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پرتاب ناموفق ماهواره  پیام؛ 

اتفاقی تازه در رابطه  رسانه ای 

دولت و مردم

لزوم تغییر الگو برای رسمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا

کسب و کارهای نوپا در روزهایی که اغلب کسب و کارها 
ــت و پنجه نرم می کنند، روز به  با رکود و ناپایداری دس
روز در حال شکل گیری و رشد هستند. سرعت پیدایش 
ــان می دهد که این حوزه در  ــب و کارهای نوپا نش کس
زمینه  مصرف و کاربری با اقبال خوبی از سوی ایرانیان 
ــده است، اما باید دید که آیا به همان اندازه در  روبرو ش

تامین سرمایه نیز موفق بوده اند یا خیر؟
ــب و کارهای بزرگ زمانی به عنوان  در واقع برخی کس
ــرمایه های خارجی  ــب و کارهای نوپا با جذب س کس
ــروع کرده اند و اینکه کسب و کارهای نوپای ایرانی  ش
ــیار  ــرای خارجی  ها جذاب بوده اند، بس ــن اندازه ب تا ای
ــت، اما اینکه سرمایه  گذاران داخلی از این  ارزشمند اس
استارتاپ ها حمایت نمی کنند موضوع مهمتری است 
که باید واکاوی و راه حلی برای آن پیدا شود که به نظر 
می رسد سرمایه گذاران خرد و کالن داخلی از دو معضل 
بی اعتمادی و عدم آگاهی از اکوسیستم استارتاپی رنج 

می برند.
ــت  یکی از راهکارهای موجود برای برون رفت، این اس
که با افزایش قیمت ارز و یا بهتر بگوییم، کاهش ارزش 
ــرمایه در بین مردم  ــدن س ریال، نگرانی از بی ارزش ش
ــرمایه آن ها به سمت بازارهای نامتعارفی  باعث شد س
ــکه و خودرو سرازیر شود. در حالی که  همچون ارز، س
این بازارها نه تنها ارزش نقدینگی را افزایش نمی دهند، 
بلکه باعث ایجاد حباب قیمت و سوء استفاده دالالن و 
سودجویان می شود و پیش از این سرمایه گذاری مردم 
در بازار مسکن انجام می شد و امروز به دلیل مولد نبودن 
این بازار، چرخه اقتصادی مثبتی از این سرمایه  به دست 
نمی آید. از این رو سرمایه نقدی مردم بیشتر از آنکه به 
ــدن حباب  ایجاد ارزش کمک کند، منجر به بزرگ ش
قیمت ها شد که دلیل آن تصمیمات هیجانی و به دور 
از تحلیل های اقتصادی بود. از طرف دیگر وابستگی بازار 
ــدی در برابر خودکفایی  مصرف به کاالهای خارجی س
است و با هر بار نوسان در قیمت ارز زندگی و معیشت 

مردم دچار افول می شود.
ــرمایه یک شبه رخ نخواهد داد و اگر افراد از  افزایش س
ــودرو، ارز و طال  ــرمایه به بازارهایی همچون خ ورود س
موفق به افزایش پول شدند، این به معنی پولدار شدن 
ــورهای دیگر در دوران رکود از فرصت های  نیست. کش
ــی برفناوری  ــب و کارهای مبتن دیگری همچون کس
اطالعات برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استفاده 
ــماری در دنیا  ــتارتاپ های بی ش می کنند، در واقع اس
ــرمایه خرد جمعی موفق به  وجود دارند که با تامین س

پیشرفت و افزایش ارزش شده اند. 

ــکل گرفته و رشد  ــتارتاپ های بزرگی ش در ایران اس
ــان بیش از یک  کردند که امروز اعالم می کنند ارزشش
میلیارد دالر است، اما آیا سرمایه گذاری در هر استارتاپی 

مهشاد سبحانی
کارشناس حوزه کسب و کار

ــود و ارزش می شود؟ باید توجه داشت که  منجر به س
سرمایه گذاری در استارتاپ ها یک نوع سرمایه گذاری 
بلند مدت محسوب می شود. مدت بازگشت سرمایه به 
صورت استاندارد چیزی بین 4 تا 1۰ سال است. اگرچه 
ــب و کارنوپایـی که سرویس اینترنتــی   در ایران کس
می دهد ، به گفته مدیرانش ارزشش فقط در یک سال 
ــده است، اما این به آن معنا نیست که کار  ۵۰ برابر ش
ــب و کارهای نوپا به موفقیت ختم می شود.  همه  کس
استارتاپ ها به همان اندازه که قابلیت رشد و پیشرفت 

دارند، به همان اندازه هم احتمال شکست دارند.
ــده دار، کاری  ــب و کارهای نوپای آین ــناخت کس ش
بسیار تخصصی است. این روزها مجموعه های شتاب 
دهنده زیادی در خصوص جذب سرمایه برای کسب 
ــا حلقه مفقوده  ــا فعالیت می کنند، ام ــای نوپ و کاره
کارشناسان غربالگری، استعدادیابی و ارزش گذ اری در 
این شتاب دهنده ها، عدم تخصص و تجربه کافی ست. 
ــانی که چنین تشخیصی را می دهند، باید سابقه  کس
مشاوره در شرکت های بزرگ و همچنین سابقه کار در 
حوزه سرمایه گذاری بانکی داشته باشند. پس از انتخاب 
کسب و کار نوپای آینده دار، نوبت به انتخاب مدل های 
ــرمایه گذاری در آن می رسد. تا کنون قوانین جذب  س
ــرمایه خرد جمعی در ایران وجود نداشته  یا تامین س
ــده و در آینده  و این قانون به تازگی تصویب و ابالغ ش
ــد. در این روش تامین  ــک اجرایی خواهد ش ای نزدی
سرمایه که توسط فرابورس تدوین شده  افراد حقیقی 
ــب و کارهای  نیز می توانند به صورت انفرادی در کس
نوپا سرمایه گذاری کنند که این مدل سرمایه گذاری 4 
ــده  حالت دارد که فقط ۳ مدل آن در ایران قانونی ش

است.
در مدل سرمایه گذاری بر مبنای سهام سرمایه گذاران 
ــهام دریافت می کنند. در  به ازاء مبلغ سرمایه شان س
مدل سرمایه گذاری بر مبنای پاداش، در ازای پرداخت 
ــب و کار را  ــخص محصول یا خدمات کس مبلغ مش
ــوم که در ایران قانونی  دریافت می کنند و اما روش س
ــرمایه به عنوان وام برای توسعه  نشده است جذب س
استارتاپ است و روش دیگر مدل تامین مالی خیریه 
)Donate( است که بدون بازگشت سود است، کاری 
که تا پیش از این برخی از استارتاپ های ایرانی جهت 

امور خیریه اجرا می کردند.
بنابراین کسب و کارهای نوپا تا وقتی پیشرفت می کنند 
که سرمایه گذاری و نفوذ تکنولوژی در آن ها در جریان 
باشد. جای استارتاپ هایی در زمینه هوش مصنوعی،  
ــیاء و بالکچین در ایران خالی است. شاید  اینترنت اش
به زودی این استارتاپ ها راه اندازی شوند، اما موضوع 
مهمتر، فرهنگ سازی تغییر الگوی ذهنی جامعه در 
حوزه سرمایه گذاری است. اگر جامعه به این باور برسد 
که فناوری اطالعات و کسب و کارهای نوپای مبتنی 
بر فناوری، مولد صنایع دیگر و اقتصاد کشور هستند، 
بی شک از سرمایه گذاری در این کسب و کارها تردید 

نخواهند کرد.

ــته در فضای مجازی  ماهواره پیام که چند روز گذش
ــانه آزاد کشور( به موضوع  )می توان گفت در تنها رس
ــده بود، نتوانست در مدار قرار بگیرد  داغی تبدیل ش
اما این پرتاب ناموفق را می شود از منظری دیگر نیز 
نگریست، اتفاقی تازه در رابطه رسانه ای دولت و مردم 

که متاثر از نگاهی نو در حکومت داری است.
ــانه ای دولت محتوایی  ــاق تولیدات رس قریب به اتف
ــویه و در یک کلمه  ــته رفته، تایید آمیز، یک س شس
ــه بود و  ــتند، خبرهایی گرد ک ــده هس ــته کنن خس
نبودشان فرقی نمی کند، ابتر، بی اهمیت و پیرپسند. 
این محتوای رسانه ای البته نمودی از نحوه فعالیت این 
کارگزاران است، کارگزارانی که »هیچ وقت« نامــوفق 

نیستند.
ــا ماهواره پیام از جنس دیگری بود، آذری جهرمی  ام
که می دانست در چه میدان مینی پا می گذارد، اصرار 
داشت که ماهواره را به موضوعی تبدیل کند که باید 
موضعی در مورد آن بگیرید، چیزی در حد تیم ملی! 
البته او قطعا بهتر از همه از احتمال شکست این پروژه 
خبر داشت اما چاره را در آسته آمدن و آستــه رفتن 
ــت، اولین بازخورد جدی مربوط به صادق  نمی دانس
ــم همیشگی و بی اعتنایی  زیباکالم بود که نه به رس
بلکه با عملکرد صحیح رسانه ای مجموعه و دعوت از 
ــانـــه ای همسو با او پاسخ داده  فعالیت سیاسی رس
ــــد و تهدید به فرصت برای گستـــرش خبر در  ش

جامعه تبدیــل شد. 
ــی مانند توئیتش موضوع  ــت های بعدی جهرم فعالی
ــاند و دیگر ماهواره هر  ــطح اول رسانه ای رس را به س
ــرد در خروجی  ــه جز پروژه و خبری گ ــزی بود ب چی
ــس بر نمی  ــی را در هیچ ک ــط عمومی که حس رواب
ــروژه را هم می توان  ــت این پ انگیخت. حتی شکس
ــن پارادایم جدید دید، اینکه بپذیریم این پروژه  در ای
ــد و دنبال کرد و مانند بازی تیم ملی  ملی را باید دی
استرس کشید و آخر شکست را تجربه کرد و چه بسا 
با ترکیبی از خشم و سرخوردگی تلویزیون را خاموش 
ــاوت از خبرهـای  ــرد تجربــه ای بـــه کل متفــ کـ
ــین بود که هیچ حسی از تعلق را در  پــروژه های پیش

خواننده و شنونده بر نمی انگیخت.
ــط کارگزار پذیرفتــه  ــتی که مسئولیتش توس شکس
می شود و روایتــی گــرد تحویــل مخاطب نمی شود. 
ــه ماهواره پیام هر چه بود، پروژه و خبری گرد  خالص

نبود.

ماهواره ای که گرد نبود!

دکتر نوید مقدم
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ــتاگرام و  ــاوری اطالعات، در خصوص فیلترینگ اینس ــاون وزیر ارتباطات و فن مع
ــی که یک پلتفرم را فیلتر می کنیم مجددا کاربران به  ــای دیگر، گفت: زمان پلتفره
ــه ادامه یابد و  پلتفرم جدید مهاجرت می کنند و این چرخه می تواند برای همیش
ــا با نصب فیلترشکن چالش و مشکالت عدیده  دیگری به حوزه ی امنیتی و  چه بس

بدافزاری فناوری اطالعات تحمیل می شود.
ــا حضور در مجتمع  ــاوری اطالعات ایران ب ــازمان فن ــر امیر ناظمی، رییس س دکت
ــازی و مدیریت آن و همچنین در  ــوه در خصوص فضای مج ــی و هنری اس فرهنگ
ــتاگرام با روح اهلل مومن نسب کارشناس فضای مجازی و  خصوص فیلترینگ اینس

سایر حضار به گفتگو و مناظره  پرداخت.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به جنبه های مثبت و منفی فضای 
مجازی، گفت: اینستاگرام نیز مانند همه پلتفرم ها نکات ضعف و قوتی دارد و حدود 
ــبکه  اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند و 2۵  4۰ درصد از کاربران ایرانی از ش
میلیون صفحه ایرانی در این پلتفرم وجود دارد و در واقع دومین اپلیکیشن پر کاربرد 

در کشور بعد از تلگرام، اینستاگرام است.
ــبکه های اجتماعی، گفت: این شبکه  ــاره به تفاوت اینستاگرام با سایر ش وی با اش
ــبکه های  ــایر ش ــت و در حالی که س ــبک زندگی افراد اس اجتماعی معطوف به س
اجتماعی نظیر توئیتر و فیس بوک بیشتر به جنبه های خبری و سیاسی می پردازند 
ــزار دارند به عدد قابل توجهی می  ــی که فالوئرهایی باالتر از 2۰ ه ــداد کاربران و تع
رسد و این اعداد و ارقام نشان دهنده  تعدد و تنوع بازیگـران این شبکه  اجتماعــی 

است.
امیر ناظمی، در پاسخ به سوالی پیرامون فیلترینگ اینستاگرام، گفت: ما نمی گوییم 
که سوشال نتورک خوب است یا بد و ما حافظ منافع این اپلیکیشن و شرکت ارائه 
دهنده  آن نیستیم و اگر بخواهیم بحث آسیب شناسی در این خصوص  ارائه دهیم، 
شاید در برخی از موارد به نقطه نظر مشترکی برسیم. ما می گوییم راه حلی که شما 
تحت عنوان فیلترینگ ارائه می دهید یک راه حل ناکارآمد و شکست خورده است.
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران، با اعالم نارضایتی از پیاده کردن سناریوهای 
مشترک در خصوص فیلترینگ، ادامه داد: زمانی که پلتفرم وایبر فیلتر شد میلیون ها 
کاربر به یک شبکه  اجتماعی دیگر مهاجرت کردند و حجم عظیمی از دیتا و در واقع 
بیگ دیتا در یک جایی متمرکز شد و این کاری ضد امنیتی و خطرناک است و ما 

نمی خواهیم با فیلترینگ، پلتفرم های مختلف این سناریو مجددا تکرار شود.
ــال نتورک به آیینه یک جامعه، گفت: وقتی از بخش  ــبیه سوش وی، در ادامه با تش
هایی از جامعه یا شبکه اجتماعی ناراضی هستیم نباید آیینه را بشکنیم و از اساس 

فیلترینگ راه حلی ناکارآمد و شکست خورده است

بیشترین استفاده  کاربران ایرانی از اپلیکیشن های خدماتی است

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران:

فضای مجازی رصفا اینستاگرام و تلگرام نیست

ــه یابی صحیح سعی در برطرف کردن آن مشکل  ــویم، بلکه باید با ریش منکر آن ش
نماییم.

ــاره به چهار آسیب در حوزه فیلترینگ، گفت: زمانی که  معاون وزیر ارتباطات با اش
ــددا کاربران به یک پلتفرم جدید نقـل مکان  ــا یک پلتفرم را فیلتر می کنیم مج م
می کنند و این چرخه می تواند برای همیشه ادامه یابد و تبدیل به چالش جدیدی 

شود.
ــکن را آسیب جدی ناشی از تبعات فیلترینگ دانست و افزود:  امیر ناظمی، فیلترش
آمار به خوبی نشان می دهد که کاربران به محض اعمال فیلترینگ به سراغ نصب 
ــکن می روند و فیلترشکن در واقع تهدیدی برای امنیت داده های تک تک  فیلترش
ــوس افزار و بد افزار شود و به  ــت و می تواند تبدیل به جاس کاربران یک جامعه اس

رصد و جمع آوری و تحلیل داده های کاربران بپردازد .
ــت، گفت:  ــتور و اعمال فیلترینگ وزارت ارتباطات نیس وی با بیان اینکه محل دس
ــت و  تعداد  ــال فیلنرینگ مصداق ناتوانی در مواجه با تکنولوژی و فناوری اس اعم
ــان و محل کسب روزی خود را بر روی این پلتفرم ها  ــب و کارش زیادی از افراد کس
پیاده سازی کرده اند و با فیلتر کردن این شبکه های اجتماعی آسیب جدی به این 

کاربران وارد می شود.
ــازی فرهنگی، گفت:  ــان س ــازمان فناوری اطالعات ایران با انتقاد از یکس رییس س
ــاله  ــت تنوع و تفاوت دیدگاه ها را بپذیریم و ببینیم که در دنیا با این مس می بایس
ــده است به طور قطع در کشورهای دیگر به تضاد های فرهنگی  چگونه برخورد ش
در این خصوص رسیده اند اما توانسته اند با ارائه راهکار مناسب به صورت بهینه از 

فناوری و فضای مجازی استفاده کنند  
امیر ناظمی، با انتقاد از انحصار گرایی و تاکید بر انحصار زدایی در فضای رسانه ای 
کشور، گفت: ما در دوران فناوری اطالعات زندگی می کنیم و شهروندان دیجیتالی 
نیاز به آموزش دارند و اگر بخواهیم مدام با سیاه نمایی و برجسته کردن آسیب های 
شبکه های اجتماعی سعی در القاء یک طرز تفکر داشته باشیم راه به خطا رفته ایم 
چون کاربران متوجه منافع آن هستند و باید بپذیریم که شبکه های اجتماعی مطلقا 

سیاه و سفید نیستند بلکه خاکستری هستند.
ــوان یکی از  ــد محتوا را به عن ــاوری اطالعات، تولی ــر ارتباطات و فن ــاون وزی مع
ــت های مهم دولت در عرصه فناوری اطالعات دانست و افزود : راه حل این  سیاس
ــب به رقابت با رقبای خارجی بپردازیم  ــت که بتوانیم با تولید محتوای مناس اس
ــالمی - ایرانی را در فضای  ــن با تولید محتوای بومی فرهنگ اصیل اس و همچنی

مجازی تقویت کنیم.
ــتاگرام و تلگرام نیست،  ــاوی با اینس وی در ادامه با گفتن اینکه فضای مجازی مس
ــان کرد: مخالفین و موافقین فیلترینگ در ایده ال ها نقطه نظر مشترکی  خاطرنش
دارند و همه ما می خواهیم که فضای مجازی ایمنی را در کشور داشته باشیــم اما 
ــت. فضای مجازی تهدید  ــیدن به این مدینه فاضله متفاوت اس راه حل ها برای رس
نیست و طبق آمار بیشترین استفاده  کاربران ایرانی از اپلیکیشن های خدماتی است 

و اینها جنبه های مثبت این حوزه است.
امیر ناظمی با اشاره به تعداد اپلیکیشن های ایرانی موجود در کشور گفت: در ابتدای 
ــت اما امروز قریب به 2۵۰ هزار اپلیکیشن  ــن وجود داش دولت حدود 4۰۰ اپلیکیش
ــیده است و نباید این نتایج مفید نادیده  ــور تولید و به بهره برداری رس ایرانی در کش
انگاشته شود و سال پیش اپلیکیشن ویز و گوگل مپ بیشترین سهم بازار را در حوزه 
ــه داشت اما خوشحالیم که اعالم نماییم امروز اپلیکیشن های بومی نقشه خوان  نقش

حدود ۵۰ درصد سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده اند.
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تحلیل ویژه

حجم اقتصاد دانش بنیان به شدت در حال افزایش است

طرح نیازهای سازمان ها و اپراتورهای ارتباطی در نوزدهمین منایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از سوم الی ششم دی ماه 97 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

دکتــر ستــاری: 

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران؛

دکتر سورنا ستاری در افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: با تمام مشکالت و چالش های 
اقتصادی، حجم اقتصاد دانش بنیان به شدت در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه فروش شرکت های دانش بنیان روند افزایش را نشان می دهد، اظهار 
کرد: این امر نشان می دهد که شرکتهای دانش بنیان بخش پویایی هستند.

ــد در دانشگاه ها توسعه  ــتاری ادامه داد: امروز پارک های علم وفناوری و مراکز رش س
ــوی این شرکت ها تولید می شوند، به زندگی  یافته اند، ولی باید فناوری هایی که از س

مردم وارد شده تا آنها از شیرینی و حالوت این فناوری ها بهره مند شوند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه 
فناوری در کشور محسوب می شود، خاطر نشان کرد: این دوره از نمایشگاه با همکاری 
و هماهنگی دو نهاد معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم برگزار شده 

و امیدواریم خروجی خوبی داشته باشند.

به بهانه برگزاری این نمایشگاه با مهندس فرامرز رستگار به گفت وگو نشستیم. دبیر و عضو 
هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، می گوید: بعد از مدت ها که نمایشگاه های تجاری 
برای عرضه کنندگان وجود داشته است، در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن 
بازار، مصرف کنندگان که عبارت از سازمان ها و اپراتورهای ارتباطی هستند حضور یافتند 
و به جای تشریح و نمایش سرویس های ارتباطی، نسبت به طرح نیازها و تقاضاهایشان 
اقدام کردند.مهندس فرامرز رستگار در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم، گفت: در نمایشگاه 
ــم دی ماه در سازمان  ــوم الی شش ــت آوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار که از س دس
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، از یک طرف دستاوردهای پژوهشی و صنعتی 
کشور در حوزه های مختلف به نمایش درآمد و از طرف دیگر، بعد از مدت  ها نمایشگاه های 
تجاری برای عرضه کنندگان برگزار شد.وی، ادامه داد: در این نمایشگاه، مصرف کنندگان 
ــتند، حضور پیدا کردند و به جای آنکه نسبت  ــازمان ها و اپراتورهای ارتباطی هس که س
به سرویس هایی که ارائه می دهند، صحبت کنند، نیازها و تقاضاهای خودشان را مطرح 
کردند تا شرکت های تحقیقاتی، تولیدی و دانش بنیان بر اساس نیازمندی های آنها بتوانند 
برنامه ریزی کنند و استفاده ازتوانمندی و پتانسیل  داخل در انجام پروژه های ارتباطی، به 
حداکثرمیزان خود برسد.رستگار، اظهار کرد: به این نمایشگاه ها، نمایشگاه معکوس گفته 

می شود، یعنی به جای آنکه عرضه کنندگان حضور داشته باشند و توانمندی های فنی و 
مهندسی، تولیدی و بازرگانی خودشان را مطرح کنند، شرکت های مصرف کننده یعنی 
کارفرماها حضور داشتند و به شکل های مختلف نیازمندی های خود را مطرح کردند تا 
بتوانند عرضه کننده های مناسب را پیدا کنند. دبیر سندیکای صنعت مخابرات، گفت: در 
این نمایشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پیشگام شد و شرکت های وابسته به خود 
و همچنین شرکت های بزرگ اپراتوری که تحت پروانه  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
ــالت این شرکت ها  ــان کرد: رس رادیویی فعالیت می کنند را گرد هم آورد.وی، خاطرنش
ــت که نیازمندی ها و تقاضاهای خود را اعالم کنند تا  ــگاه معکوس این اس در این نمایش
عرضه کنندگان به سمت تهیه و تامین این نیازها هدایت شوند.رستگار، ادامه داد: یکی 
از شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت ارتباطات زیرساخت 
است که در این نمایشگاه حضور داشت. در چهار پوستر نیازمندی های خود در حوزه های 
مختلف را مشخصا اعالم کرد و به تصویر کشید که بازدیدکنندگان توانستند از شکل کلی 
نیازمندی های شرکت ارتباطات زیرساخت مطلع شوند.دبیر سندیکای صنعت مخابرات، 
گفت: شرکت مخابرات ایران نیز در این نمایشگاه حضور داشت و با بازدید کننده ها و عرضه 
کننده ها تعامالتی برقرار کرد. همچنین بخشی از نیازمندی هایشان را در جداولی مشخص 
کرده و در اختیار شرکت های تحقیقاتی، تولیدی و دانش بنیان قرار دادند.وی، افزود: شرکت 
ایرانسل هم مانند شرکت های دیگر حضور داشت. تقریبا تمام مدیران ارشد بخش های فنی 
و تدارکاتشان حضور داشتند و عالوه بر آنکه نیازمندی ها یشان را در کتابچه ای تهیه کردند 
و به اطالع بازدیدکنندگان می رسانند، نمونه هایی از کاالهای مصرفی ای که به شدت نیاز 
دارند را در آنجا مطرح کرده و از پتانسیل های عرضه کننده مطلع می شوند. دبیر سندیکای 
صنعت مخابرات، خاطرنشان کرد: شرکت ارتباط سیار همراه اول هم به نوع دیگری وارد  
شد و فرم هایی را تهیه کرد که بر اساس آن، از شرکت های تولیدی - تحقیقاتی و کسانی 
که در فناوری ICT هستند، درخواست شد که فرم را تکمیل کنند و شماره و آدرس را 
قرار دهند و پتانسیل هایشان را درج کنند. همراه اول با جمع آوری این اطالعات و تطبیق 
ــاس خواهد گرفت و توانمندی را به موضع مصرف،  ــا نیازمندی های خود با آنها تم آن ب

نزدیک خواهد کرد.
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هفت عاملی که می توانند آینده اقتصاد جهانی را دگرگون کنند

زیر
 ذره بین

ــد شهری و قدرت گرفتن چین در میان عواملی هستند که در کتابی  تکنولوژی، رش
ــان را داشته باشیم،  درباره دگرگونی هایی که احتماالً در زندگی هایمان باید انتظارش
ــه 199۰، یکی از  ــف دژاردان، ظهور اینترنت در اوایل ده ــده اند.از نظر ج ــرح ش مط
آخرین تغییراتی است که اقتصاد جهانی و مردم را عمیقاً دگرگون کرده است.دژاردان 
نویسنده کتاب جدیدی است به نام »تجسم دگرگونی: تصویری داده-محور از دنیای 
ما« که نگاهی دارد به دگرگونی ها در ابعاد کالن.او می گوید که وب، همچون نظریه 
خورشید مرکزی نیکالس کوپرنیک تاثیری بنیادین برجای گذاشته؛ نظریه ای که در 
قرن پانزدهم، این باور رایج که زمین مرکز جهان است را به چالش کشید.با اینکه به 
تحوالت تکنولوژیک به عنوان عامل اصلی دگرگونی نگریسته می شود، عوامل دیگری 
نیز هستند که می توانند موجب تغییرات شوند از جمله مردم، مدل های کسب و کار، 

ذهنیت مصرف کنندگان و همچنین عوامل ژئوپلیتیک.
به گفته دژاردان، فرصتهای بزرگ می توانند از هر جایی فراهم شوند.در ادامه، هفت 
عاملی را که از دید دژاردان و تیمش می توانند آینده اقتصاد جهانی را دگرگون کنند، 

می بینیم.
 ۱. سیطره بی چون و چرای غول های تکنولوژی

ــد محصوالت در ابعاد صنعتی تمرکز  ــرکت های برتر یا بر تولی برای چندین دهه، ش
ــون فورد، جنرال  ــتخراج و فرآوری منابع طبیعی.غول هایی همچ ــتند یا بر اس داش
ــرکت هایی  ــپس نوبت به ش ــون، بازیگران عمده این عرصه بودند.س الکتریک و اکس
رسید که فعالیتشان در زمینه خدمات مالی، ارتباطات و خرده فروشی بود.این روزها، 
اطالعات ارزشمندترند و در طول پنج سال گذشته، رتبه برترین شرکتها در بازار بورس 
ــت.در سه ماهه اول 2۰1۸، اپل، گوگل،  جهانی، همگی از آن غول های تکنولوژی اس
مایکروسافت، آمازون و تنسنت، برترین ها بودند. در حالی که پنج سال پیش، تنها اپل 

در میان پنج شرکت برتر حضور داشت.

