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دکتر فرزانه غالم ابوالفضل
معاون راهبرد شرکت آسیاتک

سرمقاله

تحول دیجیتال اصطالحی است که این روزها بسیار می شنویم و از آن به عنوان انقالب 
صنعتی چهارم یاد می شود، مسیر فناوری به گونه ای پیش می رود که مرزهای واقعیت و 
دنیای مجازی شفاف نیست. خارج از لزوم توجه به مفاهیم و ترمینولوژی، رویه های اجرایی 
نیز حائز اهمیت است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، ابهام در فهم این حوزه می تواند موجب 

اتالف منابع سازمان ها در ایجاد تغییرات غیر متوازن و بی نتیجه و نهایتا آشفتگی باشد.
در حوزه مدیریت فناوری اطالعات مدل ها، چهارچوب ها و استانداردهای متعددی برای 
پیاده سازی مفاهیم مدیریت فناوری اطالعات مطرح است که عموما هر کدام بر حوزه های 
خاصی تمرکز دارند، اما شاید بتوان گفت چارچوب کتابخانه زیر بنایی فناوری اطالعات 
)ITIL( با دیدگاه جامع نگر و تمرکز بر جهت دهی منابع برای ایجاد ارزش برای ذی نفعان 
خصوصا مشتری بیش از سایر مدل ها با اقبال و موفقیت در اجرا همراه بوده، نسخه جدید 
این مجموعه بدنبال رهبری عملیاتی در حوزه تحول دیجیتال است و با نگاه به تحوالت 
دیجیتال تغییراتی را در نسخه جدید ارائه نموده که می تواند به عنوان مدل اجرایی در 
تحول دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. مبنا قراردادن فرایندهای طراحی شده در این 
ــخه، سازمان ها را در ایجاد فهم مشترک سازمانی از تحول دیجیتال و مدیریت این  نس

مهاجرت بنیادی به عصر دیجیتال یاری خواهد نمود.

  کتابخانه زیربنایی فناوری اطالعات  
ــن واژه برای همه  ــده تری ــناخته ش کتابخانه زیربنایی فناوری اطالعات )ITIL( ش
مدیران و متخصصین ICT  در سراسر دنیا در حوزه مدیریت کیفیت خدمات فناوری 
اطالعات است. این به روش با تمرکز بر اندازه گیری و بهبود مستمر کیفیت خدمات، 
از دو بعد مشتری و کسب و کار به شرکت های مبتنی بر IT کمک می کند منابع و 

فعالیت های خود را با ساختاری نظام مند در جهت منافع هم راستا نمایند.
ITIL  اولین بار در سال 1990 توسط دفتر بازرگانی دولت انگلستان در پی پروژه ای 
که به دلیل نارضایتی از پایین بودن سطح خدمات واحد فناوری اطالعات تعریف شده 
بود و پس از ده سال بررسی تجارب موفق 71 شرکت  بزرگ صنعت فناوری اطالعات 

در کشورهای پیشرو تحت عنوان نسخه اول ITIL  نگارش شد.
ــای دولتی و خصوصی،  ــازی این به روش در مجموعه ه ــال پیاده س پس از 10 س
 Service و Service Delivery ــوزه ــال 2000 با تمرکز بر در دو ح ITIL  در س
ــده وسپس در سال 2007 با تمرکز بر  مفهوم چرخه حیات  Support بازنگری ش

عمرسرویس )ITIL Lifecycle Service( نسخه سوم آن منتشر شد.
درک دقیق مفهوم چرخه عمر خدمت به تعریف خدمت از منظر ITIL  بر می گردد، 
ــتری با  ــت )Service( از این دیدگاه به روش راهی برای خلق ارزش برای مش خدم
ــتن ریسک ها و یا هزینه های خاص است. ارزش  ــته های او بدون داش تامین خواس
)Value( مبنای اصلی مفهوم خدمت است. از دیدگاه مشتری ارزش شامل دو عنصر 
ــت. آنچه مشتری دریافت می کند مطلوبیت و این که آن را  مطلوبیت و ضمانت اس
 )Resource( چگونه دریافت می کند ضمانت تعریف می شود واز سوی دیگر منابع
و قابلیت ها )Capability(  در ITIL دارایی خدمات تعریف می گردد. سازمان ها 
ــتریان خود  می تواند از این دارایی ها برای خلق ارزش به صورت خدمات برای مش

استفاده نمایند.
ــامل استراتژی سرویس، طراحی سرویس، انتقال  در این چارچوب پنج فاز اصلی ش
ــرویس وجود دارد که مراحل چرخه  ــرویس، عملیات سرویس و بهبود مداوم س س
ــت  عمر )Life Cycle( خدمات فناوری اطالعات را دربر  می گیرند و پس از گذش
28 سال همچنان به عنوان یک روش طالیی در مدیریت فناوری اطالعات چه برای 
کسب وکارهای حوزه ICT و چه برای مدیریت IT در سایر کسب وکارهای وابسته 

محسوب می شود.

نسخه چهارم ITIL و راهربی تحول دیجیتال

ITIL  تحول دیجیتال و نسخه چهارم   
ــناخته  ITIL  که به عنوان یک به روش پایه در ارائه خدمات حوزه فناوری اطالعات ش
شده، نمی تواند از بزرگترین روند روز این حوزه که تحول دیجیتال است غافل بماند. از سال 
2017 تیمی از متخصصین حوزه فناوری اطالعات با هدف انطباق این به روش در جهت 
برآورده سازی نیازهای تحول دیجیتال کار کرده اند و اگر چه تالش شده در نسخه چهار 
اصول پایه ای مدیریت خدمات حفظ شود اما تغییراتی در این مجموعه ایجاد شده تا به 
عنوان چارچوب اجرایی برای پیشبرد تحول دیجیتال بکارگرفته شود و نتیجه نسخه چهارم 

این مجموعه است که در فصل اول 2019 منتشر می شود.
متولیان این چارچوب، با نسخه جدید این مجموعه به دنبال رهبری عملیاتی در حوزه 
تحول دیجیتال هستند و با نگاه به تحوالت دیجیتال تغییراتی را در نسخه جدید ارائه 
ــتفاده قرار گیرد . مبنا قراردادن  نمـوده اند که می تواند به عنوان مدل اجرایی مورد اس
فرایندهای طراحی شده در این نسخه  سازمان ها را در ایجاد فهم مشترک سازمانی از 

تحول دیجیتال و مدیریت این مهاجرت به عصر دیجیتال یاری خواهد نمود.
ارائه مدل جدید از ارزش در عصر دیجیتال ، تالش برای پیاده سازی یک تفکر کل نگر ی 
و یکپارچه، تمرکز بیشتر بر استراتژی کالن تحول دیجیتال و البته  توجه به نقش دارایی 

انسانی در این نسخه بسیار روشن است.
ــاد )WEF( از تحول دیجیتال به عنوان فرصت میلیارد دالری برای  فروم جهانی اقتص
ــت ارتباطات و فناوری اطالعات یاد می کند و به منافع غیر مالی از جمله افزایش  صنع
ماندگاری کاربران و حتی مواردی نظیر کنترل االینده های جوی  اشاره می کند که همه 
اینها در صورت داشتن برنامه عملیاتی مناسب قابل بهره برداری خواهد بود و نسخه جدید 

ITIL می تواند این راهنمای عملیاتی را در اختیار صنعت قراردهد.
مدل عملیاتی دیجیتال، تمرکز بر شکستن سیلوهای کاری و ایجاد ارتباطات بین فرایندی 
 DevOps، scrum، Lean،  ــم ــتیبانی از مفاهی ــازمان، یکپارچگی کامل و پش در س
Agile و Cloud از نکات طالیی و هوشمندانه در این نسخه است که می توانــد موفقیت 

سازمــان ها را در این روند هدایت کند.
ــخ قبلی ITIL نیاز های روز  ــازی نس در نهایت می توان گفت؛ همانگونه که با پیاده س
سازمان ها را در ارائه خدمات با کیفیت پوشش داده، پیاده سازی نسخه چهارم این به روش 
هم سازمان ها را قادر خواهند نمود در پاسخگویی به تغییرات محیطی که مشخصه عصر 
دیجیتال است سریعتر عمل کرده و مدیریت مبتنی بر  کیفیت و ارزش برای کاربران و 

سایر ذی نفعان را اجرا کنند.
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امروز عصر دانش است و دانایی مهمترین منبع است و برای رسیدن به دانایی، چاره ای 
جز گام برداشتن به سمت هوشمند شدن شهرها نداریم. اگر خود به استقبال هوشمند 
شدن شهرها نرویم با تأخیر به ما تحمیل خواهد شد و وقتی روندهای پیشران و صف 
شکن جهانی تحمیل شود نمی توان از همه فرصت ها و مزایای آن بهره برد، لذا باید 
برای آن آماده باشیم و به استقبال آن منطبق با چارچوب ها و محدودیت های موجود 
رویم. شهر هوشمند یک مسیر است، نه یک  هدف، که باید این مسیر را به درستی و 
در زمان خودش طی کنیم.بسیاری از چالش های امروز شهرهای ما چالش های دیروز 
شهرهای دیگر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بوده که با هم افزایی های بین 
المللی میتوان از تجربیات دیگران مبتنی بر راهکارهای بومی سازی شده، به حل آن 
ــده و شهرهای ما  پرداخت.همین اتفاق می تواند بصورت زنجیره ای جهانی تبدیل ش

دکتر مهدی بینا

توسعه شهر هوشمند، پیرشان تحول اقتصادی و اجتامعی

»دکتر مهدی بینا، دانش آموخته دوره تخصصی توسعه شهر هوشمند از Austrian Institute of Technology اتریش و دکترای کاربردی مدیریت کسب و کار از 
دانشگاه تهران از صاحبنظران و متخصصین حوزه توسعه شهر هوشمند در کشورمان می باشد. دکتر بینا، هم اکنون در قامت ریاست کمیته توسعه شهرهای هوشمند 

آسیایی در مجمع شهرداران آسیایی AMF، وظیفه هدایت آن را عهده دار است.«

در آینده ای نزدیک، الگوی دیگر شهرها شود.بیاییم در کنار همکاری همه بازیگران 
اکوسیستم توسعه شهر هوشمند و نوآور، نگاهمان به نیازهای آینده کشور باشد و هر 
آنچه به تسهیل زندگی امروز و فردای مردم کمک می کند را در اولویت بگذاریم و با 
برنامه ای منسجم به سوی آن اهداف حرکت کنیم. مدیریت شهری را کمک کنیم 
که بتوانند براساس داده ها تصمیم بگیرد نه بر اساس جریان هــای تصمیم ســازی و 

پیش بینی ها. هدف گذاری و تعریف برنامه برای پشتیبانی از تصمیم گیری مهم است.
ــیر، قطعا موجب بهبود شرایط زندگی شهروندان و خلق ایده ها و  حرکت در این مس
کسب و کارهای جدید و اثربخش خواهد شد که نتیجه آن توسعه درآمدهای شهری 
ــتغال، افزایش  ــور خواهد بود. این یعنی افزایش اش و در نهایت افزایش GDP کش
ــوی پویایی اقتصاد و نوآوری، کاهش فقر  ــهری، حرکت به س جریان های درآمدی ش
ــعه شهر هوشمند نیازمند رویکردی  ــک های مالی کسب و کارها.توس و کاهش ریس
سیستماتیک، هدفمند و مبتنی بر تفکر پلتفرمی برای ایجاد زندگی آسوده تر و شادتر 
ــبی از نوآوران و استارتاپ های  ــت. حمایت گرایی مطلق، راهکار مناس برای مردم اس
توسعه شهرهای هوشمند نیست، باید بستر مشارکت و تعامالت یکپارچه در جهت 
ــعه پایدار  ــریع به مردم را ایجاد کنیم.برای تحقق توس ــمند و س ارائه خدمات ارزش
ــمند، باید در جهت توسعه شهر هوشمند با بهره  ــهری و اقتصاد هوش درآمدهای ش
گیری از تجربیات کاربردی بین المللی مبتنی بر تغییر پارادایم های مدیریتی و تحول 

دیجیتالی، حرکت کنیم.
 برای تحقق اقتصاد هوشمند شهری، شاخص های کالنی چون رشد و ارتقاء کارآفرینی 
ــهری و میزان صادرات خدمات و ارزش افزوده شهری تعریف  و نوآوری، بهره وری ش
 شده  است.بر اساس گزارش موسسه مک کینزی، توسعه شهرهای هوشمند در دنیا از 
ــیل خلق ارزش ۶/ 1 تریلیون دالری تا سال 2025 میالدی برخوردار خواهند  پتانس
ــیل و کیک بزرگ  ــهر ما از این پتانس ــهم ش بود. با نگاه به این بازار بین المللی، س
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اقتصادی، چقدر خواهد بود؟ چه برنامه و رویکردی در مواجهه به این بازار داریم؟هر 
ــهر برای توسعه و پیشرفت باید  ــهری DNA خاص خود را دارد، بنابراین یک ش ش
ــخص کند و برای  برنامه ای مختص به خود را طراحی کند، اولویت های خود را مش

انطباق با تغییرات مبتنی بر مفاهیم مدیریت تغییر، به اندازه کافی منعطف باشد. 
در این راستا، تدوین نقشه راه عملیاتی، برنامه زمانبندی، احصاء شاخص های کلیدی 
قابل اندازه گیری، شناسایی و همراه سازی کلیه نقش آفرینان داخلی و بین المللی 
ــهرونداَن در راستای توسعه پایدار  ــارکت حداکثری ش ــتم و بکارگیری مش اکوسیس
اجتماعی بسیار مهم هستند.شهر هوشمند را می توان همچون یک سیستم متشکل 
ــتم هایی درنظر گرفت که تمام آن ها با یکدیگر در ارتباط و هماهنگی کامل  از سیس
هستند و عامل اصلی این هماهنگی مردم شهرند. به کمک این هماهنگی و ارتباط 
ــمند می تواند از لحاظ اقتصادی، حمل ونقل و ترافیک، مصرف  ــت که شهر هوش اس
انرژی، محیط زندگی و غیره عملکرد بسیار بهتری نسبت به شهرهای سنتی داشته 

باشد.
قطعا شهر هوشمند تنها با برگزاری رویدادها و نامگذاری یک شهر یا چند شهر، محقق 
نخواهد شد بلکه ابتدا باید زیرساخت ها، فرآیندها و اولویت های هوشمندسازی شهرها 
فراهم شود تا بتوان یک شهر را به عنوان شهر هوشمند در دنیا جایگاه یابی کرد.تجربه 
شهرهای موفق نشان می دهد برای هم افزایی در چرخه ارزش آفرینی شهر هوشمند 
و نیز بهبود کارآیی و ثبات خدمات، باید نوآوری  شهری و بهره گیری از مدل مشارکت 

بخش خصوصی، عمومی و مردم )PPPP( را مدنظر قرار دهند.
ــمند، موضوع کالن داده های  ــهرهای هوش ــمندی در ش ــاخص هوش مهمترین ش
ــاس پیش بینی ها و فرضیات، بر  ــت، اینکه به جای تصمیم گیری بر اس ــهری اس ش
ــاس اطالعات و داده های صحیح پردازش شده با مشارکت حداکثری شهروندان،  اس

تصمیم گیری شود.
ــهر در قالب  ــروزه امکان تبادل اطالعات بی درنگ، به روز و یکپارچه بین اجزای ش ام
ــت.این امر خود  ــمند اس ــهر هوش ــر پلتفرمی، از ارکان اصلی عملیاتی کردن ش تفک
نیازمند استانداردسازی برای تبادل اطالعات است، فقدان فضای باز تبادل اطالعات، 
پیشرفت شهر هوشمند را محدود می کند. فقدان استانداردسازی و رگوالتوری درست، 
هزینه های ساخت شهر هوشمند را افزایش می دهد. بنابراین یکی از مهمترین نقش 
آفرینان توسعه شهر هوشمند، داشتن حاکمیت هوشمند شهری است که نقش قانون 
گذاری )رگوالتوری( و در جایی حتی بالعکس نقش قانون زدایی )ِدرگوالتوری(  را بر 
عهده دارد. در این موقعیت نقش حاکمیت و دستگاه های قانون گذار و هماهنگ کننده، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هوشمندسازی حاکمیت شهری، شاخص های کالنی 
چون میزان رشد و ارتقاء داده های آزاد، حفاظت از داده های شخصی، میزان دسترسی 
ــاخت های به روز ارتباطاتی و میزان خدمات بر خط در نظر گرفته می شود.  به زیرس
ــاخت ها در شهر هوشمند برای بهبود کیفیت زندگی مردم و پارامترهای  تمام زیرس
ــت، لذا این شهروندان هستند که محور اصلی موضوع  ــهر دانش محور و نوآور اس ش

توسعه شهرهای هوشمند را تشکیل میدهند.
استفاده از مشارکت های شهروندان می تواند موجبات افزایش کیفیت زندگی شهری، 
ارتقاء کارایی و اثربخشی در عملکردها  و ارائه خدمات عمومی و اجتماعی شهری مبتنی 
بر فناوری را فراهم آورد.در این راستا، شهروندان عالوه  بر بهبود در شیوۀ مصرف، عامل 

مهم تأثیرگذار بر پارادایم های اساسی توسعه و بهبود کیفیت زندگی هستند.
ــازی نقش مهمی را در شکل گیری  ــمند، آموزش و فرهنگس ــعه شهر هوش  در توس
ــتفاده از فناوری ها در جهت  ــد. چگونگی اس ــمند، ایفا مینمای ــردم و جامعه هوش م
ــارکت هوشمند  ــت، افزایش همراهی و مش مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیس
)smarticipation(شهروندی در تصمیم گیری های شهری و نیز در راستای توسعه 
ــازی  ــکل گیری یک جامعه خالق از مزایای آموزش و فرهنگس پایدار اجتماعی و ش

هدفمند مبتنی با DNA هر شهری خواهد بود.
شهروندان خالق نقش اساسی در تحقق شهر خالق دارند، که با مشارکت و ارایه راه 
حل های نوآورانه می توان به صورت کاراتر و مؤثرتر به حل مشکالت شهری پرداخت. 
ــتم توسعه شهر هوشمند در کشور  ــت با هم افزایی تمام بازیگران اکوسیس امید اس
ــری از تجارب  ــیل های داخلی و بهره گی ــه بر توانمندی و پتانس ــان و با تکی عزیزم

بین المللی، بتوانیم در توسعه بیش از پیش ایران اسالمی، گامی بلند بر داریم.

مهدي غیاثي
معاون دفتر وزارتي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

ذهن انگيزی مبنای رشد و توسعه پايدار در 
كسب و كارهای نوپا

ذهن انگیزي ابزاري براي تولید ایده است و عنوان موقعیتي است که در آن گروهي 
افراد براي تولید ایده هاي جدید در یک زمینه خاص گرد هم مي آیند . قواعد این 
روش به گونه اي است که افراد مي توانند با آزادي فکر کنند و به سوي زمینه هاي 
ــل هاي متنوعي ارائه  ــوند و در نتیجه ایده ها و راه ح ــوق داده ش فکري جدید س
دهند. در این روش هر فرد مي تواند نظر خود را بدون هیچ محدودیتي مطرح کند. 
شرکت کننده ها مي توانند ایده جدیدي طرح کنند یا ایده هاي دیگر اعضا را توسعه 
ــود و هیچ یک مورد انتقاد قرار نمي گیرد. تنها  ــته مي ش دهند. همه ایده ها نوش

زماني که مرحله ذهن انگیزي به پایان مي رسد ایده ها ارزشیابي مي شوند. 

  تعریف ذهن انگیزي
تعاریف گوناگوني که براي ذهن انگیزي وجود دارد، عبارت اند از:

•ذهن انگیزي فرایندي براي تولید ایده هاي جدید است.
ــت که در آن گروهي از افراد با گردآوري ایده ها راه حلي  ــي اس •ذهن انگیزي روش

براي مسأله خاص مي یابند.
•ذهن انگیزي به کاربردن مجموعه اي از راه ها و قاعده ها است که تولید ایده هاي 
ــي هرگز از طریق روش هاي معمولي به  ــد را تقویت مي کنند. چنین ایده های جدی

دست نمي آیند.
•ذهن انگیزي فرایندي است که براي به دست آوردن بیشترین ایده بدون توجه به 

ارزش آنها به کار گرفته مي شود.
•ذهن انگیزي موقعیتي است که در آن گروهي از افراد قواعد اجتماعي معمول را  با 

هدف تولید ایده ها و راه حل هاي جدید براي تولید نقض مي کنند.
ــامل خلق ایده هاي جدید بدون داوري  ــأله و ش ــي از حل مس •ذهن انگیزي بخش

درباره آنها است.
•ذهن انگیزي خلق شرایط بهینه فکري براي تولید ایده هاي جدید است.

ــیدن به ایده ها و  ــکل بخش ــارکت آزادانه افکار مختلف براي ش •ذهن انگیزي مش
مفاهیم جدید است.

ــبب پیدایي ایده هاي جدید است. جالب آن است که این  بنابراین ذهن انگیزي س
ــي مختصر به نتیجه مي رسد. یادآوري این  روش تنها با صرف زماني اندک و تالش
ــت. این روش براي  ــده اس ــت که ذهن انگیزي یک فرایند امتحان ش نکته الزم اس
ــعه تولیدات ، بهبود فرایندهاي شغلي، تصمیم سازي هاي کالن و حتي براي  توس

بهبود روش هاي جاري زندگي کاربرد دارد.
ــد. به  ــود، به نتایج جالبي مي رس ــن روش در صورتي که از قواعد آن پیروي ش ای
ــب است ولي فرایند ذهن انگیزي  طور طبیعي هر محیطي براي افراد خاصي مناس
ــت که مي تواند براي هر فرد با هر موقعیت و شخصیتي  به قدري انعطاف پذیر اس
ــرادي به کار بریم،  ــزي را به صورت گروهي یا انف ــد. اینکه ذهن انگی ــب باش مناس
بستگي به شرایط دارد. به شرط اینکه این روش به درستي پیاده شود، هر دو مورد 
ــده اند که پیاده سازي ذهن  موفقیت آمیز خواهدبود. نرم افزارهایي نیز طراحي ش

انگیزي را آسان مي کنند.

  ذهن انگیزي مرسوم
ــي از افراد در مکاني گردآیند و بدون  ــت که گروه نماي کلي ذهن انگیزي این اس
ــود را بیان کنند. این افراد باید بدانند که حق  ــرس و با آزادي کامل ایده هاي خ ت
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اظهار نظر منفي نسبت به آراي دیگران را ندارند، این شرط سبب مي شود که هر 
یک از افراد، آزادانه ایده هاي خود را مطرح سازند، بدون اینکه کوچک ترین حس 
ــند. افراد باید به ایده هاي دیگران توجه کنند. هدف این  ــایندي داشته باش ناخوش
ــپس این  ــت که در مرحله اول به اندازه اي که مي توانیم ایده تولید کنیم و س اس
ــي قرار دهیم. از میان تعداد فراوان ایده هاي  ایده ها را در مراحل بعدي مورد بررس
پیشنهادي حتما ایده هایي که ارزش خاص ویژه اي دارد به چشم مي خورد. زیرا 
ــبب جو موجود در این  ــت. به س محیط تولید این ایده ها، محیطي کاماًل آزاد اس

فرایند ایده هاي جدیدي پدیدار مي شوند که در حالت عادي به ذهن نمي آیند.

