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از هم اکنون زیرساخت های ورود به دوره چهارم و پنجم انقالب صنعتی  را آماده کنیم

دکتر داوود ادیب
رییس اتحادیه صادرکنندگان 

صنعت مخابرات ایران

سرمقاله

ــل پنجم انقالب صنعتی در راه است  و »تعامل و همکاری بین انسان و ماشین به  نس
ــاخت و تعریف  ــب و کار را متحول خواهد س عنوان اصل حاکم در آن« مدل های کس
ــورهای توسعه یافته و  جدیدی از نظم جهانی را به وجود خواهد آورد.  دولت های کش
به تبع آن، شرکت های پیشرو در زمینه فناوری های نوین، باید چهارچوبی برای تعیین 
الگوریتم ها و قوانین مربوط به هوش غیر انسانی و به عبارتی هوش دستگاهی را تعریف 

و نهادینه نمایند. 
ــه عنوان یکی از  ــاهد آن بودیم که بالک  چین ب ــل چهارم انقالب صنعتی، ش در نس
پیشران های اصلی آن، منشا ظهور یک سری تحوالت فناوری شد  که خود آن، منجر به 
ظهور تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عظیمی در جهان گردید. تعامل و همکاری 
بین انسان و ماشین نیز در آینده نزدیک تحوالت عظیم و بنیادی را در تعامالت فوق 

الذکر فراهم خواهد ساخت که ابعاد وسیعی را در زندگی انسان در بر خواهد گرفت.
نکته مهم این است که اگرچه این انقالب ها همواره دو لبه مثبت و منفی داشته اند، اما 
در انقالب های صنعتی  پیشین محوریت این انقالب ها مبتنی بر سود بیشتر بوده است. 
در انقالب صنعتی پنجم، بهداشت، سالمت، ارتباطات تجاری مناسب، بر اساس آنچه که 
برای جوامع انسانی می تواند نقش موثری را داشته باشد، قابل حصول می باشد و با توجه 
به کاهش زیاد منابع در جهان، فناوری هایی با توسعه پایدار و مبتنی بر انقالب پنجم  در 

این دوران  بسیار حائز اهمیت خواهند بود. 
ــین ها در آینده نزدیک با هم تعامل و همکاری بیشتری خواهند کرد.  ــان ها و ماش انس
تولید خودکار و بدون حضور انسان و زنجیره های تأمین بدون دخالت نفر،  به سرعت 
ظهور خواهند کرد و ما بیش از آنکه امروز به این موضوع بیاندیشیم که چگونه با این 
پدیده نوظهور برخورد ایدئولوژیکی نماییم و با ساده انگاری و سیاه دیدن آن، سعی در 
نفی آن داشته باشیم و این را به منزله سقوط کرامت انسانی بدانیم،  نیازمند مدیرانی 
ــتی از این موضوع  و پیامدهای آن  ــور هستیم که درک درس در الیه های اجرایی کش
داشته، فرصت های الزم برای نخبگان و متخصصان کشور را در هم راستا شدن و توسعه 

زیرساخت ها، پیش از همه گیر شدن آن در جهان، فراهم آورند.
ــرا و از ارزش افتاده تلقی نماییم  ــت و واپس گ ــنتی را  زش این موضوع که هر چیز س
ــم و در مقابل آن،  ــندیده ببینی ــور، هر چیز متعلق به مدرنیته را  زیبا و پس و همینط
دستاوردهای علمی و تکنولوژی و مدرنیته به مفهوم در خدمت جامعه بشری را یکی از 

ریشه های آفت غرب زدگی و یا شرق زدگی متصور شویم و یا از تفکرات سنتی نتوانیم 
رها شویم؛ همین برخورد غلط ایدئولوژیکی با مفاهیم سنت و مدرنیته است که اغلب به 
عنوان ابزاری مخرب و در جهت رشد استعمارگرایان و تضعیف حکومت های مقابل آن 

مورد استفاده قرار می گیرد.
امروزه شبکه های اجتماعی با رویکرد مجازی، مناسب ترین و ارزان ترین ابزار یادگیری و 
تبادل علم است. اکنون زمان آن است که در مورد آینده و چگونگی آماده شدن برای 
انقالب صنعتی پنجم »که گرچه با انقالب صنعتی چهارم  راه درازی داریم«  برنامه ریزی 

مناسبی را انجام دهیم.
در پایان به نظر می رسد که اگر از هم اکنون زیرساخت های ورود به دوره چهارم و پنجم 
ــواری را در اقتصاد، بهداشت، سالمت جامعه  انقالب صنعتی  را آماده ننماییم، راه دش
ــت. جوامع امروز دریافته اند که  نه تنها  ــعه پایدار در آینده نزدیک خواهیم داش و توس
عصر بیماری های همه گیر پایان نیافته است، بلکه در دهه های آتی می بایست بیشتر 
از گذشته به فکر آینده نگری در راستای مقابله با این بیماری ها، توسط ماشین ها و 

ابزارهای مدرن باشیم. 

امروزه شبکه های اجتماعی با رویکرد مجازی، 
مناس��ب ترین و ارزان ترین ابزار یادگیری و 
تبادل علم اس��ت. اکنون زمان آن اس��ت که 
در مورد آینده و چگونگی آماده ش��دن برای 
انقالب صنعت��ی پنجم »که گر چ��ه با انقالب 
چه��ارم صنعت��ی چه��ارم  راه درازی داریم«  

برنامه ریزی مناسبی را انجام دهیم.
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شبکه ملی اطالعات و نگاهی به نگرانی از آینده اینرتنت در ایران

دکتر نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

یادداشت
ماه

ش�بکه ملی اطالعات که در ایران با نام های دیگری نیز ش�ناخته می شود، پروژه اینترانت ملی است. این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت اطالعاتی امن و پایدار در 
کشور تعریف شد.

ــعه وهمچنین مصوبه اول جلسه  ــاس تبصره ۲ ماده 46 قانون برنامه پنجم توس براس
پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطالعات شبکه ای مبتنی بر IP به همراه 
سوئیچ ها، مسیریاب ها و مراکز داده ای است که به هیچ وجه از خارج کشور مسیریابی 

نشود و امکان ایجاد شبکه های خصوصی و امن داخلی در آن فراهم گردد.
همچنین در بند چهارم همین ماده این متن آمده است: » اعمال مدیریت یکپارچه در 
تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع ملی )مانند نام و آدرس( و نظارت بر آن به نحوی 
ــود که تاثیر استفاده از منابع بین المللی و سیاست گذاری ها و اصول حاکم در  انجام ش
شبکه های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه 

از اینترنت جهانی فراهم شود«.
در دولت دوازدهم، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای هسته شبکه ملی اطالعات با ۲۰ هزار 
گیگابیت ظرفیت و بیش از ۲۳ هزار کیلومتر فیبرنوری و چهار مرکز IXP در کشور و 
دو SUB IXP هزینه شد. همچنین بخش خصوصی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
برای توسعه شبکه های ارتباطی هزینه کرده است. براساس برخی اظهار نظرها ۵۷ درصد 
اجزای زیرساختی شبکه ملی اطالعات کامل شده و ۲4 درصد از این اجزا هنوز مستقر 
نشده است. در حالی که مرکز ملی فضای مجازی در آخرین گزارش خود پیشرفت این 

پروژه و اجزای مربوط به آن را ۳۰ درصد عنوان کرده است.
به عالوه، محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطالعات در اظهار 
نظری عنوان کرده 4۰۰ میلیارد تومان برای پایداری و استقالل این شبکه سرمایه گذاری 
ــده وهمچنین ادعا کرده که شخصا برای این 4۰۰ میلیارد تومان بیش از ۲۰ بار به  ش

سازمان های مختلف رفت و آمد داشته است. 

  اما و اگرها
با وجود ابهامات فراوان در نحوه اجرا، هدف نهایی، میزان پیشرفت، هزینه کرد و رقم تمام 
ــده این پروژه نگرانی بزرگ مردم و بسیاری از صاحبان کسب وکار در ایران خروجی  ش
اینترنت پس از اجرای این پروژه است. به عالوه، اعتماد عمومی نسبت به اجرای این طرح 
ــیه های فراوان در پی موافقت مجلس شورای اسالمی با طرح  پس از جنجال ها و حاش
موسوم به »صیانت از کاربران فضای مجازی« ضربات جبران ناپذیری دریافت نموده و 

بدبینی نسبت به آن رشد فزاینده ای داشته است. 
همچنین شعارهای فراوان طی چند سال گذشته نسبت به حمایت از کسب وکارهای 
نوپا که بیشتر آنان مبتنی بر ارائه خدمات بر پایه اینترنت است، بی پایه و اساس خواهند 
شد. با نگاهی به مواد مختلف مصوبه شورای عالی فضای مجازی نگرانی ها درباره قطع 
کامل اینترنت جهانی در ایران و محدود شدن دسترسی به منابع آزاد اطالعات و مهم تر 
از همه حریم شخصی کاربران در فضای مجازی بسیار افزایش می یابد. وقتی در بند سوم 
ماده اول این سند می خوانیم: »باید امکان تأمین اشراف اطالعاتی و رصد، امکان شنود 
قانونی و نظارت جامع، حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و پاالیش و سالم سازی 

جامع« در فضای مجازی صورت گیرد.
به عبارت دیگر، در صورت عدم تحقق اهداف حکومتی دسترسی به اینترنت جهانی قطع 
می شود و نهادهای باال دستی در صورت صالحدید به راحتی فعالیت و گفت وگو های 
افراد در فضای مجازی را کنترل کرده و بر آن اساس تصمیم  گیری هایی را در این باره 
ــیار خطرناک و ترسناک به نظر می رسد و تصویری  صورت می دهند. موضوعی که بس

نامعلوم از آینده ارائه می دهد. 
ــئله بعدی که ابهامات فراوانی برای کاربران و به ویژه فعاالن اقتصادی ایجاد کرده  مس
سرنوشت ارتباطات افراد با خارج از ایران است. به عنوان نمونه یک تاجر یا فعال اقتصادی 
با مشتریان خود در خارج از کشور با مقاصد تجارت و بازرگانی به وسیله پیام رسان های 
ــدن  ــترس خارج ش ــورت اجرای این طرح و از دس ــت. در ص ــاط اس ــی در ارتب خارج

اپلیکیشن های خارجی چطور باید از مشتریان خود بخواهد تا ارتباطات شان را به پیام 
رسان های داخلی انتقال دهند؟!

  حاشیه های فراوان
اجرای این طرح در کنار نارضایتی های احتمالی فراوانی که در جامعه ایجاد می کند سبب 
از بین رفتن بسیاری از کسب وکارهای خانگی و از بین رفتن ظرفیت بالقوه اقتصادی این 
افراد و خانواده های آن ها می شود. به عالوه، افزایش قیمت موبایل، تبلت و دستگاه های 

هوشمند را در پی خواهد داشت. 
ممنوعیت به ایجاد بازارهای غیر رسمی و تبادالت سیاه دامن خواهد زد. بنابراین بازار 
خدمات مبتنی بر این دستگاه ها همچون اتصال به سیستم جیمیل، vpn، شبکه های 
ــک قیمت های سرسام آوری برای انجام آن ها  ــد و بدون ش اجتماعی و... داغ خواهد ش

دریافت خواهد شد. 
یکی دیگر از مسائلی که انتظار می رود با اجرای این طرح به وجود آید موضوع افزایش 
قیمت تعرفه های اینترنت است. با اینکه قیمت ارائه خدمات اینترنت ایران در مقایسه 
ــتفاده  ــت پس از اجرای این طرح انتظار می رود که اس ــورهای جهان باالتر هس با کش
ــتری خواهد بود. هر چند، هم اکنون ارائه  از اینترنت جهانی مشمول هزینه های بیش
ــتفاده از  دهندگان ترافیک بین المللی را گران تر از ترافیک داخلی ارائه می دهند و اس

اینترنت جهانی قیمت دو برابری دارد.
اگر آرمان شهر ما جایی باشد که در زمان اوج شکوفایی اینترنت، شبکه های اجتماعی و 
حرکت جهان به سمت هوشمند شدن در تمامی حوزه ها جامعه ای بسته، یک طرفه و 
منزوی داشته باشیم، این ایده آل در هیچ عرصه ای نمی تواند موفق شود و حرفی برای 
گفتن داشته باشد. متخصصان، اندیشمندان و فعاالن اقتصادی و فرهنگی ایران در جهان 
با سرعت فراوانی افول خواهند کرد و دید ساکنان دیگر کشورها به آن ها بیشتر تغییر 
خواهد کرد. به این دلیل که اینترنت جهانی برای بسیاری از دانشجویان، متخصصان و 
فعاالن منبع و مرجعی کامل است و قطعاً اینترنت داخلی و منابع محدود موجود در آن 

نمی تواند جایگزین این مرجع عظیم جهانی شود.
ــتفاده از محتوای اینترنتی و  ــه از بین بردن حق انتخاب آزادانه اس ــوش نکنیم ک فرام
ابزارهای جهانی موجود در آن همان صورت مسئله ای را ایجاد می کند که محدودیت و 
ممنوعیت استفاده از خودروهای معتبر جهانی به وجود آورد. بنابراین نگرانی های فراوان 
از تبعات اقتصادی اجرای کامل این طرح چندان بی منطق نیست. ما موظف به بیان 
حقایق هستیم و چنانچه در جایی با موج اطالعات نادرست روبه رو می شویم باید نسبت 

به شفاف سازی و ارائه اطالعات روشن مبادرت ورزیم. 
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کاتالیزور انقالب چهارم صنعتی

اگر تصور می کنید در دنیایی زندگی می کنید که می توانید به سرعت همه اطالعات مورد نیاز خود را پیدا کنید، صبر کنید تا فناوری بی سیم نسل پنجم در اختیارتان 
قرار گیرد! آنگاه تفاوت را احساس خواهید کرد. اما ابتدا اجازه دهید یک سوال مهم مطرح کنیم: چرا باید کشورها به سمت این فناوری حرکت کنند؟ نسل نخست 
فناوری بی سیم به ما اجازه داد صوت را منتقل کنیم، نسل دوم امکان ارسال متن را فراهم کرد و نسل سوم محاسبات اولیه موبایلی را امکان پذیر کرد. با بهره گیری از 
نسل چهارم فناوری بی سیم به سرعت های باال رسیدیم و زمینه برای ایجاد میلیاردها اپلیکیشن برای فعالیت های شغلی و بازی فراهم شد. اما نسل پنجم راه را برای 
دانلود یک گیگابیت اطالعات در هر ثانیه که ۱۰ تا ۲۰ برابر سرعت کنونی است هموار می کند.با گسترش شبکه نسل پنجم، هر فیلم در عرض چند ثانیه دانلود می شود 

و کلیپ های یوتیوب در کمتر از کسری از ثانیه قابل دیدن هستند.

در حال حاضر تعدادی از اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور در تالش هستند تا هرچه 
ــبکه نسل پنجم را نصب کرده و مورد استفاده قرار دهند. چین، کره جنوبی  زودتر ش
ــتند. در آمریکا چند شهر بزرگ از آتالنتا و  ــرو هس و ایاالت متحده در این حوزه پیش
دیترویت تا واشنگتن می توانند از فناوری نسل پنجم استفاده کنند. بین شرکت های 
مخابراتی نیز برای ارائه زودتر خدمات این شبکه رقابت وجود دارد. البته این فناوری 
ــت. برای مثال اگر شما یک گوشی سازگار با نسل پنجم  هنوز برای همه فراهم نیس
ــت که نمی توانید از این فناوری استفاده کنید.  ــته باشید، طبیعی اس اینترنت نداش
همچنین در فناوری نسل پنجم از اسپکترومی استفاده می شود که برد آن زیاد نیست 
و نمی تواند از دیوار عبور کند. و در نهایت در حال حاضر نصب این سیستم بیش از 

حد گران است.
اما شرایط تغییر خواهد کرد. هنگامی که این گونه موانع رفع شود و پیش بینی شده 
سال ۲۰۲۳ چنین خواهد شد، فناوری نسل پنجم اینترنت نقش ابزارهای موبایل را از 
اساس دگرگون خواهد کرد. در دنیای نسل پنجم اینترنت، بسیاری از امکان های جدید 
با سرعت باورنکردنی در اختیار مصرف کنندگان و شرکت ها قرار خواهند گرفت. برای 
مثال یک فروشگاه لباس می تواند از فناوری AR استفاده کند و به مشتریان امکان 
دهد خود را در لباس ها و محیط های گوناگون مشاهده کنند. همچنین یک باشگاه 
ورزشی با استفاده از این فناوری می تواند بر تمرین ورزشکاران نظارت کرده و تمرین ها 
ــازی کند. از همین فناوری برای دگرگون کردن دنیای سرگرمی های الیو  را بهینه س
ــتفاده می شود و طرفداران بیسبال می توانند از گوشی های مجهز به فناوری نسل  اس
پنجم اینترنت برای دیدن بازی از هر زاویه دوربین که مایل هستند استفاده کنند و 

اطالعات مفصل از تمامی جزئیات بازی دریافت کنند.
ــراوان دارد. مدیر یک کارخانه می تواند  ــا نیز این فناوری، کاربردهای ف در کارخانه ه
یک شبکه خصوصی اینترنت نسل پنجم نصب کند و به آسانی روبات های بی سیم را 
ــانی وادار کند تا دقت کارها برای مثال در یک کارخانه  به همکاری با نیروی کار انس
خودروسازی به حداکثر میزان ممکن برسد. یک گروه از روبات ها می توانند مواد اولیه 
را به خط تولید برسانند و گروه دیگر می توانند کامیون ها را تخلیه و بارگیری کنند. 
آنها با شبکه گسترده تر و سریع تر ارتباطی می توانند با هماهنگی بیشتر با نیروی کار 
انسانی فعالیت کنند و سریع تر به محیط واکنش نشان دهند. در نتیجه آنها ایمن تر و 
قابل اتکا  تر خواهند بود و از آنجا که بی سیم هستند، راحت تر می توان خط تولید جدید 

به مجموعه اضافه کرد.
کارشناسان معتقدند فناوری نسل پنجم اینترنت به سرعت به همه جا خواهد رسید. 
یک مزرعه دار می تواند با نصب شبکه خصوصی نسل پنجم اینترنت بر سرعت کارها و 
دقت آنها بیفزاید. در یک چنین مزرعه ای روبات ها می توانند با هم ارتباط برقرار کرده 
ــت، نگهداری و  و با بهره وری باالتر به فعالیت بپردازند. همچنین تمامی مراحل کاش
برداشت محصوالت با این فناوری بهتر انجام خواهد شد. البته باید به این نکته اشاره 
کرد که امروزه اکثر این کارها با اینترنت نسل چهارم قابل انجام است اما نسل پنجم 
ــرکت های فعال در  ــیم را در اختیار قرار خواهد داد. ش اینترنت، ارتباط فوری و بی س
حوزه فناوری، بانک ها، بیمارستان ها و دیگر شرکت ها و موسسه هایی که با داده های 
ــر و کار دارند از پهنای باند بسیار بزرگ تر برای انتقال داده ها به شکل فوری  انبوه س
ــعه فناوری نسل  ــتی و درمانی، توس ــد. در حوزه خدمات بهداش بهره مند خواهند ش
ــوان در خانه با فناوری واقعیت  ــت که بیماران را می ت ــم اینترنت به این معناس پنج
ترکیبی درمان کرد و پزشکان از روبات های قابل کنترل از راه دور به ویزیت بیماران در 

جنیفر آلسور )اینک(

بیمارستان های دوردست خواهند پرداخت.
ــتفاده از این فناوری به معنای تحوالت بزرگ در بهره وری و رشد اقتصادی است.  اس
در واقع مصرف کنندگان، صاحبان کسب و کار و نهادهای دولتی و خصوصی هر یک به 
شکل خاص خود می توانند از امکانات این فناوری بهره ببرند. دولت ها با فناوری نسل 
پنجم اینترنت به جمع آوری داده های مفصل تر در مناطق مختلف پرداخته و با کمک 
این الگوریتم ها، با پیش بینی رویدادها، حوادث آب و هوایی و شیوع بیماری ها، واکنش 
سریع تر نشان می دهند. ترکیب فناوری یاد شده با اپلیکیشن های موبایل، حسگرها و 
ابزارهای اینترنت اشیا بر کارآیی برنامه های دولت در حوزه هایی مانند ترافیک، ایمنی 

شهری و خدمات شهری می افزاید.
تردیدی وجود ندارد که یک چنین سطح باالیی از نظارت و جمع آوری داده ها، ریسک 
نقض شدن حریم خصوصی را افزایش می دهد و باید برنامه های الزم جهت به حداقل 
رساندن این ریسک تدوین و اجرا شود. در واقع باید به این پرسش پاسخ داده شود که 
چطور می توان همزمان با به کارگیری فناوری های پیشرفته برای کمک به شهروندان، 
ترتیبی داد تا حریم خصوصی آنها و نیز امنیت آنها حفظ شود؟ فناوری نسل پنجم 
اینترنت در نهایت راه را برای اتصال شهرهای واقعا هوشمند هموار می کند. البته فراتر 
ــترش  ــک های بزرگ دیگر هم وجود دارد. هنگام گس از نقض حریم خصوصی، ریس
فناوری نسل پنجم اینترنت، سرعت همه چیز از جمله هک کردن پایگاه های داده ها 
افزایش می یابد. در دنیای آینده که نسل پنجم اینترنت در آن فراگیر می شود، امنیت 
سایبری بسیار مهم تر از حاال خواهد بود و صنعت امنیت سایبری باید برای مقابله با 
ــک های آینده آماده باشد. نفوذ هکرها به سیستم ایمنی یک خانه را با نفوذ در  ریس
سیستم خودران اتومبیل ها یا تجهیزات پزشکی یک بیمارستان مقایسه کنید آنگاه به 
بزرگی ریسک هایی که در آینده وجود خواهد داشت پی خواهید برد. اینترنت نسل 
پنجم کاتالیست چهارمین انقالب صنعتی نامیده شده است و برنامه ریزی برای آن 
ــت. صاحبان کسب و کار چه کوچک و چه بزرگ باید به این سوال  آینده ضروری اس
ــل پنجم چطور می تواند به فعالیت های آنها کمک کند یا  فکر کنند که اینترنت نس
آن را از اساس متحول کند؟ شرکت های آینده نگر و نیز کشورهایی که به آینده فکر 
می کنند اکنون باید برای فرصت ها و تهدیدهایی که با گسترش فناوری یاد شده پدید 
خواهد آمد برنامه ریزی کنند و نباید تا فرارسیدن آن روز دست روی دست گذاشت. 
ــال دیگر در برخی کشورهای توسعه یافته و نوظهور این فناوری گسترش  تا چند س
می یابد و در آن زمان داده ها آزادانه بین تعداد بیشتری از اشخاص، مکان ها و ابزارها 
جریان پیدا خواهد کرد و البته با سرعتی بسیار بسیار باالتر از حاال فناوری نسل پنجم 
اینترنت موجی جدید از کارآفرین ها و نوآوران را پدید می آورد و شغل های کامال جدید 

به وجود خواهد آمد.
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ــور در مدارهای  ــدگاری کش ــا«، »مان ــال »تحریم ه ــن ح ــه در عی ــن موسس ای
توسعه نیافتگی صنعتی« و »فقدان توسعه زیرساخت های انقالب صنعتی چهارم« 
ــور از مواهب انقالب  ــرده که موانع اصلی بهره مندی کش ــه عاملی قلمداد ک را س
ــتند. این پژوهش تصریح می کند که در همه دوره های قبلی  صنعتی چهارم هس
ــی مانع مهم بهره مندی ایران از فرصت های تاریخی  انقالب صنعتی، عوامل سیاس
ــفتگی های متعدد در فضای  ــد صنعتی بوده اند. این عوامل سیاسی که از آش رش
ــامل می شود،  داخلی تا درگیری های قومی و جنگ های جهانی و منطقه ای را ش
باعث شده تا در طول ۲۵۰سال گذشته منابع کشور صرف توسعه صنعت و رشد 

تولید نشود.
ــنهاد  ــد صنعتی، پیش ــالب جدی ــورداری از انق ــتای برخ ــزارش در راس ــن گ ای
ــیس»مرکز رصد تحوالت انقالب صنعتی چهارم« را به سیاست گذاران حوزه  تاس
ــزارش توصیه  ــندگان گ ــت. در عین حال نویس ــاد و صنعت ارائه کرده اس اقتص
کرده اند با توجه به پیشتازی چین، آلمان و آمریکا در موج چهارم انقالب صنعتی 
ــور از جذب فناوری های این حوزه از کشورهای تحریم کننده، بهتر  و ناتوانی کش
ــورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن و  ــدن به کش ــتراتژی کشور نزدیک ش ــت اس اس
چین باشد تا زیرساخت های انقالب صنعتی چهارم از این طریق فراهم شود. این 
گزارش که نکات بسیاری درباره دالیل ناتوانی ایران در پیوستن به مسیر توسعه 
صنعتی ارائه می کند، در خالل چهار بخش مختلف به نحوه مواجهه ایران با چهار 

موج انقالب صنعتی می پردازد.