 ۲. رشد چین
ــد  ــت، اما دژاردان ترکیب رش ــادی چین بر جهان امر تازه ای نیس ــد اقتص تاثیر رش
اقتصادی و توسعه فناوری این کشور را برجسته می کند.خروجی اقتصادی بعضی از 
شهرهای چین، از تمامی کشورهای جهان پیشی می گیرد.در حال حاضر، چین بیش 
ــهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارد.شهرهای در حاشیه رود یانگ  از 1۰۰ ش
تسه،شانگهای، سوژو، هانگژو، ووشی، نانتانگ، نانگبو، نانجینگ و چانگژو مثال هایی از 
این توسعه محسوب می شوند.رشد فیزیکی شهرها همگام با رشد بی سابقه اقتصادی 
ــور در حال وقوع است.پیش بینی می شود که چین تا سال 2۰۳۰ با پیشی  این کش

گرفتن از آمریکا به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود.

 ۳. اوج گیری کالن شهرها
چین تنها کشوری نیست که شهرهایش در حال رونق گرفتن اند.در طول چند دهه 
ــین اقتصاد جهانی را دگرگون خواهد کرد.طبق برآورد  آینده، رشد جمعیت شهرنش
سازمان ملل، چین و بسیاری از کشورهای غربی نرخ زاد و ولد ثابتی خواهند داشت، 
در حالی که آفریقایی ها و دیگر کشورهای آسیایی شاهد انفجار جمعیت و رشد سریع 

شهرنشینی خواهند بود.
این امر به نوبه خود منجر به ایجاد کالن شهرهای بیشتری خواهد شد؛ شهرهایی با 
ــازمان ملل، سال گذشته 4۷ شهر واجد  بیش از 1۰ میلیون نفر جمعیت. به گفته س

خصوصیات کالن شهری بوده اند.
ــود که آفریقا، تا پایان این قرن، دست کم صاحب 1۳ کالن شهر  تخمین زده می ش

بزرگتر از نیویورک خواهد شد.

 ۴. رشد بدهی
 بنا به ادعای ویژوال کپیتالیست، شرکت رسانه ای تاسیس شده توسط جف دژاردان، 
ــت که ۶۳ تریلیون دالر از این رقم، بدهی  بدهی جهانی حدود 24۰ تریلیون دالر اس
دولت ها است.از نظر درصد تولید ناخالص داخلی، ژاپن بدهی 2۵۳ درصدی دارد. این 

نسبت برای آمریکا به 1۰۵ درصد می رسد.آمریکا، ژاپن و چین، روی هم، ۵۸ درصد 
از بدهی جهانی را از آن خود دارند.آمریکا، اروپا و تعدادی از کشورهای در حال توسعه، 
ــطح بدهی خود را در چند سال گذشته افزایش داده اند و به چرخه ای از نرخ های  س
ــم دوخته اند. اما این کار خالف توصیه های سازمان بین المللی پول  بهره پایین چش
است.در گزارش این سازمان که سال گذشته منتشر شد، آمده است »توصیه به دولتها 
این است که باید سقف خانه را زمانی که هوا آفتابی است تعمیر کنند: مازاد بودجه 
ــالیانه خود را ذخیره کنند، یا حداقل کسری بودجه را در دوران شکوفایی کاهش  س
ــند؛ دورانی که قطعاً و در زمانی نه چندان دور  دهند تا برای رکود بعدی آماده تر باش

فرا خواهد رسید.«

 ۵. تغییر سریع تکنولوژیک
تاریخ معاصر ابداعات تکنولوژیک عظیمی را شاهد بوده است از جمله مهار الکتریسته 
برای مصرف خانگی و تجاری، یا اختراعاتی همچون تلفن، اتومبیل و هواپیما.اگر زمان 
تبدیل شدن نمونه اولیه یک محصول تا در دسترس همگان قرار گرفتنش را در نظر 
ــوالت، در بعضی موارد، دهه ها  ــدن این محص بگیریم، می توان گفت که عمومی ش
ــید تا اتومبیل در آمریکا بر  ــتاد سال طول کش ــت.به عنوان مثال، هش زمان برده اس
اساس داده های سرشماری، به سطحی برسد که 9۰ درصد از مردم مالکش باشند. 
اینترنت، همین مسیر را در طول 2۳ سال طی کرد. میزان مالکیت تبلت از ۳ درصد 
در سال 2۰1۰، به ۵1 درصد در شش سال بعد جهش کرد.دژاردان معتقد است که 
بازه زمانی پذیرش و استقبال همگانی از نوآوری های جدید به تنها چند ماه کاهش 

پیدا خواهد کرد.

 ۶. موانع تجاری
پس از جنگ جهانی دوم، دولتها به این رویکرد گرایش پیدا کردند که موانع تجاری 
را از میان بردارند. اما اخیراً تجارت آزاد توسط کشورهایی همچون آمریکا به چالش 
گرفته شده است. تنها در همین سال، واشنگتن تعرفه های مختلفی بر کاالهای چینی 
اعمال کرد و آغاز جنگ تجاری با پکن را رقم زد.در »تجسم دگرگونی: تصویری داده-
محور از دنیای ما«، وضعیت فعلی، نوعی پارادوکس تجاری توصیف می شود؛ از این 

جهت که یا دنیا متمایل به تجارت آزادتر می شود یا قوانین تازه ای ظهور می کنند.

 7. یک انقالب سبز؟
ــرفت های تکنولوژیک و ارزان تر شدن هزینه ها، استفاده از منابع انرژی  به لطف پیش
تجدیدپذیر در چند سال گذشته افزایش یافته است.گزارش اخیر آژانس بین المللی 
ــی تواند تبدیل به  ــیدی م ــال 2۰۵۰، انرژی خورش ــرژی تخمین می زند که تا س ان
بزرگترین منبع تامین انرژی گردد.همچنین، به پیش بینی موسسه بین المللی توسعه 
پایدار )IISD(، سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تا 2۰ سال بعد به ۷ 

تریلیون دالر خواهد رسید.
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بالک چین یک تریلیون دالری می شود

آمریکا برای جلوگیری از عرضه  ارز دیجیتال ایرانی در تالش است

تحلیلگران فعال در موسسه گارتنر برآورد کرده اند ارزش مجموع کسب و کارهای مبتنی 
بر فناوری بالک چین تا یک دهه آینده از مرز یک تریلیون دالر عبور کند.

چند سال اخیر ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، مونرو، ریپل 
و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان 
به دنبال استخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتال هستند؛ چراکه این روزها 
بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادی دست پیدا کنند. 
بیت کوین از سال 2۰۰9 میالدی معرفی شد و به تدریج به مشهورترین ارز دیجیتال 
ــیار باالیی پیدا کرد، تبدیل شد. گفته می شود ارزهای  ــر جهان که ارزش بس در سراس

ــتند و باید به صورت  دیجیتال رمزپایه غیرقابل هک هس
ــخت افزارهای قدرتمندی از  ــناس و با استفاده از س ناش
پلتفرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، 
استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند. در واقع باید گفت 
که ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بر پایه فناوری بالک 
ــگاه داده را برای  ــتند که حقیقتا نقش یک پای چین هس
ــازی تراکنش های دیجیتالی  ــگاری، ثبت و ایمن س رمزن
ــاس تازه ترین پیش بینی های صورت  بازی می کنند.بر اس
ــط کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه  گرفته توس
ــب و کارهای مبتنی بر  ــوع ارزش کل کس گارتنر، مجم
ــالدی به عددی  ــال 2۰2۶ می ــاوری بالک چین  تا س فن
بیش از ۳۶۰ میلیارد دالر می رسد و تا پایان سال 2۰۳۰ 
ــه رقمی معادل 1.۳  ــالدی یعنی یک دهه آینده نیز ب می
ــید.بر اساس گزارش وب سایت  تریلیون دالر خواهد رس
ــه تحقیقاتی  ــای موسس ــج پژوهش ه coindesk، نتای
ــنچر نشان می دهد که سال 2۰1۵ سال شکوفایی و  اکس
به اوج رسیدن فناوری بالک چین و سرمایه گذاری دولت  و شرکت های مختلف بوده 
ــت و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران و موسسات فراوانی در سال های بعد از  اس
ــوی بالک چین سوق داده شد.این  ــمت و س آن یعنی 2۰1۶ و 2۰1۷ میالدی به س
کارشناسان همچنین پیش بینی کرده اند که سال های 2۰1۸ تا 2۰24 میالدی این 
ــد به گونه ای که آنها برآورد کرده اند  ــتری برخوردار خواهد ش فناوری از توجه بیش
ــب و کارهای مبتنی بر فناوری بالک چین تا سال 2۰۳۰ میالدی  مجموع ارزش کس
یعنی یک دهه آینده به عدد 1.۳ تریلیون خواهد رسید که این عدد خود نشان دهنده 

شکوفایی فناوری بالک چین در سالهای آتی در جهان است.

به نظر می رسد که سناتورهای جمهوری خواه کنگره 
ــد با ارائه یک الیحه،  ــاالت متحده آمریکا قصد دارن ای
ــوی هرگونه تالش ایران برای انجام معامالت مالی  جل
ــده  ــاری از طریق ارزهای دیجیتال رمزنگاری ش و تج
ــترش روز افزون استقبال از  را بگیرند.با توجه به گس
ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در جهان، بسیاری از 
ــورها با توسعه فناوری های نوینی همچون بالک  کش
چین در تالشند تا از این نوع جدید ارزهای دیجیتال 
ــای مالی و تبادالت تجاری خود  به منظور پرداخت ه

استفاده کنند.
ــیه نیز اعالم کرد قصد دارد  چندی پیش بود که روس
در امور بانکی و مالی خود به ارزهای دیجیتال رمزپایه 
ــی را تحت  ــی دولت ــک ارز اختصاص ــاورد و ی روی بی
ــه کند. بعد از  ــوان »کریپتو روبل« معرفی و عرض عن
ــر شد که نشان می داد  آن گزارش های دیگری منتش
ــای دیجیتال در  ــت ارزه ــن بالک چین و صنع انجم
ــیه قصد دارد به منظور تسهیل مبادالت مالی و  روس

ــن ترتیب بتواند تحریم های  ــا ایران بپردازد تا ایران نیز بدی ــاری به همکاری ب تج
ــه اقتصادی دولت ایاالت متحده آمریکا را دور زده و همانند ونزوئال که ارز  خصمان
مجازی پترو را با پشتیبانی صنعت نفت ملی این کشور معرفی و عرضه کرد و روند 
فروش نفت خود را به سایر کشورهای جهان از این طریق ادامه داد، به عرضه یک 
ــاس گزارش کوین تلگراف، حاال  ارز دیجیتال اختصاصی دولتی روی بیاورد.بر اس
به نظر می رسد که مایک گاالکر یکی از سناتورهای جمهوری خواه مجلس کنگره 
ــه جلوی ادامه فعالیت های  ــعی دارد ک در ایاالت متحده آمریکا با ارائه طرحی س

ــورها را بگیرد تا این کشور  ــایر کش اقتصادی و معامالت تجاری و مالی ایران با س
نتواند تحریم های آمریکا را دور بزند.

در حقیقت ایاالت متحده امریکا از اینکه کشورهای تحت تحریم این کشور نظیر 
ــاز هم همچنان به مبادالت تجاری،  ــران بتواند با وجود تحریم های اقتصادی ب ای
ــت دارد بنابراین به  ــورهای دیگر ادامه دهد، وحش فروش نفت و روابط مالی با کش
ــت از توسعه ، راه اندازی و عرضه ارزهای دیجیتال  ــد که در تالش اس نظر می رس
ــط دولت ایران جلوگیری بعمل بیاورد و هرگونه  ــده اختصاصی توس رمزنگاری ش

استفاده از آن را در معامالت قانونی نیز ممنوع اعالم کند.
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توضیحات رئیس پلیس فتا درباره بالک چین
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کارهای مشخصی برای »رمز ارزها« در 
کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت: تاکنون برای 

هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.
ــت: امروزه برخــی از افــراد و  ــردار » سیدکمال هادیانفـــر« در این باره اظهار داش س
ــرکــت های خارجی با راه اندازی فناوری »بالک چین« اقدام به تولیـد »رمز ارزها«  ش
کــرده و در صرافــی های آنالین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایاالت متحده آمریکا 
ــند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی دهند، با عناوین »کریپتو  نیز می باش
کارنسی« اقدام به خرید و فروش می کنند که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال 

معروف شده است.
وی با بیان اینکه فناوری »بالک چین« در حوزه های مختلف نظیر اقتصاد، تامین منابع 
مالی، صنایع پزشکی و ... کاربرد دارد، افزود: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی 
آسان برای پرداخت هزینه ها، خرید آنالین و آفالین، سرمایه گذاری، معامله گری و نقل و 
انتقال پول بین طرفین رواج یافته اند و می تواند فرصتی برای برخی از کشور ها نیز باشد 
ولی آزاد بودن شبکه »رمز ارزها« بویژه »بیت کوین« به معنای آن است که این ها متمرکز 
ــره برای مردم جهان  ــتند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتش نیس
اعالم شده است که هیچ گونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.رئیس پلیس فتا 
ناجا ادامه داد: باید دقت داشت که این »رمز ارزها« بدون پشتوانه بوده، عدم وجود نفوذ 
و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوری که دستکاری در قیمت ها )ایجاد نوسانات 
بسیار باال در قیمت این ارزها در صرافی ها( و حمایت از تحریم های خاص و همچنین 
تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنان توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه 
نشان دهنده نفوذ و کنترل بر »رمز ارزها« بوده و موجب افزایش فوق العاده ریسک برای 
ــرمایه گذاری و سفته بازی در حوزه رمز ارزها شده است.سردار هادیانفر  فعالیت های س
اضافه کرد: مردم عزیزمان، شرکت های خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن ها، نرم افزار 
ها، وب سایت های اینترنتی، ربات های تلگرامی، فیشینـگ وب سایت ها و ایمیــل ها، 
تبلیغات سئو وب سایت هـا، افزونــه های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین 
مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ های رایگان و امثالهم با استفاده 
از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستم های رایانه ای و سرور های شرکت ها 
بـرای استخراج رمز ارزهــا می کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش و اطالع از آن دانلود 
و استفاده نکنند.این مقام ارشد انتظامی مطرح کرد: در زمینه ذخیره و نگهداری»رمز ارزها « 
در صرافی ها و کیف پول ها بخاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنان برای کاربران 
ایرانی، احتمال کالهبرداری با استفاده از ابزار و روش های دسترسی غیرمجاز وجود دارد.
وی یاد آور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج ها )تاالرهای 
معامالتـی، صرافی های انالین( و کیف پول ها گلوگاه های اصلی »کریپتوکارنسی« می 
باشند، هر لحظه احتمال کالهبرداری از سوی انان و از دست رفتن سرمایه سرمایه گذاران 
متصور است.رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کار های مشخصی برای 
»رمز ارزها« در کشور تعیین نشده و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت: 

تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.سردار 
هادیانفر تصریح کرد: افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتما با مطالعه و دانش 
ــده و موقع خرید »رمز ارزها« از یک فرد، با او به صورت رو در رو  کافی وارد این حوزه ش
دیدار کرده و معامله را به صورت حضوری انجام دهند.وی ادامه داد: اکنون وب سایت های 
اینترنتی، کانال ها و گروه هایی در شبکه های اجتماعی بویژه شبکه اجتماعی تلگرام که 
خود در کشور ایران فیلتر می باشد، در این زمینه راه اندازی شده و فعالیت می کنند که 
هیچ گونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنان تاکنون صادر نشده است و حتی برخی 
از وب سایت ها نیز برابر بررسی های صورت گرفته اقدام به کالهبرداری می کنند.رئیس 
پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در 
کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی و حتی وب سایت های اینترنتی اقدام به ثبت 
نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی نموده و از همان مدارک سوء 
استفاده می کنندوی خاطر نشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش »رمز ارزها« فعالیت 
دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سود جو با استفاده از مدارک هویتی و کارت 
بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید می کنند.این مقام ارشد انتظامی با اشاره 
اینکه خرید پول های مجازی مانند این است که مردم ریال خود را به دالر تبدیل کرده و 
سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه 
خواهد شد همانطور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار باالیی 
بوده و هستند و این را به وضوح در ماه های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت کوین 
افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده و 
سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.سردار 
هادیانفر بیان کرد: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها مشخص است و اگر بنا باشد 
قانونی در این خصوص ابالغ شود و یا صرافی فعالیت نمایند، بانک مرکزی باید بر آن نظارت 
کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی 
و مبارزه با جرایم رایانه ای در کنار مردم عزیزمان است لذا با اشرافیت بر موضوع با هرگونه 
کالهبرداری ها و سوء استفاده برخورد قانونی نموده و اجازه نمی دهد تا با سرمایه و امنیت 

سرمایه گذاری مردم، عده ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.

آخرین وضعیت راه اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور 
ــریح آخرین وضعیت برای راه اندازی سامانه ارز  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به تش
دیجیتال ملی در کشور پرداخت.محمد جواد آذری جهرمی گفت: اوال برای عنوان یا عبارتی 
که برای ارز دیجیتال ملی  به کار می بریم، باید دقت بیشتری کنیم و بدانیم به طور اساسی  
ارز دیجیتال به چه معنا است.وی با طرح پرسشی درباره تعریف ارز دیجیتال خاطرنشان 
کرد: باید این مسئله را تعریف کنیم که ارز دیجیتال به معنای پول رایج کشور است یا 
اینکه می خواهیم از ارز دیجیتال برای فعال کردن سیستم تبادالت بین بانکی استفاده 
کنیم. آذری جهرمی افزود: به لحاظ فنی برای رمز نگاری ارز دیجیتال مبتنی بر  تکنولوژی 
بالک چین و اینکه این ارز مورد استفاده قرار گیرد، مدل های نمونه آن ساخته شده و در 
اختیار بانک مرکزی است که می تواند در این رابطه تصمیم بگیرد.وزیر ارتباطات با تاکید 
بر اینکه  بانک مرکزی سیاست گذار رسمی در حوزه پولی و مالی کشور است، تصریح کرد: 
اکنون می توان از بالک چین به عنوان پیام رسان های بین بانکی استفاده کرد. وی با بیان 
ــور وجود دارد، خاطرنشان کرد: دانشجوهای دانشگاه های  اینکه این دانش امروز در کش
تهران از جمله صنعتی شریف در بسیاری از کسب و کارها سیستم پیام رسان بین بانکی بر 

مبنای بالک چین را توسعه دادند که آن هم در حال حاضر در اختیار بانک مرکزی است و 
طبیعتا باید در این زمینه تصمیم گیری شود، بنابراین این ظرفیت در کشور وجود دارد اما 

سیاستگذاری های درباره این موضوع توسط بانک مرکزی انجام می شود.
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»والئو« یک یدک کش نامرئی ساخت!

 CES2019 5 در نمایشگاهG معرفی نخستین مودم اینترنت

دو تلویزیون 8K و 4Kجدید توسط سونی معرفی شد

حمزه فاتح

ــتین مودم های اینترنتی مجهز به شبکه ۵Gخود در جریان  ــرکت دی لینک از نخس ش
نمایشگاه علم و فناوری CES  سال جاری میالدی رونمایی کرد.از آنجا که اخبار نسل 
جدید اینترنت ۵G در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار 
اجرای آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری اپراتورهای اینترنت و غول های تکنولوژی در 
جهان درصدد برقراری این نسل جدید از اینترنت هستند.حاال شرکت دی لینک که یکی از 
بزرگترین توسعه دهندگان مودم های اینترنتی در جهان به شمار می رود، از نخستین مودم 
  CES و روترهای اینترنتی مجهز به نسل پنجم اینترنت در جریان نمایشگاه علم و فناوری
ــود این محصول تا حداقل اواسط سال  رونمایی و پرده برداری کرد که البته گفته می ش
2۰19 میالدی روانه بازارهای جهانی نخواهد شد.بر اساس تحلیل و گفته های کارشناسان 
ــرعت دانلود و تبادل اطالعات در شبکه نسل پنجم اینترنت  فعال در زمینه فناوری، س
تقریبا معادل 4۰ برابر متوسط سرعت اینترنت کنونی پهن باند در آمریکاست که معادل 
۷۰ مگابیت بر ثانیه است.اوایل سال 2۰12 میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات 
برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی برای افق 2۰2۰ و فرای آن آغاز 
کرد. در نتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد و 
از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان 
هستیم که هر یک به دنبال برقراری و راه اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت نسل پنجم 
در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و 
غیره هستند و از توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.کشورهای 

بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، 
ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال 
برقراری نسل پنجم اینترنت همراه هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام 
داده اند.بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، 
اریکسون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت در حال رقابت برای راه اندازی نخستین 

شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم هستند.

ــگاه CES2۰19 الس وگاس از دو تلویزیون جدید با  ــرکت سونی در جریان نمایش ش
فناوری ۸K و 4K به ترتیب با پنل های ال سی دی و اولد رونمایی کرد.

نمایشگاه علم و فناوری CES  از ۸ تا 11 ژانویه سال جاری میالدی در شهر الس وگاس 
آمریکا برگزار شد که میزبان شرکت های بزرگ و غول های تکنولوژی متعددی در جهان 

بود تا از جدیدترین محصوالت خود رونمایی و پرده برداری کنند.
ــونی که یکی از بزرگترین شرکت های  ــایت the verge، س ــاس گزارش وب س بر اس
ــگ ترین بازیگران در  ــمار می رود، یکی از پررن ــده تلویزیون در جهان به ش تولیدکنن
نمایشگاه علم و فناوری CES بود تا همانند همیشه فناوری های به روز و پیشرفته خود 
ــاخت و تولید تلویزیون های هوشمند با کیفیت وضوح باال، به رخ سایر  را در عرصه س
شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی بکشاند.در این دو تلویزیون جدید از تراشه پردازنده 
تصویر ایکس وان اولتیمیت بهره گیری شده است که از الگوریتم خاص و منحصر بفردی 
برای نمایش بهتر تصویر با کیفیت وضوح ۸K استفاده شده است تا تصاویر واقعی تر و 

بهتر از حالت معمولی نمایش داده شوند.

ــه در  »والئو«)Valeo(، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو در فرانس
نمایشگاه CES 2۰19 از یدک کش هوشمند خود که توسط آن رانندگان می توانند جاده 
و وسائل نقیه پشت خود را به راحتی مشاهده کنند، رونمایی کرد.به گزارش سی نت، این 
یدک کش »XtraVue« نام دارد و طراحی آن بسیار استاندارد است و با دوربین هایی که 
بر روی آن تعبیه شده است، رانندگان می توانند به طور کامل وضعیت جاده و وسائل نقلیه 
پشت خود را ببینند.دوربین هایی روی سپر یدک کش »XtraVue« نصب شده اند تا یک 
تصویر کامل از پشت یدک کش را بر روی نمایشگری که روبروی راننده قرار دارد یا از طریق 
آینه وسط نمایش دهد.این فناوری سبب می شود تا رانندگان عقب خود را ببینند و بتوانند 
تصیمات درستی را در مواقع حساس بگیرند.سال گذشته نیز شرکت »والئو« برای نخستین 
بار از این فناوری در نمایشگاه CES  سال گذشته رونمایی کرد اما کار با آن سیستم به 
دلیل پیچیدگی سخت بود اما یدک کش »XtraVue« که آخرین نسخه یدک کش این 

شرکت است، کار با آن برای راننده بسیار آسان خواهد بود.
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آینه هوشمند مجهز به دستیار گوگل

نظارت کامل بر کودک با فناوری  »موتوروال«

شرکت »Capstone« در نمایشگاه CES 2۰19 از یک آینه هوشمند که افراد را قادر به 
مکالمه با »دستیار گوگل«)Google Assistant( می سازد، رونمایی کرد.

ــی »Capstone« نام دارد و کاربران را قادر  ــی نت، این آینه صفحه لمس به گزارش س
ــازد تا برنامه های خود را از فروشگاه » گوگل پلی«)Google Play( دانلود کنند،  می س
در »یوتیوب«)YouTube( فیلم ببینند و از دستیار هوشمند گوگل هر سوالی که دارند 
را بپرسند. کاربران همچنین می توانند با تایپ کردن مستقیم در آینه، ایمیل ها و پیام های 
ــال کنند.کنترل صدا آینه مذکور می تواند شش صدای مختلف را  ــته و ارس خود را نوش
شناسایی کند. کاربران همچنین می توانند توسط آینه مذکور به حساب کاربری خود در 
ــوند. به گفته این شرکت، این روش با وجود امکاناتی که  گوگل وارد و از آن خارج ش
ــه می دارد.این آینه برای عملکرد نیاز به اتصال  ــات کاربر را خصوصی نگ دارد، اطالع
ــتگاه  ــه »Capstone Connected Control Hub« دارد. این hub یک دس ب
صفحه نمایش لمسی مانند یک تبلت است که همانند مرکز فرمان آینه عمل می کند.
افراد می توانند آینه هوشمند »Capstone« را به دیوار متصل کنند. این آینه در چندین 
ــت و بنابر  ــترس خواهد بود و اندازه های آن 19 اینچ تا 22 اینچ متغیر اس اندازه در دس
برنامه ریزی ها تا چند ماه آینده عرضه خواهد شد.این شرکت هنوز قیمت این محصول 

را  اعالم نکرده است.

شرکت آمریکایی »موتوروال » در نمایشگاه CES 2۰19 از دستگاه هوشمند نظارت 
بر نوزاد خود رونمایی کرد.