 ذهن انگیزي پیشرفته
ــترده همان ذهن  ــود در واقع نمونه گس ــنهاد مي ش نمونه اي که در این روش پیش
ــت، ولي با فرایندي ساده تر و موثرتر راه هاي تازه، فرایند بهتر و  ــوم اس انگیزي مرس
اطالع رساني جامع تر، امتیازات ذهن انگیزي پیشرفته نسبت به نوع مرسوم آن است. 
مواردي که در ذهن انگیزي پیشرفته به کار مي رود و سبب تمایز آن از ذهن انگیزي 

مرسوم است عبارت اند از:
•فرایندهاي نو و آموزش هاي جدید براي کاهش ابراز احساسات افراد درباره دیگران

•روش های خالق و تفکر متفاوت 
•استفاده از نرم افزارهای ذهن انگیزی 

•ابزارهای جدید برای شبیه سازی و ذخیره ایده ها 

  ذهن انگیزی مرسوم 
برای اجرای یک ذهن انگیزی موفق، پیش از آغاز آن و حتی قبل از آن تصمیم به 

برگزاری جلسه باید آماده باشد.
ــتین مرحله تصمیم گیری تا مرحله تحصیل  ــا و فعالیت هایی که از نخس فراینده

ایده ها الزم است: 
•گام اول : تعیین ضرورت اجرای ذهن انگیزی،

•گام دوم: تصمیم گیری درباره افراد شرکت کننده در جلسه ،
•گام سوم: آماده سازی مکان و ابزارهای الزم،

•گام چهارم: آماده سازی شرکت کنندگان و دعوت از آنها،
•گام پنجم: برگزاری جلسه،

•گام ششم: به دست آوردن ایده برای حل مسئله مورد نظر به هر تعداد که ممکن 
باشد،

•گام هفتم: پایان جلسه،
•گام هشتم: بعد از جلسه، تحلیل ایده ها،

پیش فرض ذهن انگیزي مرسوم این است که افراد باید از ابراز احساسات خودداري 
ــیار دشوار است. همچنین براي اغلب افراد تفکر در  کنند. ولي در واقع این کار بس
ــت. این مشکالت و  ــکل اس جهت هاي جدید ، بدون کمک گرفتن از دیگران مش

ــعي مي کند این  ــرفته س ــت. ذهن انگیزي پیش دالیل پیدایي آنها در زیر آمده اس
مشکالت را در حد امکان برطرف سازد.

  مشكالت احتمالي ذهن انگیزي مرسوم
•براي یک جلسه گروهي زمان و امکانات الزم فراهم نیست.

•افراد نمي توانند از ابراز احساسات خودداري کنند.
•ایده ها به طور متناوب تکرار مي شوند.

•افراد با اندیشیدن به شیوه هاي جدید مقابله مي کنند.
•براي انجام ذهن انگیزي سنتي به گروهي از افراد نیاز است و به تنهایي نمي توان 

آن را انجام داد.
•مقاطع زماني زیادي در جلسه وجود دارد که به سکوت مي گذرد.

•جلسه را بیشتر یک یا دو نفر پیش مي برند و برخي افراد اصال مشارکت ندارند.
•فرد هماهنگ کننده همواره باید شرکت کنندگان را تشویق کند.

  دالیل احتمالي پیدایي مشكالت
•تعداد زیادي از افراد در محیط ذهن انگیزي احساس راحتي نمي کنند.

•افراد به خالقیت خود ایمان ندارند.
•هدف کامال مشخصي تعیین نشده است.

ــودآگاه اعمال مي کنند، به طوري که افراد دچار  ــران اختیارات را به طور ناخ •مدی
ترس مي شوند.

•شرکت کنندگان طریقه تفکر خالق را نمي دانند.
•شرکت کنندگان روش تفکر خالق را به کار نمي برند.

•ترکیب شرکت کنندگان مناسب نیست.
•شخصیت هاي متفاوت نیاز به سبک هاي مختلف ذهن انگیزي دارند.

•آموزش شرکت کنندگان کافي نبوده است.
•هیچ تمریني براي آمادگي شرکت کنندگان طراحي نشده است.

•جو موجود در جلسه ذهن انگیزي مخالف خالقیت است.
•افراد از ایده هاي دیگران استفاده نمي کنند.

  ابزار ذهن انگیزي پیشرفته
ــت. ذهن انگیزي پیشرفته  ــرفته به معناي ذهن انگیزي بهتر اس ذهن انگیزي پیش
ــود. همچنین ابزار و  به اجراي راحت تر و موثر تر فرایند ذهن انگیزي منجر مي ش
روش هاي موثر تر سبب تولید ایده هاي بیشتر مي شود. البته در این روش همچنان 

از قواعد استاندارد ذهن انگیزي پیروي مي شود. 

  نكته آخر
اگر نسبت به ذهن انگیزي نگاهي سطحي داشته باشیم ممکن است نتیجه خوبي 
ــم. بعضي از افراد در چنین مواقعي روش را مقصر مي دانند و فکر مي کنند  نگیری
ــتفاده نیست. اگر همه افراد گروه هم زمان در حال فراگیري  که این روش قابل اس
ــود. در هر حال باید تمام این  ــند، این روش به سختي موثر واقع مي ش روش باش

خطرات به طور کامل شناخته شوند.
خطرات زیر، گروه داراي یک نشست ناموفق را تهدید مي کند:

ــت نخست مقصر  ــبب اینکه در نشس •ایجاد ترس در گروه هنگام ابراز عقیده، به س
دانسته شده اند.

•دلزدگي گروه از ادامه ذهن انگیزي در صورتي که مدیر گروه جو دوستانه و راحتي 
را در نشست ایجاد کند.

•تبدیل ذهن انگیزي به محیطي وحشت آمیز براي تعدادي از افراد گروه در صورتي 
که تمرکز روي اشخاص باشد و نه کل گروه.

ــته باشیم امیدهاي گروه نسبت به ذهن انگیزي  خالصه اینکه اگر دقت کافي نداش
از بین مي رود. با وجود این باید دانست که اگر قبل از اجراي این روش براي انجام 

آن آماده شده باشید دلیلي براي ترسیدن وجود ندارد.
اگر همه افراد گروه آماده شده باشند، کار گروه پیچیده و سخت نخواهد بود.
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  چالش ها و سوال هایی بی سابقه در برابر اقتصاد جهان
حاکم شدن سیاست های درونگرا و حمایتی و مخالفت با تجارت آزاد در دوران ترامپ 
و نفوذ این ایده زاویه دار با روندهای جهانی شدن به سایر کشورها، اجالس داووس را 
بیش از پیش با سوال هایی اساسی روبرو کرد.  این سوال ها به شکاف ها و چالش های 
اقتصاد کنونی جهان برمی گردند؛ چگونه می توان جهانی شدن را به گونه ای سمت و 
سو داد که شمار بیشتری از مردم جهان از مزایای آن بهره مند شوند؟ با بازندگان این 
روند چه باید کرد؟ چگونه می توان دیجیتالیزه و اتوماییزه شدن اقتصاد را به مسیری 
هدایت کرد که امنیت شغلی و معیشتی شاغالن و مزدبگیران را تهدید نکند و صرفا 
ــودبری عده ای معدود نیانجامد؟ روندهای منفی جمعیتی در کشورهای غربی  به س
چه نقشی در چشم اندازهای اقتصادی این کشورها خواهد داشت؟ جا به جایی قدرت 
ــاختار کنونی اقتصاد  اقتصادی دنیا و برآمد قدرت هایی مانند چین چه تاثیری بر س

جهان دارد؟...
ــت که عنوان امسال اجالس »آینده مشترک در جهان از هم   شاید همین سوال هاس
گسیخته« را بامعنی کرد.در همین چارچوب خود »مجمع جهانی اقتصاد« در تحلیلی 
که به تازگی منتشر کرد تاکید داشت که نگران آن است که رونق کنونی اقتصاد جهان 
ــه ها و ابعاد بحران های غیرمتعارفی که در کمین این  دوباره نگاه ها و ذهن ها را از ریش
ــوال های یادشده مرتبطند، غافل کند. این تحلیل می گوید که  ــته و با س اقتصاد نشس

بحران های یادشده می توانند کل آینده بشریت را در معرض خطر قرار دهند.

  در 10 سرفصل ذیل به اختصار می گوییم که این نشست چیست و چرا 
شخصیت های مطرح دنیا دور هم جمع می شوند؟

 
  1. نام آن داووس نیست

با وجود اینکه همه، این نشست را داووس می نامند، اما این نشست ساالنه »مجمع جهانی 
اقتصاد« است. داووس نام شهری است که محل اسکی است و در باالی کوه های آلپ در 

گام
 نخست

»آینده مشترک در جهان از هم گسیخته« و » نسخه چهارم جهانی سازی« در اجالس داووس

حدود پنجاه سال است که هر ژانویه، رهبران سیاسی  واقتصادی، روسای شرکت های بزرگ جهان و تعداد زیادی از سلبریتی ها برای شرکت در »مجمع جهانی اقتصاد« در 
یک شهر کوچک به نام داووس در میان رشته کوه های آلپ در سوئیس جمع می شوند.امسال و در شروع سال جدید میالدی هم چهل و هشتمین اجالس مجمع جهانی 

اقتصاد از 22 ژانویه آغاز و به مدت چهار روز در داووس سوئیس ادامه داشت که البته با مباحث و سوال هایی روبرو شد که در اقتصاد جهان کمتر سابقه داشت. 

سوئیس قرار دارد و محل برگزاری این نشست ساالنه است.این نشست پر زرق و برق چنان 
ــهرت یافته که برخی از نام داووس به عنوان اسم خاص این  ــهر سوئیس ش به نام این ش
نوع نشست ها استفاده می کنند.مثال سال گذشته وقتی عربستان سعودی نشست جذب 
سرمایه گذاری خود در ریاض را که همزمان با ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه بود، »داووس صحرا« نامید که مجمع 

جهانی اقتصاد درباره استفاده غیرمجاز از نام داووس هشدار داده است.

  2. داووس فقط یک کنفرانس کاری نیست
مجمع جهانی اقتصاد یک گروه غیردولتی و غیرانتفاعی است که ماموریت خود را ارتقای 
کیفیت جهانی سازی تعریف کرده است.مراسم اصلی ساالنه یک کنفرانس رسمی است 
ــخنرانی هایی »بی پایان« و جلساتی درباره همه چیز از اقتصاد جهانی تا مدیریت  با س
ــرکت کنندگان برای حضور در  ــیاری از ش ــترس و نگرانی.در حقیقت بس و کنترل اس
جلسات به داووس نمی روند بلکه بیشتر برای ارتباط گرفتن با یکدیگر به آنجا می روند. 
ــای شرکت های بزرگ،  بودن در یک چنین مکان کوچکی برای مدت چهار روز با روس
ــت مداران و روزنامه نگاران فرصت خوبی است بدون اینکه نیازی به سفر باشد. سیاس

ــب طول می کشد و در طول روز مهمانی هایی بوسیله  گفتگو ها و ارتباطات اغلب تا ش
شرکت های حاضر در نشست برگزار می شود.

  ۳. نشست هایی که می تواند به یک اقدام عملی منجر شود
کالوس شوآب، اقتصاددان آلمانی و مبتکر »مجمع جهانی اقتصاد« در سال 1971 در 
اولین نشست ساالنه از تمرین های مدیریت جهانی صحبت کرد. اکنون مجمع جهانی 
اقتصاد وجهه و نفوذ بیشتری دارد اما هنوز منتقدان آن را بیشتر محلی برای گفتگو و 
حرف می دانند تا عمل.اما داووس همچنین فرصتی با ارزش به سیاستمداران می دهد 
که در این محیط خلوت با هم مالقات کنند.برای مثال اولین دیدار مقامات کره جنوبی 
و شمالی در سطح وزرا در سال 1989 در نشست داووس اتفاق افتاد. سال گذشته هم 
نخست وزیران یونان و مقدونیه پس از هفت سال با یکدیگر رو در رو شدند و به 27 سال 

اختالف بر سر نام مقدونیه پایان دادند.
  ۴. فقط شرکت های تجاری برای شرکت در نشست ورودی می دهند

فقط شرکتهای تجاری که در داووس شرکت می کنند باید هزینه شرکت در این نشست 
ــایر مهمانان مجانی است.شرکتها باید مبلغی حدود 27 هزار  را پرداخت کنند. برای س
ــت.  ــتصد یوور باید بابت هر نفر بپردازند، اما این همه هزینه نیس فرانک، 2۳ هزار و هش

حمزه فاتح
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شرکت کنندگان باید همچنین عضو مجمع جهانی اقتصاد باشند. حق عضویت در این 
ــوئیس تا ۶00 هزار فرانک سوئیس است، که »اعضای  مجمع از مبلغ ۶0 هزار فرانک س
ــتراتژیک« باید باالترین مبلغ را بپردازند.گران است اما اعضای عالی رتبه به جلسات  اس
خصوصی تری دسترسی دارند و عالوه بر آن امتیازاتی از جمله یک خودرو و یک راننده 
ــان گذاشته می شود. بعضی ها  برای رفت و آمد در کوچه های یخ زده داووس در اختیارش

می گویند این مبلغ ارزشش را دارد.

  ۵. تقسیم افراد با کارت هایی به رنگ های مختلف
بهبود نابرابری از موضوعات همیشگی صحبتها در داووس است اما خود برگزارکنندگان 
با تقسیم کارت های شرکت کنندگان به رنگهای مختلف سیستمی پیچیده و نابرابر را در 
ــم داووس اجرا می کنند.مدعوین مشهور و سرشناس کارت سفید با یک هولوگرام  مراس

طالیی بر آن دریافت می کنند که با آن اجازه ورود به همه جا و همه جلسات را دارند.
ــران شرکت کنندگان و روزنامه نگاران هم سطح متفاوتی از دسترسی تعیین  برای همس
می شود.پایین ترین سطح کارت هتل است که اجازه شرکت در سالن مرکزی کنفرانس را 
ندارند اما می توانند در برخی مهمانی ها شرکت کنند یا به اسکی بروند که مسلما دارندگان 

کارت سفید هم می روند.

  ۶. بیشتر شرکت کنندگان مرد هستند
در همه ۴9 سال گذشته که این نشست برگزار شده همیشه تعداد مردان بیشتر از زنان 
بوده است. حتی باوجود سهیمه کنونی که برای شرکت های بزرگ گذاشته شده که باید 
به ازای هر چهارمرد که در نشست شرکت می کند باید یک زن هم به همراه داشته باشند. 
البته این نشست نشانگر واقعیت فضای مردانه حاکم بر دنیای سیاست و اقتصاد است.در 
سال های اخیر و پس از انتشار تصاویر نشست های داووس که در آن به زحمت زنان یافت 
می شدند و انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی، وضعیت به تدریج در حال بهتر شدن است.
امسال 22 درصد شرکت کنندگان در مجمع داووس زن بودند که البته خیلی رقم خوبی 

نیست اما این درصد نسبت به سال 2001 دو برابر شده است.

  ۷. جمع اجالس، جوانانه نیست
میانگین سن مهمانان نشست داووس برای مردان 5۴ سال و برای زنان ۴9 سال است. البته 
استثناهایی هم وجود دارد: جوان ترین شرکت کننده امسال، اسکای میکر، نوجوان 1۶ ساله 
و عکاس طبیعت اهل آفریقای جنوبی و مسن ترین شرکت کننده سر دیوید اتنبورو، مستند 

ساز 92 ساله بریتانیایی بود.

  ۸. زبان مخصوص خودش را دارد
اصطالحات و موضوعات پیچیده از ویژگی های کنفرانس داووس به شمار می رود. حتی 
موضوعی که هر سال برای نشست داووس اعالم می شود، عنوانی جذاب و اغلب غیرقابل 
درک است.موضوع اصلی امسال نشست داووس »جهانی سازی، نسخه چهارم: شکل دادن 

به معماری جهانی در دوران چهارمین انقالب صنعتی« بود.

  ۹. مثل بودن در فرودگاه اما بدون اینكه به جایی پرواز کنید
ــی کشورها و افراد سرشناس، مقررات ایمنی و امنیتی  به دلیل حضور رهبران سیاس
ــاختمان های اطراف محل برگزاری نشست  ــت قابل درک است.بر فراز س برای نشس
تک تیراندازها در حال مراقبت اند و کارت های شرکت کنندگان به دقت کنترل می شود. 
هر بار که وارد ساختمان اصلی کنفرانس می شوید باید از بازرسی امنیتی عبور کنید، 
کت خود را در بیاورید و کیف و کامپیوتر دستی خود را از دستگاه عبور دهید؛ درست 

مثل محل بازرسی فرودگاه ها البته بدون اینکه به جایی پرواز کنید.

  10. همه عاشق کاله پشمی های مجانی آن هستند
ــت داووس اغلب یا سیاست مداران و سران دولت ها هستند و  شرکت کنندگان نشس
یا مدیرانی با درآمدهایی از صدها هزار تا حتی میلیون ها دالر، اما همه برای داشتن 
یکی از کاله های پشمی مجانی به طرز عجیبی وسوسه می شوند.هر سال شرکت بیمه 
زوریخ کاله های پشمی آبی رنگی را به طور مجانی به شرکت کنندگان می دهد. کاله ها 

داخل یک دیوار قرار داده شده و هر کسی می تواند برای خودش بردارد.

  پاسخ گلوبالیست های داووس به بحران ها: نسخه چهارم جهانی سازی
نسخه چهارم جهانی سازی یا Globalization ۴.0 از اصطالحاتی است که کالوس 
ــخصا ابداع کرده. این واژگان البته پیشتر  ــوآب، بنیانگذار نشست داووس خود ش ش
ــد که در  ــط توماس فریدمن، روزنامه نگار مطرح روزنامه نیویورک تایمز باب ش توس

کتاب »جهان مسطح است«، 
ــازی را به سه  روند جهانی س
ــرده بود. ــیم ک ــه تقس مرحل
ــن در آن کتاب که در  فریدم
سال 2005 منتشر شد، نوشت 
ــتین  ــر او، در نخس که از نظ
ــازی، ویژگی  نسخه جهانی س
ــش محوری دولت ها  اصلی نق
در پیشبرد جهانی سازی بوده، 
ــعه  ــخه دوم، با توس اما در نس
ــرکت های  و قدرت گرفتن ش
عظیم چند ملیتی، ابتکار عمل 
به دست این شرکت ها افتاده 
ــه تنهایی،  ــر دولت ها ب و دیگ
ــازی  ــر اصلی جهانی س بازیگ

ــر با نسخه سوم جهانی سازی  ــت که در ابتدای قرن 21، بش نبودند.او در نهایت نوش
ــت که در آن ابزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزارهایی مانند ویندوز که کار  روبه رو اس
با کامپیوتر را تسهیل کرد و شرکتهایی چون دل که کامپیوتر ارزان ساخت، »جهان 
مسطح« شکل گرفته است؛ جایی که زنجیره جهانی تولید به وجود آمده و همگرایی 

در هم تنیده اقتصاد جهانی از هر زمان دیگری بیشتر شده است.
»نسخه چهارم جهانی سازی« در واقع عنوان ابتکاری کالوس شوآب برای دنیای سال 
2019 است که در آن، جهانی سازی با بحران های عمیقی مانند برگزیت، محبوبیت 
ملی گرایی اقتصادی و پوپولیسم و چهره هایی مانند دونالد ترامپ روبه رو است.کالوس 
شوآب معتقد است که شرکتهای بزرگ، نخبگان و سازمان های بین المللی موثر، باید 
جهانی سازی جدیدی تعریف کنند که در آن راه حل همه این بحران ها وجود داشته 
باشد و دوگانه هایی مانند همه جانبه گرایی در برابر دوجانبه گرایی، تجارت آزاد در برابر 
حمایت گرایی، پیشرفت تکنولوژی در برابر از دست رفتن مشاغل، مهاجرت در برابر 
حمایت از شهروندان، و رشد اقتصادی در برابر کاهش اختالف طبقاتی، از بین بروند.
به بیان دیگر، »نسخه چهارم جهانی سازی« که در نشست داووس به بحث گذاشته 
شد، واکنش این نشست است به همان بحران هایی که ایده های داووس را به چالش 
ــرکت کنندگان خواهند یافت، شالوده اصلی آن  ــیده و پاسخ های احتمالی که ش کش

خواهند بود.
منابع: بی بی سی، دویچه وله، یورونیوز و سیتنا
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  صعود روند اقتصاد امریكا
ــاس برآوردها از رشد پایدار در نیروی کار و تولید، رشد بالقوه امریکا در حدود  بر اس
ــد امریکا باالتر از 2.9 درصد بود.  ــود. در سال 2018، رش 2 درصد پیش بینی می ش
هرچند این شتاب در رشد تا حد زیادی به خاطر محرک های مالی در کاهش مالیات 

و افزایش هزینه ها بود.
اثر این محرک ها در سال 2019 هم احساس خواهد شد، اما هرچه سال جلوتر برود، 
ــد 2.۶ درصدی در سال 2019 داریم؛  ــود. در نتیجه، ما انتظار رش اثر آن کمتر می ش

رشدی کمتر از 2018 اما همچنان صعودی.

  توسعه اروپایی ها آهسته تر می شود
رشد اقتصادی منطقه یورو در نیمه دوم سال 2017 به اوج خود رسید و از آن زمان به 
بعد آهسته آهسته کاهش یافت. پیش بینی می شود که در سال 2019 هم با کاهش 
ــتر به 1.5 درصد برسد. بی اطمینانی سیاسی شامل برگزیت، چالش های دولت  بیش
ــب و کارها می شود.  مکرون و تضعیف حکومت آنگال مرکل باعث افت وضعیت کس
مؤلفه های اقتصادی مانند شرایط اعتباری و افزایش تنش های تجاری هم روند رشد 

را کاهش می دهند.

  ژاپن ضعیف باقی می ماند
اقتصاد ژاپن در سال 2018، تا حدود  0.8 درصد بزرگتر شد و انتظار می رود که این 
نرخ در سال 2019 هم با روند آهسته ای به 0.9 درصد برسد. کاهش رشد اقتصادی 
ــد اقتصادی این  ــن و کاهش تنش های تجاری میان امریکا و چین هم روی رش چی

کشور تأثیر می گذارد.
ــد طوالنی مدت، بسیار ضعیف  ــد اقتصادی ژاپن در فضایی با رش کاهش دوره ای رش

اتفاق می افتد.
ــد تولید قوی   وضعیت جمعیتی ژاپن، بخصوص در حوزه کاهش نیروی کار، با رش
ــت وزیر  ژاپن از سال  ــینزوآبه، نخس ــت. همچنین ش و کافی چندان هماهنگ نیس
2012 برنامه های اقتصادی خود را برای اصالح اقتصادی آغاز کرد اما سومین برنامه او 

تحلیل ماه

10  پیش بینی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019

اقتصاد جهان سال 201۸ را با رشد قوی شروع کرد اما هرچه سال جلوتر رفت، اوضاع تغییر کرد. اقتصاد امریكا به لطف محرک های مالی درابتدای سال سرعت گرفت، در 
حالی که اقتصادهای انگلستان، ژاپن و چین تضعیف شد. این روندهای مختلف در سال 201۹ هم ادامه پیدا خواهد کرد.مجمع جهانی اقتصاد، 10 پیش بینی خود از سال 

201۹ را منتشر کرد.

برای انجام اصالحات ساختاری و همچنین افزایش 
بسیار زیاد تولید، چندان محقق نشده است.

