 1۸0

ایران
ترکیه

نام کشور
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با توسعه صنعت فناوری  اتفاق نظر دارند و  در بهبود شاخص های کلیدی در اقتصاد، 
برای  به روز  دانش  اشاعه  و  توسعه  امکان  آن،  در  سرمایه گذاری  و  ارتباطات  و  اطالعات 
عموم بازیگران فعال در اقتصاد فراهم خواهد شد. دردسترس بودن و ارزان شدن نسبی 
کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطات نظیر سخت افزار و نرم افزارهای مربوطه، منجر به ایجاد 
و توسعه سیستم های مکانیزه برای ایجاد نظام های اطالعاتی بهینه و دسترسی به آن در 

پهنه وسیع کشورمان خواهد شد. 
به کارگیری درست فناوری اطالعات و ارتباطات در کنار کاهش هزینه ها و تسریع در تدارک 
را فراهم خواهد  افزایش نسبی هزینه ها  با حداقل  افزایش تولید  عوامل تولید، امکان 
کرد. برای مثال در صنعت کشاورزی که یکی از صنایع کلیدی در اقتصاد به شمار می آید، 
درحال حاضر کشاورزان و فعاالن این صنعت در بخش تولید، می توانند با دسترسی به 
اطالعات دریافتی و پایش آن از طریق ماهواره، روی موبایل خود به صورت آنالین از وضع 
کیفی و کمی پارامترهای موثر در تولید مطلع شده و با مدیریت و کاهش هزینه های تولید، 

ارزش افزوده بیشتری را برای خود و اقتصاد کشور ایجاد کنند.
از سوی دیگر با نگاه به جدول شماره یک و میزان سهم بازار فناوری اطالعات و ارتباطات 
در بین سال های 13۹۸ تا 1400 می توان کاهش چشمگیری در این بازار مشاهده کرد. حال 
با توجه به گزارش مرکز آمار ایران درخصوص آمار کاهش تعداد جمعیت افراد 1۵ سال به 
باال بر حسب فعالیت اقتصادی آنها، می بینیم تعداد افراد بیکار از سال 13۹۸ به سال 13۹۹ 
کاهش 4۲0 هزار نفری داشته و از سال 13۹۹ به سال 1400 فقط ۹۹ هزار نفر کاهش گزارش 
شده است. از این رو پرواضح است که توسعه بازار فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند در 

کاهش نرخ بیکاری به خصوص در قشر دارای تحصیالت عالی موثر باشد. 
طرق  از  می تواند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به کارگیری  گرفت،  نتیجه  می توان  انتها  در 
مختلفی بر تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد و می توان سه مسیر رشد اقتصادی 

ناشی از توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات را متصور بود:
کل  ارزش افزوده  از  که بخشی  این بخش،  به  کاالها و خدمات مربوط  1- تولید و عرضه 
اقتصاد محسوب می شود و موجب افزایش تقاضا برای تولیدات و خدمات سایر بخش ها 

نیز می شود.
۲- استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان تولید و عرضه خدمات در کنار سایر 
عوامل تولید و ارائه خدمات، منجر به تعمیق سرمایه می شود. به عبارت دیگر ترکیب این 
بخش در سرمایه گذاری بنگاه ها با سایر اشکال سرمایه و سرمایه انسانی، می تواند در 

افزایش و عرضه تولیدات و خدمات بنگاه ها تاثیر به سزایی داشته باشد.
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3- اثراتی که فناوری اطالعات و ارتباطات بر تولید و کل اقتصاد بر جای می گذارد به اثرات 
جانبی مربوط به آن بازمی گردد به طوری که استفاده گسترده از آن موجب بهبود در ترکیب 
عوامل کار و سرمایه و بهبود سراسری در زنجیره ارزش شده و افزایش بهره وری کل اقتصاد 
را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، منافع حاصل از تبادالت بازرگانی اینترنتی میان 
گونه  هر  حالت  این  در  می شود.  حاصل  شبکه  به  بنگاه ها  اتصال  به واسطه  شرکت ها 
سرمایه گذاری توسط شرکت ها نه تنها برای خود آنها بلکه برای سایر مشارکت کنندگان، 
منافع و مزایایی به همراه خواهد داشت. وجود چنین منافع جانبی یا سرریزها موجب 

افزایش بهره روی عوامل کل تولید خواهد شد.

 
منابع:

]1[  گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران-حساب های ملی فصلی ایران سال ها 13۹0 الی 1400
 ]۲[  سازمان آمار ایران، پژوهشکده آمار سال 1400

]3] Transparency Internationals 2022 
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فعالیت های  از  متشکل  پیچیده  سیستم  یک  اقتصاد، 
خدمات  و  کاال  مبادله  و  مصرف  توزیع،  تولید،  با  مرتبط 
است. اجزای این سیستم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند 
و عملکرد صحیح و هماهنگ آنها الزمه کارآمدی سیستم 
کارآمد  و  سالم  اقتصاد  یک  نشانه های  جمله  از  است. 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رشد اقتصادی باال
نرخ  باثبات بودن  و  پایین   •

تورم

• پایین بودن نرخ بیکاری
• ارزش باالی پول ملی
• پایین بودن نرخ بهره

تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با 
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات

سعید مالئی
کارشناس ارشد مرکز مطالعات و تحقیقات داتین 



در این میان، رشد اقتصادی معموال تابعی از سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، کیفیت 
فناوری و... است و به میزان تولید و سود ناشی از آن اشاره دارد. ]1[ برای اندازه گیری رشد 
اقتصادی و میزان رونق آن، سنجه های مختلفی در علم اقتصاد وجود دارد که در بین آنها، 
»تولید ناخالص داخلی«1  یا به اختصار GDP متداول ترین سنجه است. GDP که »مجموع 
ارزش افزوده تمامی کاالها و خدمات نهایی عرضه شده در یک بازه زمانی مشخص« تعریف 
می شود، شاخص مهمی برای سرمایه گذاران، اقتصاددانان و تصمیم گیرندگان است و 
با استفاده از آن می توان به اینکه در یک کشور یا هر پهنه جغرافیایی دیگری، چه مقدار 
محصول و خدمات توسط اقشار مختلف مردم و فعاالن و کارآفرینان تولید و چه درآمدی 
عاید آنها شده، پی برد. منظور از کاالها و خدمات نهایی در تعریف GDP، آن دسته از کاالها 
و خدماتی هستند که به صورت مستقیم توسط مصرف کننده استفاده می شوند و در 
به  نیز  »ارزش افزوده«  عبارت  نمی گیرند.  قرار  استفاده  مورد  دیگری  خدمت  یا  محصول 
میزان سود ناشی از فروش یک کاال یا یک خدمت اشاره دارد؛ یعنی تفاضل قیمت عرضه 
به مصرف کننده و قیمت تمام شده.۲  از تقسیم رقم GDP یک کشور به رقم جمعیت آن، 

درآمد سرانه کشور به دست می آید. 
این  از  یکی  فناوری  پیشرفت های  هستند.  تاثیرگذار  کشورها   GDP بر  بسیاری  عوامل 
عوامل هستند که می توانند با افزایش بهره وری و کارایی، باعث افزایش GDP شوند و 
در این میان، فناوری اطالعات و ارتباطاتICT( 3( به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادهای 
مدرن مبدل شده و رشد سریع صنعت ICT اقتصاد جهانی را متحول کرده است. بر اساس 
گزارش اتحادیه بین المللی مخابرات،4 در سال ۲01۹ صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
6/۵ درصد از GDP جهانی را به خود اختصاص داده است. این گزارش همچنین نشان 
می دهد که این صنعت با رشد 3/۲ درصدی، رشد سریع تری نسبت به اقتصاد جهانی )با 

رشد ۲/۹ درصدی( داشته است. ]۲[ 
پیشتر، پژوهش هایی رابطه بین GDP و سرمایه گذاری در صنعت ICT را بررسی کرده اند و 
ارتباط مثبتی بین این دو موضوع پیدا کرده اند. به عنوان مثال، مطالعه ای توسط اولینر و 
همکارش نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطالعات به طور قابل توجهی به رشد 

اقتصادی در ایاالت متحده کمک می کند.]3[

1. Gross Domestic Product )GDP(
۲.  اگــر پــس از جمع کــردن ارزش افــزوده تمامــی محصــوالت و خدمــات نهایــی عرضه شــده، مالیــات و هزینه هــای مرتبــط 

بــا اســتهالک را از آن کســر کنیــم، »تولیــد خالــص داخلــی« بــه دســت می آیــد.
3. Information and Communication Technology )ICT(
4. International Telecommunication Union 

۵3 شماره 3
زمستان 1401



صنعت ICT از راه های مختلف به رشد GDP کمک می کند. یکی از این راه ها تولید کاال و 
خدمات ICT است و راه دیگر، استفاده از ICT در صنایع دیگر است. امروزه ICT به ابزاری 
ضروری برای اغلب کسب وکارها تبدیل شده که با افزایش بهره وری، منجر به افزایش 

تولید و نهایتا رشد GDP می شود. 
این  از  یکی  است.  وابسته  متعددی  عوامل  به   GDP در   ICT صنعت  اثرگذاری  میزان 
عوامل، سطح زیرساخت ها و میزان پذیرش ICT در یک کشور است. در کشورهایی که 
زیرساخت های ICT )مانند اینترنت پرسرعت و شبکه های تلفن همراه( پیشرفته تر و نرخ 
پذیرش باالتری دارند، می توان انتظار داشت که صنعت ICT سهم چشمگیرتری در رشد 
GDP داشته باشد. عامل دیگر، میزان سرمایه گذاری در صنعت ICT است. کشورهایی 
این  از  بیشتری  سهم  شاهد  باشند،  داشته   ICT صنعت  در  بیشتری  سرمایه گذاری  که 
صنعت در رشد GDP خواهند بود. سرمایه گذاری در صنعت ICT شامل سرمایه گذاری در 
آموزش وپژوهش است. سطح و میزان رقابت در  بخش های مختلف تحقیق وتوسعه، 
صنعت ICT نیز عامل دیگری است که بر سهم این صنعت در رشد GDP تاثیرگذار است. 
فضای رقابتی در صنعت، باعث نوآوری و بهبود کیفیت کاالها و خدمات می شود که این 

امر به نوبه خود به رشد GDP کمک می کند. 
 می توان نتیجه گرفت که رابطه بین GDP و صنعت ICT در طول زمان تکامل یافته است. 
به نحوی که با افزایش میزان پذیرش فناوری های مدرن و تبدیل شدن فناوری اطالعات به 
ابزاری ضروری برای کسب وکارها، نقش صنعت ICT در اقتصادهای مدرن بیش از پیش 

پررنگ شده و سهم آن در رشد GDP افزایش یافته است. 
مختلف،  شرایط  در  است  ممکن  و  می پذیرد  تاثیر  جهانی  مسائل  از   ICT و   GDP رابطه 
تضعیف یا تشدید شود. به عنوان مثال، بحران مالی سال ۲00۸ که در سطح جهان رخ داد 
تأثیر قابل توجهی بر رابطه بین GDP و صنعت ICT داشت. این بحران منجر به کاهش 
رشد اقتصادی جهان و به تبع آن کاهش رشد صنعت ICT شد. هرچند که در آن شرایط 
بر  نیز  کرونا  باقی ماند. همه گیری  از نرخ رشد اقتصادی جهان  ICT بیشتر  نیز نرخ رشد 
رابطه بین GDP و صنعت ICT  موثر بود و این بیماری منجر به افزایش دورکاری، یادگیری 
و آموزش آنالین و تجارت الکترونیک شد. چنین تغییراتی با افزایش تقاضا برای کاالها و 
خدمات ICT به رشد GDP کمک کرد. ثمره دیگر همه گیری، آشکارشدن بیش  از پیش 
اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های ICT و پذیرش آن توسط اقشار مختلف جامعه 

برای افزایش تاب آوری در مواقع بحران بوده است.
جدول یک، لیستی از 10 کشور دارای باالترین نرخ GDP در سال ۲0۲۲ را نشان می دهد. این 
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جدول بر اساس داده های منتشرشده توسط بانک جهانی استخراج شده است. در صدر 
این لیست آمریکا با بیش از ۲0 تریلیون دالر GDP به چشم می خورد.

جدول 1. 10 کشور دارای باالترین مقدار GDP در سال ۲0۲۲ ]4[

در جدول دو نیز لیست 10 کشور دارای باالترین مقدار GDP در سال ۲01۷ همراه با درصدی 
سال ۲01۷  در  است.  مشاهده  قابل  کرده اند،  سرمایه گذاری   ICT صنعت  در  که   GDP از 
 ICT خود را در GDP از از نظر GDP در رتبه 1۲ جهان بوده و تقریبا 0/1۵ درصد  کره جنوبی 
سرمایه گذاری کرده است. همان گونه که می توان در جدول یک دید، این کشور در سال 
۲0۲۲ با دو پله صعود، به جایگاه دهم در بین بزرگترین اقتصادهای دنیای دست یافته 

است.

جدول ۲. 10 کشور دارای باالترین مقدار GDP در سال ۲01۷ ]4,۵,6[

کشور  سه  یک  جدول  از   ،ICT صنعت  در  سرمایه گذاری  میزان  و   GDP بررسی  هدف  با 
ژاپن، آلمان و انگلستان که مقادیر GDP نزدیک به یکدیگر دارند و بر اساس اطالعات 
آنها در دسترس است، را انتخاب  منتشرشده توسط سازمان ملل، GDP دهه گذشته 
می کنیم. داده های مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت ICT در این کشورها 
دستیابی  قابل   )OCDE( اقتصادی۵  توسعه  و  همکاری  سازمان  وب سایت  طریق  از  نیز 

است. شکل یک نمودار GDP این سه کشور را در سال های ۲000 تا ۲01۷ نشان می دهد.
 

رتبه

کشور

) رقم GDP )تریلیون دالر

1

آمریکا

۲0/۸۹

۲

چین

14/۷۲

3

ژاپن

۵/06

4

آلمان

3/۸۵

۵

انگلستان

۲/6۷

6

هند

۲/66

۷

فرانسه

۲/63

۸

ایتالیا

1/۸۹

۹

کانادا

1/64

10

کره جنوبی

1/63

رتبه

کشور

) رقم GDP )تریلیون دالر

 GDP درصد سرمایه گذاری از
ICT در

1

آمریکا

1۹/4۸

3/63

۲

چین

1۲/۲4

1/۹

3

ژاپن

4/۸۷

-

4

آلمان

3/6۹

0/4۲

۵

هند

۲/6۵

0/۲3

6

انگلستان

۲/63

0/4۷

۷

فرانسه

۲/۵۸

0/۲۵

۸

برزیل

۲/0۵

-

۹

ایتالیا

1/۹4

1/44

10

کانادا

1/6۵

3/6

5.  Organization for Economic Co-operation and Development
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شکل GDP .1 سه کشور ژاپن، آلمان و انگلستان طی سال های ۲000 تا ۲01۷

همان گونه که مشاهده می شود، در بازه زمانی ۲000 تا ۲01۷ دو کشور آلمان و انگلستان 
روندی تقریبا افزایشی را برای GDP تجربه کرده اند، درحالی که ژاپن روندی پرافت وخیز داشته 
است. با این حال این کشور نیز در فاصله ۲00۷ تا ۲01۲ روندی افزایشی برای GDP نشان داده 
است. شکل دو )الف( درصدی از GDP را که این سه کشور روی ICT سرمایه گذاری کرده اند 
و شکل دو )ب( نیز رقم این سرمایه گذاری ها را در همین بازه زمانی نشان می دهد. درصد 
سرمایه گذاری در دو کشور آلمان و انگلستان تا سال ۲010روند کاهشی و در سال های پس 

از آن، تقریبا ثابت باقی مانده است. 
شکل دو )ب( نشان می دهد که رقم کل سرمایه گذاری در صنعت ICT برای این دو کشور 
 ICT درصد سرمایه گذاری در ،GDP با توجه به میزان تقریبا ثابت بوده و به نظر می رسد 
ژاپن شاهد یک  اما درمورد  بماند.  باقی  ثابت  رقم سرمایه گذاری  که  تنظیم شده  طوری 
کاهش تقریبا یکنواخت برای درصد سرمایه گذاری در ICT هستیم که باعث کاهش رقم 
کل سرمایه گذاری شده است. با این حال رقم سرمایه گذاری ژاپن در ICT طی سال های 
یادشده، تقریبا پنج الی شش برابر سرمایه گذاری هر یک از دو کشور دیگر بوده است. 
بیشترین رقم سرمایه گذاری ژاپن در حدود ۲00 میلیارد دالر در سال ۲011 اتفاق افتاده است. 
بیشترین درصد سرمایه گذاری ژاپن در ICT حدودا 3/۸ درصد و کمترین میزان آن نیز ۲/۹۵ 
درصد از GDP بوده و برای آلمان و انگلستان نیز بیشترین درصد به ترتیب برابر 1/6۸ و 1/۷۵ 
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و کمترین درصد سرمایه گذاری در ICT نیز به ترتیب برابر 0/۷6 و 0/6۸ درصد GDP بوده است.
 

شکل ۲. الف( درصدی از GDP کشورهای ژاپن، آلمان و انگلستان که صرف سرمایه گذاری در صنعت ICT شده است.

 

ب( رقم سرمایه گذاری در صنعت ICT در کشورهای یاد شده

بر اساس اطالعات منتشرشده توسط وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، در سال ۲01۸ 
درآمدهای صنعت ICT تقریبا ۸/۷ درصد از GDP را تشکیل داده اند که با توجه به درصدهای 
این  نقش  و  مستقیم  سوددهی  میزان  به  می توان  پیشین،  سال های  سرمایه گذاری 

صنعت در توسعه اقتصادی ژاپن پی برد. ]۷[
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کشور قابل توجه است، وضعیت شاخص توسعه  که درمورد این سه  مساله دیگری 
فناوری اطالعات و ارتباطات آنهاست. شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات6  یا به 
اختصار IDI که توسط اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان ملل با درنظرگرفتن 11 شاخص 
مختلف و تجمیع آنها محاسبه و منتشر می شود، درواقع معیاری از میزان توسعه یافتگی 
ICT یک کشور است. ]۸[ همان گونه که در شکل سه مشاهده می شود، در بازه زمانی 
سال ۲013 تا ۲01۷ هر سه کشور یادشده روندی روبه رشد در IDI داشته اند و با وجود اینکه 
میزان سرمایه گذاری کشور ژاپن در زمینه ICT بسیار بیشتر از دو کشور دیگر بوده،  کشور 
انگلستان در سال های ۲01۵ تا IDI ۲01۷ باالتری نسبت به ژاپن داشته است. متاسفانه 
برای سال ۲014 و سال های پیش از ۲013 امکان دسترسی به داده های مربوط به IDI این 

کشورها وجود نداشت.
 

شکل 3. شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سال های ۲013 تا ۲01۷ برای سه کشور ژاپن، آلمان و انگلستان

درنهایت می توان گفت سرمایه گذاری در صنعت ICT به سطوح باالتر GDP منجر می شود و 
اقتصادهای بزرگ دنیا برای سرمایه گذاری در این صنعت، هم به واسطه مشارکت مستقیم 
آن در تولید ثروت و هم به خاطر نقشی که به صورت غیرمستقیم در سایر صنایع و به صورت 
مستقیم در ارتقای سطح معیشت دارد، اهمیت قائل هستند. از این رو کشورهای درحال 
رشد  برای  محرکی  را   ICT صنعت  در  سرمایه گذاری  می توانند  سیاست گذاران  و  توسعه 
اقتصادی در نظر بگیرند. در سال ۲0۲0 کشور ایران با GDP تقریبا 1/۵ تریلیون دالر در جایگاه 
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نوزدهم جهان قرار گرفت و در همان سال از سمت دولت مبلغی در حدود ۲۷0 میلیون 
دالر به توسعه ICT اختصاص یافته ]۹[ که این رقم کمتر از 0/0۲ درصد از GDP است. بنابراین 
می توان به مساله پی برد که توسعه ICT در ایران نیازمند توجه و سرمایه گذاری بیشتری 

است و راهی طوالنی در پیش دارد.
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کشور  اینترنت  برای  اخیر  ماه های  در  که  مشکالتی  سایه 
کشور  اطالعات  فناوری  صنعت  سر  روی  شد،  ایجاد 
کرده  تاریک  صنعت  این  برای  را  روزها  و  می کند  سنگینی 
انسانی  ناامیدی سرمایه  باعث  از یک طرف  است، چراکه 
در  جدی  کاهش  دیگر  طرف  از  و  شده  صنعت  این  ماهر 
روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور، این 

صنعت را تهدید می کند.
موضوعی که فرزین فردیس، رییس کمیسیون اقتصادی 
تاکید دارد  آن  بر  نیز  اتاق تهران  نوآوری و تحول دیجیتال 
فناوری  سریع  بسیار  پیشرفت  اینکه  به  اشاره  ضمن  و 

یک  و  روشن روزهای  تار
یک صنعت حیاتی

پونه ترابی
روزنامه نگار



اطالعات منتج به ظهور موضوعات جدیدی در زندگی مردم و غنی سازی کمیت و کیفیت 
تجربه زیست بشری شده، بر این باور است که هرچند فضای کلی حاکم بر اغلب صنایع 
کشور و سرعت توسعه صنعتی کشور خوب نیست اما آینده صنعت فناوری اطالعات در 

ایران به دالیل مختلف روشن است. در ادامه مشروح این گفت وگو آورده شده است.

چگونه  را  فناوری  صنعت  آینده  و  چشم انداز  بفرمایید  مقدمه  به عنوان 
ارزیابی می کنید؟

شوربختانه در سال های کرونازده و تحریمی اخیر، اقتصاد و تولید سرانه ملی کوچک و نرخ 
تشکیل سرمایه ثابت حتی از استهالک هم کمتر شده است. فضای کلی حاکم بر اغلب 
صنایع کشور و سرعت توسعه صنعتی کشور خوب نیست، اما من آینده صنعت فناوری 

اطالعات را در ایران به چند دلیل روشن می بینم. 
دلیل اول آنکه این صنعت نه تنها ریشه در خاک خالقیت بلکه ساقه از سرمایه هوش و 
پشتکار و بی تردید میوه و ثمره مدنیت و مردم ساالری برای فردای ایران را دارد. دلیل دوم، 
نقش محوری جوانان و زنان در پیشرفت صنعت فناوری اطالعات است. حدود نیمی از 
بدنه سرمایه انسانی خبره این صنعت را زنان و دختران تحصیل کرده تشکیل می دهند که 

این مشارکت، شکوفایی و پایداری این صنعت را تضمین می کند.
 دلیل سوم، مطالبات اجتماعی و فرهنگی تغییر ذهن، زبان و ذائقه مردم است. ایرانی 



 ، ارتباط و تعامل سازنده با دنیا را دوست دارد. ایرانی ها به واسطه تحریم های ظالمانه کشور
اهمیت حفظ و گسترش تبادالت جهانی را می دانند و بسترهای مجازی مانند شاهراه های 
جهانی  تهدیدشده  ارتباطات  این  حفظ  و  پایداری  در  اساسی  کارکردهای  دارای  ارتباطی، 
هستند. از سوی دیگر، درهم آمیختگی تاثیرات متقابل اقتصاد دیجیتال با اقتصاد سنتی، 
آینده روشنی را برای اقتصاد دیجیتال درپی دارد. صنعت فناوری اطالعات هنوز در ایران 
به دوران بلوغ و شکوفایی خود نرسیده است. کل فروش همه شرکت های فاوا حتی به 
اندازه یک کارخانه فوالد هم نیست! هم پتانسیل، هم بازار و هم ظرفیت برای تسریع رشد 
و شکوفایی صنعت جوان فناوری اطالعات وجود دارد و من به شدت به رشد و شکوفایی 

این نهال نورسته دلبسته و امیدوارم!

به نظر شما صنعت فناوری اطالعات چه نقشی در زندگی مردم دارد؟
زندگی  به ظهور موضوعات جدیدی در   پیشرفت بسیار سریع فناوری اطالعات، منتج 
مردم و غنی سازی کمیت و کیفیت تجربه زیست بشری شده است. درواقع فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطاتی دو نقش متفاوت و مکمل همدیگر در جهان معاصر بازی می کنند. 
کارکرد اولی به عنوان یک صنعت مستقل است که به صورت عمودی یا vertical منحصر 
در زنجیره ارزش IT و ICT یعنی محدوده کاربست فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات در 

زندگی کاربران بوده که بازیگران و ذی نفعان خرد و کالن خود را دارد.
افزایش دهنده  و  توانمندسازی  نقش  اطالعات،  فناوری  نقش آفرینی  دیگر  بخش  اما 
از  اطالعات  فناوری  که  آنجایی  یعنی  است.  افقی  به صورت  دیگر،  صنایع  در  بهره وری 
هسته خارج شده و وارد حوزه هایی مانند هوشمندسازی و افزایش کارایی در صنایع و 
تسهیل کننده رشد و توسعه کمی و کیفی جوانب گوناگون زندگی مصرف کنندگان می شود. 
تاثیرات این بخش، سهم و برون داد بسیار بزرگتری در اقتصاد، اجتماع و زندگی مردم دارد. 
این دو تاثیر، مانند هسته و پوسته برهم  کنش دارند و از یکدیگر متاثر می شوند. مثال 
رشد ارتباطات موبایل به عنوان یک فناوری ارتباطاتی منتج به رشد تجارت الکترونیک یا 
توسعه خدمات گردشگری و افزایش گستردگی حوزه سالمت فردی و جمعی شده است.