ــرکت های  ــوروال«)Motorola( یکی از بزرگ ترین ش ــی نت، »موت به گزارش س
ــاخت سخت افزار، ریزپردازنده، تلفن همراه و سایر  چندملتی آمریکایی در زمینه س
 )Halo(»از دستگاه نظارت بر نوزاد »هالو CES 2۰19 وسایل ارتباطی، در نمایشگاه

که سالمت نوزاد را به طور کامل بررسی می کند، رونمایی کرد.
شرکت موتوروال دوربین هایی با پلتفرم های قابل تعویض و ردیاب سالمت نوزاد در 

رختخواب را توسعه داده است.
ــوزاد برای یک دید و نظارت کلی  ــرم نظارت بر نوزاد هالو به تخت یا گهواره ن پلتف
ــامل برد دید در شب  ــود. این دوربین باکیفیت p 1۰۸۰ ش بر کودک متصل می ش
مادون قرمز تا 1۰ متر و صوت دو طرفه است که می تواند صداها را توسط »دوربین 
ــبکه«)IP Camera( دریافت و انتقال دهد و این قابلیت هنگام شنیدن  تحت ش

صدا و حرکتی از کودک فعال می شود.
ــه معموالً برای  ــت ک ــبکه )IP Camera( نوعی از دوربین اس ــن تحت ش  دوربی
سامانه های حفاظتی و نظارت تصویری استفاده می شود و برخالف دوربین های مدار 

بسته آنالوگ از پروتکل های شبکه برای ارسال اطالعات استفاده می کند.
کاربران می توانند با استفاده از برنامه Hubble نحوه عملکرد دوربین ها را کنترل 
ــان است. همچنین  ــاهده کنند. در باالی دوربین نیز یک حلقه نوری درخش و مش
ــدای الالیی والدین از  ــور گزینه ای برای پخش الالیی یا ضبط ص ــرم مذک در پلتف
طریق بلندگوهای Halo وجود دارد. در حال حاضر اسپیکرهای Halo در سایت 
 Halo ــپیکرهای ــت اما اس ــترس اس »BuyBuyBaby« با قیمت 249 در دس
همراه با یک صفحه نمایش نظارت بر کودک قابل حمل با قیمت 299 دالر عرضه 

می شود.
ــوروال از یک دوربین با  ــرکت موت ــر  پلتفرم نظارت بر کودک Halo ، ش ــالوه ب ع
ــی کرد. انتظار  ــام«Motorola Mods« نیز رونمای ــای قابل تعویض به ن پایه ه

می رود در سه ماهه دوم سال 2۰19، موتوروال این دوربین را عرضه کند.
تاکنون شرکت موتوروال قیمت دوربین Motorola Mods را اعالم نکرده است، 
اما برخی کارشناسان تخمین زده اند که قیمت این دوربین همراه با پایه اش 2۰۰ 

دالر خواهد بود.
ــمند به نـام  ــواری هوش ــگر ن ــرکت یک حس ــن دو محصول، این ش ــالوه بر ای ع

ــعه داده است که حسگر مذکور را می توان به کوسن  »Comfort Cloud« توس
ــواب، ضربان قلب، میزان تنفس، حرکت بدن و  ــودک متصل نمود تا الگوهای خ ک

زمان خواب کودک را کنترل کند.
والدین می توانند از طریق برنامه»Hubble« از تمام این داده ها آگاه شوند. عملکرد 
ــالمت کودک  ــت که اگر مورد خاصی در رابطه با س ــه مذکور به گونه ای اس برنام

مشاهده شد، به کاربران هشدار می دهد.
حسگر نواری یاد شده توسط کابل Micro-USB شارژ می شود و با هر بار شارژ، 
ــارژ مجدد نیاز ندارد. حسگر نواری »Comfort Cloud« با قیمت  تا ۸ روز به ش

199 دالر عرضه خواهد شد.
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تلویزیون جدید سامسونگ که در چند ثانیه کوچکتر یا بزرگتر می شود!

خودروی الکتریکی چهار پای »هیوندای«

اپتومتریست خود باشید!

یک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی از نمایشگری رونمایی کرده که می توان در چند ثانیه 
آن را کوچکتر یا بزرگتر کرد تا منطبق با نیاز کاربر شود.به گزارش ماشابل تک، سامسونگ 
سال گذشته در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرفی از یک تلویزیون »میکرو ال ای 
دی« عظیم رونمایی کرد. اما در نمایشگاه امسال از یک تلویزیون ۷۵ اینچی 4K رونمایی 
کرده که برای خانه ها مناسب تر است. در این تلویزیون از همان فناوری »میکرو ال ای دی« 
استفاده می شود که در تلویزیون Wall وجود داشت.به عبارت دیگر همان طراحی ماژولی

Wall در این نمایشگر وجود دارد و می توان آن را در هر سایز و وضوح دلخواه  شخصی 
سازی کرد.در این تلویزیون پنل های میکرو ال ای دی ترکیب می شوند تا در چند ثانیه 
تلویزیونی کوچکتر یا بزرگتر بسازند.»جان هی هان« رئیس بخش نمایشگر در سامسونگ 
دراین باره گفت: این نمایشگر قابل شخصی سازی است و می توان آن را در هر نقطه ای 
از خانه قرار داد. اگر ماژول های بیشتری به این نمایشگر ۷۵ اینچی اضافه کنیم، دستگاه 
را می توان به ۸۰ یا 9۰ اینچ رساند.با افزایش سایز، تعداد پیکسل های تلویزیون نیز بیشتر 
می شود و این به معنای افزایش وضوح تصویر است. »هان« در رونمایی نمایشگر  گفت: 
تماشاچیان دیگر مجبور نیستند فقط به وضوح 4K یا ۸K اکتفا کنند.در عوض صاحبان 
تلویزیون های میکرو ال ای دی می توانند تلویزیون ایده آل خود را برای فضای شخصی 
شان طراحی کنند. به گفته »هان« طراحی قابل شخصی سازی تلویزیون به افراد این امکان 

را می دهد تا تصویری با وضوح ۸K ،۶.۵K ،4K و حتی 1۰K و فراتر از آن تماشا کنند.
جالب آنکه شخصی سازی میکروال ای دی چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد. در نمایشگاه 
یکی از کارمندان  ساسوسنگ  ماژول های میکروال ای دی مربع شکل را بدون هیچ ابزار 

مخصوصی اضافه یا کم کرد.

شرکت »هیوندای« در نمایشگاه CES 2۰19 از خودروی الکتریکی جدیدی رونمایی 
ــی نت، شرکت  ــت.به گزارش س کرد که به جای چرخ به چهار پای رباتیک مجهز اس
خودروسازی کره ای »هیوندای«)Hyundai( در نمایشگاه CES از خودرو الکتریکی 
ــت  ــوم به »اِلویت«)Elevate( که به چهار پای رباتیک مجهز اس مفهومی خود  موس
رونمایی کرد.این خودرو الکتریکی مفهومی به چهار پای رباتیک مجهز است  که به آن 
امکان می دهد حتی در زمین های ناهموار نیز به سادگی حرکت کند.هیوندای با استفاده 
از چهار پای رباتیک مجهز به مفصل در ابداع این خودروی الکتریکی، مفهوم چرخ را کنار 
گذاشته است. » الویت« به جای حرکت روی سنگ ها و موانع جاده می تواند به راحتی 
از روی آنها گام بردارد و صعود کند. این خودرو، قابلیت عبور از مسیرهایی را دارد که 
خودروهای دیگر موفق به طی کردن آنها نشده و یا در آنها از بین رفته اند.اگرچه اِلِویت 
هیچ شباهتی به محصوالت پیشین هیوندای ندارد اما به نظر می رسد نسخه  بزرگتر و 
هوشمندتری از خودروی »سوئینکار اسپایدر«)Swincar Spider( باشد که در سال 
2۰1۵ از آن رونمایی شد. سوئینکار اسپایدر به پاهای رباتیک مجهز نبود اما چهار چرخ 

الکتریکی و یک سیستم توقف داشت که از زمین خوردن آن جلوگیری می کرد.

ــیاری از  ــت و افراد بس ــده اس ــیار محبوب ش ــی بین افراد بس ــد اینترنت ــرا خری اخی
 Warby Parker، Zenni Optical ــی مانند فروشگاه های اینترنتی عینک فروش

و EyeBuyDirect خرید می کنند اما اخیرا یک دستگاه 
بینایی سنجی توسعه داده شده که توسط آن افراد می توانند 

در خانه از وضعیت بینایی خود آگاه شوند.
ــنجی مذکــور  ــتگاه بینایی س ــی نت، دس ــه گزارش س ب
ــگاه  ــام دارد و در نمایش »EyeQue VisionCheck« ن
ــتگاه بلوتوثی قابل  ــد.این دس ــی ش CES 2۰19 رونمای
ــتفاده از یک برنامه تلفن همراه، می تواند عمل  حمل، با اس
ــد و وضعیت نزدیک  ــنجی را در خانه انجام ده بینایی س
ــم افراد را اندازه گیری کند. بینی، دوربینی و آستیگماتیس

بینایی سنجی یا اپتومتری )optometry( یک قسمت از 
ــم محسوب می شود و شامل اخذ پیشینه بینایی، سنجش حدت  معاینات کامل چش
ــمی، دید  ــمی، تطابق و حرکات چش ــن، ارزیابی دید دوچش بینایی، ارزیابی ریفرکش

رنگ، غربالگری و ارزیابی داده ها می باشد. به عبارت دیگر بینایی سنجی بررسی دید و 
ساختارهای مربوط به آن است برای کشف اختالالت بینایی و تجویز عدسی های مناسب 
ــی یا تمرین های  ــایل کمک کننده به بینای یا دیگر وس
چشمی برای جبران کاستی های دید.پس از آزمایش، این 
 )EyeGlass Numbers(»دستگاه »نمره عینک چشم
ــان می دهد. اعداد شبیه به یک نسخه  افراد را به آنها نش
عینک چشم هستند، اما الزم نیست که یک دکتر آن را 
تایید کند. پس از آن شما می توانید »نمره عینک چشم« 
خود را برای فروشگاه های اینترنتی عینک فروشـی مانند 
Zenni Optical و EyeBuyDirect ارسال کنید  و 
عینک خود را خریداری کنید.سال گذشته نیز دستگاه 
مشابهی به نام »EyeQue« رونمایی شد اما همانند این 
دستگاه جدید مجهز به بلوتوث نیست. بنا بر برنامه ریزی ها این دستگاه در ماه مارس سال 

جاری عرضه خواهد شد.
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کاله ایمنی مجهز به ماسک تنفسی

این جلیقه حمله قلبی را پیش بینی می کند!

شرکت فرانسوی »R-Pur« در نمایشگاه CES از ماسک خود که برای جلوگیری از 
ورود آلودگی هوا به بدن افراد طراحی شده است، رونمایی کرد.

ــام دارد و افرادی مانند  ــک نانو مذکور »R-Pur Nano« ن ــی نت، ماس به گزارش س
دوندگان، دوچرخه سواران و موتور سواران توسط آن می توانند آسان تر نفس بکشند.

افرادی که برای رفتن به محل کار خود از دوچرخه استفاده می کنند و یا تا مکان مورد 
نظر می دوند ممکن است از دود اتومبیل، اتوبوس و کامیون ها اذیت شوند و در برخی 

موارد ممکن است دچار تنگی نفس شده و در نهایت به آسم مبتال شوند.
بنابر گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ساالنه 2/4 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان 
خود را از دست می دهند.ماسک نانو R-Pur از ورود ذرات سمی، گرد و غبار، ویروس ها، 
 R-Pur ــک نانو ــا و ذرات ریز موجود در اگزوز دیزل جلوگیری می کند.ماس باکتری ه
دارای دو الیه است. در اولین الیه آن یک فیلتر واقعی قرار دارد که این فیلتر می تواند 
ــبب ایجاد مشکالت جدی  ــیار ریز و نانوذرات)۵۰ نانومتر( را که می تواند س ذرات بس
تنفسی شوند را حذف می کند. الیه دوم خود ماسک است که فیلتر را نگه می دارد. این 
ماسک واقعا شیک و راحت است. ماسک نانو دارای یک برنامه نیز است. یک الگوریتم که 
تعیین می کند چه زمانی می بایست فیلتر ماسک را تعویض کنید. بسته به نوع استفاده 

کاربر، یک فیلتر می تواند بین ۵ تا 12 هفته مورد استفاده قرار گیرد.
ماسک نانو R-Pur سبک است و می توان آن را زیر  کاله ایمنی موتور سیکلت یا کاله 
ــید. قسمت جلویی این ماسک یک دریچه استخراج برای بیرون  ایمنی دوچرخه پوش

ــتادن هوای بازدم افراد است.ماسک مذکور دارای دو بند است. یکی از دو بند، در  فرس
ــت گردن بسته می شود. رنگ روی ماسک نیز نشان  ــر کاربر و دیگری به پش باالی س
دهنده کیفیت هوا است. برای مثال رنگ سبز روشن به این معنی است که کیفیت هوا 
خوب و هوا سالم و رنگ قرمز به این معنی است که کیفیت هوا پایین و هوا ناسالم است.
در حال حاضر ماسک نانو R-Pur با قیمت 1۷۰ یورو، 2۰۰ دالر، 1۵۰ پوند و 2۷۵ دالر 

استرالیا در دسترس است. قیمت هر فیلتر اضافی نیز ۷۸ یورو است.

شرکت فناوری سالمت فرانسوی »Chronolife« در نمایشگاه CES 2۰19 از یک 
جلیقه از جنس پنبه و قابل شستشوی خود که می تواند عالئم حیاتی بدن کاربران را 

اندازه گیری کند، رونمایی کرد.
ــی نت، جلیقه مذکور می تواند برای افراد و به خصوص افرادی که مبتال  به گزارش س
به مشکالت قلبی هستند و همیشه سکته قلبی در کمین آنها است، مفید باشد زیرا 
ــند که زمان حمله قلبی بعدی آنها چه زمانی است می توانند جان  اگر آنها آگاه باش

خود را نجات دهند.
جلیقه مذکور »Chronolife« نام دارد و می تواند یک همراه خوب برای افراد مبتال 

به »نارسایی مزمن قلب« )CHF( باشد.
ــگیری از بیماری ها«، بیش از ۵.۷ میلیون  با توجه به داده های »مرکز کنترل و پیش
بزرگسال در ایاالت متحده، مبتال به »نارسایی مزمن قلب« هستند. افرادی که دیابت 
ــتند. شرکت  ــار خون باال دارند نیز در معرض خطر ابتال به بیماری قلبی هس یا فش
ــت که توانایی پیش بینی و جلوگیری از حمله قلبی با یک  Chronolife معتقد اس
ــی افراد را بهبود  ــد این جلیقه می تواند کیفیت زندگ ــاوری ظریف و راحتی مانن فن

بخشد.

ــعه دهندگان، جلیقه مذکور می تواند شش عالئم فیزیولوژیکی کلیدی  به گفته توس
بدن را اندازه گیری کند. همچنین جلیقه »Chronolife« با یادگیری ماشین همراه 
است و به همین دلیل قادر به پیش بینی احتمال حمله قلبی در حال وقوع  کاربران 
ــاخته شده و قابل شستشو در ماشین  ــت. این جلیقه از پنبه و نخ »الیکرا« س نیز اس

لباسشویی است.
درون جلیقه Chronolife حسگرهایی تعبیه شده است که می توانند مواردی مانند 
ــس، دمای بدن و فعالیت عمومی بدنی)از جمله حرکات  فعالیت الکتریکی قلب، تنف
ناگهانی مانند افتادن( را اندازه گیری کند. این داده ها به وسیله یک برنامه در دسترس 

کاربر قرار می گیرد.
این جلیقه نیاز به اتصال به اینترنت ندارد و تمام داده های بدن کاربر را جمع آوری و 
در یک سرویس ابری امن ذخیره می کند. این جلیقه نیاز به شارژ شدن ندارد و هنگام 

شستشو نیاز به برداشتن حسگرهای آن نیست.
 Chronolife ــود قیمت آن 2۰۰ یورو) 22۸ دالر( باشد. شرکت تخمین زده می ش
قصد دارد تا آن را به پژوهشگران، شرکت های بیمه و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

و درمان بفروشد.
ــتگاه و لباس هایی برای پیش بینی  ــعه دس ــرکت در حال توس در حال حاض این ش
ــی از صرع« و شرایط پزشکی  ــندرم مرگ ناگهانی نوزاد«)SIDS(، »تشنج ناش »س
ــت. سندروم مرگ ناگهانی نوزاد که به  مربوط به »آپنه خواب«)sleep apnea( اس
ــود، عبارت است از مرگ نابهنگام نوزادان در خواب  اختصار SIDS نیز نامیده می ش
بدون هیچ گونه پیش بینی قبلی پزشکی و بدون برجای گذاشتن هیچ گونه عارضه ای 
ــخیص باشد. به این بیماری مرگ  ــکافی قابل تش در بدن نوزاد که در حین کالبدش

تختخواب نیز اطالق می شود زیرا اغلب در کودکان در تختخواب روی می دهد.
ــی در خواب یا آپنه خواب یک اختالل است که باعث توقف تنفس برای  وقفه تنفس
مدت کوتاهی در طول خواب می شود. این دوره ها آپنه نامیده می شود. آپنه ها معموالً 
بین 1۰ تا ۳۰ ثانیه طول خواهند کشید و در موارد شدید، آپنه ها می توانند صدها بار 
ــب تکرار شوند. شخص با احساس خفگی به دفعات مکرر از خواب می پرد،  در هر ش
هر کدام از آن ها می تواند تا 2 دقیقه نیز به طول انجامد، اما خود فرد معموالً از آن ها 

مطلع نمی گردد.
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سریع ترین و ارزان ترین اینترنت جهان متعلق به کدام کشور است؟

فناوری اپل به زودی توسط چینی ها سرقت می شود

اتحادیه اروپا برای یافتن حفره های امنیتی 100 هزار دالر پاداش می دهد

تازه ترین گزارش های منتشره، سریع ترین و ارزان ترین اینترنت جهان را برای چندمین 
سال متوالی به یک کشور شرق آسیایی اختصاص داده است.آمارهایی که کارشناسان 
ــه تحقیقاتی و آماری fastmetrics منتشر کرده اند،  و تحلیلگران فعال در موسس
نشان می دهد که کره جنوبی طی چند سال اخیر عنوان پرسرعت ترین و ارزان ترین 
شبکه اینترنت در جهان را به نام خود ثبت کرده و به خود اختصاص داده است.کره 
جنوبی که هم اکنون دهمین کشور بزرگ و قدرت صنعتی در جهان به شمار می رود، 
در نمایه توسعه اینترنت سازمان ملل متحد نیز از سال ها پیش جایگاه نخست و دوم 
را از آن خود کرده است.برای تشریح و بیان بهتر این موضوع، سرعت اینترنت در این 
کشور واقع در شرق آسیا به طور میانگین بیش از 4۵ مگابایت بر ثانیه است که در 
مقایسه با اینترنت آلمان تقریبا بیش از نیم برابر بیش تر است.کره جنوبی هم چنین از 
لحاظ پوشش شبکه ای نیز در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است، به گونه ای که 
99 درصد از منازل و خانواده های کره ای به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته و از 
خدمات آن بهره مند می شوند. این در حالیست که این عدد در آلمان فقط ۵۷ درصد 
 fastmetrics از خانواده و منازل را شامل می شود.بر اساس گزارشی که وب سایت
از سرعت و کیفیت شبکه های اینترنتی در کشورهای مختلف جهان ارائه داده است، 
یکی از عوامل موفقیت کره جنوبی در پوشش دهی شبکه اینترنت پرسرعت، آن بود 
که از کاربرد استانداردهای ISDN صرف نظر و بجای آن از پروتکل و استانداردهای 
موسوم به DSL استفاده شد که همین امر نیز موجب شد تنها پس از گذشت هشت 
سال، بالغ بر نیمی از جمعیت این کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کنند. 
هم چنین استفاده از کابل های فایبرگالس در این مساله بی تاثیر نبود و موجب شد که 
این کشور در انتقال سریع اطالعات کاربرانش سهیم شود و برای آن ها سرعت قابل 
توجه و باالیی  را به ارمغان آورد.از لحاظ قیمت دسترسی کاربران به اینترنت نیز باید 

گفت که دولت کره جنوبی شرکت های مخابراتی را برای ارائه شبکه اینترنت پرسرعت 
با قیمت مناسب آن ها تشویق کرد که هرچه سریعتر شبکه های خود را گسترش و 
توسعه دهند.کره جنوبی هم چنین نخستین کشور در جهان بود که نحوه اتصال به 
ــال 2۰۰۵ میالدی تغییر و  اینترنت را از حالت دایل آپ به اینترنت باند پهن در س
ــان دهنده تالش مضاعف و بی وقفه این کشور  ارتقاء داد که همین امر به وضوح نش
ــطح و سرعت شبکه اینترنت بوده است.در واقع به گفته کارشناسان  برای ارتقای س
ــتراتژی های درست و بهنگام توسط  ــت و اس فعال در مجله PCmag، اتخاذ سیاس
ــده است که این  ــت مداران و مقامات مربوطه در دولت کره جنوبی موجب ش سیاس
کشور برای سال ها جایگاه نخست در سرعت و ارزان قیمت بودن اینترنت را به خود 
اختصاص دهد، رضایت کاربران و شهروندانش را جلب کرده و سپس بیش ترین میزان 

پوشش دهی شبکه در کشور را نیز از آن خود کند.

اتحادیه اروپا به افرادی که بتوانند حفره های امنیتی برنامه ها و نرم افزارهای متن باز را 
ــد تا 1۰2 هزار دالر جایزه می دهد.به گزارش انگجت، در حالی که تا پیش از این  بیابن
تنها برخی شرکت های فناوری از روش اعطای جایزه به یابندگان آسیب پذیری های 
امنیتی نرم افزاری استفاده می کردند، اتحادیه اروپا نیز از روش یادشده استقبال کرده و 
قصد دارد در ماه ژانویه به افرادی که مشکالت امنیتی چهارده نرم افزار محبوب متن باز 
را شناسایی کنند، جایزه بدهد.میزان جایزه اعطایی بسته به میزان خطرناک بودن آسیب 
پذیری شناسایی شده متفاوت بوده و از 2۵ هزار تا 9۰ هزار یورو )معادل 2۸۶۰۰ دالر تا 
1۰29۰۰ دالر ( در نوسان است. عالقمندان تا 1۵ آگوست سال 2۰19 برای شناسایی و 
اعالم مشکالت امنیتی فرصت دارند.اتحادیه اروپا که مروج استفاده از نرم افزارهای متن باز 
و رایگان است، تالش می کند بدین شیوه امنیت آنها را هم افزایش دهد. افزایش امنیت 

کاربران در برابر حمالت سایبری مهم ترین نتیجه اجرای این طرح است.

ــاور اقتصادی کاخ سفید می گوید؛ اپل به زودی قربانی سرقت چینی ها می شود و  مش
آنان از فناوری های روز اپل سوء استفاده خواهند کرد.ایــن ادعا در شرایطــی مطرح می 
ــرایط تنش تجاری خود قرار دارند. مشاور  ــود که چین و ایاالت متحده در بدترین ش ش
اقتصادی چین می گوید: »من نمی خواهم روزی به اینجا برسیم، اما حدس من این است 
که فناوری های اپل به زودی توسط چینی ها سرقت می شود، چرا که چینی ها اکنون 
رقابتی تنگاتگ با اپل دارند.« وی ادامه داد: »برخی از نشانه های آشکار از چین، حاکی از 
آن است که آنها به دنبال همین هدف هستند، اما ما هنوز ابعاد این سرقت و جزئیاتش 
را نمی دانیم و در نتیجه نمی توانیم هیچ نوع پیگرد قانونی قائل شویم.«نظرات کودلو 
پس از آنکه وزارت بازرگانی چین اعالم کرد، مقامات چین و آمریکا در هفته جاری برای 
بحث در مورد تجارت، جلساتی را برگزار خواهند کرد، بسیار معنادار است، چرا که هر 
دو کشور ماههاست در زمینه تجارت در تنگنا قرار دارند.این روزها اپل نیز روزگار سختی 
دارد و قیمت سهام اپل کاهشی ۳۸ درصدی را تجربه می کند. از سه ماهه سوم سال 

2۰1۸، اپل به عنوان سومین سازنده گوشی های هوشمند با سهم بازار جهانی، پشت 
سر سامسونگ و هواوی ایستاده است.اپل تا این لحظه هیچ واکنشی به سخنان کولو 

نشان نداده است.
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یادگیری آسان زبان های خارجی با اسپیکر هوشمند جدید چینی

کدام کشور در توسعه  شبکه اینترنت 5G پیشگام است؟

به تازگی یک استارتاپ چینی موفق شده است اسپیکر هوشمند جدیدی را توسعه 
و ارائه دهد که کاربران به وسیله آن بتوانند زبان های جدید را با سهولت بیشتری یاد 
بگیرند.اسپیکرهای هوشمند یکی از آن دسته از گجت هایی هستند که این روزها از 

محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی کاربران برخوردار شده است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اسپیکرهای هوشمند سریع تر از ابزارهای واقعیت 
مجازی و افزوده به رشد خود ادامه داده و در سال 2۰1۸ سهم بسیار بیش تری از بازار 

ابزارهای هوشمند و دیجیتال را از آِن خود خواهند کرد.
این استارتاپ چینی به تازگی اعالم کرده است که متخصصان و مهندسان فعال در 
آن توانسته اند یک اسپیکر هوشمند جدیدی را توسعه دهند که می تواند نقش یک 
آموزگار را ایفا کرده و به کاربرانش این امکان را بدهد تا با سرعت، کیفیت و سهولت 

بیشتری به یادگیری زبان های جدید بپردازند.
این اسپیکر هوشمند جدید که لیلی نام دارد، نخستین گجت هوشمندی است که به 
منظور یادگیری آسان و آموزش زبان چینی طراحی شده است و می تواند با استفاده از 
گفت وگو و دیالوگ های رد و بدل شده میان کاربران، خطاهای گفتاری آنها به هنگام 
مکالمه به زبان چینی را تشخیص داده و به آنها روش درست سخن گفتن را بیاموزد.
ــمند باید گفت که این  ــپیکرهای هوش به طور کلی در توصیف وظایف و معرفی اس
ــمند به کاربران امکان می دهند تا درصورت داشتن مشغله، وسائل  گجت های هوش
خانگی خود را با دستورهای صوتی کنترل کنند، به عنوان مثال، از وضعیت آب و هوا 
و جدیدترین اخبار روز مطلع شوند، تایمر و زنگ هشدار برای خود تنظیم کنند، با 
دوستان و خانواده خود تماس صوتی برقرار کرده و به مخاطبان موردنظر خود پیام 
متنی ارسال کنند. همه این کارها بدون دخالت دست کاربر و تنها با ارسال یک پیام 

و دستور صوتی به اسپیکر هوشمند انجام خواهد گرفت.
از آنجا که سال جاری 2۰1۷ میالدی سالی مملو از محصوالت جدید و شگفت انگیز در 
عرصه تکنولوژی و اشیای هوشمند بود، یکی از بزرگترین رقابت ها نیز میان دو شرکت 

آمازون و گوگل بر سر اسپیکرهای هوشمند بود.
اسپیکرهای هوشمند گوگل هوم مینی و گوگل هوم ماکس، آمازون اکو با بهره مندی از 
دستیار صوتی الکسا، هوم پاد اپل و کورتانای مایکروسافت از جمله برترین اسپیکرهای 
ــهم قابل توجهی از بازار را به خود  ــتند که در جهان توانسته اند س ــمندی هس هوش
اختصاص دهند و نظر خیل عظیمی از کاربران و عالقمندان به تکنولوژی را به خود 

جلب کنند.