  چین در تله کاهش رشد
رشد اقتصادی چین از سال 2017 کاهش یافته و 
ــوم 2018 به پایین ترین سطح 10 سال  در ربع س

اخیر خود رسید.
ــرعت توسعه چین از ۶.9  ــاله، س  طی بازه یک س
درصد در سال 2017 به ۶.۶ درصد در سال 2018 
ــال 2019 پایین تــر هم خواهد  رسیــد و در س

آمــد و به ۶.۳ درصــد می رسد. 
در واکنش به آخرین شوک های اقتصادی- شامل 
تعرفه های امریکا- سیاستگذاران برنامه های پولی و 
ــد و پایدارسازی بازارها را  مالی برای کمک به رش

طراحی کرده اند.
ــه تأثیرگذاری  ــد ک ــه نظر می رس ــا این حال ب ب
ــطی باقی می ماند.  ــطح متوس این اقدامات در س
ــدید  ــد اعتباری به دلیل افزایش ش همچنین رش
ــان مدت محدود خواهد بود. از  ــا و تعهد دولت به کاهش آنها حداقل در می بدهی ه
سویی دیگر، تحرکات تجاری دولت هم در حالی که تنش ها با امریکا شدیدتر شود، 

تهاجمی تر می شود.

  کاهش رشد بازارهای نوظهور
ــامل برزیل، هندوستان و روسیه رشد باالیی را در سال 2018  بعضی از اقتصادها، ش
تجربه کردند در حالی که بقیه اقتصادهای نوظهور مانند آرژانتین، آفریقای جنوبی و 

ترکیه دچار فشارهای مالی شدند و از رکود رنج کشیدند.
ــر راه  ــتری بر س هرقدر هم جلوتر می رویم، بازارهای نوظهور با بادهای مخالف بیش
ــامل رشد آهسته در اقتصادهای توسعه یافته  رشدشان مواجه می شوند. مسائلی ش
و سرعت تجارت جهانی، رشد قوی دالر، انقباضی شـدن شرایــط مالی و افزایــش 
عدم اطمینان سیاسی در کشورهایی مانند برزیل و مکزیک. کشورهای کمی می توانند 
ــیا  ــطح پایین بدهی در آس از روی این موانع بپرند؛ آنها هم اقتصادهای پویایی با س

هستند.
 

  بازار سوار »رولر کاستر«
امسال بازارها مانند اینکه سوار ترن هوایی پرپیچ و خم باشند رفتار می کنند؛ گاهی 
ــرعت باال می روند و گاهی بسرعت پایین می آیند. رشد تقاضا برای بازارهای کاال  بس
ــقوط قیمت ها مانند آنچه در 2015 اتفاق  نوعی حمایت امن ایجاد می کند که از س
افتاد، جلوگیری می کند. با این حال، نوسان بازارها، بخصوص بازار نفت در سال 2019 

ادامه خواهد یافت.
ما پیش بینی می کنیم که قیمت نفت در آینده نزدیک کمی افزایش یابد و به 70 دالر 

به ازای هر بشکه برسد؛ البته میانگین آن در سال 2018، حدود 71 دالر بود.
ــک قیمت نفت و سایر کاالها به خاطر افزایش عرضه و کاهش  به همین خاطر، ریس
تقاضا روی خط کاهشی خواهد بود. با وجود این نوسانات، پیش بینی می کنیم که در 

انتهای 2019 قیمت ها با وضعیت حال حاضر آنها کمی متفاوت باشد.
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از دزدی اطالعاتی و حمالت سایبری تا 
چالش های انقالب صنعتی چهارم

 تورم جهانی نزدیک ۳ درصد
تورم در بین سال های 2015 تا 2018 حدود 2 تا ۳ درصد بوده است. بیشترین میزان 
افزایش قیمت های مصرف کننده به خاطرگذار کشورهای توسعه یافته از شرایط تورم 

منفی به نرخ تورمی نزدیک به 2 درصد طبق اهداف بانک های مرکزی بود.
چرا که مقداری از تورم به خاطر وجود تقاضا، افزایش تولید و رشد اقتصادی ضروری 
است اما برخی کشورها با روند معکوس کاهش قیمت ها و به خطر افتادن رشدشان 
مواجه بوده اند. در آینده نزدیک انتظار داریم که تورم جهانی و تورم اقتصادهای توسعه 

یافته در همین محدوده 2 تا ۳ درصدی باقی بماند.

 نرخ بهره در دنیا افزایش می یابد
در حالی که اقتصادهای کلیدی دنیا در نقاط مختلفی از چرخه تجاری هستند، چندان 
عجیب نیست که بانک های مرکزی نیز با سرعت های متفاوتی به سمت آدرس های 
متفاوتی پیش می روند. فدرال رزرو امریکا احتماالً نرخ بهره را در سال 2019 سه برابر 
ــامل بانک انگلستان )وابسته به فرآیند برگزیت(،  می کند. بانک های مرکزی دیگر ش
بانک کانادا و برخی بانک های بازارهای نوظهور مانند برزیل، هندوستان و روسیه هم 
احتماالً نرخ بهره را افزایش می دهند.بانک مرکزی اروپا، اما تا سال 2020 نرخ بهره را 
افزایش نخواهد داد. به همین ترتیب، ما انتظار نداریم که بانک ژاپن سیاست نرخ بهره 
منفی اش را تا سال 2021 تغییر دهد. بانک مردم چین هم دیگر بانک مرکزی بزرگی 
است که در جهت مخالف حرکت می کند و به خاطر نگرانی از رشد، محرک های نسبتاً 

کمی را در بازار ایجاد می کند.

  دالر در وضعیت عالی
ادامه روند رشد اقتصادی در امریکا و سیاست های نرخ بهره فدرال رزرو دالیل اصلی 
این پیش بینی است. با این حال، امکان نوسان دالر نیز بسیار باالست. عدم اطمینان 
سیاسی در اروپا می تواند برای یورو و استرلینگ بسیار منفی باشد؛ برآورد می کنیم که 
نرخ یورو در برابر دالر در پایان 2019 به حدود 1.10 دالر برسد، در حالی که در سال 
2018، 1.1۴ دالر بود. به طور همزمان، پیش بینی می کنیم که نرخ یوان در برابر دالر 

به خاطر سیاست دولت چین برای ثبات مالی در سطح 7 دالر نگه داشته شود.

  خطر شوک های سیاسی
ــی بزرگترین تهدید برای رشد جهانی در سال 2019 و فراتر از آن  اشتباهات سیاس
ــتند، نه به خاطر آنکه تاکنون آسیب های  ــت. درگیری های تجاری خطرناک هس اس

زیادی به بار آورده اند بلکه به این خاطر می توانند به راحتی از کنترل خارج شوند.
عالوه بر این، افزایش کسری بودجه امریکا، سطوح باالی بدهی در امریکا، اروپا و ژاپن 
و امکان اشتباهات بالقوه از سوی بانک های مرکزی همه تهدیدی برای اقتصاد جهانی 
هستند.با این حال خبر خوب این است که اشتباهات سیاسی با آسیب بسیار جدی  
برای »تبدیل شدن به بحران جهانی اقتصاد« هنوز کم هستند، اما خطرات ناشی از 

این اشتباهات در سال 2020 و بعد از آن افزایش خواهد یافت.

مجمع جهانی اقتصاد در اجالس داووس سوئیس هشدار داد که تنش های سیاسی و 
اقتصادی در سطح بین المللی، اقتصاد جهان در سال 2019 را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد؛ تنش های سیاسی و اقتصادی بیش از پیش، باال می گیرد و هردم بیشتر گرفتار 

بحران هایی می شویم که در تالش بودیم از آن ها رهایی پیدا کنیم.
ــخه از مجموعه گزارش های »ریسک های  مجمع جهانی اقتصاد در چهاردهمین نس
جهان« خاطرنشان می کند که در سال جاری، تنش های سیاسی و اقتصادی در سطح 
جهان افزایش یافته،  اما اراده جمعی برای از میان برداشتن این تنش ها از بین رفته و 
ــال 2018 بین دولت ها وجود داشت در  در مجموع درگیری ها و تنش هایی که در س

سال جاری گسترده تر و عمیق تر می شود.

مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به جنگ تجاری بین چین و آمریکا پیش بینی کرده که 
در سال 2019 نه تنها نمی توان انتظار شکوفایی اقتصادی داشت بلکه بحران اقتصادی 

در جهان عمیق تر هم خواهد شد.

ــناس برای تهیه گزارش »ریسک های جهان« با مجمع جهانی  بیش از 1000 کارش
ــی و اقتصادی در سطح جهان و  اقتصاد همکاری کرده اند. عالوه بر تنش های سیاس
جنگ تجاری بین چین و آمریکا، کارشناسان موارد زیر را به عنوان خطراتی که اقتصاد 

جهان در سال 2019 را به مخاطره می اندازد، برشمرده اند:

ــت به عنوان یک خطر پایدار و یکی از پنج خطر عمده ای که   تخریب محیط زیس
اقتصاد جهان را تهدید می کند.

 حمالت سایبری به عنوان یکی از تهدیدات پایدار برای جامعه بشری که با گذشت 
زمان هرچه بیشتر به شکل یک شبکه در هم تنیده عمل می کند.

 اهمیت تغییرات و تحوالت سیاسی و اقتصادی سبب شده که از نیروی انسانی غفلت 
شود. بسیاری از انسان ها این امر را به عنوان یک تهدید درک کرده اند.

88 درصد از کارشناسانی که در تهیه گزارش های ریسک های جهان در سال 2019 
ــال 2019 در اثر نقض پیمان های  ــتند، پیش بینی کرده اند که در س ــارکت داش مش
ــد اقتصادی در سطح جهان دچار وقفه شود. در مجموع این کارشناسان  تجاری، رش
پیش بینی کرده اند که بعد از گذار از گلوبالیسم، دوران درون گرایی و دوری از یکدیگر 

فراخواهد رسید. 
ــک های جهان« در سال 2019 از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به  در گزارش »ریس

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از 
»ریسک های جهان« در سال 2019؛ 
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ــده است. مجمع جهانی اقتصاد  ــم یاد ش عنوان یکی از جلوه های گذار از گلوبالیس
ــت که »نیرویی که در جهت یک جانبه نگری و  ــاره به برگزیت اعالم کرده اس با اش
ــطح ملی به کار گرفته می شود،  برقراری عالئق ملی و اجتناب از خطرپذیری در س
مسئولیت پذیری در سطح جهان برای از میان برداشتن چالش های جهانی را کاهش 

داده است.«
 

در ادامه این گزارش گفته شده است: 
»بیش از پیش گرفتار مشکالت و بحران هایی در سطح جهان می شویم که همواره در 

تالش بودیم از این بحران ها نجات پیدا کنیم.«
ــت،  ــک نخس ــه ریس ــکی که باالترین احتمال وقوع را در 2019 دارند، س از 5 ریس
زیست محیطی هستند: حوادث آب وهوایی شدید، شکست اقدامات مقابله با تغییرات 
ــدی مربوط به حوزه  ــک دیگر در این رتبه بن ــی و بالیای طبیعی. دو ریس آب وهوای
»فناوری« است: تقلب و دزدی اطالعاتی و حمالت سایبری. دیگر رتبه بندی گزارش 
»مجمع جهانی اقتصاد« از ریسک های 2019، بر مبنای »میزان اثرگذاری« است. 5 
ریسک بزرگ سال 2019 بر اساس میزان اثرگذاری به ترتیب عبارتند از: سالح های 
ــرات آب وهوایی، حوادث  ــت اقدامات تخفیف و مقابله با تغیی ــتار جمعی، شکس کش
آب وهوایی شدید، بحران های آب و بالیای طبیعی. در این گزارش همچنین مهم ترین 
»کالن روند«های جامعه جهانی معرفی شده اند که رتبه های یک تا پنج آن به ترتیب 
مربوط است به: تغییرات آب وهوایی، افزایش وابستگی سایبری، تشدید قطبی شدن 
جوامع و افزایش احساسات ملی و کال ن  روندهایی که بر ریسک ها و روابط میان آنها 

اثر می گذارند.

 شكست جامعه جهانی در مقابله با ریسک ها
ــت: آیا جامعه  ــش آغاز کرده اس »مجمع جهانی اقتصاد« گزارش خود را با این پرس
جهانی در حال ورود به بحران های گسترده است؟ در پاسخ به این پرسش این مجمع 
در گزارش خود می نویسد ریسک های جهانی در حال تشدید شدن هستند، در حالی 
ــت، در عوض، اختالفات نیز  ــیدگی به آنها ناکافی اس که تالش های جمعی برای رس
ــدت یافته اند. بر اساس یافته های گزارش سال گذشته، جهان وارد فاز جدیدی از  ش
سیاست های تحت کنترل شدید دولت شده است، روندی که سال گذشته نیز ادامه 
یافت. ایده به دست گرفتن مجدد کنترل - چه در داخل کشورها از رقیبان سیاسی 
و چه سازمان های فراملیتی - در کشورها و موضوعات مختلف طنین انداز شده است. 
ــورها صرف کنترل ریسک های ملی می شود، امری که راه حل های جمعی  انرژی کش
برای مقابله با چالش های رو به گسترش جهانی را تضعیف کرده است. بر این اساس 
ــت که نمی تواند از آنها رهایی  ــکالت اس ــدن در مش جامعه جهانی در حال غرق ش
یابد. طی 2018، تمرکز بیشتر روی ریسک های اقتصاد کالن بود. نوسانات بازارهای 
ــدید شد. در این رابطه به نظر می رسد نرخ  مالی و بادهای مخالف اقتصاد جهان تش
ــت: بر اساس آخرین گزارش »صندوق  ــد اقتصادی جهان به اوج خود رسیده اس رش
ــال های آتی اقتصاد جهان روندی نزولی را در پیش خواهد  بین المللی پول« طی س
ــعه یافته است، در  ــی از روندهای اقتصادی جهان توس گرفت. این موضوع عمدتا ناش
ــی اقتصاد چیـن - از رشد ۶/ ۶ درصــد در 2018 به  حالی که پیش بینی های کاهش

ــت. یکی  ــال جاری و 8/ 5 درصد تا 2022 - نیز اثرگذار اس 2/ ۶ درصد در پایان س
دیگر از چالش های برجسته اقتصاد جهان بدهی های متورم شده است. در حال حاضر 
ــطح بحران  ــیدن به 225 درصد تولید ناخالص داخلی، باالتر از س این بدهی ها  با رس
مالی 2008 قرار گرفته است. به عالوه شرایط مالی سخت تر جهان، برای اقتصادهایی 
ــرایط نرخ های بهره پایین(،  ــاد کرده اند )آن هم در ش ــه تعهدات مالی دالری ایج ک

چالش های محدودکننده ای آفریده است.
 

ــای اصلی جهان در حال  ــای ژئوپلیتیک و ژئواقتصادی نیز در میان قدرت ه تنش ه
تشدید است. در حال حاضر، این تنش ها، ریسک های بزرگ و گسترده ای را متوجه 
ــت، آن  جهان می کند. در واقع جامعه جهانی در حال ورود به دوره ای از واگرایی اس
ــی را تغییر داد.  ــم انداز اقتصاد سیاس ــدن« که چش هم پس از دوره ای از »جهانی ش
گسست روابط کشورهایی که یکپارچگی باال داشته اند، ریسک های قابل توجهی ایجاد 
ــرمایه گذاری غول های اقتصادی  ــت. به دنبال این روند، روابط تجاری و س کرده اس
دنیا، شرایط سختی را در 2018 تجربه کرد. این پس زمینه اتخاذ راه حل های جمعی 
ــوارتر کرده است، چالش هایی از جنس  ــیدگی به چالش های جهانی دش را برای رس

زیست محیطی گرفته تا اثرات ناشی از انقالب صنعتی چهارم.

 روش شناسی گزارش ریسک
ــک  ــک های جهان« )GRPS( منبع اصلی داده های ریس ــنجی ادراک ریس »نظرس
ــترده  ــبکه گس ــت، که در آن از دانش و تخصص ش ــی اقتصاد« اس ــع جهان »مجم
ــه رهبران این مجموعه استفاده شده  ــب وکارها، دولت ها، جوامع مدنی و اندیش کس
است. نظرسنجی امسال در بازه ۶ سپتامبر تا 22 اکتبر 2018 صورت گرفت. در هر 
دو »نظرسنجی ادراک ریسک های جهان« و »گزارش ریسک های جهان«، این تعاریف 
برای »ریسک« ها و »روند«های جهانی ارائه شده است:  یک »ریسک جهانی« عبارت 
ــرایط یا حوادث نامطمئن که در صورت وقوع، اثرات منفی گسترده ای بر  ــت از ش اس
چند کشور یا صنعت طی 10 سال آینده بر جای می گذارد؛ یک »روند« بیانگر الگویی 
بلندمدت است که در حال نمو و توسعه است و می تواند به تشدید ریسک های جهان 
یا تغییر روابط میان آنها دامن زند. در »نظرسنجی ادراک ریسک های جهان« امسال 
ــتی از ۳0 ریسک در 5 حوزه اقتصادی، زیست محیطی،  به مشارکت کنندگان فهرس
ژئوپلیتیک، اجتماعی و فناوری ارائه شده و درخصوص این ریسک ها از آنها دو سوال 
ــال آینده چقدر است؛  ــت: )1( احتمال وقوع هر ریسک در 10 س ــیده شده اس پرس
ــورها و صنایع در چارچوب  ــک ها برای کش و )2( میزان اثرات منفی وقوع این ریس
ــش نخست، پاسخ ها طیفی از »بسیار نامحتمل« تا »بسیار  زمانی مذکور. برای پرس
محتمل« را شامل می شوند که به ترتیب مقیاس عددی یک تا پنج می گیرند )یک : 
بسیار نامحتمل و پنج: بسیار محتمل (. برای پرسش دوم نیز برای مشارکت کنندگان 
گزینه های »حداقل«، »ضعیف«، »متوسط«، »شدید« و »فاجعه« در نظر گرفته شده 
ــت  ــت که به ترتیب مقیاس یک تا پنج دارند. در این رابطه، این امکان وجود داش اس
ــارکت کنندگان در صورت نداشتن اطالعات کافی پاسخ »بدون نظر« را ارائه  که مش
کنند یا قسمت پاسخ را خالی بگذارند. یک میانگین ساده از پاسخ های جمع آوری شده 
برای هر یک از ۳0 ریسک در هر دو حوزه احتمال و میزان اثرگذاری محاسبه شده 
ــت. در نهایت در نتیجه این فرآیند، چشم انداز ریسک های جهان در سال 2019  اس

به دست آمده است.
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رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:

نمی توانیم زندگی مردم را از تحوالت فناوری و ارتباطی جدا کنیم
مقاومت در برابر فناوری ها و تحوالت نوین، رویکردی قدیمی است

پیش به سوی »ایران دیجیتال«؛ 
کلیدی ترین حرف نشست رئیس جمهور و خانواده ارتباطات

وزی�ر ارتباط�ات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: »پیش به س�وی ای�ران دیجیتال«، 
کلیدی تری�ن حرف نشس�ت رئیس محترم جمه�ور و خانواده ارتباط�ات و فناوری 
اطالعات بود. مهندس آذری جهرمی در اینس�تاگرامش پست کرد: »پیش به سوی 
ایران دیجیتال«، این کلیدی ترین حرف نشس�ت رئیس محت�رم جمهور و خانواده 
ارتباطات و فناوری اطالعات بود. از حضور ایشان و زمانی که برای بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای پیش روی جوانان ایران و ارائه چشم انداز آینده ایران در عرصه فناوری 
اطالعات، اختصاص دادند، تشكر می کنم. امیدوارم با تالش و ایستادگی همه فعالین 

صنعت فناوری اطالعات در کشور، آینده روشن را بسازیم.

رئیس جمهور، ارتباطات و فناوری اطالعات را نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژی 
دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحوالت نوین، رویکردی قدیمی 
ــت، تاکید کرد: شناخت درست و فرهنگ سازی، تنها راه مدیریت و پیشگیری  اس

از مشکالت فناوری است.
ــالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار وزیر، معاونین و مدیران  حجت االس
ــت در برابر فناوری ها و  ــاوری اطالعات با بیان اینکه مقاوم ــات و فن وزارت ارتباط
ــان ها در استفاده از یک  ــت ، افزود: عادت انس تحوالت نوین، رویکردی قدیمی اس
امکان و وسیله گاهی به طور طبیعی تبدیل به حق می شود که هر نوع مخالفت با 
آن اقدامی نادرست از سوی استفاده کنندگان به حساب می آید و از سوی دیگر نیز 
ــده ای همواره با هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می کنند و این دو خصیصه  ع
اجتماعی، عرصه ارتباطات و تجهیزات ارتباطاتی را نیز شامل شده و شاهد هستیم 

ــه فناوری های ارتباطی و  ــان عده ای با پدیده هایی جدید بویژه در زمین که همچن
اطالعاتی مخالفت می کنند.