بر این اساس آینده این صنعت در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
آینده این صنعت را می توان به دو بخش تقسیم کرد. در بخش اول باید گفت متاسفانه 
از آنجایی که بازیگران این صنعت در ایران از اشخاصی تشکیل می شوند که با مهارت و 
دانش روزآمد و فراتر از صنعت، مشغول تولید خدمات و محصوالت هستند، در معرض 
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آسیب قرار دارند. اگرچه تولیدات بومی ما در حوزه های ارتباطی مثل ارتباطات رادیویی، 
تالش برای طراحی و ساخت مراکز داده داخلی نقش مهمی در اقتصاد درون بخشی فناوری 
اطالعات دارد، اما با توجه به کاهش جدی در روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت 
در کشور، این صنعت درحال تهدیدشدن است. سازمان های خصوصی یا دولتی باید 
به عنوان مشتری، مصرف کننده این خدمات باشند، اما از آنجایی که نرخ تشکیل سرمایه 
در کشور بسیار کاهش یافته، روند سرمایه گذاری در این حوزه کاهش یافته و نزولی است. 
به تبع آن میزان خرید اپراتورهای ثابت و همراه کاهش پیدا کرده و این موضوع رشد و 

توسعه درون بخشی را با چالش مواجه کرده است.

؟ و بخش دوم چطور
البته بخش دوم اهمیت زیادی دارد؛ یعنی جایی که فناوری اطالعات، سایر صنایع مانند 
که صنعت فناوری اطالعات به وسیله  را توانمندسازی می کند، جایی  صنعت سالمت 
اینترنت، تجارت و بازرگانی را توانمندسازی می کند، درواقع صحبت از پوسته دوم اقتصاد 
دیجیتال و آنچه که پیرامون این هسته شکل گرفته، است. در کشور ما کندی در روند 
رشد و توسعه فناوری اطالعات به صورت اهرمی و چندوجهی جلوی رشد و توسعه صنایع 

دیگر را می گیرد. 
دیجیتال  پرونده  حتی  و  داده  تبادل  بدون  پزشکی  کار  دیگر  امروزه  مثال،  برای  یعنی 
امکان پذیر نیست. اما از آنجایی که از یک سو برای تولید محصوالت جدید سرمایه گذاری 
نمی کنیم و از سوی دیگر واردات محصوالت و خدمات جدید با افزایش نجومی نرخ ارز 
قابل توجیه نیست، اقتصاد میان بخشی و اقتصاد بیرونی فناوری اطالعات هم کوچک 

می شود. 
مثالی که درمورد صنعت سالمت زدم، از آنجایی مهم می شود که این صنعت و صنایع 
مشابه، مشتریان تجاری و کسب وکاری فناوری اطالعات هستند. فناوری اطالعات مانند 
جدی  کاهش   B2G قسمت  در  که  دارد  را   B2G و   B2B بازار   ،B2C مشتریان  صنعتی  هر 
درآمدهای دولت ناشی از کاهش فروش نفت، موجب شده دولت روند سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها و ساماندهی به خدمات گسترده شهروندان را کاهش دهد و سرمایه گذاری 

و نوسازی زیرساخت و بازسازی زیرساخت های کهنه گذشته را کمتر کند. 
بازار  B2Bنیز به واسطه کاهش روند توسعه اقتصاد و کاهش درآمد سرانه ایران که موجب 
شده کسب وکارها توسعه خود را متوقف کنند، حال خوبی ندارد. کسب وکارهایی که به 

اشخاص و مصرف کننده نهایی نیز وصل هستند هم، حال و روز خوبی ندارند.
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چه  کند،  پیدا  ادامه  اطالعات  فناوری  صنعت  در  موجود  چالش های  اگر 
خواهد  صنعت  این  فناوران  و  صاحب نظران  انسانی،  سرمایه  روی  تاثیری 

داشت؟
میزان  نخست  است؛  سرمایه  نوع  دو  از  ناشی  بیشتر  صنعتی  هر  شکوفایی  و  رشد 
دوم  بخش  و  و...  زیرساخت  سخت افزار،  زمین،  مانند  رویت  قابل  سرمایه گذاری های 
سرمایه گذاری های معنوی مانند سرمایه انسانی است. از آنجایی که کارفرماهای داخلی و 
بازیگران بزرگ نقش آفرین در صنایع ارتباطی و اطالعالتی کشور با کاهش جدی در درآمد 
مواجه شدند، نتوانستند از پس رشد دستمزدهای سرمایه های انسانی خوب و کارآزموده 
خود بربیایند. یکی از مشکالت سرمایه انسانی این صنعت، تامین منابع حقوقی و جبران 
عملکرد آنها در این حوزه است. حتی بسیاری از شرکت ها در ماه های اخیر در پرداخت 

حقوق جاری کارکنان خود دچار مشکل شدند.
 چالش دوم این است، از آنجا که فناوری اطالعات با سطح دانش جهانی درحال نوشدن 
است، دانشگاه ها و مدارس فنی وحرفه ای نمی توانند سرمایه انسانی مناسب این حوزه 
غ التحصیالن این  را مداوم و به هنگام تامین کنند. یعنی بین نیازهای صنعت و بازار و فار
حوزه تفاوت مهارتی و کارکردی زیادی وجود دارد. دانشگاه های کشور به واسطه فاصله ای 
غ التحصیالنی را به جامعه تحویل می دهند که صنعت  که فناوری با نیاز روز صنعت دارد، فار
نمی تواند با بهره گیری آنها درآمد کسب کند. بنابراین دومین رشته ای که بیشترین بیکار 
غ التحصیالن دانشگاهی در کشور دارد، متاسفانه رشته های مرتبط  را در سبد اشتغال فار

با فناوری اطالعات است.
 از طرف دیگر از یک سو بسیاری از صنایع می گویند به اندازه کافی سرمایه انسانی ماهر 
نداریم و از سوی دیگر توانایی پرداخت دستمزد را ندارند. این درحالی است که ذخیره 

سرمایه انسانی که به واسطه مهاجرت آسیب دیده، قابلیت تامین و نوسازی ندارد.

کرونا چه سهمی در ایجاد این شرایط داشت؟
از  منظور  کرد.  بیشتر  را  خبرگان  مهاجرت  یا  مجازی  مهاجرت   روند  کرونا  بحران 
»مهاجرت مجازی« این است که سرمایه انسانی که باید در زیست بوم یک جغرافیا انرژی 
خود را صرف کند تا ارزش اقتصادی بسازد، به جای اینکه پروژه های کاری خود را عوض کند 
کارفرمای خود را تغییر می دهد و از کارفرمای ایرانی دل می برد و با استفاده از فناور های 
معدود  جزو  اطالعات  فناوری  که  آنجایی  از  می آورد.  روی  خارجی  کارفرمای  به  دورکاری 
کارهایی است که امکان دورکاری دارد، بسیاری از سرمایه های انسانی ماهر به جای اینکه 
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در داخل کشور شروع به فعالیت مولد کنند، از اقتصاد کشور به صورت مجازی حذف 
موضوع  این  و  می کنند  کار  اماراتی  و  قطری  ترکیه ای،  شرکت های  برای  یعنی  شده اند. 

کارفرماهای ایرانی را برای پیداکردن سرمایه انسانی ماهر دچار چالش جدی کرده است.
موضوع دیگری که در حوزه سرمایه انسانی وجود دارد، سبک زندگی دیجیتال است. 
شهروندان دیجیتال کسانی هستند که عالیق فرهنگی، زیست محیطی و بومی خود 
را دارند و ترجیح می دهند به صورت آزادکاری و در درون شبکه های مجازی و با سالیق 

فرهنگی مخصوص به خود فعالیت کنند. در اینجاست که افتاد مشکل ها!

در  تاثیری  چه  شد  ایجاد  اینترنت  حوزه  در  اخیر  ماه های  در  که  مشکالتی 
سرمایه انسانی صنعت فناوری اطالعات داشت؟

زیادی روی مهاجرت ها داشته و خواهد  تاثیر مخرب  اینترنت  اخیر  اتفاقات  شوربختانه 
آمریکا و اروپا بود اما امروز بخشی از سرمایه انسانی ماهر  داشت. مهاجرت ها زمانی به 
به واسطه دلزدگی نسبت به اتفاقات داخل، به صورت مجازی به کشورهایی مثل ترکیه، 
پرتغال و حتی عمان مهاجرت می کنند. یعنی به جای اینکه سرمایه انسانی مولد جوان و 
توانمند داخلی، درون زیست بوم اقتصاد ایران کار کند، انرژی و ظرفیتش صرف توسعه 
اقتصاد رقبای منطقه ای کشورمان می شود. البته مهاجرت فیزیکی بیشترین آسیب را به 
اقتصاد ایران می زند، زیرا مهاجران همان بخش از درآمدشان که در داخل اقتصاد کشور 

خرج می کردند را نیز به خارج از ایران منتقل می کند. 

 ، با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و ورود اینترنت ماهواره ای به کشور
آیا برنامه ریزی بلندمدت در حوزه فیبر نوری منطقی به نظر می رسد؟

 در سده گذشته زیرساخت ارتباطات ثابت مانند تلفن در ایران نسبت به رقبای منطقه 
مانند عراق، امارات و عربستان مجهزتر بود؛ زیرا فعالیت شرکت مخابرات در ایران قدمتی 
۹0 ساله دارد. درواقع ایران از قدیمی ترین کشورها در حوزه مخابرات ثابت یا تلفن ثابت 
است اما نتوانستیم رشدی که در ارائه تلفن ثابت داشتیم را در ارائه اینترنت ثابت داشته 
باشیم. اصوال ارتباط و اتصال به اینترنت به چند شکل ممکن است. اینترنتی که به باند 
پهن BB معروف است به دو شکل قابلیت استفاده دارد، یا برای استفاده در تلفن همراه 
یا همان MBB که ممکن است از طرف یک اپراتور موبایل یا اپراتور ماهواره ای تامین شود  
 Fixed Broad Band  یا FBB بخش دوم ارتباطات در دنیا نیز ارتباطات ثابت .LTE مانند
است. یعنی امکان اتصال به شبکه ارتباطی توسط خطوط فیبر نوری یا حتی خطوط مسی 
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قیمت گذاری  به واسطه  که  است  این  دارد  وجود  کشور  در  که  چالشی  می شود.  فراهم 
نادرست حاکمیت روی ارتباطات فیکس و موبایل، مصرف کننده هایی که باید حجم باالی 
تبادل اطالعات را از بستر ارتباطات زمینی، فیبر و ADSL بگیرند، به دلیل کاهش قیمت به 

سمت استفاده از اینترنت های موبایلی روی آوردند. 

این فرایند در دنیا چگونه است؟
در دنیا تقسیم بندی خردمندانه و دقیقی وجود دارد. استفاده از فناوری های موبایل به 
دلیل گرانی هزینه، بیشتر برای کسب وکارها، کارآفرینان و بازرگانان است اما در ایران به 
دلیل قیمت گذاری اشتباه و عدم درک اهمیت اتصال پرسرعت و پایدار، رشد ارتباطات 
مبتنی بر بستر فیبر را نداشتیم. در ایران رشد اینترنت بر بستر شبکه همراه به سمتی 
بستر  بر  اینترنت  ارتباطات  درصد  و 60  فیکس  ارتباطات  حجم  درصد  که 40  است  بوده 
شبکه موبایل است. این نرخ در کشورهای پیشرفته بیشتر به سمت ارتباطات پایدار 
و پرسرعت ثابت است. بنابراین در ایران نسبت به رقبای منطقه ای ترکیب سبد سرانه 
از  بسیار  دنیا  کشورهای  در  است.  شده  ناهمگون  همراه  و  ثابت  ارتباطات  از  استفاده 





ارتباطات پایدار تجاری حتی مصارف خانگی بر بستر فیبر است نه موبایل. درواقع کمبود 
طرف  یک  از  که  شده  نتیجه  این  به  منتج  رگوالتوری  نادرست  مقررات  و  سرمایه گذاری 
شرکت مخابرات نتوانسته وظایف خود را برای توسعه ارتباطات ثابت انجام دهد و از طرف 
دیگر قیمت گذاری دستوری، سبد ترجیحی مصرف کننده را به سمتی نادرست و غیربهینه 
سوق داده است. امیدوارم دولت جدید برای فراگیری ارتباطات و پایداری کیفیت دسترسی 
شهروندان و رشد اقتصاد و تجارت دیجیتال و حتی ارتباط با سامانه های دولتی به پروژه 

فیبر نوری اهمیت الزم را بدهد. 

نقاط  با  همسو  کنونی  شرایط  به  توجه  با  کشور  در   IT صنعت  شما  نظر  به 
دیگر دنیا پیشرفت خواهد کرد؟

برای صنعت  اینترنت  دارد؟  امکان توسعه  آب  کشاورزی بدون  آیا  که  این است  سوال 
فناوری اطالعات مانند آب برای کشاورزی است. چالش های زیادی در حکمرانی داده در 
ارتباط با پلتفرم ها وجود دارد. اینکه صنعت فناوری اطالعات در آینده چگونه رشد کند تابع 
شرایط و نیروهای کالن محیط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. رشد یک صنعت، 
چند مقدمه و چند مولفه دارد؛ یک مولفه سرمایه انسانی است. در کشور سرمایه انسانی 
در  مهاجرت  زیرا  هستند  تهدید  به  رو  منابع  این  اما  دارد  وجود  پرتالشی  و  پویا  جوان، 
کمین آنهاست. بخش دوم زیر ساخت فناوری اطالعات است. با تغییر تکنولوژی عمر 
زیرساخت ها کوتاه شده و فناوری اطالعات مدام به زیرساخت های جدید و سرمایه گذاری 
نیاز دارد. سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته بین 4 تا 6 درصد 

و در کشورهای توسعه یافته باالی ۲0 درصد است.

نگاه ایران به سرمایه گذاری در زیرساخت ها چگونه است؟
با افزایش قیمت دالر و چالش های تحریم، روند سرمایه گذاری در حوزه فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی کند شده است. در مخابرات به واسطه سبقه ای که کشور داشت، این حوزه 
توانست بخشی از محصوالت را بومی سازی کند. اما در حوزه فناوری اطالعات تنها توانستیم 
بخش اندکی از کاالهای زیرساختی را بومی سازی کنیم چراکه دانش کافی، امکانات و قابلیت 
فنی و علمی برای ساخت همه زیرساخت ها و ابزارها در کشور وجود ندارد. با افزایش قیمت 
دالر، از آنجایی که مصرف کننده نهایی حاضر به پرداخت بهای بیشتر نیست، زیرساخت 
به  اقتصاد دیجیتال  کشور شده است. رشد  فاوای  اقتصاد  برای رشد  به مانعی  تبدیل 
زیرساختی هرچقدر  در حوزه های  کندشدن سرمایه گذاری  با  و  است  وابسته  زیرساخت 
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سرمایه انسانی ماهر داشته باشیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. البته دولت دوازدهم 
تالشی در حوزه زیرساخت سازی داشت و در آن زمان بخشی از زیرساخت ها وارد کشور 
ناگهانی  و رشد  کرونا  از  ناشی  بازار  نیاز  افزایش  با  اما  بومی سازی شد  و بخشی هم  شد 
نیاز مصرف کنندگان به این نوع محصوالت و خدمات، روند توسعه اقتصاد فاوا با مانع 
زیرساخت مواجه شد. صنعت فناوری اطالعات وابستگی زیادی به اینترنت دارد و در دنیا 

ثابت شده است که با رشد سرعت اتصال اینترنت حتی GDP کشورها رشد می کند.  
باید به این نکته مهم توجه داشت که صنعت فناوری اطالعات صنعتی خودبسنده و 
رویشگر در محیط بسته نیست و در ارتباط با دیگران معنا یافته و رشد و توسعه می یابد. 
نمی توان برای توسعه این صنعت با دنیا در ارتباط کامل نباشیم، زیرا اتصال به دانش و 
بازارهای بین المللی مهم است. ایران زودتر از ترکیه وارد تجارت الکترونیکی شد؛ چرا نباید 
از مواهب بازارهای منطقه ای استفاده کند؟ بدیهی است با ناپایداری اینترنت و ارتباطات 

مجازی، کل اقتصاد کشور پایداری و پویایی خود را از دست می دهد.

وظیفه حاکمیت در حمایت از صنعت فناوری اطالعات چیست؟
در این مورد دو دیگاه وجود دارد، یک دیدگاه دولت ها را قیم و متولی اقتصاد می داند درحالی 
که دیدگاه دوم عقیده دارد که دولت تسهیل گر، پشتیبان، قانون گذار و داور بازی است. 
بین این دو طیف، طیف وسط و معتدل تری وجود دارد که دولت ها را بسترساز و تسهیلگر 
منافع و فعالیت های بخش خصوصی می داند. این طیف بر این باورند که به جای اینکه خود 
دولت پروژه های دولت الکترونیک انجام دهد، باید از ظرفیت  برون سپاری به شرکت های 
کال  و  و متوسط  کوچک  کنسرسیوم های شرکت های  با تشکیل  بزرگ بخش خصوصی 

امکان توانمندسازی بخش خصوصی با نظارت ارکان دانشگاهی استفاده کند.

دولت وظیفه بیمه کردن صنعت و حمایت مالیاتی ندارد؟
در دهه هــای گذشــته حمایت هــای خوبــی در حــوزه بخشــودگی بیمــه یــا مالیــات بــرای 
شــرکت های دانش بنیــان انجــام شــده اســت. دولت باید بتوانــد در تکمیل رونــد اثرگذاری 
ایــن نــوع حمایت هــا بــا تنظیم گــری درســت ظرفیت هــا و پتانســیل ها، بخــش خصوصــی را 
شــکوفا کنــد. اگــر دولــت بتوانــد بــه بلــوغ و رشــد بــازار بخــش خصوصــی کمک کند، رســالت 
واقعــی خــود را انجــام داده اســت. بــا خصوصی ســازی شــرکت مخابــرات در اواخــر دهــه ۸0 و 
تشــکیل اپراتورهــای اینترنــت ثابــت در اواســط دهــه ۹0 بازیگــران چابکــی در حــوزه ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات شــکل گرفتنــد. رســالت اصلــی دولت هــا در اقتصــاد دیجیتــال، داوری 
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بی طرفانــه و سیاســت گذاری بــه کمــک تنظیــم مقــررات بــازار و بازیگــران اســت. دولــت اگــر 
به جــای اخــالل یــا  قیمت گذاری هــای مصنوعــی و دســتوری و رقابــت مخــرب بــا بخش هــای 
مختلــف بــازار، وقــت خــود را صــرف بسترســازی و توســعه زیرســاخت ها کنــد، بــه رســالت 
کــرده اســت. رســالت اصلــی دولــت دیگــر  خــود در ســعادت اقتصــادی جامعــه عمــل 
مباحــث حمایتــی صــرف ماننــد بخشــودگی های مقطعــی در بیمــه یــا مالیــات نیســت، زیــرا 
ایــن مســائل بــا توانمنــدی بازیگــران اصــوال برطــرف یــا کمرنــگ شــده اند. اگــر دولت هــا 
مداخلــه جــدی در برهــم زدن تعــادل بازارهــا نکنــد و اجــازه رشــد توســعه و خودتنظیم گــری 
ــت  ــم پرداخ ــتری ه ــات بیش ــی مالی ــد حت ــش می توان ــن بخ ــد، ای ــی ده ــش خصوص ــه بخ ب
کنــد. در حوزه هــای ســرمایه بری مثــل پتروشــیمی، بــه ازای ســرمایه گذاری های بســیار زیــاد، 
میــزان شــغل کمــی ایجــاد می شــود امــا در صنعــت فنــاوری اطالعــات بــا یــک هزینــه زیــر 100 
میلیــون تومــان می تــوان اشــتغال زیــاد و پایــدار دانش بنیــان یعنــی بــا ارزش افــزوده بســیار 

بــاال ایجــاد کــرد.

پس نقش و کارکرد اتحادیه ها و انجمن های صنفی حوزه IT چیست؟
انجمن ها چند کارکرد اصلی و کلیدی دارند. یکی بحث توانمندسازی اعضاست. سازمان 
نظام صنفی یارانه ای در 1۷  سال گذشته تالش کرده اعضای خود را توانمند کند. نقش دوم 
انجمن ها این است که به عنوان وکیل مدافع یا حافظ منافع اعضای خود با دولت وارد 
گفتمان سازی شوند و به دولت ها مشورت دهند. باید کمک کنند تنظیم گری بهتری در 
حوزه سیاست گذاری، مقررات گذاری و حتی زدودن مقررات زائد صورت بگیرد. نقش سوم 
داوری و حل وفصل چالش های درون صنفی است. البته رسالت جدی دیگر اتحادیه ها 
گسترش و توسعه بازار اعضاست. تحریم ها اقتصاد کشور را نحیف کرده است. دیگر نه 
توانایی سرمایه گذاری های غیرمولد و نه زمانی برای اتالف و فرصت سوزی در کشور باقی 

مانده است. 
سازماندهی  و  ساماندهی  نقش  بزرگ  کنسرسیوم های  تشکیل  با  می توانند  اتحادیه ها 
بزرگی شکل  بازیگران  تا  کنند  بازی  را  کوچک و متوسط چابک دانش بنیان  شرکت های 
بگیرند. این بازیگران می توانند با کمک توانمندسازی بازیگران کوچک تر پروژه های بزرگتری 
را انجام دهند. از سوی دیگر تامین مالی موضوع مهمی در مدیریت طرح هاست. امروز 
انجمن ها وظیفه دارند به اعضای خود ابزارهای مالی جدید و فرصت های توسعه را معرفی 
کنند. در همین راستا اخیرا بازیگران صنفی بخش خصوصی توانسته اند با راهبری اتاق 
بازرگانی تهران، سازمان نظام صنفی، سندیکای مخابرات و کلیه انجمن های صنعت فاوا 
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یک دبیرخانه مشترک تشکیل دهند تا صدای خود را یکپارچه و متحد و رسا به حاکمیت 
برسانند. 

با وجود اهمیت حوزه IT کمیسیونی با این عنوان در مجلس شورای اسالمی 
وجود ندارد و این حوزه در زیرمجموعه بخش های دیگر قرار گرفته است، به 
نظر شما با توجه به نقش پررنگ IT در دنیا، به وجود کمیسیون اختصاصی 

برای این حوزه نیازی وجود ندارد؟
اما  ندارند.  مجلس  در  مستقلی  کمیسیون  که  هستند  کشور  صنایع  از  بسیاری  البته 
کارکردهای  فناوری  امروزه نقش و  اقتصاد دیجیتال، زیست دیجیتال و فضای مجازی 
بخش  است.  کرده  پررنگ  به شدت  کشور  معاصر  زندگی  و  مردم  زندگی  در  را  اطالعات 
خصوصی خواستار وحدت فرماندهی در دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال بود و در این 
راستا در دولت یک کمیسیون یا کارگروه، متشکل از هفت وزیر شکل گرفته و قدرت 
تصمیم گیری و کارشناسی کابینه به این هفت وزیر به ریاست وزارت ارتباطات تفویض 
اختیار شده است. در مجلس فراکسیون ها و کمیسیون های متعدد در طرح صیانت 
اظهار نظر کردند اما یک مجلس مستقل و توانمندی از منظر کارشناسی وجود نداشت 
که بحث قانون گذاری مجازی را به آن ارجاع دهند. درواقع در اینجا نبود یک کمیسیون 

مستقل و متخصص به چشم آمد. 
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ماننــد  آنالیــن  کســب وکارهای  توســعه  و  فعالیــت 
از  و  تورمــی  رکــود  شــرایط  بــا  روزهــا  ایــن  ایشــنورتک ها، 
مبهمــی  چشــم انداز  گســترده  فیلترینــگ  اعمــال  طرفــی 
کــه  می شــود  متبــادر  ســوال  ایــن  و  می کنــد  ترســیم  را 
در شــرایط مختلــف  اقتصــادی چــه وضعیتــی بــر فضــای 
از  می تــوان  آیــا  می شــود؟  حاکــم  آنالیــن  کســب وکارهای 
باهــوش  کســب وکارهای  ســاخت؟  فرصــت  تهدیدهــا 
معمــوال در شــرایط مختلــف چــه مســیری را بــرای بهبــود و 
توســعه انتخــاب می کننــد؟ حاکمیــت چــه اقداماتــی را بایــد 

کلیــد بزنــد؟

روزهای سخت، روزهای خوب 
آزاده محسنی

سردبیر نشریه بیمه داری نوین



روزهای خوب و نرمال
 برای بررسی روزهای سخت، بی درنگ باید گذری بر شرایط نرمال و خوب بیندازیم تا بتوانیم 
نسخه مطلوبی برای دوران سخت بپیچیم. بدون شک در شرایط اقتصادی خوب و نسبتا 
پایدار، بهبود و ایجاد زیر ساخت ها ضروری است چراکه فرصت آزمون و خطا و منابع الزم 

برای هزینه ها مهیاست.
مسلما کسب وکارهای آنالین و اینشورتک ها از یک طرف و بنگاه های تجاری مرتبط مانند 
شرکت های بیمه از طرف دیگر باید در وضعیت اقتصادی پایدار، ضمن توجه به مسائل 
روزمره و جاری، در حوزه فناوری اطالعات هزینه کنند. به عبارتی در اقتصادهای ناپایدار 
مانند شرایط اقتصادی ایران، تمرکز بر روزمره گمراه کننده است. در این راستا باید با ارزیابی 

ریسک های آینده، فکری برای شرایط اقتصادی نامطلوب کرد.
شرایط اقتصادی نرمال، این فرصت را به صاحبان کسب وکارهای آنالین می دهد که ضمن 

پیش بینی شرایط ناپایدار آینده، برنامه های توسعه ای خود را وسعت بخشند.
بر اساس برخی نظریه ها در شرایط ثبات اقتصادی، نوآوری بیشتر ایجاد می شود؛ چراکه 
منابع مالی و انسانی قابلیت بیشتری برای حرکت در مسیر توسعه دارند، امکان روابط 
بین المللی جهت انتقال داده و تجربه ها بیشتر مهیاست و ذهن های خالق بیشتری برای 

تحول به کار گرفته می شوند.
و  بیمه  صنعت  وضعیت  به  نگاهی  که  نیست  لطف  از  خالی  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
اینشورتک های فعال بیندازیم. اگرچه اقتصاد ایران اساسا شرایط پایداری را تجربه نمی کند 
اما زمان هایی هم بوده که از شدت رکود اقتصادی تا اندازه ای کاسته شده است. حال 
سوال این است که آیا شرکت های بیمه و کسب وکارهای بیمه ای آنالین از این شرایط، 

استفاده بهینه را برده اند؟
آنچه که مشخص است، سرمایه گذاری پایین در حوزه فناوری اطالعات است، تا جایی 
که گفته می شود توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات در سبد هزینه های شرکت های 
مقابل  در  بیمه  شرکت های  هیئت مدیره  معموال  و  دارد  قرار  آخر  لیست  در  بیمه 
سرمایه گذاری های زیرساختی در این حوزه مقاومت می کنند. این مساله بدون شک در 

توسعه اینشورتک ها هم تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت.