ــده حاکی از آن است که چین در توسعه  ــر ش تازه ترین آمارها و گزارش های منتش
زیرساخت های مربوط به شبکه اینترنت ۵G و استانداردهای آن پیشگام است.

ــر جهان از جمله ایاالت متحده  ــیاری در سراس ــیتنا، کشورهای بس به گزارش س
ــترالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و  آمریکا، کانادا، اس
غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت 

همراه ۵G هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، 
اریکسون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت در حال رقابت برای راه اندازی 
نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم ۵G  هستند. نسل پنجم شبکه تلفن 
همراه ۵G، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس 

از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.

ــرکت های مخابراتی متعددی در تالش  ــورها و ش با توجه به اینکه این روزها کش
ــبکه ۵G تبدیل به یک موضوع  ــل پنجم اینترنت همراه هستند، ش برای ارائه نس
ــرق و غرب دنیا به تقابل و  ــت تا غول های تکنولوژی در ش ــده اس داغ در جهان ش
ــر بپردازند و قدرت و تالش خود را در این عرصه به رخ  ــت تنگاتنگی با یکدیگ رقاب

یکدیگر بکشند.
اما همانطور که پیشتر هم پیش بینی شده بود، کارشناسان فعال در حوزه فناوری 
ــاخت های الزم برای  ــه تازگی اعالم و برآورد کرده اند که چین در راه اندازی زیرس ب
ــیار جلوتر از سایر رقبای خود حتی ایاالت متحده  ــعه نسل پنجم اینترنت بس توس

آمریکا قرار گرفته و همچنان به پیشتازی در این عرصه ادامه می دهد.
ــاس آمارهایی که از این خصوص منتشر و ارائه شده است، چین تاکنون 21  بر اس
ــتفاده از اینترنت ۵G، ایاالت متحده  ــعه و اس ــتاندارد و پروتکل مربوط به توس اس
آمریکا 9 استاندارد، اتحادیه اروپا 14 استاندارد، ژاپن چهار استاندارد و کره جنوبی 
ــبکه نسل پنجم اینترنت همراه را توسعه  ــتاندارد و پروتکل مربوط به ش نیز دو اس

داده است.
این تالش ها شامل تالش برای ساخت و احداث ایستگاه های اینترنت ۵G، توسعه 
ــی های ۵G و تنظیم مقررات و استانداردهای مربوط به آن و ساخت  و تولید گوش

میکروچیپ هایی که از فناوری ۵G پشتیبانی می کند نیز می شود.
ــه برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به میزبانی ایاالت متحده  البت
آمریکا از بزرگترین غول های تکنولوژی فعال در زمینه تراشه سازی نظیر کوالکام 
ــود چین در آینده اندکی از بزرگترین رقیب خود یعنی  و اینتل، پیش بینی می ش

آمریکا عقب بیفتد.
ــل پنجم اینترنت ۵G همانطور که پیشتر نیز برآورد شده بود،  ــبکه نس فناوری ش
یکی از پنج فناوری و تکنولوژی بزرگی خواهد بود که جهان را متحول خواهد کرد. 
این فناوری سرعت و کیفیت بسیار باالی انتقال اطالعات موردنظر کاربران را فراهم 
خواهد کرد و به همین دلیل نیز گفته می شود از استقبال و محبوبیت بی نظیری 

برخوردار خواهد شد.
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در گوگل مپ هم می توانید پیام رد و بدل کنید!

تلفن های همراه هوشمند با مغز ما چه می کنند؟

افسردگی با شبکه های اجتماعی در دختران دو برابر پسران است

ــخه اندرویدی برنامه  ــد که گوگل قصد دارد قابلیت جدیدی را به نس به نظر می رس
گوگل مپ اضافه کند تا بدان وسیله کاربران بتوانند با صاحبان مشاغل موردنظر خود 
در نقشه گوگل در ارتباط بوده و پیام رد و بدل کنند.به تازگی تصویر و اسکرین شات 
جدیدی توسط یکی از کاربران شبکه اجتماعی ردیت در فضای مجازی منتشر شده 
است که نشان می دهد گوگل بعنوان شرکت توسعه دهنده برنامه اختصاصی نقشه 
گوگل تصمیم گرفته است که قابلیت ارسال پیام به صاحبان مشاغل ، فروشگاه ها و 
ــه گوگل را به پلتفرم خود اضافه کند تا بدین  ــب و کارهای موجود بر روی نقش کس
ترتیب کاربران بتوانند در صورت نیاز و تمایل، از آنها سوال پرسیده، پیام ارسال کرده 
و با آنها در ارتباط نزدیکتری باشند.به نظر می رسد این قابلیت که گفته می شود تنها 
برای نسخه اندرویدی اپلیکیشن گوگل مپ قرار است اضافه شده و قابل دسترسی 
ــتقبال بی نظیری از سوی کاربران این برنامه کاربردی  قرار بگیرد، از محبوبیت و اس
برخوردار شود .کاربران متعددی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در خصوص 
این قابلیت جدید خاطرنشان کرده اند که چنین قابلیتی باید بسیار زودتر راهی پلتفرم 

گوگل مپ می شد چراکه در بسیاری از مواقع، پس از پیدا کردن فروشگاه ، موزه ، 
شرکت و یا مکان جغرافیایی موردنظر ، کاربران الزم دارند سواالت خود را از متولیان 
و مسئوالن مکان مدنظر بپرسند و به آنها پیام ارسال کنند و در ارتباط باشند.گوگل 
هنوز در پاسخ به گزارشگر وب سایت  phonearena واکنشی نشان نداده است اما 
به نظر می رسد در روزهای آتی با انتشار بیانیه ای از معرفی چنین قابلیت جدیدی 

برای نسخه اندروید اپلیکیشن گوگل مپ موضع خود را در این خصوص اعالم کند.

ــتفاده بیش ازحد از شبکه های  ــتعد افسردگی هنگام اس ــران مس دختران دو برابر پس
اجتماعی هستند.به گفته محققان، شبکه های اجتماعی ابزار خوبی برای نوجوانان در 
بحث یادگیری و ارتباط با دوستان محسوب شده، اما استفاده بیش ازحد از اسنپ چت 
 EclinicalMedicine و اینستاگرام می تواند منفی باشد.تحقیق منتشرشده در مجله
نشان می دهد میان استفاده از شبکه های اجتماعی و نشانه های افسردگی در افراد 14 

سال نشان می دهد که دختران دو برابر پسران دچار این حس می شوند.»یی وونی کلی« 
نویسنده این تحقیق و استاد اپیدمولوژی و بهداشت عمومی در دانشگاه یو سی ال لندن 
ــداردهنده است.کاربران نوجوانی که بیش از ۵ ساعت سرگرم  می گوید این تفاوت هش
شبکه های اجتماعی بودند در دختران ۵۰ درصد بیشتر از پسران نشانه های افسردگی 
ــاعت در روز مشغول شبکه های اجتماعی  ــد. این گروه با گروهی که 1 تا ۳ س دیده ش
بودند، مورد مقایسه قرار داده شدند.جامعه آماری بررسی شده شامل 1۰9۰4 نوجوان 14 
ساله انگلیسی بودند که رتبه بندی شده و میزان افسردگی میان پسران و دختران بررسی 
شد.نکته جالب اینکه 4۳.1 درصد از دختران بیش از ۳ ساعت در شبکه های اجتماعی 
بودند که این رقم در میان پسران 21.9 درصد بود. درواقع رابطه میان میزان استفاده 
بیشتر از شبکه های اجتماعی و افسردگی بیشتر به عنوان نتیجه از یک سو و افسردگی 
بیشتر در دختران نسبت به پسران، سوی دیگر این تحقیق بود که به دست آمد.دو مورد 
کم خوابی و اذیت سایبری نیز در این تحقیق موردبررسی قرار گرفت. دختران از اسنپ 
چت و اینستاگرام بیشتر استفاده می کنند.در پایان محققان توصیه می کنند که ایجاد 
باالنس میان استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند موجب تعادل در زندگی نیز شود.

گوشی های همراه هوشمند زندگی ما را متحول کرده اند. از یک سو زندگی با وجود این 
گوشی ها و امکاناتی که در اختیارمان می گذارند آسان تر شده و از سوی دیگر مشکالتی 
نیز با خود به همراه آورده اند.به گزارش سیتنا، تخمین زده می شود از هر چهار آمریکایی، 
سه نفر تلفن هوشمند شخصی دارد و به نظر می رسد هر فرد به طور میانگین 2۶۰۰ 
دفعه در یک روز تلفنش را لمس می کند.تلفن های همراه هوشمند در استحکام روابط 
خانوادگی و اجتماعی، دقت در زمان رانندگی و ایمنی محیط کار اختالل ایجاد کرده اند. 
به عنوان مثال یک مطالعه ۳۰۰ میلیون دالری موسسه ملی بهداشت در ایاالت متحده 
آمریکا نشان داده است که مغز کودکانی که با تلفن های هوشمند سرو کار دارند به صورت 
متفاوتی با مغز کودکانی که به این تلفن ها دسترسی ندارند، تکامل می یابد.همچنین 
مطالعات دیگر علمی نشان می دهد افرادی که مرتبا در تماس و کار با این تلفن ها هستند 
توانایی کمتری دارند که عمیقا، بادقت و مفهومی فکر کنند. وابستگی به این تلفن ها سبب 
شده است که افراد از یادآوری ساده ترین اطالعات خود بازبمانند.از دیگر مشکالتی که این 
تلفن ها ایجاد می کنند کاهش کمیت و کیفیت خواب است. مطالبی که از طریق اینترنت 
با این گوشی ها تا تختخواب افراد می آیند ذهن آنها را در موقع خواب مشوش می کنند. 
همچنین نور این تلفن ها در ساعت زیستی بدن اختالل ایجاد کرده و سبب می شود، فرد 
دیرتر و بدتر بخوابد.حضور این تلفن ها در زندگی ما حتی بر روی نگاه انسانی ما به دیگر 
انسان ها اثر منفی دارد. بسیاری دیگر به درخواست های کمک غریبه ها در خیابان پاسخ 
نمی دهند و حتی اعتماد میان افراد آشنا نسبت به یکدیگر کاهش یافته است.ناتوانی در 

بیان احساسات از دیگر معضالتی است که تلفن های همراه هوشمند ایجاد کرده اند. بروز 
احساسات مثبت و منفی برای افرادی که از این گوشی ها استفاده می کنند کمتر شده، 
امری که روابط انسانی را تحت الشعاع قرار می دهد.تحقیقات نشان می دهد استفاده از این 
گوشی ها تاثیرات بسیار مخربی بر روی سالمت روان نوجوانان و جوانان دارد. این تلفن ها 
نحوه تعامل با افراد را دچار مشکل کرده و حضور در شبکه های اجتماعی سبب کاهش 
عزت نفس و اعتماد به نفس افراد به ویژه پسران و دختران جوان می شود.تلفن های همراه 
هوشمند تا حدی در تار و پود زندگی ما تنیده شده اند که قابل حذف نیستند، اکنون 
محققان در تالشند تا با درک اینکه چگونه این گوشی ها بر روان و مغز ما اثر می گذارند 

راه هایی برای کاهش خطرات استفاده از آنها بیابند.
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   تعریف شما از حقوق فضا چیست؟
ــاره کنم که هر نظام حقوقی باید بتواند  ــت به این نکته اش قبل از هرچیز الزم اس
ــازی و همچنین ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده رفتار تابعان و  نقش قاعده س
ــوزه را بر عهده بگیرد. با این اوصاف حقوق بین الملل فضا نیز از این  ــاالن آن ح فع
موضوع مستثنی نبوده و باید گفت که حقوق فضا بخشی از حقوق بین الملل است 
ــت.  ــه تنظیم کننده رفتار و قواعد مورد نیاز فعاالن و بازیگران عرصه فضایی اس ک
ــترده فناوری فضایی و کاربردهای آن، حقوق فضا  بنابراین، با توجه به تحوالت گس
ــی و حقوقی در فضای ماوراء جو را  ــخاص حقیق فعالیت و روابط بین دولت ها، اش

ساماندهی و تنظیم می کند.
 

   قاع�ده مند ش�دن فعالی�ت های فضای�ی از چه دوره ای آغاز ش�ده 
است؟

ــال  ــر به فضا صاحب نظران مختلفی مانند »امیل الد« در س ــتیابی بش قبل از دس
ــال 194۵ و دیگران به نوعی در حوزه حقوق هوا و  191۰، »آرتور کالرک« در س
فضا وارد شدند، اما عمال موضوع حقوق فضا به صورت خاص، پس از جنگ جهانی 
ــه های نظری این بخش از حقوق بین الملل  ــت و پای دوم پا به عرصه وجود گذاش
بنیان شد. پس از پرتاب اولین ماهواره ساخت دست بشر به فضای ماوراء جو توسط 
ــپوتنیک« نام داشت، موضوع حقوق فضا  ــوروی سابق( در سال 19۵۷ که »اس )ش
وارد عرصه جدیدی شد و پس از گذشت یک دهه از دسترسی انسان به فضا اولین 
معاهده بین المللی فضایی موسوم به »معاهده فضای ماوراء جو« در 19۶۷ منعقد 
شد و پس از آن »موافقتنامه نجات« در 19۶۸، »کنوانسیون مسئولیت« در 19۷2، 
»کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی« به سال 19۷۵، »موافقتنامه ماه« در سال 19۷9 
ــازمان ملل متحد  ــه و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی س ــن، اعالمی و همچنی
پیرامون فعالیت های فضایی حاصل کار کمیته استفاده صلح آمیز فضای ماوراء جو 

سازمان ملل متحد )UN-COPUOS( بود.
 

   وضعی�ت ایران در قبال ای�ن معاهدات را توضیح دهید؟ آیا جمهوری 
اسالمی ایران همه معاهدات را تصویب کرده است؟

ــال 19۶۷ و  ــاوراء جو« س ــون »معاهده فضای م ــران تاکن ــالمی ای جمهوری اس
»کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی« 19۷۵ را امضاء کرده، اما آن را به تصویب مجلس 

توجه مناسب به حقوق و دیپلماسی فضایی، ضرورت توسعه متوازن در صنعت فضایی است
کارشناس حقوق و دیپلامسی فضایی:

صنعت راهربدی فضایی، همواره قواعد حقوق بین امللل را به چالش کشانده است

محمد جعفر محمدی گفت: امروزه قواعد یک نظام حقوقی باید متناسب با توسعه و گسترش جامعه تحت پوشش آن نظام باشد، از این رو بر کسی پوشیده نیست 
که نظام حقوق بین الملل فضا نیز تابع تحوالت شگرف در عرصه فناوری فضایی خواهد بود و توجه مناسب به حقوق و دیپلماسی فضایی، ضرورت توسعه متوازن در 
صنعت فضایی است. محمد جعفر محمدی، کارشناسان حقوق و دیپلماسی فضا طی گفت وگویی به اهمیت حقوق فضا و نظام مند شدن فعالیت های فضایی پرداخته 

است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

ــئولیت« 19۷2 و »موافقتنامه نجات« 19۶۸ را  ــت، »کنوانسیون مس نرسانده اس
ــوی ایران  ــاء و تصویب کرده و در مورد »موافقتنامه ماه« 19۷9 اقدامی از س امض
انجام نشده است. به نظر می رسد، یکی از دالیل مهم عدم پیوستن ایران به برخی 
ــت، هم  ــته بوده که الزم اس از معاهدات، ناچیز بودن فعالیت های فضایی در گذش
ــش از پیش پرداختــه  ــور به این حوزه نیز، بی ــرفت های فضایی کش زمان با پیش

شود.
   به نظر ش�ما چ�ه عواملی موجب توجه ویژه به حق�وق بین الملل فضا 

می شود؟
ــور که می دانید، دانش و فناوری فضایی حاصل مجموعه پیچیده ای از علوم  همانط
ــری است که تاثیرات فراوانی را در زندگی بشر در پی داشته است. از طرف دیگر  بش
این موضوع پذیرفته شده است که قواعد و اسناد و ساختارهای بین المللی تحت تاثیر 
پیشرفت های فناوری دچار دگرگونی و تغییر و تحول می شود. بنابراین، توسعه دانش 
فضایی مستلزم توجه همزمان به نظام حقوقی حاکم بر این فعالیت ها است، در غیر 
این صورت، امکان هماهنگ کردن و تنظیم روابط میان تابعــان و بازیگران عرصــه 
بین الملل میسر نشده و عدم توجه به آن می تواند موجب کندی و یا حتی توقف رشد 
این فناوری شده و در برخی از این موارد نیز، می تواند به مخاطره افتادن صلح، امنیت 
و ثبات جامعه بین المللی را در برداشته باشد. به عنوان نمونه، تحقق اصل لزوم بهره 
برداری صلح آمیز از فضای جو مستلزم ایجاد ساز و کارهای حقوقی مورد نیاز است 

ــدن آن امیدوار بود. فقدان سازوکارهای  و در غیر این صورت، نمی توان به محقق ش
مناسب و قواعد و مقررات اثربخش برای جلوگیری از نظامی سازی فضا و نیز ضعف 
در ضمانت اجرایی قواعد مرتبط با این حوزه از جمله موضوعاتی است که همواره به 
عنوان موضوعات مورد توجه بیشتر کشورهای دارنده تکنولوژی فضایی و حتی سایر 
کشورهای کم برخوردار از تکنولوژی فضایی بوده است. بنابراین، ابزار تحقق این اهداف 
چیزی جز توجه به چارچوب حقوق بین الملل فضا نخواهد بود. به همین جهت است 
که امروزه در بسیاری از کشورها، مراکز، انجمن ها و موسسه های آموزشی_پژوهشی 
ــتگذاری در حوزه حقوق فضا، به طور اخص شکل گرفته و فعالیت جدی در  و سیاس

این زمینه را در دستور کار خود قرار داده اند.
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   همانطور که اش�اره کردید، از تدوین 
اص�ول حاکم ب�ه فضای ماوراء جو و س�ایر 
معاه�دات ذیرب�ط چند دهه م�ی گذرد و 
همزمان با رشد تکنولوژی فضایی، چالش 
ه�ای جدی�دی در این زمینه ایجاد ش�ده 
اس�ت، لطف�ا در خص�وص ای�ن چالش ها 

توضیح دهید.
ــام حقوقی،  ــه قواعد یک نظ ــت ک ضروری اس
ــترش جامعه تحت  ــب با توسعه و گس متناس
ــی  ــد. از این رو بر کس ــام باش ــش آن نظ پوش
پوشیده نیست که نظام حقوق بین الملل فضا 
ــه فناوری  ــگرف در عرص ــز تابع تحوالت ش نی

فضایی خواهد بود.
از جمله چالش های موجود در این زمینه می 
ــاره کنیم که گاهی در  توانیم به موضوعاتی اش
ــن معاهدات و قواعد فضایی وجود  هنگام تدوی

ــتند و یا در خصوص بعضی از آنها پیش بینی الزم صورت نگرفته بود.  خارجی نداش
به عنوان مثال می توانیم به خالء های جدی حقوقی پیرامون مسئولیت بین المللی 
ــت ها در فعالیت های  ــته به دول ــت ها و ورود بخش خصوصی و نهادهای وابس دول
فضایی، گردشگری فضایی، بیمه فضایی، پرچم مصلحتی )همانند پرچم مصلحتی در 
ــترش روزافزون زباله های فضایی اشاره  حقوق دریاها(، حقوق مالکیت معنوی و گس
ــی از فعالیت های  ــتقل حل و فصل اختالفات ناش کنیم. عالوه بر آن خالء نظام مس
فضایی و موضوعات متنوع حقوقی ناشی از حضور انسان در فضا، رژیم حقوقی حاکم 
بر ماهواره های کوچک، مدیریت ترافیک فضایی و رژیم حقوقی حاکم بر آن، تعریف و 
تحدید فضای ماوراء جو، از جمله موضوعاتی است که می تواند موجب بروز چالش در 
عرصه بین الملل شده و در همین ارتباط، مباحث مربوط به ضمانت اجرایی تعهدات 
ــورها از  ــت ها و بازیگران حوزه فضایی و لزوم توجه به قانون گذاری داخلی کش دول
ــد، در حال حاضر توجــه جامعه  ــت که به نظر می رس اهمیت ویژه ای برخوردار اس
ــاخته است. گفتنی است، در حال حاضر حدود 2۰  بین الملل را به خود معطوف س
کشور نسبت به تدوین و تصویب قانون ملی فضایی مبادرت نموده و به نظر می رسد، 
این مسیر با سرعت بیشتری برای سایر کشورها طی خواهد شد. در ارتباط با کارآیی 
قواعد فضایی در عصر حاضرو چالش های پیش روی آن خوب است به اتفاقی که در 

ایاالت متحده آمریکا رخ داده است اشاره کنیم:
ــال 2۰1۵ باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا قانونی  در ژانویه س
را امضاء کرد که طی آن شهروندان آمریکایی می توانند حق مالکیت معادن در فضا 
را داشته باشند و به تعبیری این قانون اجازه تملک در فضا را صادر کرده است. این 
در حالی است که بر اساس اصل دوم معاهده فضای ماوراء جو 19۶۷ هرگونه تملک 
ــط دولت ها، ملت ها، افراد و یا شرکت ها منع شده است و  در فضای ماوراء جو توس
این اصل از اصولی است که مورد پذیرش جهانی بوده و از اصولی است که بر فعالیت 

کشورها در امر کاوش و استفاده از فضا حکمفرما است«
گفتنی است، کارشناسان معتقدند که سیارات حاوی مقادیر انبوهی از منابع معدنی 
همچون پالتین، ایریدیوم، پاالدیوم، سنگ آهن، نیکل و سایر فلزات گرانبها هستند و 
همین امر موجب توجه ویژه دارندگان تکنولوژی اکتشاف و بهره برداری به استخراج 
منابع از فضای ماوراء جو شده است. باید دید که آیا اتفاقی که در رابطه با بهره برداری 
از منابع کف اقیانوس ها در قالب مقام بین المللی اعماق دریاها اتفاق افتاده است، در 
این مورد نیز روی خواهد داد و یا کشورها با آن مقابله کرده و درچار چوب حقوق فضا 
همچنان فضا را به عنوان میراث مشترک بشریت حفظ کرده و از مالکیت آن توسط 

کشورها یا افراد و شرکت ها ممانعت خواهند کرد.
بی شک این موضوع می تواند محک خوبی برای کارآیی حقوق بین الملل فضا باشد. 
ــه فقدان ضمانت اجرایی در حقوق بین الملل و بطور اخص در حوزه حقوق فضا  البت
ــم انداز روشنی را برای تحقق اصل میراث مشترک بشریت و برابری استفاده از  چش

منابع فضای ماوراء جو را نمی تواند به ذهن متبادر سازد .

      با توجه به پیشرفت های روزافزون فضایی ایران، به نظر شما وضعیت 
حقوق فضا در کشورمان چگونه ارزیابی می شود؟

ایران به عنوان یکی از اعضاء  اولیه 1۸ عضو »کوپوس« از همان ابتدای شکل گیری 
حقوق بین الملل فضا، پا به این عرصه گذاشت، اما به نظر می رسد، یکی از دالیل عدم 
پیوستن ایران به برخی از معاهدات فضایی، فقدان فعالیت های جدی در حوزه فضایی 
ــعه فعالیت های فضایی کشور، مراکز مختلف  ــته باشد، اما همزمان با توس در گذش
آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و نهادهای اجرایی و حوزه دیپلماسی کشور جدی تر 
از گذشته وارد عرصه شده اند و هر یک از آن ها در تالش هستند که توسعه متوازن 

در این زمینه را محور کار و فعالیت خود قرار دهند.
ــورای عالی فضایی و تحلیل و بررسی  ــی فضا در ش ایجاد کارگروه حقوق و دیپلماس
ــناد ذیربط، فعال شـدن  ــیون های فضایی و همچنین تهیه پیش نویس اس کنوانس
ــی تحت  ــی، گنجاندن واحد درس ــروه های حقوق فضا در برخی از مراکز پژوهش گ
عنوان حقوق بین الملل فضا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع مختلف 
ــی و تحقیقاتی به لزوم تدوین قانون ملی فضایی و تهیه  ــی، توجه مراکز علم تحصیل
ــا در این زمینه، برخی از  ــاماندهی فعالیت ه ــش نویس این قانون و به تبع آن س پی
ــده است. حضــور جدی تر و فعاالنــه  ــت که در عرصه داخلی انجام ش اقداماتی اس
ــائل حقوق فضای  در عرصــه های بیــن المللی مانند »کوپوس« که عهده دار مس
ماوراء جو به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همکاری 
و هماهنگی و مشارکت جدی وزارت امور خارجه است،از جمله اقداماتی به شمار می 
رود که می تواند در جهت توسعه حقوق بین الملل فضا در کشور و حفظ و تامین منافـع 
ملی، گام هایی ارزشمند و اثر بخش تلقی شوند. شاید تا چند سال پیش اگر تالش می کردید 
که منابع فارسی حقوق بین الملل فضا را بدست آورید، دچار زحمت می شدید، ولی امروز 
به همت عالقه مندان، پژوهشگران و نویسندگان، تعداد مقاالت و کتب مرتبط با این 
حوزه رو به افزایش است و بسیاری از دانشجویان و محققان از این فرصت بهره مند 
ــان از جایگاه و اهمیت ویژه حقوق بین الملل فضا در ایران  ــوند و این خود نش می ش
است. چاپ مقاالت در نشریات بین المللی نیز، همواره در حال افزایش بوده و بسیار 

امیدوارکننده است.
سازمان فضایی ایران در سال جاری برنامه های آموزشی - ترویجی متعددی را داشته 
ــت و استمرار آن می تواند، موجب توسعه حقوق و دیپلماسی فضایی شود که از  اس
ــرکت تیم دانشجویی منتخب در مسابقات موت  آن جمله می توان به حمایت از ش
کورت حقوق فضا برای سالهای 2۰1۸ و 2۰1۷؛ امضاء تفاهم نامه همکاری با موضوع 
توسعه حقوق فضا با دانشگاه تهران و تهیه پیش نویس دو تفاهم نامه با سایر مراکز 
آموزشی که در حال نهایی شدن است، اشاره کرد، ضمن اینکه، تشکیل گروه کاری با 
مشارکت مراکز علمی و با هدف برنامه ریزی و اجرای مسابقات »موت کورت حقوق 
فضا 2۰19« که با استقبال خوب تیم های دانشجویی مواجه شده است و تعداد 1۳ 
ــرکت در مسابقات هستند و مطابق  تیم در حال بازخوانی پرونده، آموزش و نحوه ش
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با تقویم تصویب شده، در حال طی کردن فرایند دور ملی 
مسابقات و در نهایت دور منطقه آن خواهند بود.