دکتر روحانی تصریح کرد: درست است که هر پدیده جدیدی ممکن است در کنار 
فواید زیادش خطراتی نیز داشته باشد اما این معقول نیست که در برابر احتمال بروز 
ــیب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی دارد را به طور کلی  یک آس
کنار بگذاریم و از سوی دیگر اینگونه نیست که همه عالم گوش به فرمان ما باشند 
تا ببینند که چه زمانی استفاده از یک امکان یا ابزار جدیدی را ممنوع می کنیم تا 

آنها نیز دیگر از آن استفاده نکنند!
ــتفاده از ابزار و امکانات  ــان کرد: به طور طبیعی مردم اس ــس جمهور خاطرنش رئی
جدید را بر مبنای نیاز، نوع تفکر و سلیقه خودشان انتخاب می کنند و اساساً وقتی 
ــود به مردم گفت که از آن استفاده  ــود، نمی ش امکانات و ابزار جدیدی ایجاد می ش
ــتفاده از آن امکان و چگونگی  نکنند بلکه راهکار صحیح، آموزش روش صحیح اس

راه های پرهیز از خطرات آن است.
دکتر روحانی گفت: امروز زندگی همه مردم جهان در بستر فضای مجازی شکل و 
شیوه جدیدی یافته که دائم نیز در حال تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول عرصه 
ــود فضای مجازی را از  ــده و دیگر نمی ش فضای مجازی با زندگی مردم عجین ش
زندگی مردم جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق نیست که حاکمیت از مردم بخواهد 

به عنوان مثال موبایل را به خاطر برخی آسیب هایش کنار بگذارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست،  
اضافه کرد: برخی فکر می کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی ها هر فرمانی 
ــه می خواهند صادر کنند، اما خداوند به پیامبر خاتم )ص( نیز تأکید کرد که تو  ک
ــتی و مردم در پذیرش یا رد آن ،  ــتی و فقط مأمور ابالغ پیام هس وکیل مردم نیس
مختار هستند. نمی توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی و 

نه مشروع و قانونی خواهد بود.
ــی بخواهد مردم را مجبور به کاری کند دیگر  ــت: اگر کس دکتر روحانی اظهار داش
اسم آن ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چرا که اساس دین، فهم، درک و سپس 
ــت و البته این اصل بر همه اصل های عرصه های دیگر صادق  پذیرش و انتخاب اس
ــأله ای که آسیب هایی دارد  ــت. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر مس و حاکم اس
به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از آن و راه های پرهیز از آسیب هایش 

هستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که عده ای از فضای مجازی در 
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ــان استفاده نامناسب می کنند و براساس  ــتای منافع شخصی و گروهی خودش راس
برخی تحقیقات انجام شده، لحن عمومی مردم کشورمان در فضای مجازی نسبت 

به دیگر کشورهای پیشرفته نامناسب تر است که باید برای آن نیز فکری شود.
ــان کرد: به طور طبیعی مخاطرات استفاده از یک امکان و  دکتر روحانی خاطر نش
ــتفاده از آن می کند، بیشتر از کسی  ــروع به اس ــی که تازه ش ابزار جدید برای کس
ــتفاده از آن امکان و ابزار جدید عادت کرده است، بخصوص اگر از  ــت که به اس اس
همان آغاز در اختیار قرار گرفتن این ابزار و امکان جدید بخواهیم درخت ممنوعه 
نیز برای آن تعریف کنیم که آن وقت خود این درخت ممنوعه عاملی برای تحریک 
استفاده کننده به کشف دلیل این ممنوعیت است که می تواند مخاطرات و آسیب ها 

را بیشتر کند.
ــتباه  کردیم  فکر کردیم اگر بگوییم  ــس جمهور گفت: باید قبول کنیم که اش رئی
استفاده از فالن امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش می کنند. دیدیم 
ــد و هر چه تالش کردیم به  ــکن آن ایجاد ش که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترش
طور روزانه فیلترشکن های جدید ارایه شد و در نتیجه ، زیان و آسیبی که بویژه به 
جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن ها وارد شد ، بیشتر از زمانی است 

که به طور عادی مثاًل از همان نرم افزاری که فیلترکردیم،  استفاده می کردند.
ــای ارتباطی جدید،  ــگیری از مخاطرات ابزاره ــه داد: راه پیش ــر روحانی ادام دکت
ــانه ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته  ــت، بلکه باید سواد رس فیلترینگ نیس
والدین و همه جامعه را باال ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این امکانات، 

از مخاطرات و آسیب های آن نیز در امان بمانند.
ــده ای جواب نمی دهد؛ چه در  ــور با بیان اینکه  انحصار در هیچ پدی ــس جمه رئی
رسانه و چه در فناوری، اظهارداشت: امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از موبایل 
در ایران نسبت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن این است 
که در کشور رسانه آزاد نداریم، فقط یک صدا و سیمای دولتی داریم و مردم برای 
ــی آزادانه تر به اطالعات به استفاده از موبایل و دسترسی به فضای مجازی  دسترس
ــتفاده از موبایل و فضای  ــاهد بروز تورم در اس از طریق آن، هجوم آورده اند و لذا ش
مجازی هستیم. اگر گروه ها و دسته های مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، 

ــد و آن وقت به طور  ــخن خود را از آن طریق بیان می کردن ــی از حرف و س بخش
طبیعی این تورم در زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی بوجود نمی آمد.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید این رویه ها اصالح شوند، تصریح کرد: البته باید 
همه به ضرورت اصالح این رویه ها و روندها برسیم. امروز هنوز همه به این نتیجه 
ــت؛ باید در زمینه گردش  ــیده ایم که انحصار در هر زمینه و موضوعی مضر اس نرس
ــتر ایجاد کنیم و البته نیاز است که نظارت در این زمینه نیز  اطالعات، آزادی بیش

به طور قانونمند تقویت شود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: وقتی گردش آزاد اطالعات رواج یابد و نظارت بر آن 
تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس و 
ــنامه بتواند از این عرصه برای بی اخالقی های خود سوء استفاده کند و  بدون شناس
یا از سوی دیگر شاهد آن نخواهیم بود که عده ای به طور فله ای  با یک سیم کارت 
پیامک های تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتالف 
ــرعاً حرام است و راه مقابله با آن  ــاب ش وقت و عمر مردم و آزار و اذیت های بی حس
ــارت قانونی و دقیق بر آن  ــر اطالعات و نظ ــاد فضای آزاد و البته قانونمند نش ایج

است.
دکتر روحانی با اشاره به اهمیت بهره گیری هر چه بیشتر و مؤثرتر از فضای مجازی، 
ــاخه ای از اقتصاد، بلکه  گفت: فضای مجازی و عرصه دیجیتال امروز نه بخش و ش
ــوی دیگر فضای مجازی  ــی برای اقتصاد است از س ــتر و پایه ای اصلی و اساس بس
می تواند همه مردم و فعاالن اقتصادی را توانمند کند و زیربنای مناسب برای تسریع 
و تسهیل تعامالت اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد. امروز همچنین فضای مجازی 
ــتا به اینترنت  ــت چرا که با اتصال یک روس ــک ابزار مؤثر برای ایجاد عدالت اس ی
پرسرعت امکان بهره مندی از خیلی از امکانات کشور برای روستائیان نیز همانگونه 

که برای شهرنشینان فراهم است، فراهم خواهد شد.
ــوالت اقتصادی و  ــیاری از تح ــای مجازی زیربنای بس ــور افزود: فض ــس جمه رئی
ــازی همه مردم  فارغ از محل  ــعه متوازن پایدار خواهد بود و در کنار توانمندس توس
سکونت شان می تواند به گسترش عدالت اجتماعی کمک کرده و با ایجاد شفافیت 

به مبارزه مؤثر با فساد کمک کند.
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آذری جهرمی: باید برنامه  »ایران دیجیتال« را در کشور محقق کنیم

ــد برنامه »ایران دیجیتال« را در  ــر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه بای وزی
کشور محقق کنیم، تأکید کرد که نیازمند تحول دیجیتال در کشور هستیم که این 

تحول بدون توسعه متوازن در سایر بخش ها امکان پذیر نیست.
مهندس آذری جهرمی در نشست رئیس جمهور با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات خطاب به رئیس جمهور، گفت: بر اساس تأکیدات و نگاه راهبردی شما در 
دولت یک حرکت بزرگی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت های یازدهم 

و دوازدهم شاهد بودیم که یقیناً از مهم ترین دستاوردهای این دوره خواهد بود.
وی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ را مردم مستقیماً در زندگی خود لمس می کنند 
ادامه داد: خدمات بسیاری یقیناً در حوزه های مختلف ازجمله کشاورزی، حمل ونقل 
ــما شاهد بودیم اما تفاوت خدمات حوزه  ــت و درمان و... در دولت ش جاده ای، بهداش
ارتباطات و فناوری اطالعات با سایر حوزه ها این است که مردم می توانند قبل و بعد 

را با یکدیگر مقایسه کنند.
ــتاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات  ــی از خدمات و دس وی به ارائه گزارش
پرداخت و بابیان اینکه در دولت یازدهم شاهد حرکت قابل توجهی در حوزه ارتباطات 
بودیم، گفت: سرمایه گذاری بیش از 200 هزار میلیارد ریال در این حوزه انجام گرفته 
ــت که بیش از 75 درصد آن را بخش خصوصی و 25 درصد آن نیز توسط دولت  اس

انجام گرفت.
ــه اینترنت پهن باند ثابت  ــزود: در دولت یازدهم 10 میلیون نفر ب ــی اف آذری جهرم
ــت که قبل از دولت تدبیر و امید ۴ میلیون  ــی پیدا کردند، این در حالی اس دسترس
مشترک از این امکان برخوردار بوده اند. همچنین در پایان این دولت ۳۶ میلیون نفر 
ــور هم از 7۳  ــی پیدا کردند. پهنای باند بین الملل کش به اینترنت پهن باند دسترس

گیگابیت در ثانیه به 900 گیگابیت در ثانیه رسیده است.
 

وی بابیان اینکه شتاب دیجیتال یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت هایی است که از 
ــد، گفت: توسعه نسل ۳ و ۴ اینترنت همراه نیز یکی از  ابتدای دولت بر آن تأکید ش

دستاوردهایی بود که در این دولت پیاده سازی شد.
وزیر دولت یازدهم ادامه داد: اما در دولت دوازدهم هم ما بر اساس برنامه ای که ارائه 
دادیم، تکمیل دسترسی همگانی و توسعه کاربردهای فناوری اطالعات را موردتوجه 
جدی قراردادیم و اقداماتی که انجام شد عبارت است از توسعه دسترسی روستاهای 
ــش ارتباطی جمعیت  ــور به اینترنت پهن باند از ۳۶ درصد به ۶۶ درصد و پوش کش
شهری  از 50 درصد به 100 درصد. تمام شهرهای کشور امروز به خدمات نسل ۳ و 

۴ اینترنت همراه دسترسی پیداکرده اند.
ــل ۴ اینترنت همراه نیز از 710  ــی خدمات نس آذری جهرمی تصریح کرد: دسترس
شهر به 12۴2 شهر رسیده است و پهنای باند اینترنت از 900 گیگابیت در ثانیه به 
1500 گیگا بیت رسیده است. 2 هزار و 200 کیلومتر فیبر نوری جدید بین استانی 
ــده است. ظرفیت انتقال شبکه ملی استانی در همین مدت 2.۴ دهم برابر  احداث ش

شده است و ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات سه برابر شده است.

ــانه یا دیدگاه  ــات گفت: فناوری اطالعات صرفاً رس ــر ارتباطات و فناوری اطالع وزی
عمومی و فضای مجازی و پیام رسان ها که مطرح می شود نیست بلکه در پس آن یک 

تحول بزرگی است.
وی در ادامه با ارائه اسالیدی از روند تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف جهان با 
ایران در مقایسه با یکدیگر از 1995 تا 201۶ بر اساس آمارهای جهانی گفت: سهم 
ــال  ــال 1۳92، 1.25 درصد بود و این عدد در س صنعت ICT در GDP ملی در س
ــید. اگر به زیر شکست بخشی این حوزه نگاه کنیم  1۳95 به 1.52 صدم درصد رس
می بینیم حوزه مخابرات، 75 درصد سهم این بازار را داشت و در سال 95 هم همین 

میزان داشته است.
ــت، خدمات  ــد اس ــت که خدمات در حال رش  وی افزود: مفهوم این گفته این اس
ــل چالش ها و هم برای  ــت هم برای ح ــی بر فناوری اطالعات نیز راه حلی اس مبتن
ــور پتانسیل بسیار باالیی برای رشد  ــد اقتصاد که این نشان می دهد ما در کش رش

این بخش داریم.
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه ما اعتقادمان بر این است که توسعه خدمات مبتنی 
بر فناوری کلید حل ابر چالش های کشور است و در دنیا هم همین طور است گفت: 
ــمتی  ما یک برنامه ای تبیین کرده ایم تحت عنوان »ایران دیجیتال«. ما باید به س

برویم که »تحول دیجیتال« را در کشور نهادینه کنیم.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید افزود: در این تحول نیازمند توسعه متوازن هستیم. 
نمی شود فقط فناوری اطالعات رشد کند و مابقی درجا بزند که این همان چیزی 
ــتیم، فناوری اطالعات رشد می کند در مقابل کسی  ــور امروز شاهد هس که در کش
که مسئول برخورد با جرائم است رشد نمی کند بعد همواره منتقد می شود که چرا 

جرائم در این حوزه زیاد شده است.
وی تأکید کرد: ما اگر توسعه متوازن نداشته باشیم دچار ضرر می شویم. اگر فناوری 
ــعه ندهیم نمی توانیم از خدمات آن استفاده کنیم و اگر توسعه ای  اطالعات را توس

بدهیم که متوازن نباشد طبیعتاً موانع به وجود می آید.
آذری جهرمی با بیان اینکه در اینجا همواره فشار بر کسی است که توسعه فناوری 
ــی این نکته را پیگیری نمی کند که چرا  ــتور کار دارد گفت: کس اطالعات را در دس

سایر دستگاه ها رشد نمی کنند.
ــانه های آغاز  ــت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه مردم می توانند نش ــر جوان دول وزی
تحول دیجیتال را ببینند ادامه داد: امروز یک و نیم میلیون سفر را فناوری اطالعات 
ــور مدیریت می کند. روزانه 20 میلیارد تومان خریدهای اینترنتی داریم. ۶  در کش
ــد هم هست. این از  ــترک تلویزیون های VOD داریم که در حال رش میلیون مش

نشانه های تحول دیجیتال است که در کشور می توانیم مشاهده کنیم.
ــال در حوزه های مختلف باید برنامه  ــی ادامه داد: برای تحول دیجیت آذری جهرم
داشته باشیم که به لطف خدا توانسته ایم با وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تفاهم نامه 
تحول دیجیتال را امضا کنیم. برنامه مشترکمان استخراج شده است و با شهرداری ها 

و سازمان محیط زیست هم در حال مذاکره هستیم.
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»نظارت بر فناوری دیجیتال« از مباحث داغ نشست مجمع جهانی اقتصاد 

زیر
 ذره بین

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در نشست ساالنه داووس، گفت: فناوری دیجیتال در آینده 
تبدیل به نیروی محرکه توسعه اقتصاد جهان خواهد شد، از این رو باید اکنون اقدام های 
الزم را انجام دهیم چرا که هر روز بیش از 25 هزار تریلیون واژه و داده دیجیتال در جهان 
تولید می شود. برآوردها نشان می دهد که این میزان 250 هزار برابر اطالعات مکتوب 
در موزه کنگره آمریکا است. اگر اقدام ما یک سال عقب بیافتد، در واقع چند سال نوری 

عقب خواهیم افتاد.

نشست سال 201۹ مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس برگزار شد. نظارت بر فناوری دیجیتال یكی از بحث های داغ در این نشست بود؛ اما طرف های مختلف درباره 
فرصت ها و چالش های مربوط به فناوری های جدید چه نظری داشتند؟

موضوع اصلی نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد »عصر چهارم جهانی شدن و ایجاد یک الگوی جهانی برای چهارمین انقالب صنعتی« بود. در حالی که به اوج چهارمین 
انقالب صنعتی نزدیک می شویم، فناوری های جدید و فناوری دیجیتال به عنوان نماینده اصلی آن، با سرعتی بی سابقه در حال رونق گرفتن است. با توجه به فرصت های ناشی 

از این رونق بی سابقه، همه کشورها، ناگزیر باید به فناوری  و اقتصاد دیجیتالی اهمیت دهند.

ــعه اجتماعی کمک خواهد کرد اما بر سر چگونگی  ــک فناوری دیجیتال به توس بی ش
ــت از داده های  ــود دارد. اجرای »طرح حفاظ ــالف نظرهایی وج ــارت روی آن اخت نظ
ــخت گیرانه ترین طرح قانونی در تاریخ بشر از ماه مه سال 2018  عمومی« به عنوان س
ــورهای اروپا آغاز شد. ژانویه سال 2019 اداره ملی نظارت فرانسه بر اساس این  در کش
طرح گوگل را 50 میلیون یورو جریمه کرد. چنین مواردی باعث شده است که نظارت 
بر فناوری های دیجیتالی به یکی از بحث های داغ در نشست سال 2019 مجمع اقتصاد 

جهان تبدیل شود.

ــخت ترین قانون  ــخصی س اتحادیه اروپا در حال حاضر در زمینه حفاظت از حریم ش
خود را تدوین کرده است. آنگال موکل صدر اعظم آلمان پشتیبان قاطع نظارت جدی 
ــت، او در سخنرانی خود در داووس تاکید کرد: یکی از اصول  بر فناوری دیجیتال اس
اساسی آلمان این است که باید همواره با اقتصاد بازار هماهنگ بود اما در عین حال 
حریم شخصی نیز باید مورد حفاظت قرار گیرد. اتحادیه اروپا با تصویب »طرح حفاظت 

از داده های عمومی« ، حفاظت بهتر از داده های شخصی را شروع کرده است.
 

ــد شرکت آی بی ام نیز در مصاحبه با رسانه های گروهی  ویرجینیا رومیتی، مدیر ارش
ــرد، به نظر او در صورت  ــابهی را در مورد نظارت دولتی مطرح ک ــکا نگرانی مش آمری
واکنش  بیش از حد شدید نسبت به این خطر همگانی، در نهایت اقتصاد دیجیتالی 

ضرر خواهد کرد.
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نعمت مینوش شفیق، رئیس دانشگاه اقتصاد سیاسی لندن با مثال زدن اروپا گفت که 
در حال حاضر هیچ یک از شرکت های برتر اینترنتی جهان در اروپا نیستند که با رویکرد 
افراطی اتحادیه اروپا ارتباط مستقیم دارد. در سوی دیگر اما باید پذیرفت که مشکالت 
امنیتی مورد بحث در این نشست، بارها برای کاربران مختلف رخ داده و در واقع رابطه 

میان کاربران و فناوری دیجیتال به یک رابطه عشق و نفرت تبدیل شده است.
 

ما یون رییس هیأت مدیره گروه علی بابا به عنوان نماینده شرکت های بزرگ فعال در 
زمینه فناوری های دیجیتال نیز در این نشست نگرانی های خود را بیان کرد: »شخصاً 
به نظارت از پیش تعیین  شده عالقه ای ندارم. بشر هنوز در آغاز عصر دیجیتال قرار دارد. 
نمی توانیم یک جفت کفش به یک بچه سه ساله بدهیم و بعد به او بگوییم که باید تمام 

عمر همان کفش ها را بپوشد. شناخت ما از آینده هنوز خیلی کم است.«

ــکده مطالعات جهانی »روهان هال« وابسته به گروه علی بابا در نشست ساالنه  اندیش
ــار گزارش فناوری دیجیتال و میزان گسترش استفاده از  مجمع اقتصاد جهان با انتش
آن ضمن اشاره به دستاوردهای شگفت انگیز عمومی شدن استفاده از فناوری دیجیتال 
برای چین به سایر کشورهای جهان توصیه کرد استفاده از فناوری دیجیتالی را هر چه 

سریع تر عمومیت بخشند.
این گزارش عالوه بر عنوان کردن تاثیرات مثبت فناوری دیجیتال، به نگرانی های مربوط 
به بیکاری ناشی از پیشرفت فناوری، تجاوز به حریم خصوصی، سیاست های رقابتی کهنه 

و وخیم تر شدن مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا پاسخ می دهد.

ــی های الزم، این گزارش را تایید کرد. مایکل اسپنس،  بانک جهانی پس از انجام بررس
برنده جایزه نوبل اقتصاد در این نشست گفت که این گزارش به معرفی یک شکل جدید 

از توسعه و رشد سریع می پردازد که نه تنها بر توسعه اقتصادی چین تاثیر گذار بوده بلکه 
باعث پیوند خوردن گروه های فقیر جامعه و تأمین منافع در یک ساختار اقتصادی شده 

که نشان دهنده توسعه واقعی است.

ــوم بهمن در نشست ساالنه داووس  ــان معاون رییس جمهوری چین س وانگ چی ش
ــعه علمی و نوآوری فنی است. این  گفت هدف اصلی چهارمین انقالب صنعتی توس
ــید و در عین حال مقررات و  ــیمای جدیدی بر توسعه اجتماعی خواهد بخش امر س
استانداردهای کنونی را به چالش می کشد. کشورهای مختلف باید برحسب واقعیات و 

همگام با زمانه پیشرفت کنند، مقررات نباید جلوی توسعه را گیرد.

  طرح نگرانی حاضران در داووس از پیشی گرفتن تكنولوژی از انسان

ــان، یکی از محورهای اصلی بحث در اجالس  ــی گرفتن تکنولوژی از انس خطر پیش
»داووس« امسال بود.

موضوع مسابقه تکنولوژی های جدید با انسان و خطر پیشی گرفتن تکنولوژی از انسان 
ــریت ایجاد کند، اذهان  و تهدیدهایی که این روند می تواند برای جوامع و آینده بش

شرکت کنندگان در این اجالس را به خود جلب کرده بود. 
توسعه افسار گسیخته تکنولوژی های نوین دیجیتال که با انفجار داده های در گردش 
ــترش ربات ها برای اشتغال در جهان ایجاد می کنند  ــت، تهدیداتی که گس همراه اس
ــترش چشم گیر تکنولوژی هوش مصنوعی برای دمکراسی، از جمله  و تهدیدات گس
ــش هایی بود که در طول برگزاری اجالس داووس مطرح شد و شرکت کنندگان  پرس
ــرات منفی این  ــد و تالش کردند تأثی ــا بحث و گفتگو کردن ــر یک از آنه ــاره ه درب

تکنولوژی ها را بهتر بشناسند.
نابرابری اقتصادی در جهان و نبود یک نظام مالیاتی متناسب که بتواند مانع از افزایش 
شکاف های بیشتر میان طبقات مرفه و کم درآمد شود، از دیگر موضوع های مهم مورد 

بحث در چهل و نهمین اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس بود.
در این اجالس موج جدید فناوری های پیشرفته دیجیتال، خطرات جدی تغییرات آب 
و هوایی برای آینده بشر و راهکارهای بهبود عملکرد و سرعت پیشرفت اقتصاد جهانی، 

از جمله محورهای اصلی شرکت کنندگان بود.
تهدیدی که گسترش ربات ها در جهت حذف بسیاری از مشاغل در جهان ایجـــاد 
ــان ثروتمندان و طبقات  ــکاف می ــرایطی که نابرابری درآمدها و ش می کنند، درش
ــت، از جمله دیگر نگرانی های شرکت کنندکان  ــدت افزایش یافته اس کم درآمد به ش
ــرکت کنندگان  ــیاری از ش در چهل و نهمین اجالس مجمع جهانی اقتصاد بود. بس
ــتی در  ــای خود را از افزایش و قدرت گرفتن احزاب و جنبش های پوپولیس نگرانی ه

چنین شرایطی ابراز داشتند.
منابع: یورونیوز، صدای چین، خبرگزاری فرانسه و سیتنا
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برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با موضوع انقالب بالک چین

رونمایی از دو محصول نوین و نوآور »رمزپویا« و »میزهوشمند« بانک پارسیان

ارتقای سطح امنیت سایبری دستگاه های هوشمند با کمک فناوری بالک چین

ــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، با حضور و سخنرانی  هش
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، اکبر کمیجانی، قائم مقام 
بانک مرکزی، علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و مقامات ارشد بانکی و 

اقتصادی در سالن همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد.
ــامانه های پرداخت  ــده«، »رمز ارزها«، »س ــاوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع ش »فن
ــویی،  ــداری باز«، »تقلب، پول ش ــی، پرداخت و بانک ــن«، »فناوری های مال جایگزی
ــش محور اصلی این  کالهبرداری و روش های مقابله با آن« و »تحول دیجیتال« ش
ــی روندهای صنعت بانکداری و پرداخت با  همایش بودند. همچنین »تبیین و بررس
استفاده از فناوری بالک چین«، »تبیین و بررسی کالن روندهای بین المللی بانکداری 
ــده در حوزه  ــی تحوالت ایجاد ش الکترونیک و نظام های پرداخت«، »تبیین و بررس
ــع و چالش های  ــی و تبیین موان ــا فناوری بالک چین«، »بررس ــاوری اطالعات ب فن
ــده در  ــی تحوالت ایجاد ش پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت«، »تبیین و بررس
حوزه ارز رمزها«، »تبیین و بررسی فضای جدید کسب و کار مالی« اهداف همایش 

بانکداری الکترونیک در هشتمین دوره بود. 

ــگاه بانکداری الکترونیک، دو محصول جدید  بانک پارسیان در نمایش
ــمند« در صنعت بانکداری و  ــوان »رمز پویا« و »میز هوش ــود با عن خ

پرداخت الکترونیک را معرفی کرد.
ــتمین همایش و نمایشگاه  ــیان در هش ــیتنا، بانک پارس به گزارش س
ــاالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با عنوان  تخصصی س
ــود و به عنوان یکی  ــرکت کنندگان ب انقالب )بالک چین( میزبان ش
ــبت به ارایه آخرین  ــگاه جانبی نس از حامیان این همایش، در نمایش
دستاوردهای خود در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، 

اقدام کرد.

