ﮔﺰارش رﮔﻮﻻﺗﻮری :ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۹
ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی در اﯾﺮان و ﻓﻘﺪان ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ در
ﭘﯿﺸﺒﺮد و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺪه؛ از ﺧﻮد وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ .ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.

روﻧﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب رﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻔﺎوت
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن وﺟﻮد دارد،
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ  ICTاﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،در ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺧﻮد وزارت

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﺪارد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد .ﮔﺰارش »اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی« ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو  ICTدر ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار  ICTاﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﻓﻌﺎﻻن و ارزش ﺑﺎزار  ICTدر ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار  ITرا ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﺎزی و… ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ

اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ،

دﭼﺎر ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻃﻮری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮل و ﻓﻌﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،وﻇﯿﻔﻪ دار اﺳﺖ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﮔﺰارﺷﯽ
اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻻﯾﺴﻨﺲﻫﺎ و

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ  ۷۰۰و  ۸۰۰ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ

ﻋﻮارض ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﻄﺎی ایﻧﻤﺎد.

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد

دارد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﻮل )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه( ﭘﺎﻦ اﺳﺖ و

ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ رﺷﺪ  ICTزده اﺳﺖ .رﮔﻮﻻﺗﻮری در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ ﭼﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ICTزده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﻧﺪارد و اﻧﺤﺼﺎر
آن ﺑﺮ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﺴﯽ )ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در دﻫﻪ  80اﺳﺖ( ﺳﺒﺐ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
واﺑﺴﺘﮕﯽ ارزی در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎزار  ICTﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را از
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﯾﺮان اﺳﺖ .رﮔﻮﻻﺗﻮری در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮردی ﭼﻮن »ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی«
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و … ﺧﺎﻟﯽ از
اﯾﺮاد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻮﻣﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار  ICTﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭼﺎﻟﺶ دارﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا )ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﭘﺎرات ﺑﻪ وﺟﻮد آورده( و ﯾﺎ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻌﺪد
ﻣﺠﻮزﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﻮزه ﻓﺎوا را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﮐﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن رﮔﻮﻻﺗﻮری در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ

ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ.

راهﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
رﮔﻮﻻﺗﻮری در ﮔﺰارش ﺧﻮد راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮد .راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻠﺒﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ
ﺗﻠﮕﺮام ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ و در

ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم داد.

ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  :ICTﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ آن در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
دوﻟﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺒﮏ ﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ  ICTاز ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ و… را ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد.
 ICTدر ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی آن :ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺛﺒﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺎزار ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ

اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ در ﺑﺎزار از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