روزهای سخت و ناپایدار
آنالین در شرایط  با توجه به اینکه بر اساس تجربه، شرکت های بیمه و کسب وکارهای 
پایدار و خوب اقتصادی منابع کافی را به توسعه و نوآوری اختصاص نمی دهند متعاقبا 
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در شرایط سخت هم این روند با شدت بیشتری مشاهده می شود. اما نکته قابل تامل 
اینجاست که حتی در شرایط بد هم می توان از تهدیدها فرصت ساخت. این یک شعار 

نیست، بلکه نگاهی به عملکرد کسب وکارها در شرایط اضطرار، گواه این ادعاست.
از جمله می توان به دوران سخت کرونا اشاره کرد که صنعت بیمه در شرایط ناپایدار و 
سخت مجبور شد فعالیت های الکترونیکی و محصوالت و ایده های نوآورانه را توسعه 
دهد. در این شرایط، تفاوت بنگاه های بیمه ای و اینشورتک ها به وضوح خود را نشان داد. 
شرکت های بیمه ای که در دوران نرمال و پایدارتر، زیرساخت های فناوری اطالعات خود را 
تقویت کرده و نوآورانه تر در مسیر توسعه کسب وکار گام برداشتند، در دوران کرونا مسیر 
سخت خدمت دهی به بیمه گذاران را با آسودگی طی کردند؛ ضمن اینکه خالقانه تر در حوزه 

محصول وارد عمل شدند.
از طرف دیگر استارت آپ های بیمه ای توانستند با اتکا بر توانمندی های نوآورانه خود در 
صنعت بیمه جا باز کنند. اگرچه همچنان شبکه فروش سنتی به مانعی بزرگ درمقابل 
توسعه اینشورتک ها تبدیل شده و از طرف دیگر ناظر بیمه ای نتوانسته در مسیر توسعه 
رگوالتور  که  موانعی  باشد.  داشته  کاربردی  و  ریشه ای  اقدامات  آنالین  کسب وکارهای 
بیمه ای در ماه های اخیر برای استارت آپ ها ایجاد کرده اعم از سوئیچ بیمه، تعلیق مجوز 

و... نشان می دهد این کسب وکارها در مسیر سختی قدم برداشته اند.

روزهای خوب و بد برای اینشورتک ها
واضح است که اینشورتک ها چه در فضای خوب و چه در فضای بد باید جدی گرفته شوند؛ 
زیرا محرک صنایع محسوب می شوند و صنعت بیمه ایران که اغلب با دیدگاه های سنتی 
جهش های  برای  استارت آپ ها  تحریک کنندگی  خاصیت  از  می تواند  می شود  شناخته 

توسعه ای بهره مند شود.
ماهیت کسب وکارهای نوآورانه به گونه ای است که در بستر توسعه پذیر رشد می کنند 
از بیرون به درون صنعت بیمه متصل می شوند؛ بنابراین زیرساخت های الزم جهت  و 
اتصال باید وجود داشته باشد از جمله API، استانداردهای تبادل اطالعات، تجمیع متمرکز 

اطالعات صحیح، امکان پاسخ سریع به درخواست های همزمان و... .
مشخص  کنیم  بررسی  را  ایران  بیمه  صنعت  در  اینشورتک ها  فعالیت  فعلی  بستر  اگر 
( سبب شده نتایج نامطلوب و  می شود، عدم جامعیت داده )دقت پایین گزارشگری آمار
غیر قابل اعتمادی به شرکت های بیمه بدهد و به نوعی گاه بیمه ها از اینشورتک ها ناامید 
شوند. این درحالی است که در اینجا هم مقصر اصلی، خود بیمه گران و سرمایه گذاری 

۷4



ناکافی در زیرساخت های شرکت های بیمه است و این امر منجر به چالش هایی چون 
امنیت اطالعات هم خواهد شد. این درحالی است که بیمه گران باید به این مهم توجه 
کنند که اینشورتک ها درنهایت به کاهش هزینه ها، تسهیل دسترسی به خدمات و حذف 

فرایندهای زائد منجر می شوند.

حاکمیتی که همراه نیست
وقتی نهادهای حاکمیتی در شرایط سخت همراه نباشند قطعا چالش هایی ایجاد می شود 
اما درصورت همراهی به روند نوآوری سرعت می بخشند. یک مثال واضح در این زمینه 
حذف فیزیک بیمه نامه ثالث در دوران کرونا بود که در شرایط سخت توسط نهاد حاکمیت 
بیمه اتخاذ شد و درنهایت منجر به حرکت سریع تر شرکت های بیمه و اینشورتک ها در 

مسیر خدمت رسانی شد.
بنابراین نهادهای حاکمیتی و رگوالتورها در حوزه تصویب مقررات، متناسب با اکوسیستم 
تجمیع شـده،  اسـتعالم های  تسـهیل  در  جملـه  از  می کننـد؛  ایفـا  مهمـی  نقـش  جدیـد، 

اعتبارسـنجی، سـامانه های ثبـت تخلفـات و تقلبـات، لیسـت های سـیاه و... .
ضمن اینکه دولت ها در شرایط خوب اقتصادی می توانند مگاپروژه های فناوری اطالعات را 
کلید بزنند. مثل سامانه های مدل سازی بالیای طبیعی، استانداردسازی و کدینگ واحد و 
به خصوص پیاده سازی استانداردهای قابل قبول بین المللی مانند آکورد که ضمن ایجاد 

چارچوب واحد تبادل داده، فرایندها و عملیات شرکت های بیمه را نیز استاندارد می کند.
ایجاد  به خصوص  می کند؛  کمک  اینشورتک ها  توسعه  به  استانداردسازی ها  این  همه 
مرور  دهد.  قرار  آنالین  کسب وکارهای  حرکت  در  بهتری  مسیر  می تواند  که  سندباکس 
راه  بیمه ای  تنظیم گر  و  رگوالتور  به عنوان  مرکزی  بیمه  می دهد  نشان  حاکمیت  وظایف 
داده،  تبادل  واحد  چارچوب  و  استانداردسازی  در  کندی  حرکت  و  دارد  پیش  در  درازی 
کارگزاران  آیین نامه  اصالح  همچنان  اینکه  ضمن  است،  داشته  و...  سندباکس  ایجاد 
آنالین در هاله ای از ابهام قرار دارد. صنعت بیمه چاره ای ندارد که برای روزهای سخت تر، 

سرمایه گذاری و مسیر توسعه اینشورتک ها را فراخ کند.
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1- جهان اعتباری
تعریف  در  سهمی  اگر  من  است.  اعتباری  ِ جهان  حقوق، 
سرفصل های آموزشی داشتم، حتما پیشنهاد می کردم این 
را در دانشکده فنی تدریس کنند. مهم است  یک جمله 
که درحال فراگیری محاسبات دقیق، خواص  که محصلی 
قواعد  بر  مبتنی  مساله  حل  و  مواد  شیمیایی  و  فیزیکی 
ریاضی است، بداند که ما در زندگی آینده نه با یک »جهان« 
این  بر قضا  که دست  با »جهان ها« روبه رو هستیم  بلکه 
جهان ها تابع قواعد یکسانی نیستند. از جمله جهان های 
اطراف ما، جهان یا عالم اعتباری است. به چه معنا؟ به زبان 

مساله مالکیت در پروژه های نرم افزاری
حسام ایپکچی 

حقوقدان



م سرشته شده از 
َ
ساده یعنی آن جهانی که متشکل از ذرات مادی نیست بلکه این عال

هزاران رشته فرضی و نامرئی است. اگر بنا باشد در تصویرسازی رایانه ای رشته های نامرئی 
جهان اعتباری را به شکل نمادین و با نخ های رنگی ترسیم کنیم جامعه بشری به شکل 

کالفی بزرگ -  و چه بسا سردرگم -  نمایش داده خواهد شد. 

2- رشته های نامرئی
اجازه بدهید با یک تصویرسازی، از دشواری پارگراف قبل کم کنم. مثال در خانه شما انبوهی 
رشته نامرئی وجود دارد. شما ده ها وسیله و لوازم برای منزل خریداری کردید. رشته نامرئی 
به نام »عقد بیع« یا قرارداد خرید شما را به تمامی این اجزا متصل کرده؛ شاید برخی از اقالم را 
هدیه گرفته باشید که مشمول رشته نامرئی به نام »هبه« یا هدیه خواهد شد؛ این رشته ها 
برای شما حائز اهمیت است به نحوی که اگر کسی بی توجه به آنها »مال« شما را تصاحب 

کند به عنوان دستبرد و سرقت از او شاکی خواهید شد. 
اجاره«  بر اساس »عقد  را  اگر خانه  ادامه دارد. مثال  نامرئی هنوز  این رشته های  داستان 
نخ  سمت  یک  به  که  کرده  متصل  منزل  به  را  شما  دیگری  نخ  و  کرده اید  اجاره  موجر  از 
می گوییم »موجر« و سمت دیگر »مستاجر«. این آپارتمان بر اساس صورت جلسه انتخاب 
مدیرعامل تابع مدیریت احدی از همسایه هاست. نخ های دیگری میان شما و همسایه 

منتخب برقرار است که بر اساس آن امور ساختمان اداره می شود. 
حاال همین رشته ها را میان ساکنین در یک منزل تصور کنید. مثال در این خانه همسر 
شما هم زندگی می کند، پس نخ دیگری به نام عقد نکاح بین شما دو نفر برقرار است و 
احتماال برخی از لوازم منزل، اختصاصی ایشان است و تحت تملک شخصی که نخ های آن را 
باید جدا کرد. اما رابطه بین شما و فرزندان نخ متفاوتی دارد که به عنوان پدرفرزندی ترسیم 
شده و با زوجیت متفاوت است و هزاران رشته دیگر از زمان خروج شما از منزل تا رسیدن 
به محل کار و برگشت به خانه مشغول اثرگذاری است. تمامی این نخ ها یا شبکه اتصال 
در بین اذهان بشری )یا در میان فکرهای انسانی( ترسیم شده و از جنس سیم در عالم 

ماده نیست. این می شود هیبت عالم اعتباری.  

3- قانون و قرارداد
، ما با یک دشواری منحصربه فرد روبه رو هستیم!  در این عالم پیشاپیش  در عالم اعتبار
مواجهه  جنس  از  موضوعات  با  حقوقدان  مواجهه  است.  نشده  تعریف  چیزی  هیچ 
شیمیدان با مسائل نیست چون شیمیدان با موادی روبه رو است که پیش تر وجود 
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دارد و حاال او با شناخت اوصاف مشترک میان مواد سعی در پیاده سازی ایده خود دارد 
اما حقوقدان با عالمی تهی روبه رو است که باید تمام موارد مورد نیاز خود را در آن »انشا« 
به  ناگزیر  را  او  متمدنانه  زندگی  برای  متعدد  فرض های  به  بشری  نیازهای  فراوانی  کند. 
انشاء انبوهی از فرض های از پیش  تعریف شده کرده است که ما آن را به عنوان قانون 
نیست!  حقوق  عالم  در  قانون  مترادف  اعتباری  عالم  در  قانون  بنابراین  می شناسیم؛ 
این گونه است که قوانین در فیزیک »کشف« می شود و در حقوق »وضع«. از این  رو، تغییر 
قانون در فیزیک نیازمند کشف جدید است و تغییر قانون در عالم حقوق نیاز به »فهم« 

و توافق جدید دارد.
گاهی قانون میان انبوهی از مردمان یک جامعه برقرار است و می شود همان چیزی که ما 
تحت عنوان قانون می شناسیم و گاهی نیز قانون فقط میان دو یا چند نفر توافق می شود 
که اینجا با عنوان »قرارداد« خطابش می کنیم!  بنابراین توافق نامه ها و قراردادها را می توان 

قوانین خودنوشته  ای دانست که فقط میان پدیدآورندگان الزام آور است.

4- و اما ... دشواری!
تا اینجا ما از رشته های نامرئی صحبت کردیم که اجسام و اشخاص مرئی را به هم مرتبط 
اگر عالوه بر رشته ها )که نامرئی است( خود موضوع ربط یافتنی نیز نامرئی  می کرد. حاال 
باشد، دشواری مساله بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال نسبت میان شما و اتومبیلتان 
ایده تان چطور؟  و  اما نسبت میان شما  امر مشهود  می شود نسبت حقوقی میان دو 
نسبت میان یک دانشمند و دانش و روش حل مساله اش چطور؟ قبول دارید که اینجا 
با رشته ای نامرئی روبه رو هستیم که یک سوی آن نیز موضوعی نامحسوس و نامشهود 
دشوارترین  از  نامشهود  دارایی های  حوزه  در  حقوقی  مباحث  سبب  همین  به  است!؟ 

مباحث است. 

5- مالکیت در پروژه های نرم افزاری
ارائه حل مساله نیست بلکه کوششی برای »شناخت مساله«  موضوع این یادداشت 
است. مادامی که ما ارزیابی صحیح و درستی از تعریف و اهمیت مساله نداشته باشیم، 
ارائه راه حل برای آن ناشدنی است. نرم افزار، حاصل انبوهی از الیه های نامشهود و مشهود 
ایده،  نظیر  الیه هایی  می شود.  شناخته   منسجم  کل  یک  به عنوان  درنهایت  که  است 
یا  نقاب  یک  با  درنهایت  تا  می شود  سپری  و...  کدنویسی  فوچارت،  الگوریتم،  معماری، 
رونما بر صفحه نمایشگر دیده شود و خدمت مورد انتظار ما را انجام دهد. هر کدام از این 

۷۸



الیه های نامرئی )با واسطه یا بی واسطه( به انسان متصل است. تعریف این خطوط نامرئی 
بر اساس قانون و قرارداد باید به انجام رسد.

آغاز شده اما هرچه پیش می رویم میان  شاید تجربه کرده باشید که پروژه ای نرم افزاری 
کارفرما و پیمانکار فاصله بیشتر می شود،  چراکه در مرحله ابتدایی تصورات ذهنی و تعاریف 
نامرئی طرفین از »مقصد« به روشنی کتبی و پیاده سازی نشده!  یا پروژه پس  از مدت ها 
تالش جمعی به سرانجام می رسد اما نسبت پدید آورندگان با محصول نهایی مبهم است. 
سفارش دهنده مدعی مالکیت است چون اساسا پروژه مبتنی بر نیاز او تعریف شده اما 
مجری نیز آورنده دانشی است که اگر در میان نبود، هرگز این نرم افزار متولد نمی شد. حال 
مالکیت محصول از آن کدام یک است؟ حتما اگر دستی بر آتش پیمان های نرم افزاری 

داشته باشید با انبوهی از این مناقشه ها روبه رو شده اید. اما راه حل چیست؟

6- راه حل
همان اتاق لبریز از رشته های نامرئی را تصور کنید. فرض کنید که می شود نوری بر این 
اتاق تاباند که تمام رشته های نامرئی برایمان مرئی شود. آن وقت می توانیم از گره خوردن 
و پیچیده شدن در رشته ها پیشگیری کنیم. دانش حقوق و فن قراردادنویسی همان ابزار 

مرئی سازی است. 
کتبی شدن  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  تجاری  مذاکرات  لحظه  اولین  از  مرئی سازی  فرایند 
پیشنهادها، تدوین صورت جلسه ها، پیاده سازی نقشه راه و انبوهی از پیوست های فنی 
و مستندات تکمیلی و... همه تالش هایی درراستای آشکارسازی آن چیزی است که بدون 
قرارداد نزد ما پوشیده و پنهان است. برای همین است که حتی نصب یک نرم افزار ساده 
روی موبایل یا ذخیره سازی فعالیت بیننده روی وب، نباید بدون توافقنامه حقوقی صورت 

پذیرد. ما در کسب وکار آگاهانه و پیشرو، به نحوی ناگزیر وابسته به حقوق خواهیم بود.
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عمیق تر  ارتباط   )IP( معنوی  مالکیت  حقوق  سال ها،  طی 
و بیشتری با پیشرفت  های تکنولوژیکی و قوانین حاکم بر 
 IP آنها، برقرار کرده و موج های جدید فناوری، غالبا قوانین
را به چالش کشیده است. درحالی که فناوری های جدید، 
محافظت شده  آثار  از  بهره برداری  برای  را  جدیدی  راه های 
ارائه می دهند، اما هرچه مقررات خاص و پیچیده تری برای 
فناوری های جدید وضع می شود، چالش قوانین IP در این 
باره نیز بیشتر می شود. قانون مالکیت معنوی با خالقیت 
این  اطالعات،  فناوری  حوزه  در  و  دارد  سروکار  نوآوری  و 
فناوری  حوزه  در  نوآوری  از  محافظت  چگونگی  به  قوانین 

حقوق مالکیت در صنعت
 فناوری اطالعات

محدثه دهباشی
 روزنامه نگار



مالکیت  تعریف  با  ادامه  در  می پردازد.  بیشتر  پیشرفت های  به  رسیدن  برای  اطالعات، 
معنوی، انواع آن و تمام آن چیزی که باید درباره مالکیت معنوی در فناوری اطالعات بدانید، 

آشنا می شوید.

درباره مالکیت معنوی
مالکیت  درواقع  می شود.  اطالق  شخص  یک  اختراعات  به  معنوی«1  »مالکیت  اصطالح 
معنوی، قانونی است که تضمین می کند نوآوری های آینده می توانند از مرحله ایده به بازار 
برسند؛ نوآوری هایی که می توانند کیفیت زندگی ما را بهبود بخشند و همچنین با برخی از 
چالش های جامعه مقابله کنند. IP را می توان جزو پایه و اساس صنعت نرم افزار برشمرد. 
این اصطالح به طیفی از حقوق مالکیت نامشهود در دارایی مانند یک برنامه نرم افزاری 
از  بخشی  و  دارایی  یک  خود  معنوی،  مالکیت  »حق«  هر  که  گفت  می توان  دارد.  اشاره 

مالکیت کلی به حساب می آید.

اساسا چهار نوع مالکیت معنوی مربوط به نرم افزار وجود دارد که عبارت اند از:

هر کدام از این چهار مورد، نوع متفاوتی از حمایت قانونی را ارائه می دهند. از حق ثبت 
کرد.  استفاده  فناوری  خود  از  محافظت  برای  می توان  تجاری  اسرار  و  نشر  حق  اختراع، 
دررابطه با نماد بازرگانی باید گفت که این نوع از مالکیت، از فناوری محافظت نمی کند بلکه 
از نام یا نمادهایی که برای متمایزکردن یک محصول در بازار مورد استفاده قرار می گیرند، 

محافظت می کند.

اسرار تجاری •
پتنت یا ثبت اختراع •
نماد بازرگانی •
حق نشر یا کپی رایت •
حق پایگاه داده •
نماد بازرگانی •

1.  Intellectual property or IP
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حق ثبت اختراع
حق ثبت اختراع یا پتنت، یک امتیاز انحصاری بیست ساله به منظور ساخت، استفاده 
و  زمان  برای  پاداشی  قانونی،  انحصار  این  است.  شرایط  واجد  اختراع  یک  فروش  و 
جزئیات  با  باید  اختراع   ، دیگر طرف  از  است.  نظر  مورد  اختراع  برای  صرف شده  تالش 
کامل به اداره ثبت اختراع توضیح داده شود. این اداره، اطالعات مورد نیاز را درراستای 
افزایش دانش عمومی نسبت به فناوری موجود، منتشر می کند. به عنوان مثال برای 
ع باید به اداره ثبت اختراع  به دست آوردن حق ثبت اختراع در ایاالت متحده، یک مختر
درخواست و نشان دهد که اختراع جدید )در مقایسه با فناوری قبلی موجود(، مفید و 
آنکه واجد شرایط الزم برای ثبت  ، یک اختراع برای  »غیر بدیهی« است. به عبارت دیگر
در سیستم ثبت اختراع باشد، باید در مقایسه با دانش پیشین، تغییر و تکاملی مورد 
قبول را معرفی کند، به طوری که برای فردی با مهارت های عادی در حوزه اختراع، واضح 

و بدیهی نباشد.
از  آنها می توانند  باشند.  اقتصادی بسیار قدرتمندی  ابزار  نرم افزای می توانند  پتنت های 
اسرار  یا  کپی رایت  قانون  توسط  که  ویژگی هایی  کنند؛  محافظت  برنامه  یک  ویژگی های 
برای  می توان  را  پتنت ها  مثال،  به عنوان  ندارد.  وجود  آنها  از  محافظت  امکان  تجاری، 
نرم افزاری مانند  الگوریتم ها و عملکردهای یک محصول  ایده ها، سیستم ها، روش ها، 
توابع ویرایش، ویژگی های رابط کاربری، تکنیک های تدوین، تکنیک های سیستم عامل، 
آنجایی  از  کرد.  برنامه ثبت  زبان  آرایش منوها و روش های ترجمه  برنامه،  الگوریتم های 
که حقوق ثبت اختراع کامال انحصاری است، هر کسی که اختراع ثبت شده را بدون مجوز 
صاحب اختراع استفاده کند یا بفروشد، متخلف محسوب خواهد شد. مجازات های در 
نظر گرفته شده برای چنین تخلف هایی بسیار سنگین هستند و باید گفت که پس از 
اعطای حق امتیاز برای یک اختراع، تولید، نگهداری، فروش، استفاده، عرضه و واردات آن 

توسط فرد دیگر، تخلف محسوب می شود.

حق نشر
درحالی که حق اختراع می تواند از ایده های بدیع موجود در یک برنامه نرم افزاری محافظت 
کند، حق نشر امکان چنین محافظتی را ندارد. حفاظت از حق نشر یا کپی رایت، مجموعه ای 
تعلق  و منحصربه فرد  اثر اصل  پدیدآورنده یک  یا  ناشر  به  که  انحصاری است  از حقوق 
می گیرد. قانون کپی رایت در حوزه نرم افزار، از کد منبع، اشیا و همچنین برخی از عناصر 
اصلی منحصربه فرد رابط کاربری محافظت می کند. مالک یک برنامه نرم افزاری که حق نشر 
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دارد، دارای حقوق انحصاری خاصی است، ازجمله حق کپی کردن نرم افزار، ایجاد نسخه های 
مشتق شده یا اصالح شده از آن و توزیع نسخه ها به عموم و موارد دیگر. فردی که از هر 
یک از این حقوق انحصاری، بدون اجازه صاحب امتیاز، استفاده کند، متخلف است و 

مشمول خسارت و جریمه های قانونی می شود.
همانند قانون حق اختراع، حقوق انحصاری ارائه شده در کپی رایت به منظور پادش دادن 
به تالش های خالقانه و مبتکرانه »پدیدآورنده« اثر دارای حق نشر است. کپی رایت، حق 
آثار برای یک مدت زمان خاص  انحصاری قانونی برای اعمال کنترل تکثیر و بهره برداری 
است. مالک کپی رایت، برای تکثیر و بهره برداری از اثر یا انتقال این حقوق به شخص یا 
اشخاص دیگر، جلوگیری از انجام این اعمال و هر گونه بهره برداری به وسیله دیگران، حق 
انحصاری دارد. همچنین این قانون، از کپی غیرمستقیم مانند ترجمه غیرمجاز کد به یک 

زبان برنامه نویسی دیگر نیز محافظت می کند.
آن تعلق می گیرد و  آغاز پدیدآمدن یک اثر، به  از  در بیشتر حوزه های قضایی، حق نشر 
نیازی به ثبت اثر نیست. مدت زمان محافظت حق تکثیر در حوزه های قضایی مختلف 
متفاوت است و طول این مدت به عوامل متعددی بستگی دارد؛ مانند نوع اثر، اینکه آیا 
اثر منتشر شده  یا خیر و اینکه اثر به وسیله شخص به وجود آمده یا کار مشترک است. در 
ایاالت متحده آمریکا این مدت برای اکثر آثار، ۷0 سال بعد از مرگ مالک حق تکثیر است. 
دارندگان حق نشر برای کنترل نشر و دیگر بهره برداری ها از آثار خود برای زمان مشخصی 
حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن، اثر وارد مالکیت عمومی می شود. هر گونه 
استفاده و بهره برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر است. 
استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده 
منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق نشر نیاز ندارد. دارنده حق نشر می تواند حقوق 

خود را به شخص دیگری منتقل کند.

اسرار تجاری
فرمول، طرح، روش، الگو، تکنیک، فرایند یا مجموعه ای از اطالعات که به صورت کلی در 
دسترس یا قابل تحقیق نیست و بر اساس آنها می توان از مزایای اقتصادی نسبت به 
رقبا یا مشتریان بهره مند شد را اسرار تجاری می گویند. به زبان ساده تر، به اطالعاتی که 
شما نمی خواهید دیگر رقبا از آن اطالع یابند، اسرار تجاری می گویند. در بعضی از حوزه های 
قضایی به این اسرار »اطالعات محرمانه« یا »اطالعات طبقه بندی شده« نیز می گویند. اسرار 
تجاری از نظر تئوری می توانند برای همیشه مخفی باقی بمانند؛ البته تا زمانی که صاحب آن 
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تالش معقولی برای مخفی نگه داشتن انجام دهد و همچنین شخص دیگری جداگانه آن 
را ایجاد یا کشف نکند.