کارشناسان بر این باورند که فناوری بالک چین می تواند تا حد زیادی به ارتقای سطح 
امنیت سایبری دستگاه های هوشمند و متصل به اینترنت اشیا کمک کند.

این روزها که امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران از اهمیت خاص 
و بسزایی برخوردار شده است، به نظر می رسد که شرکت های مختلف فعال در حوزه 
تکنولوژی به فکر افزایش امنیت سایبری محصوالت ، خدمات و سرویس های مختلف 
خود هستند و  در این رابطه نیز تالش های زیادی کرده اند تا خیال کاربران متصل به 

دستگاه های مجهز به اینترنت اشیا و گجت های هوشمند را آسوده کنند.
حمالت بدافزارها، باج افزارها و ویروس های رایانه ای که در سال 2017 در مقایسه با 
سال های گذشته به بیش ترین حد خود رسیده بود، حاال بر اساس تازه ترین تحقیقات 
صورت گرفته، پیش بینی شده است که سال جاری میالدی حمالت سایبری توسط 
بدافزارهای جدید رکورد خواهند زد. محققان و متخصصان امنیت سایبری به تازگی 

ــتگاه الکترونیکی که قابلیت  ــد که بالغ بر 100 میلیون دس ــه و اعالم کرده ان دریافت
پشتیبانی از اینترنت اشیاء )IoT( را دارند، در معرض هک شدن و حمالت سایبری 

و بدافزاری قرار دارند.
ــایبری ضعیف گجت و  ــان دهنده امنیت س ــات نش ــن گزارش ها و تحقیق ــه ای هم
دستگاه های هوشمند و چالش های پیش روی اینترنت اشیاست که همواره از سوی 
ــکل و چالش این  ــان فعال در این حوزه به عنوان بزرگترین مش دولت ها و کارشناس

فناوری از آن یاد شده است.
اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند دو واژه به هم وابسته ای است که این روزها زیاد به 
گوش می خورد، چرا که امروزه شرکت های فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری 
اپراتورهای مخابراتی می خواهند رویای شهر هوشمندی را که تمامی اشیاء و وسایل 
آن به اینترنت مجهزند و کارها با سرعت بسیاری قابل انجام خواهد بود، محقق کنند.

ــگران دریافته اند که دستگاه های متصل به اینترنت و گجت های  محققان و پژوهش
ــمند این امکان را به هکرها و مجرمان سایبری  ــمند موجود در شهرهای هوش هوش
می دهند تا به راحتی به اطالعات کاربران و دستگاه های الکترونیکی متصل به اینترنت 
ــیب پذیری های احتمالی آن ها، کنترل و مدیریت  نفوذ و راه پیدا کرده و از طریق آس
تمامی ابزار و دستگاه های متصل به اینترنت را در دستان خود بگیرند و به مقاصد و 

اهداف شوم خود دسترسی یابند.
ــال در صنعت بالک چین توصیه  ــان و تحلیلگران فع ــیاری از کارشناس بنابراین بس
ــکان را می دهد تا با  ــمند این ام ــد که این فناوری به تمامی گجت های هوش کرده ان
سیستم رمزنگاری پیشرفته سطح امنیت سایبری دستگاه های مجهز به اینترنت اشیا 
ــخصی کاربران  را افزایش و ارتقا داده و به حفاظت از حریم خصوصی و اطالعات ش

کمک بسزایی کند.
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سامسونگ هم به ارزهای دیجیتال پیوست

قانونی شدن ارزهای دیجیتال خطرات سرمایه گذاری آن را کاهش می دهد

به نظر می رسد که شرکت سامسونگ نیز قصد دارد به عرضه و انتشار یک کیف پول 
مجازی مبتنی برای ارزهای دیجیتال رمزپایه روی بیاورد.

با توجه به اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در جهان، کاربران زیادی 
به استخراج و سرمایه گذاری در آنها روی آورده و از این طریق سعی دارند که ثروت 

هنگفتی را به جیب بزنند.
ــر شده در وب سایت phonearena حاکی از آن است  تازه ترین گزارش های منتش
که شرکت سامسونگ هم زمان با معرفی و عرضه گوشی جدید و پرچمدار گلکسی 
اس 10 تصمیم گرفته است یک کیف پول مجازی مبتنی بر پلت فرم بالک چین را 
نیز عرضه و ارائه کند تا بدین ترتیب نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران و عالقمندان 

به رمز ارزها را به سمت و سوی خود جلب کند.
تصاویر و گزارش هایی که در فضای مجازی منتشر شده به وضوح نشان می دهد که 
ــونگ نیز به منظور عقب نماندن از میدان رقابت تنگاتنگی که میان غول های  سامس
ــده همچون  تکنولوژی در جهان برای ورود به صنعت ارزهای دیجیتال رمزنگاری ش
بیت کوین در گرفته است، سعی دارد به کاربران گوشی و محصوالت خود این امکان 
را بدهد تا از درگاه و پلت فرمی ایمن به استخراج و سرمایه گذاری رمزارزهای موردنظر 

خود بپردازند و در کیف پول مجازی خود نگهداری و استفاده کنند.
ــال جاری  ــونگ در جریان رویدادی در تاریخ 20 فوریه س ــار می رود که سامس انتظ

میالدی از جدیدترین گوشی پرچمدار خود یعنی گلکسی اس 10 رونمایی کند.
فناوری ارزهای دیجیتالی رمز پایه همچون بیت کوین یک پول رمزنگاری شده است، 
ــران می دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را  ــن امکان را به کارب ای
ــناس باقی می مانند. ارزهای  ــام دهند و هم چنین هویت طرفین معامله نیز ناش انج
ــده باید توسط سخت افزارهای قدرتمندی که معموالً کارت  دیجیتالی رمزنگاری ش

گرافیک موجود در ابررایانه هاست، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمز پایه غیرقابل هک هستند و باید به صورت ناشناس 
و با استفاده از سخت افزارهای قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص استخراج این نوع 

ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطالح ماینینگ شوند.
ــورهای جهان در ابتدا در تالش بودند تا این پول بی افسار را کنترل  ــیاری از کش بس
ــر این باورند  ــکان محدود کنند؛ چراکه آن ها ب ــالت با آن را تا حد ام ــرده و معام ک

ــلحه، تجهیزات  بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اس
تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضائی و پلیس 
نمی توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن 
ــود. این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست،  می ش

استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعالم کرده اند.
طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری هم چون بیت کوین، 
ــده و کاربران  ــتقبال بی نظیری برخوردار ش ــرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و اس مون
ــتخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی  ــیاری در جهان به دنبال اس بس
ــتند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به  هس

پول زیادی دست پیدا کنند.
بیت کوین از سال 2009 میالدی معرفی شد و به تدریج به مشهورترین ارز دیجیتالی 

در سراسر جهان که ارزش بسیار باالیی پیدا کرد، تبدیل شد.
ــرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن های مختلف در جهان  غول های تکنولوژی و ش
در طول مدت یک سال گذشته، به سمت و سوی عرضه پلت فرمی برای استخراج و 

نگهداری ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده روی آورده اند.

ــده در  ــدن ارزهای دیجیتال رمزنگاری ش ــن باورند که قانونی ش ــان بر ای کارشناس
کشورهای جهان، ریسک سرمایه گذاری و معامالت آن را به شدت کاهش خواهد داد.
بیت کوین در ماه های گذشته بخصوص نوامبر سال 2018 میالدی با کاهش شدیدی 
ــیاری از تحلیلگران از آن  ــد، به گونه ای که بس در ارزش خود در برابر دالر مواجه ش
به عنوان سقوط آزاد بیت کوین نام می برند و آن را بزرگترین کاهش ارزش بیت کوین 

از آوریل سال 2011 میالدی تاکنون نامیده اند.
ــال 2018 میالدی به زیر چهار هزار دالر  ارزش بیت کوین در حالی در ماه پایانی س
سقوط کرد که در ماه قبل از آن باالی شش هزار دالر بود و بسیاری از کارشناسان و 

تحلیلگران فعال در حوزه بازار ارزهای دیجیتال نیز برآورد کرده بودند که ارزش آن تا 
15 هزار دالر نیز خواهد رسید.

ــه آن کمتر از چند دالر بود،  ــال های اولیه معرفی و عرض قیمت بیت کوین که در س
ــید و مورد توجه بسیاری از  ــته به مرز 20 هزار دالر نیز رس ــامبر سال گذش در دس
معامله گران و سرمایه گذاران در جهان واقع شد و خیل عظیمی از افراد نیز توانستند با 

استخراج و خریداری این ارز دیجیتال رمزپایه به ثروت کالنی دست یابند.
حاال به تازگی تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده 
ــان کرده اند که خطرات و ریسک های سرمایه گذاری با قانونی شدن ارزهای  خاطرنش
رمزنگاری شده همچون بیت کوین در کشورهای جهان به میزان قابل توجهی کاهش 

پیدا خواهد کرد.
ــایت cointelegraph، به باور آنها ارزهای مجازی پایدار  ــاس گزارش وب س بر اس
موسوم به استیبل کوین در صورتی که مورد حمایت از سوی دولت های مختلف قرار 
بگیرند، قادر خواهند بود تحوالت عظیمی را در بخش اقتصاد کالن کشورهای مختلف 
ایجاد کنند. در غیر این صورت، بدون شک اقتصادهای جهانی، برنامه ها، نوآوری های 
اقتصادی و فضای سرمایه گذاری  با مشکالت متعددی مواجه خواهد شد و شکوفایی 

آن در نطفه خفه خواهد شد.
ــانات بسیار کمتری در  ــته به دالر، نوس آنها معتقدند که ارزهای مجازی پایدار وابس
ــه با ارزهای دیجیتال معمول همچون بیت کوین تجربه خواهند کرد. الزم به  مقایس
ذکر است که ارزهای مجازی پایدار مبتنی بر فناوری بالک چین بوده و می توانند در 

سراسر جهان به عنوان یکی از روش های پرداخت استفاده شوند.
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توسعه  فناوری بالک چین به عنوان پیام رسان بانکی توسط پست بانک؛ ابالغ نتایج حاصل از ایجاد این زیرساخت به بانک مرکزی

اقدامات توسعه ای پست بانک در حوزه  بالک چین برای کشور مفید است

مسوولیت تامین مالی نیازهای پژوهشی توسط پست بانک و مسوولیت تولید منونه رمز ارز با پژوهشگاه ارتباطات

پست بانک می تواند برای استفاده  بهرت از فرصت ها و شناسایی تهدیدهای بالکچین موثر باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، خرب داد:

رییس پژوهشکده  پولی و بانکی:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: رمز ارزها یک بحث تکنولوژی است که پست 
بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه فناوری اطالعات توسعه زیرساخت پیام رسان بین 
ــعب مبتنی بر فناوری بالک چین را در دستور کار قرار داد تا نتایج حاصل از ایجاد  ش
این زیرساخت و عملیاتی شدن آن به بانک مرکزی ابالغ شود.مهندس آذری جهرمی 
ــب و کارهای نوپا در هشتمین  ــت تخصصی فرصت ها و چالش های کس که در نشس
همایش ساالنه  بانکداری الکترونیک سخن می گفت، خاطرنشان کرد: چند روز پیش بود 
که شرکت دیجیتال اوشن به عنوان یکی از سرویس دهندگان خدمات رایانش ابری و 
خدمات شبکه بدون هیچ دلیلی و بر اساس تحریم های بین المللی شرکت های ایرانی 
را فیلتر کرد و بر همین اساس ضرورت دارد تا ما در مقابل تهدیدها بتوانیم زیرساخت 
ــتا نیز زیرساخت های بانکی به عنوان یکی از  ــی کنیم. در همین راس هایمان را بررس

زیرساخت های حیاتی کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: مثال قطع اینترنت ضرورتی نداشت به صورتی 
مطرح شود که حساسیت ایجاد کند، اما موضوعی که روشن است این است که باید زیر 
ساخت حیاتی کشور از جمله بانکداری الکترونیک در برابر تحریم ها و تهدیدات سایبری 
پایدار باشد.وی با بیان اینکه پست بانک به دنبال توسعه فناوری بالک چین به عنوان 

پیام رسان بانکی است، اظهار داشت: بحث رمز ارزها یک بحث تکنولوژی است که پست 
بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه فناوری اطالعات توسعه زیرساخت پیام رسان بین 
شعب مبتنی بر فناوری بالک چین را در دستور کار قرار داد تا نتایج حاصل از ایجاد این 

زیرساخت و عملیاتی شدن آن به بانک مرکزی ابالغ شود.
آذری جهرمی افزود: پست بانک در زمینه ارز رمزنگار تولید یک نمونه تحقیقاتی را در 
دستور کار قرار داد که بر این اساس، پست بانک مسئول تامین مالی نیازهای پژوهشی و 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات مسئول انجام و تولید نمونه رمز ارز شد.
ــعه  ــرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بدنبال توس ــان ک وزیر ارتباطات خاطرنش
ــت و در همین راستا اقداماتی را  ــی در حوزه ارزهای رمزنگار و بالک چین اس پژوهش
با پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام داده است.وی با اشاره به بحث اشتراک 
ــی استارتاپ ها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری  گذاری داده های دولتی برای دسترس
اطالعات بحث open data را به صورت جدی دنبال می کند و فعالیت هایی در این 
ــروع شده است. در حوزه دسترسی های دولتی اقداماتی نظیر کارت سوخت  زمینه ش
انجام شده و در حوزه ارائه سرویس به کسب و کارهای نوپا نیز سرویس های متعددی 
در دستور کار سازمان فناوری اطالعات ایران برای آزادسازی است.آذری جهرمی افزود: 
ــی از وجود مشکل یا کند بودن ارائه دسترسی به شرکت های نوپا وجود ندارد  گزارش
ــی کنیم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دنبال  ــئله را بررس اما می توانیم این مس
ارائه دسترسی سامانه شاهکار برای احراز هویت به کسب و کارهای استارتاپی و فعالین 
بخش خصوصی است.وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات مشترک وزارت ارتباطات و بانک 
مرکزی گفت: کمیته ای برای مقررات گذاری برای حوزه پرداخت الکترونیک و فناوری 
های مالی تشکیل شده که در آن وزارت ارتباطات با بانک مرکزی قانونگذاری در این  
حوزه را با هماهنگی یکدیگر انجام می دهند و هدف این کمیسیون برگزاری جلساتی 

مرتب و رشد بیشتر در صنعت پرداخت و فناوری اطالعات است.
وی تاکید کرد: سازمان فناوری اطالعات ایران به دنبال حذف قبوض کاغذی و استفاده 
ــت که می تواند قدمی برای گسترش  از ظرفیت فین تک ها برای پرداخت قبوض اس

صنعت فین تک باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: توسعه ی فناوری بالک چین به عنوان پیام رسان 
بانکی توسط پست بانک برای کشور مفید است و کمک می کند که در جهت استفاده   بهتر 
از فرصت هایی که این پدیده ی نوظهور برای ما ایجاد می کند و جلوگیری از تهدیدهای آن، 
هشیار و آگاه باشیم و بتوانیم از آن بهتر استفاده کنیم.دکتر علی دیواندری در گفت وگو 
با سیتنا پیرامون توسعه  فناوری بالک چین به عنوان پیام رسان بانکی توسط پست بانک، 
ــت که ماهیت کسب و کارها را تغییر  ــیع اس گفت: اثرات انقالب بالکچین به قدری وس
می دهد و اثر مستقیمی در نظام بانکی دارد، لذا الزم است همه روی این موضوع کار کنند 
و نمونه هایی از این مورد به صورت کارگروه ساخته شود؛ هم برای کارهای اداری و اجرایی 
خودشان و هم برای کارهای پولی و بانکی.وی، ادامه داد: ما به عنوان پژوهشکده  پولی و 
بانکی از هر نوع مطالعه ای که در بکارگیری بالکچین انجام شود استقبال می کنیم و خود ما 
هم گروهی داریم که روی این مساله مطالعه می کند و با فعاالن بازار که روی این موضوع 
کار می کنند نیز ارتباط داریم.رییس پژوهشکده پولی و بانکی، اظهار کرد: اقدامی که پست 
بانک انجام می دهد را تحسین می کنم؛ چراکه این بانک تالش می کند تا در این زمینه 
کار کند، دقیقا این نوع فعالیت ها که جنبه  R&D و تحقیق و توسعه دارد، برای کشور 
مفید خواهد بود و کمک می کند که در جهت استفاده  بهتر از فرصت هایی که این پدیده  

نوظهور برای ما ایجاد می کند و جلوگیری از تهدیدهای آن، هشیار و آگاه باشیم و بتوانیم 
از آن بهتر استفاده کنیم.
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با ایجاد شعب پست بانک و راه  اندازی دستگاه های خودپرداز در مناطق روستایی، خدمت رسانی مناسبی انجام شده  است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پست بانک در حوزه  خورده بانکداری موفق عمل کرده است

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس:

ــورای اسالمی، گفت: بانک های زیادی در  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش
کشور داریم که از نیازمان هم بیشتر هستند، اما در مساله خورده بانکداری ضعف داریم 
که این کار بر عهده ی پست بانک است که البته در این حوزه تا به حال هم خوب عمل 
کرده است،عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای 
اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سیتنا پیرامون عملکرد پست بانک به عنوان 
ــیدگی به  ــت بانک خورده بانکداری و رس بانکی تخصصی حوزه ی ICT، گفت: کار پس
مناطق محروم و روستایی است.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
ــتند، اما در  ــتر هس ــور داریم که از نیازمان هم بیش اظهار کرد: بانک های زیادی در کش
ــاله ی خورده بانکداری ضعف داریم که این کار بر عهده ی پست بانک است.اکبریان  مس
خاطرنشان کرد: پست بانک باید خورده بانکداری را پیش برد که تا به حال هم خوب عمل 
کرده است،رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: در عین 

حال پست بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه ICT جای کار بیشتری دارد.

مدیرعامل پست  بانک  ایران: متام شاخصه های یک بانک مردمی و خدمت رسان را داریم

مدیرعامل پست بانک ایران، درمراسم معارفه مدیر امورسرمایه انسانی و پشتیبانی، گفت: 
این بانک با عملکرد موفق درحوزه های مختلف نشان داده است که تمام شاخصه های 
یک بانک مردمی و خدمت رسان را دارد.دکتر خسرو فرحی، تصریح کرد: نیروی انسانی 

ــیر رشد سازمان هاست و فعالیت در این بخش نیازمند برنامه ریزی و  جهت دهنده مس
ــت.وی، لزوم افزایش سطح اثربخشی و بهره وری کارکنان درکنار  تدبیر آینده نگری اس
برنامه های جذب نیرو را ضروری دانست و تصریح کرد: تعیین پست بانک ایران ازطرف 
ــعه ای و تخصصی حوزه  دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان بانک توس
فناوری اطالعات، نیازمند اجرای برنامه های اصولی برای تأمین نیروی موردنیاز و آموزش 
ــت بانک ایران، افزود: مهندس مهدی  ــت.مدیرعامل پس ــتمر نیروهای موجود اس مس
عسگری زاده تخصص و تجربیات موفقی در فعالیت های حوزه فناوری اطالعات و تعامل 
با سازمان های خدمت رسان این حوزه دارد و مطمئناً این تجارب در پیشبرد برنامه ها و 
اهداف بانک تأثیر مطلوبی خواهد داشت.مدیرعامل پست بانک ایران در پایان این مراسم 
با اهداء لوح از فریدون کهزادیان مدیر سابق امور سرمایه انسانی و پشتیبانی و اکبر غالمی 
رئیس سابق اداره کل روابط عمومی تقدیر و حکم انتصاب مهندس عسگری زاده را به 

عنوان مدیر جدید امور سرمایه انسانی و پشتیبانی این بانک اهدا نمود.
ــت، مهندس عسگری زاده پیش از این، مسئولیت های مدیرکل ارتباطات و  گفتنی اس
ــازمان ملی جوانان  فناوری اطالعات، مدیرکل تعاون، مدیرکل ثبت احوال، مدیریت س

استان هرمزگان را برعهده داشته است.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: با ایجاد شعب پست بانک و 
راه اندازی دستگاه های خودپرداز در مناطق روستایی، خدمت رسانی مناسبی صورت گرفته 
است.دکتر سیدتقی کبیری، نماینده  مردم خوی و چایپاره در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
سیتنا، پیرامون ارائه خدمات پست بانک در مناطق روستایی، گفت: یکی از کارهای خوبی 
که در وزارت ارتباطات و باالخص در بحث پست بانک اتفاق افتاده است، خدمات روستایی 
است. حداقل همین امسال مواردی در حوزه  انتخابی شهرستان خوی اتفاق افتاد؛ برای 
منطقه ای که شاید باالی ۴0 روستا در بخش صفائیه داشت، با ایجاد شعب پست بانک و 
به دنبال آن آوردن دستگاه خودپرداز، بخشی از سرویس ها برای رفاه بیشتر مردم روستایی 
اتفاق افتاد.وی ادامه داد: در گذشته شاید یک فرد روستایی به دلیل فاصله  زیاد از شهر، 
باید دو روز وقت می گذاشت و حداقل 200 هزار تومان هزینه می کرد تا کار بانکی خود را 
انجام دهد.نماینده  مردم خوی و چایپاره در مجلس، اظهار کرد: به نظر می رسد باید خدمات 
بانکی در روستاها کامل شود و خوشبختانه در حوزه  وزارت ارتباطات کارهای خوبی انجام 
شده است، خصوصا در ارائه  کارتخوان هایی که برای روستاها در نظر گرفته اند و به دنبال 
آن سرویس هایی که پست بانک در روستاها ارائه می دهد.دبیر دوم کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی، افزود: هنوز نیاز جامعه  هدف روستایی به این بخش زیاد است. اگر 

پست بانک بتواند سریع تر و گسترده تر خدماتش را توسعه دهد، می تواند بخش عظیمی 
از مشکالت روستاییان حداقل در بحث خدمات روزمره و به دنبال آن بحث اشتغال که 
وابستگی به این بخش دارد را حل کند.کبیری، خاطرنشان کرد: تا به حال عملکرد پست 

بانک نسبت به امکانات موجود، خوب بوده است.
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عرضه نمایشگاهی محصوالت دانش بنیان و استارتاپی تسهیل می شود

کاهش درآمد اپل از فروش آیفون؛ افت بازار چین و قیمت های باالی محصوالت!