 موج اول، مقهور و مستاصل
ــین بخار در انگلستان و توسعه  موج اول انقالب صنعتی در قرن ۱۸ و با ظهور ماش
ــعه بود و  ــکل گرفت. در این دوره راه آهن یکی از مبانی توس صنعت حمل ونقل ش
صنایعی نظیر بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن، محور رشد اقتصاد بودند. همزمانی 
ــوان یکی از باثبات ترین دوره های  ــی حکومت صفویان به عن این وضعیت با فروپاش
تاریخ ایران موجب شد تا استفاده از فرصت های انقالب صنعتی اول برای کشور با 
ــت کامل روبه رو شود. انقالب صنعتی اول که بسیار زمان برد تا به موج دوم  شکس
خود رسید در دوره حکومت زندیان، افشاریان و ابتدای قاجار برای برخی از کشورها 
ــت. در این عصر اما ایران نه تنها به وضعیت بهتری  ــیاری به همراه داش مواهب بس
پس از ظهور انقالب صنعتی دست نیافت که به دلیل توسعه تجارت، مزیت تولید 
در صنعت نساجی را نیز از دست داد. تنها نکته این دوره شاید مواجهه افرادی نظیر 
ــم و انقالب صنعتی بود. جایی که این افراد متوجه تحوالت  عباس میرزا با مدرنیس
عظیم حادث شده در غرب شدند. عباس میرزا البته از خالل مواجهه با این دوره، در 

پی افزایش قدرت نظامی ایران و وارد کردن فناوری های دفاعی بود.

  موج دوم، حرکت افتان و خیزان
ــبی برای  ــبتا مناس ــاه فرصت نس ثبات عصر ناصری به ویژه در دوره ناصرالدین ش
ــود. با این حال جز  ــری از فرصت های انقالب دوم صنعتی ب ــران جهت بهره گی ای
اصالحاتی که امیرکبیر در یک دوره کوتاه سعی کرد از طریق پیگیری استراتژی 
ــبیه به جایگزینی واردات، صنعت را در داخل ایران عمق دهد. در این  خاصی ش
ــیس دارالفنون و  ــاجی و معدن رواج یافته و با تاس دوره صنعت چاپ، تلفن، نس
ــال تکنسین هایی به روسیه، تالش شد برای تولید صنعتی زمینه سازی شود.  ارس
ــترش استعمار روسیه و انگلیس، وقوع جنگ جهانی اول و کشف  با این حال گس
نفت، ذهن و عمل سیاستمداران ایرانی را از توسعه صنعتی گرفت و کشور به رغم 

بررسی موانع اصلی بهره مندی کشور از مواهب انقالب صنعتی چهارم

چرا ایران از کاروان توس�عه صنعتی جا ماند؟ این پرسش�ی است که بازوی پژوهشی وزارت صمت سعی کرده در گزارشی کوتاه به آن پاسخ دهد. موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در این پژوهش ضمن تجزیه و تحلیل توسعه صنعتی ایران از زاویه تاریخ و انقالب های چهارگانه، ریشه های ناتوانی کشور در تبدیل شدن به یک 
قطب صنعتی را »هرج ومرج های سیاسی« و »جنگ و منازعات مرزی« اعالم کرده و هشدار داده تمامی کانال های انتقال و یادگیری برای کسب فواید دور چهارم انقالب 

صنعتی برای ایران مسدود است.

ــروع برخی حرکات جدید، فرصت برخورداری از مواهب انقالب صنعتی دوم را  ش
ــامل تولید برق، تولید فوالد، اختراع و تولید  ــت داد. این مواهب عمدتا ش از دس
ــوز و هواپیما بود. مواردی که رفاه عمومی چشمگیری را برای  موتورهای درون س

جهان به همراه داشت.

  موج سوم، موانع تازه توسعه صنعتی
ــالمی رخ داد، جهان  در این دوره که حدفاصل دو حکومت پهلوی و جمهوری اس
ــاوری ارتباطات و تولید  ــعه فن ــیون صنعتی، توس به مدد صنعت کامپیوتر، اتوماس
ــت به دوره جدیدی وارد شود. دوره ای که انگلستان،  نرم افزارهای هوشمند، توانس
ــتفاده را از آن بردند. ایران در این  ــیه و ژاپن بهترین اس آمریکا، اروپای غربی، روس
دوره با انجام اصالحات و اجرای اقدامات، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی را تا 
۱۸ درصد افزایش داد و ۳۰درصد از نیروی کار خود را نیز به این بخش فرستاد. با 
این حال وابستگی صنایع داخلی به مصرف مواد خارجی در کنار تولید زیر ظرفیت 
موجب شد تا ریشه صنعت در کشور پا نگیرد. با بروز انقالب اسالمی و جنگ و بعد 
ــوم صنعتی از دست رفت و رشد صنعتی به  تحریم، فرصت بهره گیری از انقالب س

پایداری و ثبات نرسید.

  نتیجه نهایی 
مطالعات و گزارش های بین المللی، ۲۵ کشور را به عنوان پیشروهای انقالب صنعتی 
ــورها پرچمدار یکی از حوزه های  ــایی کرده اند که برخی از این کش چهارم شناس
ــرکت هوآوی در  ــتند. به عنوان مثال چین و ش ــن انقالب صنعتی چهارم هس نوی
ــل پنجم، آلمان در زمینه اتوماسیون صنعتی و کارخانه های  ــعه اینترنت نس توس
هوشمند و ایاالت متحده در حوزه هوش مصنوعی و کالن داده ها به عنوان پیشرو 
ــوند. در عین حال به واسطه قراردادهای همکاری مشترک علمی،  شناخته می ش
ــورهای مختلف وجود  صنعتی و تجاری امکان تبادل یافته ها و تجربیات بین کش
ــتد معموال بین کشورهای صاحب فناوری و توسعه یافته انجام  دارد. این داد و س
ــیاری از کشورهای  ــود و بس ــود که باعث هم افزایی دانش و فناوری می ش می ش
ــطه  ــتند. عالوه بر این، ایران به واس ــن مزیت محروم هس ــعه از ای ــال توس در ح
ــا تمامی کانال های  ــتری را تجربه می کند و تقریب ــا محدودیت های بیش تحریم ه
ــاهده صنایع نسل چهارم  ــطه مش ــامل تقلید به واس انتقال و یادگیری فناوری ش
ــورهای  ــی، واردات تجهیزات و دانش فنی، ارتباطات علمی و فناورانه با کش غرب
پیشرو مسدود شده اند.  نکته قابل توجه آن است که تحوالت انقالب های صنعتی 
ــت و پیچیدگی های کمتری داشت،  اول و دوم در بازه طوالنی تری به وقوع پیوس
ــت. اما انقالب صنعتی  ــن امکان همپایی و تقلید این فناوری ها وجود داش بنابرای
چهارم مبتنی بر ترکیب و یکپارچه سازی فناوری های مختلف است و پیاده سازی 
ــتلزم تغییرات گسترده نرم در سازمان ها و صنایع و همکاری فناورانه بین  آن مس
ــت. بنابراین در شرایطی که روش های  ــرکت ها و کشورهای دارای فناوری اس ش
ــد، امکان همراهی با  ــترک محدود باش ــال فناوری، یادگیری و همکاری مش انتق
ــوار خواهد بود. همان طور که توسعه دیرهنگام  ــیار دش ــرعت زیاد تحوالت بس س
ــبکه حمل ونقل و صنایع سنگین باعث تاخیر در فرآیند  ــاخت هایی نظیر ش زیرس
ــدن کشور در سالیان گذشته شد، عدم توسعه زیرساخت های موردنیاز  صنعتی ش
ــارم و پنجم، تولید  ــل چه ــبکه اینترنت نس برای انقالب صنعتی چهارم نظیر ش
ــب عقب ماندگی از  ــانی توانمند موج ــر، هوش مصنوعی و نیروی انس انعطاف پذی

تحوالت انقالب صنعتی چهارم خواهد شد.

موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی
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دو فضایی شدن »مدل حکمرانی علم و فناوری« ضرورتی قطعی است

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، گفت :کرونا اثبات کرد که فضای دوم)مجازی(، فضای 
مهم، اثرگذار و فراگیر برای توسعه و تقویت علم و دانش است. معنای تاثیر فراگیر این است 

که »مدل حکمرانی علم و فناوری کشور« را باید تغییر دهیم.
دکتر سعیدرضا عاملی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به جامعه دانشگاهی کشور گفت: 
ــدن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی منبعی برای  مصادف ش
معرفت بیشتر نسبت به حماسه های حسینی چه در دفاع مقدس و چه ریشه آن یعنی 
کربالی حسینی است؛ ان شااهلل از این پیوند بهره ببریم و با انگیزه بیشتر، افق نگاه واالتر، 

همیاری و همدلی در مسیر سالمت و تعالی جامعه قدم برداریم.
وی به گذشت ۱9 ماه از شیوع کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: با شیوع پاندمی کرونا شاهد 
فوت بیش از ۱۱9 هزار نفر در کشور هستیم که در میان آنها اساتید، دانشجویان،کارمندان، 
کادر درمان و مردم از طبقات و گروه های مختلف اجتماعی بوده اند. این روزها خبر تسلیت 
به یکدیگر در کشور در حال افزایش است. جامعه دانشگاهی رسالت سنگینی درمقابل 

موضوع »کرونا« و تامین و تعالی سالمت در جامعه بر عهده دارد.
ــتاد دانشگاه تهران آغازها را نویدبخش نوآوری ها و تحوالت اساسی خواند و افزود: با  اس
آغاز سال تحصیلی ۱4۰۰ انتظار می رود که راهگشایی مسیرهای جدی حوزه آموزش و 
پژوهش، حوزه نوآوری و خالقیت با هدف تامین سالمت و تعالی جامعه -که از اهداف بلند 

انبیای الهی بوده است- شتاب جدی تری بگیرد.
ــیع آموزش مجازی اشاره کرد و گفت: با وجود پاندمی کرونا  دکتر عاملی به ظرفیت وس
فضایی به وجود آمد که ناگزیر از فضای مجازی در سطحی فراگیرتر و گسترده تر استفاده 
کنیم. در دوران کرونا آموزش و پژوهش در دامنه ای وسیع به فضای مجازی منتقل شد. 
ظرفیت فضای مجازی، دامنه ای برای عمل کردن در محیط رقومی است؛ ظرفیت محیط 
رقومی، به وسعت جامعه ریاضیات است و ظرفیت های تراکنشی و الگوریتم های آن متمایل 

به بی نهایت تنوع و تکثر دارند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، ظرفیت فضای مجازی را ظرفیتی فراگیر و شبکه ای 
عنوان کرد و گفت: دامنه وسیع فضای مجازی می تواند همکاری های دانشگاهی را بیش از 
گذشته افزایش دهد. فضای مجازی، ظرفیت کار جمعی و گروهی را فراهم کرده است؛ اوج 

شکوه علم در دنیا، محصول کار جمعی و گروهی بوده است.
وی ادامه داد: فضای مجازی محیطی است که امکان ایجاد منبع انبوه و استفاده از همه 
منابع انسانی در یک ظرف واحد را فراهم کرده است که این اتفاق در گذشته محقق نشده 
بود. با وجود انتقال آثار علمی دانشگاه صنعتی شریف در داخل و خارج از کشور، فعالیت ها 
و همکاری های علمی محدود به محیط درونی دانشگاه است. بسیاری از دانشگاه های ما 
ارتباطات برونی شان شاید در سطح ملی کمتر از سطح بین المللی است؛ به دیگر سخن 
درسطح بین المللی برون گرایی بهتری داشته اند اما در سطح ملی از برون گرایی ضعیف 
تری برخوردار بوده اند. درواقع فضای مجازی به منزله یک کار برای همه کارها است و نیز 

تراکم داده های پراکنده علمی کشور را فراهم می کند.

استاد دانشگاه تهران گفت: کرونا اثبات کرد که فضای دوم)مجازی(، فضای مهم، اثرگذار 
و فراگیر برای توسعه و تقویت علم و دانش است. معنای تاثیر فراگیر این است که »مدل 
حکمرانی علم و فناوری کشور« را باید تغییر دهیم. جناب دکتر زلفی گل، وزیر علوم نیز از 
جنس همین تغییر هستند و نیز دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه مرجعی برای تحوالت 

ناشی از علم و فناوری است.
دکتر عاملی »دوفضایی کردن مدل حکمرانی علم و فناوری« را یک ضرورت قطعی دانست 
و گفت: زمانی که ابزاری به فناوری های نوین نگاه می کنیم، برنامه ریزی براساس فناوری 
نو داشته ایم البته بدون توجه به اینکه چه اثری و ظرفیت هایی در جهان واقعی و فیزیکی 

باید جا به جا شود.
ــاورزی 4 اشاره کرد و گفت: این  ــورای عالی انقالب فرهنگی به صنعت 4 و کش دبیر ش
صنعت، محصول دوفضایی کردن آن بود. این فضا، صنعت فیزیکی را خلق کرد. درواقع باید 
دو فضای مجازی و غیرمجازی مکمل هم باشند. باید بدانیم اگر حکمرانی دو فضایی ایجاد 
کردیم بسیاری از امور در سطح دانشگاهی چون داده ها و... مشترک خواهد شد. با این طرح 
ظرفیت نرم افزارها و اپلیکشن ها یکپارچه خواهد شد. اگر هر دانشگاهی برای خودش یک 
نرم افزار جامعی طراحی کند، نشان دهنده تفکر دیجیتال نیست بلکه تفکر آنالوگ را به 
نمایش گذاشته است. تفکر دیجیتال، کارایی اش برای همگان است؛ یک نرم افزار و پلتفرم 

قدرتمند یک بانک برای همه بانک ها کارایی دارد.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: اصالح تفکر برای ایجاد ظرفیت های جدید، به استفاده 
بهینه از منابع و سرمایه های کشور می انجامد و موجب هدر رفت منابع ملی نمی شود اما کار 
کردن با تفکر آنالوگ در فضای دیجیتال، مشکالت علمی و پژوهشی کشور را حل نخواهد 

کرد، بلکه پیچیدگی ها وهزینه ها  و سرمایه گذاری های نا به جا را افزایش می دهد.
وی  تاکید کرد: نیازمند مدل حکمرانی جدید دوفضایی برای مدیریت علم و فناوری کشور 
هستیم. برای نیل به این مقصود، باید هدف گذاری کنیم. دانشگاهیان و پژوهشگران محترم 

تایید می کنند که علم بدون هدف مثل سرمایه گذاری بدون هدف است.
دکتر عاملی عنوان کرد: قاعدتاً علم باید افق نگاه ما را تعریف کند. حکیم فرزانه انقالب 
اسالمی در بیاناتشان از تمدن نوین اسالمی سخن گفته اند؛ ایشان می فرمایند »رسیدن به 

هدف تمدن نوین اسالمی، یک هدف گذاری مطلوب است.«
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی تمدن نوین اسالمی را موضوع پیچیده ای ندانست و 
گفت: بنیان تمدن نوین اسالمی بر پایه تامین عدالت و مبارزه با تبعیض است. درحقیقت 
عمود خیمه مهدویت بر عدالت مبتنی است؛ عدالتی که سیستم ایجاد می کند قطعا 
ــر است و نیز درصد خطای این عدالت از عدالت شخصی بسیار کمتر  نجات بخش بش

است.
وی افزود: عدالت نظام مند، عدالت مبتنی بر سیستم های هوشمند است. ماشین هوشمند 
دارای هوا و هوس نفسانی نیست. انسان ها در آزار و اذیت یکدیگر به ماشین پناه می برند و 
سیستم و الگوریتم به ماشین دستور می دهد و نفس انسانی بر آن حاکم نیست. بنابراین 
سیستم کمک کننده به استقرار عدالت است ولی توجه به هدف، تامین کننده این امر هم 

می تواند باشد.
دکتر سعیدرضا عاملی تصریح کرد: بسیار امیدوارم به ظرفیت منابع انسانی کشور و تبدیل 
شدن آنها به سرمایه اجتماعی که همانا محصول همدلی، مهربانی، با هم بودن و ثبات 
ــت. این موضوعات اصولی است که فقدان هر کدام از آنها سرمایه اجتماعی را از بین  اس

خواهد برد.
وی ثبات را مهم ترین رکن فضای دانشگاهی عنوان کرد و گفت: فضای دانشگاه نیازمند 
آرامشی اطمینان بخش است که استادان و پژوهشگران و دانشجویان به موضوعات علمی 

با دقت نظر بیشتر بپردازند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: دانشگاه مرجع مهمی برای حل مسائل کشور و کمک دهنده 
به پیشرفت ایران اسالمی است و همواره حکیم انقالب اسالمی بر اهمیت مرجعیت نخبگان 
دانشگاهی تاکید داشتند. درحقیقت سرمایه علم قابل تفکیک نیست؛ فضای دانشگاهی و 
ــیری نجات بخش بشر هستند. از  حوزوی پیوندی در حوزه علم دارند که هر دو به تفس
خداوند متعال طلب می کنیم در ایام اربعین شاهد افتخارات بزرگ، حل مسائل اساسی، 

استقرار عدالت و اقتدار ایران اسالمی در جامعه باشیم.
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خدمات الکترونیک قضایی باید با ارزان ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود

الزمه توسعه اقتصادی و فرهنگی، فضای مجازی و شبکه ملی اطالعات پایدار است

انتقاد وزیر ارتباطات از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید بر اهمیت و نقش شرکت ارتباطات زیرساخت 
در توسعه ارتباطی کشور، این شرکت را قلب تپنده شبکه ملی اطالعات عنوان کرد.

ــی زارع پور در جمع هیئت مدیره، مدیران و معاونان شرکت زیرساخت نقش این  عیس

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی 
برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: تا جایی که ممکن است باید 
هزینه های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه 
شود. حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند 
تحول قضایی، با بیان این که بی توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه های 
حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن ها می شود، 
تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر 

نداریم در آینده با مشکالت مواجه می شویم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به 
روزرسانی و کارآمدسازی فرایند ها گام برداریم، خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت باالی 
تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه ها و ابالغیه های سال های گذشته، که حتی 
دستورالعمل هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابالغ شده اند، متناسب با شرایط روز و نیاز 

جامعه اصالح و به روزرسانی شوند.

شرکت در تأمین زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی شبکه ملی اطالعات را حائز اهمیت 
دانست و از آن به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور یاد کرد. زارع پور فضای مجازی 
و شبکه ملی اطالعات پایدار و باکیفیت در جای جای کشور را الزمه توسعه فرهنگی، 

اقتصادی و ایجاد کسب وکارهای متنوع دانست.
ــرکت ارتباطات  ــاره به نقش کلیدی ش زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
ــعه فضای مجازی و  ــعه فضای مجازی گفت: این شرکت در توس ــاخت در توس زیرس
به طورکلی در برقراری دسترسی های ارتباطی نقش محوری دارد و می توانیم آن را به 

قلب تپنده شبکه ملی اطالعات تعبیر کنیم.
وی افزود: البته فارغ از آن، وظیفه مرزبانی فضای مجازی و برقراری امنیت سایبری را هم 

برعهده دارد که این مهم اهمیت شرکت ارتباطات زیرساخت را دوچندان می کند.
وی افزود: نقش شرکت ارتباطات زیرساخت را برای کشور و توسعه شبکه ملی اطالعات 
فوق العاده حیاتی می دانم و این نتیجه زحماتی است که همکاران در سال های متمادی 

کشیده اند تا داشته های این شرکت سرمایه ای برای کشور باشد.
ــه خواستار برنامه ریزی مدیران شرکت  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این جلس

ارتباطات زیرساخت برای ایجاد آمادگی و آینده نگری در حوزه فناوری های نوین شد.

ــعه دسترسی  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد: باید در دوره جدید، هم توس
همراه و هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد و در عین حال، نگاه و توجه ویژه ای به توسعه 
دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و بنگاهها صورت گیرد به گونه ای که مردم در 
دو سال آینده ثمرات آن را لمس کنند. عیسی زارع پور در جمع مدیران و معاونان سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، زندگی 
ــر را دگرگون کرده است، گفت: اکنون زندگی ها بدون استفاده از ابزارهای مبتنی بر  بش
فناوری ارتباطات و اطالعات دشوار شده و این بخش همه عرصه های زندگی بشر را تحت 

تأثیر قرار داده است.وی افزود: در چنین شرایطی، دولت می بایست خود را به روز کرده و 
ابزارهای حفاظت از حقوق مردم در این فضا را فراهم کند.زارع پور در ادامه با تأکید بر اهمیت 
نقش رگوالتوری گفت: با افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه پایه، نقش سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در کل نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بیشتر 
می شود؛ بنابراین باید تنظیم گری حوزه خدمات فضای مجازی و حوزه فناوری اطالعات 
را تقویت کنیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر ضرورت تجهیز سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به ابزارهای جدید برای استیفای حقوق مردم در فضای مجازی 
گفت: در اعمال حاکمیت سازمان تنظیم مقررات، به روزرسانی در تنظیم گری ضروری است 
تا هر جا که احساس شد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت و قدرت ورود کند. وی 
با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در کمیسیون 
ویژه مجلس بر حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارائه نظرات 
کارشناسی در جلسات این کمیسیون تاکید کرد و گفت: ابزار اعمال حاکمیت ما در حوزه 
ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و نباید این ابزار دچار خدشه 
شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: بنابراین ضروری است که در بررسی این طرح 
ــته باشد و همه جوانب با تمرکز بر  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حضور فعال داش

دیدگاه های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
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بندر شانگهای چین، بندری کامال هوشمند!