را  آن  در  منعکس شده  مفاهیم  و  ایده ها  کد،  مانند  نرم افزاری  ویژگی های  از  بسیاری 
می توان به عنوان اسرار تجاری محافظت کرد. برخالف حق ثبت اختراع، حفاظت از اسرار 
تجاری شامل حفاظت از عناصر نرم افزاری که به آسانی با ابزارهای قانونی قابل تشخیص 
و اثبات پذیر هستند مانند مهندسی معکوس، نمی شود. یکی از مهم ترین شیوه های 
محرمانه  برای   )SMEs( متوسط  و  کوچک  شرکت های  که  رقابتی  مزیت های  از  حفاظت 
نگه داشتن مزیت رقابتی خود به  کار می گیرند، محرمانه نگه داشتن اسرار تجاری است. 
دارد.  وجود  کسب وکارها  میان  مالکیت  حق  نوع  این  محبوبیت  برای  مختلفی  دالیل 
اولین دلیل، ارزان بودن آن نسبت به سایر مالکیت های معنوی است چراکه نیاز به ثبت 
در سیستم های مربوطه را ندارد و درنتیجه بسیاری از هزینه های جانبی آن نیز کاهش 
ثبت  حق  برخالف  است.  آن  زمانی  محدودیت  عدم  تجاری،  اسرار  دیگر  مزیت  می یابد. 
اختراع و حق نشر که دارای اعتباری محدود هستند، این نوع حق مالکیت نیاز به تمدید 
روبه رو  توجه  قابل  محدودیت  یک  با  را  تجاری  اسرار  حق  موارد،  این  همه  البته  ندارد. 
می کند. اگر فرد دیگری اسرار تجاری شما را کشف کند؛ حتی بدون اینکه سرقت یا نقضی 

اتفاق بیفتد، شما هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.

حق پایگاه داده
بریتانیا  که  زمانی   ،1۹۹۸ سال  در  است(  متفاوت  نشر  حق  با  )که  داده  پایگاه  حق 
حق  شد.  انگلستان  قانون  وارد  کرد،  اجرا  را  اروپا  اتحادیه  داده  پایگاه  دستورالعمل 
پایگاه داده به منظور شناسایی سرمایه گذاری انجام شده در جمع آوری یک پایگاه داده 
)در اصل مجموعه ای قابل جست وجو از آثار مستقل( استفاده می شود و برخالف حق 
، نیازی به داشتن عنصر »خالقیت« برای کسب آن نیست. اولین مالک حق پایگاه  نشر
داده، عموما همان سازنده پایگاه داده و شخصی است که فرایند جمع آوری، تائید و 
ارائه محتواها را بر عهده گرفته است. مدت زمان محافظت حق پایگاه داده 1۵ سال 

است.

نماد بازرگانی
نماد بازرگانی یا نشان بازرگانی، نوعی از مالکیت معنوی است و شامل هر گونه رنگ، تصویر 
و نشانه می شود و برای تمایز میان یک کال یا خدمت با دیگر کاالها و خدمات همانند آن 
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به کار می رود. نماد بازرگانی درصورت ثبت شدن دارای اعتبار حقوقی است و تحت حمایت 
قانون قرار می گیرد.

چرا مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطالعات اهمیت دارد؟
و  پراکنده ای است و محصوالت  و  نامتمرکز  که فناوری اطالعات حوزه نسبتا  آنجایی  از 
سرویس های مختلفی توسط افراد بسیار زیادی تولید می شود، به همین خاطر عنصر 
اقتصاد  مثال،  به عنوان  دارد.  کلیدی  بسیار  نقش  حوزه  این  در  مشارکت  و  همکاری 
ایاالت متحده درحال رشد است و فضا برای کسی که به تنهایی بخواهد در یک صنعت 
در  امر  این  است.  ناکارآمد  دهد،  انجام  خودش  را  کارها  همه  و  کند  تالش  به خصوص 
صنعت فناوری اطالعات کامال مشهود است. هرچه همکاری و مشارکت در یک صنعت 
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، نقش قراردادها، بازار و مالکیت معنوی هم به مراتب 

بیشتر و پررنگ تر می شود.
مالکیت معنوی برای تامین مالی، بسیار حیاتی است. بیش از نیمی از ارزش یک شرکت، 
اغلب بر اساس دارایی نامشهود یا مالکیت معنوی آن درمقابل دارایی های مشهودش 
محاسبه می شود. زمانی که شما یک محصول نامشهود مانند نرم افزار در اختیار دارید، تا 
زمانی که از حمایت های قانونی برخوردار نباشد، ارزش واقعی خودش را نخواهد داشت. 
حفاظت از مالکیت معنوی منجر به ارتقا و بهبود پیشرفت های فناوری می شود؛ چراکه 
آن  می توانند  به راحتی  می شود،  محافظت  اختراعشان  حق  از  اینکه  به  توجه  با  نوآوران 
محصول و خالقیت را با دیگران نیز به اشتراک بگذارند. این کار درنهایت به  نفع جامعه 

خواهد بود، زیرا نوآوری های بیشتر منجر به افزایش پیشرفت و توسعه می شود.

چگونه از مالکیت معنوی نرم افزار محافظت کنیم؟
برای یک کفاش، محافظت از دارایی اش کار نسبتا راحتی است. او در پایان روز، مغازه اش 
که  کدی  از  نرم افزار  فروشنده  یک  چگونه  اما  شود.  وارد  نتواند  کسی  تا  می کند  قفل  را 
توسعه داده، محافظت کند و اطمینان داشته باشد که هیچ کس محصولش را نمی دزدد 
و به صورت غیرمجاز از آن استفاده نمی کند؟ اولین اقداماتی که باید قبل از ارائه محصولتان 

به بازار درراستای محافظت از مالکیت معنوی نرم افزار انجام دهید عبارت است از:
• با یک وکیل مشورت کنید تا دقیقا بدانید چه حقوقی دارید و چگونه می توانید از حق و 

حقوق خود محافظت کنید.
• برای حق اختراع درخواست دهید و عالئم تجاری خود را درصورت امکان ثبت کنید.
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• از کارمندان و پیمانکاران خود بخواهید که قبل از همکاری با شما، قرارداد عدم افشای 
دعاوی  کارشناسان  از  هاس،  داگ  و  هالیگان  آر.مارک  گفته  به  کنند.  امضا  را  اطالعات 
حقوقی مالکیت معنوی در سال ۲010، »کارمندان از ارکان اصلی حفاظت از اسرار تجاری شما 

هستند.« )راز موفقیت اسرار تجاری، مجله فوربس، 1۹ فوریه ۲010(
• داده های خودتان را در یک دستگاه امن ذخیره کرده و از بهترین روش ها برای حفظ 

امنیت داده هایتان استفاده کنید.
زمانی که فناوری و اختراع شما، آماده عرضه به بازار شد، شما به سیستم مدیریت مجوز 

قوی و موثر برای حفاظت از نرم افزار خود نیاز دارید.

شیوه محافظت  از مالکیت معنوی از طریق مدیریت مجوز
مجوز، به مشتری اجازه استفاده قانونی از محصول شما را می دهد. برای مثال زمانی که 
فردی برای استفاده از یک آپارتمان، هزینه ای پرداخت می کند، باید ابتدا با مالک آن آپارتمان 
قرارداد یا توافقنامه ای امضا کند و سپس، مالک کلیدی به او می دهد تا بتواند از آپارتمان 
استفاده کند. مجوز نرم افزار نقش همان قرارداد و کلید را دارد. در قالب یک قرارداد، یک 
توافقنامه مالکیت معنوی نرم افزار بین فروشنده و کاربر، درمورد نحوه استفاده از نرم افزار 
است. به عنوان یک کلید، مدیریت مجوز به کاربر اجازه دسترسی به نرم افزار را می دهد و 

کاربر می تواند طبق شرایط قرارداد مالکیت معنوی نرم افزار، از آن استفاده کند.
شاید دزدی از یک آپارتمان، نسبت به کپی کردن یا انتقال برنامه به دیگر دستگاه و استفاده 
از آن توسط کاربران غیرمجاز، کار سخت تری باشد. اگر از مالکیت معنوی محصولتان با 
یک سیستم مدیریت مجوز خوب محافظت نکرده باشید، به راحتی موردسوءاستفاده 

قرار می گیرد.

آمار و ارقامی از سراسر دنیا
برای درک  کشوری  به مالکیت معنوی در هر  ارقام مربوط  و  آمار  که  هیچ شکی نیست 
آن کشور ضروری است. این ارقام می توانند به ما نشان دهند  مسیر نوآوری و توسعه 
از عوامل مهم  آمارهای جهانی چقدر خوب عمل کرده و یکی  با توجه به  که یک کشور 
رشد اقتصادی به شمار می رود. در ادامه برخی آمار و ارقام های در دسترس نشان داده 
شده است، اما باید گفت که سرقت مالکیت معنوی یکی از مهم ترین تهدیدها در این 
حوزه به حساب می آید. پیشرفت تکنولوژی و سهولت در دستیابی به اطالعات از طریق 
ابزارهای دیجیتال، تهدیدها را بیشتر از قبل کرده است. به همین دلیل باید همه صنایع 
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و بخش های مختلف آنها، در استراتژی هایی که آمار جرایم مالکیت معنوی را تحت کنترل 
نگه می دارند، مشارکت داشته باشند.

• جالب است بدانید که بهترین کشور درخصوص حقوق مالکیت معنوی، ایاالت متحده 
معرفی شده است.

• تعداد درخواست های ثبت اختراع در سال 1۹۹0،  ۹۹۷،۵01 عدد بوده است.
• تعداد کل درخواست های ثبت اختراع درحال حاضر عدد 3،401،100 است.

 

ثبت اختراعات در سراسر جهان در سال ۲0۲1، رشد 3.6 درصدی داشته است.

 
  اداره مربوط به حقوق مالکیت معنوی در چین در سال ۲0۲1، حدود 1.60 میلیون درخواست 
ثبت اختراع دریافت کرد. بعد از چین، ایاالت متحده، ژاپن، کره و دفتر ثبت اختراع اروپا در 

رده های بعدی قرار دارند.
جالــب اســت بدانیــد کــه متقاضیــان ثبــت اختــراع در چیــن و ایاالت متحده بیشــتر در زمینه 

ثبت حق اختراع جهانی در سال ۲0۲1

بیشترین حق ثبت اختراع برای کجاست؟

  ۲0۲0 ۲0۲1

حق اختراع 3.4million

چین
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جمهوری کره
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فنــاوری کامپیوتــر، درخواســت داده انــد و در ژاپــن و آلمــان ایــن درخواســت ها در حــوزه 
ماشــین آالت الکتریکــی و در کــره در حــوزه ارتباطــات دیجیتالــی بــوده اســت.

 

در حوزه حق نشر، تعداد درخواست های ارائه شده در سال ۲01۵ تا ۲016، ۸6۷4 مورد بوده 
که به عدد 11163 درخواست در سال ۲0۲1-۲0۲۲ رسیده است.

درخواست ها 

درخواست حق نشر

بیشترین درخواست معاهده همکاری ثبت اختراع )PCT( در هر کشور مربوط به چه حوزه ای بوده است؟
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فناوری پزشکی
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اندازه گیری و سنجش

فناوری های صوتی- تصویری

چین ایاالت متحده ژاپن جمهوری کره آلمان
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جدول زیر نیز نشان دهنده درخواست های حق نشر ارائه شده و ثبت شده بر اساس مبدا 
اعالم شده توسط متقاضی در سال مالی ۲0۲1-۲0۲۲ بوده است. در این جدول، باالترین 

تعداد برای  کشور کاناداست:

استرالیا
بنگالدش

بلژیک
کامرون

کانادا
جزیره کیمن

چین
کلمبیا

کرواسی
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هائیتی
هنگ کنگ

ایسلند
هند

ایران
ایرلند
ایتالیا
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راهکارهای فنی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی
الگوریتم های اثر انگشت

این موضوع ثابت شده که استفاده فناوری انگشت نگاری دیجیتال، راهی قابل اعتماد 
برای محافظت از حریم خصوصی و حق نشر محصوالت دیجیتالی دربرابر توزیع غیرمجاز و 
جلوگیری از حمالت سایبری است. برای هر طراحی الگوریتم اثر انگشت، باید این ویژگی ها 
در نظر گرفته شود: استحکام، تفکیک پذیری، فشرده بودن و غیرقابل پیش بینی بودن. 
برای اینکه الگوریتم اثر انگشت کار کند، باید مجموعه ای از بردارهای ویژگی از محتوای 
بردارهای ویژگی های  از  پایگاه داده ای  با  باید  بردارها  این  منبع استخراج شود و سپس 
شناخته شده مرتبط با محتوای دارای حق چاپ، مقایسه شود. درصورتی که مطابقت کافی 
میان الگوی منبع و الگوی کتابخانه وجود داشته باشد، یکسان در نظر گرفته می شوند. 
اکثر تکنیک های اثر انگشت صوتی، تصویری و ویدئویی، یا ویژگی های ایجادشده به صورت 
دستی را استخراج می کنند یا یک شبکه عصبی را برای استخراج ویژگی های اثر انگشت 

آموزش می دهند.
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امضای دیجیتال به عنوان اثر انگشت دیجیتال تعریف می شود. از امضای دیجیتالی برای 
تائید و تصدیق ارسال یک داده خاص توسط یک نهاد خاص استفاده می شود. برای هر 
کپی از اسناد، یک امضای متفاوت اعمال می شود. این امضاها باالترین حد محافظت از 
داده ها را فراهم می آورند و می توان از آن برای ردیابی متجاوزان نیز استفاده کرد. با توجه 
به افزایش تعداد ویدئوهای ارسال شده در شبکه های اجتماعی و پلتفرم های ویدئویی، 
تشخیص  مانند  کاربردی  برنامه های  سری  یک  برای  ویدئویی  کلیپ های  متمرکز سازی 
نقض حق نسخه برداری در فیلم ها، بسیار مهم است. »الهوری قوتی« نویسنده و استاد 
علوم کامپیوتر در دانشگاه »امیر سلطان« عربستان، یک روش انگشت نگاری قابل اعتماد 
و مبتنی بر ادراک پیشنهاد کرد که می تواند هم برای احراز هویت و هم برای شناسایی 
داده های ویدیوئی مورد استفاده قرار بگیرد. از طرف دیگر »جیالو چن« استاد دانشگاه 
ججیانگ چین و همکارانش نیز یک روش آزمایش منحصربه فرد را ارائه کردند که به لحاظ 
آماری دو مدل یادگیری عمیق یعنی مدل قربانی و مدل مظنون را برای محافظت از حق 

نشر، مقایسه می کند.
برای مدیریت حریم  رابطه ای  پایگاه های داده  از ویژگی های دیجیتال در  برای محافظت 
این  است.  شده  ارائه  ابری  محیط  برای  انگشت نگاری  رویکرد  یک  دیجیتال،  خصوصی 
روش جدید انگشت نگاری، اثرگذاری و قابلیت اعتماد بیشتری دارد. این روش می تواند 
مشکالتی مانند جاگذاری امن داده ها در ابر را حل کند؛ موضوعی که برای امنیت پایگاه 

داده رابطه ای، بسیار ضروری است.
الگوریتم های  واترمارکینگ

فرایند جاگذاری داده ها در یک عنصر چندرسانه ای مانند تصویر، فایل صوتی یا ویدئویی 
به عنوان واترمارک شناخته می شود. الگوریتم های جاگذاری، استخراج و روش تشخیص 
یک الگوریتم واترمارک را تشکیل می دهند. واترمارک ها را می توان در یک دامنه تبدیل یا 
دامنه پیکسل گنجاند. واترمارک های تعبیه شده در برنامه های چندرسانه ای باید غیرقابل 

تشخیص، معتبر و بزرگ باشند.
پرداختن به برخی دغدغه ها

برای ارتقای پاسخگویی و به اشتراک گذاری مسئوالنه داده ها برای همه ذی نفعان، داشتن 
یک چارچوب فنی متفاوت بر اساس مفاهیم حقوقی امانت داری، ضروری است. بررسی ها 
نشان می دهد که مالکیت داده ها و تکنیک های حفاظت، محدود هستند و ممکن است 
مشکالت پلتفرم های داده های متقابل و برنامه های کاربردی کالن داده ها را حل نکنند. 
اعتقاد بر این است که داده های مشترک ضروری باید در قالب مالکیت معنوی فردی مورد 
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حفاظت قرار بگیرند، زیرا هیچ حقوق خاصی برای پلتفرم های چند پایگاه داده ای۲ وجود 
ندارد. به اشتراک گذاری داده تحت این نوع مالکیت بسیار دشوارتر می شود به خصوص در 
هنگام استفاده از خدمات داده متقابل. شرکت های کوچک تحقیق وتوسعه ممکن است 
به  اندازه کافی از حق ثبت اختراع بهره نبرند و به دلیل موضوع حفاظت از مالکیت معنوی 
برای اختراعات، با موانع مختلفی برای استفاده یا توسعه فناوری های نوآورانه مواجه شوند.
سایر  که  است  آن  نوآوری،  مالکیت  حفظ  برای  تحقیق وتوسعه  شرکت های  مشکل 
نکرده اند،  چندانی  سرمایه گذاری  توسعه  فرایند  در  که  اطالعات  فناوری  شرکت های 
ع آن را از  می توانند این ایده را تکرار، محصول جدید را با قیمت پایین تری عرضه و مختر
میدان به در کنند. مشکل تطبیق پذیری را می توان با حقوق مالکیت معنوی برطرف کرد به 
این طریق که به شرکت ها سطح معقولی از انحصار در استفاده از نوآوری می دهد. این امر 
هم انگیزه ای برای نوآوری و هم فرصتی برای توسعه محصوالت و فرایندهای جدید فراهم 

می کند.
حقوق مالکیت معنوی به شرکت ها این توانایی را می دهد که درمورد قراردادهای مجوز 
با سایر شرکت ها مذاکره کنند تا بتوانند محصوالت جدید را به بازار عرضه کنند. توانایی 
جمع آوری پول از سرمایه گذاران به ویژه فرشتگان کسب وکار و سرمایه گذاران خطرپذیر، 

گاهی اوقات می تواند بسیار حیاتی باشد.
ایده اساسی پشت مالکیت معنوی، می تواند نوآوری را ترویج کند. واضح است که مالکیت 
معنوی و نوآوری ارتباط نزدیکی با هم دارند. همان گونه که دارایی های اطالعاتی به پایه و 
اساس اقتصاد دانش تبدیل شده اند، مالکیت معنوی برای شرکت ها در سراسر جهان 
اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. حقوق مالکیت معنوی به ابزاری حیاتی برای به دست 
تحقیق وتوسعه،  خالقانه  نتایج  از  استفاده  شرکت،  اطالعاتی  دارایی های  بر  کنترل  آورن 
تسهیل صدور مجوز فناوری و ترویج محصوالت و خدمات بهبودیافته یا جدید بر اساس 

نوآوری و خالقیت در خدمات چند پلتفرمی تبدیل شده است.
ما وارد عصر جدیدی در دنیای مالکیت معنوی شده ایم؛ جایی که شکل کامال جدیدی از 
مشارکت ها و محصوالت دائما درحال ظهور به مردم در سراسر دنیا اجازه می دهد تا در 
یک اکوسیستم همکاری کنند. به طور کلی دو راهکار اصلی برای حقوق مالکیت معنوی 
وجود دارد. اولین راهکار از طریق راه حل های غیرفنی مانند توافق نامه های قانونی )شرایط 
و  انگشت نگاری  الگوریتم های  چون  فنی  راه حل های  ارائه  با  دومی  و  غیره(  و  استفاده 
تکنیک های رمزنگاری است. هر راهکار برای یک مشکل مالکیت فکری خاص طراحی 

2. cross-database platforms
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شده و ما به وضوح می بینیم که راه حل جامعی وجود ندارد. به همین دلیل به یک راه حل 
جدید مبتنی بر هر دو راهکار نیاز داریم.

بالکچین از نظر اثبات مالکیت و تراکنش های مختلف می تواند یک راهکار کامال انقالبی 
باشد، زیرا هیچ نیازی به واسطه ندارد و می تواند داده های تغییرناپذیر از جمله سوابق 
و اثبات مالکیت را ذخیره کند. ثبت متمرکز مالکیت معنوی را می توان به لطف فناوری 
برای  می توان  بالکچین  بر  مبتنی  کپی رایت  سوابق  کرد.  حذف  کامل  به طور  بالکچین 
از این  آثار هنری مانند تصاویر یا موسیقی بسیار مفید باشد. با استفاده  از  محافظت 
حداکثر  به  را  درآمدشان  و  کنند  ردیابی  را  خود  آثار  فورا  می توانند  آن  صاحبان  فناوری 
برسانند. این امکان وجود دارد که اطالعات و داده های خاصی حاوی اسرار تجاری قابل 
فناوری  چیزی  چه  که  بیاید  پیش  سوال  این  شاید  باشند.  ردیابی  و  نظارت  دسترسی، 
بالکچین را منحصربه فرد و مناسب برای حفاظت از مالکیت معنوی می کند؟ جواب این 
است که به جای رویکرد سنتی مشتری-سرور، بالکچین از مدل »همتابه همتا« استفاده 
می کند که در آن هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد. درنتیجه داده های موجود در بلوک های 
قدیمی را نمی توان تغییر داد و همین امر باعث می شود بالکچین به یک ابزار رکورد خالص 
تبدیل شود. درنهایت بالکچین روی یک دفتر کل اطالعات و داده های غیرمتمرکز با سطح 

باالیی از امنیت تمرکز می کند.
ایده قراردادهای هوشمند یکی دیگر از اجزای هیجان انگیز فناوری بالکچین است. از نظر 
فنی، قراردادهای هوشمند به جای مذاکرات قانونی معمول، روی بالکچین اجرا می شوند. 
شما دستورالعمل هایی را برای هنجارها و جریمه های مربوطه تنظیم و آن را به طور خودکار 
اجرا می کنید. هر کسی می تواند یک تابع خاص را مشخص کند و سایر رایانه ها در مالکیت 
معنوی مجازی  سازی می شوند. با این حال به دلیل یک سری کاستی ها، فناوری بالکچین 

ممکن است روش  بهینه ای برای شناسایی و محافظت از مالکیت معنوی نباشد.

منابع: 
]1] Wipo.int
]2] academic.oup.com
]3] »a survey of intellectual property rights protection in big data«
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عامل  به  تبدیل  امروزه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
زیربنایی تحول و نوسازی صنایع، سازمان ها و کسب وکارها 
»تحول  به  آن  از  چهارم  صنعتی  انقالب  آنچه  است.  شده 
دیجیتال«1 یاد می کند، به این معناست که سازمان ها باید 
با تحول در شیوه های رهبری، تفکر راهبردی و فعالیت های 
عملیاتی خود، از مزایای خلق شده توسط فناوری های نوین 
افزایش بهره وری  برای  اثربخش  و  به  شکلی هوشمندانه 
سازمانی، کمک به تحقق اهداف سازمانی و بهبود تجربه  
تأمین کنندگان،  مشتریان،  کارکنان،  میان  تعاملی  و  کاری 

ارائه  یک چارچوب فرایندی کالن برای تصمیم گیری درمورد برون سپاری و 
مدیریت پروژه های نرم افزاری در سازمان ها

ع  موضو به  راهبردی  نگاه  داشتن  لزوم 
فناوری اطالعات و نرم افزار در سازمان

علی نعمتی شهاب
پژوهشگر تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و پرداخت

1.  Digital Transformation



شرکا و ذی نفعان با سازمان استفاده کنند.
اگرچــه تحــول دیجیتــال، رویکــردی راهبــردی و کالن بــرای تحــول و بازآفرینــی کســب وکار 
امــا عامــل  بــرای ذی نفعــان و مشــتریان ســازمان اســت؛  آن  و روش هــای خلــق ارزش 
ســازمان  درون  در  دیجیتــال  فنــاوری  از  بهره بــرداری  چگونگــی  بــه  موفقیــت،  اصلــی 
بازمی گــردد. درواقــع بایــد بگوییــم اگرچــه دیجیتالی کــردن روش هــای تعامــل بــا مشــتریان 
آنهــا یــک ســرمایه گذاری کلیــدی بــرای سازمان هاســت؛ امــا مــدل  و خدمت رســانی بــه 
کســب و کار هــر ســازمان، دارای ابعــاد درون ســازمانی اســت کــه بخــش مهمــی از آن بــه 
تحــول معمــاری ســازمانی )شــامل معمــاری فرایندهــا، معمــاری داده و معمــاری ســامانه ها 
و نرم افزارهــای کاربــردی ســازمان( بازمی گــردد. بنابرایــن تحــول دیجیتــال تنهــا شــامل 
تحــول کانال هــای ارتباطــی ســازمان بــا مشــتریان از طریق فنــاوری دیجیتال )مثــال راه اندازی 
فــروش اینترنتــی یــا پشــتیبانی از طریــق وب ســایت( نیســت؛ بلکــه یــک »ســرمایه گذاری« 

ــت. ــازمان اس ــاد س ــی ابع ــول تمام روی تح

و  سازمان ها  در  نرم افزاری  پروژه های  تعریف  موجود  وضعیت  به  نگاهی 
چالش های آن

موشکافانه  و  دقیق  فرایندی  می آید،  میان  به  سخن  »سرمایه گذاری«  از  وقتی  طبیعتا 
)و به صورت خاص منابع مالی( به  برای تصمیم گیری تخصیص منابع محدود سازمانی 
ذهن متبادر می شود. با این حال همچنان نگاه بسیاری از سازمان های ما چه در بخش 
دولتی و چه در بخش خصوصی به موضوع کاربرد فناوری اطالعات، نه یک نگاه راهبردی 
چه  که  معنا  این  به  است،  هزینه محور  و  عملیات محور  نگاهی  بلکه  سرمایه گذاری،  و 
فرایندهایی را باید الکترونیکی کنیم و برای این کار چقدر بودجه در اختیار داریم. اینکه 
»چرا باید فرایند )الف( یا )ب( را الکترونیکی کنیم« سؤالی است که در بسیاری از موارد 

جواب هایی این چنینی را دریافت خواهد کرد:
کسب وکاری  و واحدهای  ارشد  تنها مجری تصمیمات مدیران  اطالعات   واحد فناوری 

است.
 چون سازمان های مشابه یا رقیب، این فرایند را الکترونیکی کرده اند. 