سامسونگ از موبایل 5G خود رونمایی می کند

ساناز توکلی افشار

ــرکت  ــت جمهوری و ش ــاس تفاهم نامه ای که بین معاونت علمی وفناوری ریاس بر اس
سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران منعقد شد، عرضه نمایشگاهی 

محصوالت و توانمندی شرکت های دانش بنیان و استارتاپی تسهیل می شود.
تفاهم نامه همکاری های مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت 
ــهامی نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران با حضور سورنا ستاری معاون علمی و  س
فناوری رئیس جمهوری و بهمن حسین زاده سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه های 

بین المللی جمهوری اسالمی ایران، به امضا رسید.
ــتاری در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت شرکت های دانش بنیان و  س
استارتاپی در عرضه محصوالت و خدمات، گفت: باید برای عرضه محصوالت و خدمات 

این شرکت ها به سمتی حرکت کنیم که نمایشگاه هایی تقاضامحور برپا شود.
ــرکت های  ــت علمی در این زمینه از عرضه محصوالت و خدمات ش ــزود: معاون وی اف
دانش بنیان در نمایشگاه های تقاضامحور حمایت می کند.به گفته معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، در حوزه های تخصصی مانند فوالد، نفت، گاز و غیره تقاضاهای بسیاری 
ــتر  برای نمایش خدمات و محصوالت به صورت بالقوه وجود دارد که با ایجاد یک بس
مناسب تقاضامحور در بخش دانش بنیانی، می توانیم به این تقاضاها پاسخ دهیم.مدت 
اعتبار تفاهم نامه از تاریخ امضا و مبادله آن به مدت دو سال است و در پایان دوره بر اساس 
ارزیابی و تحلیل نتایج بدست آمده آن قابل تمدید خواهد بود.زمینه های همکاری در 
تفاهم نامه مذکور نیز شامل »بهره برداری از ظرفیت های موجود دو طرف در راستای رشد 
و توسعه توانمندی های فناورانه کشور از طریق معرفی محصوالت، خدمات و تولیدات 
دانش بنیان در نمایشگاه های تجاری« و »تنظیم تقویم نمایشگاه های حوزه های فناورانه 

و دانش بنیان در داخل و خارج از کشور« می شود.
در این تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد شد که ارائه فهرست 
ــاس اولویت های مورد نظر را تهیه کند، همچنین  ــنهادی بر اس ــگاه های پیش نمایش

نشست های مشترک دو طرفه برای نهایی سازی عناوین نمایشگاه های داخلی و خارجی 
را برگزار کند.»حمایت و اختصاص تسهیالت برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی مورد توافق طرفین«، »جذب و معرفی شرکت های منتخب دانش بنیان 
و شرکت های صادراتی به منظور حضور و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی«، 
»استفاده از نام و لوگوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در مکاتبات«، 
»تهیه فرم های اطالع رسانی و بنرهای تبلیغاتی در نمایشگاه های مورد توافق«، »همکاری 
در تعیین چارچوب محتوایی برگزاری نمایشگاه های فناوری داخلی و بین المللی از قبیل 
ــی و برنامه ریزی و برگزاری  نوع فناوری های قابل ارائه« و »برگزاری کارگاه های آموزش
نمایشگاه های حوزه فناوری در محل دائمی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی« از 

دیگر تعهدات معاونت علمی در این تفاهم نامه است.

تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل، از احتمال کاهش قیمت آیفون در بعضی کشورها 
ــی هوشمند خبر داده است.به گزارش  ــتر فروش این گوش برای جلوگیری از افت بیش

بی بی سی، در آخرین گزارش فصلی اپل، درآمد این شرکت از فروش آیفون، که بیشترین 
ــرکت را دارد، 15 درصد کاهش داشته است.مجموع درآمد اپل  ــهم از درآمد کل ش س

نسبت به سال گذشته با پنج درصد کاهش به حدود 8۴.۳ میلیارد دالر رسیده است.
شرکت اپل پیش از این یکی از دالیل کاهش درآمد را افت بازار چین عنوان کرده بود.

اما تیم کوک، مدیرعامل اپل به مشتریان گفت که این شرکت قیمت های باالی محصوالت 
ــدن  ــه افزایش ارزش دالر باعث گران تر ش ــاله می داند.او گفت ک ــی از مس را هم بخش
ــده و به بازار فروش در اقتصادهای نوظهور لطمه زده  محصوالت اپل در نقاط دیگر ش
ــت.کوک گفت که اپل بازنگری در قیمت  آیفون را برای محافظت از مشتریانش در  اس
برابر نوسانات ارزی آغاز کرده است.با وجود این مدیران اپل می گویند که چالش های این 
شرکت همچنان ادامه خواهد داشت.اپل پیش بینی کرده که درآمد این شرکت در سه 
ــت کم ۳.۴  ــد که کاهش دس ماه منتهی به ۳1 مارس بین 55 تا 59 میلیارد دالر باش

درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

گزارش های مختلف حاکی از آن است که نسخه ای از موبایل گلکسی اس 10 با فناوری 5G در سال جاری 
عرضه خواهد شد.گزارش رسانه های مختلف فناوری حاکی از آن است که نسخه  فایو جی گلکسی اس 10 
سامسونگ با حافظه  داخلی 25۶ گیگابایتی رونمایی می شود.نسخه فایو جی این گوشی دارای نمایشگر 
ــاعتی است.این گوشی با  ــتی و باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر س ۶.7 اینچی، چهار دوربین در پنل پش
ــت و از بریدگی باالی نمایشگر هم در طراحی آن استفاده  ــی اس 10 ایکس نام گذاری شده اس نام گلکس
شده است. این گوشی هوشمند احتماال حافظه  رم هشت گیگابایتی دارد.فایو جی قرار است سرعت بسیار 
ــته باشد. اولین مودم فایو جی ساخت شرکت کوالکام است و تا سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه را  باالیی داش
پشتیبانی می کند. چنین سرعتی 257 برابر بیشتر از پرسرعت  ترین شبکه ال تی ئی موجود در آمریکا است.
پیش تر اعالم شده بود شرکت سامسونگ توانسته است، اولین تماس ویدیویی فایو جی جهان را انجام دهد.
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سامسونگ گجت های پوشیدنی جدید معرفی می کند

تصمیم جدی هواوی برای سبقت از سامسونگ!

آیفون SE به قیمت 249 دالر دوباره به بازار آمد

سامسونگ دو دستبند سالمت با نام های Galaxy Fit  و Galaxy Fit e و یک مدل 
ــد  جدید EarBuds به نام Galaxy Buds را به زودی معرفی می کند.به نظر می رس
که باالخره سامسونگ برای معرفی یک دستبند سالمت جدید آماده شده است. نام این 
ــتبند سالمت جدید Galaxy Fit  است که در دو نسخه با نام های متفاوت عرضه  دس
خواهد شد. این دو دستبند با شماره مدل های SM-R۳70 و SM-R۳75 ثبت شده اند.آن 
طور که SamMobile اعالم کرده نام یکی از این دستبندهای سالمت Galaxy Fit e و 
دیگری Galaxy Fit است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست حرف E اضافه شده به نام 
یکی از آن ها مخفف چه چیزی است اما ممکن است به این دلیل باشد که احتماالً یکی از 
آن ها از eSIM پشتیبانی می کند.یکی دیگر از گجت های جدید پوشیدنی سامسونگ که 
به تازگی گواهی خود را دریافت کرده، Galaxy Buds است. البته این نامی است که ما 

فعالً آن را استفاده می کنیم و ممکن است در آینده تغییر کند.
 Galaxy Buds جانشین مدل پیشین خود یعنی Gear IconX است. در حال حاضر 
 Galaxy Buds ــت نداریم. تنها اطالعات ما از ــتگاه در دس اطالعات زیادی از این دس
ــت که این دستگاه به تازگی در لیست سایت Bluetooth SIG با شماره مدل  این اس
SM-R170 قرار گرفته است.قرار است این دستگاه با پشتیبانی از بلوتوث 5.0 و حافظه 
داخلی 8 گیگابایت عرضه شود. این میزان حافظه داخلی در مدل های پیشین این دستگاه 
به چشم نمی خورد. برای ما جالب است بدانیم که سامسونگ از قرار دادن این میزان حافظه 
در Earbuds چه قصدی دارد.شایعاتی مبنی بر اینکه نسل بعدی AirPods اپل قابلیتی 

برای کنترل وضعیت سالمت کاربر دارد، پخش شده است. احتماالً این دستگاه در نیمه 
اول سال 2019 رونمایی شود. هنوز مشخص نیست که اپل در این سری از محصوالتش 
کدام یک از قابلیت های کنترل سالمت را استفاده خواهد کرد اما آن طور که معلوم است 
برای بسیاری از دستگاه های پوشیدنی مهم شده که یک قابلیت هم برای سالمتی کاربر 
ارائه کنند. این مسئله سال گذشته با عرضه اپل واتچ سری ۴ و قابلیت ثبت نوار قلب کاماًل 
تایید شد.رونمایی محصوالت Galaxy Buds و Galaxy Fit در رویداد آنپک گلکسی 
S10 انجام خواهد شد. البته ممکن است این شرکت قصد داشته باشد، رونمایی محصوالت 

پوشیدنی خود را به تعویق بیاندازد.

هواوی قصد دارد با پیشی گرفتن از سامسونگ، تا سال 2020 میالدی به بزرگترین شرکت 
تولیدکننده موبایل در جهان تبدیل شود.شرکت هواوی که از بزرگترین تولیدکنندگان 
موبایل در جهان به شمار می رود، حاال به تازگی اعالم کرده است که در نظر دارد تا سال 
2020 میالدی از سامسونگ نیز که هم اکنون در رتبه نخست جهان جای دارد، سبقت 
گرفته و به بزرگترین تولیدکننده گوشی های هوشمند در جهان تبدیل شده و بیشترین 
سهم از بازار فروش این محصوالت را به خود اختصاص دهد.این در حالی است که هواوی 

در طول یک سال گذشته بخصوص ماه های اخیر با مشکالت و چالش های امنیتی فراوانی 
ــت و فعالیت مخابراتی و فروش محصوالتش در کشورهایی نظیر ایاالت  ــده اس روبرو ش
متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون 
آلمان، بلژیک و لهستان ممنوع اعالم شده است که همین امر نیز درآمدزایی و سودآوری 
این غول تکنولوژی چینی را به مخاطره انداخته است.ماجرا از اوایل سال 2018 میالدی 
آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که گوشی های هوشمند ساخت 
ــرکت های چینی نظیر هواوی و زدتی ای از شهروندان و مقامات آمریکایی جاسوسی  ش
می کنند و اطالعات شخصی و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین می دهد تا علیه 
ــر شــده در وب سایت  ــتفاده کند.در آخرین آمارهای منتش ایاالت متحده از آن ها اس
ــونگ، هواوی و اپل به ترتیب سه تولیدکننده بزرگ گوشی های  BGR india، سامس
ــتین بار، این شرکت توانسته بود عنوان دوم را  ــمند در جهان بودند که برای نخس هوش
ــتری را از آن خود کند.با وجود تمام  ــرکت آمریکایی اپل بگیرد و سهم فروش بیش از ش
ــورهای بزرگ جهان و چالش های امنیتی متعددی که با آن روبرو شده  تحریم های کش
است، هواوی تصمیم گرفته است که در یک اقدام بزرگ، به افزایش نفوذ خود در بازار سایر 
کشورهای جهان کمک کرده و بدین ترتیب سهم خود را از بازارهای جهانی موبایل افزایش 

دهد و از سامسونگ نیز سبقت بگیرد.

اپل قبل از توقف کامل تولید آیفون نسبتا قدیمی اس ای خود ترجیح داده مجددا این گوشی 
هوشمند را به قیمت 2۴9 دالر روانه بازار کند.به گزارش انگجت، این شرکت بی سروصدا 
فروش آیفون اس ای را از سر گرفته و مدل ۳2 گیگابایتی گوشی یادشده را به قیمت 2۴9 
دالر و مدل 128 گیگابایتی آن را به قیمت 299 دالر به فروش می رساند.دو گوشی یادشده 
در ابتدا به قیمت های ۳۴9 و ۴۴9 دالر روانه بازار شده بودند و عرضه ارزان قیمت آنها تا به 
حال سابقه نداشته است. آیفون اس ای اولین بار در سال 201۶ به بازار آمد و با استقبال کم 
و بیش خوبی مواجه شد.گوشی یادشده مجهز به دوربین 12 مگاپیکسلی و پردازنده ای 9 
است و البته قادر به اجرای تازه ترین نسخه از سیستم عامل آی او اس می باشد که برای آن 
مزیتی قابل توجه محسوب می شود. تا به حال کمتر سابقه داشته که اپل گوشی های خود 

و حتی گوشی های قدیمی خود را با چنین تخفیف باالیی روانه بازار کند.
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هواوی اولین گوشی 5G خود را در کنگره  جهانی موبایل رونمایی می کند

فیلم های مورد عالقه خود را در نتفلیکس استوری کنید

تأثیر فناوری 5G بر صنعت تلویزیون

به نظر می رسد که هواوی قصد دارد در جریان برگزاری کنگره MWC  از نخستین 
گوشی هوشمند مجهز به فناوری شبکه 5G خود رونمایی کند.

ــترش تالش و فعالیت  با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گس
ــعه  ــای بین المللی برای برقراری و توس ــوژی و اپراتوره ــرکت های مختلف تکنول ش
ــاخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت، می توان گفت که یک ماراتن  زیرس
ــت و هر یک از آن ها در  و رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی درگرفته اس
تالشند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی و بهره برداری از 
جدیدترین نسل از اینترنت 5G را در اختیار کاربرانشان قرار می دهند. نسل پنجم شبکه 

تلفن همراه، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از 
نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.

ــت که شرکت های  ــده اس ــال های اخیر موجب ش رکود بازارهای جهانی موبایل در س
ــی های هوشمند به فکر ایجاد نوآوری های جدیدی همچون فناوری  تولیدکننده گوش
شبکه نسل پنجم اینترنت و صفحه نمایش تاشو و انعطاف پذیر بیفتند تا بتوانند این 
صنعت را با تغییر و تحوالت مثبتی مواجه کرده و خرید و فروش در بازارهای جهانی 

موبایل را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
ــاوری نوینی به بازارهای جهانی موبایل،  ــار خبری مبنی بر ورود چنین فن بعد از انتش
ــونگ، ال جی، هواوی، شیائومی و لنوو همگی از  ــرکت های مختلف از جمله سامس ش
برنامه های خود برای رونمایی از نخستین گوشی هوشمند مجهز به این فناوری سخن 
گفتند.همانطور که پیشتر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران برآورد کرده بودند، یکی 
از ترندهای برتر نمایشگاه های علم و فناوری در سال جاری میالدی، گوشی های مجهز 
به فناوری اینترنت 5G و صفحه نمایش های تاشو و انعطاف پذیر خواهد بود و حاال این 

پیش بینی به نظر می رسد که درست از آب درآمده است.

ــترکان این سرویس پخش آنالین فیلم  ــت که مش نتفلیکس به تازگی اعالم کرده اس
ــتوری های  ــس قادر خواهند بود محتوای موردعالقه خود را در اس ــریال از این پ و س
اینستاگرام با دوستان خود به اشتراک بگذارند.نتفلیکس بدون شک یکی از محبوب ترین 
و معروف ترین شبکه های اینترنتی استریم برای پخش آنالین فیلم و سریال در جهان 
ــازی پلتفرم خود با شبکه اجتماعی  ــوب می شود، حاال به تازگی از یکپارچه س محس
ــتاگرام خبر داده که بوسیله آن کاربران و مشترکانش از این پس می توانند فیلم  اینس
و سریال های موردعالقه خود را به صورت استوری در اینستاگرام به اشتراک بگذارند.
ــاس گزارش وب سایت phonearena ، این روزها که اینترنت و سرویس های  بر اس
مبتنی بر آن تمام بخش های مختلف زندگی ما را در برگرفته  است، خیل عظیمی از 
کاربران حتی فیلم و سریال های مورد عالقه خود را نیز از طریق شبکه های استریم و 
پخش آنالین و اینترنتی مشاهده و تماشا می کنند.تماشای فیلم از طریق نتفلیکس و 
سایر شبکه های اینترنتی مشابه آن بدین صورت است که کاربران با پرداخت مبلغی پول 
و شارژ ماهانه بسته های اینترنتی، قادر خواهند بود تمامی فیلم و سریال های موجود در 

این شبکه ها را مشاهده و تماشا کنند.
ــی های آیفون  ــت که این قابلیت جدید تنها برای کاربران گوش البته الزم به ذکر اس

مبتنی بر سیستم عامل آی او اس قابل دسترس و استفاده است و تمامی کاربرانی که از 
دستگاه های آیفون و آیپد اپل بهره می برند، می توانند نظرات خود را در مورد محتوای 

مورد مشاهده به صورت استوری منتشر کنند.

فناوری 5G در دهه آینده معادل 7۶5 میلیارد دالر از صنعت رسانه را تحت الشعاع خود 
ــه تحقیقاتی Ovum که گزارش 5 جی را برای اینتل تهیه کرده،  قرار می دهد.موسس
نوشت: به خصوص از سال های 202۳ تا 2025 نوع محصوالت تولیدی و نوع نگاه ما به 

تلویزیون بر اساس سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ روی 5 جی تغییر خواهد کرد که 
این تغییرات را تا 5 سال آینده به طور کامل لمس خواهیم کرد.

ــاس تعاریف جدید،  ــن« می گوید: بر اس »رابرت پاورز« مدیر اجرایی »فاکس اینوویش
واقعیت افزوده / AR تجربیات تلویزیونی بر مبنای مکانی را )مانند پارک های موضوعی 

یا محیط های دانشگاهی( به تماشاچی می دهد.
طبق محاسبات فنی یک دقیقه تولید واقعیت افزوده ۳۳ برابر دیتای یک دقیقه ویدئو 

بر مبنای ۴80 پیکسل است.
به زودی شیشه جلوی خودرو تبدیل به صفحه تلویزیون بزرگ می شود و تبادل دیتا با 
سرعت باال فقط از عهده 5G برمی آید و بخشی از محتوای نمایش داده شده می تواند 

محتوای تلویزیونی باشد که روی 5 جی عرضه می شود.
دستگاه های موبایل وکنسول های بازی در چرخه 5G قرار گرفته و تاخیر هنگام بازی 

و ... دیده نخواهد شد.
ــاس 5G بالغ  بر ۳5  ــال 2020 در بازار آمریکا محتوای تبلیغات تلویزیونی بر اس تا س
میلیارد دالر خواهد شد و سرویس های ویدئویی بر اساس آن شکل گرفته و فرمت های 

جدید بازار را سیطره خواهد کرد.
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اپ استور 88 درصد بیشتر از گوگل پلی درآمد دارد

لپ تاپ های جدید ایسوس به خاورمیانه عرضه  می شود

کاربران از باتری گوشی وان پالس 6T گله و شکایت دارند

ــر شده حاکی از آن است که درآمد فروشگاه اینترنتی اپ  تازه ترین گزارش های منتش
استور اپل در سال 2018 میالدی، 88 درصد بیشتر از درآمد بزرگترین رقیب آن گوگل 

پلی استور بوده است.
یکی از بزرگترین رقابت های اینترنتی در جهان رقابتی است که میان دو غول تکنولوژی 
ــعه دهنده محصوالت مبتنی بر سیستم عامل آی اواس و گوگل به  اپل به عنوان توس

عنوان توسعه دهنده محصوالت مبتنی بر سیستم عامل اندروید برقرار شده است.
ــگاه های آنالین و  ــن های مورد تایید خود را در فروش ــرکت بزرگ اپلیکیش این دو ش
ــتور قرار می دهند که هر ساله با  ــتور و پلی اس اینترنتی اختصاصی خود یعنی اپ اس
استقبال بی نظیری از سوی کاربران محصوالت مربوطه برخوردار می شود. برخی از این 
اپلیکیشن ها به صورت رایگان و برخی دیگر که معموال برای مخاطبان حرفه ای تر توسعه 
داده می شوند، پولی هستند.بدین ترتیب اپل و گوگل از پلتفرم فروشگاه های آنالین و 
اینترنتی برای ارائه و فروش اپلیکیشن و برنامه های موردنظر خود درآمدهای هنگفتی 
کسب کرده که در فصول و زمان بندی های مختلف همواره میزان متفاوتی را برای آنها به 
ارمغان می آورد.حاال تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده از سوی کارشناسان فعال 
در موسسه تحقیقاتی sensor tower حاکی از آن است که درآمد فروشگاه اپ استور 
اپل در سال 2018 میالدی، 88 درصد بیشتر از درآمد بزرگترین رقیب خود یعنی گوگل 
پلی استور بوده و این رقم بدان معناست که این شرکت آمریکایی در مجموع در سال 

گذشته عملکرد موفقیت آمیزتری نسبت به پلی استور داشته است.بر اساس گزارش 
وب سایت cult of mac، البته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که 
درآمدهای بیشتر حاصل از پلت فرم اپ استور لزوما به معنای موفقیت و پیروزی اپل بر 
گوگل نیست، چراکه تعداد زیادی از اپلیکیشن و برنامه های توسعه داده شده در پلت فرم 

اپ استور اپل پولی بوده و به صورت رایگان در دسترس عموم کاربران قرار نمی گیرد.
ــود و درآمد قابل  ــی های خود چندان س ــته اند از فروش گوش اپل و گوگل که نتوانس
توجهی بدست آورند، حاال به نظر می رسد که فروش و کسب درآمد از طریق پلت فرم 
فروشگاه های آنالین و اینترنتی توانسته است تا حد زیادی این کاهش فروش و سودآوری 

آنها را جبران کرده و وضعیت آنها را از لحاظ مالی بهبود ببخشد.

شرکت ایسوس بعد از عرضه لپ تاپ های زن بوک، ویوو بوک و آر او جی در نمایشگاه 
ــازار خاورمیانه نیز عرضه خواهد کرد.به گزارش جی ان تک،  ــا را در ب CES 2019 آنه
ــاره کرد  ــوس می توان به زن بوک اس 1۳ و 1۴ اش از جمله لپ تاپ های جدید ایس

ــتند که تا 97 درصد از کل قاب جلویی لپ تاپ  ــگرهای بزرگی هس که دارای نمایش
ــتم پردازنده های i7 اینتل و کارت  ــل هش را در بر می گیرد. در هر دو لپ تاپ از نس
گرافیک های GeForce MX150 شرکت ان ویدیا استفاده شده است.محصول دیگر 
ــه مدل 1۴، 15 و  ــت که در س ــوس در این زمینه Vivobook X۴15/512 اس ایس
17 اینچی تولید شده و از هارد اس اس دی و کارت گرافیک ان ویدیا برخوردار است.
ــت که  ــگر 17.۳ اینچی اس ــوس با نمایش Mothership نام لپ تاپ بزرگ تازه ایس
برای عالقمندان به بازی های ویدئویی تولید شده است. پردازنده قدرتمند این لپ تاپ 
 2080 GeForce RTX ــت و در آن از کارت گرافیک ــرکت اینتل اس Core i9 ش
استفاده شده است.Zephyrus S GX701 نیز که باریک ترین لپ تاپ بازی جهان 
است دارای نمایشگر 17 اینچی و 1۴۴ هرتزی است و در آن از کارت گرافیک قدرتمند 
NVIDIA GeForce RTX 2080 استفاده شده است. قرار است فروش همه این 
لپ تاپ ها از سه ماهه دوم سال جاری میالدی در بازارهای خاورمیانه آغاز شود. قیمت 

این محصوالت هنوز اعالم نشده است.