 بندر شانگهای چین یکی از بزرگ ترین بندرها و دارای بزرگ ترین پایانه کانتینری 
ــمند تقریباً بدون  ــت که به لطف فناوری از راه دور و هوش ــمند در جهان اس هوش
کارگر است! این ترمینال خودکار از خودروهای هدایت شونده بومی )AGV( برای 

جابه جایی استفاده می کند.
ــانگهای چین یکی از بزرگ ترین بندرهای جهان در ماه گذشته با ظرفیت  بندر ش
کانتینری بیش از 4.۳۱ میلیون واحد معادل بیست فوت )TEU( به فعالیت خود 
ــک روزه پذیرش را  ــید و رکورد ی ــته رس ــه داد و به رکورد باالیی در ماه گذش ادام

شکست و همچنان شلوغ ترین بندر کانتینری جهان باقی ماند.
ــد  ــک واح ــا ) twenty-foot equivalent unit( ی ــت پ ــادل بیس ــد مع واح
غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی کانتینری و 
پایانه های کانتینر استفاده می شود. اساس آن بر حجم ۲۰ فوت )۱/6 متر( کانتینر، 
)جعبه فلزی به اندازه استاندارد که می توان به راحتی بین حالت های مختلف حمل 
ــوده و در اصل یک واحد برای  ــتی، قطار و کامیون انتقال یابد( ب ــل مانند کش و نق

کانتینرها می باشد.
ــتگاه در خلیج هانگژو واقع شده است و دارای بزرگ ترین پایانه کانتینری  این ایس
هوشمند در جهان است که در دسامبر سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرده است. مساحت 
آن ۲.۲۳ میلیون متر مربع و خط ساحلی ۲۳۵۰ متری است که می تواند 4 میلیون 

TEU را در سال جا به جا کند.
ــتم مدیریت و  ــه به لطف تکنولوژی و سیس ــت ک ــا نکته جالب این بندر آن اس ام
 SIPG گروه بین المللی بندر شانگهای(  SIPG کنترل کامل اتوماتیک که توسط
مسئولیت بهره برداری و مدیریت پایانه های عمومی بندر شانگهای را به عهده دارد(
ــود که این عملیات  ــت، تقریباً هیچ کارگری در آنجا دیده نمی ش ــعه یافته اس توس

هوشمند، کامل است و شامل بارگیری، حمل افقی و تخلیه کانتینر است.
ــانگهای در ارتباط است  ــتم با پلتفرم های اصلی داده و اطالعات بندر ش این سیس
ــتم کنترل فرایند مشارکتی کار می کند؛  و از طریق یک ماژول زمان بندی و سیس
ــل کار می کردند هم اکنون در داخل اتاق های  ــای ترمینال که قباًل در مح اپراتوره
ــه کامپیوتر انجام  ــتند و تمام کارهای خود را در مقابل صفح ــتقر هس کنترل مس

می دهند.
ــاس گزارش  مراکز معتبر، شانگهای در ماه جوالی در بین ۳ مرکز کشتیرانی  براس
برتر جهان در سال ۲۰۲۱ در کنار سنگاپور و لندن قرار گرفته است و براساس یک 
برنامه ۵ ساله متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۵ یک مرکز حمل و نقل بین المللی 
در سطح جهانی و به صورت کاماًل کاربردی،  باز، یکپارچه، سبز،  هوشمند و با قابلیت 

ارائه پشتیبانی های قوی و ارائه ترمینال خودکار ارائه کند.
»هوانگ شیوسونگ« مدیر مرکز فناوری SIPG گفت: به مشتریان قول می دهیم 
ــاعت به پایان  که بتوانیم بارگیری و تخلیه TEU ۵۰۰۰ را در مدت  ۱6 تا ۲4 س
برسانیم؛ فرایند حمل و نقل مستلزم در نظرگرفتن همه جزئیات است اینکه کشتی 
ــوند؟ این  در چه منطقه ای پهلو بگیرد یا اینکه محموله ها و بارها در کجا تخلیه ش

سیستم هوشمند اکنون جایگزین کار دستی  در عملیات تکراری شده است.
ــتی سه تا چهار  ــازی کانتینر برای یک کش ــته ذخیره س هوانگ می گوید: در گذش
ساعت زمان نیاز داشت که اکنون این حالت به ۱۵ دقیقه کاهش یافته است چراکه 
ــکله  ــتی به اس ــتم خودکار می تواند تمام اطالعات را از لحظه ورود کش این سیس

دریافت کرده و به طور خودکار، کارآمدترین راه حل را انتخاب کند.
ــای ۵۰ متری کار می کردند امروز به لطف  ــی که قباًل بر روی جرثقیل ه اپراتورهای
ــده اند، جایی که از راه دور یک  فناوری کنترل از راه دور، به اتاق کنترل منتقل ش
دکمه را فشار می دهند تا عملیات را براساس اطالعات دقیق مهندسی کنند. بدون 
فناوری کنترل از راه دور، این ترمینال حداقل به ۷۰۰ کارگر نیاز دارد اما امروز تنها 

۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و از راه دور فعالیت می کنند.
ــه از خودروهای  ــت ک ــیا اس ــتین مورد در آس ــال خودکار کانتینرها نخس ترمین
ــتفاده  ــتم تعویض الکتریکی اتوماتیک اس ــی )AGV( و سیس ــونده بوم هدایت ش
می کند. این AGVها که توسط میخ های مغناطیسی تعبیه شده در زمین هدایت 

می شوند، جایگزین کامیون های کانتینر می شوند.
براساس SIPG، درجه باالیی از اتوماسیون به عملکرد ساالنه این بندر کمک کرده 
ــال ۲۰۱۸ ، پایانه خودکار کانتینر ۲.۰۱ میلیون TEU را اداره کرد.  ــت. در س اس
در سال ۲۰۱9 ، این تعداد به ۳.۲۷ میلیون نفر افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰، از 
 TEU ۲۰.۸۲۳ ــب به بیش از 4.۲ میلیون نفر فراتر رفت و حداکثر توان روز و ش

رسید.
ــعه بندر باشد؛ تیم  ــب با توس ــت تا متناس ــتم خودکار نیز در حال ارتقا اس سیس
ــه کامل، ادغام  ــمند با دامن ــتم کنترل هوش ــی قصد دارد در آینده یک سیس فن
ــائل فنی، برای  ــایر مس ــری، داده های بزرگ، هوش مصنوعی و س ــبات اب محاس
ــتیابی به نظارت دقیق تر و ایمن تر ، تعمیر و نگهداری تجهیزات هوشمندتر و  دس
ــت ایجاد کند؛ انتظار می رود ظرفیت جابجایی  ــازگار با محیط زیس کارآمدتر و س
ساالنه پایانه های فردی را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد، این بدان معناست که 
ــاالنه بیش از 6 میلیون  ــال خودکار کانتینرها تا آن زمان ظرفیت تولید س ترمین

TEU را خواهد داشت.

نکته جالب این بندر 
آن است که به لطف 
تکنولوژی و سیستم 

مدیریت و کنترل کامل 
اتوماتیک که توسط 
SIPG توسعه یافته 
است، تقریباً هیچ 

کارگری در آنجا دیده 
نمی شود. 
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وزیر ارتباطات طرح صیانت را پایه  ای برای نظام مند کردن فضای مجازی می داند که نیازمند اصالح است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می گوید: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
کمیسیون صنایع مطرح کردند که هر زمان که قانونی به تصویب مجلس می رسد نیازمند 
اصالح در جهت مترقی شدن است. اکنون نیز پیش نویسی در حمایت از طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی نوشته شده که نیازمند اصالحیه و نظر کارشناسانه است 
که نتیجه آن یک کار دقیق، علمی و کارشناسی شده باشد که بتوانیم به نفع فضای مجازی 

از آن بهره ببریم که حاصل آن خدمت بیشتر به مردم است.
به دنبال انتشار اظهارات محمدجواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر 
اینکه وزیر ارتباطات در زمینه »طرح صیانت« مطیع مجلس است و هر چه مجلس مصوب 
کند را می پذیرد و تاکنون پیشنهادی در این زمینه نداشته است، اما اظهارات و دیدگاه های 
ارائه شده توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در زمان رای اعتماد و دیدار با فعاالن عرصه 
ــوق کاربران در فضای مجازی نیازمند  ــت که طرح صیانت از حق فاوا موید این نکته اس
ــانه است تا ایرادات این طرح با تعامل، همکاری و  اصالحات و ارائه  دیدگاه های کارشناس

جلسات کارشناسی اصالح شود.

  حسینی کیا: وزیر ارتباطات معتقد است طرح صیانت نیازمند اصالح 
در جهت مترقی شدن است

وی، افزود: ما باید در جهت کمک به ایجاد فضای مجازی امن، اگر خالء قانونی وجود دارد 
برطرف کنیم و اگر نیاز به حمایتی است، حمایت الزم صورت گیرد.

ــیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری  این عضو کمیس
ــیون صنایع مطرح کردند که هر زمان که قانونی به تصویب مجلس  اطالعات در کمیس
می رسد نیازمند اصالح در جهت مترقی شدن است. اکنون نیز پیش نویسی در حمایت 
از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشته شده که نیازمند اصالحیه و نظر 
کارشناسانه است که نتیجه آن یک کار دقیق، علمی و کارشناسی شده باشد که بتوانیم به 

نفع فضای مجازی از آن بهره ببریم که حاصل آن خدمت بیشتر به مردم است.

  زارع پور: نظام مند کردن فضای مجازی نباید منجر به نگرانی عموم 
مردم شود

در همین راستا، سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون 
ارزیابی از دیدگاه های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم درباره  شبکه ملی 
اطالعات، فضای مجازی و طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: بر اساس 
اظهارات عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ما باید اینترنت و فضای مجازی 

در تراز انقالب داشته باشیم و باید در این عرصه از فضای مجازی حمایت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: حمایت به معنای اینکه 
فعاالن کسب وکارهای مجازی و ناقالن خبر که وظیفه اطالع رسانی به مردم را بر عهده 
دارند، فضای امنی را در این عرصه تجربه کنند و ظرفیتی برای سنگ اندازی توسط افراد 

سودجو وجود نداشته باشد.

 قابل ذکر است؛ دکتر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با فعاالن 
بخش خصوصی عرصه فاوا، با اشاره به دغدغه فعاالن بخش خصوصی نسبت به طرح 
»حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« گفت: هیچ کسی در 
کشور قائل به این نیست که فضای مجازی باید رها باشد، چون همه زندگی مردم به 
این فضا گره خورده است و پیگیری حقوق مردم در این فضا در شرایط فعلی به صورت 
کامل امکان پذیر نیست، ولی نظام مند کردن این فضا نباید منجر به ایجاد مشکل برای 

کسب و کارها و مایه نگرانی عموم مردم شود. 
زارع پور تاکید کرده بود: معتقدم با تعامل خوب میان مجلس، دولت و همه فعاالن این 
ــور، دغدغه های فعاالن این  ــوزه، می توان ضمن نظام مند کردن فضای مجازی کش ح
بخش را هم مرتفع نمود و در نهایت این طرح منجر به بالندگی بیشتر فضای مجازی 

کشور شود.
در همین حال، سیتنا اضافه می کند که از آنجا که اصل تفکیک قوا در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا قوه مجریه می تواند نظرات 
اصالحی خود را پیرامون طرح هایی همچون طرح صیانت که در مجلس مطرح است 
برای کارشناسی و بهینه سازی ارائه دهد و آنطور که از اظهارنظرها و دیدگاه های مسوالن 
ــد داد، اما در نهایت  ــا این کار را انجام خواه ــت قطع ــخص اس حوزه فاوا در دولت مش

تصمیم گیری با نمایندگان مجلس و کمیسیون تخصصی در مجلس است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در عین حال که معتقد است فضای مجازی نمی تواند 
رها باشد، اما تاکید دارد که این فضا باید نظام مند و قانون مند شود و باید نظام نامه ای 
برای آن تدوین و مصوب شود، لذا طرح صیانت را پایه  ای می داند برای نظام مند کردن 
این فضا که البته ممکن است اشکاالتی داشته باشد که با بحث های تخصصی و تعامل 

میان قوای مجریه و مقننه قابل اصالح است.
به عبارتی این طرح دست مایه  اولیه برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی است 

که می تواند بارها در طول زمان بازنگری و اصالح و بهینه شود تا به طرحی ایده آل برسد.
منبع: سیتنا
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امیدواریم طرح جهش تولید دانش بنیان زودتر در مجلس به تصویب برسد

تجاری سازی و بین المللی سازی؛ گام های بعدی زیست بوم نوآوری

یک گام
 به جلو

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تصویب طرح جهش 
ــالمی، تاکید کرد: طرح جهش تولید دانش  ــورای اس تولید دانش بنیان در مجلس ش
بنیان، دست ما را در حمایت از دانش بنیان ها باز می کند و امیدواریم از صحن مجلس 

به سالمت عبور کند و به تصویب برسد.
در اولین رویداد از سلسله رویدادهای زنجیره ارزش صنعت مس با اشاره به اینکه رواج 
ادبیات دانش بنیان عامل تصویب قانون مترقی حمایت از شرکت های دانش بنیان است، 
گفت: در حال حاضر حدود 6۳۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور در حوزه های مختلف 
ــی از  تربیت دانش آموختگان  ــت فعالیت می کنند که این حجم از فعالیت، ناش صنع

است. 
وی افزود: صندوق نوآوری در دو سال و نیم اخیر تالش کرده است تا همه سرویس ها و 
خدمات مالی را تکمیل کند؛ این سرویس ها عالوه بر تسهیالت، شامل گرنت های فناور 
ــود که به این مجموعه باید اوراق نوآوری و  ــدن نزدیک به ۱۰۰ پروژه می ش تا VC ش

لیزینگ مالی را نیز اضافه کرد.

وحدت با اشاره به طرح جهش تولید دانش بنیان که هم اکنون در دستور کار مجلس 
شورای اسالمی است،  گفت: این طرح دست ما را در حمایت از شرکت های دانش بنیان 
باز خواهد کرد. در صورت نهایی شدن این طرح می توان با بهره گیری از توان داخل، زیر 

ساخت های مورد نیاز را تولید کرد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از موضوعات قابل توجه در طرح جهش تولید 
ــین آالت وارداتی اعالم کرد و گفت: به دلیل اینکه  دانش بنیان را تعرفه گذاری بر ماش
ماشین آالت وارداتی در بخش تولید استفاده می شوند، تعرفه آن باید صفر باشد. عمده 
ماشین آالت دارای توان تولید داخلی است و بر اساس این قانون قرار است تعرفه گذاری 
بر ماشین آالت وارداتی صورت گیرد و درآمد آن به صندق نوآوری وارد شود تا صرف زیر 

ساخت تولید ماشین آالت در کشور شود.
ــرکت های  ــرد: در طرح جهش دانش بنیان همچنین برای بانک ها، ش ــح ک وی تصری
ــرمایه گذاری کنند،  ــعه ای که در حوزه دانش بنیان س ــازمان های توس خصولتی و س
امتیازاتی دیده شده که بر اساس آن مشمول معافیت و یا مستثنی شدن در زمینه قانون 
رفع موانع تولید خواهند شد. اجرای این امر نیاز به رگوالتوری دارد و با توجه به اینکه ما 
تجربه هم سرمایه گذاری در صندوق نوآوری را داریم، در اجرای طرح زنجیره اعالم کردیم 
ــرط ما برای اجرا، طرح هم سرمایه گذاری است، به طوری که بخشی از سرمایه از  که ش

سوی صندوق و بخشی از سوی سرمایه گذار تامین شود.
وحدت افزود: در موضوع »زنجیره« تالش می کنیم در حوزه ای وارد شویم که آمادگی 
ــده است در حوزه مس آمادگی  ــتری وجود دارد. از بین ۷ حوزه ای که انتخاب ش بیش
بیشتری وجود داشت. در حال حاضر ۷ شرکت با حمایت ۵۰ میلیارد تومانی که دارای 
ــده و بخش صنعت آماده همکاری با این  ــتند، انتخاب ش محصول در حوزه مس هس

شرکت ها است.
ــخنان خود به انتشار گزارش شاخص  ــکوفایی در پایان س رئیس صندوق نوآوری و ش
جهانی نوآوری ۲۰۲۱ در ۲9 شهریور ۱4۰۰ با موضوع »ردیابی نوآوری در میان بحران 
کووید ۱9« اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش، ایران از رتبه 6۷ در سال ۲۰۲۰ به رتبه 
6۰ در سال جاری میالدی )۲۰۲۱( صعود کرده و جزو کشورهایی است که بیشترین 

ارتقا را داشته است.

چالش ارتباط میان فناوری  دانش بنیان ها و نیاز صنایع، با ایجاد فضای تعامل صنایع و 
فعاالن زیست بوم نوآوری برطرف می شود.

زیست بوم فناوری و نوآوری در سال های اخیر روندی تکاملی و رو به رشد را پشت سر 
گذاشته و این تکامل، به شکل مستمر و پیوسته، حل نیازهای فناورانه در کشور را به 
دنبال داشت.رشد جهشی شرکت های دانش بنیان و خالق در سال های اخیر، به کشور و 
رشد اقتصاد در کنار رفع نیازهای ملی کمک کرد و بخشی از  بار مسئولیت اجتماعی به 

دوش این کسب و کارها قرار داده شد.

  نقش آفرینی فعاالن زیست بوم نوآوری در کرونا
ــجاد محمدی فعال حوزه کسب وکار، نقش اجتماعی شرکت های فعال در  به گفته س
دوران کرونا، نشان دهنده اثرگذاری باالی آنان در حل چالش های جامعه است. به طور 
ــرکت دانش بنیان و خالق نقش آفرینی  مثال در حوزه مقابله با کرونا، بیش از ۱۰۰ ش
کردند و با پذیرش مسئولیت اجتماعی در این حوزه، در ارتقای سالمت، کمک به رفع 

نیازهای جامعه و کمک به اقتصاد در دوران بحران، اثرگذار شدند.
این فعال فناور، با بیان این که گفتمان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در کشور شکل 
گرفته است که توانمندی حضور دانش بنیان ها و خالق ها در گلوگاه های حساس را اثبات 
می کند، ادامه می دهد: تحریم ها و شرایط دشوار اقتصادی و بحران های غیر قابل انتظار 
مانند شیوع کرونا، از مهم ترین گلوگاه های چند سال اخیر بود که شرکت های دانش بنیان 
اثبات کردند می توانند در رفع مشکالت مهم اثربخش باشند. این نقش آفرینی، نگاه به 

شرکت های دانش بنیان و خالق را از یک مقوله تزیینی به یک حوزه کارآمد تغییر داد.
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ارتقای هفت رتبه ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱

یک گام
 به جلو

  گام بعدی زیست بوم دانش بنیان
این فعال فناور، دوره جدید اثرگذاری دانش بنیان ها را در حل نیازهای کالن اقتصادی 
و صنعتی می داند و ادامه می دهد: برای کمک به ارتقای صنایع و افزایش تاب آوری 
ــرکت های دانش بنیان به زنجیره ارزش صنایع پیوند بخورند و این  فناورانه، باید ش

کار با کشف نقاط حساس و گلوگاه های فناورانه در صنایع امکان پذیر است.
ــطح جدیدی از تکامل  ــرکت های دانش بنیان امروز س ــدی، با بیان این که ش محم
ــی از تحریم، با نگاه به  ــد، می افزاید: به دلیل محدودیت های ناش ــه می کنن را تجرب
ــورمان را افزایش دهیم و اکنون  ــی، ظرفیت های فناورانه کش توانمندی های درون
ــت یافته اند که به زنجیره ارزش صنایع  ــرکت ها به سطحی از توانمندی دس این ش

بپیوندند.

  حمایت از پیوند فناوری و صنعت
ــعه  ــتادهای توس ــت جمهوری نیز با حمایت س ــت علمی و فناوری ریاس در معاون
ــازی و دیگری بین المللی شدن محصوالت دانش بنیان با  فناوری، بر روی تجاری س

ــت. آن طور که این فعال حوزه کسب وکارهای  ــده اس تکیه به برندهای ایرانی کارش
ــت بوم فناوری و نوآوری این آزمون  ــان عنوان می کند، اکنون فعاالن زیس دانش بنی
ــدن را باید به خوبی پشت سر بگذارند و به بدنه  ــاس یعنی صنعتی ش مهم و حس

صنعت ملحق شوند.
ــناختی که در  ــب و کار می افزاید: اکنون با توجه به درک و ش این فعال حوزه کس
جامعه ایجاد شده، این فرصت و اعتماد ایجاد شده است و شرکت های دانش بنیان 
ــری از تکامل را تجربه  ــطح باالت ــوند، باید س برای این که در فضای رقابتی وارد ش

کنند.
ــاب آوری صنعت و  ــاوری در صنایع، رویدادهای ت ــت فن وی اقداماتی مانند پیوس
همچنین نیازهای فناورانه که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در جریان است را گام هایی در مسیر ایجاد این فرصت می داند و ابراز می کند: این 
ــی از زنجیره ارزش کمک می کند. این  ــبکه کامل و تعامل اقدامات به ایجاد یک ش
شبکه اکنون در حوزه سالمت شکل گرفته است  و ادامه حمایت ها از این فرآیند، 

می تواند به تکامل این زنجیره در سایر حوزه های صنعتی و فناورانه منجر شود.

ــال ۲۰۲۱ با  ــال ۲۰۲۰ در جایگاه 6۷ جهان قرار گرفته بود، در س ایران که در س
ــورهایی است که  ــب جایگاه 6۰ جهان، به عنوان یکی از کش هفت پله صعود و کس

بیشترین ارتقای رتبه را داشته است.

ــپتامبر ۲۰۲۱ )۲9 شهریور  ــاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱، در روز ۲۰ س گزارش ش
۱4۰۰( با موضوع »ردیابی نوآوری در میان بحران کووید ۱9« منتشر شد.

ــکوفایی و دکترای  ــوآوری و ش ــازی صندوق ن ــاوردی مدیر توانمندس ــه ش مرضی
ــاره به اینکه گزارشGII ۲۰۲۱، ضمن ارزیابی  ــتگذاری علم و فناوری با اش سیاس
عملکرد نوآوری ۱۳۲ کشور جهان، جدیدترین روندهای نوآوری بررسی کرده است، 
گفت: ایران که در سال ۲۰۲۰ در جایگاه 6۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ 
ــورهایی است که  ــب جایگاه 6۰ جهان، به عنوان یکی از کش با ۷ پله صعود و کس
ــاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱،  ــترین ارتقای رتبه را داشته است. درگزارش ش بیش
رده بندی کشورها به تفکیک منطقه و سطح درآمدی نیز ارائه شده و ایران در میان 
کشورهای دارای درآمد متوسط به باال در جایگاه ۱۳ و در میان کشورهای منطقه 

آسیای مرکزی و جنوبی، پس از هند، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین در گزارش GII ۲۰۲۱، از ۸۱ زیرشاخص در قالب ۷ رکن )۵ 
رکن مربوط به شاخص های ورودی و ۲ رکن مربوط به شاخص های خروجی( برای 

محاسبه امتیاز و رتبه کشورها استفاده شده است.

این متخصص سیاستگذاری علم و فناوری با بیان اینکه ایران، از نظر شاخص های 
ــاخص های خروجی در جایگاه 44 قرار گرفته و  ــگاه ۸6 و از نظر ش ورودی در جای
ــا« )۱۲4( و بهترین رتبه  ــان ارکان ورودی مربوط به »نهاده ــن رتبه در می بدتری
مربوط به »سرمایه انسانی و پژوهش« )49( است. اما در میان ارکان خروجی نیز، 
ــوط به »خروجی های دانش و  ــور جهان مرب بهترین رتبه ایران در میان ۱۳۲ کش

فناوری« و »خروجی های خالق« )46( است.

ــاخص های بررسی شده، بهترین رتبه های  ــاوردی ادامه داد: در میان زیرش دکتر ش
ــالق( )۱(،  ــن خروجی های خ ــاری« )در رک ــان تج ــه »نش ــوط ب ــورمان مرب کش
ــانی و پژوهش( )۳( و  ــی« )در رکن سرمایه انس »دانش آموختگان علوم و مهندس

»طرح صنعتی« )در رکن خروجی های خالق( )4( است.
وی بدترین رتبه ها را نیز مربوط به »کیفیت رگوالتوری« )در رکن نهادها( و »نرخ 
ــروع کسب وکار« و »ثبات  ــهولت ش تعرفه« )در رکن پیچیدگی بازار( )۱۳۰( و »س

سیاسی و عملیاتی« )در رکن نهادها( )۱۲9( اعالم کرد.

ــورها  ــاره به اینکه تعداد کمی از کش ــتگذاری علم و فناوری با اش متخصص سیاس
ــوئیس، سوئد، ایاالت  ــورهای س همواره در اوج عملکرد نوآورانه بوده اند، گفت: کش
ــور برتر بوده اند و کره  ــال گذشته جزء ۵ کش ــه س متحده آمریکا و انگلیس طی س
ــته است. ۲۵  ــور برتر پیوس ــال ۲۰۲۱ به جمع ۵ کش جنوبی برای اولین بار در س
ــور نوآور برتر GII ۲۰۲۱ عمدتاً از اروپا هستند و پنج کشور آسیایی جزء ۱۵  کش
ــنگاپور )۸(، چین )۱۲(، ژاپن )۱۳( و  ــور برتر قرار دارند )کره جنوبی )۵(، س کش

هنگ کنگ )۱4((.

وی با بیان اینکه کشورهای منتخب دارای درآمد متوسط، در حال تغییر دورنمای 
ــد و فیلیپین وزن خود را  ــح کرد: چین، ترکیه، ویتنام، هن ــتند، تصری نوآوری هس
ــت که در  ــط اس افزایش می دهند. چین، همچنان تنها اقتصاد دارای درآمد متوس
ــد )4۳(، ویتنام  ــای دارد. ترکیه )4۱(، تایلن ــور نوآور برتر جهان ج ــان ۳۰ کش می
)44(، روسیه )4۵(، هند )46(، اوکراین )49( و مونتنگرو )۵۰( خود را در میان ۵۰ 
کشور برتر GII ۲۰۲۱ جای داده اند. چهار کشور ترکیه، ویتنام، هند و فیلیپین با 
ــی نظام مند توانسته اند جایگاه خود را در این رده بندی ارتقا دهند و در کنار  فرارس

هم پتانسیل تغییر دورنمای نوآوری جهان را دارند.
به گفته شاوردی برخی کشورهای در حال توسعه، عملکردی فراتر از سطح توسعه 
اقتصادی خود دارند. هند، کنیا، جمهوری مولداوی و ویتنام رکورد عملکرد نوآورانه 
ــال متوالی ثبت کرده اند.  ــور خود را برای یازدهمین س ــطح توسعه کش فراتر از س
ــال ۲۰۲۱، عملکردی فراتر از سطح توسعه  برزیل، ایران و پرو برای اولین بار در س

خود داشته اند.
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در اکوسیستم نسل چهارم مرز دانشگاه ها برداشته و با جامعه تلفیق خواهد شد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم افتتاح مرکز نوآوری فینوداد که به منظور تشریح نحوه حمایت بانک ملی از استارتاپ های حوزه ی بانکی برگزار شد، گفت: 
سیاست ما این بود که بخشی از کار را با شتاب دهنده های خود پیش ببریم اما اکنون ترجیح دادیم تا جایی که امکان پذیر است شرکت ها و موسسات بزرگ و بخش های 

صنعتی وارد کار شوند و با کمک هم این روند را ادامه دهیم.
مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری فینوداد با حضور مدیران شرکت داده ورزی سداد و مرکز نوآوری فینوداد در محل این مرکز نوآوری برگزار شد.

در این برنامه دکتر فرهاد فائز مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد، گفت: بانک ملی در تالش 
است که از استارتاپ هایی که بیشتر در حوزه بانکی هستند حمایت کند. در همین راستا، 

روند شتاب مالی فعلی در کشور روندی است که در عرصه بین المللی آغاز شده بود.