 چون در دنیای امروز باید فرایندهای سازمانی را الکترونیکی کرد و برای این فرایند هم 
نرم افزار )ج( در بازار وجود دارد.

پاسخ هایی مانند گزاره های فوق، تبدیل به اصول موضوعه  بسیاری از سازمان ها در حوزه  
فناوری اطالعات شده اند.
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بدین ترتیب معموال فرایند تأمین نرم افزارهای مورد نیاز سازمان به  شکل زیر است:
1. درخواستی برای تأمین راهکار نرم افزاری یا الکترونیکی کردن فرایندها از سوی مدیریت 

سازمان یا واحدهای کسب وکاری و عملیاتی به واحد فناوری اطالعات ارسال می شود.
۲. واحد فناوری اطالعات درخواست مورد نظر را بررسی می کند و از تطبیق آن با اولویت های 

سازمان و اولویت ها و بودجه  واحد فناوری اطالعات اطمینان حاصل می کند.
3. با جست وجو در اینترنت یا انتشار فراخوان عمومی، تامین کنندگان احتمالی نرم افزار 
شناسایی می شوند.  )اگر نرم افزار مورد نظر از نوع نرم افزارهای سفارش مشتری باشد و 
در بازار به صورت آماده نباشد، از شرکت های تولیدکننده  نرم افزارهای سفارشی دعوت به  

عمل می آید.(
4. کلیات درخواست سازمان درمورد نرم افزار مورد نظر، اغلب در قالب شفاهی و در بعضی 
موارد )به ویژه در بخش دولتی که الزام قانونی وجود دارد( در قالب سند درخواست برای 
است  ممکن  می گیرد.  قرار  متقاضی  شرکت های  اختیار  در  مکتوب،   )RFP۲( پیشنهاد 
روش دریافت پیشنهادات برگزاری مناقصه )که خودش انواع مختلفی دارد( یا استعالم 
)از چند شرکت محدود( باشد. سپس با دریافت پیشنهادات فنی و اجرایی و مالی آنها و 
درنظرداشتن رزومه و سوابق آنها با تصمیم گیری کمیسیون معامالت سازمان، پیمانکار 

برنده انتخاب می شود.
۵. پیمانکار برنده پس از عقد قرارداد است که می تواند در جریان جزئیات پروژه قرار بگیرد. 
در این مرحله پیمانکار در ابتدا باید )حتی برای نرم افزارهای آماده از قبل(، تمامی جزئیات 
نرم افزار مورد نظر کارفرما را در قالب شناسایی نیازمندی های کارکردی3 و نیازمندی های غیر 
کارکردی4  مستندسازی کند و سپس پیشنهاد فنی ارائه شده در مرحله  مناقصه/ استعالم 
را در قالب سند معماری فنی )SRS( دقیق کند تا دامنه  فنی و اجرایی پروژه  خود را مشخص 

سازد. 
فرایند فوق یک فرایند معمول در سازمان های دولتی است و شرکت های خصوصی بزرگ 
که واحد فناوری اطالعات مستقلی دارند هم عموما به همین روش عمل می کنند. اما این 

روش دارای چالش های مختلفی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. در بسیاری از مواقع، مرحله  تعریف کلیات پروژه بدون تهیه ی سند RFP طی می شود و 
درنتیجه کارفرما و پیمانکار هر دو در زمان آغاز پروژه درکی از دامنه  پروژه ندارند. درنتیجه در 

زمان اجرا دچار اختالف نظر جدی درمورد حجم کار و هزینه  پروژه می شوند.
۲. اضافه کردن یک سامانه و نرم افزار جدید به سازمان نمی تواند بدون درنظرداشتن معماری 

2.  Request For Proposal 3. Functional Requirements 4. Non Functional Requirements
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سازمانی به ویژه معماری نرم افزار و داده  سازمان صورت بگیرد؛ چراکه در غیر این  صورت، 
هماهنگ سازی و اتصال فرایندهای مختلف که توسط نرم افزارهای مختلفی الکترونیکی 
شده اند و همچنین یکپارچگی داده ها در سطح کل سازمان و بین سامانه های گوناگون، 
دچار چالش جدی خواهد شد. یکی از ریشه های ایجاد چالش جزیره ای بودن نرم افزارها 
و پایگاه های داده  که بسیاری از سازمان های ایرانی با آن دست و پنجه نرم  می کنند، در 

همین شیوه  تامین نرم افزار غیرسیستماتیک نهفته است.
3. درعین حال بدون وجود تفکر راهبردی فناوری اطالعات در سازمان و مشخص نبودن 
بدون  حتی  نرم افزار،  جمله  از  اطالعات  فناوری  راهکارهای  تأمین  کالن  سیاست های 
درنظرداشتن دو چالش فوق هم اغلب پروژه های نرم افزاری در خطر شکست قرار دارند؛ 
چراکه طبیعتا هر پیمانکاری براساس رویکرد فنی و توانایی های خود، از فناوری ها و معماری  
و ابزارهای تولید متفاوتی استفاده می کند که لزوما در میدان عمل نمی تواند پاسخگوی 
پیچیدگی  روی  انتخابی  زیرساختی  معماری  نوع  مثال  به عنوان  باشد.  سازمان  نیازهای 
پیاده سازی، زمان و هزینه  پروژه تاثیرگذار است. از سوی دیگر همین نوع معماری روی 
زیرساخت سرور مورد نیاز سازمان، توان مقیاس پذیری و امن بودن سامانه هم تأثیرگذار 

است که لزوما تأمین هزینه های نگهداری سامانه ممکن است در توان سازمان نباشد.
4. چه در سطح بین المللی و چه در سطح کشوری، استانداردها و قوانین و مقرراتی وجود 
دارند که رعایت شکلی آنها برای اجرای پروژه های نرم افزاری الزامی است. به عنوان مثال 
قانون مناقصات در بخش دولتی. عالوه بر آن، با پیشرفت و تحول عمیق استانداردها 
و رویکردهای مدیریت پروژه  تولید نرم افزار و فرایند توسعه  نرم افزار در جهان در دو دهه  
افزایش  را  نرم افزاری  پروژه   موفقیت  احتمال  که  مدرن تر  رویکردهای  از  استفاده  اخیر، 
نرم افزاری  پروژه   به  که  رویکرد سنتی  این حال همچنان  با  می دهند هم ضروری است. 
از  پیش  حتی  نرم افزاری  پروژه های  شده  باعث  دارد،  عمرانی  پروژه های  همچون  نگاهی 

آغازشدن هم در معرض ریسک شکست قرار داشته باشند!
۵. نگاه مرکز هزینه محور به فناوری اطالعات و به ویژه نرم افزار در سازمان ها باعث شده 
بگیرد.  قرار  اولویت  در  هزینه  کمترین  با  پیشنهاددهنده  انتخاب  پروژه ها  اغلب  در  تا 
اگرچه روش هایی چون »انتخاب ترکیبی بر اساس کیفیت و هزینه )QCBS(« که در قانون 
مناقصات هم مورد تأکید قرار گرفته تا حدودی تالش کرده اند تا از این مشکل جلوگیری 
کنند؛ اما تجربه  دهه ها پروژه  نرم افزاری شکست خورده در کشور نشان از آن دارد که باید 
طرحی نو در زمینه  فرایند انتخاب پیمانکاران نرم افزاری درانداخت که در آن، خطر انتخاب 

مجریان با توان فنی پایین تر که به هر قیمتی به دنبال جذب پروژه ها هستند، کمتر شود.
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مرور استانداردها و تجارب بین المللی نشان از آن دارد که اگر به موضوع »سرمایه گذاری در 
حوزه  فناوری اطالعات«، با دیدی عمیق تر بنگریم و آن را مانند یک تصمیم گیری راهبردی در 
نظر بگیریم، می توانیم برای چالش های فوق تا حدود زیادی راهکارهایی منطقی بیندیشیم. 

و  برون ســپاری  درمــورد  تصمیم گیــری  بــرای  کالن  فراینــدی  چارچــوب  یــک 
ســازمان ها در  نرم افــزاری  پروژه هــای  مدیریــت 

در ادامه  این مقاله تالش می شود یک رویکرد کاربردی دو مرحله ای برای »انتخاب پیمانکار 
نرم افزار« ارائه شود که منطبق با استانداردهای بین المللی و مبتنی بر تجربه نگارنده  شامل 
نزدیک به دو دهه فعالیت در صنعت فاوای کشور و همکاری با ده ها سازمان دولتی و 
خصوصی در اندازه های مختلف اعم از بزرگ )Enterprise( و کوچک و متوسط )SME( است.

گام اول: تصمیم گیری درمورد سیاست های کالن تأمین راهکارهای فناوری 
اطالعات در سازمان

سیاست ها یا خط مشی ها )Policy( اصولی کلی است که راهنمای تصمیم گیری در سازمان 
محسوب می شود. تصمیم گیری در چارچوب خط مشی ها صورت می گیرد و سیاست ها، 
رهنمودها و قواعدی هستند که محدوده  انجام کارها را در سازمان تعیین می کنند. این 
قواعد اغلب در زمان تصمیمات عملیاتی به   کار مدیران سازمان می آیند. به  همین ترتیب 
می توانیم بگوییم که سیاست های فناوری اطالعات عبارتند از: »راهنمای کلی فعالیت های 

عملیاتی در محدوده  استراتژی  IT سازمان.« 
چراکه  است؛  پیچیده ای  بسیار  موضوع  سازمان،  در  فاوا  کالن  سیاست های  تعیین 
مالحظات بسیار زیادی را باید در آن در نظر گرفت. به عنوان مثال بسیاری از سازمان ها 
و شرکت ها در سال های اخیر واحدهای نرم افزاری داخلی خود را شکل داده اند؛ بنابراین 
باید در سیاست گذاری ها به این توجه شود که عامل تصمیم گیری درمورد درون سپاری یا 

برون سپاری پروژه های توسعه  نرم افزار چیست؟
همچنین در تعریف و ارجاع پروژه های نرم افزاری فقط تولید نرم افزار مطرح نیست و در 
بسیاری موارد الزم است یک نرم افزار آماده از بازار خریداری شود یا اینکه بسته  نرم افزاری 

آماده  خرید بر اساس نیازهای سازمان  خریدار، سفارشی سازی شود؟
با  نرم افزار فقط  تولید  در  که  این است  آن توجه شود  به  که الزم است  موضوع دیگری 
نرم افزارهای مورد نیاز برای مکانیزه سازی فرایندهای خدماتی در سازمان ها مواجه نیستیم، 
بلکه بسیاری از حوزه های نرم افزاری تخصصی وجود دارد که روی موضوعات فرایندهای 
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و  هستند  متمرکز   ۵)IOT حوزه   در  )به ویژه  سخت افزاری  تجهیزات  به  اتصال  یا  تولیدی 
همچنین  و  جدید  فناوری های  این  به  باید  چگونه  دارند.  را  خود  خاص  نیازمندی های 
 ،)IT Governance( اطالعات  فناوری  حاکمیت  سازمان،  در  دیجیتال  تحول  مالحظات 
عملیات فناوری اطالعات در سازمان )ITOps(، امنیت تولید نرم افزار و همچنین مالحظات 
 SaaS، PaaS، IaaS :مربوط به رویکردهای نوین زیرساخت فناوری به ویژه رایانش ابری نظیر

و... در زمان تصمیم گیری درمورد تعریف یک پروژه  جدید نرم افزاری توجه کنیم؟
مالحظات مربوط به الیسنس نرم افزار به ویژه در حوزه  استفاده از نرم افزارهای متن باز )مانند 
ERPهای Open Source( و ابزارهای اوپن سورس تولید و توسعه  نرم افزار )مانند دات نت 
ُکر مایکروسافت( با درنظرداشتن مالحظات امنیتی و اقتصادی فنی و همچنین چالش های 

ناشی از تحریم، موضوع مهم دیگری است که الزم است مورد دقت کافی قرار بگیرند.
ضمنا تاثیرات ظهور فناوری های نوین توسعه  نرم افزار بدون نیاز به دانش برنامه نویسی 
و درهم  از یک سو   No Code و  Low Code ابزارهای نظیر BPMSها، Headless CMSها، 
آمیخته شدن فناوری های نوینی چون هوش مصنوعی، کالن داده و داده کاوی، بالکچین 
آنها  برای  سازمان  است  الزم  که  هستند  دیگری  موضوعات  هم  نرم افزار  صنعت  با  و... 

سیاست مشخصی داشته باشد.
همان طور که مشاهده کردید، موضوعات بسیار متنوعی درمورد سیاست گذاری تامین 
نیازی  حال  این  با  بگیرند.  قرار  توجه  مورد  باید  سازمان  در  اطالعات  فناوری  راهکارهای 
را  مشخصی  سیاست  خود  برای  موضوعات  تمامی  درمورد  سازمان ها  تمام  که  نیست 
اتخاذ کنند. درواقع تجربه نشان می دهد که سه مجموعه سیاست کلی در حوزه  تأمین 
راهکارهای فاوا می تواند تا حدود زیادی چارچوب تصمیم گیری  کالن سازمان را در این حوزه 

شکل دهد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
گفتنی است سه حوزه  سیاست های فاوای مورد اشاره هم می تواند به صورت کلی توسط 
سازمان در چارچوب »استراتژی فناوری اطالعات سازمان« شکل بگیرد و هم به صورت 
اقتضایی و به ازای هر پروژه در مورد آن با توجه به مزایا و معایب هر گزینه تصمیم گیری شود.

الفـ  روش تامین راه حل های فاوا
راه حل های فاوا به دو صورت راه حل های آماده و سفارشی تأمین می شوند. راه حل های 
آماده بدون سفارش خاصی از جانب یک مشتری توسط شرکت های فعال در زمینه  تولید 

راه حل های فاوا تهیه و در بازار عرضه می شوند.

5. Internet of things
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گزینه های مطرح در زمینه  روش تأمین راه حل های فاوا به همراه مزایا و معایب هر یک در 
شکل زیر ارائه شده است:

 

با توجه به مزایا و معایب مطرح درمورد هر یک از گزینه ها، الگوی منتخب برای تامین 
راه حل های فاوا را می توان به صورت موردی در هر پروژه انتخاب کرد.

بـ  الگوی انتخاب فناوری 
امروزه تصمیم گیری در زمینه  استفاده از آخرین فناوری  های فناوری اطالعات در سازمان ها 
مباحث فراوانی را به  همراه دارد. منظور از آخرین فناوری  ها، فناوری  هایی است که به تازگی 
آنها اطمینان وجود  به بازار عرضه شده اند و هنوز نسبت به کاربرد مناسب و اثربخش 
ندارد؛ با این حال درصورت کاربردی شدن این فناوری  ها بهره بری از آنها برای شرکت مزیت 
ایجاد می کند. فناوری  های موجود قابل دسترسی نیز فناوری  هایی هستند که در دوره ای 
نسبتا طوالنی در عمل مورد استفاده قرار گرفته اند و اطمینان پذیری آنها اثبات شده است. 
بر این اساس، گزینه های مطرح در زمینه  الگوی انتخاب فناوری  به  همراه مزایا و معایب هر 

یک در شکل زیر ارائه شده است:

معایبمزایاگزینه ها

خرید راه حل های آماده 
)شاملERP/ سامانه های 

جامع تخصصی(

• پایین بودن هزینه های تولید و نگهداری
• پایین بودن ریسک های تولید

• کاهش زمان تولید
• استفاده از تجربیات مشابه

• عدم مالکیت راه حل توسط شرکت
• عدم انعطاف پذیری

• احتمال کاهش امنیت
• وابستگی به تأمین کنندگان

• مالکیت راه حل توسط شرکت
• انعطاف پذیری کامل

• عدم وابستگی به تأمین کنندگان

• باال بودن هزینه های تولید و نگهداری
• باال رفتن ریسک های تولید

• افزایش زمان تولید
سفارش تولید راه حل

روش تأمین راه   حل های فاوا

مدل ترکیبی
) هیبریدی(

معایبمزایاگزینه ها

استفاده از آخرین 
فناوری ها

• پایین بودن هزینه های نگهداری
• توسعه پذیری

• پیشگامی در استفاده از فناوری
• جذابیت برای سرمایه انسانی

• ضعف ظرفیت های فناوری الزم در داخل کشور
• احتمال شکست فناوری

• باال بودن هزینه ی تأمین
• افزایش شدید ریسک ها

• هزینه  تأمین معقول و مناسب
• کاهش ریسک های عملیاتی

• ثبات و قابلیت اطمینان

• احتمال عدم سازگاری با فناوری های آینده
• افزایش هزینه  نگهداری در طول زمان
• کاهش امکان توسعه پذیری در آینده

سفارش تولید راه حل

الگوی انتخاب فناوری

مدل ترکیبی
) هیبریدی(
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با توجه به مزایا و معایب مطرح درمورد هر یک از گزینه ها، الگوی منتخب در هر پروژه قابل 
انتخاب است. 

جـ  فناوری  پایه  نرم افزاری
نرم افزارها ی  جنبش  گزینه   دو  بر  نرم افزارها  تهیه   در  اساسی  فناوری های  حاضر  درحال 
از  عبارت  متن باز  نرم افزارهای  جنبش  است.  یافته  تمرکز  تجاری  نرم افزارهای  و  متن باز 
تولید  پشتیبان  مستندات  سایر  و  منبع  کد  )مانند  آن  منابع  که  است  سیستم هایی 
نرم افزارها، منابع  این  گرفته است. درمقابل  آزاد در اختیار همگان قرار  ( به طور  نرم افزار

اطالعاتی و فرایندی نرم افزارهای تجاری تنها در اختیار شرکت تولید کننده  نرم افزار است.
بر این اساس، گزینه های مطرح در زمینه  فناوری  پایه  نرم افزاری به  همراه مزایا و معایب هر 

یک در شکل زیر ارائه شده است:

با توجه به مزایا و معایب مطرح درمورد هر یک از گزینه ها و با درنظرگرفتن این  نکته که 
عمال راه حل های متن باز هم برای استفاده  تجاری نیز باید همراه با بسته ای از خدمات 
در  امکانات  نظر  از  معموال  راه حل ها  این  درعین حال  و  پشتیبانی شان خریداری شوند 
قابل  سازمان،  منتخب  الگوی  هستند،  تجاری  راه حل های  به  نسبت  پایین تری  سطح 

انتخاب خواهد بود.

گام دوم: تعریف پروژه  نرم افزاری و انتخاب پیمانکار
فناوری  راهکارهای  تامین  نحوه   درمورد  سازمان  کلی  سیاست های  تعیین  از  پس 
اطالعات، نوبت پرداختن به پروژه  مورد نظر می رسد. اگرچه برای تعریف پروژه  نرم افزاری 

معایبمزایاگزینه ها

متن باز با خرید الیسنس 
تجاری

• پایین بودن هزینه های  تأمین در 
برابر گزینه های تجاری

• انعطاف پذیری در سفارشی سازی 
حداکثری مطابق نیاز های سازمان

• باال بودن هزینه ی نگهداری
• محدودیت در انتخاب راه حل ها

• عدم هم سویی با آخرین روند های 
صنعت

• پایین بودن هزینه ی نگهداری
• تنوع انتخاب های ممکن

• باال بودن هزینه های تأمین و نگهداری
• عدم مالکیت راه حل توسط شرکت

• سطح پایین انعطاف پذیری در سفارشی سازی 
نرم افزاری مطابق نیاز های سازمان

راه حل های تجاری

فناوری پایه نرم افزاری

مدل ترکیبی
) هیبریدی(
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و انتخاب پیمانکار رویکردهای گوناگونی مطرح است؛ اما پیشنهاد ما استفاده از الگویی 
بومی سازی شده برگرفته از چارچوب بین المللی کوبیت6 است. 

کوبیت برترین چارچوب  بین المللی راهبری مدیریت فاوا در سازمان هاست که به  شکل 
گسترده ای در جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. کوبیت عبارت است از مدلی کنترلی 
برای درک و مدیریت ریسک های مرتبط با IT و رفع مشکالت بین ریسک های کسب و کار، 

نیازهای کنترلی و امور فنی.
جهت گیری کسب وکار در COBIT، شامل »برقراری ارتباط بین اهداف کسب وکار با اهداف 
فناوری اطالعات«، »تدوین شاخص ها و مدل های بلوغ برای اندازه گیری میزان دستیابی 
به اهداف« و »شناسایی مسئولیت های مرتبط متولیان فرایندهای کسب وکار و متولیان 

فرایندهای فناوری اطالعات در سازمان« است.
سازمانی  اطالعات  فناوری  دارایی های  توسعه   روی  سرمایه گذاری  چرخه   زیر  شکل  در 

)نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت( برگرفته از چارچوب کوبیت نشان داده شده است:
 

این چرخه به ما نشان می دهد که در هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در حوزه  
فناوری اطالعات در سازمان، باید ابتدا نیازمندی های کسب وکار به صورت کامل مشخص 

6. COBIT) Control Objectives for information and related Technology(

نیازمندی های
کسب وکار

پیش ران
سرمایه گذاری

در

برای 
پاسخگویی 

به

استفاده شده 
برای ارائه توسط IT فرآیند

IT داده های منابع
سازمانی

چرخه سرمایه گذاری روی توسعه ی دارایی های فناوری اطالعات سازمانی )نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت( ارائه شده 
COBIT توسط چارچوب
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کسب وکاری  نیازمندی  آن  اجرای  برای  اطالعات  فناوری  نیاز  مورد  منابع  سپس  شود، 
شناسایی و روی آن سرمایه گذاری صورت پذیرد و در مرحله  بعدی فرایندهای نگهداری و 
پشتیبانی فناوری اطالعات هم در سازمان برای دارایی فناوری اطالعات ایجادشده، تعریف 
شود تا درنهایت امکان مدیریت یکپارچه  اطالعات برای سازمان فراهم و به این ترتیب 
به نیازهای کسب وکار هم پاسخ داده شود. این چرخه به صورت مستمر باید در سازمان 

ادامه پیدا کند.
در  هم  آن  توسعه   بنابراین  است؛  سازمان  اطالعات  فناوری  دارایی های  از  یکی  نرم افزار 
چارچوب چرخه  فوق قابل طرح است. با این حال با توجه به این که موضوع مقاله  حاضر 
تعریف  »مدیریت  حوزه   دو  توضیح  به  اینجا  در  است،  نرم افزار«  پیمانکار  »انتخاب  که 
نیازمندی های کسب وکار« و »تعریف و تولید راهکارهای فناوری اطالعات« می پردازیم که 

در میان ابعاد فوق، بسیار کلیدی هستند. 
چارچوب کوبیت برای اجرایی سازی دو حوزه  »مدیریت تعریف نیازمندی های کسب وکار« و 
»تعریف و تولید راهکارهای فناوری اطالعات« سه فرایند مهم را در حوزه  مدیریت توسعه  
دارایی های فناوری اطالعات ارائه می دهد که در سه مرحله، تعریف و مدیریت یک پروژه  

نرم افزاری را پیش می برند. در ادامه این سه فرایند را بررسی خواهیم کرد.
نرم افزار مورد نظر شناسایی  کسب وکار در سازمان درمورد  نیازمندی های  باید  ابتدا  در 

شوند:
 

نهایی سازی نیازمندی های کسب وکار از فناوری در قالب Business case سرمایه گذاری روی 
راهکارهای فناوری اطالعات

شناسایی ریسک های اجرایی مربوط به نیازمندی های کسب وکار از فناوری اطالعات و تهیه  
برنامه  مدیریت ریسک

مطالعه  توجیه پذیربودن نیازمندی های کسب وکار از فناوری اطالعات )Feasibility study( و 
)Alternative Solutions ( تعیین گزینه های مختلف اجرایی

مدیریت یکپارچه شناسایی و به روزرسانی نیازمندی های کسب وکار از فناوری اطالعات در 
سطح کل سازمان
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پس از این مرحله، سازمان به تعریف دقیقی درمورد پروژه  نرم افزاری مورد نظر و دلیل اجرای 
آن رسیده و می تواند وارد مرحله  بعدی شود که در آن، درمورد جزئیات پروژه و چگونگی 

اجرای آن تصمیم گیری می شود:

 

در این مرحله سازمان به تصمیم درمورد اینکه آیا می خواهد پروژه را برون سپاری کند یا 
خیر، رسیده است. درصورتی که تصمیم به برون سپاری پروژه باشد، فرایند زیر می تواند 

به عنوان رویکرد انتخاب پیمانکار پروژه مورد توجه قرار بگیرد:

فرایند استاندارد طراحی راهکارهای فناوری اطالعات و انتخاب شیوه  تأمین راهکار برای سازمان مبتنی برچارچوب 
COBIT و بومی سازی شده بر اساس تجارب نگارنده

تصمیم گیری درمورد نحوه تأمین راهکار

خریداری کردن راهکار آماده موجود در بازاربرون سپاری تولید راهکارتوسعه ی راهکار به صورت درون سپاری

تصمیم گیری درمورد استاندارد های فنی توسعه راهکار

جایگاه یابی راهکار در معماری یکپارچه  فناوری اطالعات سازمان

طراحی اجزای راهکار فناوری اطالعات

)Detailed Design( طراحی جزئیات راهکارهای فناوری اطالعات

)High Level Design ( تعریف راهکارهای فناوری اطالعات در سطح کالن
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سازمان ها  مدیران  برای  کالن  الگوی  یک  ساده  بیان  با  تا  شد  تالش  مقاله  این  در   
و  تعریف  چگونگی  درمورد  تصمیم گیری  درخصوص  اطالعات  فناوری  مدیران  به ویژه 
اجرای پروژه های نرم افزاری ارائه شود. با این حال جزئیات فرایندهای فوق از جمله شرح 
زیرفرایندها، قالب استاندارد مستندات از جمله سند RFP و همچنین اصول کلیدی که 
باید در فرایندهای فوق در نظر گرفته شود )از جمله نکات مهم در زمان تعریف شرح پروژه 
(، موضوعی است که در این مقاله  و دامنه  آن و شرایط قراردادی بین کارفرما و پیمانکار
نمی گنجند؛ اما با استفاده از خدمات مشاوران خبره و بهره گیری از استانداردهایی چون 
(« می تواند به سازمان ها  »نماتن )نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار

در این زمینه یاری برساند.