ــازمان فضایی ایران در سال جاری  از دیگر برنامه های س
نیز، می توان به برگزاری نشست حقوقی با موضوع بررسی 
ــا و برنامه ریزی برای  ــش های پیش رو در حقوق فض چال
مواجهه مناسب با این چالش ها و برگزاری نشست حقوق 
ــبت هفته جهانی فضا در مهرماه سال جاری  فضا به مناس
ــاره کرد، ضمن اینکه، اعزام دانشجویان به کشور چین  اش
ــته حقوق فضا با  ــیه برای تحصیل در رش به صورت بورس
ــازمان همکاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه  همکاری س

)اپسکو( صورت گرفته است.

   حق�وق فضا تحت تاثیر پیش�رفت های فناورانه 
دستخوش چه تغییراتی قرار گرفته است؟

ــت تاثیــر  ــوق فضــا تح ــد حق ــه که گفته ش همانگون
پیشرفت های فناورانه دستخوش تغییر و تحول می شود، 
برای نخستین بار در کشور، همزمان با برگزاری همایش 
ــال  ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن در بهمن ماه س
ــی فضایی نیز توجه  ــاری، به بخش حقوق و دیپلماس ج

ــت و در یک پنل تخصصی به مسائل و موضوعات ذیربط در این  ــده اس ویژه ای ش
حوزه پرداخته خواهد شد. این امر نشان از بلوغ و پیشرفت این بخش داشته و این 
ــت، به آرامی جای خود را در فضای تخصصی و فنی باز  ــته اس حوزه از علوم توانس
کند. عالوه بر آن سازمان در نظر دارد تا به صورت تخصصی، کنفرانس ملی حقوق 
ــا را در آینده ای نزدیک برنامه ریزی کند تا در این قالب فرصت ویژه ای برای  فض
ــایی نقاط ضعف و قوت، شناسایی ظرفیت ها، ایجاد شناخت برای مسئوالن  شناس
ــی فضایی در ایران و جهان،  ــط در خصوص نقش و جایگاه حقوق و دیپلماس ذیرب
ــرایط هم اندیشـی بین آنها  ــی و ایجاد ش گردآوری فعاالن حوزه حقوق و دیپلماس

ایجاد کنــد.
ــارکت حداکثری نهادها و متخصصین و عالقمندان در  برنامه ریزی برای ایجاد مش
حوزه حقوق و دیپلماسی فضایی از طریق برنامه ریزی برای تاسیس انجمن علمی 
ــازمان است. در این زمینه اقدامات  حقوق بین الملل فضایی از دیگر برنامه های س
ــنامه نیز تهیه شده و اقدامات مقتضی  ــی انجام شده و پیش نویس اساس کارشناس
ــیس و کار خود را  ــت که امیــدوارم، به زودی این انجمــن تاس در حال انجام اس

شروع کنـــد.
  

   به اعتقاد ش�ما حقوق فضا  تا چه حد می تواند در مس�یر دستیابی به 
منافع ملی تاثیرگذار باشد؟

ــورهایــی نخواهد مانــد که در تدویــن  ــک جامعه بین الملل منتظر کش بی ش
ــناد بین المللی و تغییرات مستمر آن  ــکل گیری ساختار و قواعد و تدوین اس و ش
ــارکت نمی کنند. تاریخ گواه آن است که صاحبان فناوری پس از دستیابی به  مش
دستاوردهای مورد نیاز خود، سعی داشته اند، در قالب اسنادی مانند: منع گسترش، 
جلوگیری از آلودگی،  پیشگیری از افزایش زباله های فضایی و ... محدودیت هایی را 
برای سایرین ایجاد کنند. تدوین اسناد چشم انداز، خلق قواعد نانوشتــه در قاـلب 
عرف های بین المللی، بهره برداری منفعت طلبانه از ساختارهای حقوقی بین المللی 
در غیاب سایر کشورها و تصویب قوانین ملی مغایر با قواعد بین المللی و... از جمله 
اقداماتی است که می تواند حاصل حضور ضعیف در مجامع بین المللی و تحت تاثیر 
قرار گرفتن منافع ملی کشور باشد. پس حرکت فعاالنه و مبتنی بر دانایی محوری 
و ایفای نقش فعال در تحوالت حقوق بین الملل فضـایی و توسعــه همکاری های 

بین المللی قطعا حفظ و تامین منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.

    فعالیت های فضایی بر اساس چه اصولی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟
ــت که در »اعالمیه اصول و  ــاس اصولی اس انجام عموم فعالیت های فضایی بر اس

خارج از
 گود

ــده است و مطباق با اصول این  ــال 19۶۷ احصاء ش معاهده فضای ماوراء جوی« س
ــورد ارزیابی و نظارت بین الملل قرار می گیرد. یکی از اصول حاکم  ــده نیز، م معاه
ــت، به طور طبیعی برای فراهم  بر فعالیت ها در فضای ماوراء جو اصل همکاری اس
ــدن زمینه های همکاری، وجود یک سری قواعد و قوانین و مقررات مورد توافق  ش
جامعه بین المللی بوده و بدون آن نمی توان انتظار داشت که همکاری های موثر 
ــتـه  ــول حاکم بر فعالیت ها در فضای ماوراء جو بروز و ظهور داش ــی بر اص و مبتن

باشد.
 

   از نقش ایران در تشکیل » کمیته کوپوس« بفرمایید.
نمایندگان ایران به عنوان یکی از اعضاء تشکیل دهنده »کمیته کوپوس« در کمیته 
ــتمر و جدی  ــی و کمیته های فرعی به ویژه کمیته فرعی حقوقی فعالیت مس اصل
ــازمان همکاری های  ــس س ــن اینکه ایران به عنوان یکی از اعضاء  موس دارد، ضم
فضایی آسیا_ اقیانوسیه محسوب می شود که حدود 1۰ سال قبل، این سازمان به 
ــالمی ایران تاسیس شد و تاکنون  ــورها از جمله جمهوری اس همت تعدادی از کش
ــمندی انجام داده است و نمایندگان ایران در ادوار  پروژه ها و اقدامات عملی ارزش
ــکو برای توسعه حقوق و دیپلماسی فضایی از  مختلف در جایگاه های مختلف اپس
ــگاه های  ــجویان برای ادامه تحصیل در حوزه حقوق فضا به دانش طریق اعزام دانش
ــت، برگزاری دوره های مشترک کارگاه آموزشی  ــکو اس چین که طرف همکار اپس
ــی فضایی و شرکت در کارگاه های آموزشی حقوق و دیپلماسی  حقوق و دیپلماس

فضایی در عرصه بین المللی اقدامات مهمی انجام داده اند.
 

   در پایان اگر صحبتی باقی مانده است بفرمایید.
امروزه دیگر نمی توان، صرفا به جنبه های فنی دستاوردها بسنده کرد، بلکه الزمه 
ــتاورد فنی، پیش بینی تحوالت در عرصه داخلی و بین المللی است و  هرگونه دس
ــی به عنوان یکی از صنایع راهبردی، همواره قواعد حقوق بین الملل  صنعت فضای
را به چالش کشانده و به صورت موردی، تغییراتی را در عرصه بین الملل به دنبال 

داشته است. 
ــتگذاران به همراه  ــذاران و حقوق دانان و سیاس ــد که قانون گ ــن، می طلب بنابرای
متخصصان فنی حوزه فضایی با مشارکت یکدیگر و با برنامه ریزی دقیق تر به این 
حوزه از علوم با سرعت بیشتری عمق بخشیده تا از این طریق بتوان حقوق و منافع 
ــن کرد. ضمن اینکه عدم  ــه بین الملل را بیش از پیش حفظ و تامی ــی در عرص مل
ــاز محدودیت هایی شود که دیگران در  حضور فعال در مجامع، می تواند زمینه س

عرصه بین الملل و در غیاب سایر کشورها ایجاد می کنند.
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کنکاش

راه اندازی هاتگرام و تلگرام طالیی از دالیل عدم استقبال مردم از پیام رسان های داخلی بود

مجموع اعضای پیام رسان های داخلی 15 میلیون نفرند؛ البته کاربران مشترک هم دارند

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

زهرا طاهری 

چگونه است که به بیگانه  اعتامد می کنیم اما به خودمان اعتامد نداریم؟

ــالمی، گفت: اگر  ــیون صنایع و معادن مجلس شورای اس ــه  کمیس عضو هیات رییس
مسووالن در همان ابتدا محکم می ایستادند و اجازه  باز شدن حاشیه  ای هاتگرام و تلگرام 
ــد و کاربران به سمت ایتا، سروش، گپ و آی گپ  طالیی را نمی دادند، چنین نمی ش
سوق داده می شدند.حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا پیرامون علت عدم استقبال 
عمومی کاربران به پیام رسان های داخلی، گفت: بخشی از عالقه و میل مردم به استفاده 
از پیام رسان های داخلی، به بحث هاتگرام و تلگرام طالیی که به صورت حاشیه ای باز شد 
برمی گردد.وی ادامه داد: اگر مسووالن در همان ابتدا محکم می ایستادند چنین نمی شد 
و کاربران به سمت ایتا، سروش، گپ و آی گپ سوق داده می شدند.عضو هیات رییسه  ی 
کمیسیون صنایع، افزود: باید به پیام رسان های داخلی اعتماد داشته باشیم، چگونه است 
که به بیگانه  اعتماد می کنیم اما به خودمان اعتماد نمی کنیم؟ این موضوع بد است. شما 
تمام اسرار نظامتان را به دست دیگران می دهید اما به خودتان اعتماد نمی کنید.دبیر اول 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: این فرهنگ سازی را باید اصالح کنیم و 
با این فرهنگ سازی هر کسی دیگر نمی تواند هتک حرمت کند؛ چرا که امروز در فضای 
مجازی هتک حرمت به اوج خود رسیده است و آبروی مردم به راحتی برده می شود و 

افرادی ضد نظام تبلیغ می کنند.

ــاره به ثبت نام بیش از 1۵ میلیون نفر در  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
پیام رسان های داخلی، گفت: فضا این طور نیست که 1۰ پیام رسان داشته باشیم، اما آنها 
می توانند از این قابلیت پیام رسانی در حوزه های دیگر استفاده کنند و بعضی از آنها هم 

چنین برنامه هایی دارند.
ــان های داخلی اظهار کرد: مجموع  مهندس حمید فتاحی درباره  تعداد اعضای پیام رس
اعضایی که ثبت کردند و عضو شدند چیزی بیش از 1۵ میلیون نفر از کاربران هستند که 
البته اینها با هم اشتراک هم دارند؛ یعنی ممکن است فردی که در پیام رسان آ هست در 
پیام رسان ب هم باشد. البته این به معنای فعالیت دائم نیست، برای مثال پیام رسان سروش 
با 1۰ میلیون نفر، بیشترین کاربر رجیستر شده  را دارد، اما کاربران فعالش در حدود پنج 

میلیون هستند.
وی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرده که به صورت ویژه روی حمایت از دو 
پیام رسان سروش و گپ تمرکز داشته باشیم، افزود: اما با سایر پیام رسان ها هم اگر نیازمندی 
داشته باشند، در ارتباط هستیم و آنها هم برنامه های خوبی برای چند ماه آینده دارند و مدل 
خدماتی شان را عوض کردند. در حالی که هجوم کاربران به سمت آنها در روزهای اول زیاد 
بود، پیام رسان ها غافلگیر شدند که طبیعی هم بود. اما اکنون خودشان را بازیابی کردند و 

آماده خدمات رسانی هستند.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: به نظر می رسد این پیام رسان ها 
به صورت ویژه برنامه های خوبی دارند، هم در حوزه خدماتی که به کاربران می دهند و هم 
در حوزه گسترش سخت افزار و نرم افزار و مدل معماری که قابل توسعه باشد. ما نیز با آنها 
و مدیرانشان در ارتباط هستیم و در صورتی که نیازمندی سخت افزاری یا شبکه ای داشته 

باشند، کمک می کنیم.
فتاحی در پاسخ به اینکه آیا پیام رسان ها از لحاظ فنی قابلیت پشتیبانی از کاربران را دارند؟ 
گفت: یک موضوع فنی و تکنیکی خود پیام رسان ها دارند که معتقدیم می توانند از پسشان 
بربیایند. از سمت وزارت ارتباطات هم حمایت های فنی همه جانبه انجام شده و بعد از این 
هم انجام خواهد شد. موضوع دیگر حواشی پررنگ تر از متن است؛ درواقع بحث اعتماد و 
اقناع کاربران که خیلی فنی نیست، بلکه اجتماعی است، حتی مدل بازاریابی و مارکتینگ 
پیام رسان ها هم از این جهت اهمیت دارد. بخشی از این موارد به دستگاه های حاکمیتی 
برمی گردد و بخشی هم به خود پیام رسان ها که اگر بتوانند آنها را هم به توازن موضوعات 

فنی رشد دهند، موفق می شوند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به اینکه آیا سایر پیام رسان ها همچنان 
ــمت می رود که یکی  ــه فعالیت خود ادامه می دهند، گفت: عمال خود فضا به این س ب
ــت که ما 1۰ پیام رسان داشته باشیم. اما آنها  ــان بماند و فضا این طور نیس دو پیام رس
ــغول به کار شوند و  می توانند حوزه های خود را عوض کنند و در بخش های دیگر مش
ــانی در حوزه های دیگر استفاده کنند و بعضی از آنها هم چنین  از این قابلیت پیام رس

برنامه هایی دارند.
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صیانت از محتواهای کاربران در پیام رسان های داخلی، باعث اعتمادسازی می شود

فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات تا 70 درصد موفق بود

چرا همزمان با فیلترینگ تلگرام، مردم را به پوسته های مدیریت شده ی این پیام رسان کوچ دادند؟

نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس:

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه:

نقد مدیر یک پیام رسان داخلی به راه اندازی هات گرام و تلگرام طالیی در داخل کشور؛

کنکاش

نباید امکان دسرتسی راحت به داده های مردم در پیام رسان ها وجود داشته باشد

با راه اندازی هاتگرام و تلگرام طالیی، انحصار تلگرام شکسته شد

نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
مهمترین مساله در بحث پیام رسان ها، حمایت مردم است و زمانی 
این حمایت انجام می شود که مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند 
و این اطمینان باید با حفظ و حراست از محتوای پیام های مردم 
که مقام معظم رهبری هم به آن توجه داشته اند، نهادینه شود و 
به وجود آید.دکتر اصغر مسعودی پیرامون وضعیت پیام رسان های 
داخلی و اعتمادسازی مردمی توسط آنها، گفت: یکی از مواردی 
که در کمیسیون فرهنگی راجع به آن بحث می شود، صیانت و 
حمایت از پیام رسان های داخلی است و نهادهای مختلفی همچون 
وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، ستاد نیروهای مسلح، شورای عالی 

فضای مجازی و وزارت اطالعات دیدگاه هایشان را در کمیسیون فرهنگی مطرح کرده اند.
نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس، اظهار کرد: جمع بندی تمام نقطه نظرات به 
آنجا رسید که از نظرات و بحث های کارشناسی بیشتر استفاده شود.نماینده مردم استهبان 

و نی ریز در مجلس شورای اسالمی، افزود: نکته ای که وجود دارد، 
بحث اعتمادسازی است. اگر مردم مطمئن باشند که اطالعات و 
محتوای پیام رسان هایشان و اطالعات شخصی شان مورد دستبرد 
کسی قرار نمی گیرد و مورد احتراز کسی از نظر محتوایی و امنیتی 
ــود، قطعا باعث اعتماد کاربران می شود.مسعودی،  واقع نمی ش
خاطرنشان کرد: اگر مردم این حس اعتماد را داشته باشند، قطعا 
از پیام رسان های داخلی استفاده می کنند.وی، ادامه داد: مهمترین 
ــان ها، حمایت مردم است و زمانی این  ــاله در بحث پیام رس مس
حمایت انجام می شود که مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند و 
این اطمینان باید با حفظ و حراست از محتوای پیام های مردم که 
مقام معظم رهبری هم به آن توجه داشته اند، نهادینه شود و به وجود آید.نایب رئیس دوم 
کمیسیون فرهنگی مجلس، در پایان تاکید کرد: عملکرد پیام رسان ها نباید طوری باشد که 

خیلی راحت به داده ها و محتواهای مردم دسترسی پیدا کرد.

رییس کمیته  ICT کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی، 
گفت: زمانی بحث شبکه های اجتماعی امثال وایبر، تلگرام و غیره، 
مطرح بود که می بایست سیستم را هوشمند می کردیم. در آن 
ــد و بیش از ۷۰  ــمند تا حدودی فعال ش زمان فیلترینگ هوش
درصد مسائل ضد اخالقی، ضد ارزشی و مسائل تخریب کننده را 
فیلتر کرد.رمضانعلی سبحانی فر پیرامون اجرای پروزه ی فیلترینگ 
هوشمند، گفت: بهترین کار و شیوه این است که به سمت امور 
سیستمی پیش رویم. در حال حاضر با توجه به اینکه تکنولوژی 
ــت، ما هم باید سرعتمان را به  مرتبا در حال تغییر و تحول اس
همان اندازه افزایش دهیم.عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین 

مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: زمانی بحث شبکه های اجتماعی امثال وایبر، تلگرام و غیره، 
مطرح بود که می بایست سیستم را هوشمند می کردیم. در آن زمان فیلترینگ هوشمند تا 
حدودی فعال شد و بیش از ۷۰ درصد مسائل ضد اخالقی، ضد ارزشی و مسائل تخریب 

کننده را فیلتر کرد تا اینکه اصل این شبکه ها بسته شد.سبحانی فر، 
خاطرنشان کرد: سیستم هوشمند فیلترینگ را وزارت ارتباطات راه 
اندازی کرد و توانست با اجرای این پروژه، بخش عمده ای از مسائلی 
 ICT  که ما و نظام بر آن حساسیت داریم را فیلتر  کند.رییس کمیته
کمیسیون صنایع مجلس، گفت: ضرورتی ندارد که ما هر چیزی را 
خبررسانی کنیم  و بگوییم می خواهیم چه اهدافی را دنبال کنیم. 
ــری اطالع رسانی ها ضرورت دارد، اما یک سری مسائل هم  یک س
وجود دارد که روال طبیعی اش را طی می کند، فیلترینگ هوشمند 
هم از آن دسته مباحثی بود که تصمیم گرفته شد، اجرا شود.وی، 
پیرامون پیدایش هاتگرام و تلگرام طالیی و فیلترینگ تلگرام، افزود: 
ــمند است و جزء پیام رسان های  هاتگرام و تلگرام طالیی موردی مانند فیلترینگ هوش
داخلی محسوب می شوند و در حال حاضر انحصاری که قبال در تلگرام بود، شکسته شده 

است.

مدیرعامل پیام رسان گپ، گفت: مسووالن شفاف بگویند که چرا 
تلگرام را فیلتر کردند و چرا مردم را به پوسته های مدیریت شده ی 
ــدی انجیدنی مدیرعامل پیام  ــرام کوچ دادند؟دکتر مه ایرانی تلگ
ــان گپ پیرامون وضعیت پیام رسان های داخلی در مواجهه با  رس
تلگرام، گفت: دقیقا همزمان با فیلترینگ تلگرام، مهاجرت کاربران 
به پوسته های مدیریت شده ی تلگرام که در ایران تولید و نگهداری 
ــانه ها به عنوان حمایت از  ــد. این اتفاق در رس ــوند، آغاز ش می ش
ــان های داخلی مطرح شد که بحثی ناعادالنه بود.وی ادامه  پیام رس
داد: بسیاری از پیام رسان های داخلی قبل از فیلترینگ تلگرام فعالیت 

می کردند و اتفاقا مسیر رشد و فعالیت بهتری داشتند، چون بازار ما به 
تناسب خدماتی که ارائه می دهیم متفاوت از بازار تلگرام است.مدیرعامل 
پیام رسان گپ، خاطرنشان کرد: ما پیام رسان گپ را موازی تلگرام می دانیم 
و نه گزینه ای برای جایگزینی تلگرام. فیلترینگ تلگرام مسیر رشد ما را 
سخت کرد. مسووالن شفاف بگویند که چرا تلگرام را فیلتر کردند و چرا 
مردم را به پوسته های مدیریت شده ی ایرانی تلگرام کوچ دادند؟وی ادامه 
داد: ما نه خواستار فیلترینگ تلگرام بوده و نه االن از این شرایط حمایت 
می کنیم. اگر می خواهد این شرایط ادامه پیدا کند حداقل تلگرام را رفع 

فیلتر کنید که مشکل امنیتی برای کاربران پیش نیاید.
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برگزاری کارگاه های تخصصی با محوریت فناوری های نوین در سمپوزیوم بین المللی مخابرات

ــمپوزیوم بین المللی مخابرات، از برگزاری 12 کارگاه آموزشی با  دبیر اجرایی نهمین س
محوریت فناوری های نوین همچون بالکچین، Big Data، خدمات ابری، ۵G، مخابرات 
کوانتومی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، شبکه های ویدیوئی و شبکه های نرم افزاری در 

نخستین روز برگزاری سمپوزیوم خبر داد.
ــی مخابرات، گفت: این  ــمپوزیوم بین الملل دکتر علیرضا یاری، دبیر اجرایی نهمین س
سمپوزیوم بین المللی از دوشنبه 2۶ آذرماه آغاز شد و تا 2۸ آذرماه در محل پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه یافت.
وی ادامه داد: روز اول سمپوزیوم شاهد برپایی کارگاه های آموزشی بودیم که برای تشکیل 
کارگاه ها ۳۸ موضوع محوری دریافت شده بود که از بین آنها 1۳ کارگاه انتخاب و در نهایت 
12 کارگاه تشکیل شد. محور اصلی کارگاه هایی که پیشنهاد شده بود، فناوری های نوین 
همچون بالکچین، Big Data، خدمات ابری، ۵G، مخابرات کوانتومی، هوش مصنوعی، 
اینترنت اشیاء، شبکه های ویدیوئی، شبکه های نرم افزاری و موارد دیگر بود که در اولویت 

قرار داشتند.

یاری خاطرنشان کرد: در کارگاه ها تاکید زیادی به استفاده از هوش مصنوعی در حوزه ی 
مخابرات و ICT شد که چگونه هوش مصنوعی در مدیریت شبکه های مخابراتی به ما 
کمک می کند تا بتوانیم برخی چالش ها را مدیریت کنیم و از طرفی در کارگاه مخابرات 
ــبکه های قدیمی ایجاد می کند که بر  ــبکه های کوانتومی تحولی را در ش کوانتومی ش
آشنایی بیشتر ما بر این شبکه ها تاکید شد که در کارگاه های آتی توضیحات بیشتری 

داده می شود.
یاری، گفت: بحث بالکچین از ابتدای امسال به مرحله عملیاتی رسیده است و در بسیاری 
موارد با بستر مبتنی بر بالکچین، رمزگذاری انجام می شود لذا این موضوع کارگاه مورد 
استقبال واقع شد. همچنین موضوع شبکه های مالی که روی شبکه  بالکچین شکل گرفته 
ــتر از این بحث شد. در حوزه  بالکچین دو کارگاه  ــد که باعث استقبال بیش اند مطرح ش
ــد و در دومین کارگاه به شکل کامل  ــتیم که در کارگاه اول کلیات توضیح داده ش داش
بخش های خدمات و امنیت و تاثیر در شبکه و نحوه ی پیاده سازی آن را توضیح دادیم که 

با استقبال خوبی مواجه شد.
یاری خاطرنشان کرد: کارگاه مدیریت اینترنت اشیاء نیز برگزار شد؛ چراکه اینترنت اشیاء 
یکی از مواردی است که در دنیا عملیاتی شده است و چالش اصلی آن بحث مدیریت است 
که چگونه بحث های اینترنتی را مدیریت کنیم. یکی از بحث هایی که در کارگاه ها به آن 

اشاره شد بحث IoT بود که سخنرانی از کشور فرانسه این مطلب را ارائه دادند.
وی ادامه داد: مبحث ویدیو نت ورکینگ، به دلیل حجیم شدن ویدئوها و باالرفتن کیفیت 
ویدیوها، در شبکه اثر می گذارد و در تالشیم تا بدانیم چه کاری انجام دهیم تا شبکه های ما 
بتوانند تحمل حجم باالی داده های تصویری را داشته باشند. دکتر قنبری از اعضای هیات 

علمی یکی از دانشگاه های اسکس انگلستان هم این مبحث را توضیح دادند.
 Cloud ــرح کردیم و در کارگاه ــاری گفت: بحث کالن داده ها را به عنوان کارگاه مط ی
 ۵G با همین عنوان به مسائل حقوق و مقررات این حوزه پرداختیم. در Computing
سه کارگاه داشتیم که یکی از آنها را بخش خصوصی یعنی شرکت اریکسون ارائه کرد، یکی 

از کارگاه ها را پژوهشگاه فناوری اطالعات و دیگری را دانشگاه علم و صنعت برگزار کرد.