شتاب دهنده های خود پیش ببریم اما اکنون ترجیح داده ایم تا جایی که امکان پذیر است 
شرکت ها و موسسات بزرگ و بخش های صنعتی وارد کار شوند و با کمک هم این روند 

را ادامه دهیم.
ــل سوم و چهارم و خصوصا در نسل چهارم که اکنون بحث دانشگاه ها  وی گفت: در نس
مطرح است، در این اکوسیستم مرز دانشگاه ها برداشته و با جامعه تلفیق خواهد شد. منظور 
از برداشتن مرزها یعنی بخش های مختلف صنعتی در دانشگاه ها و در مقابل دانشگاه ها 
در جامعه فعالیت داشته باشند، جامعه ای که ما با آنها سر و کار داریم همان موسسات و 

بخش های صنعتی هستند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ادامه داد: دوره هایی که بصورت مجازی در حال برگزاری 
ــت و یا مدارس کسب و کاری که برای مدیران عامل و کارشناسان ارشد در گروه های  اس
ــان دهنده  این موضوع است که ما از دانشگاه ها خارج  ــده است، نش مختلف راه اندازی ش
شده ایم و خوشحالیم که بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور، هرچند قبال نیز در 
زمینه دانشکده ریاضی با ما همکاری داشته این بار به طور گسترده تری وارد این عرصه 

شده است.
معتمدی، تاکید کرد: سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند به این عرصه وارد شوند و این 
مجموعه و مجموعه های دیگر که در این فعالیت مالی فعال هستند، تحت پوشش و حمایت 
دانشگاه قرار خواهند گرفت. خوشبختانه با سیاستی که اتخاذ کرده ایم اکنون از نظر تعداد 

مراکز رشد و نوآوری شرکت های دانش بنیان مقام اول را در بین دانشگاه ها داریم.
وی گفت: تقاضا زیاد است و از این هفته، برج دوم فناوری نیز افتتاح خواهد شد. در هر 
دانشکده  یک مرکز نوآوری احداث کرده ایم یعنی کل مجموعه دانشگاه درگیر بحث نوآوری 
شده است و دانشجویی که امروز فارغ التحصیل می شود نباید فقط حامل بحث های تئوری 
باشد بلکه باید تلفیقی از نوآوری و بازار باشد هر چند این دو بخش موازی با هم پیش رود، 
طبیعی است که دانشجو با کارایی بیشتری جذب بازار شده و از خروج نیروی انسانی از 

کشور نیز جلوگیری می شود.

  بانک ها دریافتند که بقای شان در ارتباط با استارتاپ های فعال در 
حوزه بانکی است

وی ادامه داد: ما خوشحالیم که در یکی از بهترین دانشگاه های کشور که علم و عمل را 
توامان با هم پیش می برد، این کار در حال انجام است. با کمک هم باید هم افزایی کنیم 
تا شرکت های استارتاپی سریع تر وارد عرصه شوند و از این طریق چرخه اقتصادی کشور 

به گردش افتد.

ــگاه صنعتی امیرکبیر هم در مراسم افتتاحیه  ــید احمد معتمدی رئیس دانش دکتر س
ــی از کار را با  ــکل بود که بخش ــت ما به این ش مرکز نوآوری فینوداد، اظهار کرد: سیاس

مدیرعامل مرکز نوآوری فینوداد، گفت: در سالیان گذشته مشاهده می کردیم که بانک ها 
و نهادهای پولی در مقابل استارتاپ ها مکانیزم تدافعی داشتند، اما اکنون بانک ها دریافتند 
که بقای خودشان نیز در گروی این است که بتوانند در این اکوسیستم ارتباط خوبی با 

فناوری های نوآورانه و به خصوص استارتاپ های فعال در حوزه داشته باشند.

فرزانه احمدی منش
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آغاز حامیت مرکز نوآوری فینوداد از استارتاپ های مالی با مشارکت دانشگاه امیرکبیر

دکتر مهدی فقیهی، مدیرعامل مرکز نوآوری فینوداد در حاشیه مراسم افتتاحیه  این 
مرکز طی گفت وگو با خبرنگار سیتنا و ماهنامه نسل چهارم، گفت: با توجه به اینکه 
ــته به شرکت داده ورزی سداد و از خانواده بانک  مرکز نوآوری فینوداد، مرکزی وابس
ــت که  ــت، به طبع انتظاری که از مرکز نوآوری فینوداد می رود این اس ملی ایران اس

مانند فین تک ها بر فناوری های مالی و حوزه بانکی تمرکز داشته باشد.
مدیرعامل مرکز نوآوری فینوداد، اظهار کرد: حمایت این مرکز از استارتاپ هایی است 
که در زنجیره ارزش بانک ملی و زنجیره ارزش شرکت داده ورزی سداد نقش آفرینی 

می کند.
ــی و حمایت از  ــتاب دهی مال ــز نوآوری فینوداد ش ــده کار مرک ــه داد: عم وی، ادام
استارتاپ های حوزه فناوری مالی از لحاظ تامین فضای کار اشتراکی و تامین منتور 
شیپ و آموزش ها و حمایت هایی است که می تواند از طریق شبکه بانک ملی ایران و 

شرکت داده ورزی سداد برای استارتاپ ها فراهم شود.

همین راستا هدف ما ارائه منتور شیپ اختصاصی است که استارتاپ ها متناسب با نیازشان 
از آن استفاده کنند.

مدیرعامل مرکز نوآوری فینوداد، گفت: موضوع بانکداری و حوزه مالی، امروزه در حال 
فاصله گرفتن از تمرکز بانک به عنوان یک نهاد سنتی است و به سمت حوزه های نوین 

و استارتاپ ها و نوآوری در حال تغییر شکل است.
وی افزود: در سالیان گذشته مشاهده می کردیم که بانک ها و نهادهای پولی در مقابل 
استارتاپ ها مکانیزم تدافعی داشتند، اما اکنون بانک ها دریافتند که بقای خودشان نیز 
در گروی این است که بتوانند در این اکوسیستم ارتباط خوبی با فناوری های نوآورانه 

و به خصوص استارتاپ های فعال در حوزه داشته باشند.
ــان استارتاپ ها را شناسایی کنند  ــعی می کنند که خودش وی، بیان کرد: بانک ها س
ــد از مزایای فناوری مالی در این حوزه  ــتم خود وارد کنند تا بتوانن و داخل اکوسیس

استفاده کنند.
فقیهی در پایان اضافه کرد: رویداد مهرماه متمرکز بر AI )هوش مصنوعی( و رباتیک 
در حوزه مالی است تا انشاهلل بتوانیم بر مبنای این رویداد تیم های دیگری را شناسایی 

کنیم و به اکوسیستم خود وارد نماییم.
فقیهی، تاکید کرد: اینجا فضای کار اشتراکی شتاب دهنده است که استارتاپ ها می توانند 
از این فضا استفاده کنند و فرایند منتور شیپ و آموزش به استارتاپ  ها ارائه می شود و در 

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: با افتتاح مرکز نوآوری فینوداد زیر نظر بانک 
ملی ایران و با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بنگاه های بزرگ و استارتاپ هایی 

را تحت حمایت قرار داده ایم.
دکتر سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی گفت وگو با خبرنگار 
ــم افتتاحیه مرکز نوآوری فینوداد،  ــل چهارم در حاشیه مراس ــیتنا و ماهنامه نس س
پیرامون چشم انداز شتاب دهی مالی در جهان و ایران، گفت: این نوع فعالیت مالی در 
دنیا پیشرفت خیلی خوبی داشته است و ایران نیز در سال های اخیر شاهد رشد قابل 

قبولی در زمینه شرکت های دانش بنیان بوده است.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری دانشگاه ها خصوصا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه 
این فعالیت های مالی باعث شده که تعداد شرکت های دانش بنیان از عدد شش هزار 

عبور کنند و خروجی خوبی را هم ارائه دهند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در 

این شرکت های نوآوری توانستیم مقام اول را در بین دانشگاه ها کسب کنیم.
معتمدی، اظهار کرد: در این اکوسیستم سعی داشته ایم شرکت های ذیربط و ذینفع 
ــرکت های صنعتی، موسسات بزرگ مانند بانک ها و خصوصا سرمایه گذاران  مانند ش
ــرکت ها باید توسط  ــک پذیر را دخالت دهیم، به این دلیل که نتیجه کار این ش ریس

بنگاه های بزرگ به کار گرفته شود.
ــحالیم که بانک ملی ایران به عنوان  ــگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: خوش رئیس دانش
بزرگترین بانک کشور، هر چند قبال نیز در زمینه دانشکده ریاضی با ما همکاری داشته 

این بار به طور وسیع تری به این عرصه وارد شده است.

معتمدی، در پایان اضافه کرد: با افتتاح مرکز نوآوری فینوداد زیر نظر بانک ملی ایران 
ــگاه صنعتی امیرکبیر، بنگاه های بزرگ و استارتاپ هایی را تحت  و با مشارکت دانش
ــده است که از نظر کیفی رشد خوبی را شاهد باشیم  حمایت قرار داده ایم و باعث ش
ــرکت های بزرگی که خروجی این مجموعه بوده اند اشتغال ایجاد کرده و در  و در ش

چرخه اقتصادی نیز تاثیرگذار باشند.
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استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و کسب وکارهای کوچک
 برای خدمت رسانی نوین به مشرتیان بانک ملی ایران

 ضمن تبریک بابت افتتاح دفتر مرکز نوآوری فینوداد در برج امیرکبیر، به 
عنوان اولین س�وال، می خواهیم از چرایی تأس�یس این دفتر سوال کنیم. در 
واقع انگیزه یا دلیل هلدینگ داده ورزی س�داد برای تش�کیل مرکز نوآوری 
فینوداد و به تبع آن تأسیس دفتر در برج نوآوری دانشگاه امیرکبیر چه بوده 

است؟
ــتراتژی های کالن بانک ملی ایران و هلدینگ داده ورزی سداد، مقرر  ــاس اس بر اس
شد که نهادی مستقل، جهت مدیریت نوآوری، کارآفرینی و پژوهش در سداد شکل 
گیرد. وظایف کلی مانند شتابدهی، پیش-شتابدهی، R&D برون سازمانی، شکوفایی، 
ارتباط نزدیک با دانشگاه، بهره گیری از خالقیت های داخلی و مواردی از این دست، 
ــاماندهی و مدیریت اینگونه وظایف  ــاختار مدیریتی جدیدی داشت که س نیاز به س
برعهده مرکز نوآوری فینوداد قرار گرفته است. استفاده از ظرفیت گسترده دانشگاهیان 
و کسب وکارهای کوچک در مسیر ارتقا و خدمت رسانی نوین به مشتریان بانک ملی 
ایران، هدف و انگیزه اصلی بوده است. در واقع با حمایت از استارتاپ ها و یا دانشجویان 
ــداد و بانک کمک می شود و هم  و فارغ التحصیالن نخبه، هم به اجرای مأموریت س

اینکه در راستای اجرای وظایف مسئولیت اجتماعی آنها می باشد.
ــود دارد. بهره گیری از  ــگاه و صنعت فاصله زیادی وج ــه نظر بنده هنوز بین دانش ب
ــگاه امیرکبیر می تواند به کاهش این فاصله کمک شایانی  ظرفیت برج فناوری دانش
نماید. دانشگاه امیرکبیر جزو دانشگاه های علمی و عملی کشور است. حضور فینوداد 
در این دانشگاه منجر خواهد شد که بازار نیروی انسانی نخبه بهتری برای سداد ایجاد 
ــی، نوآورانه و خالقانه مجموعه  ــود. همچنین می توان بخشی از نیازهای پژوهش ش

شرکت های هلدینگ سداد و بانک ملی ایران را از این طریق پوشش داد.

 امکان دارد به صورت خالصه، تاریخچه  راه اندازی مرکز فینوداد را تشریح 
بفرمایید؟

تأسیس فینوداد در شهریور ۱۳9۷ اتفاق افتاده است. در طی بیش از ۳ سال گذشته، 
مرکز فینوداد بیش از 6 رویداد در حوزه های مختلِف رگ تک، لندتک، ملی شو، ملی 
استارز و غیره برگزار نموده است. همچنین با شناخت نیازهای استارتاپ ها و شرایط 
ــور، اقدام به طراحی و تدوین نظام نوآوری باز نموده است. ماحصل  صنعت مالی کش
نظام مذکور، طراحی و تولید اولیه پلتفرم و سامانه OPIN بوده است که به صورت 
ــرمایه گذاران،  ــتارتاپ ها، س ــطی بین اس تک پنجره بتواند رابط ارائه خدمات و واس

فیلنسرها، منتورها، دانشگاه و مشتریان باشد. 
همچنین در کنار راه اندازی دفاتر تخصصی در دانشگاه های امیرکبیر و شریف، اقدام 
به شناسایی استارتاپ های مناسب در حوزه های مرتبط با خود کرده است. تاکنون 
ــه استارتاپ شناسایی شده اند که فرآیند حمایتی از آنها در دستور کار می باشد.  س
متأسفانه روند برگزاری رویدادها و ارتباطات نزدیک بین دانشگاه و شرکت سداد، به 
ــده است که امیدواریم با کاهش شیوع و  ــیوع کرونا، با وقفه زیادی روبرو ش جهت ش

بهبود وضعیت، برنامه های اصلی فینوداد، پیاده سازی شود.

 به صورت کلی برنامه های مرکز فینوداد چیس�ت و چه انتظاراتی از دفتر 
دانشگاه امیرکبیر دارید؟

ــود. اول پیش شتابدهی و شتابدهی  ــه حوزه دنبال می ش برنامه های فینوداد در س
چند استارتاپ در حوزه های فین تک می باشد. مراحل فراخوان، داوری و شناسایی 
آن انجام شده است که انتظار می رود تا 6 ماه آینده، استقرار آنان نیز کامل شود. هم 
ــازی Business Plan ها، تدوین مدل همکاری و موارد  اکنون در مرحله بهینه س

در حاشیه مراسم افتتاح مرکز نوآوری فینوداد، دکتر فرهاد فائز، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد به سواالت خبرنگار سیتنا و ماهنامه نسل چهارم پیرامون مرکز 
نوآوری فینوداد پاسخ داد که مشروح آن در ادامه می آید.

این چنینی می باشند. دومین حوزه، برگزاری رویداد و مسابقات است. سه مسابقه و 
ــترده طراحی شده است که تا یک ماه آتی یک رویداد نیمه حضوری  دو رویداد گس
برگزار خواهد شد. ما در طراحی آنها سعی کرده ایم که تمامی پروتکل ها و شرایط 
را لحاظ نماییم؛ لیکن برگزاری کامل این برنامه ها وابسته به وضعیت کشور از حیث 
کرونا است. حوزه بعدی، توسعه و رونمایی از OPIN است. این پلتفرم جامع بیش از 

۷ زیرسیستم پیچیده دارد که به مرور زمان در حال تکمیل می باشد. 
ــاخت اجرایی فینوداد   به تبع اجرای برنامه های مذکور نیازمند تقویت تیم و زیرس
می باشد. در این مسیر هم برنامه های گسترده ای مانند تامین مالی، جذب نیروها و 
منتورهای شناخته شده، انعقاد قرارداد با مراکز نوآوری دیگر، همکاری با دانشگاه های 

مطرح کشور و غیره در دستور کار است.
مهم ترین انتظار فینوداد از دانشگاه امیرکبیر، معرفی نیروهای انسانی فعال و نخبه 
و همچنین اجرای پژوهش های مورد نیاز هلدینگ سداد و بانک ملی ایران در بستر 

دانشگاه از طریق پایان نامه های عملیاتی می باشد. 

 در راس�تای اشاره جنابعالی، تأسیس مرکز فینوداد، مصادف با همه گیری 
بیماری کرونا بوده اس�ت. این بیماری چه مش�کالت و چال�ش هایی در روند 

توسعه مرکز فینوداد ایجاد کرده است؟
ــاعات کاری، تعطیلی های  ــگاه، تحصیل آنالین، دورکاری، کاهش س تعطیلی دانش
گسترده کشور، افزایش استرس و اضطراب در نیروی انسانی و مردم، عوارض اقتصادی 
ناشی از کرونا و مواردی از این دست، چالش هایی بوده است که نه فقط برنامه های 
فینوداد؛ بلکه کل کشور و جهان را تحت شعاع قرار داده است. به طور مثال اوایل سال 
ــگاه امیرکبیر و سداد طراحی  ــابقه ای در حوزه رمزارز، AI و IoT بین دانش 99 مس
شد که جوایز ارزنده ای نیز برای آن پیش بینی شده بود. لیکن با تشدید شیوع کرونا 
ــد و همچنان با افزایش موج های مختلف کرونا، به تاخیر  ــال منتقل ش به اواخر س
ــده است، یا رویدادی در حوزه پرداخت های بیومتریک طراحی شده بود.  انداخته ش
ــود، ولی هر  حتی تغییراتی در آن صورت گرفت که به صورت نیمه حضوری اجرا ش
بار با پیک کرونا روبرو می شدیم و قطعا حفظ سالمتی شهروندان در اولویت ماست 

و آنها را به تاخیر انداختیم. 
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حتی کاهش ساعت کاری، دورکاری و ابتال همکاران سداد به کرونا، منجر شده است 
که فرآیند تولید و توسعه OPIN نیز به کندی پیش برود. در خیلی از موارد مجبور 
شده ایم از پایه، استراتژی و برنامه ها تغییر بدهیم. به نظرم در سال ۱4۰۰ نسبتاً به 

پایداری رسیده ایم که امیدواریم این عقب افتادگی ها در سال آتی جبران شود.

 آینده مراکز نوآوری به صورت اعم و مرکز نوآوری فینوداد به صورت اخص 
را چگونه می دانید؟

ــرعت تغییرات در حوزه های تکنولوژی، رفتاری و حتی سیاسی به شدت افزایش  س
یافته است. حتی با ۱۰ سال پیش قابل مقایسه نیست. اختالف نسل ها به کمتر از ۳ 
سال کاهش پیدا کرده  است. استارتاپ های کوچک، فعال، خالق و قوی روز به روز 
افزایش می یابند. مجموعه ای از این عوامل نشان می دهد که شرکت ها برای بقا و 
ارائه خدمات نوین و به روز به شهروندان، نیاز به خالقیت و نوآوری گسترده و دائمی 
دارند. ساختارهای سنتی نمی توانند این نیازها را پوشش دهند. همچنین شرکت ها 
ــاختار وظیفه ای از اجرای مناسب این مهم عاجز هستند. برهمین مبنا، مراکز  با س
ــیار حائز اهمیت خواهند بود. به شخصه معتقدم که مراکز نوآوری نقش  نوآوری بس

مهمی را در اکوسیستم های آینده بازی خواهند کرد. 
هرچند تاکنون مراکز نوآوری بیشتر نقش نمایشی را داشته اند؛ ولی گمان می برم در 
یک یا دو سال آینده جایگاه واقعی خود را در اکوسیستم های مختلف پیدا خواهند 
کرد و آنگاه می توان انتظار خروجی های کاربردی تری از آنها داشت. فینوداد هم از 
این موضوع مستثنی نیست؛ ولی در فینوداد سعی کرده ایم تا حدودی نگاه به مرکز 
نوآوری و اصطالحا زمین بازی را تا حدودی عوض کنیم. فینوداد در آینده نه چندان 

دور، بخش مهمی در اکوسیستم بانک ملی ایران خواهد بود.

 آیا برنامه ای برای توس�عه همکاری با دیگر مراکز نوآوری، پژوهشگاه ها و 
صنایع دارید؟

ــعه  ــاره کردم، یکی از بندهای اصلی در برنامه های آتی فینوداد، توس همچنان که اش
همکاری های دو و چندجانبه با مراکز نوآوری، دانشگاه ها و صنایع مختلف است. در این 
مسیر هم قراردادها و یا تفاهم نامه هایی امضا شــده است و یا مذاکرات سازنــده ای با 
چند دانشگاه صورت گرفته است. همکاری مشترکی با یکی از مراکز نوآوری در خصوص 
ــتارتاپ ها صورت گرفته است. یا با یکی از اپراتورهای  ــرمایه گذاری مشترک در اس س
ــرکت های اینترنتی برای توسعه خدمات خاص IOT و خدمات  مجازی و یکی از ش
مالی توافقاتی صورت گرفته شده است، ولی واقعیت امر آن است که این تفاهم ها هنوز 

منجر به ارائه یک برنامه و یا اتفاق موفق نبوده است. 

براساس برنامه جامع فینوداد، این طرح ها در حال پیگیری است که امیدوارم به زودی 
اتفاقات چشمگیری بیفتد. در واقع از منظر ما، اکوسیستم ها دیگر دایره های بسته 
ای نیستند و بایستی بین چندین صنعت توامان شکل بگیرند. در این حوزه هم چند 
طرح آماده شده و بازیگران اصلی آن شناسایی شده است. مذاکرات و انعقاد قرارداد با 

این بازیگران نیز در دستور کار است.

 در انتها اگر نکته خاصی مدنظرتان است، بفرمایید.
به نظرم بنده بایستی تعریف درستی از کارکردها و اهداف مرکز نوآوری فینوداد داشته 
باشم. از فینوداد نمی توان انتظار تولید و فروش یک محصول را داشت. عمال مستقیما 
درگیر کسب و کار نمی شود. بلکه تسهیل گری است برای استارتاپ ها، پژوهشگران، 
ــهروندان و  منتورها و کارآفرینان، که در نهایت خروجی آن ارائه خدمات بهتر به ش
مشتریان بانک ملی می باشد. نوآوری باز موضوعی است که در مراکز نوآوری نادیده 

گرفته شده است و فینوداد به صورت مستقیم برروی آن تمرکز نموده است. 
ــتی اذعان کنم که فینوداد هنوز به ساختار پایدار و بلوغ نرسیده است.  در انتها بایس
ــال ۱4۰۱، حرف های زیادی از فینوداد شنیده  ــت که در س پیش بینی بنده آن اس

خواهد شد.

یکی از بندهای اصلی 
در برنامه های آتی 
فینوداد، توسعه 

همکاری های دو و 
چندجانبه با 

مراکز نوآوری، 
دانشگاه ها و صنایع 

مختلف است.
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ترشیح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای بانکی 
و پرداخت در حوزه قامر و رشط بندی سایربی

مهران محرمیان طی نشستی خبری با رسانه ها به تشریح برنامه ها و اقدامات این بانک 
در مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت در حوزه قمار و شرط بندی سایبری 

پرداخت.
محرمیان در این نشست گفت: عمل مجرمانه قمار و شرط بندی سایبری را نباید رفتاری 
شخصی و متکی به افراد مجرم دانست. این عمل مجرمانه بر اساس بررسی ها و تحقیقات 
ــترده همکارانم در بانک مرکزی متکی به اکوسیستم پیچیده ای است که  عمیق و گس
ارتکاب به آن را برای داوطلبان قمار و شرط بندی در فضای سایبری، تسهیل و تسریع 
ــل در بانک مرکزی به این نتیجه  ــت. دقیقاً به همین خاطر نیز از مدت ها قب کرده اس
رسیدیم که برای مقابله با این پدیده نیازمند اقداماتی همه جانبه در کشور هستیم تا بتوانیم 

به صورت هماهنگ و فرایندی با قمار و شرط بندی سایبری مقابله کنیم.
ــی مدل فرایندی قمار و شرط بندی سایبری نشان می دهد برای  محرمیان افزود: بررس
ــی و امنیتی«،»فرهنگی و اجتماعی«، »فناوری  ــش حوزه »انتظام مقابله با آن با در ش
ارتباطات و اطالعات«،»اقتصادی«،»حقوقی و قضایی« و نهایتاً »خدمات بانکی و پرداخت« 
باید به هماهنگی الزم و دقیق بین دستگاه ها و نهادهای مسئول با هر یک از این حوزه ها 

رسید.
ــته بندی، اقدامات و هماهنگی هایی چه از لحاظ قانونی و  ــاس این دس وی افزود: بر اس
مقرراتی و چه از جنبه های عملی باید انجام می گرفت که خوشبختانه تا حد مطلوبی 
حاصل شده، گرچه برای اثربخشی بیشتر این اقدامات هماهنگ، پیشنهادهایی از سوی 
بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده است تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای 

مرتکبان و مسببان افزایش یابد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ما در بانک مرکزی به عنوان مسئول حوزه 
»خدمات بانکی و پرداخت« در اولین و یکی از مهم ترین اقدامات، تالش کردیم بازیگران 
ــرط بندی سایبری را شناسایی و دسته بندی کنیم. این  ــب وکار قمار و ش اصلی در کس
بازیگران در چهار الیه »استفاده کنندگان«، »پشتیبانان شریان های مالی«، »پشتیبانان 
کسب وکاری« و »سرشاخه ها« دسته بندی شده اند. الیه اول که همان استفاده کنندگان 
ــامل  ــاره دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت« را ش ــتند در واقع »قماربازان و اج هس
می شوند. »اجاره کنندگان کارت و ارائه دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت« نیز در الیه 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، گفت: عمل مجرمانه قمار و ش�رط بندی س�ایبری بر اس�اس بررس�ی ها و تحقیقات عمیق و گسترده در بانک مرکزی متکی به 
اکوسیستم پیچیده ای است که ارتکاب به آن را برای داوطلبان قمار و شرط بندی در فضای سایبری، تسهیل و تسریع کرده است.