عقد قرارداد پروژه با پیمانکار

نظارت کارکردی / کنترل کیفیت فنی/ کنترل پروژه فرایند توسعه  راهکار توسط تیم مدیریت آی تی شرکت 
یا مشاور آی تی معتمد

طراحی و اجرای انواع آزمون های پذیرش راهکار توسعه داده شده

انجام اصالحات مورد نیاز  توسط پیمانکار تا نهایی شدن تمام ابعاد قرارداد و تحویل آزمایشی و نهایی 
راهکار فناوری اطالعات به سازمان توسط پیمانکار

مدیریت تغییر نیازمندی های کسب وکار به منظور به روزرسانی و توسعه  راهکار در طول چرخه عمر راهکار

پشتیبانی، نگهداشت و توسعه راهکار توسط پیمانکار با تیم آی تی سازمان

مذاکره با پیمانکار برای تعریف دقیق زمان بندی، دامنه و شرح خدمات و تحویل دادنی های پروژه

شناسایی پیمانکاران منتخب و استعالم از آنها

تصمیم گیری برای انتخاب پیمانکار توسط مدیریت ارشد سازمان

تهیه  RFP دقیق و قابل استناد

تهیه  منشور پروژه در سازمان

فرایند استاندارد مدیریت پروژه تأمین و استقرار  راهکارهای فناوری اطالعات در سازمان مبتنی بر چارچوب COBIT و 
بومی سازی شده بر اساس تجارب نگارنده )درحالت خرید نرم افزار آماده یا سفارش تولید نرم افزار به تیم ها یا شرکت ها 

در قالب برون سپاری(

تعیین رتبه  هر شرکت بر 
اساس امتیازات

تهیه شاخص های امتیازدهی به 
ارسال RFPدریافت و بررسی پروپوزال  ها و پیشنهادهابرگزاری جلسه دموپیشنهادات دریافتی
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بر  را  آن  قیمت گذاری  می کنیم،  صحبت  کاال  یک  از  وقتی 
مبنای نیازی که از ما رفع می کند تعیین می کنیم. یا اینکه 
به این نتیجه می رسیم کیفیت مواد اولیه به کاررفته در آن 
است.  شده  هزینه  آن  تولید  بابت  چقدر  و  است  چگونه 
این فرایند به ما کمک می کند تا قیمت یک کاالی فیزیکی را 
تعیین کنیم. البته موضوعی مانند عرف بازار هم در این امر 
بی تاثیر نیست. حال در این میان می توانیم به این موضوع 
باید  چگونه  و  داریم  غیرفیزیکی  کاالی  یک  که  کنیم  فکر 
قیمت آن را تعیین کنیم. آنچه برای ما در این گزارش مطرح 

می شود، نرم افزار است؛ نرم افزار حوزه بانکی. 

ینه الیسنس و  واردات  خ مهاجرت، هز نر
تجهیزات، مسائل اثرگذار بر مناقصات 

حوزه نرم افزار
مهرین نظری

روزنامه نگار



سال هاست که تفاوت بین حوزه بانکی و بیمه ای از منظر استفاده از فناوری در این دو بازار 
مطرح بوده، موضوعی که در قیمت گذاری این دو نرم افزار اثرگذار است. موضوع دیگری که 
باید به آن پرداخت، نحوه فروش و پشتیبانی این نرم افزارهاست و انتظاری که در قراردادها 

ذکر می شود.
ولی اهلل فاطمی اردکانی، بنیانگذار توسن اعتقاد دارد هنوز قراردادی را که بلوغ کافی حقوقی، 
مشخصات فنی و کسب وکاری در آن لحاظ شده باشد، سراغ ندارد. او دلیل این موضوع 
را عدم استفاده از مشاورین می داند و آن را یک راهکار برای رفع مسائل این بخش تلقی 

می کند.
از سوی دیگر چالش دیگر شرکت  های این حوزه در این شرایط، در مناقصات است. واضح 
است که در شرایط اقتصادی کنونی کشور شرایط محیطی نظیر نرخ مهاجرت، افزایش 
هزینه ها، هزینه الیسنس و واردات تجهیزات در تغییر شرایط مناقصات تاثیرگذار است. 
فاطمی در بخش دیگری از صحبت های خود که در این گفت وگو مشروح آن آمده، تولید 
و توسعه نرم افزار و به طور کلی محصوالت استراتژیک را تابعی از مساله مهاجرت قلمداد 

کرده؛ پدیده ای که آموزش و توانمندسازی را با چالش مواجه کرده است.
فاطمی تفاوت روش های قیمت گذاری فعاالن حوزه بانکداری و بیمه گری را در رویکرد خود 
فعاالن این دو بازار می داند و می گوید: »فعاالن بازار بیمه با هزینه و سرمایه بسیار کمتری 
برای این صنعت شروع به کار کردند و همیشه برای مقیاسی کوچکتر محصوالت خود 



را قیمت گذاری کردند. اما در صنعت بانکداری فعالیت اصلی با خرید یک نرم افزار خارجی 
و فروش آن به بانک ها آغاز می شد. درواقع ارزش گذاری پروژه در مقیاس بزرگتری انجام 
می شود، عمال ورود به  بازار و قراردادها از اینجاست و سرویس دهی در مقیاس بزرگتری 
با این الگو شکل می گیرد. این درحالی است که صنعت بیمه کامال توسط شرکت های 
بومی و در سطح بسیار کم هزینه تری کار خود را آغاز می کند، این فضا به همین صورت باقی 
مانده و باعث شده هیچ فعال دیگری دوام نیاورد تا این بازار را بزرگتر کند و سرمایه گذاری 
بزرگتر شکل بگیرد. این کوچک بودن بازار و پایین بودن سطح ارزش گذاری محصوالت، 
کیفیت محصوالت و توان صنعت را دچار مشکل کرده  است. البته نباید اندازه بازار را هم 
نادیده گرفت. اندازه بازار بیمه بسیار دیرتر از بازار بانکی مسیر رشد خود را طی خواهدکرد.«
به طور کلی بخشی از روش قیمت گذاری تابع هزینه تولید محصول یا ارائه خدمت است 
بنیانگذار  از محصوالت.  از تفاوت در استراتژی های فروش و پشتیبانی  و بخشی ناشی 
شرکت توسن درباره این موضوع عنوان می کند: »ُعرفی در فضای بازار چه در ابعاد جهانی و 
چه داخلی وجود دارد. درواقع درصدی از سهم الیسنس برای هزینه های پشتیبانی سالیانه 
دریافت می شود. پشتیبانی به معنی ارائه نسخه های بعدی و پشتیبانی رفع مشکالت 
نرم افزار در نسخه های بعدی است. در سال های اخیر بازار ترجیح داده خرید الیسنس را 
برای تهیه محصول داشته باشد. چالشی که فعاالن صنعت در این سال ها درگیر آن بودند 
از لحاظ هزینه الیسنس، زمان خرید برای محاسبه هزینه پشتیبانی مشتریان است. در 
این شرایط درآمدهای قراردادهای پشتیبانی )تعرفه ۲۵ الی 3۵ درصدی الیسنس محصول( 
کفاف هزینه های به روزرسانی نسخه را نمی دهد و این باعث خواهد شد نسل معماری 

نرم افزارهای ما دچار یک سکون شوند.«
او درباره مساله معماری نرم افزاری و چالشی که شرکت ها با آن مواجه می شوند، می گوید: 
»اگر فرض کنیم یک معماری حداکثر برای چهار الی پنج سال طول عمر داشته  باشد، نیاز 
است که حتما شرکت تهیه کننده از سال دوم یا سوم تحقیقات الزم برای تولید نسل بعد 
را شروع کند، اما درحقیقت دچار عقب افتادگی می شوند و این به روزنکردن فناوری ها و 
معماری های نرم افزاری فشار خود را بر مصرف کننده نهایی کارفرما می آورد. با توجه به عدم 
درک و توجه کارفرماها به این موضوع و افزایش فشار بیشتر، این چرخه معیوب، کیفیت 
سرویس و عدم افزایش مبالغ قراردادها باعث ضرر بیشتر به کارفرما نیز شده و نارضایتی 
کلی را تشدید کرده  است. به طور خالصه از نظر من چیزی که در این سال ها از آن غافل بودیم 
یا فعاالن بازار غافل بودند این بود که باید الیسنس های خود را هر سال بر اساس تورم 

به روز کنند و ۲۵ الی 3۵ درصد هزینه به روزشده الیسنس را بابت پشتیبانی دریافت کنند.« 
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البته روش های قراردادها بر مبنای سرویس، درک متقابل تری از رشد و کیفیت بین کارفرما 
و پیمانکار را ایجاد می کند و درمجموع آنهایی که توانستند سرویس های به روزتری را ارائه 
دهند، موفق تر عمل کردند. توصیه فاطمی هم این است که به جای فروش الیسنس 
بین  بلندتری  چشم انداز  اساس  بر  که  شود  استفاده  سرویسی  قرارداد،  از  پشتیبانی  و 
از  خیلی  متاسفانه  او  گفته  به  دهد.  ارائه  باکیفیت تری  سرویس  و  شود  طراحی  طرفین 
بانک های ما به خصوص در ابتدای دهه های هفتاد و هشتاد تمایل داشتند که الیسنس 
را در قالب دارایی خرید و هزینه های عملیاتی کمتری در ترازنامه داشته  باشند. همچنین 
این  برای  جدی   سرمایه گذاری  ضرورت  بانک ها،  عملیات  سریع  رشد  پیش بینی  عدم  با 
حوزه احساس نشده  بود. با افزایش بسیار زیاد حجم تراکنش و فشاری که بر محصوالت 
نرم افزاری برنامه ریزی نشده بود، ضرورت پوست اندازی نرم افزارها، هزینه تحقیق وتوسعه 
و فشار بر شرکت های تامین کننده باعث شد که محصوالت غیرعادی باشند و رشد هزینه 
از رشد درآمد عقب افتاد. بنابراین الزم است در تعامل بهتری با بازار، مشکالت را مدیریت 

کرد.
به اعتقاد بنیانگذار توسن، تفاوتی بین بازارها نیست اما صنعت بیمه دارای تراکنشی 
محدود است و حجم معامالت بیمه، بسیار محدودتر و دارای فاصله بسیار زیادی از بازار 
بانکی است. می توان ادعا کرد بازار بیمه ما هنوز مشابه دهه هفتاد بازار بانکداری است. در 
این دوره حجم تراکنش کم و نقش اصلی توسعه و فروش بیشتر بر عهده نمایندگی ها و 
ارتباطات است تا خود محصول. بانکداری از این مرحله عبور کرده و نقش فناوری در ارائه 
محصوالتی به روزتر و جدیدتر برای جذب مشتری، خصوصا در فضای نئوبانک ها بیشتر 
شده و بانک ها عالقه مند هستند که سرویس های منحصربه فردتر و متمایزتری را زودتر 

به بازار عرضه کنند تا بتوانند نسل جدید مشتریان بانکی یعنی نسل z را جذب کنند.
بی شک در این میان باید در تهیه متن قراردادهای این حوزه به نکاتی توجه کرد. فاطمی 
در پاسخ به این سوال که چه نکاتی در این حوزه وجود دارد، می گوید: »متاسفانه می توان 
وجود  اطالعات  فناوری  حوزه  شرکت های  در  حوزه،  این  در  عمده ای  ضعف  کرد  اعتراف 
از سوابق بسیار طوالنی حوزه هایی مانند ساختمان یا تولید خودرو هم  داشته و حتی 
برای  بزرگی  به چالش های  تبدیل  اخیر  این ضعف در سال های  استفاده نشده  است. 
شرکت های فناور شده و هزینه های هنگفتی را به  دلیل قراردادهایی که دقیق نبودند و 
به صورت کلی و مفهومی بیان شده  بودند، تحمیل کرده  است. درصورتی که این تجارب 
در قراردادهای ساخت و پیمانکاری به سطح بلوغ عالی رسیده  است. آنها برای تورم، اندازه 
و حجم تغییرات، راهکار دارند و پیوست آن قراردادها بسیار دقیق تعریف شده است. 
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حتی فهرست بهایی هم در آنها وجود دارد که به صورت فصلی، طبق تورم، توسط سازمانی 
رسمی مثل سازمان برنامه به روز می شود،  مورد پذیرش همه است و همه به آن متعهدند 

و بر اساس آن قیمت گذاری انجام می شود.«
افزایش رقابت و تقاضای بانک  از  را ناشی  از ضعف قراردادهای حوزه فناوری  او بخشی 
مرکزی می داند و می گوید: »متاسفانه اغلب قراردادها در حوزه فناوری امکان تکمیل و 
تسویه با نگاه حقوقی و بیشتر با مصالحه و با حجم کار بسیار بیشتری از برآورد، شروع 
شده و به ضرر پیمانکار تمام می شود، زیرا به مرور زمان، با تغییر مدیریت، افزایش رقابت و 
تقاضای بانک مرکزی، درخواست های کارفرما تغییر پیدا می کند و پیمانکار متعهد به انجام 
آن تغییرات بدون دریافت هزینه مکفی می شود. درصورتی که در فضای صنعت ساختمان 
هر تغییری اگر از قبل دیده نشده  باشد قطعا منجر به یک ادعا می شود و آن ادعا بررسی 
شده و برای پیمانکار درآمدهای اضافی در نظر گرفته می شود. برای همین در حوزه قرارداد 
می توانم بگویم که هر دو صنعت بلوغ بسیار پایینی دارند و این اشتباه از خود صنایع 
است که از نقطه صفر شروع کردند، درصورتی که می شد از صنایع دیگر این انتقال تجربه 

را داشت.«
بنیانگذار توسن با تاکید بر اینکه من هنوز قراردادی را که بلوغ کافی حقوقی و مشخصات 
فنی و کسب وکاری در آن لحاظ شده باشد، مشکالت را خوب دیده باشد و حسن انجام 
کار را دریافت کند، سراغ ندارم، تصریح می کند: »عموما قراردادها به صورت ریش سفیدی 
یا تهاتری بسته می شوند. اینکه قیمت گذاری متناسب با حجم کار باشد و حجم کار تا 
آخر قرارداد دیده شود، در این حوزه سراغ ندارم و مشکالت بسیار زیادی برای پیمانکارها 
و فعاالن این حوزه ایجاد شده  است. تقریبا همه شرکت ها در این حوزه نیازمند کمک 

دوستان حقوقی متخصص هستند.«
به گفته فاطمی درمورد حیطه پروژه ها نکته قابل توجهی وجود دارد؛ وقتی قراردادها بسته 
می شوند عموما هیچ کدام، نه کارفرما و نه پیمانکار، تسلط کاملی به حیطه پروژه ندارند. 
هستند  جدید  عموما  سیستم ها  و  درخواست ها  و  ندارد  وجود  قبلی  نمونه های  چون 
و برای اولین بار تولید می شوند. عمال نتایج فاز اول قرادادها که فاز مطالعاتی، طراحی و 
تحلیل سیستم هاست، حیطه پروژه و قرارداد را مشخص می کند. مشکل اصلی در این 
حوزه تقابل میل و آرزوی کارشناس هاست؛ کارشناس هر چیزی را که دوست داشته  باشد، 
مطالعه اش در آن زمینه بیشتر باشد و به شناخت رسیده  باشد در تحلیل سیستم قید 
می کند. درصورتی که منطقی است در شروع هر قراردادی تمام نیازمندی ها برای طرفین 
دقیق شده  باشد و بهتر است قرارداد تولید و تحلیل از هم جدا باشند. قراردادهای تحلیل 
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بیشتر از جنس تحقیق وتوسعه و فقط تجزیه و طراحی باشد و جزئیات محصول دقیق و 
نهایی شود؛ آنگاه بر اساس حجم دقیق کار، مبلغ توافق در قرارداد تولید، قطعی ذکر شود. 
هم  آن  می دهد؛  ارائه  آینده  برای  هم  پیشنهاد  یک  خود  صحبت های  درخالل  فاطمی 
پیش بینی جایگاه مشاور با تجربه کافی در قراردادهای این حوزه است. او عنوان می کند: 
»در صنایع بالغ مثل فوالد، صنایع مدنی، ساختمانی و خودرو، مشاورین نقشی جدی ایفا 
می کنند. مشاورینی که تجربه زیادی در این حوزه دارند و طبق ارزیابی سازمان برنامه دارای 
رتبه نیز هستند. البته قبول کنیم در این حوزه ها، صنعت وارد مرحله تکثیر شده و تجربه 
با هم متفاوت  نرم افزار همه سیستم ها  کارشناسان است ولی در حوزه  اختیار  الزم در 

هستند. هر سیستم تجزیه وتحلیل خود را دارد و کسب وکار خودش را توسعه می دهد.«
غیررسمی  و  رسمی  روابط  صنعتی،  حوزه های  بقیه  مانند  هم  اطالعات  فناوری  حوزه  در 
کارفرما، پیمانکار و ناظر وجود دارد. روابط انسانی با روابط ساختاری و سیستمی همیشه 
سازگار نیست. به خصوص برای سیستم های نابالغ که عمال اعتماد بر اساس بینش و 
تفکر افراد و خصوصا افراد غیرمتخصص و البته دغدغه مند است. از طرفی هم دستگاه های 
حاکمیتی دغدغه های خاص غیرتخصصی دارند و با توجه به گستردگی زیاد شبکه بانکی و 
افزایش موارد تخریب یا نفوذ و نگرانی دستگاه های حاکمیتی و امنیتی، استراتژی ها بعضا 

محدودکننده است. 
بنیانگذار توسن با بیان این نکته می گوید: »این مسائل انگیزه های منفی برای شرکت های 
می شوند.  شرکت ها  این  توسعه  در  محدودیت  باعث  عمال  و  کرده  ایجاد  روبه رشد 
شرکت ها به بهانه های سطح امنیت حیاتی در کشور، نباید از حد و اندازه ای بزرگتر شوند. 
اگر یک شرکت تعداد مشتری بیشتری داشته باشد قطعا سطح توسعه برای آن محدود 
می شود و اجازه رشد بیشتری به او داده نمی شود. البته این موضوع به صورت رسمی 
برای شرکت های مشاور تعریف شده و متناسب با رتبه و توان سرمایه انسانی می توانند 
مشتری جذب کنند. منطق محدودیت در این شرکت ها نقش اصلی عوامل انسانی است. 
در شرکت های تولیدی، میزان فروش محصول به ظرفیت تولید هم می تواند محدود 
نباشد. همان طور که محصوالت خارجی و شرکت های تولیدکننده خارجی عموما بیشتر از 
۲00- 300 نسخه در دنیا درحال اجرا دارند و با مقیاس سازی می توان هزینه های نوآوری مورد 
نیاز را جبران کرد. متاسفانه در ایران به دلیل محدودبودن بازار و استراتژی های امنیتی 
برای کوچک نگه داشتن شرکت ها، امکان تقسیم هزینه با فروش الیسنس بیشتر فراهم 
نیست. متاسفانه این محدودیت رشد در یک کسب وکار شرکتی، عاملی مهم برای رفتن 

به سراغ کسب وکارهای دیگر شده است.«
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نرم افزاری  و  فناوری  تولیدی  تمرکز شرکت های  باعث عدم  نانوشته عمال  استراتژی  این 
شده و با ایجاد مسیرهای متفاوت و متمایز، انرژی و توان شرکت در چندین کسب وکار 
حاکمیت  اخیر،  سال های  در  که  است  اشتباهی  بزرگترین  این  است.  شده  تقسیم 
به صورت ناخودآگاه باعث آن شده است. او این موضوع را باعث تاسف می داند که االن 
شرکت های فناوری تبدیل به هلدینگ هایی شده اند که در خیلی از پروژه های متفاوت و 
متمایز، محصول تولید و سعی می کنند بازار برای خود ایجاد کنند. این در نگاه جهانی کامال 
اشتباه است. شما کمتر شرکت تولیدی محصول بانکداری متمرکز در دنیا می شناسید 
که سیستم سوئیچ پرداخت یا کارت یا نرم افزارهای عابربانک و نرم افزارهای بیمه را با هم 
داشته  باشد. شرکتی که بانکداری متمرکز تولید می کند فقط محصول بانکداری متمرکز 
دارد و شرکت تولیدی محصول بیمه ای، فقط محصوالت بیمه دارد. البته این موضوع در 
ایران برعکس است. یک شرکت فناوری، محصوالتی در اغلب زمینه ها مانند بیمه، کارت 
و ریسک دارد و بیش از سی چهل نوع محصول در زمینه های مختلف عرضه می کند و این 
توزیع توان تولید، بزرگترین ضربه ای بوده که در این سال های توسعه فناوری به این حوزه 

وارد شده است. 
نداده   اجازه  که  بوده  امنیتی  نظارت های  و  حاکمیت  غلط  استراتژی  صرفا  فاطمی  نظر  از 
شرکت ها حجم بگیرند. همچنین که با بحث های محدودیت صادرات و تحریم، امکان 

رشد و جذب ظرفیت های جهانی برای توسعه این ظرفیت ها نیز به وجود نیامده  است.
واضح است که شرایط محیطی نظیر نرخ مهاجرت، افزایش هزینه ها، هزینه الیسنس و 
واردات تجهیزات در تغییر شرایط مناقصات تاثیرگذار است. بنیانگذار توسن در تشریح 
این موضوع می گوید: »باالبودن نرخ مهاجرت یک پدیده منحصربه فرد است که در ایران با 
این حجم از آن مواجه هستیم. این امر سرمایه گذاری های یک شرکت در حوزه آموزش و 
توانمندسازی را به نسبت استانداردهای جهانی برای شرکت ها دو یا سه برابر کرده  است. 
زمانی که شما سالی ۲0 الی 30 درصد خروج سرمایه انسانی دارید یعنی یک فردی که امروز 
آموزش می دهید حداکثر سه سال برای شما می ماند. اگرچه حتی نرخ کمتری هم به صورت 
متوسط داریم و این یعنی هزینه های آموزش شما عمال سه برابر هزینه استاندارد جهانی 

است.«
اگر باالی 10 درصد یک شرکت جابه جایی سرمایه انسانی داشته باشد، بعد از چند سال 
کل فرهنگ سازمانی آن عوض شده و از دست می رود. وقتی سه سال یک بار تقریبا تمام 
کارمندان جابه جا می شوند، تغییر یا مهاجرت می کنند یعنی دیگر این شرکت، فرهنگ 
سازمانی معلومی ندارد و در فضای خال، درحال سازماندهی منسجم خود است و این 
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موضوع هزینه های سنگین را برای شرکت های داخلی در این سال ها ایجاد کرده  است. 
خصوصا در شرکت های نیمه دولتی این فشار خیلی بیشتر و غیرقابل جبران است. 

سرمایه  مهاجرت  از  پس  ایجادشده  چالش های  از  وقتی  است  فاطمی  توضیحات  این 
او می گوید: »در سال های اخیر عمال این شرکت ها نتوانستند  او می پرسیم.  از  انسانی 
هیچ گونه محصول استراتژیک و قوی تولید کنند. یک محصول خوب بین چهار تا پنج 
سال طول عمر تولید دارد و دو تا سه سال هم الزم است تا نسخه های اول به بلوغ الزم 
برسند. بنابراین یک محصول در کمتر از هفت الی هشت سال نمی تواند به نقطه مطلوب 
و پایدار برسد. این بدین معنی است که این تجربه تولید از طرف دو نسل خارج شده از 
این  توانمندی در  نرم افزارهای  شرکت مانده، رسوب دانش در حداقل ممکن است و 
شرکت ها تولید نشده است. دلیل آن هم توان پایین جذب و نگهداری سرمایه انسانی 
و  آنها  در  داخل  تولید  استراتژی  بر  اصرار  شرکت ها،  این  در  دولتی  نیمه  قوانین  است. 
چالش  با  را  خدمت  ارائه  کیفیت  مالکیتی،  شرکت های  محصوالت  از  استفاده  انحصار 
سنگینی مواجه کرده  است. نظارت های سنگین دستگاه های حاکمیتی باعث تغییرات 
غیرتخصصی مدیریتی شده و استراتژی های تولید را بی ثبات کرده  است. این شرکت ها 
عموما محصول با فناوری های طول عمر باالی۵0 سال به بازار عرضه می کنند و از فضای 
رقابت جهانی فاصله زیادی دارند. صرفا با تولید محصول های ویژه ایران در بازار فعال بوده 

و برای تامین نیازهای نسل جدید، با مشکل جدی روبه رو هستند.«
و قیمت گذار  نرم افزار  باعث می شود مسائل حوزه  آنچه  این شرایط  در  نظر می رسد  به 
طریق  از  هم  و  است  مرکزی  بانک  نظیر  باالدستی  نهادهای  طریق  از  هم  شود،  حل  آن 
شرکت های فعال در این حوزه. از سوی دیگر اقتصاد کالن دیگر عامل اثرگذار بر مساله 

مناقصه است که بهبود آن به پیشرفت تولید و توسعه نرم افزار منجر خواهد شد.
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خردادماه بود که یک خبر، اکوسیستم استارت آپ کشور 
را امیدوار کرد. پس از سال ها یک شرکت به بورس آمده 
و  بود  بسیار  گمانه زنی ها  امثالش،  و  او  ورود  برای  که  بود 
آن روز »تپسی« پس از سال ها  آن.  سختگیری ها بیش از 
جام قهرمانی را باالی سر برد و سایر کسب وکارها را هم به 
این اشتیاق واداشت که برای ورود به بازار سرمایه دست ها 

را باال بزنند. 
بیش  خیلی  کسب وکارها  به  سنتی  نگاه  آن  شاید  حاال 
امیدواری  جای  حداقل  یا  باشد  شده  تعدیل  گذشته  از 
باشد که اقتصاد دیجیتال می تواند پابه پای اقتصاد سنتی 

هفت خان ورود شرکت های فناور به بورس

چرا بورسی شدن شرکت های فناور یک 
چالش است؟

مینا هرمزی
روزنامه نگار



و  داشته  وجود  سال ها  که  نگاهی  سال،  چند  در  نمی توان  هرچند  کند؛  ارزش آفرینی 
سرمایه ای که به سمت ملک و کاالی فیزیکی رفته را برگرداند و به سمت کاالیی نامشهود 

آن هم از جنس صفر و یک آورد.
در این گزارش، دقیقا همین حساسیت ها بررسی شده است. اینکه چه نگاهی باعث 
شده تا ورود شرکت های فناور به بورس با چالش مواجه شود و کدام پای اقتصاد کشور 
می لنگد که هم سهامدار و هم مدیران بورس را در خرید و عرضه سهام با تردید مواجه 
کرده است. در این گزارش امید ترابی، مدیرعامل دیار دیجیتال، حمید و سعید محمدی، 
کاال، میالد منشی پور، مدیرعامل تپسی و مرتضی خیری، قائم مقام  بنیانگذاران دیجی 
معاون مالی داتین به این پرسش ها پاسخ داده اند که چرا در ایران ورود استارت آپ ها یا 
همان شرکت های آی تی محور با اما و اگر فراوان همراه است و آنها چگونه باید از پس این 

چالش ها برآیند.