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اتکا به توان داخلی و تولید علم و فناوری است
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به لزوم اتکای بیشتر بر توان داخلی در حوزه 
تولید علم و فناوری برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.دکتر محمد خوانساری در آیین 
گشایش نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات، بیان کرد: امروز شاهد تحول دیجیتالی 
متاثر از توسعه ارتباطات هستیم، تحولی که موجب کوتاه و مستقیم شدن روابط شده 
ــت.رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات هدف از برگزاری این سمپوزیوم را  اس
تبادل یافته های علمی - پژوهشی و دستاوردهای فناورانه دانست.رئیس نهمین سمپوزیوم 
بین المللی مخابرات با بیان اینکه این تحوالت فرصت های جدیدی را در این حوزه ایجاد 
کرده است، افزود: حوزه بالک چین، هوش مصنوعی، بیگ دیتا، IOT و ۵G از مهمترین 
فناوری های جدیدی هستند که در دنیا مطرح است.خوانساری با اشاره به اینکه پژوهشگاه 
ارتباطات نقش رابط بین دانشگاه و صنعت را عهده دار است، گفت: نهمین سمپوزیوم بین 
المللی مخابرات یکی از برنامه هایی است که در راستای همین نقش برگزار می شود.وی 
با اشاره به تحریم های ناعادالنه و نابخردانه آمریکا بر علیه ایران، افزود: این شرایط فرصت 
بیشتری را برای توسعه فناوری در کشور ایجاد می کند و ما را ملزم می کند که اتکای 
بیشتری به توان داخلی، جوانان و دانشگاهیان کشور برای توسعه فناوری داشته باشیم.او 
در ادامه چرخه پژوهش را بدون تعامل با سایر پژوهشگران ناکارآمد دانست و افزود: امروزه 
تعامالت بشری در تمامی حوزه زندگی به صورت شبکه ای است. ما اذعان داریم که تمام 
تعامالت افراد با شبکه سازی شکل می گیرد؛ شبکه سازی تکلیفی است که ما برای خود 
فرض گرفته ایم.وی ادامه داد: اگرچه به نظر می رسد که روند شبکه سازی ما با توجه به 
مشکالت ناشی از موضوع تحریم کند شده است، اما در حوزه علمی این فرصت وجود دارد 

که آزادتر کار کنیم و از این فرصت برای به بار نشستن دستاوردهای علمی بهره ببریم.
ــات، در ادامه صحبت های خود به گزارش  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالع رییس پژوهش
WOS به عنوان مرجع شاخص گذاری کشورها اشاره کرد و گفت: بر اساس این شاخص 

ایران رتبه شانزدهم را از نظر مستندات علمی به دست آورده است که بسیاری از کشورهای 
اروپایی در جایگاهی بعد از ایران قرار دارند.وی افزود: کشورهای اسالمی 9.۵ درصد تولید 
علم دنیا را انجام می دهند که یک چهارم این تولید به ایران تعلق دارد و بر اساس رتبه 
بندی ایران از کشورهای ترکیه، عربستان و مصر با فاصله بسیار جلوتر است. همچنین یک 

چهارم تولید علم کشورهای اسالمی توسط ایران صورت می گیرد.
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اینترنت اشیاء دروازه  اتصال مردم به فضای مجازی است

کشورهای مختلف دنیا با چالش انقالب صنعتی چهارم دست به گریبانند

ــه امروز ما به عنوان  ــاون دبیرکل ITU، بیان کرد:  آنچ مع
ــتیم، هوش مصنوعی و اینترنت  چالش با آن رو به رو هس
ــت. نوآوری هایی که از درون فناوری اطالعات و  ــیاء اس اش
ــا را با انقالب صنعتی چهارم  ــات بیرون می آید و م ارتباط

مواجه می کند.
ــم گشایش نهمین سمپوزیوم بین  چائسوب لی در مراس
ــرات گفت: امروز برای حرکت به جلو نیازمند  المللی مخاب
ــتیم و این فقط وظیفه  همکاری همه وزارت خانه ها هس
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیست، همه باید با هم 

همکاری کنند.
ــتر فیبر  به گفته او امروز 9۵ درصد ترافیک اینترنت بر بس
ــعه شبکه نوری  ــود که ما در حال توس نوری انجام می ش
هستیم و اینکه چگونه می توانیم برای استفاده از فناوری 

۵G  پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. برای این منظور اگر نیازمند استفاده از این فناوری 
هستید باید استاندارهای الزم داشته باشید.

رییس ITU-T  ادامه داد: همــه می گویند اطالعات،  طال است، ما می خواهیم اطالعات 
ــت.به گفته او امروز آنچه  ــتاندارد اس را برای ایران همانند نفت زیاد کنیم که نیازمند اس

مشاهده می شود این است که اینترنت اشیاء نفوذ بیشتری پیدا کرده است.

 اینترنت اشیــاء می تواند دروازه اتصال فضای مجازی باشد. 
پس از اینترنت اشیاء تمامی زندگی من در فضای مجازی 
متصل خواهد بود. لی گفت: معتقدیم در آینده ارتباط اشیاء 
با اشیاء بیشتر خواهد شد؛ این تغییر بنیادین در زندگی است، 

بنابراین محیط زندگی دیگر فضای فیزیکی نیست.
ــاره کرد که گرچه در جامعه اطالعاتی  او به این چالش اش
زندگی می کنیم اما هیچ اعتباری برای اطالعاتی که وجود 
دارد، نیست. زیرا اگر اطالعات اشتباه باشد، دانش حاصل از 
آن نیز غلط خواهد بود. حال چگونه می توان این چالش را 
حل کرد؟ شاید با بحران یا اغتشاش مواجه شویم.او در ادامه 
به مجموعه اقدامات صورت گرفته در مجموعه مطالعاتی 
خود اشاره کرد و گفت: برای هوشمند سازی، نیازمند اعتماد 
سازی، حریم خصوصی و امنیت هستیم که اداره ما در حال 
مطالعه درباره آنهاست. او گفت: ما درباره عدالت صحبت نمی کنیم می خواهیم برای برابری 
فعالیت کنیم از این رو ممکن است تمایزهایی وجود داشته باشد. توسعه شهری، مکان 
فیزیکی، تاریخ و فرهنگ نمی تواند هوشمندسازی ایجاد کند اما رفتار شهروندان، اقتصاد 
و بازار می تواند نشان دهنده هوشمندی شهر شما باشد و هر شهر نیز ممکن است مدل 

متفاوت برای شهر هوشمند داشته باشد.

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: یکی از چالش های  وزی
مهم این روزهای بسیاری از کشورها آماده شدن برای انقالب 
صنعتی چهارم است.مهندس محمد جواد آذری جهرمی در 
مراسم افتتاح نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات که در محل 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد، اظهار داشت: 
در حال حاضر فناوری های متعددی در کشور وجود دارد که به 
همت متخصصان داخلی و با استفاده از آخرین سطح فناوری 
در دنیا تولید شده و برای مثال ماشین ترجمه ایرانی ترجمان 
یکی از ماشین های ترجمه توانمند در دنیا است که اخیرا در 

توافقی با سایر کشورها از جمله ژاپن و روسیه این دو زبان را نیز پشتیبانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه زمان بسیار کوتاهی برای مواجهه با انقالب صنعتی چهارم داریم و باید در 
این فرصت کوتاه از حداکثر توانمندی داخلی و هم افزایی در کشور استفاده کنیم، گفت: 
تغییرات از ابتدای دولت دوازدهم در این حوزه آغاز شد و همچنان نیز با سرعت در حال 
پیشروی است و به زودی نیز تغییرات شگرفی را رقم خواهد زد؛ همچنان که به مدت 12 
ــال جلوی توسعه نسل سوم و چهارم در کشور گرفته شد اما سپس با آزاد شدن این  س
فناوری شاهد نرخ سریع تغییرات بودیم و اگر برای دیگر موارد اینچنینی نیز زمینه سازی 
نکنیم نمی توانیم اقتصاد پویا و سهم گیری مناسب از بازار صنعت را داشته باشیم.وی با بیان 
اینکه نسل پنجم ارتباطات یکی از مباحث داغ این روزها است، گفت: فقط تحقیق در این 
باره کافی نیست، بلکه کاربردها اهمیت ویژه دارند. برای مثال یکی از کاربردهای نسل پنجم 
کاهش تاخیر در شبکه از 2۰ به یک میلی  ثانیه است که این امر می تواند زمینه ساز فعالیت 
ماشین های هوشمند متعدد شود اما آیا برای استفاده از ابزارهای هوشمند توانایی وجود 
ــمند کردن شهر، المان های شهر هوشمند را داریم.آذری  دارد؟ آیا برای مثال برای هوش
جهرمی ادامه داد: رشد حوزه ICT دارای آثار متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است 
و اگر توسعه همه جانبه و همزمان نباشد مشکالت متعددی در دیگر حوزه ها ایجاد خواهد 
شد؛ بنابراین باید همزمان و متناسب با رشد حوزه ICT مولفه های دیگر نیز رشد کنند که 
در غیر این صورت در نتیجه عدم همکاری دیگر بخش ها شاهد کاریکاتور توسعه خواهیم 
بود؛ چیزی که امروز نیز کم و بیش با آن مواجه ایم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید 
کرد: آماده شدن برای انقالب صنعتی چهارم فراتر از حوزه ICT است و برای مثال بخش 
ارتباطات وظیفه ای در حوزه فرهنگی، صیانت از کودک و فضای مجازی، سواد رسانه ای و 

رسانه های نوین ندارد اما کسانی که مسئولیت دارند وظیفه شان 
را انجام ندادند و در نتیجه ناگزیر به ورود به این حوزه ها شده ایم؛ 
اتفاقا این افراد زبان انتقادشان باز است هرچند که یک نفر کار 
کند و همه طلب کنند کار سختی نیست.آذری جهرمی با تاکید 
ــاره بر اینکه تحول دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم یک  دوب
انقالب بزرگ است، گفت: یکی از اهداف مهم در تحقق تحول 
دیجیتال این است که چطور دیگران را همراه کنیم.وی ادامه 
داد: در اتحادیه جهانی مخابرات چالش هایی وجود دارد و یکی از 
این چالش ها این است که برخی به دنبال مقررات گذاری صرف 
در حوزه ارتباطات هستند و تالش دارند به مقررات گذاری در حوزه اینترنت وارد نشوند 
و معتقدند مقررات گذاری در حوزه اینترنت  را آیکن که تحت سلطه آمریکا است انجام 
دهند. این امر به معنای پیش  بردن یکجانبه گرایی در توسعه ICT است و اگر در برابر آن 
سکوت کنیم 1۰ سال دیگر به شدت دچار یکجانبه گرایی برخی کشورهای غربی در حوزه 
ICT و اینترنت خواهیم بود؛ البته این موضوع امروز نیز مورد تاکید برخی کشورهای غربی 
است و شاهدیم که روسای جمهور برخی از این کشورها به دنبال یافتن راهی برای پایان 
یکجانبه گرایی در حوزه اینترنت هستند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: در این باره 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از سال گذشته دوره هایی را آغاز کرده که تحوالت 
ــاده و قابل فهم برای مجموعه ها تبدیل کرده اند و برای سازمان ها  دیجیتال را به زبان س
گزارش های اختصاصی شده تولید کردند اما نتایج این گزارش ها به شدت نگران کننده 
بوده است زیرا طبق گزارشی که از رئیس پژوهشگاه دریافت کردم 9۵ درصد سازمان ها 
به هیچ وجه آمادگی ورود به این عرصه را ندارند.آذری جهرمی تاکید کرد: بنابراین در کنار 
شناخت فناوری افزایش آگاهی دستگاه ها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا در گذشته در بسیاری از 
دستگاه ها مفهوم دولت الکترونیک یا هوشمند سازی این بود که نامه ای را از حالت فیزیکی 
وبه سیستمی تبدیل کنند در صورتی که این کار تنها بخشی از اتوماسیون اداری است 
و بنابراین باید برای جا انداختن مفهوم هوشمندسازی کار کنیم.وی گفت: از پژوهشگاه 
ــات و فناوری اطالعات می خواهم که در این باره برای جا انداختن مفهوم انقالب  ارتباط
صنعتی چهارم و تحول دیجیتال فعالیت کند و همچنین با توجه به پیمان های منطقه ای 
چهار جانبه ای موجود )ترکیه، آذربایجان، روسیه، ایران( از ظرفیت های تجربی این کشورها 

در این زمینه استفاده شود.
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با همکاری پست بانک و صندوق نوآوری شکوفایی، برای حامیت از استارت آپ ها صندوقی مستقل با 

رسمایه ی 100 میلیارد تومانی راه اندازی می شود

پست بانک می تواند گره از مشکالت روستائیان باز کند

تأکید مدیرعامل پست بانک بر لزوم ارتقاء تعلق سازمانی در این بانک

ــاوری اطالعات، گفت: به دنبال  ــاون وزیر ارتباطات و فن مع
ــت بانک و صندوق نوآوری  ــتیم که با همکاری پس آن هس
ــرکت های بخش خصوصی، یک  ــکوفایی و بخشی از ش ش
ــارد تومانی راه  ــرمایه ای 1۰۰ میلی ــتقل با س صندوق مس
اندازی کنیم تا بتوانیم از استارت آپ ها در این شیوه حمایت 
ــازمان فناوری اطالعات  کنیم.دکتر امیر ناظمی، رییس س
ــت بانک و همکاری این بانک با  ایران پیرامون عملکرد پس
ــتارت آپ ها، گفت: نباید رابطه ی یک بانک با استارت آپ  اس
تنها بر مبنای اعطای وام باشد، در دنیا هم بر این مبنا نیست 
ــیر را پیش رویم.معاون وزیر  ــا هم نمی خواهیم این مس و م
ــرد: راه حل این امر  ــات و فناوری اطالعات، اظهار ک ارتباط

این است که از طریق صندوق های جسورانه این کار را انجام دهیم و برنامه ای که در 
ــت که از همکاری پست بانک و صندوق نوآوری شکوفایی و  پیش داریم هم این اس

بخشی از شرکت های بخش خصوصی، یک صندوق مستقل 
با سرمایه ای 1۰۰ میلیارد تومانی راه اندازی کنیم. وی ادامه 
داد: امیدواریم بتوانیم طی سه الی چهار ماه آینده این اقدام 
را عملی کنیم و این صندوق راه اندازی شود. آن زمان است 
ــیر میسر می شود. ــتارت آپ ها از این مس که ارتباط ما با اس

ــازمان فناوری اطالعات ایران، افزود: راه حل بعدی  رییس س
 VC این است که از محل وام وجوه اداره شده به شرکت های
ــد وام ارزان قیمتی دهیم، به  ــور وجود دارن که فعال در کش
شرطی که آن ها، VC کنند نه اینکه به شرکت ها وام دهند.
ــان کرد: آیین نامه های مرتبط با این بخش  ناظمی خاطرنش
تقریبا آماده شده است و برای وزیر محترم ارتباطات به زودی 
ارسال می شود.وی، خاطرنشان کرد: پست بانک با تعامالتی که انجام می دهد، می تواند 

برای استارت آپ ها تاثیرگذار باشد و به آن ها کمک کند.

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران:

نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس:

نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، 
ــتر خدمات بانکی در روستاها  ــت بانک با ارائه  بیش گفت: پس
ــردم باز کند. در همین  ــد گره های بزرگی از زندگی م می توان
ــتا تمام بانک ها به خصوص پست بانک باید اعتماد مردم  راس
ــهولت به مردم ارائه شود. را جلب کنند و خدمات بانکی به س
دکتر اصغر مسعودی پیرامون ارزیابی عملکرد پست بانک در 
روستاها و مناطق محروم کشور، گفت: در حوزه ی خدمات دهی 
و سرویس دهی بانکی یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه 
ــت؛ چراکه قشر عظیمی از مردم در روستاها  شود، روستاهاس
زندگی می کنند و نیازمند خدماتی هستند که در حال حاضر 
پست بانک در حال ارائه ی آن است.نایب رئیس دوم کمیسیون 

فرهنگی مجلس، اظهار کرد: پست بانک به دلیل آنکه موانع زیادی بر سر راه خود ندارد، 
می تواند این خدمات را به خوبی به روستاییان ارائه دهد.نماینده مردم استهبان و نی ریزدر 
مجلس شورای اسالمی، گفت: کاری که پست بانک باید انجام دهد این است که سرویس 
ــتاها را افزایش دهد؛ چراکه بسیاری از روستاییان برای آمدن به شهر  دهی خود در روس
و دریافت خدمات بانکی وسیله ندارند و ترددشان به شهر سخت است.وی، افزود: پست 

بانک با ارائه ی بیشتر خدمات بانکی در روستاها می تواند گره های 
بزرگی از زندگی مردم باز کند. در همین راستا تمام بانک ها به 
خصوص پست بانک باید اعتماد مردم را جلب کنند و خدمات 

بانکی به سهولت به مردم ارائه شود.
ــس، اظهار کرد:  ــیون فرهنگی مجل نایب رئیس دوم کمیس
ــت بانک  تمام خدماتی که یک بانک می تواند ارائه دهد، پس
نیز می تواند ارائه دهد. بسیاری از روستاها وضعیت بارندگی 
ــاورزی حائز اهمیت  ــی دارند و در آن مناطق بحث کش خوب
ــان را در پست بانک  ــت و مردم می توانند سرمایه هایش اس
نگهداری کنند.مسعودی، خاطرنشان کرد: نکته بعدی لزوم 
ارائه  تسهیالت آسان بانکی توسط پست بانک به روستائیان 
است. با توجه به اینکه خانه های روستایی سند ندارد و ضامن کارمند هم در روستاها 
کم است، اما اسنـاد مالکیت در شهــر درست است و ضامــن هم به راحتــی پیدا 
ــهیالت بانکی در روستاها باید کمی آسان تر گرفته  ــود، لذا قوانین ارائه ی تس می ش
شود تا روستاییان بتوانند به راحتی از تسهیالت بانکی استفاده کنند و برای بانک هم 

ضرری نداشته باشد.

ــت با  ــت بانک ایران در نشس مدیرعامل پس
ــانی و پشتیبانی  ــرمایه انس مدیران امور س
ــتانه بیست ودومین  و طرح و برنامه در آس
ــاء تعلق  ــر لزوم ارتق ــالگرد این بانک ب س

سازمانی تأکید کرد.
ــت ضمن بررسی  دکتر فرحی در این نشس
ــت: همه  ــردی گف ــای عملک ــاخص ه ش
ــاخص های تعیین  ــتی برای بهبود ش بایس
ــک تالش وافری  ــده و ارتقاء جایگاه بان ش

ــته باشیم.فرحی با اشاره به ضرورت توجه ویژه  داش
به وضعیت کارکنان تصریح کرد: الزم است هریک از 
واحدهای ذیربط، برنامه های توسعه ای را برای بهبود 
وضعیت معیشتی کارکنان و مسیر ارتقاء شغلی آنان 
ــی نمایند.همچنین  ــریعتر عملیات تهیه و هرچه س
ــت محمود سعادتفر مدیر امور طرح و  در این نشس
برنامه و فریدون کهزادیان مدیر امور سرمایه انسانی 
و پشتیبانی، آمادگی الزم را برای ارتقاء شاخص های 

بانک به ویژه در حوزه کارکنان اعالم کردند.
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امیدوارم با نظر مساعد کمیسیون صنایع، منابع پست بانک افزایش یابد

عملکرد پست بانک در مناطق روستایی طی دولت دوازدهم موثر بوده است

باجه های پست  بانک  ایران در متام روستاهای کشور ایجاد شوند

پست  بانک  ایران بسرتهای مناسبی برای انجام امور حساب های دولتی دارد

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع:

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
ــیون  ــاعد کمیس ــالمی ابراز امیدواری کرد که با نظر مس اس

صنایع بتوان به افزایش منابع پست بانک کمک کرد.
ــینی کیا در ارزیابی عملکرد  ــید جواد حس حجت االسالم س
ــی حوزه ی ICT، گفت:  ــت بانک به عنوان بانک تخصص پس
ــت بانک یک بانک روستایی است؛ به این معنا که در هر  پس
ــهر و روستا می توانند یک شعبه داشته باشد.رئیس مجمع  ش
ــان کرد: منابع پست  ــتان کرمانشاه، خاطرنش نمایندگان اس

بانک کم است. 

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
ــد کرد که این بانک  ــت بانک تاکی با رضایت از عملکرد پس
ــات در دولت دوازدهم  ــد ارتباط ــان حضور وزیر جدی از زم
ــتایی  ــری خصوصــا در حوزه ی خدمات روس ــرد موث عملک

داشتــه است.
ــوادکوه و  ــهر، س دکتر عبداهلل رضیان، نماینده مردم قائم ش
جویبــار در مجلس، در ارزیابــی عملکرد پست بانک، گفت: 
ــت پرداخت ها،  ــام بانک های دولتی، وضعی ما در مجلس تم
تسهیالت و خدماتشان را رصد می کنیــم، لــذا پست بانک 

ــالمی، در مراسم  ــورای اس نماینده مردم دامغان در مجلس ش
ــت بانک روستای مؤمن آباد از توابع شهرستان  افتتاح باجه پس
ــتقبال روستائیان از خدمات رسانی  دامغان گفت: با توجه به اس
باجه های بانکی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و فرهنگ 
بانکداری الکترونیک در مناطق روستائی و محروم، انتظار داریم 
ــور این باجه ها ایجاد شود.ابوالفضل  ــتاهای کش در تمامی روس
حسن بیگی، در ادامه گفت: حمایت روستائیان و سپرده گذاری 
ــک را در خدمات  ــت بانک می تواند توانایی این بان آنان در پس
رسانی بیشتر به آنان ارتقا دهد.بیگی، پرداخت تسهیالت برای 

در سال گذشته گفته شد که بانک مرکزی برخی منابع را از 
ذخایری که در دست دارد، بتواند عالوه بر بانک های دیگر 
به پست بانک هم تخصیص دهد که امیدوارم امسال بتوانیم 
با نظر مساعد کمیسیون صنایع، به افزایش منابع این بانک 

کمک کنیم.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
ــت، اما  ــت بانک خدمات خوبی ارائـــه داده اس گفت: پس
ــش از پیش افزایـش  ــرعت امور بی ــت که س انتظار این اس

یافته و روند حرکت تسهیــل شود.

نسبت به بانک های دیگــر خوب عمل کرده است.
ــان کرد: در مجموع پست بانک عملکرد  رضیان، خاطــرنش
بهتری داشته و علی الخصوص از زمانی که آقـــای مهندس 
ــت  ــده اس جهرمی روی کار آمده اند به گونـــه ای عمل ش
ــت بانک خدمات خوبی خصوصا در بحث روستایی  که پس

ارائه می دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس، خاطرنشان کرد: به 
ــت بانک، بانک موفق دولتـی بوده که در ارائه  نظر بنده پس

خدمات، عملکرد خوبی در کارنامه ی خود دارد.

توسعه کشاورزی توسط پست بانک بعنوان بانک عامل صندوق 
توسعه ملی در استان سمنان را در راستای جلوگیری از ضرر و 
زیان های حاصل از خشکسالی و شرایط آب و هوائی ارزشمند 
دانست و بر توسعه گلخانه ها و پرداخت تسهیالت به روستائیان 

برای انجام این امر تأکید نمود.
ــم سیدابوالحسن موسوی، مدیر شعب  همچنین در این مراس
ــمنان، به تبیین سیاست های اعطای  ــت بانک استان س پس
تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر اقدامات و 

خدمات این بانک پرداخت.

ــورای  ــه ش ــت بانک ایران در جلس مدیر امورمالی پس
اداری مدیریت شعب استان خراسان جنوبی، گفت: این 
ــبی برای انجام امور حساب های  بانک بسترهای مناس
ــتی برای معرفی این توانمندی ها  دولتی دارد. اما بایس
ــی برنامه ریزی های الزم صورت  ــازمان های دولت به س
ــید اصغر جلیلی نیا، جذب منابع ارزان  قیمت  بگیرد.س
برای سوددهی مطلوب شعب را ضروری دانست و افزود: 
ــودده بودن  ــود و زیان و برنامه ریزی برای س کنترل س
ــعبه باید محور همه فعالیت ها در واحدهای اجرائی  ش

باشد.وی، کنترل سقف نقدینگی مجاز استان خراسان  
جنوبی را مناسب و قابل تقدیر ارزیابی نمود و تصریح 
ــرد: نصب و راه اندازی اصولی درگاه های الکترونیک  ک
برای ایجاد تعادل در گردش نقدینگی و کسب درآمد 

بسیار مؤثر است.
جلیلی نیا، با مدیران کل دیوان محاسبات و اداره کل 
فناوری اطالعات استان نشست مشترکی برگزار و در 
ــاوران بیرجند بازدید  ــعب مرکزی و خ ادامه نیز از ش

کرد.
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بــازار

سرعت اینترنت وای فای در سری جدید گوشی های آیفون 40 درصد افزایش یافت

نگرانی کاربران موبایل های سامسونگ از عدم حذف اپلیکیشن فیسبوک

نوت بوک جدید ایسوس باریک ترین نمایشگر دنیا را دارد

ساناز توکلی افشار

بسیاری از کارشناسان برآورد و اعالم کرده اند که آیفون های مدل سال 2۰19 از سرعت 
اینترنت بی سیم وای فای بسیار باالتر و بهتری برخوردار خواهند شد.

کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی بارکلیز به تازگی در مورد گوشی های 
آیفون مدل سال 2۰19 میالدی برآورد و اعالم کرده اند که اپل قصد دارد قابلیت جدیدی 
را به این گوشی های جدید بیافزاید تا کاربران بتوانند از سرعت بسیار باالتری برای انتقال 
اطالعات و دانلود فایل های موردنظر خود با استفاده از اینترنت وای فای گوشی بهره مند 
شوند. این بدان معناست که گوشی های جدید نسل بعدی آیفون که طبق معمول در 
رویدادی در ماه سپتامبر سال 2۰19 میالدی رونمایی خواهند شد، سرعت اینترنت وای 

فای بسیار باالتر و بیشتری را برای کاربران آیفون به ارمغان خواهند آورد.
در این گزارش همچنین آمده است که این آیفون های جدید از جدیدترین پروتکل و 
نسل ششم استانداردهای وای فای بهره خواهند گرفت که بر اساس تکنولوژی مبتنی 
ــت. بهره مندی از این فناوری بدان معناست که سرعت اتصال، انتقال و  بر IEEE  اس
دریافت داده از طریق اینترنت وای فای گوشی های آیفون تا 4۰ درصد نسبت به وضعیت 
کنونی آن که از نسل پنجم استانداردهای وای فای بهره می برد، بهبود و افزایش پیدا 
ــاس گزارش وب سایت phonearena، نسل پنجم استانداردهای  خواهد کرد. بر اس
اینترنت وای فای آخرین بار در سال 2۰14 میالدی عرضه و منتشر شد که بسیاری از 
شرکت های تولیدکننده موبایل و دستگاههای الکترونیکی محصوالت تولیدی خود را 

طبق چنین تکنولوژی طراحی، تولید و به روزرسانی کردند.
استانداردهای نسل ششم اینترنت وای فای همچنین از امنیت سایبری بیشتر و باالتری 
ــت که به کاربران اجازه می دهد به صورت هم زمان اطالعات با حجم  نیز برخوردار اس
باال و زیاد را دانلود و منتقل کنند.اتصال به استانداردهای نسل ششم اینترنت وای فای 
همچنین موجب بهبود عملکرد باتری و افزایش طول مدت زمان شارژدهی گوشی های 
ــه موجب افزایش  ــی می توان نتیجه گرفت ک ــود که به صورت کل ــون نیز می ش آیف

رضایت مندی کاربران گوشی های آیفون از عملکرد دستگاههایشان می شود.