شریان های مالی قرار می گیرند. در الیه پشتیبانان کسب وکاری این »توسعه دهندگان 
تارنماها«،»تبلیغ کنندگان« و »گردانندگان تارنماها« هستند که زمینه انجام این عمل 

مجرمانه را تسهیل می کنند تا در نهایت سرشاخه ها به عنوان ذینفعان اصلی سود ببرند.
ــاس این مدل از زیست بوم قمار و شرط بندی سایبری، بانک  محرمیان ادامه داد: بر اس
ــت؛ مقابله با  ــور و ۸ اقدام برنامه ریزی کرده اس ــات خود را در چهار مح ــزی اقدام مرک
قمارخانه داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات 

پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی.
وی در تشریح اقدامات انجام شده که به طور مستمر در حال پیگیری است، گفت: رصـد، 
شناسایی و تحلیـل مستمر شگردهای مورد استفاده در تارنماهای قمار و شرط بندی از 
جمله این اقدامات مبارزه ای است که طی آن با روش های پرداخت وجوه الزم برای قمار 
و شرط بندی برخورد می شود. در دسته پرداخت های ریالی روش هایی مانند سوءاستفاده 
ــطه های نرم افزاری برنامک های پرداخت، کارت به کارت توسط شخص قمارباز،  از واس
سوءاستفاده از ابزارهای اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و.. به کار 
گرفته می شوند که بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها روش های متناسب 
را در پیش گرفته است. نکته مهم اینکه با اقدامات بانک مرکزی طی یک سال گذشته 
استفاده از سه روش از روش های مورد اشاره تقریباً به صفر رسیده و تنها راه باقی مانده 
برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم 

با توجه به برنامه های ما به زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در تشریح اقدام دوم این بانک به ایجاد حلقه های 
ــاره کرد و گفت: این حلقه ها در سه حوزه »بانکی با مشارکت فعال تمام  ــارکت اش مش
بانک های کشور«،»میان بخشی با حضور فعال نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت اطالعات 
و پلیس فتا« و حلقه »حوزه پرداخت با مشارکت تمام شرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت اعم از شرکت های پی اس پی و سایر ارائه دهندگان این خدمات« تشکیل شده 

است.
وی افزود: در این حلقه ها اقداماتی از جمله شناسایی روش های سوء استفاده از ابزارهای 
بانکی و پرداخت در کسب وکارهای غیرمجاز و مجرمانه، شناسایی راه حل های اثربخش 
برای مقاوم سازی ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی، اشتراک گذاری دانش، تجربیات، 

ما در بانک مرکزی 
به عنوان مسئول 

حوزه »خدمات بانکی و 
پرداخت« در اولین و یکی 

از مهم ترین اقدامات، 
تالش کردیم بازیگران 

اصلی در کسب وکار قمار 
و شرط بندی سایبری را 
شناسایی و دسته بندی 

کنیم.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

21

14
00 

ماه
ر   

ــ
مه

 / 7
ه 3

مار
ش

زیر
ذره بین

راه حل ها، ایجاد سازوکارهای اشتراک گذاری اطالعات، شناسایی قواعد شناسایی تبادالت 
ــکوک به قمار و شرط بندی سایبری و همچنین شناسایی شکاف های مقرراتی در  مش

شبکه پرداخت کشور به منظور مقابله با پدیده قمار و شرط بندی انجام گرفته و می گیرد.
ــریح همکاری هایی که میان بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول و  محرمیان در تش
مرتبط در مبارزه با قمار و شرط بندی سایبری انجام می گیرد، گفت: نباید از این واقعیت 
مهم به هیچ وجه غافل بود که اکوسیستم عمل مجرمانه قمار و شرط بندی سایبری بسیار 
ــت و امکان ندارد بدون طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهایی  ــترده و پیچیده اس گس
متناسب با این اکوسیستم به مقابله با آن پرداخت. به همین خاطر هم بانک مرکزی تالش 
کرده برای انجام مسئولیت  خود که تنها ناظر بر قسمت پرداخت های مالی این اکوسیستم 
مجرمانه است، نسبت به سایر الیه های فرایندی آن هم اشراف پیدا کند و نتایج حاصل 
از این اشراف را در اختیار سایر نهادها و دستگاه های مسئول هم قرار دهد تا با کمک و 

همکاری آن ها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم انجام گیرد.
ــایی شگردهای سوءاستفاده از  ــهیم تجربیات و اطالعات به منظور شناس وی افزود: تس
ــیدگی قضایی و انتظامی به  ابزارهای بانکی و پرداخت، تنظیم فرآیندها و رویه های رس
مصادیق مرتبط با قمار و شرط بندی، ایجاد زیرساخت های تسهیل کننده جهت رسیدگی 
بهنگام به عملیات مشکوک به قمار و شرط بندی، شناسایی شکاف های قانونی بازدارنده 
در رسیدگی به جرائم مرتبط با حوزه قمار و شرط بندی، شناسایی ظرفیت های موجود 
در سایر بخش ها و انجام هماهنگی های الزم برای به کارگیری آن ها در راستای مقابله با 

سوءاستفاده از ابزارهای بانکی از جمله مصادیق این همکاری نزدیک و مستمر است.
محرمیان تاکید کرد: همان گونه که اشاره کردم بانک مرکزی در مبارزه با قمار و شرط بندی 
سایبری همکاری نزدیک و مستمری با سایر نهادها از جمله قوه قضائیه و پلیس فتا دارد. 
این همکاری ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره دهندگان کارت های بانکی 
به قمارخانه های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی شده، شناسایی و ارجاع 
متولیان شناسایی شده در الیه های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه های قمار و 

شرط بندی و همچنین رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از سوی نهادها است.
این مقام مسئول ادامه داد: از دیگر اقدامات بانک مرکزی، رصد هوشمند و مستمر فضای 
مجازی است که با هدف شناسایی زودهنگام موارد سوءاستفاده از ابزارهای بانکی انجام 
می گیرد. در این اقدام با استفاده از ابزارها و روش های شناسایی و خزش هوشمند، سعی 
می شود تارنماهای قمار و شرط بندی شناسایی شوند و عالوه بر این شناسایی ابزارهای 
ــرار دارد تا در نهایت  ــتور ق ــتفاده در این تارنماها در دس بانکی و پرداخت مورد سوءاس

مسدودسازی ابزار مورد سوءاستفاده با کمک دادستانی کل کشور انجام شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح بخش دیگری از اقدامات این بانک گفت: 
تدوین و ابالغ الزامات امنیتی برنامک های همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی 
از جمله اقداماتی بوده که در راستای ایجاد سازوکار اعتباربخشی امنیتی به این برنامک ها 
انجام گرفته است. بر مبنای این الزامات در شش حوزه ارزیابی های عملکردی و امنیتی 
انجام می گیرد تا مجوز انتشار یک برنامک صادر شود. عالوه بر این مستندات قانونی و 

مقرراتی الزم نیز در حوزه »نظارت بر الزامات مدیریت مخاطرات تقلب و سوءاستفاده از 
ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی« و »نظارت بر قواعد شناسایی تبادالت مالی 
مشکوک سوءاستفاده از خدمت کارت به کارت« در قالب بخشنامه های الزم ابالغ شده 

است.
ــمند تبادالت مالی از دیگر  ــایی قماربازان از طریق واکاوی هوش محرمیان افزود: شناس
اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه هایی مانند سطح 
اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به صورت 
ــمند شناسایی می شوند. در مرحله دوم قماربازان سایبری بر اساس شاخص هایی  هوش
مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه ها، تعداد تراکنش های واریز به قمارخانه ها و تعداد 
کارت های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح بندی می شوند تا با همکاری مشترک 
با دادستانی کل کشور در خصوص نحوه اقدام در خصوص هر سطح از قماربازان سایبری 

اقدام شود.
وی گفت: در الیه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای 
فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می شود و تمهیداتی نیز در 
دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد 

استناد قرار بگیرد.
ــبکه تبادالت مالی مشکوک با هدف شناسایی هوشمند  به گفته محرمیان »تحلیل ش
سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی« است که در 
قالب آن فهرست سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری به همراه شواهد در چند مرحله 
برای دادستانی کل کشور ارسال می شود. یافتن تقاطع سرشاخه های قمار و شرط بندی 
سایبری با سرشاخه های اخاللگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان یافته تلقی می شود و 
همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی 
دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۳۸ )جرائم امنیت اخالقی( جهت 

پیگرد سرشاخه ها نیز در همین راستا انجام می گیرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار 
ــتور کار  ــایر اقدامات به عنوان مکمل روش های مقابله با این عمل مجرمانه در دس س
جاری قرار دارد. بر این اساس شناسایی و گزارش واسط های نرم افزاری و خدمات مورد 
ــتفاده با رصد فعال و همه جانبه تراکنش های قمار و شرط بندی سایبری، ارائه  سوءاس
ــتفاده از هر بستر یا ارائه دهنده خدمات  گزارش های ماهانه در خصوص میزان سوءاس
ــت های متعدد با  ــات اعتباری، برگزاری نشس ــت با همکاری بانک ها و مؤسس پرداخ
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به منظور بررسی و اشتراک گذاری راهکارهای 
ــرط بندی سایبری و همچنین  ــتفاده از خدمات پرداخت در قمار و ش مقابله با سوءاس
ــراف رصدگران بر  ــتفاده با توجه به اش ــایی زودهنگام رویکردهای نوین سوءاس شناس
برندهای مختلف قمار و شرط بندی سایبری و ابزارهای جعلی مورد استفاده به صورت 

مستمر انجام می گیرد.

تدوین و ابالغ الزامات 
امنیتی برنامک های 

همراه در حوزه 
بانکداری و پرداخت 
الکترونیکی از جمله 
اقداماتی بوده که در 

راستای ایجاد سازوکار 
اعتباربخشی امنیتی به 

این برنامک ها انجام 
گرفته است.
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ممنوعیت و محدودیت برخی کشورها برای استفاده از بیت کوین

  بیت کوین
به گزارش یورونیوز، بیت کوین از همان ابتدای کارش در سال ۲۰۰9 حتی تا امروز که 
ــده دیگری ایجاد شده، همواره در جهان بحث برانگیز  به دنبالش ارزهای رمزنگاری ش

بوده است.
اما با توجه به این که روز به روز افراد بیشتری خواه به چشم سرمایه گذاری، خواه به چشم 
طناب نجات، به رمزارزها روی می آورند، مجموعه ای از قوانین و محدودیت های مختلف 

برای استفاده از آنها پدیدار شده است.
وضعیت حقوقی بیت کوین و آلت کوین ها )پول های جایگزین بیت کوین( از کشوری به 
کشور دیگر بسیار متفاوت است، در برخی کشورها هنوز حتی قانون و دستورالعملی برای 

آن تعریف نشده یا قانون آن دائما در حال تغییر است.
بیشتر کشورها استفاده از بیت کوین را غیرقانونی نمی دانند اما وضعیت این رمزارز به 
عنوان وسیله پرداخت یا به عنوان کاال در کشورهای مختلف دارای پیامدهای نظارتی 

متفاوت است.
در برخی از کشورها برای استفاده از بیت کوین محدودیت هایی را وضع شده و بانک ها 
ــتریان خود را از انجام معامالت رمزارزی منع کرده اند. برخی دیگر از کشورها نیز  مش
استفاده از بیت کوین و رمزارزهای دیگر را به طور کامل ممنوع کرده و حتی مجازات های 

سنگینی را برای افرادی که با این پول معامله می کنند، در نظر گرفته اند.

  کشورهایی که درگیری خاص با موضوع بیت کوین و کل  کوین ها دارند 
کدامند؟

  الجزایر
الجزایر به دنبال تصویب قانون مالی در سال ۲۰۱۸، استفاده از رمزارزها را فعال ممنوع و 

خرید و فروش، استفاده یا نگهداری ارزهای مجازی را غیرقانونی اعالم کرده است.
 بولیوی

استفاده از بیت کوین در بولیوی از سال ۲۰۱4 به این سو کالً ممنوع است. بانک مرکزی 
بولیوی با صدور بیانیه ای این رمزارز و هر گونه ارز دیگری را که توسط کشور یا پیمان 

اقتصادی منطقه ای تعریف نشده، ممنوع اعالم کرد.
 چین

ــال ۲۰۲۱ به تدریج مبارزه با ارزهای رمزپایه را شدت بخشیده است.  چین در طول س
مقامات چینی بارها به مردم این کشور هشدار داده  اند که از بازار مالی دیجیتال دوری 
ــتخراج بیت کوین و همچنین با مبادالت رمزارزی در  کنند. مقامات چینی با مزارع اس

چین و خارج از کشور به شدت برخورد می کنند.
یین یوپینگ، معاون دفتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان مالی بانک خلق چین روز 
ــوال احتکاری یاد کرد و به مردم  ــهریور( از ارزهای رمزپایه به عنوان ام ۲۷ اوت )۵ ش

هشدار داد که »مراقب جیب خود باشند«.

تالش برای تضعیف بیت کوین که ارز غیر متمرکز خارج از کنترل دولت ها و موسسات 
مالی است، تا حد زیادی به این دلیل است که مقامات چینی می خواهند ارز الکترونیکی 
خودشان را به جریان بیندازند. بانک خلق چین یکی از نخستین بانک های مرکزی بزرگ 
در جهان است که ارز دیجیتالی خود را راه اندازی کرده و با این کار می خواهد معامالت 

مردم خود را از نزدیک زیر نظر داشته باشد.
 کلمبیا

در کلمبیا، مؤسسات مالی مجاز به انجام معامالت بیت کوین نیستند. اداره نظارت مالی 
کلمبیا در سال ۲۰۱4 به مؤسسات مالی این کشور هشدار داد که احتماال از تراکنش های 

پولی مجازی برای سرمایه گذاری حمایت و آن را مدیریت نمی کند.
 مصر

داراالفتاء مصر که مسئول اصلی فتاوی و باالترین نهاد مشورتی اسالمی در این کشور 
ــال ۲۰۱۸ با صدور فتوایی معامالت بیت کوین را حرام اعالم کرد. قوانین  ــت، در س اس
بانکی مصر در سپتامبر ۲۰۲۰ تشدید شد، به طوری که معامله یا تبلیغ ارزهای دیجیتال 

بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع گردید.
 اندونزی

بانک مرکزی اندونزی مقررات جدیدی را مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری 
ــده از جمله بیت کوین به عنوان وسیله پرداخت وضع کرده که از یکم ژانویه ۲۰۱۸  ش

الزم االجرا شده است.
 ایران

حدود 4.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین جهان در ایران انجام می شود و طبق گفته 
شرکت الیپتیک که در زمینه تجزیه و تحلیل زنجیره های بلوکی رمزارزها فعالیت دارد، 
این کشور می تواند درآمدی تا بیش از یک میلیارد دالر )۸4۳ میلیون یورو( را به خود 
ــیدن به صنعت رمزنگاری، به استخراج کنندگان  اختصاص دهد.ایران برای رونق بخش
دارای مجوز، انرژی ارزان قیمت پیشنهاد کرده است با این شرط که رمزارزهای استخراج 
شده به بانک مرکزی فروخته شود. با این حال، به دلیل احداث بدون مجوز و بی رویه 
ــبکه ملی و کمبود  مزارع بیت کوین باعث مصرف روزانه بیش از ۲ گیگاوات برق از ش

انرژی در کشور می شود. 
 نپال

»راسترا بانک«، باک مرکزی نپال، بیت کوین را در ماه اوت ۲۰۱۷ غیرقانونی اعالم کرد.
 مقدونیه شمالی

مقدونیه شمالی تنها کشور اروپایی است که تاکنون ممنوعیت رسمی ارزهای رمزنگاری 
شده مانند بیت کوین، اتریوم و غیره را اعمال کرده است.

 روسیه
در حالی که رمزارزها در روسیه غیرقانونی نیستند اما بحث های مداوم علیه استفاده از 
آن در این کشور ادامه دارد. روسیه اولین قوانین خود برای رمزارزها را در ژوئیه ۲۰۲۰ 

در حال�ی که کارشناس�ان 
بیت کوین را به دلیل نوسان 
شدید بها، رد و بدل شدن 
در معامالت کثیف و مصرف 
بی رویه برق برای استخراج 
آن، م�ورد انتق�اد ش�دید 
قرار می دهند، برخی افراد 
ب�ه ویژه در کش�ورهای در 
حال توس�عه این رمزارز را 
به عنوان یک س�احل امن 
در طوفان ه�ای اقتص�ادی 

قلمداد می کنند.
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دیجیتال

نابودی رمزارزها توسط دولت ها محال است

معترضان ارز دیجیتال در السالوادور: نه به پولشویی فاسد!

ــتین بار رمزارزها را به عنوان دارایی،  ــیه با این قانون، برای نخس تصویب کرد. روس
مشمول مالیات کرد.

بر پایه همین قانون که از ژانویه سال جاری به اجرا درآمد، همچنین کارمندان دولتی 
روسیه از داشتن هرگونه دارایی رمزنگاری شده منع شده اند.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بارها ارز دیجیتال را با فعالیت مجرمانه مرتبط 
کرده و به ویژه خواستار توجه بیشتر به معامالت رمزنگاری فرامرزی شده است.

در ماه ژوئیه، دادستان کل روسیه مجموعه قوانین پیشنهادی جدیدی را اعالم کرد 
که به پلیس اجازه می دهد رمزارزهایی را که گمان می رود به طور غیرقانونی به دست 

آمده و احتمال استفاده از آن در رشوه گیری و فساد مالی می رود، مصادره کنند.
 ترکیه

ــور به ارزهای رمزپایه  ــیاری از مردم این کش با کاهش ارزش لیر، پول ملی ترکیه بس
روی آوردند.

ــال جاری یکی از باالترین آمار مصرف بیت کوین در   با توجه به این که ترکیه در س
جهان را داشته و این که تورم در این کشور نیز در ماه آوریل به اوج خود رسید، دولت 

آنکار خیلی زود مجبور شد مقرراتی را در این زمینه وضع کند.
در ۱6 آوریل ۲۰۲۱، بانک مرکزی جمهوری ترکیه مقرراتی را وضع کرد که بر پایه 
ــتقیم برای  ــتقیم یا غیر مس ــتفاده از رمزارزها از جمله بیت کوین به طور مس آن اس
ــک روز بعد، رجب طیب اردوغان،  ــود. ی پرداخت هزینه کاال و خدمات ممنوع می ش
رئیس جمهور ترکیه از آن هم فراتر رفت و فرمانی صادر کرد که بر اساس آن مبادله 
ــیاهه شرکت های مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین  ارزهای دیجیتال در س

مالی تروریسم ثبت می شود.
 ویتنام

بانک دولتی ویتنام اعالم کرده است که انتشار، عرضه و استفاده از بیت کوین و سایر 
ــت و مشمول جریمه هایی از ۱۵۰  ــیله پرداخت غیرقانونی اس رمزارزها به عنوان وس
ــا ۲۰۰ میلیون دونگ )۷هزار 44۵ یورو( می  ــون دونگ )۵ هزار و 6۰۰ یورو( ت میلی

شود.
با این حال، دولت تجارت بیت کوین یا نگهداری آن را به عنوان دارایی ممنوع نکرده 

است.

ــر را در خیابان های پایتخت این  ــالوادور، هزاران نف تظاهرات علیه رئیس جمهوری الس
کشور کنار هم قرار داد. مردم در اعتراض به تبدیل بیت کوین به ارز رسمی در السالوادور، 
دستگاه های ارز دیجیتال را آتش زدند. به گزارش یورونیوز، مخالفان رئیس جمهوری 4۰ 
ــد می گویند که او بیش از حد قدرت را  ــالوادور که در سال ۲۰۱9 انتخاب ش ــاله الس س
متمرکز و استقالل بخش قضایی کشور را تضعیف کرده است. سیدنی بالنکو، قاضی سابق 
دیوان عالی گفت: »زمان دفاع فرا رسیده است. این راهپیمایی نمادین است، نشان دهنده 

خستگی از نقض بسیاری از مواد قانون اساسی است.«
ــهر سان سالوادور همچنین به تصمیم بقیله در تبدیل بیت کوین به ارز  معترضان در ش

رسمی در السالوادور اعتراض کردند.
دولت السالوادور در تاریخ هفت سپتامبر کیف پول دیجیتال ملی کشور با نام »چیوو« را 
برای توکن )ارز دیجیتالی که بالک چین مستقل خود را ندارد( راه اندازی کرد اما عرضه 
آن با اشکاالت سیستم دچار اختالل شد.برخی از معترضان در تظاهرات، به دستگاه های 
خودپرداز جدید »چیوو« که برای رسیدگی به معامالت بیت کوین راه اندازی شده بود حمله 
کردند و دست کم یک دستگاه را به آتش کشیدند. نجیب بقیله در توییتی اقدام معترضان 
را محکوم کرد و نوشت که آن ها می گویند که خرابکاری کار نفوذگران بوده است اما در 
همه تظاهرات آن ها، خرابکاری رخ داده  است.بیت کوین اغلب در معرض نوسانات شدید 
ارزش است و عملکرد توکن را به عنوان یک ارز رسمی محدود می کند. قیمت ارز دیجیتال 
از تاریخ هفت سپتامبر روزی که السالوادور آن  را به عنوان وجه قانونی تصویب کرد، ۱۱.۱ 
درصد کاهش یافت.معترضان در ماه اوت در تظاهرات علیه تصویب بیت کوین تابلوهایی 
را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: »بقیله! ما بیت کوین نمی خواهیم« و »نه 
به پولشویی فاسد« قانون بیت کوین این کشور که با اکثریت زیادی در کنگره السالوادور به 
تصویب رسید مستلزم آن است که همه کسب و کارهایی که از نظر فن آوری قادرند این 

توکن را به عنوان پرداخت بپذیرند.

رویکرد سختگیرانه چین در برابر ارزهای دیجیتالی باعث ریزش شدید قیمت آن ها طی 
روزهایی در ماه اخیر شده است اما در همین زمان مدیرعامل تسال و دومین فرد ثروتمند 
جهان معتقد است رمزارزها قابل نابودی توسط هیچ طرفی حتی دولت ها نیستند و وی به 

حمایت تمام قد از رمزارزها ادامه می دهد.
ایالن ماسک در جریان سخنرانی خود در یک کنفرانس کدنویسی در کالیفرنیا با بیان اینکه 
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتالی یک چالش برای حزب کمونیست چین در حفظ 
سلطه اش بر بازار تلقی می شود، افزود: شاید دولت ها بتوانند سرعت توسعه فناوری ارزهای 
دیجیتالی را کندتر کنند اما در نهایت نخواهند توانست جلوی آن را بگیرند. اگر فرض کنیم 
که ارزهای دیجیتالی برای این ایجاد شده اند که جلوی قدرت دولت ها در متمرکز بودن 
پول بایستند، خیلی غیر طبیعی نیست که دولت ها این ارزها را دوست نداشته باشند و 

تالش کنند تا جلوی توسعه بیشتر آن را بگیرند. 
مدیرعامل تسال به دولت ها توصیه کرد که به جای سعی در مقابله با رمزارزها خود را با 
فناوری روز وفق دهند. او از دولت آمریکا نیز خواست تا وارد این حوزه شود و بازار رمزارزها 

را قانونمند کند.
پیشتر ری دالیو- میلیاردر آمریکایی و از دیگر چهره های مشهور بازارهای مالی- گفته بود 

در صورت تداوم موفقیت های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی، نهادهای نظارتی کنترل 
تحوالت رمزارزها را در دست خواهند گرفت. وی با اشاره به اینکه، دولت ها ابزارهای الزم 
را برای نابود کردن رمزارزها در اختیار دارند گفت: در نهایت اگر ببینند راه دیگری ندارند 

آن ها را از بین خواهند برد.
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»شبکه شاد« اصلی ترین پلتفرم آموزش مجازی کشور برای دسترسی به محتوای آموزشی رایگان است

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش پیرامون قابلیت ها، چالش ها و مسائل شبکه آموزشی دانش آموز»شاد« گفت: »شبکه شاد« اصلی ترین پلتفرم 
آموزش مجازی کشور برای دسترسی دانش آموزان و معلمان به محتوای آموزشی رایگان است.