ــکل جدی باتری و زمان بسیار کوتاه شارژدهی  ــی وان پالس ۶ تی مش کاربران گوش
ــیاری از گوشی های هوشمند این روزها کمتر از  ــتگاه خبر داده اند.با اینکه بس این دس
2۴ ساعت به کاربران شارژ می دهند و باتری آنها همواره عملکرد قابل قبولی ندارد، اما 
به تازگی گزارش های جدیدی از سوی کاربران در فضای مجازی منتشر شده است که 
نشان می دهد باتری گوشی وان پالس ۶ تی با مشکالت و چالش های جدی روبرو شده 
است و کاربران آنها عنوان کرده اند که شارژ باتری گوشی هوشمند آنها به سرعت خالی 
می شود به گونه ای که شارژ دهی آن حتی چند ساعت نیز دوام پیدا نکند.یکی از این 
کاربران در شبکه اجتماعی ردیت نوشته است: روز گذشته شارژ باتری گوشی من 80 
درصد بود که ناگهان دقت کردم و دیدم با هر دقیقه ای که می گذرد، به سرعت باتری آن 
در حال خالی و کم شدن است. این در حالیست که من هیچ برنامه ای را بر روی گوشی 
اجرا نمی کردم و برنامه های پس زمینه نیز محدود شده بودند.وی در ادامه سخنان خود 
گفت: من برای برطرف کردن این مشکل، به سرعت گوشی هوشمند خود را به روزرسانی 
نرم افزاری کردم اما متأسفانه این مشکل حل نشد.وی پس از مطرح کردن آن در فضای 
مجازی به این نتیجه رسید که خیل عظیمی از کاربران گوشی وان پالس ۶ تی با همین 
مشکل مواجه شده اند و از شرکت تولیدکننده آن درخواست دارند که هر چه سریع تر 

به برطرف کردن مشکل باتری این گوشی و همچنین تشریح علت این واقعه بپردازد.
بر اساس گزارش وب سایت businesstoday، انتظار می رود که شرکت وان پالس با 
انتشار بیانیه ای، ضمن عرض پوزش از کاربران اعالم کند که هر چه سریع تر به انتشار 
ــانی نرم افزاری خواهد پرداخت و مشکل مربوطه را  ــخه جدید به روزرس و ارائه یک نس

برطرف خواهد کرد.
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تینا ضمیری آذر

محافظت گوگل از سایت های اروپایی در برابر حمالت سایبری

شتاب برای رفع حفره  شنود آیفون؛ دوربین گوشی ها بدون اطالع روشن می شود!

حذف ویدئوهای حاوی اطالعات غلط در یوتیوب

آن سوی
مرزها

سازمان ها و مقامات سیاسی در اروپا از این پس می توانند از خدمات رایگان گوگل برای 
حفاظت از سایت های خود در برابر حمالت سایبری بهره مند شوند.به گزارش انگجت، با 
افزایش سواستفاده از فضای مجازی برای ضربه زدن به سیاستمداران و سرقت اطالعات 
حساس سایت های سازمانهای مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی، یافتن روش هایی 

برای حفاظت از این نهادها اهمیت زیادی یافته است.
از همین رو گوگل برای ارائه خدماتی در این حوزه فعال شده و طرحی موسوم به سپر 
یا شیلد را راه اندازی کرده است. از این طریق ابزاری در اختیــار کاربران عالقمند قــرار 
می گیرد که به آنها کمک می کند از وب سایت های اینترنتی و داده های ذخیره شده 
ــوند. این  ــوم به DOS ش خود در وب حفاظت کنند و مانع از موفقیت حمالتی موس
حمالت از طریق ایجاد تقاضای باالی بازدید از یک سایت و سرویس اینترنتی انجام شده 
و به آفالین شدن آن می انجامد.گوگل می گوید طرح سپر را بدین منظور اجرا می کند 
که دیگر از کار انداختن هیچ وب سایتی امکان پذیر نباشد و اطالعات حیاتی این سایت ها 
در مقاطع حساس از دسترس خارج نشود.قرار است انتخابات پارلمان اروپا در ماه می سال 
جاری میالدی برگزار شود و به نظر می رسد تمایل به استفاده از خدمات طرح سپر گوگل 

ناشی از همین مساله باشد.

شرکت اپل به وجود ایرادی در نرم افزار »فیس تایم« اذعان کرده که اجازه استراق سمع 
مختصر، حتی در صورتی که دریافت کننده تماس به آن جواب نداده باشد را می دهد.
به گزارش بی بی سی، در برخی موارد دوربین تلفنی که با آن تماس گرفته شده بدون 
ــی روشن می شود.این شرکت گفت که وصله الزم برای پر کردن  آگاهی صاحب گوش

این حفره امنیتی را آماده کرده است که به زودی در طول هفته جاری در دسترس قرار 
خواهد گرفت.این ایراد نخست از طرف بالگ »9تو5« فاش شد و به نظر می رسد زمانی 
اتفاق می افتد که هر دو کاربر نسخه 12.1 سیستم عامل موبایل اپل یا نسخه جدیدتر آن 
را داشته باشند.استراق سمع تلفن دریافت کننده تماس زمانی پایان می یابد که تماس 

بعد از خوردن تعداد زیادی زنگ قطع شود.

»روز ملی حریم خصوصی«
ــدود کردن تماس یا  ــالگ »9تو5« همچنین گزارش داد که زدن دکمه ها برای مس ب
ــال ویدئو به تماس گیرنده - بدون آگاهی دریافت کننده  خاموش کردن تلفن به ارس
ــود.اپل در بیانیه ای به خبرنگاران گفت: »ما از این مشکل اگاهیم و راه  - منجر می ش
ــزاری در ادامه هفته عرضه خواهد  ــدا کرده ایم که به صورت آپدیت نرم اف ــی را پی حل
شد.«کاربران از جمله جک دورسی مدیر توئیتر در شبکه های اجتماعی نوشتند که بهتر 
است کاربران به کلی فیس تایم را از طریق جعبه ابزار تلفن )ستینگ( خاموش کنند.

کشف این ایراد مصادف با »روز ملی حریم خصوصی« در آمریکا بود.تیم کوک رئیس 
اپل در توئیتی نوشت: »در این روز #DataPrivacyDay اجازه دهید بر عمل و اصالح 

جهت حفاظت از حریم خصوصی که حیاتی است پافشاری کنیم.«

ــتراک گذاری ویدئو، پس از شکایات متعدد، ویدئوهای حاوی اطالعات  وب سایت اش
غلط، درمان های جعلی برای بیماری های خطرناک و مسطح بودن زمین را در بخش 

ــراف، یوتیوب اعالم کرد از این پس  ــان نمی دهد.به گزارش تلگ »توصیه« کاربران نش
تماشای ویدئوهای مشکوک را به کاربران خود توصیه نمی کند.پس از شکایات متعدد 
درباره تعدادی از ویدئوهای نامطلوبی که در بخش توصیه های یوتیوب ظاهر می شد، 
ــرکت متعلق به گوگل تصمیم گرفته تا آنها را حذف کند.طبق اعالم یوتیوب،  این ش
ــند یا مواردی که اطالعات نادرستی را در  ویدئوهایی که خالف موازین اجتماعی باش
ــد.در بیانیه این شرکت  ــایت حذف خواهند ش اختیار کاربران قرار دهند، از این وب س
ــت: »ما از توصیه مطالب و محتواهایی که به شیوه هایی خطرناک، اطالعات  آمده اس
غلط در اختیار کاربران قرار می دهند مانند ویدئوهایی درباره ترویج درمان های جعلی 
برای بیماری های جدی، ادعاهای مسطح بودن زمین یا ادعاهای غلط درباره رویدادهای 
تاریخی را حذف می کنیم.به طور دقیق  این روند فقط روی ویدئوهایی که ما به کاربر 
توصیه می کنیم، تاثیرگذار است.«ماشین یادگیری و کارمندان انسانی برای ایجاد این 
تغییرات استفاده می شوند. البته تغییرات مذکور فقط در بخش توصیه های مربوط به 
آمریکا اجرا می شود. این یک تغییر تدریجی است و فقط مواردی را دربر می گیرد که 

بخش اندکی از  ویدئوها در آمریکا است.
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اپلیکیشنی که به مسافران قطار صندلی خالی را نشان می دهد

فیس بوک 1000 نفر را برای مقابله با سوءاستفاده استخدام می کند

وعده  سامسونگ برای استفاده از مواد قابل بازیافت

آن سوی
مرزها

اپلیکیشینی انگلیسی به مسافران قطار نشان می دهد در کدام واگن ها صندلی خالی 
وجود دارد. همچنین به مسافران نشان می دهد در کدام نقطه ایستگاه بایستند تا به 
ــی یابند.به گزارش دیلی میل، مسافران قطار های »تامس  صندلی های خالی دسترس
لینک« در انگلیس به زودی می توانند با کمک یک اپلیکیشن از سفر در قطارهای شلوغ 
اجتناب کنند.این اپلیکیشن به مسافران می گوید در کدام واگن های قطار صندلی خالی 
وجود دارد. همچنین این سیستم به مسافران نشان می دهد در چه نقطه ای از ایستگاه 
قطار بایستند تا به راحتی به صندلی های خالی دسترسی یابند یا آنکه در واگن صندلی 

خالی وجود ندارد و آنها باید بایستند.
اپلیکیشن مذکورRail Watch  نام دارد و وضعیت 5 قطار ورودی را در هر ایستگاه 
نشان می دهد. به این ترتیب مسافران به راحتی انتخاب می کنند کدام قطار را سوار 
شوند.این سیستم هم اکنون در خط راه آهن »تامس لینک« میان ایستگاه های »ایست 
ــود. کاربران 5 نقطه مشاهده  کرایدون« و »برایتون« به مدت دو هفته آزمایش می ش
ــافر دارند.این فناوری  ــای ورودی تا چه حد مس ــان می دهد قطاره می کنند که نش

ــــده و شــرکت ارائه دهنــده خدمــات حمل و نقل   ــط  CitiLogik فراهم ش توس
ــتیبانی می کند.این سیستم سیگنال های موبایل  Go-Ahead group نیز از آن پش
ــرکت مخابراتی »ودا فون« و اطالعات درباره ظرفیت واگن های هر قطار را  مربوط به ش

تحلیل می کند.

شریل سندبرگ مدیر ارشد امور عملیاتی فیس بوک می گوید این شرکت قصد دارد هزار 
نفر را استخدام کند که بخش اعظم آنها برای مقابله با سواستفاده از امکانات این سایت 
به کار گرفته می شوند.به گزارش آسین ایج، این هزار نفر در مرکز بین المللی فیس بوک 
در دوبلین پایتخت ایرلند مشغول به کار خواهند شد. این دومین بار است که فیس بوک 
برای استخدام گسترده نیرو اقدام می کند. پیش از این فیس بوک تعدادی نیرو را در 
آمریکا استخدام کرده بود.فیس بوک از اواخر سال گذشته میالدی تالش برای ساخت 
مرکزی جدید را در دوبلین آغاز کرد و قرار است تعداد کل نیروهای شاغل در این مرکز 
از 2000 نفر فعلی به بیش از ۴000 نفر افزایش یابد.این افراد برای شناسایی پیام های 
نامناسب و توهین آمیز در فیس بوک و حذف آنها نهایت تالش خود را خواهند کرد. 
شریل سندبرگ اظهار امیدواری کرده که این تالش های فیس بوک، شبکه اجتماعی 
ــال های اخیر به  مذکور را به محلی امن تر برای کاربران مبدل کند.فیس بوک در س
علت انتشار مطالب مختلفی از سوی برخی کاربران که حاوی توهین های ضدمذهبی، 

ــت تا با  ــترده ای مواجه بوده و در تالش اس ــتانه و غیره بوده با انتقادهای گس نژادپرس
اقداماتی از این دست از شدت انتقادات بر علیه خود بکاهد.

سامسونگ الکترونیکس به تازگی اعالم کرده است که قصد دارد تا سال 2020 میالدی 
بسته بندی و تولید محصوالت خود را با استفاده از مواد دوستدار محیط زیست انجام 

دهد تا بدین ترتیب به حامیان زمین و محیط زیست بپیوندد.
به گزارش سیتنا، با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و تالش برای 
جلوگیری از آلودگی هوا، زمین و اکوسیستم های طبیعی موجود در کره زمین، بسیاری 
از شرکت های بزرگ و غول های تکنولوژی هر کدام به سهم خود از برنامه های خود به 
منظور تالش برای کاهش آلودگی محیط زیست سخن گفته اند. چندی پیش بود که 
ــرکت های آمریکایی گوگل و اپل اعالم کرده بودند که قصد دارند تمامی انرژی های  ش
موردنیاز کارخانه های خود را که در آن به تولید و توسعه محصوالت تکنولوژی می پردازند، 
ــتدار محیط زیست همچون انرژی خورشیدی و بادی تأمین  از انرژی های پاک و دوس
خواهند کرد که بدین ترتیب می توان گفت که نقش شرکت های بزرگ فعال در زمینه 
فناوری و خودروسازی بسیار بزرگ تر و پررنگ تر از حد تصور ماست بنابراین آنها نیز در 
تالشند تا برای حفاظت از محیط زیست، گام های بلند و مؤثری برداشته و اقدامات مفید 

و سودمندی را در همین راستا به انجام برسانند.
ــتین  ــونگ نیز که هم اکنون بزرگترین و نخس ــرکت کره ای سامس حاال به تازگی ش
تولیدکننده گوشی هوشمند در جهان محسوب می شود، اعالم کرده است که تا سال 
ــت پذیر، قابل  ــته بندی و تولید محصوالت خود از مواد بازگش 2020 میالدی در بس
بازیافت و دوستدار محیط زیست استفاده خواهد کرد تا بدین ترتیب به جمع حامیان 

زمین بپیوندد.
بر اساس اعالم این شرکت و پیش بینی های انجام شده، انتظار می رود سامسونگ در 

ــال 2019 میالدی به طور رسمی این تصمیم خود را به مرحله اجرا  ــت س نیمه نخس
ــته بندی های محصوالت  ــت که در بس دربیاورد و برای این منظور، تصمیم گرفته اس
تولید شده خود همچون تبلت، گوشی هوشمند و گجت های پوشیدنی، به جای استفاده 
ــتیک غیرقابل تجزیه و پایدار، از مواد بازگشت پذیر و قابل بازیافت به طبیعت  از پالس

استفاده کند.
طبق گزارشی که در وب سایت دیجیتال ترندز آمده است، سامسونگ همچنین اعالم 
کرده است تا قصد دارد تا سال 20۳0 میالدی از 500 هزار تن پالستیکی که برای بسته 
ــتفاده کرده، 7.5 میلیون تن محصول از رده خارج خود از سال  بندی محصوالتش اس
2009 میالدی تاکنون، را گردآوری و جمع آوری کند تا بدین ترتیب وظیفه و مسئولیت 

اجتماعی خود را در قبال موادی که به طبیعت وارد شده است، ایفا کند.
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فوروارد پیام در واتس اپ ممنوع می شود!

پاول دوروف؛ تحقق انتظارات کاربران تلگرام در سال 2019

پیام رسان های فیسبوک، واتس اپ و اینستاگرام ادغام می شوند

آن سوی
مرزها

به نظر می رسد که اپلیکیشن واتس اپ قصد دارد به منظور مقابله با انتشار اخبار کذب 
محدودیت جدیدی را در قابلیت فوروارد و ارسال پیام ها در این پیام رسان ایجاد کند.به 
گزارش سیتنا، واتس اپ که یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان در جهان به 
شمار می رود، به نظر می رسد که به منظور جلب نظر و رضایت کاربرانش هر از گاهی 
اقدام به انتشار و بروزرسانی های جدیدی می کند تا به کاربران اجازه دهد از قابلیت های 
ــتفاده خود بهره مند شوند.غول های تکنولوژی  جذاب و جدیدی در پلت فرم مورد اس
متعددی در سراسر جهان در چند سال اخیر با اتهاماتی همچون انتشار اخبار کذب و 
دروغین مواجه شده اند که به دنبال آن تحت فشارهای سیاسی فراوانی نیز قرار گرفته 

اند.
ــان واتس اپ تصمیم گرفته است که در  ــد که اپلیکیشن پیام رس حاال به نظر می رس
راستای مقابله با نشر اخبار کذب و دروغین در فضای مجازی، محدودیت جدیدی را به 
پلتفرم این پیام رسان بیفزاید تا بدین ترتیب کاربران نتوانند یک پیام واحد را بیشتر از 

5 بار و برای 5 نفر ارسال و به اصطالح فوروارد کنند.

ــد واتس اپ بر این  ــایت the verge ، مدیران و مقامات ارش ــاس گزارش وب س بر اس
باورند که چنین قابلیت و محدودیت جدیدی بدون شک کمک بسزایی در جلوگیری 
ــده،  ــال اخبار و گزارش هایی که صحت آنها از لحاظ خبری تایید نش ــار و ارس از انتش
ــکالت  ــع و دولت های زیادی را از چالش ها و مش ــرد و بدین ترتیب جوام ــد ک خواه
پیش روی خود دور می کند. به نظر می رسد این روزها با توجه به نقش بسیار پررنگی 
ــبکه های اجتماعی، رسانه ها و پیام رسان ها در انتشار اخبار و همچنین شایعات  که ش
ــار مضاعفی از سوی جوامع بین المللی برروی غول های تکنولوژی و  ایفا می کنند، فش
شبکه های اجتماعی وارد می شود و اینطور که پیش می رود انتظار می رود قانون گذاران 
در کشورهای پیشرفته که میزبان این غول های تکنولوژی و شبکه های اجتماعی هستند 
نیز قوانین و مقررات سختگیرانه تری را در قبال آنها وضع کنند.در این چند ماه گذشته 
ــبکه های اجتماعی گوگل و فیس بوک پس از شناسایی اخبار نادرست و کذب، به  ش
شدت مورد انتقاد واقع شده اند البته در این حمالت، فیس بوک تنها نیست و شبکه های 
اجتماعی دیگری همچون اینستاگرام، توییتر، اسنپ چت و یوتیوب نیز زیر تیغ و آماج 
حمالت منتقدان قرار گرفته اند.شرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت 
واتس اپ در سال 201۴، 19 میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی 
و افزودن قابلیت های جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان محبوب بوده 
است .طبق تازه ترین آمار منتشر شده در ژانویه 2018، پیام رسان واتس اپ هم اکنون 
ــن پیام رسان  میزبان حدود 1 میلیارد و ۳00 میلیون کاربر فعال در ماه است.اپلیکیش
ــان های جهان است نیز از  واتس اپ که یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین پیام رس
ــرفته پشتیبانی می کند و  قابلیت Encryption  End- to End یا رمزنگاری پیش
ــخصی کاربرانش برخوردار است. این  از پروتکل های پیشرفته ای برای حفظ حریم ش
ــتم های عامل اندروید،  iOS و ویندوز قابل استفاده  ــن که برای تمامی سیس اپلیکیش
است، در سال 201۶ میالدی لقب پرکاربردترین پیام رسان جهان را گرفت. واتس اپ از 
آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و اطالعات مبادله شده میان 
کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده بوده و مکالمات و اطالعات شخصی و 

خصوصی آن ها از سوی نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.

مدیرعامل تلگرام از رشد قابل توجه تعداد کاربران این پیام رسان در سال 2018 خبر 
ــال جاری میالدی  ــان در س داد و برای تحقق آرزوهای مدنظر کاربران در این پیام رس

ابراز امیدواری کرد.
به گزارش سیتنا، پاول دوروف مدیرعامل تلگرام با انتشار پیامی در کانال تلگرامی اش، 
ضمن برشمردن رشد تعداد کاربران این پیام رسان در سال 2018 و برنامه ریزی برای 
اعمال تغییرات مدنظر کاربران در تلگرام، برای تحقق آرزوی های مدنظر کاربران در این 

پیام رسان در سال جاری میالدی ابراز امیدواری کرد.

فیسبوک اعالم کرده طرحی را کلید زده که بنا دارد پیام رسان های سه اپلیکشین اصلی 
خود یعنی فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ را در کانون به یکدیگر مرتبط کند.به گزارش 
بی بی سی، در صورت اجرایی شدن این طرح دارندگان هر کدام این اپلیکیشن ها قادر 

خواهند بود بدون نیاز به دیگری به هم پیغام دهند؛ برای مثال، شما می توانید از روی 
اینستاگرام برای دوستی که در اینستا نیست و فقط واتس اپ دارد پیغام بفرستید.اگر 
چه فیسبوک مالک هر سه اپلیکیشن است اما در حال حاضر کاربران این امکان را که 
فقط با استفاده از یکی از آنها به هر سه پیغام بفرستند ندارند چرا که در هسته مرکزی 
این اپلیکیشن ها از هم مجزا بنا شده اند.اما حاال، بنابر آنچه گزارش شده، مارک زاگربرگ، 
موسس و مدیرعامل فیسبوک شخصا پروژه ای را در دست گرفته که در صورت موفقیت 
به صدها میلیون کاربر محصوالت فیسبوک اجازه خواهد داد با یک اپلیکیشن پیام رسان 
ــتاگرام و واتس اپ هم پیغام  ــنجر( به دیگر پیام رسان چون اینس )مثال فیسبوک مس
ــخ به بی بی سی گفته این پروژه را به تازگی کلید زده  بفرستند.البته فیسبوک در پاس
ــت.خبر آغاز این پروژه را نخستین بار روزنامه  ــیر طوالنی« اس و تازه در آغاز یک »مس
نیویورک تایمز منتشر کرد و نوشت انتظار می رود این پروژه که ظاهرا مارک زاگربرگ 

شخصا آن را در دست گرفته تا پایان سال جاری میالدی )2019( به پایان برسد.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

31

13
97

اه 
ن   م

هم
4 /ب

ه  1
مار

ش

مانکن مجازی آمازون خرید آنالین را تسهیل می کند

اضافه شدن قابلیت فیس آی دی به گوشی های اندرویدی

اینترنت اشیاء محبوب ترین کاربرد فناوری مخابراتی نسل پنجم

آن سوی
مرزها

آمازون حق امتیاز اختراع اپلیکیشینی را برای خرید آنالین لباس ثبت کرده که با توجه 
به عکس های سلفی کاربر یک مانکن مجازی از او می سازد و لباس های مختلف را بر 

تن آن نشان می دهد.
به گزارش تلگراف، خرده فروشی آنالین آمازون مشغول توسعه یک اپلیکیشن مد است 

که صنعت خرید آنالین لباس را دگرگون می کند.
این اپلیکیشن به کاربران اجازه می دهد تا لباس های مورد نظر را روی یک مانکن مجازی 

آزمایش کنند. مانکن مجازی نیز با توجه به تصاویر شبکه های مجازی ابداع می شود.
در همین راستا این شرکت آمریکایی یک حق امتیاز اختراع در انگلیس ثبت کرده تا بر 
اساس آن با استفاده از عکس های سلفی و تقویم های آنالین کاربر، لباس های مورد 

پسند یا استفاده او را پیش بینی کند.
این اپلیکیشن تصاویری که روی موبایل یا کامپیوتر ذخیره شده اند را جستجو می کنند 
تا یک تصویر واقعیت افزوده از مشتری بسازد که لباس های فروشگاه های مختلف را به 

تن می کند. به این ترتیب کابر دیگر نیازی ندارد هنگام خرید به اتاق پرو برود.
طبق اسناد مربوط به حق امتیاز مشتری می تواند با کشیدن انگشت خود روی نمایشگر 

دستگاهش ، لباسی که بر تن مانکن مجازی دیده می شود  بپسندند یا نپسندند.
این نرم افزار  در حقیقت به عنوان یک کارمند خرید شخصی  برای کاربر عمل می کند  

و تصاویری از او را در لباس هایی مختلف نشان می دهد.