برخی کاربران موبایل های سامسونگ گله دارند که اپلیکیشن فیس بوکی که در دستگاه 
نصب شده، حذف نمی شود و کاربر فقط می تواند آن را غیر فعال کند. این امر کاربران 
را نگران کرده است.به گزارش دیلی میل، بسیاری از صاحبان موبایل های سامسونگ 

نمی توانند اپلیکیشن فیس بوک را از روی دستگاه های خود حذف کنند.این افراد به 
ــخصی سعی دارند اپلیکیشن فیس بوک  دلیل نگرانی های مربوط به حفظ حریم ش
را پاک کنند. به گفته کاربران شبکه های اجتماعی آنها فقط می توانند اپلیکیشن را 
غیرفعال کنند اما حذف کردن آن از دستگاه ممکن نیست.برخی از دستگاه های مبتنی 
ــتم عامل اندروید در حالی برای فروش عرضه می شوند که از قبل اپلیکیشن  بر سیس
فیس بوک روی آن نصب شده است. همین امر به ایجاد سواالتی درباره معامالت بین دو 
شرکت منجر شده است.»نیک وینک« عکاس با بررسی فروم های آنالین متوجه شد که 
اپلیکیشن فیس بوک را روی برخی از موبایل های سامسونگ نمی توان پاک کرد. وینک 
در موبایل سامسونگ گلکسی S۸ از اپلیکیشن فیس بوک استفاده می کرد. او تصمیم 
گرفت اپلیکیشن خود را پاک کند اما متوجه شد این کار امکانپذیر نیست.سامسونگ در 
این باره به بلومبرگ اعالم کرده است گزینه ای برای غیرفعال کردن اپلیکیشن فیس 
بوک وجود دارد. با غیر فعال کردن این گزینه، اپلیکیشن از کار می افتد.از سوی دیگر 
سخنگوی فیس بوک نیز به دیلی میل اعالم کرده است، نسخه غیرفعال شده اپلیکیشن 
در موبایل سامسونگ هیچگونه اطالعاتی جمع آوری نمی کند و آنها را به فیس بوک 

نمی فرستد. به عبارت دیگر غیر فعال کردن دستگاه مانند حذف آن است.

شرکت ایسوس از تولید مدل به روزشده ای از سری نوت بوک های زن بوک خود خبر 
داده که زن بوک اس 1۳ نام دارد و دارای باریک ترین نمایشگر دنیاست.

ــگر 1۳.9 اینچی ال ای دی با وضوح و  به گزارش انگجت، این نوت بوک دارای نمایش
شفافیت باالست. 

ــت، اما ضخامت  اگر چه ضخامت بدنه و بخش پایینی این نوت بوک چندان کم نیس
نمایشگر آن از 2.۵ میلیمتر فراتر نمی رود و همین امر باعث شده ایسوس آن را باریک 

ترین نمایشگر دنیای نوت بوک ها بداند.
ــت و وب کم آن هم در باالی نمایشگر قرار  ــگر در حد 4K نیس البته دقت این نمایش
گرفته است. وزن این نوت بوک هم از 1.1 کیلوگرم فراتر نمی رود. بدنه این نوت بوک در 
مجموع و در حالت بسته بودن 12.9 میلیمتر ضخامت دارد. قیمت این محصول حدود 

1۵۰۰ دالر تخمین زده شده است.
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نسل جدید تلویزیون های سامسونگ را با صدا کنترل کنید

چرا آیفون های جدید کمتر فروخته شد؟

نسل جدید تلویزیون های سامسونگ را می توان با فرمانهای صوتی کنترل کرد و این 
یعنی قدرت صدا و تصویر یکبار دیگر به کمک هم می آیند تا غول فناوری کره جنوبی 
ــیتنا، سامسونگ برای سبقت گرفتن از رقبا در مسیری  را ارتقاء دهند.به گزارش س
ــل بعدی تلویزیون های خود را به شیوه ای جدید  ــته و قصد دارد نس جدید پا گذاش
کنترل کند. این کنترل از طریق آمازون اکو و گوگل هوم انجام خواهد شد. برای مثال 
ــا« یا »OK Google«  می توانید تلویزیون را روشن یا  ــما با گفتن »سالم الکس ش
خاموش کنید، کانالها را تغییر دهید و حتی پیغام ها را چک کنید.در واقع سامسونگ 
ــخت افزاری اختصاصی در تلویزیون های  ــاختن دستیار نرم افزاری و س به جای س
خود، میانبر زده و از دستیارهای صوتی برای کنترل تلویزیون های خود کمک گرفته 
است، اما در این میان یک چالش برای کاربران وجود دارد؛ هر بار بخواهید تلویزیون 
ــل جدید آمازون الکسا و دستیار صوتی گوگل  را بخرید  خود را ارتقاء دهید باید نس
ــد و از آن پشتیبانی کند.صاحبان تلویزیون سامسونگ   تا با تلویزیونتان منطبق باش
به راحتی در تلویزیون های جدید قادر به روشن و خاموش کردن تلویزیونهای خود 
ــیاری از  خواهند بود، کانال ها را تغییر می دهند، صدا را کم و زیاد می کنند، و بس

کارهای دیگر را سر و سامان می دهند.
سامسونگ  نیز با نرم افزار دستیار صوتیBixby، از آمازون و گوگل پشتیبانی خواهد 
ــونگ ساخته شده است. ــتیبانی از پنل های تلویزیون سامس کرد، Bixby برای پش

ــه iTunes را به تلویزیون های  ــت تا برنام این غول الکترونیک در حال کار با اپل اس
سامسونگ بفرستد.هنوز مشخص نیست که آیا قابلیت ارسال فرمان صوتی به مدل های 
پیشین سامسونگ نیز قابل نصب است یا خیر اما شاید بتوان امیدوار بود این اتفاق از 

طریق یک به روزرسانی رخ دهد.

بعد از آنکه تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل در روزهای اخیر به کاهش قابل توجه فروش 
ــیاری از کارشناسان با دیدگاه های  ــی های جدید آیفون در جهان اعتراف کرد، بس گوش
مختلف از علل گوناگون این اتفاق پرده برداشتند.به گزارش نسل چهارم، تازه ترین آمارها 
ــده از سوی اپل و سایر موسسات تحقیقاتی و آماری در جهان  ــر ش و گزارش های منتش
نشان می دهد که میزان فروش محصوالت اپل بخصوص گوشی های آیفون به میزان قابل 
مالحظه ای کاهش یافته است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این اتفاق 
ــک از تاثیرات و تبعات منفی تحریم و بایکوت این محصوالت توسط کاربران و  بدون ش
شرکت های چینی و باالگرفتن آتش جنگ تجاری چین و آمریکاست.تیم کوک نیز در 
روزهای گذشته با انتشار نامه ای سرگشاده به سرمایه گذارانش خاطرنشان کرده بود که 
اوضاع فروش محصوالت اپل بیشتر از هر چیز دیگری تحت تاثیر کشمکش های تجاری و 

سیاسی اوضاع اقتصادی چین با آمریکاست.
اما حاال بسیاری دیگر از کارشناسان با دیدگاه متفاوتی سعی کرده اند علت کاهش درآمد 
و فروش گوشی های جدید آیفون را بررسی کنند که از مهم ترین آنها می توان به نداشتن 
جذابیت خاص، عدم وجود فناوری و نوآوری های شگفت انگیز و قیمت بسیار باال اشاره کرد.
آنها در ادامه خاطرنشان کردند که گوشی های آیفون دیگر برای کاربران موبایل جذابیت 
خاصی ایجاد نمی کند و حتی طرفداران وعالقمندان به محصوالت اپل نیز در سالهای اخیر 
دیگر تمایل چندانی به خریداری گوشی های جدید آیفون نشان نداده اند. چون در شرایط 
بحران اقتصادی موجود در جهان، کاربران دیگر قادر نخواهند بود تنها به علت عالقه به 
محصول یا برند خاصی که نوآوری قابل توجه و تفاوت چشمگیری با سایر محصوالت و 

برندهای موجود در بازار ندارد، مبالغ هنگفت و قابل مالحظه ای را بپردازند.
بر اساس گزارش وب سایت phonearena، این کارشناسان که در موسسه تحقیقاتی 
Atherton Researchفعالیت می کنند، در ادامه سخنان و اظهارات خود می گویند 

آیفون های جدید حتی طرفداران این شرکت را نیز کمتر از قبل هیجان زده می کند.
ــری ایکس،  ــی های جدید س آنها همچنین با لحنی منتقدانه می گویند اپل در گوش
ــیار باال به بازارهای جهانی عرضه  فناوری های نه چندان جدید خود را با قیمت های بس

می کند و انتظار دارد که میزان استقبال کاربران نیز همچنان باال بماند.
بنابراین طبیعی است که کاربران یا ترجیح می دهند آیفون های قبلی و قدیمی تر خود را 
همچنان حفظ و نگهداری کنند یا در صورت تمایل به تعویض موبایل، با پرداخت هزینه 
نسبتا کمتری یک گوشی هوشمند اندرویدی با برندهای خوب موجود در بازارهای جهانی 
ــان پیش تر میزان فروش اپل را در سه ماهه  موبایل خریداری و استفاده کنند.کارشناس
نخست سال مالی 2۰19 – 2۰2۰ میالدی 91 میلیارد دالر برآورد کرده بودند که حاال در 

آخرین ارزیابی ها درآمد خود را در این بازه زمانی ۸4 میلیارد دالر پیش بینی کرده است.
الزم به ذکر است که انتشار خبر کاهش میزان فروش گوشی های آیفون موجب شد سهام 
اپل ۸ درصد سقوط کند که یکی از نتایج انتشار این خبر آن بود که کاربران و شهروندان 
چینی بیش از پیش دریافتند که بایکوت محصوالت آمریکایی اپل توانسته عواقب موردنظر 
ــت در  آنها را برای این غول تکنولوژی ایجاد کند و آن را با کاهش میزان فروش و شکس
دستیابی به درآمدهای برآورد شده مواجه سازد که البته به گفته این کارشناسان، استقبال 
کم در بازار چین تنها یکی از دالیلی است که موجب کاهش فروش آیفون های جدید در 
جهان شده است.ماجرا از اوایل سال جاری میالدی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که گوشی های هوشمند ساخت شرکت های چینی نظیر 
هواوی و زدتی ای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی می کنند و اطالعات شخصی 
و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین می دهد تا علیه ایاالت متحده از آن ها استفاده 
کند.با این که دولت چین و شرکت های هواوی و زدتی ای همگی این اتهامات را بارها رد 
و تکذیب کرده اند، اما به نظر می رسد که آمریکایی ها به تالش برای جلوگیری از فعالیت 
آن ها و قطع همکاری سایر کشورها ادامه می دهند. همین امر موجب شد که هواوی در 
کنار بسیاری دیگر از شرکت های چینی در یک اقدام تالفی جویانه از کاربران و کارمندان 
خود بخواهند از محصوالت اپل و گوشی های آیفون استفاده نکنند تا ضرر و زیان بزرگی 

را متوجه این شرکت کنند.
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اسپیکرهای هوشمند ارزان تر و کوچک تر در راهند

گوشی های هوشمند با ویژگی های جدید در راهند

ال جی موبایلی با دوربین سه بعدی عرضه می کند

به نظر می رسد که سامسونگ قصد دارد یک اسپیکر هوشمند جدید و مقرون به صرفه 
ــال آینده میالدی وارد بازار کند.به گزارش سیتنا، با توجه به گسترش روزافزون  را در س
ــپیکرهای هوشمند، به نظر می رسد که شرکت های تولیدکننده موبایل و  محبوبیت اس
ــیائومی و اپل وارد عرصه رقابت  محصوالت فناوری متعددی همچون گوگل، آمازون، ش

جدید و تنگاتنگی شده اند که بتوانند با عرضه محصوالت و اسپیکرهای هوشمند و جدید 
نظر و رضایت خیل عظیمی از کاربران و عالقمندان به این گجت های هوشمند را به سمت 
ــوی خود جلب کنند.حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده در وب سایت  و س
phonearena، حاکی از آن است که سامسونگ نیز بعنوان یکی از بزرگترین غول های 
ــال 2۰19 میالدی از یک  ــرکت های تولیدکننده موبایل قصد دارد در س تکنولوژی و ش
اسپیکر هوشمند جدید رونمایی کند که مدعی شده است از سایر محصوالت مشابه خود 
که توسط سایر غول های تکنولوژی توسعه داده شده است، از لحاظ اقتصادی مقرون به 
صرفه تر خواهد بود.این اسپیکر هوشمند جدید که به دستیار صوتی بیکسبی سامسونگ 
مجهز شده است، به منظور رقابت با دستیارهای صوتی اختصاصی الکسای آمازون و گوگل 
اسیستنت در گوگل هوم و سیری اپل قادر خواهد بود تمامی فعالیت های موردنظر کاربران 
را انجام داده و به دستورات صوتی آنها نیز گوش فرا دهد.البته این در حالی است که هنوز 
سامسونگ هیچ اطالعات و جزئیاتی درباره قیمت حدودی این محصول منتشر نکرده است 
اما بر اساس ادعای این شرکت کره ای، انتظار می رود اسپیکر هوشمند سامسونگ از قیمت 
کمتر و اندازه کوچک تری نسبت به گوگل هوم و اپل پاد برخوردار خواهد بود تا بعنوان یک 

گجت کاربردی و مفید برای کاربران مورد استفاده قرار بگیرد.

کارشناسان برآورد کرده اند که اسپیکر موجود در گوشی های هوشمند در نسل جدید 
ــایت اندروید  ــد.به گزارش وب س ــگرهای موبایل منتقل خواهند ش آنها به زیر نمایش
ــده موبایل این روزها  ــرکت های تولیدکنن ــز، با توجه به تالش مضاعفی که ش هدالین
ــی های هوشمند داشته اند، به نظر می رسد که  برای کاهش اندازه صفحه نمایش گوش
ــیه های نسل آینده گوشی های هوشمند از این حالت کنونی خود نیز باریک تر  حاش
خواهند شد چراکه به گفته کارشناسان و تحلیلگران فعال در این حوزه، انتظار می رود 
اسپیکرهای موجود در آنها از حاشیه باالیی به پایینی صفحه نمایش انتقال داده خواهند 
شد.بنابراین انتظار می رود که گوشی های هوشمند جدید از حاشیه های بسیار باریک 
تری برخوردار باشند و اسپیکرهای آنها نیز به قسمت زیری و پایینی گوشی هوشمند 
منتقل خواهد شد.همچنین گزارش های متعددی در فضای مجازی منتشر شده است 
که نشان می دهد شرکت های تولیدکننده موبایل قصد دارند پنل های نمایشگر خود 
را با تکنولوژی نمایشگر مجهز به صدای سطحی در این نمایشگاه معرفی کنند تا نظر 
و توجه کاربران و عالقمندان به گوشی های هوشمند بدون حاشیه را نیز جلب کرده 
ــتند که به چنین  و به فناوری های نوین خود ببالند.هم اکنون محصوالت اندکی هس
تکنولوژی مجهز هستند که از مهم ترین آنها می توان به شیائومی می میکس و ویوو نکس 

اس اشاره کرد. این دو گوشی هوشمند از فناوری مبدل های پیزو الکتریک زیر نمایشگر 
برای ارسال امواج صوتی به کل نمایشگر بهره می گیرند. البته نکته ای که در اینجا وجود 
دارد آن است که این فناوری با پنل های اولد بهتر از نمایشگرهای ال سی دی سازگار 

و هماهنگ می شود.

شرکت ال جی قصد دارد در 2۰19 پرچمداری عرضه کند که دارای دوربینی مجهز به 
قابلیت های عکس برداری سه بعدی است.به گزارش تک رادار، بسیاری از کاربران امیدوار 
بودند تلفن هوشمند ال.جی »جی ۸« مجهز به پیشرفته ترین فناوری ها عرضه شود اما 
به نظر می رسد این موبایل آنها را ناامید کند.در حالی که بسیاری از برندها در حال عرضه 
تلفن های هوشمند همخوان با استاندارد اینترنت نسل پنجم هستند، ال جی در پرچمدار 
بعدی خود از این قابلیت صرف نظر کرده است. اما در میانه سال موبایل دیگری مجهز به 
این استاندارد عرضه می کند.به نوشته رسانه خبری ET News  در کره جنوبی، یکی 
از مقامات ارشد ناشناس ال جی اعالم کرد در سال جاری دو موبایل عرضه می شوند که 
به طور جداگانه با استانداردهای 4G و ۵G همخوان هستند. البته سخنگوی ال جی این 
اخبار را تایید نکرد.به نظر می رسد عرضه موبایلی که مجهز به استاندارد »۵جی« نیست 
هنوز هم استراتژی هوشمندانه ای در 2۰19 میالدی به حساب می آید. زیرا افزودن قابلیت 
جدید به هزینه تولید موبایل می افزاید.به هرحال طبق گزارش ها موبایل ال جی »جی 
۸« مجهز به یک بریدگی اشکی شکل در باالی دستگاه است که دوربین سلفی در آن قرار 

می گیرد. همچنین دوربین مجهز به قابلیت های سه بعدی است.
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بالغ بر30 دستگاه مجهز به اینترنت نسل پنجم در سال 2019 عرضه می شوند

هشدار اپل به سرمایه گذارانش بابت افت بازار چین

ضرر چند میلیون دالری اپل از تصمیم نتفلیکس

آن سوی
مرزها

غول تراشه سازی کوالکام از عرضه بیش از ۳۰ دستگاه مبتنی بر فناوری شبکه نسل 
پنجم خبر داد.شرکت کوالکام بعنوان بزرگترین شرکت تراشه سازی در جهان در جریان 
نمایشگاه الس وگاس اعالم کرده است که بالغ بر ۳۰ دستگاه مبتنی بر فناوری نسل 

پنجم اینترنت همراه نسل پنجم در سال 2۰19 میالدی عرضه و ارائه خواهد شد.
 ۵G این غول تراشه سازی همچنین خاطرنشان کرده است که سال 2۰19 سال اینترنت
خواهد بود و دستگاه های متعددی در سال جاری میالدی عرضه می شوند که همگی به 
این فناوری تجهیز شده اند.بر اساس گفته های کوالکام، این شرکت توانسته است تقریبا 
تمامی قراردادهای تراشه مربوط به فناوری اینترنت ۵G در سال 2۰19 را با موفقیت به 
امضا برساند.اینتل به عنوان بزرگترین رقیب شرکت کوالکام، نیز پیشتر از ساخت و تولید 
مودم های اینترنت ۵G سخن گفته بود که حاال اخیرا در کنفرانس خود از افزایش تالش 
ــعه این فناوری خبر داده است.بر اساس گزارش وب سایت  های خود در خصوص توس
ــان و تحلیلگران قبل از آغاز بکار نمایشگاه  venturebeat، با توجه به آنکه کارشناس
ــرده بودند که اینترنت ۵G یکی از محورهای اصلی و کلیدی  CES نیز پیش بینی ک
معرفی محصوالت شرکت های مختلف در جریان این نمایشگاه خواهد بود، بنابراین به 
نظر می رسد که ادعای کوالکام نیز بی اساس نبوده و دستگاه های مذکور که قرار است از 

فناوری شبکه ۵G پشتیبانی کنند، از تراشه و مودم های کوالکام استفاده خواهند کرد.
البته این در حالی است که سامسونگ نیز پیشتر اعالم کرده بود که تراشه و مودم های 
اختصاصی ۵G خود را توسعه داده است که البته گفته می شود تراشه و سخت افزارهای 
مودم ۵G توسعه داده شده توسط کوالکام سازگاری و تناسب بهتری با شبکه نسل پنجم 

اینترنت همراه در ایاالت متحده آمریکا داشته باشد.

اپل به سرمایه گذارانش هشدار داده که این شرکت در برآورد خود از فروش تجدیدنظر 
کرده و آن را پایین آورده، چرا که افت بازار چین به کاهش فروش انجامیده است.

به گزارش بی بی سی، تیم کوک، مدیرعامل اپل، در نامه ای غیرمنتظره به سرمایه گذاران 
اعالم کرد که درآمد سه ماهه اخیر آن ۸4 میلیارد دالر بوده است که پنج میلیارد دالر 

کمتر از پیش بینی اپل برای این دوره بوده است.اپل پیش بینی کرده بود که در این سه 
ماه ۸9 میلیارد دالر درآمد داشته باشد، که همان میزان هم انتظارات سرمایه گذاران را 
ــرکت می گوید رشد اقتصادی چین کند شده و از جمله تحت  برآورده نمی کرد.این ش
تاثیر جنگ تجاری با آمریکا قرار گرفته است. در نتیجه تقاضا در بازار چین در مواردی 
پایین آمده، و افت تقاضا در بازار موبایل های هوشمند به طور ویژه محسوس بوده است.

ــته و عبور از مرز یک تریلیون دالر،  ــهام اپل پس از اوجش در تابستان گذش ارزش س
پایین آمده است.

اعالم کاهش برآورد فروش اپل با افت ۷ درصدی سهام آن همراه شد و به این ترتیب 
ارزش سهام آن از ماه نوامبر بیش از 2۸ درصد پایین آمده است.

اپل می گوید انتظار ضعیف شدن اقتصاد در »بازارهای نوظهور« را داشت، اما میزان افت 
را، به خصوص در بازار چین، تا این حد ارزیابی نکرده بود.

ــی از ناظران می گویند قیمت گذاری باالی اپل می تواند روی تقاضای آیفون تاثیر  برخ
ــت که همزمان با کاهش تقاضا برای  منفی بگذارد.داده های بلومبرگ حاکی از آن اس

آیفون در بازار چین، سهم موبایل های هواوی در این بازار باال رفته است.

به نظر می رسد که نتفلیکس، بزرگترین پلت فرم پخش محتوای آنالین تصمیم گرفته 
است که امکان پرداخت درون برنامه ای را از نسخه iOS اپلیکیشن خود حذف کند.

چندی پیش بود که اخبار و گزارش های متعددی در فضای مجازی و رسانه ها منتشر 
شد که نشان می داد نتفلیکس، بزرگترین پلت فرم پخش آنالین فیلم و سریال در جهان  
ــخه آی.او.اس اپلیکیشن خود حذف  می خواهد امکان پرداخت درون برنامه ای را از نس

کند.
ــان و تحلیلگران حاال به تازگی بعد از انتشار این خبر برآورد و اعالم کرده اند  کارشناس
که اپل از این تصمیم و اقدام جدید نتفلیکس مبنی بر حذف نسخه آی اواس اپلیکیشن 

نتفلیکس از پلتفرم اپ استور ضرر و زیان هنگفتی را متحمل خواهد شد.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، آنها همچنین اعالم کرده اند تصمیم نتفلیکس برای 
ــه اختصاصی خود برای  ــخه آی اواس برنام ــذف امکان پرداخت درون برنامه ای نس ح
ــاله برای اپل 2۵۶ میلیون دالر ضرر و زیان ایجاد  ــی های آیفون در نهایت هر س گوش

خواهد کرد.
اپل که هر ساله مبالغ و درآمدهای قابل توجهی را از طریق پرداخت های درون برنامه ای 
و همچنین توسعه اپلیکیشن های مختلف بر روی پلتفرم اپ استور دریافت کرده و کسب 
ــد که ضرر و زیان چشمگیری را از اقدام نتفلیکس  درآمد می کند، حاال به نظر می رس

متحمل خواهد شد.
این کارشناسان بر این باورند که اپل ممکن است با نتفلیکس بر سر ملغی کردن این 
تصمیم به مذاکره بپردازد و تالش کند تا غول پخش آنالین محتوا را از چنین اقدامی 

منصرف کند.
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سال 2018؛ یکی از جنجالی ترین سال ها در صنعت خودرو

آن سوی
مرزها

سال 2۰1۸ یکی از جنجالی ترین سال ها در صنعت خودرو بوده است؛ از دستگیری یکی 
از بزرگترین مردان صنعتی جهان گرفته تا دردسرها و رقبای جدید برای تسال.

 تصادف خودروهای خودرران
تبلیغاتی زیادی برای خودروهای خودران توسط خودروسازان در جریان است اما تصادف 
ــر هم خودروهای خودران در سال 2۰1۸ از خودروهای گوگل گرفته تا اوبر،  ــت س پش

قابلیت این خودروها را در آینده نزدیک، به شدت زیر سوال برده است.
ــدیدترین تصادف ها به تصادف یکی از ولوو های خودران اوبر باز می گردد که  یکی از ش
در پی آن یک نفر کشته شد. در این تصادف سیستم خودران موفق نشده بود عابرپیاده 
ــال رخ داد که سبب شد  ــابه هم در این س را در جاده ردیابی کند.چندین تصادف مش
سخت گیری برای این نوع خودروها افزایش یابد.به نظر برخی کارشناسان برای توسعه 
این خودروها باید هوش مصنوعی قوی تر شود و پردازند ها سرعت بیشتری پیدا کند و 

زیر ساخت جاده ها و شبکه های ارتباطی هم نیاز به یک انقالب دارند.

 کارلوس غصن رسوایی شرم آور یا توطئه بزرگ
دستگیری کارلوس غصن در سالی که اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی می رفت که از 
بزرگترین خودروسازان جهان از نظر میزان تولید شود، عجیب و بسیار بحث بر انگیز 
شد. دولت فرانسه و شرکت رنو همچنان اتهامات ژاپنی ها را قبول نکرده اند در حالی که 
پس از دستگیری وی که با کمک مدیرعامل نیسان و برخی کارمندان ژاپنی این شرکت 
ــان و میتسوبیشی کنار  ــمت رئیس هیات مدیره نیس صورت گرفت، آقای غصن از س

گذاشته شد.

ــرکت رنو وی را همچنان در سمت مدیرعامل این شرکت حفظ کرد. حفظ این  اما ش
سمت در حالی که او همچنان در زندان است دردسر بزرگی برای این گروه محسوب 
ــود چرا که سهم مدیریتی نیسان در اختیار رنو است و مدیر عامل رنو حتی اگر  می ش
از سمت رئیس هیات مدیره نیسان و میتسوبیشی اخراج شده باشد باز در رهبری این 

گروه نقشی اصلی دارد.
برخی از رسانه ها از یک »توطئه« خبرمی دهند و می گویند بازداشت غصن برای آن بود 
که ژاپنی ها بزرگترین شرکت های خودرو سازی خود را از کنترل فرانسوی ها خارج کنند. 
ولی رسانه های ژاپن از فساد و پنهان کاری کارلوس غصن می گویند مواردی که البته از 
سوی وی و رنو رد شده است. حتی میانجیگری دولت فرانسه هم کارساز نشد و با وجود 
تامین وثیقه باز او در زندان ماند. کارلوس غضن، نیسان، داچیا و سامسونگ موتورز را از 

ورشکستگی نجات داد و در حال احیای شرکت میتسوبیشی بود که ورق برگشت.