گزارش
ماه

ــائل  ــخ پیرامون قابلیت ها، چالش ها و مس ــش و پاس ــه پرس علی باقرزاده در جلس
شبکه آموزشی دانش آموز)شاد( که با حضور خبرنگاران حوزه آموزش در ساختمان 
ــهیدرجایی برگزار شد؛ با تشکر از پشتیبانی اصحاب رسانه در اطالع رسانی اخبار  ش
ــال 9۸،  ــیوع کرونا از بهمن س آموزش و پرورش به مخاطبان، اظهار کرد: به دلیل ش
مدارس به ضرورت، تعطیل شد و تا امروز هم تعطیلی مدارس ادامه داشته است، ولی 
با تالش های همکاران و با وجود تمام مشکالت آموزش ها به صورت مجازی، در این 

مدت ادامه یافت.
ــیوع کرونا در ۱9۲ کشــور بیش از ۱.۸ میلیـــارد  ــاره به این که با ش باقرزاده با اش
ــالمت دانش  ــدند، گفت: اولویت ما حفظ س دانش آموز از رفتن به کالس محروم ش
ــت ولی با توجه به پژوهش های انجام شده در سطح داخلی و بین الملل،  آموزان اس
این نتیجه به دست آمده که مدارس باید آخرین جایی باشد که در این تهدید، بسته 

شود و اولین جایی باشدکه پس از مهار بیماری، باید فعالیتش را آغاز کند.
ــه  رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: »مدرس
ــتمرار آموزش در ایام تعطیلی  ــی« اولین راه حل آموزش و پرورش برای اس تلویزیون
ــود ارزان بودن و در  ــل غیرتعاملی و یک طرفه بودن، با وج ــدارس بود، که به دلی م
دسترس بودن، تنها برای مدت کوتاهی پاسخگو بود چون مشخص شد دانش آموزان 
ــر دانش آموزان  ــاز به تعامالت عاطفی بین معلم  و دیگ ــی، نی بیش از مطالب درس

دارند.
ــکال آموزش غیرتعاملی از طریق  ــزود: برای برقراری تعامل دوطرفه و رفع اش وی اف
ــمت آموزش های برخط رفتیم که امکان تعامل دوطرفه و همزمان  تلویزیون، به س
در آن وجود داشته باشد؛ در آن مقطع شبکه های اجتماعی را برای این کار مناسب 
دانستند و باید تمهیداتی در آموزش و پرورش برای استفاده از شبکه های اجتماعی در 
بین دانش آموزان، اتخاذ می شد. لذا با پیشنهاد همراه اول در ارائه پلتفرم اختصاصی 

به آموزش و پرورش با عنوان )شاد(، موافقت شد.
باقرزاده ادامه داد: با تفاهم نامه ای که بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت همراه 
اول نوشته شد، پلتفرم شاد به عنوان پلتفرم آموزشی با یک فضای اختصاصی دانش 
ــتیبانی و خدمات رایگان از طرف همراه اول، در  ــال با پش آموزان برای مدت ۱۵ س

اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.
ــاره به این که تا  رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش با اش

ــوزش و پرورش، به همراه اول پرداخت  ــوی وزارت آم امروز حتی یک ریال هم از س
ــده، گفت: شرکت همراه اول و سایر سرویس دهندگان شبکه شاد، حساب مالی  نش
ــرویس  خود را با دولت دارند و تاکنون هیچ مراوده مالی بین آموزش و پرورش با س

دهندگان وجود نداشته است.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با تصمیم شورای 
عالی، »شبکه شاد« به عنوان تنها پلتفرم اصلی آموزش مجازی در کشور شناخته شده 
است و در این خصوص، برای ارتقا کیفیت آموزش از طریق این پلتفرم ، تصمیماتی در 

مورد توسعه دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به شبکه شاد اتخاد شده است.
ــته، اتصال  ــال و نیم گذش ــاد در یک س باقرزاده افزود: اولین و مهم ترین کارکرد ش
ــران؛ دانش آموزان با دانش آموزان، دانش آموزان و معلمان ، معلمان و مدیران،  کارب
مدیران مناطق با استان و ستاد و... بود و در درجه دوم توانست امکان دسترسی دانش 
آموزان به محتوی استاندارد و  دسترسی اختصاصی دانش آموزان به مطالب آموزشی 

را  فراهم کند.
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در ابتدا  پلتفرم 
ــد؛ سال  ــی خالصه می ش ــال محتوی های درس ــاد، صرفاً در کالس، گروه و ارس ش
گذشته با ارتقا این پلتفرم، امکان »سرویس اجرای آزمون«، »پخش زنده یک طرفه« 
و »ارتباط دانش آموز و معلم« در آن برقرار شد و بیش از ۳۰۰ هزار کانال و گروه در 

زمینه های آموزشی و تربیتی برای بیش از ۱۰ میلیون مخاطب آن راه اندازی شد.
باقرزاده با بیان این که در حال حاضر پلتفرم شاد امکانی را در اختیار مدیران آموزشی 
استان قرار داده که در آن مدیران هر استان قادر به راه اندازی کانال اختصاصی برای 
ــاد در زمانی کوتاه به یکی از بزرگترین  ــتان هستند، بیان کرد: شبکه ش معلمان اس
اپلیکیشن های کشور تبدیل شد و تا امروز ۲4 میلیون و 6۳4 هزار نصب داشته که 

از این تعداد ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نصب یونیک داشته اند.
وی گفت: میانگین فعالیت ماهانه این پلتفرم به بیش از ۱۸ میلیون نفر رسیده فعال 
ــط بیش از ۱۳ میلیون نفر و میانگین حضور روزانه افراد در این  هفتگی بطور متوس

پلتفرم بیش از ۱۰ میلیون و ۲6۰ هزار نفر بوده است.
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: همچنین کاربران 
ــته و روزانه در حدود  همزمان این پلتفرم، رکورد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را شکس
۷۰۰ هزار پخش زنده از طریق این پلتفرم پخش شده و بیشترین پهنای باند در لحظه 

مدرسه تلویزیونی« 
اولین راه حل آموزش و 
پرورش برای استمرار 
آموزش در ایام تعطیلی 
مدارس بود، که به دلیل 
غیرتعاملی و یک طرفه 
بودن، با وجود ارزان 
بودن و در دسترس 
بودن، تنها برای مدت 
کوتاهی پاسخگو بود. 
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در حدود  4۰۳ گیگ بر ثانیه است که در حدود پنج درصد پهنای باند کشور است.
ــران 99.۸ درصد مدیران مدارس »۱۱6 هزار نفر«،  9۸  باقرزاده گفت: از حیث کارب
ــون ۷9۳ هزار دانش آموز »۸6  ــان »۷۳۱ هزار و ۸۳۳ نفر« و ۱۲ میلی ــد معلم درص

درصد دانش آموز« عضو پلتفرم شاد شده و در آن فعالیت می کنند.
ــان کرد: در طول سال گذشته 4۷ میلیارد و ۷۷۸ پیام بین کاربران، از  وی خاطر نش
طریق شاد مبادله شده که اگر به تعداد افراد فعال در شبکه شاد تقسیم کنیم، بطور 
متوسط هر فرد در حدود 4 هزار پیام در این شبکه ارسال کرده است. همچنین بیش 
ــبکه،  ــل اعم از تصویری ، صدا و .... در بین کاربران این ش ــارد و 6۵6 فای از  ۱6 میلی

مبادله شده است.
ــال در شاد  رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: امس
ــترس مدیران قرار دارد و اطالعاتی نظیر  ــبورد مدیریتی تعبیه شده که در دس داش
استفاده از نوع اپراتور، نوع گوشی ، تعداد تبادل فایل و زمان حضور دانش آموزان در 

پلتفرم را در اختیار مدیران قرار می دهد.
ــگاه مطالعات آموزش و پرورش  ــده در پژوهش ــاره به پژوهش انجام ش باقرزاده با اش
درخصوص »اثربخشی شبکه شاد« گفت: نتایج پژوهش ها بر اساس آمار دریافتی از 
۵۰ هزار معلم و دانش آموز، در ۵ محور مختلف، نشان داد که شبکه شاد در »محور 
ــاط و تعامل«6۲ درصد،  ــت کاربران« 6۵ درصد، »ارتب ــوا« ۵9 درصد، »مدیری محت
ــت و  ــیابی«6۱ درصد و »ارائه خدمات« 6۱ درصد، اثر بخش بوده اس »پایش و ارزش
این اعداد با توجه به این که کیفیت ماندگاری یادگیری در آموزش مجازی در بهترین 
حالت ۵۰ درصد می باشد و نیز با توجه به این که ۷۰ درصد معلمان برای اولین بار 

از بستر مجازی برای آموزش استفاده می کردند قابل توجه است.
ــاره به این که  ــوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش با اش ــس مرکز هماهنگی ح رئی
ــتر مجازی نمی تواند باعث ارتقا مهارت های زندگی و اجتماعی افراد  آموزش در بس
شود، گفت: خوشبختانه در دوران ابتدایی، چون در بسیاری ا ز موارد همکاری مستمر 
خانواده ها با معلمان را در آموزش مجازی داشته ایم، افت تحصیلی دانش آموزان به 

نسبت کمتر از سایر مقاطع تحصیلی است.
وی با اشاره به رونمایی از نسخه جدیدشبکه شاد، گفت: در نسخه جدید این پلتفرم، دو 
سطح تغییر داریم؛ اول تغییرات پوسته پلتفرم، که با نظرسنجی از  معلمان، دانش آموزان و 
کارشناسان تغییر کرده  و بخش دوم تغییرات، تغییرات زیرساختی و ارتقا زیرساخت پلتفرم 
می باشد که در نسخه جدید، امکان تعامالت بیشتر شده و آزمون ساز، سیستم حضور و 
غیاب دانش آموزان و احراز هویت افراد، توسعه قابل توجه پیدا کرده است. همچنین، حق 
تشکیل کالس ها به مدیر مدرسه داده شده و اطالعات مربوط به QR_Code  کتاب های 

درسی هم در آن درج شده است.
ــیم کارت هــای دانش آمــوزی گفت: در این خصــوص،  وی در خصوص توزیع س
پیش نویس تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش و وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات 

آماده شده که بعد از امضا تفاهم نامه این سیم کارت ها آماده و در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد، ما آمادگی الزم برای در اختیار گذاشتن  ۱۵ میلیون سیم کارت به ۱۵ 

میلیون دانش آموز را داریم.
ــورای عالی آموزش و پرورش، پلتفرم شاد تنها پلتفرم  باقرزاده گفت: طبق مصوبه ش
رسمی آموزش های مجازی در کشور معرفی شده و اگر مدرسه ای بخواهد از پلتفرم 
دیگری به غیر از شاد استفاده کند، حق دریافت هیچگونه هزینه ای را در این زمینه 
نخواهد داشت. همچنین هیچ مدرسه ای چه دولتی و چه غیردولتی حق اخذ هزینه 

از والدین، به دلیل استفاده از »پلتفرم شاد« را ندارد.

ــترک بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت  ــکیل کارگروه مش وی در خصوص تش
فناوری اطالعات و ارتباطات گفت: درخصوص نحوه پشتیبانی از پلتفرم شاد، کارگروه 
مشترکی بین این دو وزارتخانه با نگاه تقویت همه جانبه شاد تشکیل شده و موضوعاتی 
ــاد، ترافیک شاد، زیر ساخت ها و نظارت برتیم فنی پلتفرم و الزامات و  مثل: ارتقا ش

توصیه نامه های مربوط به شاد در این کارگروه، مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: در پلتفرم شاد دو 
دسته محتوای آموزشی ارائه می شود: دسته اول؛ محتواهای پایه؛ محتواهایی هستند 
که از طریق مدارس و معلمان در اختیار دانش آموزان قرار می گیرند که استفاده از 
این دسته محتوای آموزشی کامال رایگان است و دسته دوم؛ محتواهایی که از طریق 
ــده و تحت نظارت آموزش و پرورش در شبکه شاد  تولیدکنندگان خصوصی تهیه ش
به عنوان محتوای مکمل درسی قرار داده می شود که دانش آموزان برای استفاده از 
این محتواها باید هزینه ای را که تولیدکننده پیشنهاد داده است، پرداخت کنند و این 

تبادل مالی تنها بین سرویس دهنده محتوا و سرویس گیرندگان برقرار می شود.

طبق مصوبه شورای عالی 
آموزش و پرورش، پلتفرم 

شاد تنها پلتفرم رسمی 
آموزش های مجازی در کشور 
معرفی شده و اگر مدرسه ای 
بخواهد از پلتفرم دیگری به 
غیر از شاد استفاده کند، حق 

دریافت هیچگونه هزینه ای را 
در این زمینه نخواهد داشت.  
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زهرا طاهری 
فرزانه احمدی منش 

برگزاری رویداد خودمنایی زنجیره تامین داخلی به منظور بومی سازی شبکه ملی اطالعات

ــازی شبکه ملی اطالعات، با  رویداد خودنمایی زنجیره تامین داخلی به منظور بومی س
حضور شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران، اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
ــازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، کمیسیون اقتصاد نوآوری و  مخابرات ایران، س
ــکل های حوزه ICT و  تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تعدادی از تش
شرکت های فعال این حوزه و با هدف بومی سازی شبکه ملی اطالعات و در محل پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد. 
در این رویداد، موضوعاتی همچون تشریح شبکه ملی اطالعات، نقش آفرینی و تاثیر کمیته 
ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در بومی سازی شبکه 
ملی اطالعات و رویکرد پژوهشگاه فاوا در راستای برنامه های شبکه ملی اطالعات، مورد 

بررسی قرار گرفت.

آن، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی، از سال گذشته نگرانی هایی نسبت به شبکه ملی 
ــتی از آن در کشور وجود ندارد و هر  ــاس می کردیم؛ چراکه تعاریف درس اطالعات احس

شخصی برداشت خاص خود را دارد؛ برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند.
ــرد: در این مدت  ــندیکای صنعت مخابرات ایران، اظهار ک ــر و عضو هیات مدیره س دبی
ــود و نه  ــانی خوبی در این مورد انجام نمی ش در جریان کار بودیم و دیدیم که اطالع رس
نیازمندی ها به خوبی نشان داده می شود و نه توانمندی ها را می توان بر اساس آن به خوبی 
معرفی کرد، بنابراین در شهریورماه سال گذشته، رویدادی با نام »دستاوردهای زیرساخت 
ارتباطی شبکه ملی اطالعات«، در پژوهشگاه ارتباطات برگزار کردیم که در حوزه مخابراتی 

شبکه ملی اطالعات بود.
وی، افرود: اسفندماه سال گذشته نیز رویداد الیه دوم را در پژوهشگاه ارتباطات مبنی بر 
»زیرساخت اطالعاتی« یعنی بخش فناوری اطالعات، برگزار کردیم. در همین راستا به 
دنبال الیه سوم نیز بودیم تا بتوانیم دستاوردی داشته باشیم که این الیه »سرویس های 
پایه« است، همان پلتفرم هایی که بر اساس آن محتوایی که باید مورد استفاده قرار گیرد، 

بر روی آن قرار می گیرد.

ــعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات  علی اصغر انصاری، رئیس مرکز نوآوری و توس
ــیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال  و فناوری اطالعات، فرزین فردیس، رئیس کمیس
ــازمان نظام صنفی رایانه ای  ــران، آیدین عدالت، عضو هیات مدیره س ــاق بازرگانی ته ات
استان تهران، فریبرز نژاددادگر، دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، وحید 
یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، حسین ریاضی، رئیس سندیکای 
صنعت مخابرات ایران و تنی چند از نمایندگان سندیکا و تشکل های فعال حوزه ICT و 
همچنین شرکت های فعال در این حوزه، پیرامون بومی سازی شبکه ملی اطالعات به ارائه 

دیدگاه هایشان پرداختند.

  به دنبال شناسایی و معرفی هر چه بیشتر توانمندی های شرکت های 
حوزه ICT هستیم

عضو دبیرخانه کنفرانس ظرفیت برای شبکه ملی اطالعات، گفت: بسیاری از شرکت ها در 
کشور فعالیت می کنند اما به اندازه پتانسیل خود نمی توانند خدمات شان را عرضه کنند؛ لذا 
در رویدادهایی همچون خودنمایی زنجیره تامین داخلی، به شناسایی توانمندی های این 

شرکت ها کمک می شود.
مهندس فرامرز رستگار در گفت گو با خبرنگار سیتنا پیرامون این رویداد و هدف از برگزاری 

ــان کرد: با تغییر دولت، دکتر زارع پور اعالم کردند که توجه ویژه ای  ــتگار، خاطرنش رس
ــبکه ملی اطالعات در برنامه خود دارند و همچنین در گزارشی که به مجلس ارائه  به ش
کردند، این مورد در صدر برنامه هایشان بود، به همین دلیل برای اجرای این برنامه، آمادگی 
وزارت ارتباطات و اپراتورهای بزرگ که کارگزارهای اجرایی هستند را الزم داشت و بخش 
خصوصی نیز زمانی که متوجه می شود برنامه جدی در بخش حاکمیت وجود دارد، خود 

را محیاتر از گذشته می کند.
ــنهاد دادیم که اگر بحث شبکه ملی اطالعات در صدر  وی، گفت: به وزیر ارتباطات پیش
برنامه های شما است، در یک ماه اول حضور در وزارت ارتباطات، کنفرانس ظرفیتی را سامان 
دهید تا هم سیاست گذارها و هم کارگزارهای اصلی اجرایی همچون زیرساخت، شرکت 
مخابرات و اپراتورها و هم زنجیره تامین که عبارت است از مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها، 

تشکل های مختلف و هم شرکت های توانمند در این حوزه حضور داشته باشند.
ــه  ــتا وزیر ارتباطات نیز موافقت کردند و دکتر زارع پور در جلس وی افزود: در همین راس
ــاره کردند که از سمت وزارت ارتباطات برای نگاهی جدید نیاز به زمان داریم و  اخیر، اش
ما نیز  آمادگی های الزم را انجام دادیم و این رویداد را برگزار کردیم. به امید آنکه مشکلی 
برای وزیر ارتباطات پیش نیاید، کنفرانس اصلی را دو هفته دیگر با ساز وکار تعیین شده 
برگزار می کنیم.رستگار اظهار کرد: بخش کوچکی از زنجیره داخلی کشور در این کنفرانس 
هستند که اطالع رسانی الزم را انجام دادیم. هسته اصلی این کنفرانس بخش خصوصی و 
تشکل ها هستند. همواره اعالم کردیم که نمی توانیم به لحاظ محدودیت کرونا جمع بزرگی 
را داشته با شیم، بنابراین جمع مختصر و خوبی از تشکل ها در این مراسم حضور دارند و 
کمیسیون هایی که در اتاق بازرگانی بر روی حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال کار می کنند نیز 
اینجا حضور دارند و هم از تشکل های خصوصی همچون سازمان نظام صنفی و اتحادیه ها 

و سندیکاهای حوزه فاوا اعالم آمادگی کردند که حضور دارند.
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کنفرانس ظرفیت برای شبکه ملی اطالعات همسو کننده صنوف مختلف حوزه ICT است

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، افزود: شرکت های توانمند در حوزه سخت افزاری، 
نرم افزاری، خدمات و محتوا در شهرستان ها توان خوبی دارند و قول داده ایم تمام مواردی 
که در برنامه ما مورد بررسی قرار می گیرد را در سامانه وزارت ارتباطات و باقی سامانه های 

مرتبط با صنعت ICT قرار دهیم.
ــتگار افزود: در کنفرانس بعدی ظرفیت بیشتری را خواهیم داشت تا با دستگاه هایی  رس
که ذیربط شبکه ملی اطالعات هستند بتوانیم تعامل بیشتری داشته باشیم و از طریق 
ــانی سامانه ها این کار را انجام می دهیم و برای همکاری شرکت ها راهی بسته  اطالع رس
نیست. وی، گفت: در کنفرانس ظرفیت، وزارت ارتباطات به عنوان حکمران و اپراتورها به 
عنوان کارفرمایان اصلی، حضور دارند و با نشان دادن توانمندی، می گوییم باورتان را به نرم 
افزارهای بومی افزایش دهید، چراکه اتفاقات بزرگی در این حوزه افتاده است. این همایش 
به عنوان خودنمایی مطرح شده است؛  بسیاری از شرکت ها در کشور فعالیت می کنند اما به 
اندازه پتانسیل خود نمی توانند خدمات شان را عرضه کنند؛ در رویدادهایی چون خودنمایی 

زنجیره تامین داخلی به شناسایی توانمندی های این شرکت ها کمک می شود.
وی تاکید کرد: رسانه ها در این مورد باید کمک کنند و شرکت ها آداب معرفی خود را باید 
یاد بگیرند و سرمایه گذاری کنند. در همین راستا باید ذهن جامعه با قابلیت های شرکت ها 

آشنا شود.

ــت: امیدواریم با برگزاری  ــس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گف رئی
ــبکه ملی اطالعات«، هم افزایی در  کنفرانس هایی چون »کنفرانس ظرفیت برای ش
ــته باشیم و در  زمینه صادرات محصوالت ICT و محصوالتی با ارزش افزوده را داش

این زمینه کمک شایانی به صنعت شود.
ــره تامین داخلی به منظور  ــیه رویداد خودنمایی زنجی ــر داوود ادیب در حاش دکت
ــرایط حاضر ،  ــیتنا، گفت: در ش ــبکه ملی اطالعات به خبرنگار س ــازی ش بومی س
ــفانه پاندمی کرونا فعالیت های کسب وکارها را محدود کرده و فضای تحریم  متاس
ــام صنایع  و مخصوصا صنعت  ــته فضای نامطلوبی را در تم ــال های گذش هم از س
ــا ارزش افزوده  باال، فراهــم  ــه عنوان اصلی ترین و حیاتی تــرین صنعت ب ICT، ب

آورده است.

تا، سندیکای صنعت مخابرات، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ، سازمان نظام 
صنفی و سایر تشکل ها که در کنفرانس ظرفیت حضور خواهند داشت ، در برنامه های 
راهبردی و برنامه هایی که به نوعی سهولت کسب و کار را برای تمامی فعاالن حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات  در بر می گیرد، برنامه های خود را با هم منسجم نمایند 
و امیدواریم با برگزاری این کنفرانس ها ضمن تقویت تولید در داخل، این هم افزایی 
را در صادرات محصوالت ICT در مقیاس منطقه ای و سپس جهانی  داشته باشیم 

و در این زمینه کمک شایانی به اقتصاد کشور صورت پذیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: ما به عنوان تشکل 
ــن موضوع را در برخی از بخش های  ــی صادراتی این حوزه ،  پیش نیازهای ای تخصص

مرتبط با صادرات فراهم کرده ایم. 
ــته و  ــه همین منظور  ایجاد پایگاه های صادراتی  را در برنامه خود گذاش ــه ب اتحادی
ــوان دروازه افریقا ، راه اندازی  ــورها  و از جمله  کنیا  به عن دفاتری را در برخی از کش
ــایر تشکل ها  نیز می توانند از این دفتر به عنوان پایگاه صادراتی جهت  کرده که  س
محصوالت دارای توانمندی صادراتی  خود استفاده کنند و امیدواریم با این تالش ها، 
ــد  و وهله  اهداف  اقتصاد مقاومتی که در وهله اول نگاه  به تولید  در داخل می باش

دوم نگاه به صادرات بازارهای هدف تحقق یابد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: این گونه کنفرانس ها 
می توانند به عنوان یک نظام همسو کننده و در راستای وفاق سندیکاها، اتحادیه ها، 
ــار این موضوع، برگزاری چنین  ــکل های صنفی عمل نماید و در کن انجمن ها و تش
رویدادهایی می تواند به راهبردهای  پیش روی وزارت ارتباطات  کمک بزرگی نماید، 
چرا که  با شروع دولت جدید، وزیر ارتباطات وقت زیادی را صرف شناخت اکوسیستم 
ــتر به  ــت ها ، بیش صنعت ICT ننموده و ضمن دریافت اطالعات کافی از این نشس
ــتم فعال،  اجرای برنامه های ۸ گانه خود با اتکا به همکاری و همفکری  این اکوسیس
ــکل ها و فعاالن اقتصادی نموده و برنامه های خود را عملیاتی نماید. ــکل از تش متش
ــور موازی کاری بسیاری چه در  ــته، در داخل کش ــال گذش ادیب افزود: در چند س
ــکل ها  داشته ایم و این نشست ها کمک خواهد نمود  بخش های دولتی و چه در تش
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ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از آمادگی این پژوهشگاه برای مشارکت  رئیس پژوهش
ساالنه در تولید و بومی سازی ۱۰ محصول راهبردی شبکه ملی اطالعات درصورت موافقت 
وزارت ارتباطات خبر داد.وحید یزدانیان با اشاره به ارائه پیشنهاد اولیه این موضوع به وزارت 
ارتباطات گفت: پیشنهاد اولیه ارائه شده و باید مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و اقتضائات 

جدید شبکه ملی اطالعات در آن لحاظ و مورد تأیید و استفاده قرار بگیرد.
ــارکت این پژوهشگاه در ارائه زیرساخت مورد نیاز و سرمایه گذاری بر  وی به تجربه مش
محصوالتی چون ضد بدافزار پادویش، DEDM و CWDM اشاره کرد و گفت: آمادگی 
ــرمایه گذاری نیز  ــاخت مورد نیاز را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و س داریم زیرس
کنیم و متعاقب آن پس از تولید محصول، با بخش خصوصی در ارائه محصول و خدمات 

مشارکت داشته باشیم.
یزدانیان با اشاره به ارجاع استقرار مرکز پایش و رصد شبکه ملی اطالعات به این پژوهشگاه 
ــعه شبکه ملی اطالعات نیز آماده همکاری با وزارت  افزود: در زمینه تنظیم گری و توس
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: مطالعات  ــتیم.رئیس پژوهش ارتباطات هس
ــبکه ملی اطالعات در پژوهشگاه انجام شده که باید در این  ــترده ای در خصوص ش گس
پروژه مورد استفاده قرار بگیرد و برخی هم نیاز به حمایت وزارت ارتباطات و شرکت های 

تابعه دارد.
ــگاه در زمینه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات و  وی با بیان اهم فعالیت های پژوهش
مشارکت در این زمینه گفت: در سنوات گذشته زیرساخت های آزمایشگاهی مفیدی توسط 
پژوهشگاه ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ایجاد ۱۰ آزمایشگاه تأیید نمونه 

آمادگی مشارکت در بومی سازی ۱۰ محصول راهربدی شبکه ملی اطالعات

دولت باید سند راهربدی به روز در خصوص صادرات داشته باشد

ارتباطات، ۸ آزمایشگاه تأیید نمونه آی تی، 4 آزمایشگاه تأیید نمونه امنیت و حضور ۱۰۲ 
ــگر در این مجموعه اشاره کرد.یزدانیان با اشاره به  نفر عضو هیأت علمی و ۱۵۰ پژوهش
مطالعات گسترده پژوهشگاه در حوزه امنیت و حکمرانی شبکه ملی اطالعات اظهار داشت: 
در حوزه حکمرانی به ویژه در طراحی مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات مشارکت داشتیم. 
ــاخص های ارزیابی شبکه ملی اطالعات هم مشارکت  ــب و کار و ش در تدوین مدل کس
داشتیم و نتایج را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دادیم. همچنین مدل همکاری 

بخش خصوصی – عمومی را در اختیار سیاستگذاران این حوزه قرار داده ایم.

دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: تسهیل در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه الیه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات و 
بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان برای توسعه الیه خدمات 
ــبکه ملی اطالعات امری کامال ضروری است.  فریبرز نژاددادگر در رویداد خودنمایی  ش
زنجیره تامین داخلی که ۲۵ شهریورماه، در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
برگزار شد، گفت: صادرات و تعامالت بین المللی، زمینه ساز رسوب دانش و ارتقای سطح 

استاندارد محصوالت و خدمات خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه همه ذینعان باید مسئولیت شان در سند راهبردی مشخص شود، 
گفت: اعضای اتحادیه با حمایت معنوی دولت، آمادگی کامل خود را برای بومی سازی و 

ارائه خدمات مهندسی در شبکه ملی اطالعات دارند.
ــهیل در  ــت مخابرات، در عین حال بیان کرد: تس ــر اتحادیه صادرکنندگان صنع دبی
سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه الیه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات 
ــرکت های دانش بنیان برای توسعه الیه  و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و ش

خدمات شبکه ملی اطالعات امری کامال ضروری است.

ــکالت فراوانی را پیش روی  ــت که ما مش نژاددادگر بیان کرد: باور اتحادیه بر این اس
صادرات داشته و داریم که امیدواریم دولت جدید و وزیر ICT فعلی به عنوان متولی 
برنامه های حوزه ICT بخشی از آن ها را مرتفع سازند و ما نیز این آمادگی را داریم که 

در کنار سایر تشکل ها، با این برنامه ها هم راستا و همراهی کنیم.
ــرات ایران با بیان اینکه دولت  ــو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخاب عض
باید سند راهبردی به روز در خصوص صادرات داشته باشد، بر تجمیع توانمندی های 

تشکل ها در شبکه ملی اطالعات تاکید کرد.
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به طور کلی طی چند ماه گذشته مقامات چینی نظارت شدیدی را بر شرکت های بزرگ 
ــدن این نظارت ها را به عنوان تالشی برای  حوزه تکنولوژی اعمال کرده اند و سخت ترش
ــرکت های بزرگ از قدرت انحصاری و استفاده نادرست از  ــوء استفاده ش جلوگیری از س
ــارها بر  ــود که افزایش فش ــهروندان معرفی کرده اند. گفته می ش اطالعات و داده های ش
ــث کاهش ارزش حدوداً ۱ تریلیون  ــرکت های حوزه تکنولوژی تا به این جای کار باع ش

دالری تعدادی از بزرگترین شرکت های این کشور شده است.
ــد که یکی از  ــاعات بازی کودکان مدتی پس از آن اعالم ش قوانین جدید مربوط به س
رسانه های دولتی این کشور انتقاداتی را در زمینه اعتیاد به بازی های ویدئویی مطرح کرد. 
در این مقاله از بعضی دانش آموزان نقل قول هایی بدون نام آورده شده بود که مدعی بودند 

برخی از همکالسی هایشان روزانه حدود ۸ ساعت بازی می کنند.
پس از انتشار این مقاله شرکت تنسنت )Tencent( به سرعت واکنش  نشان داد و مقررات 
جدیدی برای بازیکنان خردسال بازی های آنالین وضع کرد. ابتدا قرار بود این قوانین صرفاً 
روی بازی محبوب این شرکت یعنی »افتخار پادشاهان« یا )Honor of Kings( اعمال 
شوند؛ به طوری که افراد زیر ۱۸ سال در روزهای عادی تنها اجازه داشته باشند بین ۱ تا 
۱.۵ ساعت و در روزهای تعطیل ۲ تا ۳ ساعت بازی کنند. بر اساس ادعای آن ها، قرار بود 
این قوانین در ادامه به سایر بازی ها هم تعمیم داده شود، اما حال با قوانین دولتی جدید به 

نظر می رسد موضوع برای دولت چین جدی تر از این حرف ها بوده است.
ایده های نظارتی کشور چین در زمینه بازی های ویدئویی چندان جدید نیستند؛ دانیل 
ــای بازی های ویدیویی  ــرکت Niko Partners که بازاره ــد در ش احمد تحلیلگر ارش
کشورهای آسیایی را زیر نظر دارد، معتقد است چین بیش از یک دهه است که نگران وجه 

اعتیادآور بازی های ویدیویی و در عین حال محتوای آن ها است.
به گفته این تحلیلگر چین بازی هایی با محتواهای پرخشونت و همچنین واجد محتواهای 
خاص سیاسی را سانسور می کند و عرضه کنندگان بازی های ویدیویی خارجی را مجبور 
می کند پیش از عرضه عناوین شان در بازارهای این کشور، مطابق با قوانین چین در این 

بازی ها دست به اصالح و تغییر بزنند.
ــور به حساب می آید که  ــانی قوانین قبلی این کش قوانین جدید چین در واقع به روزرس
سال ۲۰۱9 به تصویب رسیده بودند و صرفاً روزانه 9۰ دقیقه بازی را برای کودکان مجاز 
ــتند. طبق قوانین قبلی بازی آنالین بین ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح نیز ممنوع  می دانس

شده بود.
مقررات قبلی چین دارای برخی خالءها بود. سیستم ضد اعتیاد چین بازیکنان را مجبور 
می کرد که از نام واقعی و شماره هویتی دولتی  شان استفاده کنند و با همین مکانیزم هم 

قوانین سخت گیرانه چین برای مقابله با اعتیاد به بازی های رایانه ای

دولت چین قوانین سخت گیرانه تری وضع کرده که براساس آن کودکان و نوجوانان زیر ۱8 سال صرفا طی ساعت 8 تا 9 شب روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه و همچنین در 
روزهای تعطیل عمومی، مجاز به بازی کردن بازی های آنالین هستند. این قوانین تحت عنوان »تالش برای حفاظت موثر از سالمت فیزیکی و ذهنی خردساالن« وضع شده است. 
قوانین فعلی کشور چین در حوزه بازی های رایانه ای را باید سخت گیرانه ترین قوانین جهان در این حوزه دانست؛ البته قوانین جدید تاثیرات گسترده ای روی ده ها میلیون نفر از 

شهروندان این کشور خواهد داشت. تقریبا حدود دو سوم کودکان چینی، مصرف کننده بازی های آنالین  هستند و به طور مرتب به شکل آنالین بازی می کنند.

وقتی زمان تعیین شده مجاز به پایان می رسید، آن ها را از بازی خارج می کرد؛ اما کودکان 
می توانستند از نام و اوراق هویتی بزرگساالن برای ورود به سیستم استفاده کنند یا به دور 
از چشم مقامات در گیم نت هایی بازی کنند که این قوانین را دور می زدند؛ ولی این بار ظاهراً 
با تصویب قوانین سخت گیرانه تر، قرار است مکانیزم های نظارتی شدیدتری هم از سوی 

دولت اعمال شود.
طبق قوانین جدید شرکت ها و کسب وکارهایی که این قوانین را دور بزنند، مجازات های 
ــدیدتری را تحمل خواهندکرد و نظارت قوی تری بر عملکرد آن ها اعمال خواهد شد.  ش
شرکت تنسنت که بزرگترین تولیدکننده بازی های ویدئویی در چین است در حال آزمایش 
نرم افزار تشخیص چهره است تا از این طریق اجازه ندهد بازیکنان از اوراق و اسامی هویتی 

بزرگساالن برای دورزدن قوانین استفاده کنند.

  تأثیر قوانین جدید بر صنعت بازی های ویدئویی
گرچه ماهیت این قوانین شدید و سخت گیرانه است، اما تاثیر فوری چندانی بر اقتصاد 
ــرکت های بزرگ حوزه بازی های ویدئویی چین نداشته اند. پس از اعالم قوانین جدید  ش
ارزش سهام شرکت های تنسنت و نت ایز )NetEase( که یکی از شرکت های رقیب است، 
ــاید علت عمیق نبودن این تأثیر عدم اثرگذاری بر  ــد؛ ش صرفاً با افتی مختصر مواجه ش
وضعیت کوتاه مدت این شرکت ها بوده باشد. اگرچه حدود ۱۱۰ میلیون بازیکن زیر ۱۸ سال 
در چین وجود دارند، اما آن ها در فرآیند بازی های آنالین هزینه  چندانی صرف نمی کنند 
و در نتیجه جزء منابع درآمد اصلی این شرکت ها به حساب نمی آیند. تنسنت در یکی از 
جدیدترین گزارش های مالی اش اعالم کرده است صرفا حدود ۲.6 درصد درآمد بازی هایش 

از بازیکنان زیر ۱6 سال به دست می آید.

اما ممکن است عواقب طوالنی مدت چنین تصمیمی دردناک تر باشد؛ نوجوانان بی پول 
امروزی، بازیکنان جوان فردا خواهند بود که می توانند درآمدشان را صرف بازی های ویدئویی 
کنند؛ به گفته کارشناسان اگر این سیاست های جدید موثر باشد، احتماال غول های صنعت 

بازی چین به تدریج شاهد کاهش جریان ورود مشتریان جدید خواهند بود.
ــرکت های غربی به همراه داشته  ــکالتی را نیز برای ش مجموعه این عوامل می تواند مش
باشد. گروه جفریز که یک شرکت خدمات مالی آمریکایی است، معتقد است روبلوکس 
)Roblox( که یک پلتفرم ساخت بازی آنالین چند نفره است و به کاربران امکان می دهد 
بازی خود را طراحی کرده و آن را با دوستان شان به اشتراک بگذارند، به شکل ویژه ممکن 
است از این تصمیم دولت چین متضرر شود. این پتلفرم که ده ها میلیون کاربر فعال در 

چی��ن بازی هایی ب��ا محتواهای پرخش��ونت و 
همچنی��ن واجد محتواهای خاص سیاس��ی را 
سانس��ور می کند و عرضه کنندگان بازی های 
ویدیوی��ی خارجی را مجب��ور می کند پیش از 
عرضه عناوین ش��ان در بازارهای این کشور، 
مطابق با قوانین چین در این بازی ها دست به 

اصالح و تغییر بزنند.
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جهان دارد بیشتر کاربران جوان تر را هدف قرار داده و تابستان امسال در چین فعالیتش 
را آغاز کرده است.

  سخت گیری تا کجا پیش می رود؟
شاید یک سوال دیگر این باشد که این سخت گیری ها تا کجا پیش خواهند رفت؟ در حال 
ــمی، بازیکنان چینی را به شرکت های خارجی وصل  حاضر یک بازار پررونق اما غیررس
می کند؛ شرکت هایی که یا قادر نیستند و یا نمی خواهند محصوالت شان را به شکل رسمی 
در چین عرضه کنند و قوانین این کشور را بپذیرند. بازی ویدیویی چندنفره پابجی که یک 
ــت با وجود عدم تایید و مجوزهای رسمی، حدود ۲۰ میلیون  بازی تیراندازی آنالین اس
ــخه در چین فروش داشته است. تخمین زده می شود که حدودا ۵۰ میلیون بازیکن  نس
چینی از »استیم« استفاده می کنند؛ استیم یک فروشگاه آنالین بازی های کامپیوتری است 
که توسط شرکت آمریکایی »ولو« راه اندازی شده و این سرویس به شکل عجیبی در چین 
ــت. همین موضوع باعث شده بازیکنان چینی به ده ها هزار بازی بدون مجوز  فیلتر نیس

رسمی دسترسی داشته باشند.
شواهد حاکی از این است که شرایط برای بازیکنان نوجوانی که قصد دورزدن قوانین را دارند 
رو به وخامت می رود. ماه فوریه شرکت اپل ده ها هزار بازی بدون مجوز را از نسخه چینی 

فروشگاه اپلیکیشنش پاک کرد. 
همچنین یک نسخه چینی استیم با محتوای کمتر و تحت نظارت نیز راه افتاده است؛ این 
نسخه جدید بازی های چندانی برای عرضه و البته کاربران چندانی هم ندارد، اما اگر قوانین 
سخت گیرانه و فشار دولت در پیشبرد این قوانین ادامه پیدا کنند، احتمال دارد کاربران 
چینی به زودی تنها به نسخه محلی استیم دسترسی داشته باشند و دسترسی های قبلی 

به این پلتفرم قطع شود.

  نگاهی به سیاست های مشابه سایر کشورها
شاید یکی از سیاست های شبیه به سیاست فعلی چین که البته ابداً به سخت گیری آن 
نبوده، رویکرد کره جنوبی در برابر بازی های آنالین و دسترسی بازیکنان در برخی از ساعات 

شبانه روز به این بازی ها بود.
کره جنوبی یکی از پرسرعت ترین اینترنت های خانگی در جهان را در اختیار شهروندان این 
کشور قرار داده و از طرف دیگر طبق بسیاری از ارزیابی ها نفوذ موبایل در کره جنوبی هم 
در میان باالترین رکوردهای جهانی قرار دارد. همچنین در برخی از پیمایش ها مشخص 
شده که دست کم درصدی از این کاربران گرفتار اعتیاد به استفاده از گوشی های هوشمند 
بوده اند. در چنین فضایی سرعت رشد صنعت بازی های ویدئویی و به ویژه بازی های آنالین 

طی یک دهه گذشته ابداً دور از انتظار نبود.
کره جنوبی طی تصمیمی که البته پرسروصدا و پرحاشیه بود در سال ۲۰۱۱ برای کاهش 
زمان مصرف بازی و مقابله با اعتیاد به بازی های ویدئویی قانونی تصویب کرد که براساس آن 

بازیکنان زیر ۱6 سال را از بازی در طول ساعات ۱۲ شب تا 6 صبح منع می کرد.

براساس این قانون هر شرکتی که قادر نبود خود را با محدودیت های جدید تطابق دهد 
ــد؛ جریمه هایی که می توانست مالی باشد، اما تا ۲ سال زندان را هم در بر  جریمه می ش
می گرفت. کره جنوبی دو سال بعد از اجرای این سیاست، نتیجه قوانین جدید را بررسی 
کرد و دریافت که با اجرای این محدودیت ها، میزان بازیکنان زیر ۱6 سال که از نیمه شب 
تا صبح را صرف بازی های آنالین می کنند از ۳.4 درصد به ۰.9 درصد کاهش یافته است، 
اگرچه چند تحقیق دیگر تاثیرگذاری این سیاست را کمتر و غیرمعنی دار ارزیابی کردند. کره 

جنوبی اخیراً پس از ۱۰ سال اعالم کرده قصد لغو این قانون جنجال برانگیز را دارد.
ــورهایی است که چنین محدودیتی را اجرا کرده است. دولت از سال  تایلند از دیگر کش
ــرورهای داخلی و خارجی بازی های آنالین خواست تا بین ساعت ۱۰  ۲۰۰۳ از تمام س
شب تا 6 صبح دسترسی  کاربران را مسدود کنند. ظاهراً در این مورد هم نگرانی دولت، 
اعتیاد جوانان به بازی های آنالین بود، اما این قانون عمر طوالنی نداشت و ظاهراً هرگز به 
صورت قانون رسمی درنیامد؛ نهایتا پس از ۲ سال، ایده اولیه با ایده عدم دسترسی جوانان 
به بازی های آنالین در ساعات خاص آن هم در گیم نت ها جایگزین شد، اما از سال ۲۰۱۱ 
ویتنام هم قانون مشابهی را اجرا کرد و از شرکت های رساننده خدمات اینترنتی خواست 

بین ساعات ۱۰ شب تا ۸ صبح دسترسی به تمامی بازی های آنالین را مسدود کنند.

  محدودیت ها چه نتایجی دارند؟
ــاس آن نتایج و  ــی کردند تا براس ــس« و »بلیک« تحقیقی طراح ــال ۲۰۱6 »دیوی س
ــتم محدودیت شامل سیاست خاموشی در ساعـات خاص  تأثیرات کوتاه مدت ۲ سیس
ــیدن به میزان معینی از صرف  )Shutdown system( و ایجاد محدودیت پس از رس

وقت )Fatigue system( را میان بازیکنان یک بازی نقش آفرینی بسنجند.
نتایج این تحقیق نشان داد اگر سیاست خاموشی در ساعات خاص به درستی اجرا شود 
می تواند در عمل به کاهش زمانی که بازیکنان صرف بازی می کنند، بیانجامد، اما با وجود 
مؤثر بودن این محدودیت در رسیدن به هدفش، اجرای آن عوارض ناخوشایندی را هم در 
پی خواهد داشت. برای مثال اجرای این محدودیت به شکل قابل توجهی تجربه کاربری 
بازی را مخدوش می کند، باعث ناراحتی و نارضایتی بازیکنان می شود و در نتیجه آن ها 

بالفاصله پس از آنکه از بازی محروم و منع می شوند، تمایل دارند تا بیشتر بازی کنند.
محققان همچنین اشاره کردند که چنین سیاستی تنها یک بعد مساله را در نظر می گیرد و 
قادر نیست هم زمان ابعاد ساختاری بازی های گوناگون و همچنین تفاوت های فردی میان 
بازیکنان را مد نظر آورد؛ این نکته دوم از این جهت حائز اهمیت است که همه بازیکنان 
دارای پیش زمینه های یکسان برای گرفتارشدن در دام اعتیاد به بازی های ویدیویی نیستند 
و همچنین در صورت صرف وقت بیشتر از معمول ممکن است به یک میزان دچار آسیب 
نشوند. با در نظر گرفتن تمامی نکات مطرح شده، تحقیق فوق نتیجه می گیرد که اجرای 

این سیاست ممکن است مضرات بیشتری داشته باشد تا آنکه مفید فایده واقع شود.
 The Economist، Financial Times، NCBI ــون ــی چ ــزارش از منابع ــن گ ای

برداشت شده است.
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مقاله

انقالب صنعتی پنجم چیست و چرا اهمیت دارد؟

چهارمین انقالب صنعتی با تکنولوژی هایی که همواره اسم آنها را می شنویم مانند هوش 
ــل پنجم همچنان یک سناریوی در  مصنوعی، واقعیت مجازی، رباتیک و اینترنت نس
حال توسعه است که همه ارتباطات بشری را تحت تاثیر قرار داده است. برخالف انقالب 
ــی پیش می رود، در انقالب صنعتی پنجم  ــانیت زدای صنعتی چهارم که در جهت انس

خالقیتها و نوآوری ها در جهت خدمت به بشریت خواهد بود.
روندهای فناوری مشخص است، علم و فناوری برای کاربردهای پزشکی، سبک زندگی 
یا روش تجاری، به سرعت در حال پیشرفت است. تقاضا در حال افزایش و فناوری های 

اساسی انقالب چهارم صنعتی این واقعیت را محقق می کنند.
دو چیز قطعی است: سرعت این انقالب بی سابقه است و تأثیر آن روی هر فردی متفاوت 
است. تصور جهان بدون فناوری های انقالب صنعتی چهارم دشوار است. با این وجود، 
همانطور که انقالب های صنعتی متوالی اتفاق افتاده اند، انقالب صنعتی دیگری نیز وجود 
خواهد داشت. روشن است که انقالب صنعتی چهارم در زمان حال است. اما قرار نیست 

به اندازه انقالب های صنعتی دیگر دوام بیاورد.
  نکته مهم

در پنجمین انقالب صنعتی، انسان و ماشین با یکدیگر هماهنگ خواهند بود، تا جایی 
که در سال ۲۰۱9 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، رویدادی تحت حمایت 
موسسه فوربس، دانشگاه MIT و موسسه  مشاوره Tata با عنوان “بالکچین، هوش 

مصنوعی ، انسان” برگزار شد که می تواند مقدمه ورود به انقالب صنعتی پنجم باشد.
در چهارمین دوره، ما بیش از حد به دستگاه های هوشمند متصل هستیم، انقالب صنعتی 
پنجم این ارتباط را نزدیکتر و سریعتر و بی واسطه می کند. دستگاه های هوشمندی که 
روی آن ضربه می زنیم و با آن صحبت می کنیم از بین می رود و رابط های مغز و رایانه 

جایگزین آنها می شوند.
انقالب صنعتی پنجم بر روی پایه های دوره چهارم قرار خواهد گرفت، ابعاد فناوری از 
ماکرو به میکرو و نانو، کاهش خواهد داشت و شبکه های دیجیتال ضروری خواهند بود. 
ما به زودی در می یابیم که سرعت تایپ کردن ما در دستگاه های هوشمند امروز حداکثر 
به چند بایت، محدود و ناامید کننده است، در حالی که تخیل ما سریعتر از دستورات 

عمل می کند. ما از طریق مغز خود به ماشین متصل می شویم.
اوسترگارد، مدیر ارشد فناوری رباتیک جهانی، اشاره می کند که در گام بعدی انقالب 
صنعتی، با توجه به تقاضای باالی مصرف کنندگان به شخصی سازی در محصول خریداری 
شده، سفارشی سازی محصوالت اجتناب ناپذیر است. سفارشی سازی مهمترین فاکتور در 
دنیای مدرن است، چرا که افراد به دنبال نیازهای فردی خود هستند و بیشترین هزینه 
بجای ساخت، صرف طراحی می شود. همچنین مشتریان می خواهند در جریان روند 
تولید قرار بگیرند. در واقع محصوالت در دوره پنجم تا حد بسیار زیادی شخصی سازی 

شده اند و بر اساس نیازهای مشخص هر فرد تولید می شوند.
  سوال مهم

ــری پرسیده می شود که آیا در آینده ربات ها شغل ما  ــوال در جوامع بش همواره این س
را می گیرند؟ دیگر رانندگی نخواهیم کرد؟ حریم شخصی از بین می رود؟ این سوال ها 
ناشی از پدیده های امروزی در انقالب صنعتی چهارم است. در آینده و در پنجمین دوره، 
معمای ارتباطی انسان و ماشین بر اساس هوش مصنوعی حل می شود و دیگر چنین 
سوال هایی پیش نخواهد آمد. تلفن های هوشمند و اپلیکیشن ها تبدیل به تکنولوژی هایی 

می شوند که در بدن ما زندگی می کنند.
تکنولوژی می تواند مانند یک دستیار مجازی بخشی از وجودمان مانند بخشی از مغز 
باشد که این دستیار مجازی قادر است در گوش ما جهت یابی کند، رستوران خوب برای 
شام پیشنهاد دهد و قرارمان را یادآوری کند البته با دقت بیشتر و بدون فراموشی. بهتر 