دارایی نامشهود مشکل اصلی استارت آپ هاست
امید ترابی، مدیرعامل دیار دیجیتال چالش اصلی ورود شرکت های فناوری محور 
و  می داند  دیگر  صنایع  با  سازمان ها  این  مالی  ساختار  تفاوت  در  را  بورس  به 
دارایی  آنها  در  که  می دهد  نشان  شرکت ها  این  مالی  صورت های  به  »توجه  می گوید: 
مشهود قدرتمندی وجود ندارد، برخالف یک کارخانه یا یک بانک که مبتنی بر یک فیزیک 
هستند. برای یک کارخانه، مواد اولیه و محصولش و برای یک بانک ساختمان هایش 
البته این موضوع در اقتصاد ایران موضوعی مطلوب است.  دارایی مشهود هستند و 
همین دارایی ساختار مالی  آنها را قوی می کند و این پیام را به سرمایه گذاران یا ناظرین بازار 

می دهد که آنها از لحاظ دارایی قوی هستند.«
را  کارشان  فناوری،  بر  مبتنی  که  شرکت هایی  درباره  را  حقیقتی  »باید  می دهد:  ادامه  او 
پیش می برند، بگوییم آن هم این است که دارایی  آنها سرمایه انسانی متخصص است 
و می توانند کارشان را در هر جایی پیش ببرند. گاه حتی به یک دفتر هم نیاز ندارند؛ یعنی 
دارایی این شرکت ها به آن معنی که در اقتصاد سنتی وجود دارد، الزامی برای موفقیتشان 
نیست. بنابراین وقتی بعد از چند سال یک شرکت موفق IT با یک شرکت موفق در هر 
صنعت دیگر را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که آن شرکت نه تنها سودده 
بوده که دارای برند خوبی است مثل اسنپ یا علی بابا؛ اما در صورت های مالی آنها دارایی 
مشهود قدرتمندی وجود ندارد. این موضوع طبیعی است اما اگر با دید سنتی بازار به 
موضوع نگاه کنیم، اعتمادکردن ناظر و خریداری سهام به خصوص در بازار تورمی ایران 
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قابل ارزش نیست. آنها سهامی را می خرند که درباره آن به این نتیجه برسند که اگر این 
شرکت ورشکسته هم شد، حداقل چند ملک دارد که ارزش پیدا کند. درواقع مشکل 

اصلی ساختار شرکت های فناوری محور، دارایی آنهاست.«
گفت:  و  دانست  چالش  همین  از  ناشی  هم  را  شرکت ها  این  سهام  مساله  ترابی 
قیمت گذاری های  آنها  از  یکی  می پذیرد.  صورت  روش  چندین  به  سهام  »قیمت گذاری 
مبتنی بر دارایی است که در شرکت های فناوری محور، ارزش آن به شدت پایین است و با 
روش هایی بر مبنای ارزش آتی اصال همخوانی ندارد. به همین دلیل قیمت گذاری سهام 

این شرکت ها سخت است.«

؛ مشکل اصلی ورود به بورس فضای اقتصاد کشور
او در پاسخ به این پرسش که برای رفع این مساله چگونه باید با نهاد ناظر تعامل کرد، پاسخ 
داد: »به اعتقاد من، مشکل نهاد ناظر نیست و بیشترین مشکل، فضای اقتصاد کشور 
است. فرض کنید نهاد ناظر این شرکت ها را بپذیرد مانند آنچه برای تپسی اتفاق افتاد. آنها 
باید برند خود را در صورت های مالی به عنوان دارایی نامشهود، محکم و قابل اثبات نشان 
دهند که به عنوان یک دارایی به حساب بیاید. تیم ناظر هم باید به لحاظ فنی به قدری 
قوی باشد تا دارایی این شرکت ها را برای سهامداران خود قابل اعتماد نشان دهد. با این 
وجود، باید پذیرفت که این دارایی قابل ریسک است و با ایجاد محدودیت برای اینترنت با 
مشکل مواجه می شود. مثال علی بابا را در نظر بگیرید که این اواخر، در فضای گردشگری 
با محدودیت اینترنت و کرونا مواجه شد. در این شرایط طبیعی است که این سهام ارزش 
خود را از دست بدهد اما بازار درمورد این شرکت ها باید بپذیرد که آنها بازده بیشتر و رشد 
سریع تری دارند و با ریسک بیشتر همراه هستند. این حقیقت را بپذیریم در بازاری که مدام 
حاکمیت و ناظر در آن مداخله می کنند، خیلی کار برای شرکت های فناوری محور سخت 

است.«
مدیرعامل دیار دیجیتال، مشکل اصلی را در اقتصاد کالن و تورم دانست و گفت: »ریسک 
در این نوع اقتصادها بسیار باالست و شرکت های فناور در این شرایط با ریسک بسیار 
چند  در  دالر  قیمت  ندارد.  مناسبی  راه حل  هم  مشکالت  این  هستند.  مواجه  باالیی 
ماه گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و بازار سرمایه هم با یک فاصله چند ماهه از آن تاثیر 
پذیرفت. سوال اینجاست که در بازار شرکت های فناور به خصوص شرکت های نرم افزاری 
و شرکت هایی که دارایی زیادی ندارند به چه دلیل باید با تغییر قیمت ارز، قیمت سهام 
تغییر کند؟ مگر اینکه مثال تپسی یک ملک خریداری کند که در این بازار تورمی سود ببرد. 
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البته با این کار، ماموریتش تغییر می کند. بنابراین اقتصاد تورمی فضای مناسبی برای 
شرکت های فناوری محور نیست.«

فناوری،  فضای  همان  در  شرکت ها  این  که  باشد  این  شاید  راه حل  ترابی  گفته  به 
پرتفوی شان منعطف و متناسب باشد، در چند حوزه کار کنند و تالش شود شرکت های 
هلدینگی فناوری به بازار سرمایه بیایند، زیرا ضربه پذیری را متناسب تر و منعطف تر می کند.

 
مشکالتی که با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست

او مشکالت شرکت های فناوری محور در ایران را قابل مقایسه با هیچ کجای دنیا ندانست 
در  البته  و  ندارد  وجود  ساالنه  درصدی  تورم های 40  دنیا  کجای  هیچ  »در  داد:  توضیح  و 
را  ترکیه  مثل  بازاری  اگر  حتی  است.  پررنگ  خارجی  سرمایه گذاری  موضوع  دنیا  بازارهای 
نگاه کنید، می بینید که در آنجا بسیاری از شرکت های بورسی چندملیتی هستند و حتی 
اگر اقتصادشان با تورمی مثل ایران دست وپنجه نرم کند باز هم تاثیر چندانی روی این 
آنها به نوعی برایشان پرتفو محسوب می شود.  شرکت های بورسی نمی گذارد. ارتباطات 
واقعا هیچ کجای دنیا ارتباطات بین المللی شان مثل ایران نیست و شرکت ها به صورت 

جزیره ای فعال نیستند.«
ترابی عنوان کرد: »حال با این مشکالت نمی توان گفت که چرا بورس و فرابورس برای ورود 
شرکت های استارت آپی همکاری نمی کنند. اتفاقا آنها آمادگی دارند اما ساختار شرکت های 
فناور، با ریسک همراه است. ناظر هم به مواردی که به آنها اشاره شد نگاه می کند و واقعا 
باید گفت پذیرش چنین شرکت هایی برای این نهادها بسیار سخت می شود. درحقیقت 
حق با ناظر است که با این شرایط اقتصادی موضوع را سخت کند، زیرا اگر یکی از این 
شرکت ها را پذیرش کند و بازار آن را پس بزند، کال کار پذیرش برای همه شرکت های فناور 
سخت تر خواهد شد. در مواردی باید به ناظر هم حق داد. درواقع مسئله دارایی نامشهود 
و قیمت نرم افزار چه در تولید و فروش و چه در رفتن به بازار سرمایه همیشه در این 

اقتصاد تورمی ایران دچار چالش است.«

ضوابط برای ورود استارت آپ ها به بورس بسیار سختگیرانه است
سال هاست نام دیجی کاال هم در کنار چند شرکتی به چشم می خورد 
که در تب وتاب رفتن به بورس هستند اما هنوز عرضه آنها در بورس 
عاملی  دو  را  شرایط  شفاف نبودن  و  سختگیری  دیجی کاال  مدیران  است.  نشده  نهایی 

می دانند که مانع از ورود آنها به بورس شده است. 
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سال  آذرماه  که  ایران  برخط  رویداد  در  دیجی کاال  مدیره  هیئت  رئیس  محمدی،  سعید 
گذشته برگزار شد، با تاکید بر این مطالب، درخصوص آخرین اقدامات انجام شده برای 
ورود این شرکت به بورس گفت: »شرایط و قوانین برای عرضه اولیه سهام شرکت های 
تکنولوژی محور تسهیل شده اما منتظر هستیم تا ضوابط ورود به بورس شفاف تر شود؛ 

زیرا هنوز نمی دانیم با چه سازوکاری بایستی پیش رفت و برای آن تصمیم گیری کرد.«
حمید محمدی، مدیرعامل دیجی کاال نیز در این باره گفت: »فرایند IPO برای شرکت ها 
تقریبا یک مسیر یک طرفه است و عرضه سهام در بورس، مسیر غیر قابل بازگشتی است. 
شرایط هنوز مبهم بوده و روشن شدن ابعاد پیرامون عرضه اولیه استارت آپ ها در بورس، 
ضروری به نظر می رسد. ضوابط جدید ممکن است به نوعی علیه خود عمل کند. همچنین 
این ضوابط سختگیرانه برای شرکت های موفق تر با آپشن های متنوع برای تامین مالی 
شرکت های  دارد  امکان  درنتیجه  دهد.  کاهش  را  بورس  در  عرضه  جذابیت  می تواند 

موفق تر، سهام خود را عرضه نکنند.«
او درخصوص اینکه چگونه برای بازار سرمایه، دارایی های نامشهود این شرکت محاسبه 
شده اند، گفت: »این دغدغه که دارایی های نامشهود چگونه محاسبه می شوند، درست 
است اما واقعیت این است که این موضوع، خیلی ارتباطی با شرایط دیجی کاال ندارد. دلیل 
آن هم این است که کل دارایی های نامشهود ثبت شده در دفاتر دیجی  کاال چیزی حدود 
ارزش  از  کمی  بسیار  سهم  درباره  داریم  یعنی  است؛  آن  سال  یک  فروش  از  درصد  یک 
دیجی کاال صحبت می کنیم. درواقع مسئله اینجاست که ما اصال دارایی های نامشهود 
دیجی کاال را چندان در دفاتر آن در نظر نگرفته ایم، پس برای دیجی کاال این موضوع یک 
دغدغه نیست اما شاید برای کسب وکارهای دیگری که دارایی نامشهود خود را در نظر 

گرفته اند، این موضوع یک دغدغه به جا باشد.«

تپسی برای ورود به بورس تنها مسئولیت خود را بر دوش  نکشید
و اما مدیرعامل تپسی که »اولین استارت آپ بورسی« لقب گرفته، اعتقاد دارد 
شرکت های  دیگر  ورود  برای  سدشکنی  یک  بورس  به  تپسی  سهام  عرضه 

دیجیتال محور و استارت آپی است. 
او خردادماه امسال و در گفت وگو با نبض بورس با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال 
است،  کمتر  هم  توسعه  درحال  کشورهای  در  اختصاص یافته  آمار  نصف  از  ما  کشور 
به  را  اقتصاد  می تواند  رقابتی  مزیت  دلیل  به  صنعت  این  که  است  درحالی  »این  گفت: 
از معضالت اقتصادی  از طرف دیگر می بینیم که اشتغالزایی یکی  جنب وجوش وادارد. 
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کشور ماست. هزینه این کار در این صنعت با سرمایه گذاری بسیار اندک چند صد میلیون 
تومانی امکان پذیر است ولی در دیگر صنایع مانند فوالد، پتروشیمی، معادن و... برای 
ایجاد شغل باید چندین میلیارد یا بعضا هزار میلیارد سرمایه گذاری صورت گیرد. بسیاری 
شرکت های  بورسی شدن  شرایط  اقتصادشان  به  سرمایه ها  این  ورود  برای  کشورها  از 
دیجیتال را تسهیل کرده اند چون دلیل خوبی برای رونق بازار است. ما هم امیدواریم با 
ورود تپسی به بازار سرمایه این مسیر برای کل صنعت باز شود و دیگر کسب وکارهای 

دیجیتال نیز وارد این عرصه شوند.«  
بنیانگذار تپسی چالش های ورود این شرکت به بورس را این طور بیان کرد: »واقعیت این 
است که ما به عنوان اولین استارت آپی که وارد بورس شده، بیشترین چالش ها را طی 
این دو سال و نیم پشت سر گذاشتیم و حداقل خرسندیم راه برای ورود دیگر شرکت ها 
هموارتر خواهد بود. اگر به بازار سرمایه دیگر کشورها در گذشته شان نگاه کنیم می بینیم 
که از 10 شرکت بزرگ آنها در بورس، مجموعه های مالی، بانکی، نفتی یا صنایع سنتی بودند، 
اما االن می بینیم که از 10 شرکت بزرگ در بازارهای آنها پنج شرکت اینترنت محور است. 
درواقع صنعت دیجیتال بر اساس نیاز روز، رشد عملیاتی دارد و این به نفع بازار سرمایه 

ایران خواهد بود.«

  نهاد ناظر نگران زیان سهامداران خرد است
ورود  چالش های  درباره  هم  داتین  مالی  معاون  مقام  قائم  خیری،   مرتضی 
یک  که  می دانم  الزم  اول  قدم  »در  گفت:  بورس  به  فناوری محور  شرکت های 
گروه  دو  به  شرکت ها  این  کلی   به طور  بدهم.  انجام  شرکت ها  این  درمورد  طبقه بندی 
تقسیم می شوند. گروه اول شرکت هایی هستند که بخش عمده ای از دارایی های آنها را 
دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی تشکیل می دهد. این گونه شرکت ها 
معموال دارای ریسک سرمایه گذاری باالتر و بازده متناسب با ریسک خود هستند. با توجه 
به ویژگی های مذکور، نهاد ناظر محدودیت هایی را برای ورود و فعالیت این گونه شرکت ها 
در بورس اوراق بهادار مد نظر قرار داده و آنها را در گروهی تحت عنوان اقتصاد دیجیتال 
نوپا قرار داده است. این گروه از شرکت ها را می توانیم شرکت های استارت آپی هم بنامیم. 
همچنین گروه دوم شامل شرکت هایی است که ضمن دارابودن ویژگی های شرکت های 
فناوری محور دارای انعطاف پذیری مالی باالتر هستند. عمده دارایی های این شرکت ها از 
جنس دارایی های مشهود بوده و سهم دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی در این 

شرکت ها  زیر 30 درصد کل دارایی هاست.«
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 او در ادامه چالش های اصلی شرکت های فناور را این طور تشریح کرد: »ارزش گذاری سهام، 
توجیه ذی نفعان احتمالی درمورد بازارها و فرصت های خاص این نوع شرکت ها برای ایجاد 
درآمد، مشکالت امنیتی، توجه بیش از حد به درآمد شرکت به جای دارایی های خاص این 
شرکت ها از جمله تربیت سرمایه انسانی متخصص، ثبات مدیریتی، خالقیت و... است. 
برای شرکت های گروه اول که می توان آنها را با یک نگاه کلی شرکت های استارت آپی نامید، 
محدودیت های بیشتر نهاد ناظر و بدبینی حاضرین در بازار اوراق بهادار، مشکالت آتی 

است.«
گفت:  شرکت ها  این  سهام  قیمت گذاری  مسائل  درباره  داتین  مالی  معاون  مقام  قائم 
به ویژه  فناورمحور  شرکت های  سهام  قیمت گذاری  برای  رو  پیش  چالش  »مهم ترین 
گروه اول، تعیین ارزش روز دارایی های نامشهود، جریان های نقد آتی ناشی از به کارگیری 
طرفی  از  است.  احتمالی  جدید  درآمدی  خطوط  و  بازارها  همچنین  و  موجود  دارایی های 
شرکت ها  این  مدیران  تا  شده  باعث  سهام  ارزش گذاری  موجود  روش های  به کارگیری 
به جای تمرکز بر تربیت سرمایه انسانی متخصص، ثبات مدیریتی، خالقیت و... تمرکز خود 

را روی افزایش درآمد و درنتیجه افزایش ارزش شرکت قرار دهند.«
بازار سرمایه به خصوص  خیری معتقد است نهاد ناظر حافظ منافع عموم حاضرین در 
ارزش گذاری  درخصوص  نگرانی هایی  که  است  بدیهی  بنابراین  است.  خرد  سهامداران 
شرکت های فناوری محور گروه اول و زیان سهامداران خرد داشته باشند. به همین دلیل 
ایجاد دستورالعمل ویژه برای پذیرش این نوع شرکت ها می تواند ضمن رعایت حقوق 

عموم حاضرین در بازار سرمایه به عرضه سهام این شرکت ها نیز کمک کند. 
در  حاضرین  حقوق  رعایت  ضمن  که  ویژه ای  ضوابط  به کارگیری  »با  می دهد:  توضیح  او 
توسط  سهام  عرضه  برای  الزم  انگیزه های  آنها،  سرمایه  حفظ  از  اطمینان  و  سرمایه  بازار 
شرکت های فناوری محور گروه اول نیز حفظ شود درحال حاضر به عنوان اولین گام در این 
زمینه ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی 
تحت عنوان »پیوست هفتم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار« 
در تاریخ ۲1 اردیبهشت 1401 در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و ابالغ 
شده است، البته دستورالعمل مورد اشاره نیازمند اصالح است که امیدواریم با گذر زمان 

و دریافت بازخورد نسبت به آن اقدام شود.«
 خیری با اشاره به وضعیت شرکت های آی تی در خارج از ایران تصریح می کند: »در سطح 
دنیا از جمله در اروپا، آمریکا، چین و هند برنامه های متنوعی برای حمایت از این شرکت ها 
تأمین مالی  زمینه  این حمایت ها در  کسب وکارهای خرد و متوسط وجود دارد.  به ویژه 
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شامل وام ها، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و مشارکت از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر و سایر زمینه ها از جمله آموزش، ترویج فرهنگ نوآوری، راهنمایی، اختصاص 
درصدی از قراردادهای دولت به این کسب وکارها، مقابله با انحصارگرایی و... است. به طور 
کلی نگاه جهانی مبتنی بر افزایش سهم شرکت های فناور در اقتصاد کالن کشورهاست.«
شرکت های  خاص  ویژگی های  به  توجه  »با  می گوید:  داتین  مالی  معاون  قائم مقام 
استارت آپی به ویژه ترکیب دارایی ها، نوع درآمد، بازار فعالیت، نگرانی های امنیتی و... و از 
طرفی بدبینی نسبی حاضرین در بازار سرمایه، حضور این گونه شرکت ها در بورس اوراق 
بهادار نیازمند بررسی شرایط و تدوین دستورالعمل ویژه است. خوشبختانه درحال حاضر 
دیجیتالی  اقتصاد  حوزه  در  فعال  و  نوپا  شرکت های  سهام  پذیرش  اختصاصی  ضوابط 
تصویب و برخی شرکت های استارت آپی متقاضی برای ورود به بورس درحال طی مراحل 
هستند. بنابراین  با توجه به آنچه که ذکر شد، ورود شرکت های استارت آپی به بورس یک 
تجربه جدید است و برداشتن هر قدم جدید مستلزم پذیرفتن درصدی از خطا و مشکالت 
که درنهایت تالش شده تا با اقداماتی از جمله تدوین دستورالعمل ویژه پذیرش نسبت 
به کاهش خطرات آتی اقدام شود. به هر حال بخشی از مشکالت احتمالی در طول دوران 
فعالیت این شرکت ها آشکار شده و می بایست در همان زمان نسبت به اصالح آن اقدام 
شود. درنتیجه ویژگی های شرکت های استارت آپی باعث شده تا حاضرین در بازار سرمایه 
نسبت به این شرکت ها با احتیاط برخورد کرده و از طرفی سازمان بورس اوراق بهادار نیز 
به عنوان حافظ منافع عموم سهامداران بررسی و نظارت بیشتری را جهت پذیرش این نوع 

سهام اعمال کرده که منجر به تعویق در پذیرش سهام این شرکت ها شده است.«
هرچند ورود تپسی به بورس ثابت کرد که عرضه سهام شرکت های فناور در بازار سرمایه 
از استارت آپ ها به دلیل  غیرممکن هم نیست، اما هنوز هم به نظر می رسد که خیلی 
سختگیری های موجود، امیدوار به عرضه نیستند. آنها از یک طرف به چالش های موجود 
در اقتصاد کشور اشاره می کنند. چالش هایی که سال 13۹۹ بورس را با بحران مواجه کرد؛ 
بحرانی که باعث شد بازار سرمایه پس ازگذشت دو سال هم نتواند جانی دوباره بگیرد و 

اعتمادها به سوی آن جلب شود. 
از طرف دیگر سختگیری هایی که به دلیل نگاه سنتی در اقتصاد کشور وجود دارد. نگاهی 
که البته بیراه هم نیست و اگر بدبینانه به قضیه نگاه کنیم، اصالح آن شاید هیچ وقت 
را یک موفقیت  با این وجود می توان فرایند عرضه سهام استارت آپ ها  ممکن نشود. 
قلمداد کرد. موفقیتی که عالوه بر درآمدزایی، موجب تغییر نگاه ها می شود؛ تغییری که 

تولد این استارت آپ ها را هم رقم زد.
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ادبیات سرمایه گذاری و شرکت داری با تغییر نسل ها متحول 
با ارزش ترین  به  نگاهی  با  اتفاق  این  تبلور  است.  شده 
برندهای جهان ملموس تر می شود و حاکی از این واقعیت 
پایه  شرکت،  پنج  حدود  موجود،  برند   10 بین  از  که  است 
نه چندان دور،  که در سال های  دارند درحالی  استارت آپی 
باارزش ترین شرکت های دنیا بر پایه دارایی فیزیکی استوار 
بودند و خودروسازان و تولیدکنندگان نفت و مواد غذایی 

در صدر این بنگاه های دارایی محور جا خوش کرده بودند.
درحــال  نظــر  بــه  ســرمایه گذاری  اســتراتژی  تغییــر  ایــن 
حضــور  هرچنــد  دنیاســت.  سراســر  در  نهادینه شــدن 

کلید یک قفل
 کورسویی که  ای کاش خاموش نشود!