 دردسرهای ایالن ماسک

ــختی برای یکی از خالق ترین مدیران صنعتی جهان بود. ایالن  ــال 2۰1۸ سال س س
ماسک در سال گذشته میالدی در شبکه های اجتماعی جنجال های زیادی به پا کرد. 
او توئیت های بحث برانگیزی را منتشر کرد و رسانه های خودرو را به دلیل تست و پیدا 
کردن ایراد از محصوالتش مورد نکوهش قرار داد. او وارن بافت ثروتمند بزرگ آمریکایی 
را مسخره کرد و در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود داروهای خاصی مصرف می کند.

البته مشکل سازترین گفته وی به خصوصی سازی در تسال با قیمت هر سهم 42۰ دالر 
ــازمان بورس و درگیری های حقوقی دیگری  باز می گردد. آنچه در ادامه با انتقاد از س
همراه شد که نتیجه آن محکومیت و کناره گیری از ریاست هیات مدیره شرکت تسال 
ــیار امیدوارکننده بود و  ــه، برای این شرکت بس ــال س بود. با این همه فروش مدل تس

همچنان نشان داد تسال رو به رشد است.

 سالی غم انگیز برای صنعت خودروی ایتالیا
با مرگ سرجیو مارکیونه، ناجی شرکت فیات در سال 2۰1۸ ، صنعت خودرو ایتالیا در 
شوک فرو رفت.مارکیونه مدیرعامل گروه فیات کرایسلر بود، که تعدادی زیادی شرکت 
را زیر پوشش خود دارد و برخی از این شرکت ها با تدابیر این مدیر به سود دهی رسیده 
بودند. فیات کرایسلر صاحب دوج، جیپ، رم، آلفارومئو، النچیا و مازراتی است او در سن 
ــت و با این رخداد یکی از بزرگترین گروه های خودروسازی جهان  ۶۶ سالگی درگذش

دچار بحران مدیریتی شد.

 جنگ دونالد ترامپ با خودرو سازان اروپایی
در سال 2۰1۸ رئیس جمهور آمریکا خودروسازان اروپایی را زیر سخت ترین فشارها قرار 
ــازی ایران ضربه سختی به صنعت خودرو سازی فرانسه  داد. تحریم صنعت خودرو س
ــرکت های آلمانی در ایران زد. اما این همه ماجرا نبود چرا که با وضع  و برنامه های ش
تعرفه های جدید واردات فوالد و آلومینیوم و احتمال ایجاد تعرفه های سنگین واردات 

خودرو، روز های خوش آلمانی ها در بازار آمریکا تا حدودی تیره و تار شده است.
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خداحافظی با محصوالتی که در پایان سال 2018 منقرض یا فراموش می شوند
بزرگان جهان تکنولوژی هر سال با پایان یافتن سال، مژده می دهند که از محصوالتی 
جدید در سال آتی رونمایی می کنند. اما گاهی برخی محصوالت نیز با پایان سال منقرض 

می شوند.
شاید نام برخی از پلتفرمها، ممحصوالت یا ابزارهایی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم 
برایتان نا آشنا یا آشنا باشد. شاید با برخی کار کرده باشید و برخی دیگر را اصال نشناسید، 
اما همه این محصوالت نقاط مشترکی دارند؛ عدم محبوبیت و اقبال. درواقع برخی از این 
محصوالت توسط شرکت ارائه دهنده منقضی شده اند و برخی دیگر به علت عدم استقابل 

احتمالی کاربران در سال آینده میالدی جایی ندارند:
SE آیفون 

اپل درست زمانی فاتحه آیفون های سری SE را خواند که در ماه سپتامبر اقدام به نمایش 
۳ مدل گوشی جدید خود کرد. گوشی هایی جذاب و پر زرق و برق که باعث شدند سری 
SE به کلی به حاشیه رانده شود و بر اساس اعتقاد بسیاری از کارشناسان در سال 2۰19 

جایگاه چندانی برایشان وجود ندارد.
Kindle Voyage 

آمازون بی سر و صدا در ماه جوالی فروش Kindle Voyage، یعنی کتابخوان الکترونیک 
خود را با یک صفحه نمایش شیشه ای آغاز کرد. اما متاسفانه آمار فروش این محصول اصال 
رضایت بخش نبود و بعید به نظر می رسد در سال جاری نیز تغییر چندانی را تجربه کند.

YouTube Annotations 
اگر به یاد داشته باشید  در روزهای قدیم یوتیوب به شما اجازه می داد فیلم های مورد عالقه 
خود را به صورت دانه ای تماشا کنید اما مدتی است که ناگهان یک مستطیل زشت سیاه 
ظاهر می شود و شما را تشویق می کند که »کلیک کنید تا اشتراک بگیرید« یا روی پیوند 
دیگری کلیک کند. این موارد با اعتراض شدید کاربران به مرور کم شد و یوتیوب رسما 

اعالم کرده که همه این پیشنهادها را درماه ژانویه 2۰19 رسما پاک خواهد کرد.
Apple Music Connect 

 Apple Music Connect « ــد ــتفاده می کنید و می دانی اگر محصوالت اپل را اس
چیست؟« پس شما در مسیر درست هستید. این پلت فرم به عنوان یک خوراک اجتماعی 
برای هنرمندان در سال 2۰1۵ راه اندازی شد. اما بسیاری معتقدند که این پلتفرم جایی 

در سال 2۰19 ندارد.
Digg 

پلتفرم خبری Digg یک خبرخوان حرفه ای است. هدف این برنامه انتخاب داستانهایی 
مخصوص مخاطبان اینترنتی مانند علم، مسائل سیاسی و موضوعات اینترنت وایرال است. 
اما به نظر می رسد این خبرخوان علیرغم همه تالشی که تا کنون ترتیب داده چندان 

محبوب نیست.
FilmStruck 

پلتفرمی که همانطور که از نامش پیداست ویژه فیلمبازها است. انتخاب های کالسیک 
معموال از محبوب ترین انتخاب های کاربران این پلتفرم است. اما هم اکنون این پلتفرم 

محبوبیت روزهای گذشته را ندارد.
Musical.ly 

اگر بگوییم که موزیکالی تقریبا یا حتی کامال مرده است، اغراق نکرده ایم. این روزها تعداد 
برنامه های مشابه موزیکالی با امکانات چند برابر موزیکالی تا حدی باال رفته که اساسا دیگر 
نمی توان موزیکالی را یک گزینه ویژه محسوب کرد. گزینه ای که علیرغم حضور پر شور 

در شبکه های اجتماعی اکنون رو به فراموشی می رود.
Nintendo Miitomo Network 

ــال پس از راه اندازی این برنامه، نینتندو تصمیم گرفت تا ماه مه برنامه  ــت دو س درس
ــت که برخی از کاربران نینتندو معتقد بودند  Miitomo را  قطع کند. این در حالی اس

اتفاقا این برنامه مثبت است.
Path 

پلتفرم یا شبکه اجتماعی Path یکی دیگر از مهره های سوخته دنیای فناوری است. 
این پلتفرم در سال 2۰1۰ توسط یکی از کارکنان سابق فیس بوک، به عنوان فضایی 
بسته و صمیمی،افتتاح شد اما اکنون و در آستانه سال 2۰19 هیچ حرفی برای گفتن 

ندارد.

اپل، آمازون و گوگل را به طور مستقیم هدف قرار داد

شرکت اپل در جریان رویداد فناوری CES یک متلک دیواری سنگین علیه رقبای خود 
منتشر کرده است. این متلک دیواری از آن جهت اهمیت دارد که به طور مستقیم آمازون 
و گوگل را هدف قرار داده است.اپل روی دیوار یک هتل در مجاورت بزرگترین کنفرانس 
 CES فناوری سال 2۰19 یک بنر بزرگ نصب کرده است. جالب است که اپل معموال در
حضور ندارد اما امسال این آگهی را به دیوار هتلی درست رو به روی محل برگزاری رویداد 
CES نصب کرده است.متن این آگهی به حفظ حریم خصوصی کاربران از سوی شرکت 
ــرکت مذکور، در  ــت برای آمازون و گوگل. 2 ش اپل، تاکید دارد و این کنایه ای واضح اس

رویداد CES امسال با دستیارهای صوتی خود حضور دارند. آگهی اپل در یک هتل مقابل 
مرکز رویداد CES2۰19 الس وگاس ظاهر شده است.پیامی که در حدود ارتفاع طبقه 
1۳ ساختمان قرار دارد، می گوید: »آنچه در آیفون شما اتفاق می افتد، در آیفون شما باقی 
می ماند« در بخش پایین این پیام نیز آدرس اینترنتی وب سایت حفظ حریم خصوصی 
اپل درج شده است. اگرچه این آگهی به طور مشخص به آیفون اشاره می کند، اما یک پیام 
گسترده تر در مورد شرکت های فعال در حوزه فناوری دارد که در حوزه فناوری با یکدیگر 
رقابت دارند.پیام اپل روشن است: ما تالش نمی کنیم داده های شما را به فروش برسانیم، 
در حالی که آمازون و گوگل از اطالعات شما استفاده می کنند ) گاهی اوقات به صورت 
ناشناس ( و سعی می کنند اطالعات شما را به فروش برسانند.این در حالی است که گوگل 
اعالم کرده است میزان حضور خود را در CES امسال نسبت به سال گذشتـه ۳ برابــر 
می کند.در واقع اپل تالش می کند بازی باخته را به نفع خود تمام کند چرا که اگرچه اپل 
»هو پاد« دارد، اما این محصول به اندازه آمازون اکو یا دستیار گوگل محبوب نیست. در 
ضمن داده های ماه نوامبر شرکت تحقیقاتی Canalys نشان می دهد که آمازون و گوگل 
به ترتیب با ۳1.9 و 29.۸ درصد سهم قابل توجهی از بازار گوشی های هوشمند را به خود 
اختصاص داده اند، در حالی که اپل با سقوط ارزش سهام و سقوط کلی فروش خود حتی 

به عنوان یک بازیکن بزرگ به حساب نمی آید.
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worldwide – such as Bangladesh, China and 
India – stand out for having achieved mobile-
cellular baskets under USD 3 per month 
and feature among the top 20 countries 
with the lowest prices. A number of least 
developed countries (LDCs) also offer prices 
below USD 3 per month, including Bhutan, 
Ethiopia, Myanmar, Nepal (Republic of) and 
South Sudan. 

The price of a handset-based mobile-broadband 
basket including 500 MB per month followed a 
decreasing trend worldwide in the period –2013
2016, but plateaued at USD 9.3 per month in 
2017. The global average was driven down 
by strong reductions in prices in developing 
countries (compound annual growth rate (CAGR) 
24 percent in USD terms from 2013 to 2016) 
and, in particular, in LDCs (CAGR 36 percent 
in USD terms from 2013 to 2016). The price 
of a computer-based mobile-broadband basket 
including 1 GB per month followed a similar 
trend as the handset-based mobile-broadband 
basket. Despite the sustained decrease in prices 
in developing countries and LDCs, average data 
allowances continued to increase. For instance, 
in LDCs, data allowances increased from 800 
MB per month in 2014 to 1 GB per month in 
2017 for the handset-based mobile-broadband 
basket, and from 1.7 to 3.2 GB per month 
for the computer-based mobile-broadband 
basket. 

In 2017, almost all developed countries had 
computer-based mobile-broadband prices 
corresponding to less than 2 percent of gross 
national income (GNI) per capita (p.c.), thus 
already meeting the 2025 target set by 
the Broadband Commission. Similarly, 34 
percent of developing countries also offered 
computer-based mobile broadband plans 
representing less than 2 per cent of GNI 
p.c. in 2017. On the other hand, most of 
the countries not yet having met the 2015 
affordability target set by the Broadband 
Commission (i.e. broadband prices representing 
less than 5 percent of GNI p.c.) were LDCs. 

The affordability of prepaid handset-based 
mobile broadband services in these LDCs 
gives a strong indication that it might be the 
best vector for ensuring affordable Internet 
access to all, if operators in these countries 
are able to maintain current price levels while 
continuing the progressive increase in data 
allowances observed in previous years. 

The price of an entry-level fixed-broadband 
plan has significantly decreased worldwide in 
the last decade, from more than USD 40 per 
month on average in 2008 to USD 25 per 
month in 2017.
The most remarkable reduction in prices has 
been recorded in LDCs, where prices have 
been cut two-thirds since 2008. However, the 
price of an entry-level fixed-broadband 
plan corresponds on average to 12 percent 
of GNI p.c. in developing countries, whereas 
evidence from household surveys shows that 
household expenditure on ICT as a percentage 
of total household expenditure is below 8 
percent in all countries with data available. 
This suggests that the economic commitment 
that an average family in the developing world 
would need to face to connect to the Internet 
at home is larger than the average share of 
budget allocated to ICTs in most countries. 

More than one in four countries in the 
Commonwealth of Independent States, Asia 
and the Pacific, and the Arab States have entry-
level fixed-broadband prices that represent 
less than 2 percent of GNI p.c. In Europe, 
three out of four countries have fixed-
broadband services meeting the 2 percent 
target set by the Broadband Commission 
for 2025. Fixed-broadband prices are the 
least affordable in Africa, although countries 
such as Botswana, Cabo Verde, Gabon, 
Mauritius, Seychelles and South Africa have 
achieved prices below the 5 percent threshold 
set by the Broadband Commission for 2015.

Source: International Telecommunication Union, 
Published in Switzerland, Geneva, 2018
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Mobile revenue growth is impacted by the 
uptake in over-the-top (OTT) services. The 
success of IP-messaging apps is often to the 
detriment of traditional text usage and the 
associated revenue. Globally, the number of 
SMS messages sent fell by half between 2014 
and 2016, from 6 trillion text messages in 
2014 to just under 3 trillion in 2016. As a 
result, global SMS revenues fell from USD 82 
billion in 2015 to USD 75 billion in 2016, and 
analysts expect that global SMS revenues will 
continue to decline in the next few years. 

The ICT sector is characterized by large 
infrastructure investments, with growth in 
telecommunication capital expenditure (capex) 
driven largely by data demand in 
developing economies – where 
mobile-broadband penetration 
remained below the 50 percent mark 
in 2016. Globally, telecommunication 
capex went up by 4 percent between 
2014 and 2016, from USD 340 billion 
in 2014 to USD 354 billion in 2016. 
Investments in developing economies 
are largely driving this growth, with 
capex increasing by USD 23.5 billion 
during this period, compared to 
a USD 10 billion reduction in the 
developed world. 

These trends denote a market 
context in which financial pressures 
and intensifying competition are forcing 
service providers to transform their business 
models to look for new revenue streams. 
Growth of the Internet of Things (IoT) and 
machine-to-machine (M2M) communications 
is creating revenue opportunities for service 
providers operating in mature markets, which 
may help to offset declining revenue trends 
in core business segments. As IoT revenue 
and investment opportunities are scaling up, 
certain enablers, such as Artificial Intelligence, 
big data analytics (BDA) and Blockchain, are 
gaining momentum. These emerging solutions 
are helping businesses to boost revenues, lower 

their cost base, and gain in efficiencies and 
competitive edge, while laying the foundation 
for “smart societies”.

ICT Price Trends
Information and communication technology 
(ICT) prices have dropped globally in the 
last decade, in parallel with the increase in 
access to and use of ICT services. Improved 
ICT regulation and policy-making have played 
a pivotal role in creating the conditions for 
the reduction of prices seen in the period 
2017–2008, ensuring that the efficiency gains 
of higher ICT adoption are partly passed on 
to customers. 

Mobile-cellular prices followed a sustained 
decreasing trend in the period 2015–2008. 
From 2015, mobilecellular prices have 
plateaued and the ITU mobile-cellular basket 
(51 minutes and 100 SMS messages per 
month) cost on average USD 12.5 per month 
at the end of 2017. This is half the average 
price of the fixed-broadband basket, but 
35 percent higher than the average for the 
handset-based mobile-broadband basket, thus 
suggesting that there is still room for lower 
mobile-cellular prices. 

Some of the most populous countries 
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policies in relation to gaps in the labour 
market and concerns about widening social 
inequalities more effective. This can be done 
by (a) collecting higher-quality and more 
reliable data on the full range of digital skills 
in different sectors; (b) targeting specific 
groups depending on need and outcomes 
to be achieved, rather than following a 
one-size-fits-all approach; and (c) instead of 
establishing funding principles and incentives 
around success, where only best practices are 
shared, by stimulating multi-sectoral stakeholder 
partnerships with a continuous exchange of 
lessons learned and improvements made.

ICT Revenue and Investment Trends
The telecommunication sector plays an important 
role in the global economy, with global retail 
telecommunication revenues reaching USD 1.7 
trillion in 2016, representing 2.3 percent of 
global GDP. At regional level, the importance 
of the sector in driving economic growth is 
clearly noticeable, especially in the developing 
world. Telecommunication revenues in 2016 
represented on average 3 percent of GDP 
in Africa and the Arab States, compared to 
2 percent in Asia and the Pacific and the 
Americas (excluding the United States and 
Canada), and less than 2 percent in the CIS 
and Europe. 

percent mark in 2016. In parallel, the number 
of fulltime equivalent employees working for 
telecommunication operators declined by 6 
per cent globally between 2014 and 2016. 

Fixed-line revenue represented half of 
telecommunication revenues generated in 
2016 worldwide. Fixed mobile convergence, 
multi-play services and the race to deliver on 
the promise of smart societies, are gaining 
in importance in mature markets, where 
subscriptions and revenue growth are stalling. 
For instance, in Europe, consolidation and the 
ability of converged operators to leverage 
ownership of fixed assets and content to 
support mobile is seen as a way of promoting 
more sustainable mobile markets. 

Globally, mobile revenues declined by 7 percent 
between 2014 and 2016, from USD 924 billion 
in 2014 to USD 859 billion in 2016. As mobile 
becomes ubiquitous across most regions, 
growth in mobile revenues is stalling. Between 
2014 and 2016, mobile revenues declined by 
10 percent in the developing world, compared 
to 5 percent in the developed world. There 
is a correlation between economic growth 
and mobile revenue growth in markets where 
prepaid is dominant – more than four in every 
five mobile subscriptions in the developing 
world were prepaid in 2016. Mobile revenue 
growth is reliant on the monetization of mobile 
Internet services. However, between 2014 and 
2016, the global increase in data revenues (USD 
70.2 billion) was lower than the loss recorded in 
voice revenues (USD 114.6 billion). In fact, Asia 
and the Pacific and the United States/Canada 
were the only two regions in which the increase 
in mobile data revenues during the period was 
greater than the loss in voice revenues. Overall, 
the relative importance of data revenues over 
mobile revenues is correlated with a country’s 
Internet penetration. In most developing 
economies, mobile-broadband subscriptions have 
grown enormously, countering the slowdown 
recorded in mobile-cellular subscription growth 
and supporting the growth in data revenues. 

However, hit by greater market maturity levels, 
the telecommunication sector has reported 
sluggish performance between 2014 and 2016. 
Global retail telecommunication revenues 
declined by 5 percent during the period, as 
mobile-cellular penetration crossed the 100 
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at all levels. A third of individuals lack basic 
digital skills, such as copying files or folders 
or using copy and paste tools; a mere 41 
percent have standard skills, such as installing 
or configuring software or using basic formulas 
on spreadsheets; and only 4 percent are 
using specialist language to write computer 
programs. 

Scarce data suggest developing countries are 
particularly disadvantaged when it comes to 
digital skills. There is a lack of data collected on 
skills in developing regions, but the available 
data suggest that inequalities reflect other 
inequalities between the different regions of 
the world, particularly in relation to basic 
skills. The patterns for standard skills are less 
clear. 

Within-country inequalities in basic and 
standard skills reflect historical patterns of 
inequality. On average, those in employment 
were ten percentage points more likely to 
have a skill than the self-employed, who are 
in turn ten percentage points more likely 
than the unemployed to have a skill. Those 
with tertiary education are around 1.5 to 2 
times as likely to have a skill than those 
with upper secondary education, and 3.5 to 
4 times as likely as those with only primary 
education. Individuals in rural areas are about 
ten percentage points less likely than urban 
dwellers to have a skill. Finally, there is a five 
percentage point difference between men and 
women in having a certain skill. 

There are skill inequalities between children as 
much as there are between adults. While little 
data are available on this outside of Europe, 
available data suggest that digital inequalities 

are not a generational thing and will persist 
into the future. 

There are clear gaps in data collection for 
certain countries and groups, and a limited 
range of methodological tools is used to collect 
these data. Proxy survey measures (e.g. asking 
about use to measure skill) and self reported 
skill measures are most common. Recently, 
self-reported skill measures using scales that 
have been validated through performance 
tests (performance test survey proxies) have 
been developed. The least common are actual 
performance tests or formal exams; in most 
cases, these are sector- and context-specific. It 
is recommended to develop survey measures 
that can be used for larger populations 
that have been validated to avoid response 
biases. 

There is an urgent need for the 
development of measures across the range 
of operational, information management, 
social and content-creation skills.
These items should be device and platform-
independent, measure skills rather than activities, 
and limit social desirability bias in the design of 
their answer scales. Furthermore – to understand 
the skills gap in relation to a potential future 
in which ICTs are embedded and invisible – the 
development of critical information, communication 
and data management, and production skills 
measures is desperately needed. 

Survey measures used in most internationally 
comparative studies have severe shortcomings. 
They lack variety (measure only a narrow 
range of operational skills), comparability (have 
not been tested to be fit for cross-cultural 
comparisons), adaptability (are not transferable, 
as they are associated with specific platforms 
or activities rather than a core “curriculum” of 
future proof skills) and equity (have not been 
validated as comparable assessment tools 
for different subgroups across highly diverse 
populations). 
The utmost priority is to make digital skills 
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Mobile access to basic telecommunication 
services is becoming ever more predominant. 
While fixed-telephone subscriptions continue 
their long-term decline, mobile-cellular 
telephone subscriptions continue to grow. 
Although the number of mobile-cellular 
telephone subscriptions is already greater than 
the global population, the same is not true in 
all regions. It can be expected therefore that 
developing countries, and especially LDCs, will 
slowly catch up with the rest of the world. 

Broadband access continues to demonstrate 
sustained growth. Fixed-broadband subscriptions 
are continuously increasing, without a slowdown 
in growth rates. Furthermore, almost all fixed-
broadband subscriptions had download speeds 
of at least 2 Mbit/s, with a very substantial 
part having advertised speeds of more than 
10 Mbit/s. In LDCs, there is still a significant 
pocket of subscriptions for the lowest speed 
tier (≥256 kbit/s to <2Mbit/s), although that 
proportion is decreasing rapidly. The growth 
in active mobile-broadband subscriptions has 
been much stronger, with penetration rates 
increasing from 4.0 subscriptions per 100 
inhabitants in 2007 to 69.3 in 2018.

Almost the whole world population now lives 
within range of a mobile-cellular network 
signal. In addition, most people can access 
the Internet through a 3G or higher-quality 
network. This evolution of the mobile network, 
however, is going faster than the growth in 
the percentage of the population using the 
Internet. 

Internet access at home is gaining traction. 
Almost 60 percent of households had Internet 
access at home in 2018, up from less than 20 
percent in 2005. Fewer than half of households 
had a computer at home, highlighting that a 
substantial number of households accessed 
the Internet (also) through other means, most 
importantly through mobile devices, often 
using the data plan of the mobile-broadband 
subscription. Three quarters of the world’s 

population owned a mobile phone in 2017, but 
in LDCs this proportion stood at 56 percent. 
Given the positive impacts of mobile phone 
ownership on development, this is an area 
where quick gains can be made. 

Lack of ICT skills is an important impediment 
for people to access the Internet. Data 
show that, as activities get more complex, 
fewer people undertake these activities. More 
importantly, computer users in developed 
countries seem to possess more ICT skills 
than users in developing countries, pointing 
to a serious constraint on the development 
potential of developing countries and LDCs. 

Growth in international bandwidth and Internet 
traffic has been even stronger than growth 
in access to ICTs and the percentage of the 
population using the Internet. This could 
be explained by the fact that people spend 
more time online, and more and more spend 
that time doing data-intensive activities, such 
as watching videos and playing interactive 
games.

ICT Skills for the Future

There is an increased need for “soft” skills 
beyond technical and navigational skills. 
A breadth of skills – including technical 
operational, information management, 
social and content-creation skills – will be 
fundamental for achieving positive and avoiding 
negative outcomes. Furthermore, algorithms, 
the proliferation of bots, and a shift to the 
Internet of Things and Artificial Intelligence, 
augment the need for critical information 
and advanced content-creation skills. With the 
increased complexity of ICT systems, and an 
exponential increase in the amount of data 
being collected, transferable digital skills and 
lifelong learning are indispensable. 

ITU data and other cross-nationally comparative 
data sources show that there are considerable 
gaps across the board in the skills needed 
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Measuring the Information Society Report 
2018 (Executive Summary)

The Current State of ICTs
More than half of the world’s population is 
now online. At the end of 51.2 ,2018 per cent 
of individuals, or 3.9 billion people, were using 
the Internet. This represents an important step 
towards a more inclusive global information 
society. In developed countries, four out of 
five people are online, reaching saturation 
levels. In developing countries, though, there is 
still ample of room for growth, with 45 per cent 
of individuals using the Internet. In the world’s 
47 least-developed countries (LDCs), Internet 
uptake remains relatively low and four out of 
five individuals (80 per cent) are not yet using 
the Internet. 

The 2018 edition of the Measuring the 
Information Society Report was launched 
during the 16th World Telecommunication/
ICT Indicators Symposium (WTIS), 10 to 12 
December 2018 in Geneva, Switzerland.
 
The 10th edition of the Measuring the 
Information Society Report, an annual report 
published by ITU since 2009, features key ICT 
data to measure the information society. The 
report presents a quantitative analysis of the 
information society and highlights new and 
emerging trends and measurement issues. 
  
The report starts with a presentation of the 
current state of ICTs, using data collected by 
ITU from its Member States. Three analytical 
chapter complete Volume 1 of the Report. 
Chapter 2 highlights the increasing importance 
of ICT skills in light of emerging technologies 
for future employment. The chapter focuses on 
the measurement of ICT skills, presents existing 
results based on ITU household data and other 
sources, and highlights opportunities for how 
the measurement of ICT skills can be improved. 
Chapter 3 has a specific focus on revenue and 
investment in the telecommunication sector. 
Chapter 4 presents the different metrics that 
ITU collects to track and compare the price 
and affordability of ICT services worldwide. 

 
There continues to be a general upward trend 
in the access to and use of ICTs. With the 
exception of fixed telephony, all indicators 
showed sustained growth over the last decade. 
However, in recent years, growth is slowing for 
most of the access indicators, particularly in 
countries where large parts of the population 
are already connected. Growth will need to 
pick up again if the ambitious targets of the 
ITU Connect 2030 Agenda and the Broadband 
Commission for Sustainable Development 
are to be met. These include a target of 70 
percent Internet penetration by 2023, and 
75 percent by 2025. 