تا به امروز بازکردن قفل گوشی های اندرویدی با بررسی چهره مالک گوشی ممکن نبود 
و قابلیت یادشده که به فیس آی دی شهرت یافته تنها در آیفون وجود داشته، اما تحولی 
اساسی در این زمینه در راه است.به گزارش انگجت، مالکان گوشی های اندرویدی برای 
فعال کردن قابلیت یادشده مجبور به نصب برنامه های جداگانه یا استفاده از روش های 
دیگری بوده اند. اما معموال این روش ها نیز امنیت زیادی نداشته و دور زدن بسیاری از 

آنها با استفاده از عکس مالک گوشی ممکن بوده است.
بررسی کدنویسی های انجام شده برای سیستم عامل اندروید کیو توسط برخی منابع 
نزدیک به گوگل نشان می دهد که این شرکت قصد دارد خدمات فیس آی دی یا باز 

کردن قفل گوشی را از طریق چهره کاربر به سیستم عامل مذکور اضافه کند.
نکته قابل توجه این است که می توان از این خدمات برای خرید اقالم مختلف و یا ورود 
به برنامه ها و اپلیکیشن های متنوع نیز استفاده کرد. به بیان دیگر این خدمات شباهت 

زیادی به فیس آی دی اپل دارد، اما در مقایسه با آن انعطاف بیشتری دارد.  
هنوز مشخص نیست اندروید کیو چه زمانی در دسترس عالقمندان قرار می گیرد، اما 

گفته می شود احتمال عرضه آن در اواخر تابستان وجود دارد. برای ارائه این خدمات باید 
حسگرها و سخت افزارهای تازه ای نیز برای گوشی های اندرویدی طراحی شود.

ــابقه برای ارائه خدمات مخابراتی نسل پنجم آغاز شده و به نظر می رسد ظرفیت  مس
باالی شبکه های مبتنی بر این فناوری استفاده از خدمات متنوعی را ممکن کند.

به گزارش زددی نت، بررسی ها نشان می دهد تا ابتدای سال 2020 استفاده از شبکه 
های نسل پنجم فراگیر خواهد شد. در این میان نتایج یک پژوهش که توسط موسسه 
گارتنر صورت گرفته محبوب ترین کاربردهای فناوری مخابراتی نسل پنجم را مشخص 

کرده است.
بر این اساس استاندارد مخابراتی نسل پنجم بین ۳ تا 5 سال مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت و موجب کاهش شدید استفاده از خطوط تلفن ثابت و دیگر روش های ارتباطی 
خواهد شد. از سوی دیگر شرکت های تجاری و خصوصی نیز استقبال قابل توجهی از 

این فناوری به عمل خواهند آورد و خدمات متنوعی را بر همین اساس ارائه می کنند.
بررسی که گارتنر در مورد محبوب ترین کاربردهای فناوری نسل پنجم به عمل آورده 
ــیا در رتبه اول قرار دارد. بر همین اساس 59 درصد از صاحبان  حاکیست اینترنت اش
ــاغل و متخصصان حوزه فناوری بر این امر تاکید کرده اند. دومین کاربرد محبوب  مش
ــل پنجم تلفن همراه دریافت و مشاهده ویدئوهای فوق دقیق از  فناوری مخابراتی نس

طریق گوشی های هوشمند و غیره است.
رتبه های سوم تا ششم در این زمینه نیز مربوط به ارائه خدمات اتوماسیون و کنترل، 

دسترسی به خدمات بی سیم ثابت، تحلیل عملکرد و ردگیری موقعیت مکانی است.

ازجمله دیگر کاربردهای فناوری مخابراتی نسل پنجم که محبوبیت کمتری خواهند 
ــت، می توان به خدمات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، هوشمندسازی شهرها،  داش
ــایی چهره، بالک چین، تامین امنیت عمومی، خودران کردن خودروها و تولید  شناس

انواع حسگر اشاره کرد.
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گزارش بازدید وزیر ارتباطات از کارخانه شرکت دانش بنیان »نیان الکترونیک«

محمد جواد آذری جهرمی در این بازدید، گفت: خواستار تداوم حضور بخش خصوصی 
به ویژه این شرکت در همه بخشها از جمله تولید باتری هستیم و نباید به خاطر تولید 

باتری توسط یک شرکت وزارت دفاع از حضور در این عرصه صرفنظر کرد.
ــرکت در تامین نیازهای تجهیزاتی ایرانسل اشاره کرد و افزود:  وی به فعالیت این ش
در بخش مهمی از بازار ایرانسل که سهامدار بخش عمده آن وزارت دفاع است حضور 

دارید و باید با پذیرش شرایط و رقابتهای بازار به حضور در این بخش ادامه دهید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در حاشیه سفر به مشهد، از محل کارخانه 
شرکت دانش بنیان »نیان الکترونیک« بازدید کرد. طی این بازدید، محمدعلی 
چمنیان، مدیرعامل شرکت از دستاوردهای اخیر مجموعه رونمایی کرد و به 

معرفی محصوالت جدید گروه پرداخت. 

 
وی اظهار داشت: هم اکنون در بخشهایی از استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
با مشکل تامین انرژی بخشهای مخابراتی و روستایی مواجه هستیم و می توان با استفاده 
از ظرفیتهای این شرکت، خدمات مورد نیاز در این بخش و حوزه انرژی های خورشیدی 

و پاک ارائه کرد. 
ــتان  ــاره به قطع برق در پی رویدادهای طبیعی رخ داده در اس ــی با اش آذری جهرم
های خوزستان و کرمانشاه، گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته ۴8 درصد سایت 
ــاعت نخست قطع برق با مشکل مواجه شده و این آمار در  ها در همراه اول در دو س
ایرانسل نامناسب تر بود، لذا تامین ذخیره سازهای انرژی در این بخش باید مورد توجه 

متولیان و تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی کشور قرار گیرد.
ــورهای  ــرکت های دانش بنیان را به حضور در حوزه مخابراتی کش وی همچنین ش

همسایه تشویق کرد.

 
آذری جهرمی ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای موفق این گروه، دولت را موظف 
به حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست و با اعالم خبر حضور ایران در نمایشگاه 
ــگاه دعوت کرد  ــرکت  را نیز به حضور در این نمایش ــتان، این ش بهار 98 در افغانس
ــرای ورود این بنگاه ها به بازار  ــکان کمک و هماهنگی های دولت ب ــن از ام و همچنی

کشورهای ارمنستان و آذربایجان سخن گفت.

  اپراتورهای تلفن همراه از تولیدات داخلی استفاده کنند
مدیرعامل گروه صنعتی نیان الکترونیک نیز در این مراسم، گفت: 80 درصد تولیدات 
این شرکت مربوط به سیستم های تغذیه ای مخابراتی است و امیدواریم اپراتورها ملزم 

به استفاده از تولیدات شرکتهای داخلی در این زمینه شوند.
ــدازی واحد چناران نیز ظرفیت تولید  ــعه و راه ان محمد علی چمنیان، افزود: با توس
ــی الزم برای تامین  ــرژی افزایش خواهد یافت و آمادگ ــاالنه به 10 هزار مبدل ان س

نیازهای ساالنه اپراتورهای داخلی را خواهیم داشت.
ــاخت مبدل های  ــال 1۳7۴ در حوزه طراحی و س ــان الکترونیک در س ــرکت نی ش
الکترونیکی انرژی الکتریکی فعالیت خود را در شهرک صنعتی توس مشهد آغاز کرد. 
این مجموعه هم اکنون محصوالت خود در صنعت مخابرات، برق و باتری خودروهای 
ــور منطقه و روسیه صادر می کند. هم اکنون حدود 700 نفر در  برقی را به پنج کش

این شرکت مشغول به کار هستند.
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price setting yet,» said Zhang. «We’d like to 
push our supply chain more globally through 
our international deployment, and connect it 
with our local suppliers. With our international 
partners, we can build a global network, which 
can help to raise our voices in the global price 
setting for commodities.»
«The development of China’s Greater Bay Area 
is also a very good push to make China the 
center of the world,» he added.
Still, it all comes back to the wider infrastructure 
program. As Zhang told CNBC during his 
Mandarin-language panel discussion: «It’s the Belt 
and Road Initiative that makes our international 
deals possible.»
Zhang’s message was echoed by the other 
Chinese businessman on the CNBC panel.
«Under the Belt and Road Initiative, we’ve 
had our footprints in 18 countries,» said Zeng 
Qinghong, chairman of Guangzhou Automobile 
Group (GAC). «In the Middle East, in Central 
Asia and in countries like Russia, we have a lot 
of opportunities to go into markets there.»
And even more opportunities could open up, 
Zeng said, if the ongoing U.S.-China trade war 
draws to a close: «We hope once the trade war 
between the U.S. and China stops, we can enter 
the U.S. market.»
But even in the absence of a trade agreement 
between Washington and Beijing, Zeng said his 
company is still going global at full speed.
«Globalization is the goal for GAC,» he said. 
«We like to start the internationalization with 
our talents and research centers, then we want 

to push our products globally.»

China has always created miracles
But all is not rosy in China>s business landscape. 
Recently, Beijing announced that its GDP grew 
last year at the slowest pace since 1990. 
And amid that economic slowdown, China’s 
authorities are unrolling new stimulus measures 
to avoid a hard landing, and ratings agencies 
are warning about Chinese firms capacity to pay 
their debts.
Sentiment within China’s borders has also taken 
a hit: One viral line on Chinese social media 
said, «The year of 2018 was the worst year for 
China in the past decade, but it will be the best 
year for China in the next decade.»
Yet despite all that, Zhang and Zeng expressed 
confidence about their country’s growth 
prospects.
«China can generate its own domestic 
consumption, which can drive its own economy 
to grow better,» Zhang said. «During the last 
four decades of opening up, for every eight to 
10 years, we would hear such pessimistic views, 
but our central government has always created 
miracles.»
«I do not believe such a challenge can’t be 
overcome. I certainly do not believe 2018 will 
be the best year in the next decade. I do not 
agree with that,» Zhang added. 
«As automobile manufacturers, we still have lots 
of room to maneuver,» Zeng told CNBC. «We 
have such a big home market. Look at the USA, 
80 people out of 100 already own cars, 60 out 

of 100 in Japan own cars. But out 
of 100, only 17 people own cars 
in China.»
Both business leaders’ commentary 
mirrored the lines from other 
Chinese representatives attended 
the 2019 World Economic Forum. 
That included Chinese Vice President 
Wang Qishan, who tried to ease 
the fears about China’s economic 
slowdown and argued that the 
country’s growth «will continue and 
will be sustainable.»
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Zhang chairs China’s 16th largest company, 
Guangzhou-based private conglomerate Cedar 
Holdings, and he came to Switzerland with a 
message of optimism.
The 47year-old, who ranks as the 46th richest 
individual in China according to Forbes, had a 
busy schedule during this year’s World Economic 
Forum. The day before, Zhang joined the mayor 
of Guangzhou and other Chinese delegates for 
meetings that included Natixis CEO Francois 
Riahi and Ibrahim Al-Omar, governor of the 
Saudi Arabian General Investment Authority.
And as Zhang arrived in Switzerland, he was set 
to meet Gennadiy Chyzhykov, president of the 
Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, 
to sign an agreement helping Ukraine sell more 
commodities to China.
Zhang joined a panel at CNBC’s East Tech West 
session at Davos’ Sanctuary venue, telling the 
audience that the agreement was announced 
with a clear line in mind: Globalization remains 
a priority for Chinese companies.
That was the gist of the message from multiple 

Chinese business leaders came to Davos 
with a message of economic optimism

Chinese business leaders, who keyed in on 
major Chinese projects, their desire to see the 
end of the ongoing U.S.-China trade war and 
their optimism that Asia’s largest economy will 
continue to drive global growth.

Globalization is the goal
China’s Greater Bay Area is an ongoing project 
to combine nine cities in the southern province 
of Guangdong with Hong Kong and Macau. The 
plan is to create a metropolitan juggernaut with 
integrated capital flows, workforces and trade 
opportunities, ultimately forming an eastern 
technology hub to rival Silicon Valley.
That development is also seen as forming an 
innovation center for the Belt and Road Initiative 
Beijing’s globe-spanning investment program 
to build a vast infrastructure network tying 
international economic flows to China.
At Davos, Chinese delegates promoted both the 
Greater Bay Area and the Belt and Road.
«China is one of the biggest commodity 
importers, but we don’t have the say for market’s 
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Facebook is the most 
,,
vulnerable

,,
 big tech 

firm facing disruption, top VC says

Facebook is the most vulnerable large technology 
company when it comes to facing disruption, a 
prominent venture capitalist told CNBC during 
davos, amid ongoing concerns around privacy.
The social media giant had a rough 2018. It 
kicked off after revelations that the data of 87 
million Facebook users had been harvested by 
a political consultancy that ended up working 
with President Donald Trump’s campaign. Then 
came reports about Russian-backed attempts to 
influence American elections and news that 50 
million Facebook accounts were compromised 
in a cyberattack, in addition to the resignation 
of Instagram’s founders.
Rebeca Hwang, co-founder and managing director 
of Rivet Ventures, said backlash from users toward 
social media firms has left Facebook is a tough 
place.
«I do think Facebook is in a very vulnerable 
place right now. Both seen from the perspective 
of the consumer reaction … but also from the 
perspective of the deal flow that I see and the 
types of companies that are trying to become the 
disruptors of a Facebook,» Hwang said during a 
CNBC-hosted panel at the Davos Sanctuary.
«In my opinion, they have to take very strong 
actions to maintain their position.»
Facebook was not immediately available for 
comment when contacted by CNBC.
Part of the discussion on the panel focused 
on the power of the world’s largest technology 
firms and whether they are too powerful to 
face disruption. Hwang said that the heightened 
sensitivity among consumers toward data privacy 

could provide an opportunity for start-ups.
«I think the ones that have become dominant, 
especially with younger generations, it’s also 
very challenging having that status. And so 
I don’t necessarily see a future where all of 
these giants will continue dominating forever. I 
think there will be disruptors in some of these 
areas by new players,» Hwang told CNBC.

Blockchain disruption?
Phil Chen, managing director at venture firm 
Presence Capital and decentralized chief officer 
at HTC, said blockchain technology could take 
some power away from big tech firms.
Blockchain is the technology that underpins 
the cryptocurrency bitcoin. It is a public ledger 
of transactions in bitcoin that is decentralized, 
meaning it is not owned by any one person. 
Instead, it is maintained by many participants.
Chen argues that companies like Facebook 
hold data on users in a central database that 
is owned by the company.
But blockchain technology could decentralize 
databases, allowing users to own their own 
data, and taking the power away from large 
companies.
«That’s the hope, that’s the thesis. At the end 
of the day today, the big corporates, they have 
big central servers that hold everybody’s data. I 
think what bitcoin and blockchain really allows 
… is empowering people to own their own 
keys,» Chen told CNBC.
A key is a unique cryptographic address that 
allows someone to own their own cryptocurrency. 
Chen argues that this unique key could also 
allow users to own their own data.
«Once you start owning your own keys, 
which is the means in which you own the 
cryptocurrency, then you start owning your 
identity, then you start owning your data, and 
that needs the whole crowd and the people to 
participate,» Chen said.
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IBM CEO Rometty: This is what could 
topple the whole digital economy

IBM CEO Ginni Rometty said one of the 
biggest issues for every government right 
now is privacy of consumer data but that 
a barrage of regulations could destroy the 
digital economy.
«Every government is itching to regulate, 
and the risk we all have is that there’s a 
great overreaction. The casualty is the whole 
digital economy,» she told CNBC’s «Squawk 
Box» at the World Economic Forum in Davos, 
Switzerland.
Rometty said there are other ways to protect 
consumers. She points to what she refers to 
as «precision regulation.»
«Really what we have to protect is consumer 
privacy, and that’s consent, opt out, ability 
to delete, and that is what I would call 
almost like precision medicine — precision 
regulation,» she said.
Rometty said privacy is sacrosanct. «We’re 108 
years old, and we have always lived by that 
view. We exist because clients trust us with 
data. So I think every company now has to 
do that, when everyone’s looking to benefit 
from it. If you’re going to benefit from it, 

you have to live by those rules,» she said.
Rometty said that in the future, technologies 
are going to learn with less data. «Value goes 
to those who refine it, not to those who just 
hold it,» she said. «If, as an example, China 
has no privacy rules and has all this data, do 
they win in AI? Having a lot of data, for the 
current state of AI, is useful. But there’s more 
and more AI innovation being done that learns 
with less data.»
In October IBM acquired Red Hat, a major 
distributor of open-source software and 
technology, in a deal valued around 34$ billion. 
«We are a company of the future,» Rometty 
said. The open source, enterprise software 
maker will become a unit of IBM’s Hybrid 
Cloud division. The acquisition is by far IBM’s 
largest deal ever, and the third-biggest in the 
history of U.S. tech.
«It’s really a good move for all of IBM because 
it’s 200 basis points to all of IBM when we 
talk revenue growth. And when you look about 
where IBM is right now in this reinvention, 
what I would say is now it’s up to us to 
consistently perform.»
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Davos participants call for digital trade deal

“Digitalization is transforming the global 
economy, but it is still hard, and in some 
cases getting harder, to do business abroad. 
More is required to facilitate trade for all 
players. Participants at a workshop at the World 
Economic Forum Annual Meeting call for an 
ambitious and inclusive framework that applies 
long-standing, high-standard trade principles 
to digital trade. Participants emphasized the 
need for this to address e-commerce barriers, 
enable connectivity, provide inter-operability 
and standards, apply existing norms to new 
technologies and facilitate greater global 
participation in the digital economy. Such 
efforts are needed for all businesses, particularly 
small and medium-sized. Participants urge 
governments to move forward through the joint 
statement initiative on e-commerce at the WTO, 
as well as regional and bilateral initiatives.”
This was the message from business, academia 
and civil society participants at a digital trade 
workshop at the World Economic Forum Annual 
Meeting, calling for new digital trade deal 
between countries
Around 90 regional trade deals already address 
digital trade in some way. Yet, many small 
businesses still face challenges selling online 
across borders, while restrictions on data flows 
across borders have soared in the last two 
decades. So, there’s still much to be done 

to reduce the complexity and costs of digital 
trade.
A group of 60plus WTO members are working to 
commit to new cross-regional trade negotiations 
on e-commerce later in Davos. The move follows 
a year of in-depth discussions on where trade 
rules could be helpful for the global digital 
economy. Meetings have been open for all 
WTO members to participate.
Governments are increasingly aware of the 
need to both facilitate digital trade and ensure 
the best outcomes from it, like boosting small 
business opportunities or protecting consumers. 
Some issues, like rules on data flows or “digital 
tariffs”, are more heated than others. Domestic 
debates on digital competition or tax may spill 
over into international trade politics. Nuanced 
unpacking of the various issues is needed.
Consultation with experts, the private sector and 
consumer groups should be sought in capitals 
around the world for an eventual e-commerce 
trade deal to be both relevant and legitimate. 
Development cooperation on digital issues will 
need to be prioritized in parallel.
The road might not be easy for these talks. But 
launching negotiations in the WTO could help 
contribute much-needed international debate. 
Done right, the result could set parameters for 
technology and trade to contribute to more 
inclusive economic growth and development.
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specifically autonomous things, augmented 
analytics, and AI-driven development. 
Organizations will be able to start morphing 
from a digital business to an intelligent 
enterprise.
It’s a highly complex transformation journey. 
However, in today’s tech renaissance era, the 
focus is on making sophisticated business 
transformation simpler.
Here are some steps companies can take to 
ease their business transformation:

Use the cloud as a path for intelligent 
business transformation
Companies that integrate the new breed of 
intelligent technologies into their business 
processes will be most prepared to grow 
their business and adapt quickly to market 
changes. Cloud technology has reached 
maturity and offers a path to becoming an 
intelligent enterprise in a hybrid business 
and tech environment. Many companies are 
already on that path. An IDG Communications 
study concluded that by the end of ,2019 
9 out of 10 companies will have some part 
of their applications or infrastructure in the 
cloud; the rest are expected to follow by 
2021.

Traverse industry borders
New technology rarely comes with an 
out-of-the-box use for each specific 
industry or type of business. Business 
insights and industry domain relevance 
have always been the key differentiators for 
technology adoption and business success.
In this new era, the greatest innovations will 
happen at the intersection of industries. For 
example, today’s cars can do much more 
than provide personal transportation to the 
office or to your kid’s next soccer practice. 
They show you the best route to take, alert 
you to traffic jams, keep you entertained, 
and help you get roadside assistance. With 
the continued evolution of autonomous 
things, your car might soon drive itself, 
and your groceries may be delivered via 

drone. New forms of transportation such 
as electric scooters, bikes, and drones are 
inspiring business partnerships between car 
manufacturers, financial service providers, food 
businesses, retailers, and other businesses.
Another example is the We Company 
(formerly We Work). Originally founded as a 
co-working space for businesses, the company 
has since repositioned itself as a business 
that touches all elements of employees’ lives, 
not just at the office. Similar new products 
and services require domain expertise and 
applicability across industries.

Pick the right team, inside and outside 
the office
Regardless of how innovative these new 
technologies are, a successful transformation 
journey requires more than a technology 
investment. It requires a smart and engaged 
team. Transformation success is the result 
of setting a company vision and securing 
both the business processes and the team 
to drive and execute it.
This also includes selecting the right technology 
partners. You want the best industry and 
technology experts, problem-solvers, and 
creative thinkers who not only think about your 
business today but also identify opportunities 
for the future. With the right team, partner 
ecosystem, and technology, your business can 
evolve across markets and industries faster 
and more easily than your competitors.
Intelligent technologies have the power 
to transform companies into intelligent 
enterprises. We will see a new breed of 
companies that are not bound to traditional 
industry segmentation. These companies 
are using innovation strategically to grow 
and expand across industries by infusing 
intelligence into every part of their strategy 
and operations.
2019 truly marks the beginning of an exciting 
era. The intelligent tech renaissance will catapult 
business innovation into the next dimension.
The only question that remains: Are you 
ready for it?
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Why 2019 Will Be The Year Of The 
Intelligent Tech Renaissance

Leonardo Da Vinci, one of the greatest 
thinkers of the Renaissance, described 
simplicity as “the ultimate sophistication.”
The rule of simplicity also applies to technology 
innovation. Simplicity is the tipping point 
for technology adoption—not just for the 
consumer at home, but also for the business 
user at work. The next wave of intelligent 
technologies has the potential to innovate 
operations, product development, customer 
service, and overall business transformation 
at an unprecedented level. Technological 
innovation helps enable breakthroughs in 
medicine, reduce environmental waste, grow 
food in severe climate conditions, and it will 
someday send the first person to Mars.
We are entering a new modern-day 
renaissance—an era in which intelligent 
technologies are the cradle for innovations 
that go beyond corporate and industry 
boundaries. The possibilities are endless. 

However, making these sophisticated 
technology innovations easy to consume 
while providing a great experience is the 
ultimate art of innovation that creates the 
path to adoption.
2019 will mark the beginning of the intelligent 
technology renaissance era. It will be driven 
by what Gartner calls the “intelligent digital 
mesh.”

•Intelligent: AI is in virtually every existing 
technology, creating entirely new categories.
•Digital: Blends the digital and the physical 
to create an immersive world.
•Mesh: Exploits connections between 
expanding sets of people, businesses, devices, 
content, and services.
Gartner’s top ten technology trend predictions 
for 2019 combine all three pillars. Of these 
trends, I expect to see the most significant 
changes coming from intelligent technologies, 