امیر آشتیانی 
مدیرعامل گروه رسانه ای نیکان رسانه بازار سرمایه



ــان  ــوآور  را نش ــرکت های ن ــرکت ها و ش ــن ش ــن ای ــدرت بی ــه ق ــور، موازن ــرکت های کاالمح ش
می دهــد تــا به طــور قطــع نتــوان درخصــوص آینــده آنهــا اظهــار نظــر کــرد. درمقابــل امــا الگــوی 
تجربه هــای جهانــی نشــان می دهــد بزرگ شــدن شــرکت های نوپــا و اســتارت آپ ها و تغییــر 
ســایز آنهــا بی شــک از مســیر عرضــه  عمومــی گذشــته اســت، چراکــه روزانــه ده هــا مجموعــه 
در اقصــی نقــاط جهــان بــه ســودای توســعه فعالیــت و ایجــاد خلــق ارزش شــکل می گیرنــد، 

ــد. ــه  دهن ــان ادام ــه فعالیتش ــد ب ــی می توانن ــداد کم ــا تع ــا تنه ام
گاه گفته می شود بیش از ۹0 درصد آنها راه به  جایی نمی برند، اما آمارها نشان می دهد که 
همین تعداد کمی که جان سالم به  در  می برند و به حیات خود ادامه می دهند، ساالنه 
هرچند  داده اند،  اختصاص  خود  به  را  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد  دو  حدود 

استارت آپ هایی که توانسته اند به مرحله عرضه اولیه برسند تعداد محدوی هستند.
در اقتصاد ایران البته عامه مردم و سرمایه گذاران به طور سنتی ترجیح می دهند روی دارایی 
فیزیکی سرمایه گذاری کنند و بر همین اصل است که خرید زمین، ملک و طال همچنان 
پراولویت ترین سرمایه گذاری در بین مردم است و  اقداماتی برای ترویج استفاده از دارایی 
مالی در سبد سرمایه گذاری مردم بیشتر به صورت هیجانی و گذرا بوده و اگر از آمار دارندگان 
سهام عدالت چشم پوشی کنیم، شاید حدود 10 تا 1۲درصد مردم به صورت فعال سهام و 

مشتقات آن را در سبد دارایی هایشان داشته باشند.
در سال های اخیر اما با ورود نسل z به دنیای سرمایه گذاری، شاهد تغییرات محسوس در 
سبد دارایی ها هستیم، به نحوی که این نسل عالوه  بر ورود به بازار دارایی های غیرفیزیکی 
به سمت دارایی هایی پرریسک تر و مجازی همچون ارزهای دیجیتال و شبه آن رفته  و این 
تغییر ذائقه در بخش ایجاد کسب وکارها هم نمایان شده، طوری که در دهه اخیر شاهد 
بروز استارت آپ هایی هستیم که چرخه شرایط زندگی را تغییر داده اند. این تغییر الگوی 
رفتاری که از خریدهای اینترنتی شروع شد تا سفارش غذا و گرفتن تاکسی به بسیاری از 

خدمات قابل ارائه حتی دریافت خدمات پزشکی هم رسیده است.
با افزایش سهم این گروه شرکت ها زمزمه های عرضه هایشان در بازار سرمایه هم جدی تر 
و بلندتر شد اما همچنان بسیاری از مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز در مدیریت بنگاه ها 
از دو نسل قبل تر z ها یعنی x ها وy ها هستند؛ پس به راحتی این نوع شرکت ها را به عنوان 
بنگاه های سودآور به حساب نمی آورند و بنگاهی را سودآور می دانند که محصول فیزیکی 
تولید کند یا کارخانه صنعتی مثل سیمان، پتروشیمی و… باشد. از طرفی چون بسیاری از 
آکادمیک و خبری تجزیه وتحلیل کرده اند، با  آنها بحران دات کام ها را حداقل در مباحث 
مقاومت نظری بیشتری به این شرکت های نوظهور نگاه می کنند و ذره بینشان را بیشتر 
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روی صورت های مالی این گروه شرکت ها می گیرند.
 در کنار این مسائل باید پذیرفت نه تنها استارت آپ ها که بسیاری از شرکت های ایرانی 
در ابتدا ساختار قدرتمند و استراتژی منظم در تهیه صورت های مالی ندارند و این مسئله 
و بی توجهی به آن در آینده گربیانشان را می گیرد. همان طور که بسیاری از بنگاه ها برای 
توسعه فعالیت هایشان به تأمین مالی نیاز دارند، درحالی که اقتصاد ایران بیشتر بانک  پایه 
است تا بازار پایه، البته این گروه از شرکت ها برای استفاده از همان تسهیالت بانکی هم راه 

آسانی ندارند و برای تعین ارزش دارایی نیاز به عرضه سهام در بازار دارند.
عالوه بر نکات قبلی، مهم ترین مسئله از اینجا به بعد بحث جذاب ارزشگذاری قبل از ورود 
به بازار سهام است، چراکه معموال بخش قابل توجهی از این ارزش، دارایی های نامشهود 
ریال و عدد و رقم اختالف نظر فراوان وجود دارد، به نحوی  آن به  برای تبدیل  که  است 
از اقدام برای واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار  از گذشت دو دهه  که این روزها پس 
استقالل و پرسپولیس، همچنان اختالف عقیده بر سر آن وجود دارد و این مشکل شاید 
یکی از بزرگترین چالش های استارت آپ ها برای ورود به بازار سرمایه به حساب آید. از طرفی 
اختالف سلیقه در مبانی نظری ارزشگذاری همچنین نگاه به دارایی فیزیکی و محصول، راه 

را برای ارزشگذاری ورود شرکت ها با دارایی نامشهود سخت تر و پیچیده تر می کند.
با توجه به اینکه مدت هاست درمورد ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه ایران صحبت شده 
اما از این مساله هم نمی توان به سادگی گذشت که استارت آپ ها و به ویژه شرکت های 
تکنولوژی محور ریسکی باالتر دارند؛ پس فرایند ارزشگذاری آنها پیچیده تر می شود. این 
موضوع شاید با وسواس بیشتری در حوزه قیمت گذاری و فرایند مربوط به پذیرش این 

گروه  در بورس ها بررسی شود.
مساله ریسک و بازده، تداوم فعالیت و سودآوری شرکت، سابقه شکست شرکت های 
مشابه، نبود ساختارهای مناسب مالی و از همه مهم تر عدم تطابق قوانین و مقررات با 
ادبیات این شرکت ها سد بزرگی برای تامین مالی آنها در بازار سرمایه محسوب می شود 
اما اگر این اتفاق و تامین مالی در کنار عرضه سهام رخ ندهد مخاطرات زیادی چون کاهش 
انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این قبیل شرکت ها آینده آنها را با چالش اساسی روبه رو 
می کند؛ چراکه راهی برای خروج سرمایه گذاری و شناسایی سود یا ورود به طرح های جذاب 

برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و انگیزه های ورود نابود می شود.
بازار سرمایه  در  استارت آپی  از بخش  نماینده  و ورود یک  تابو  این  با شکستن  هرچند 
کورسوی امید برای عالقه مندان و سرمایه گذاران روشن شده اما با توجه به اینکه این 

اتفاق عرضه اولیه تکرارشونده نبوده کمی نگران کننده است.
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همان طور که در این نوشتار اشاره شد شیوه ارزشگذاری استارت آپ ها با سایر صنایع 
بازار شده اند، هنوز  از این گروه وارد  اینکه نمونه های کمی  با توجه به  متفاوت است و 
دانش ارزشگذاری به طور کامل گسترش نیافته است. ضمن اینکه اختالف سلیقه های 

زیاد بین ارزشگذاران و تحلیلگران درخصوص این گروه تازه وجود دارد.
شاید مهم ترین مساله این باشد که با تدوین قوانین و مقررات، ورود شرکت های شفاف 
و خوب در اندازه های متوسط و بزرگ را به بازار سرمایه آسان کنیم تا بازار سرمایه بتواند 
نقش پررنگ تری برای این بخش جوان اقتصاد داشته باشد؛ هرچند نباید فراموش کرد که 
درصورت رفع نشدن مسئله ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه قفلی در فضای استارت آپی 
کشور به وجود می آید، قفلی که این گروه را که معادالت اقتصاد جهانی را تغییر داده اند در 

ایران به بن بست بکشاند.



اقتصاد دیجیتال )Digital Economy( که اقتصاد اینترنت 
)Internet Economy( هم نامیده می شود،  اقتصادی است 
که بر پایه  تراکنش ها و یا تعامل های اینترنتی گذاشته شده 
است. با نگاهی کوتاه، گماها و جمال الدین )۲006(، اقتصاد 
برای مجموعه ای  از فناوری اطالعات  را استفاده  دیجیتال 
از فرایندهای اصلی اقتصادی مانند برنامه ریزی، مدیریت، 
جامع تر،  نگاهی  با  می کنند.  تعریف  فروش  و  بازاریابی 
اتکینسون و مکی )۲00۷(، کاربرد فناوری  اطالعات در همه 
سازمان ها،  درونی  کارکردهای  شامل  اقتصادی  ابعاد 
تعریف  برای  را  افراد  میان  مبادالت  و  آنها  میان  مبادالت 

سهم اقتصاد دیجیتال در ایران و سایر 
کشورها

علی نعیمی صدیق،  عضو هیات علمی گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک، پژوهشکده فناوری 
اطالعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(



اقتصاد دیجیتال در نظر می گیرند. اقتصاد دیجیتال را می توان در سه سطح مورد بررسی 
قرارداد: سطح نخست مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات است که نقش زیرساخت 
را برای اقتصاد دیجیتال ایفا می کند. شرکت هایی که ظهور و بروز آنها در عصر دیجیتال 
رخ داده است در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم، شرکت هایی هستند که پیش از 
عصر دیجیتال وجود داشتند و برای نوآوری و سودآوری بیشتر قصد مهاجرت به اقتصاد 

دیجیتال دارند. 
الزامات اقتصادی و سیاسی با نوآوری های فناوری ترکیب می شوند تا رشد اقتصاد دیجیتال 
رشد  این  است.  باال  رشد  سطوح  توسعه  درحال  کشورهای  در  به ویژه  کنند،  تحریک  را 
معموال توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت آن را هدایت می کند و توسط جامعه 
مدنی و دانشگاهی تحلیل می شود. اقتصاد دیجیتال مانند تمام پدیده های نوظهور دنیا 
دارای پتانسیل های نهفته ای است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در کشور به 
تکاپو درآید. خوشبختانه میزان نفود اینترنت و گوشی های هوشمند در ایران طی سالیان 
شرکت های  تا  آورده  فراهم  را  بستری  رشد،  این  و  است  داشته  چشمگیری  رشد  اخیر 
ارائه دهند. همچنین وجود  را  آن خدمات خود  دانش بنیان و استارت آپ ها بتوانند در 
متخصصان بسیار زیاد در زمینه فناوری اطالعات در کشور به پیشرفت بیش ازپیش در 
این  زمینه کمک کرده است. همچنین فناوری های دیجیتال فرصت مناسبی را در اختیار 
شرکت های بین المللی قرار داده است تا بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند 
و اطالعات محصوالت و خدمات خود را به صورت آنالین در اختیار مشتریان قرار  دهند. 
فناوری های دیجیتال تاثیر زیادی بر بخش های مختلف یک اقتصاد مانند بخش سالمت، 
آموزش و خدمات دولتی دارند. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود 10 درصد بوده 
که این مقدار از رشد سالیانه اقتصاد کل دنیا بیشتر است. در بازارهای نوظهور، اقتصاد 
مبتنی بر اینترنت هر ساله بین 1۲ الی ۲۵ درصد رشد می کند که این امر تاثیرات شگرفی بر 

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، رضا باقری اصل، بیان کرده است 
اقتصاد  سهم  و  است  درصد   1۵.6 دیجیتال  اقتصاد  سهم  دنیا  در  متوسط  طور  به  که 
دیجیتال در کشور ما حدود شش درصد است که می بایست افزایش یابد. همچنین وزیر 
ع پور، در جایی دیگر بیان کرده است که  اقتصاد  ارتباطات و فناوری اطالعات، عیسی زار
برخی از کشورها از 30 تا 3۵ درصد مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و سهم کشور ایران از اقتصاد 
دیجیتال طبق آمار حدود چهار تا شش درصد است. حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در سه 
بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن سخت افزار و نرم افزار حوزه آی سی تی و تولید 
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محصوالت مبتنی بر فناوری اطالعات مانند تولیدات سخت و نرم از تجهیزات رایانه ای 
گرفته تا شبکه و تولید نرم افزارهایی که مشتریان گوناکون به آن  ها احتیاج دارند،  بخش 
دوم نیز پلتفرم هایی است که در این فضا در قالب اقتصاد پلتفرمی و مبتنی بر فناوری 
شکل گرفتند و بخش سوم حوزه اقتصاد دیجیتال که جنبه عمومی تر دارد، دیجیتالی شدن 
اقتصاد است؛ بدین معنی که در هر جایی هر ظرفیتی که وجود دارد تا از فناوری برای ارتقای 
کسب وکارهای معمولی با هدف افزایش بهره وری و سودآوری شان در جامعه بهره گیرند.

نیویورک تایمز در سال ۲01۲ طی گزارشی اشاره کرده، دنیا در آستانه »انفجاری بزرگ« است. 
منظور از این انفجار بزرگ، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. در این مطلب 
از اقتصاد جهان در خدمت اقتصاد دیجیتال  پیش بینی شده تا پایان سال ۲030، نیمی 
خواهد بود. در کشورهای همسایه هم این رشد فزاینده را شاهد هستیم به گونه ای که 
اتاق اقتصاد دیجیتال دبی با انتشار گزارشی اعالم کرده است که حجم اقتصاد دیجیتال 
اتاق  گزارش،  این  بر اساس  باالی 140 میلیارد دالر خواهد رسید.  به  تا سال ۲031  امارات 
اقتصاد دیجیتال دبی که از مراکز اصلی سیاست گذاری بخش این نوع اقتصاد در امارات 
متحده عربی محسوب می شود، اعالم کرده که در صورت به رخداد پیوستن این سناریو، 
سهم این بخش از درآمد ناخالص ملی امارات از ۹ درصد به باالی ۲0 درصد در سال ۲031 
بانک   GovTech بلوغ بر اساس شاخص  نیز  یافت. عربستان سعودی  افزایش خواهد 
جهانی برای سال ۲0۲۲، بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان به دلیل 

تحول در دولت دیجیتال خود است.
بر پایه گزارش مانیکا و همکاران )۲013( در سال ۲01۲ در میان 3۵ کشور که بیشترین نسبت 
اقتصاد دیجیتال را در GDP خودشان داشته اند، تنها کشور ترکیه حضور داشت که با رتبه 
30، 0.۹ درصد را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده بود. در جدیدترین رتبه بندی که در سال 
۲0۲۲ توسط رتبه بندی رقابت دیجیتال IMD انجام شده، کشور امارات متحده عربی رتبه 
سیزدهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن قطر با رتبه ۲6، عربستان سعودی با 

رتبه 3۵ و ترکیه با رتبه ۵4 در میان 63 کشور برتر دنیا قرار دارد. 
این رتبه بندی، فناوری های دیجیتال را که منجر به دگرگونی در رویه های دولتی، مدل های 
کسب وکار و به طور کلی جامعه می شود، بررسی می کند و روش شناسی این رتبه بندی، 
رقابت دیجیتال را در سه سطح اصلی »دانش« ، »فناوری« و »آمادگی برای تحوالت آینده« 
تعریف می کند. عوامل »استعدادیابی«، »تربیت وآموزش« و »تمرکز علمی« سطح دانش را 
تعریف می کند. سطح فناوری عوامل »چارچوب نظارتی«، »سرمایه« و »چارچوب فناوری« 
کسب وکارها« و »یکپارچگی  انطباقی«، »چابکی  را دربرمی گیرد و عامل های »نگرش های 
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فناوری اطالعات« برای سطح آمادگی برای تحوالت آینده تعریف شده اند. همچنین این 
سعودی،  عربستان  عربی،  متحده  امارات  کشورهای  دانش  سطح  در  رتبه بندی،  نظام 
قطر و ترکیه را در رتبه های به ترتیب 1۵، 3۷، 3۸، ۵۹ گزارش کرده است. در سطح فناوری، 
در میان 63 کشور برتر دنیا، کشورهای امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و 
ترکیه به ترتیب با رتبه های 3، 1۷، ۲6 و ۵4 قرار دارند و در بعد آمادگی برای تحوالت آینده 
نیز کشورهای امارات متحده عربی با رتبه ۲0، قطر با رتبه ۲3، عربستان سعودی با رتبه 
3۷ و ترکیه با رتبه 44 قرار دارند. در جدول زیر رتبه بندی کلی پنج سال گذشته کشورهای 

همسایه گزارش شده است:

جدول 1: رتبه بندی اقتصاد دیجیتال کشورهای منطقه در سال های اخیر

در شکل زیر رتبه بندی اقتصاد دیجیتال کشورهای منطقه در معیارها و زیرمعیارهای مورد 
بررسی در سال ۲0۲۲ نمایش داده شده است:

 
شکل 1 - رتبه بندی اقتصاد دیجیتال در هر معیار و زیرمعیار

کشور

قطر 

عربستان سعودی

ترکیه

امارات متحده عربی

2018

۲۸

4۲

۵۲

1۷

2019

31

3۹

۵۲

1۲

2020

30

34

44

14

2021

۲۹

36

4۸

10

2022

۲6

3۵

۵4

13

13

۵4

3۵

۲6

1۵

۵۹

3۷

3۸

1

4۷

۲۸

11

۲۲

63

۲4

4۵

46

41

۵۸

۵۹

3

44

۲۵

۲۷

10

60

۲۲

۲1

3

۵۲

34

1۵

16

4۲

33

۲۹

۲6

4۲

3۲

14

۲4

۵4

33

۲۸

3

۵4

۲6

1۷

۲0

44

3۷

۲3

آمادگی برای تحوالت آینده

فناوری
دانش

تمرکز علمیچارچوب فناورییکپارچگی

تربیت و آموزشسرمایهچابکی

استعداد یابیچارچوب نظارتیانطباق

امارات متحده
ترکیه
عربستان سعودی
قطر

1۲۹ شماره 3
زمستان 1401



همان طور که در شکل باال مشاهده می شود، کشور امارات متحده عربی در معیار فناوری 
بهترین رتبه را به خود اختصاص داده و در دنیا سوم شده است. همچنین در زیرمعیار 
استعدادیابی نیز رتبه نخست را کسب کرده که این مهم بیانگر سرمایه گذاری بسیار زیاد 
در زمینه جذب متخصصان حوزه فناوری اطالعات است و در همین معیار در زمینه تربیت 
و آموزش و تمرکز علمی به نسبت رتبه خوبی را کسب نکرده  است. کشور ترکیه در معیار 
آمادگی برای تحوالت آینده بهترین رتبه خود را کسب کرده است که این مهم چابکی و 
انطباق پذیری بیشتر شرکت های حوزه فناوری اطالعات را نسبت به معیارهای دیگر نشان 
می دهد. کشور قطر و عربستان سعودی هم به دلیل سرمایه گذاری بسیار زیاد در معیار 

فناوری بهترین رتبه خود را به نسبت معیارهای دیگر احراز کرده است.
همان طور که مشاهده می شود، کشور ایران در این رتبه بندی و در میان 63 کشور برتر 
ایران، نیاز  GDP در  از  با توجه به سهم اندک اقتصاد دیجیتال  دنیا قرار نگرفته است و 
اجتماعی  و  و فرهنگی  فناوری، مدیریتی  زیرساخت،  پایدار در سطح  به توسعه  اساسی 
داریم. امروزه، آینده یک ملت به شدت به پیشرفت علم، دانش، نوآوری و فناوری بستگی 
دارد. با این حال، توسعه شهری و اقتصادی در هر کشوری درحال حاضر نیز نیازمند تحقق 
اهداف پایداری است. بسیاری از کشورهای خاورمیانه از طریق ابتکارات متمرکز بر توسعه 
عناصر اساسی اقتصاد دیجیتال - مانند زیرساخت ها، داده ها و مهارت ها و با استفاده 
چنین  مصنوعی،  هوش  و  ابری  محاسبات   ،5G مانند  حیاتی  فناوری  توانمندسازهای  از 
پیشرفت هایی را تقویت و تسریع می کنند. درمجموع، این ابتکارات تاثیرات گسترده ای 
بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومی خواهد داشت و افزون بر این، 
به کشورها کمک می کند تا به بخش های محروم جامعه خود خدمات بهتری ارائه دهند. 
خود  دانش  سطح  افزایش  مستمر،  مطالعات  مناسب،  فرهنگ  ایجاد  با  باید  دولت ها 
و پشتیبانی از فناوری های جدید و نوظهور از معضالت و مشکالت آنها آگاه شوند و در 
تاریخ، همواره  که در  باید توجه داشت  توانمندسازی مردم و جامعه بکوشند.  راستای 
این فناوری بوده که باعث جایگاه کشورها شده است و اگر کشور ما بخواهد در زمره  
کشورهای تاثیرگذار در حیطه اقتصاد جهانی قرار بگیرد، مجبور به استفاده از پتانسیل های 

ایجاد شده در این  زمینه است.
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ایران،  خطرپذیر  سرمایه گذاری  انجمن  گزارش  اساس  بر 
کل حجم سرمایه گذارِی خطرپذیر کشور در سال 1400چیزی 
برابر دو هزار و ۲00 میلیارد تومان بوده که حدود پنج درصد 
از آن به سرمایه گذاری در حوزه فین تک و رمزارزها اختصاص 
یافته است. این درحالی است که در سال ۲0۲1 در منطقه 
منا، فین تک ها موفق شدند دو و نیم میلیارد دالر سرمایه 
که  افتاد  اتفاق  درحالی  فاحش  تفاوت  این  کنند.  جذب 
ایرانیان به لحاظ دموگرافی و سبک زندگی، پذیرش باالیی 
دالیلی  به  اما  دارند  فین تک ها  خدمات  به کارگیری  برای 
قوانین  وجود  عدم  و  اقتصادی  بسته  فضای  همچون 

تفاوت اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری 
فین تکی در منا و ایران

مریم نجفی
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران



مناسب، متاسفانه فین تک های ایرانی علی رغم پتانسیل باال نتوانستند رشد و توسعه 
با  خطرپذیر  سرمایه  گذاران  شده  باعث  کنونی  اقتصادی  شرایط  کنند.  کسب  درخوری 

احتیاط باال و به شکل بسیار گزینشی موردهای سرمایه  گذاری را انتخاب کنند. 
کاهش  به  منجر  اقتصادی  و  سیاسی  امنیت  وجود  عدم  توسعه  درحال  کشورهای  در 
سرمایه گذاری ها و فرار سرمایه می شود. از طرفی اکوسیستم استارت آپی ما در 10 سالگی 
بازار بورس  به  برای ورود استارت آپ ها  به تعیین ضوابط مناسب  خودش هنوز موفق 
را  فضا  این  مطلوبیت  و  جذابیت  سرمایه گذاری،  از  خروج  امکان  عدم  همین  و  نشده 
برای سرمایه گذاران خطرپذیر فعلی و بالقوه، کاهش می دهد. ثبات اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی ضامن یک اکوسیستم استارت آپی با جریان های آزاد دانش و سرمایه است.

جنگ بر سر استعدادهاست 
محرک  موتور  چراکه  می جنگند،  برتر  استعدادهای  جذب  سر  بر  دنیا  در  حاضر  درحال 
کسب وکارهای دانش بنیان همین افراد خالق هستند. این افراد وقتی آینده  روشنی چه 
از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی برای خودشان متصور نباشند، ناامید شده و به 
فکر مهاجرت فردی یا گروهی می افتند. از سوی دیگر، مسائل اجتماعی اخیر، تورم باال و 
همچنین عدم دسترسی به اینترنت آزاد نیز به موج مهاجرت دانشجویان و سرمایه های 
انسانی باکیفیت بازار کار دامن زده است. این عوامل، سرزندگی و پویایی اکوسیستم را از 

بین برده و آن را در آستانه  به کمارفتن قرار داده است.

بسته نشدن چرخه سرمایه گذاری عیب است 
بسته شدن ورود سرمایه های بزرگ و کامل نشدن چرخه سودآوری در فعالیت اقتصادی 
که همان برداشت سود است سبب شده که ما در فضای فین تک شاهد درجازدن باشیم. 
حاکمیت، نقش کلیدی در فراهم کردن شرایط مناسب کسب وکار دارد. درحال حاضر یکی 
از چالش های کلیدی کسب وکارهای نوآور، عدم وجود ضوابط دوست دار نوآوری است. 
در تعامل بخش خصوصی با نهادهای قانون گذار می توان ضوابط عملیاتی و شفافی برای 
ایجاد شرایط مناسب به منظور بهره بردن از نوآوری تدوین کرد. شاه کلید ماجرا هم تعامل 

صحیح طرفین بر پایه درک نیازها و دغدغه های موجود است.

قانون گذاری نامعلوم، سرمایه گذار را مردد می کند
سیستم  در  تغییرات  افزایش  همین طور  و  سرمایه گذاری  محیط  در  بزرگ  تغییرات 
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بیشتر  که  خطرپذیر  سرمایه گذار  تا  می شود  سبب  فین تک  حوزه  در  قانون گذاری 
کشور همچنان  آینده است، مردد شود. مثال سیستم مجوز دهی در  سرمایه گذار روی 
برای فین تک ها نامعلوم است. هر ارگان بخشنامه ای برای اجرا صادر می کند که در تضاد با 
خواست و بخشنامه های دیگر ارگان هاست. در چنین فضای تردیدی سرمایه گذار پولش 
را جایی می برد که بتواند بر اساس آن قدم بعدی را پیش بینی کند. موردی که در منطقه 
منا بیشتر نمی بینیم شفافیت در ابالغ و همین طور اجرای قوانین است. کسب وکارها در 

منطقه منا می دانند باید پاسخگوی کدام نهاد باشند.

اقتصاد  پویا در فضای امن تصمیم گیری ساخته می شود
درنهایت باید درخصوص سرمایه گذاری روی فین تک ها به این موضوع اشاره کنیم که آنها 
خیلی جذاب هستند و چندین سال است جزو چند حوزه برتر سرمایه گذاری جسورانه قرار 
می گیرند. دلیل هم اندازه  بازار بزرگ، روند روبه رشد آن و کمک به افزایش فراگیری مالی 
در بسیاری از کشورهای جهان است. سرمایه گذاری در این حوزه بسیار تخصصی است و 

رگولیشن های سختگیرانه ای هم بر آن حاکم است.
برای عقب نماندن از سایر کشورها و تکنولوژی های برخط فین تکی باید پارادایم شیفتی 
در نگاه توسعه داشته باشیم و با الهام گیری از سایر کشورها و تعامالت بازیگران بزرگ 
و قانون گذاران، مسیر فین تک را به شکوفایی برسانیم. باید این را بدانیم که اول نبودن 

عیب نیست ولی این عیب است که هیچ کاری برای بودن در گردونه رقابت نکنیم. 
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