از آنچه که االن در ذهن ما صورت می گیرد.
ماشین ها به معنای واقعی کلمه در خدمتمان خواهند بود؛ سنسورها داده را جمع آوری 
می کنند، کامپیوترها و هوش مصنوعی آنها را با سرعت آنالیز می کنند و بهترین تصمیم 
ــاس الگوریتم ها اتخاذ می کنند و این تصمیم ها را به ربات و ماشین ها منتقل  را بر اس

می کنند.
ــان ها از انجام کارهای تکراری معاف می شوند و زمینه های شغلی بر  به این ترتیب انس

اساس خالقیت و بهینه سازی سیستم ها و روش ها ایجاد می شوند.
  تلفیق

بر خالف انقالب چهارم که بر اتوماسیون متمرکز است، در آینده تفکر مستقل ماشین 
مورد توجه قرار می گیرد. ربات ها از ماشین های قابل برنامه ریزی، به ماشین های همکار با 
عنوان کوبات تبدیل خواهند شد. ماشین هایی که از اینترنت اشیا و کالن داده استفاده 
می کنند. در واقع آنچه اکنون از اینترنت نسل پنجم و اینترنت اشیا می بینیم، مقدمه ای 

برای ورود به عصری جدید است.
ــع بیولوژیکی برای اهداف صنعتی  ــتفاده از مناب پیش بینی دیگر برای دوره پنجم، اس
ــازی اکولوژی، صنعت و تجارت است. منابع بیولوژیکی تجدیدپذیر و  بمنظور تعادل س
تبدیل این منابع به محصوالت با ارزش افزوده، مانند غذا، محصوالت مبتنی بر زیست و 
انرژی زیستی از جمله این موارد است. چاپ ارگان های زیستی و کپی کردن نقشه ژنوم 

انسانی، رویایی است که در آینده به تحقق خواهد پیوست.
  مقایسه انقالب صنعتی پنجم با انقالب صنعتی چهارم

خبر خوب این است که بر خالف چهار مورد انقالب صنعتی پیشین که محوریت، تنها 
ــتر بود، در انقالب صنعتی پنجم، ارتباطات تجاری بر اساس آنچه که برای  ــود بیش س
جوامع انسانی خوب است، بازنویسی می شوند. در انقالب صنعتی پنجم همکاری بین 

انسان ها و ربات های هوشمند افزایش می یابد.
همچنین با توجه به کاهش زیاد منابع، فناوری هایی با توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت 
می گردند. فعالیت ها در زمینه کاهش زباله و پیشگیری از تولید زباله اهمیت می یابد. 
جوامع بر اساس فجایع زیست محیطی که در گذشته اتفاق افتاده است دریافته اند که 

باید به سمت فناوری های سبز و پایدار حرکت کنند.
داستان محصوالت و نحوه تولید آنها برای مصرف کنندگان اهمیت پیدا می کند و دنیای 
ــئولیت پذیر خواهد شد. بنابراین به نظر  مصرف گرا، تبدیل به دنیای مصرف گرای مس
می رسد اگر جوامع از هم اکنون زیرساخت های ورود به دوره پنجم را آماده کنند، دنیا 

جای بهتری برای زندگی کردن خواهد شد.
  انقالب صنعتی پنجم چه زمانی و چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

ــن ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ اتفاق  ــال های بی متخصصان معتقدند انقالب صنعتی پنجم در س
می افتد. پیش بینی می شود کامپیوترها در فاز اول از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به سطحی از 
محاسبات می رسند که شبیه عملکردهای مغز انسان باشد، هوش مصنوعی اعمال شده 
روی کامپیوترها شروع به بهبود خود می کند و در فاز سوم که حدود سال ۲۰4۰ خواهد 

تعریف انقالب صنعتی پنجم و بررسی آن با جزئیات، به آینده مربوط می شود با عدم قطعیت همراه است. با این حال چندین حقیقت انکارناپذیر در مورد آن وجود دارد. 
از جمله اینکه مرز بین دنیای واقعی و دنیای مجازی شکسته می شود.
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بود، رایانه ها می توانند بدون دخالت انسان قادر به بهبود خود باشند.
امروزه، الگوریتم ها بطور متوسط فقط ۲۲درصد  از کارهای ما را انجام می دهند، اما در 
سال ۲۰4۰ انتظار می رود که ۸۰ درصد آن انجام شود و فقط ۲۰ درصد برای کارهای 
مناسب انسان باقی خواهد ماند. جهان می خواهد با جهشی کوانتومی به انقالب صنعتی 

پنجم برسد.
جهان به قدری پویا شده است که افول یا ایجاد مشاغل، تغییرات اقلیمی و تغییر سبک 
زندگی در کمتر از یک دهه به وجود می آید. در گذشته این تغییرات در طول سده ها 

اتفاق می افتاد.
بسیاری از ما در مورد انقالب صنعتی پنجم می شنویم و می خوانیم. در نگاه اول، به نظر 
می رسد نسخه جدید و بهبود یافته انقالب صنعتی چهارم خواهد بود. رسانه های خارجی 
تا حدی مرتباً به آن اشاره می کنند که همه ما تصور می کنیم می دانیم چیست ولی در 

واقع هرگز نمی فهمیم که چیست و چگونه بر ما تأثیر می گذارد.
انقالب صنعتی پنجم را می توان به صورت ترکیبی از همکاری انسان و ماشین در محیط 
ــت دقیقاً مطمئن نباشیم که انقالب صنعتی پنجم  کار خالصه کرد. گرچه ممکن اس
زندگی شخصی ما را تغییر خواهد داد، اما باید کامالً آماده پذیرش غیرقابل اجتناب آن 

باشیم. ما هنوز انقالب چهارم را درک نکرده ایم که انقالب پنجم در راه است.
  سیر زمانی انقالب های صنعتی

ــلط بوده و آن را تغییر  ــه به طرز گسترده ای بر جهان مس انقالب های صنعتی همیش
داده اند. انقالب اول تقریباً در قرن ۱۸ اتفاق افتاد و انقالب صنعتی دوم تقریباً دو قرن 

بعد یعنی در قرن ۲۰ اتفاق افتاد.
سومین مورد تنها نیم قرن بعد اتفاق افتاد، در حالی که چهارمین مورد طی سه دهه 
مشاهده شد. با سرعت این تحوالت، انقالب صنعتی پنجم در زمانی بسیار نزدیک اتفاق 

خواهد افتاد. پیش بینی متخصصان از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ است.
ــاس سرعت تحول در فناوری خیلی زودتر از این تاریخ  هرچند عده ای معتقدند بر اس
وارد دوره پنجم خواهیم شد. انقالب بعدی سریعتر و بزرگتر خواهد بود و در مقایسه با 

دوره های قبلی، راحت تر توسط جوامع پذیرفته خواهد شد.
هرکسی روی کره زمین با نوعی فناوری که در اختیار دارد یک انقالب “شخصی” خواهد 
داشت. چاپ سه بعدی، فناوری پوشیدنی، ربات ها، اتومبیل های بدون راننده و … همه 

چیز به راحتی در دسترس خواهد بود و زندگی را ساده تر و سریعتر می کند.
با هر انقالب صنعتی افزایش چشمگیری در تولید ناخالص داخلی و تغییر سبک های 
زندگی ایجاد می شود. با این حال، فناوری انقالب بعدی بر مبنای سادگی بهبود سبک 
زندگی یا کمک به مردم برای کسب درآمد بیشتر نیست. بلکه روی حالت باالتری از 
هوشمندی متمرکز است. اکنون بشریت آماده است تا سفر بزرگی را در پیش بگیرد و 
به فضا قدم بگذارد. با ایده هایی مانند SpaceX و سفرهای فضایی ارزان قیمت، آینده ای 

که امروز نمی توانیم تصور کنیم، ممکن است فردا ممکن باشد.
  نکته مهم

تعریف انقالب صنعتی شامل استفاده از ماشین آالت پیشرفته برای کار آسانتر و سریعتر 
انسان است. امروزه، این شامل رباتیک، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و موارد بسیار 
ــی از انقالب صنعتی  ــت که هیچ کس فکر نمی کرد روزی تبدیل به بخش دیگری اس

شود.

در آینده، فقط می توانیم انتظار داشته باشیم که فناوری به تمام معنا برتر و پیشرفته 
ــازی، هوش مصنوعی و ارزهای  ــود؛ واقعیت افزوده، داده های بزرگ، واقعیت مج ش
دیجیتال چند مورد است. انقالب صنعتی پنجم در آستانه آینده ای قرار دارد که در 
آن چیزهایی که امروزه غیر قابل تصور تلقی می شوند به یک قاعده تبدیل می شوند و 

بشریت آماده است تا گامی به جلو بردارد.
اگر بخواهیم در انقالب بعدی پیشرفت کنیم باید به چالش ها بپردازیم. خوشبختانه، 
ــخصی خود را به لطف گزارش “مجمع جهانی  ــفر انقالبی ش ما می توانیم برنامه س
ــپتامبر ۲۰۱۵ که نقاط عطف فن آوری های کلیدی را با عنوان “تغییر  اقتصاد” در س
عمیق” ترسیم می کند، برنامه ریزی کنیم. نقطه عطف، آن لحظه است که ایده یا یک 
رفتار اجتماعی، مد یا محصول تولیدی و …، با کوچکترین تغییر متحول  شده و از 
ــترش یافته و همه گیر می شود. با  نقطه تعادل عبور می کند و مانند یک ویروس گس
ــت و هرگز به شرایط قبل از نقطه  ــت ناپذیر اس عبور از نقطه عطف، تغییرات بازگش

عطف باز نمی گردد.
  زمانبندی وقوع انقالب صنعتی پنجم

•اینترنت اشیا، اینترنت پوشیدنی، چاپ و تولید سه بعدی: نقطه عطف ۲۰۲۲
•ابر رایانه ها در جیب ما: نقطه عطف ۲۰۲۳

•اتومبیل های بدون راننده: نقطه عطف ۲۰۲6
•شرط بندی روی بیت کوین: نقطه عطف ۲۰۲۷

در سال های بعد از ۲۰۲۷، شاهد درآمیختگی علومی مانند نانو، ژنتیک و کوانتوم خواهیم 
بود. برخی از اولین ها در آینده تکنولوژی به صورت زیر پیش بینی می شوند:

•اولین ربات داروساز در سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار می گیرد.
ــتفاده  ــال ۲۰۲۳ دولت ها برای اولین بار از بالکچین برای جمع آوری مالیات اس •در س

می کنند.
• اولین پیوند کبد چاپ سه بعدی در سال ۲۰۲4 انجام می شود.

•اولین ایمپلنت تلفن همراه در سال ۲۰۲۵ در بدن انسان قرار می گیرد.
ــال ۲۰۲6  ــرکت های بزرگ در س ــتگاه هوش مصنوعی به هیئت مدیره ش •اولین دس

می پیوندد.
برخالف انقالب های صنعتی پیشین، اکنون جوامع با آگاهی بیشتری خود را آماده ورود 
ــده و  ــنا ش به آینده می کنند. به عبارتی در دوره کنونی جوامع با نقاط ضعف خود آش

زیرساخت های الزم را فراهم می کنند.

 
ــاور عمومی بر این بود که  ــل از همه گیری ویروس کویید ۱9، ب ــه عنوان مثال تا قب ب
عصر بیماری های همه گیر پایان یافته است، ولی اکنون جوامع دریافتند که نه تنها این 
باور اشتباه است بلکه آنها حتی آمادگی کافی را هم برای مقابله با آن ندارند. بنابراین 
استراتژی ها به سمت بررسی و پیش بینی اتفاق های جهانی در انقالب صنعتی پنجم، 

پیش رفته است.

ب��ر خالف چهار مورد انقالب صنعتی پیش��ین 
که محوریت، تنها سود بیشتر بود، در انقالب 
صنعتی پنجم، ارتباطات تجاری بر اساس آنچه 
که برای جوامع انسانی خوب است، بازنویسی 

می شوند.
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همراه با 
اپراتورها

اپراتورها در تحقق شبکه ملی اطالعات نقش ویژه ای دارند

ارائه خدمات استارتاپ های خوش ذوق آموزشی کشور روی پلتفرم شاد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید 
بر اینکه برنامه محوری وزارت ارتباطات در 
دوره جدید تکمیل شبکه ملی اطالعات 
است، گفت: برای تحقق این برنامه نقش 
اپراتورها برجسته است و اگر اپراتورها پای 

کار نیایند این برنامه محقق نخواهد شد.
عیسی زارع پور، در دیدار جداگانه با اعضای 
هیئت مدیره همراه اول و ایرانسل گفت: به 
ــکالت در فضای  اعتقاد من خیلی از مش
همدلی و همراهی چه در سطح وزارتخانه 

و چه در سطح دولت قابل حل است.
ــطح ملی  ــی در س ــزود: وفاق ــور اف زارع پ
شکل گرفته است تا این صنعت رشد کند و با این وفاق و همدلی می توان امیدوار بود که 
بسیاری از مشکالت پیش روی اپراتورها برطرف شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
ادامه با اشاره به درخواست هایی که برای بازنگری در تعرفه ها متناسب با نرخ تورم مطرح 
است، گفت: اطمینان می دهیم که همه ظرفیت های الزم برای حل مشکالت اپراتورها را 
پای کار بیاوریم اما پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات از اپراتورها یک بخش از کار است 
و راه حل بخشی از مشکالت در درون خود اپراتورهاست و ضروری است که اپراتورها در 

ساختارهای بهره وری، سرمایه گذاری و سیاست های کالن خود بازنگری کنند.
ــکالت پیش روی اپراتورها دستور داد تا کارگروهی ویژه برای  زارع پور به منظور حل مش

بررسی موانع و ارائه راهکارهای الزم برای توسعه زیرساخت های اپراتورها تشکیل شود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش تعرفه ها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکالت 

زیادی برای اپراتورها شده است لکن نه می شود و نه می توانیم یک باره در تعرفه ها بازنگری 
کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا کرد می بایست پیوست اقناعی و رسانه ای مناسب تهیه شود 
تا مردم با این موضوع همراهی کنند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخشی دیگر از 
سخنان خود به جایگاه راهبردی فناوری اطالعات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت 
خوشبختانه دولت و شخص رئیس جمهور، عنایت ویژه ای به ارتباطات و فناوری اطالعات 
دارند و یکی از بندهای »میثاق نامه دولت سیزدهم« که در ابتدای تشکیل دولت به امضای 
وزرا رسید، توسعه فناوری اطالعات و به کارگیری آن در حوزه کاری وزارتخانه ها است. روح 

حاکم بر سند فسادستیزی هم که در دولت قرائت شد استفاده از فناوری اطالعات است.
ــاره به تجربه موفق ایرانسل در جذب سرمایه گذار خارجی گفت: از این تجربه  وی با اش
می توانیم در بخش های دیگر هم استفاده و با همکاری اپراتورها زمینه ورود سرمایه گذار 
خارجی را فراهم کنیم. زارع پور در ادامه در پاسخ به طرح برخی گالیه ها نسبت به نحوه 
برخورد شهرداری ها با سایت های BTS اپراتورها دستور داد تا گزارشی از تخریب  سایت های 

مخابراتی اپراتورها تهیه تا این مسئله از راههای مقتضی پیگیری شود.
وزیر ارتباطات در انتها با اشاره به شروع سال تحصیلی و نقش اپراتورها، به ویژه همراه اول، در 
آموزش مجازی دانش آموزان گفت: در حال حاضر پلتفرم »شاد« به عنوان بخشی از آموزش 
الکترونیک رسمی در کشور پذیرفته شده است و در این حوزه زحمات زیادی توسط همراه 
اول کشیده شده است.وی افزود: با توجه به شروع مدارس، اپراتورها می بایست برای پایداری 
و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور و نیز برطرف کردن مشکالت و توسعه قابلیت های 
سامانه های آموزش الکترونیک به سرعت اقدام کنند تا در ابتدای سال تحصیلی مردم و 

به ویژه اولیای دانش آموزان احساس اطمینان و آرامش داشته باشند.
ــراه، معاونین و اعضای  ــران عامل اپراتورهای هم ــت مجزا، مدی در ابتدای این دو نشس

هیئت مدیره آنان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموزی یا همان به اختصار شاد، همزمان با آغاز سال 
تحصیلی جدید رونمایی شد.مراسم رونمایی رسمی از نسخه جدید پلتفرم آموزشی شاد 
ــت وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی،  با حضور علیرضا کاظمی، سرپرس

مدیرعامل همراه اول در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.
کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه خوشحالم در آستانه 
سال تحصیلی جدید شاهد رونمایی از این اپلیکیشن هستیم، اظهار کرد: این رونمایی 
برگرفته از تجربه ای ارزشمند و دو ساله به حساب می آید که حاصل تالش های همراه 
اول است.وی با تأکید بر اینکه ما در وزارت آموزش و پرورش، همراه اول را بخشی از نظام 
تعلیم و تربیت می دانیم، خاطر نشان کرد: به سهم خودم از تیم طراحی و توسعه دهنده 
شاد تشکر می کنم؛ »شاد« امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
ایران در دوران کرونا است و در شرایط فعلی به عنوان شبکه اصلی آموزش و در پساکرونا 

هم به عنوان بخش مکمل در کنار سیستم تعلم و تربیت خواهد بود.
مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در این مراسم با بیان 
اینکه امسال نیز مانند سال گذشته تأمین زیرساخت های موردنیاز »شاد« را به بهترین 
شکل انجام دادیم، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که بزرگترین نعمتش که همانا خدمت 
ــت را به ما عنایت کرده است.مدیرعامل همراه اول تصریح کرد: »شاد«  به بندگانش اس

پیشرفت هایی به نسبت سال گذشته با هدف ارتقای سطح کیفیت داشته است که نسخه 
جدید آن همزمان با بازگشایی مدارس، قابل استفاده توسط کاربران خواهد بود.

وی با بیان اینکه استفاده از شاد برای تمامی کاربرانی که از سیم کارت همراه اول استفاده 
می کنند رایگان است، اشاره ای به ظرفیت مرکز مانیتورینگ آن داشت و گفت: چندی 
ــاد در بخش مرکز  ــت وزارت آموزش و پرورش از مرکز مانیتورینگ ش پیش که سرپرس
مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول بازدید کردند، در جریان ظرفیت های این مرکز 
شبانه روزی قرار گرفتند که به منظور رسیدگی آنی به مشکالت و نواقص فنی احتمالی 
ــده است.اخوان بهابادی اشاره ای به تصمیم اخیر  ــتر خدمت رسانی شاد ایجاد ش در بس
شورایعالی فضای مجازی نیز داشت و اذعان کرد: طی چند روز آینده فراخوانی را خواهیم 
داشت تا تمامی جوانان خوش ذوق و ظرفیت استارتاپی کشور که پتانسیل طراحی و ارائه 
خدمات مرتبط با فضای آموزش و پرورش کشور را دارند، اعالم آمادگی کرده و آنها را به 
ــرویس هایشان را با کسب مجوزهای  صورت تجمیعی گرد هم آوریم و نهایتا بتوانیم س
ــاد فعال کنیم.وی همچنین یادآور شد:  الزم از وزارت آموزش و پرورش، روی پلتفرم ش
از همکاری خوب وزارت آموزش و پرورش نیز بسیار سپاسگزارم؛ این وزارتخانه در دوران 
شیوع کرونا یکی از مجموعه های پیشتاز در ارائه خدمات مجازی بود.براساس این گزارش، 
در جریان این مراسم که نسخه جدید شاد که در راستای پایداری بیشتر و ارتقای کیفیت 
در سرویس دهی رونمایی شد، دارای قابلیت های کلیدی نظیر داشبوردهای مدیریتی ویژه 
برای نظارت هر چه بیشتر مدیران مدارس بر کیفیت آموزشی، امکان برقراری مکالمات 
گروهی با هدف افزایش سرعت ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان، اضافه شدن موتور 
جستجوگر شادبین، طراحی رابط کاربری جدید با هدف ماندگاری و حضور هر چه بیشتر 

دانش آموزان و فعالیت مرکز مانیتورینگ هفت در بیست و چهار این پلتفرم است.
ــاد نیز حین  محمد امین ابطحی، نماینده تام االختیار مدیرعامل همراه اول در پروژه ش
رونمایی از نسخه جدید این پلتفرم، گزارشی اجمالی به شرح ثبت رکورد 4۰۳ گیگابیت بر 
ثانیه توسط این سرویس آموزشی، تبادل 4۷ میلیارد پیغام و ۱۷ میلیارد فایل بر بستر شاد، 
ــت 99 درصد مدیران 9۸ درصد معلمان و ۸6 درصد دانش آموزان، نصب ۲4  احراز هوی
میلیونی اپلیکیشن با ثبت ۲۲ میلیون شماره یکتا، ثبت رکورد برقراری روزانه یک میلیون 

تماس صوتی و تصویری بین معلمان و دانش آموزان و مواردی از این قبیل ارائه داد.
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تفاهم همراه اول و ایران خودرو برای پیاده سازی خودرو متصل

مدیرعامل ایرانسل: دانش آموزان امروز، پیش برندگان توسعه فردا هستند

ــتای  ــارکت در حوزه خودرو متصل بین همراه اول و ایران خودرو در راس تفاهم نامه مش
هوشمندسازی صنعت خودرو منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری »مشارکت در حوزه خودرو متصل« در راستای تحقق اهداف کالن 
کشور برای هوشمندسازی صنعت خودرو و حمل و نقل مابین همراه اول و گروه صنعتی 

ایران خودرو امضاء شد.
این تفاهم نامه به دنبال کاهش هزینه ها، ارائه خدمات و محصوالت متنوع، افزایش کارایی، 
غلبه بر مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید 

در عرصه خودروهای متصل هوشمند است.
ــعه فناوری های حوزه خودروی هوشمند و  ــاخت امن، پایدار و روزآمد، توس ایجاد زیرس
متصل، ایجاد کسب و کارهای جدید مرتبط با فناوری خودروهای متصل و توسعه خدمات 
دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده و پلتفرم های ایجاد شده، توسعه زیرساخت های ارتباطی و 
تبادل داده ها در تمامی معابر شهری و بین شهری با هدف تبادل داده های خودرو با شبکه 
های اختصاصی، طراحی توسعه و توانمندسازی زیست بوم خودروی هوشمند در ایران و 
همکاری متقابل و هم افزایی در زمینه حداکثری خلق ارزش و توسعه فناوری های نوین در 
حوزه حمل و نقل هوشمند با محوریت خودروی متصل )Connected Car( از جمله 

دیگر اهداف این همکاری است.
ارتباطات خودرو با خودرو، خودرو با انسان، خودرو با سیستم های حمل و نقل شهری و 
برون شهری، خودرو با خودروساز و همچنین خودرو با سایر اجزاء از جمله مواردی است که 

در راستای پیاده سازی این اهداف، محقق خواهد شد.
  حرکت به سمت IoT گریزناپذیر است

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این جلسه با اشاره به ظرفیت های بالقوه و 
بالفعل همراه اول در اجرای پروژه های هوشمندسازی، از تغییر سبک رفتاری کاربران ایرانی 
گفت و اظهار کرد: استفاده از تلفن همراه به شدت رو به افزایش است که با در نظر گرفتن 
رشد ترافیک ۸۰ درصدی اینترنت در سال گذشته به نسبت سال 9۸ و همچنین رشد ۵۰ 

درصدی امسال به نسبت سال گذشته می توان به این مهم پی برد.
وی با تأکید بر اینکه »اتصال« جزو ضروریات زندگی امروز است، ادامه داد: شاهد نقل و 
انتقال حجم باالیی از اطالعات در پلتفرم های دیجیتال همراه اول هستیم. بنابراین حرکت 

به سمت مقوالتی نظیر IoT  و دنیای ابری از سر اجبار است.
اخوان بهابادی با بیان اینکه همراه اول با واگذاری بیش از ۱۰۰ میلیون سیم کارت و در 
ــتن 6۰ درصد سهم بازار اپراتوری کشور، اپراتور اول تلفن همراه ایران است،  اختیار داش
تصریح کرد: اگر این آمادگی در بدنه ایران خودرو باشد، حاضریم پروژه جاری را روی همین 
خودروهای موجود در بازار انجام دهیم؛ زیرا معتقدیم سرویس های کاربردی باید به سرعت 

در اختیار مردم قرار گیرد.
  نیازمند ارتباط مستمر با مشتریان هستیم

فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این جلسه با بیان اینکه دنیا 
ــرویس های دیجیتال در حال حرکت است و ما نمی توانیم نسبت به این  ــمت س به س
ــیم، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای خودروسازی به  موضوع بی تفاوت باش

سمت خدمات خودرویی در حرکت است.
وی با اشاره به رشد حدودا ۳۰ برابری بازارهای صادراتی این گروه نسبت به سال گذشته 
تصریح کرد: براساس برنامه ریزی که داشتیم، در نظر داریم بحث خودرو متصل را از سال 
آینده و با خودروی »تارا« که گیربکس دستی آن اکنون به بازار عرضه شده است، آغاز کنیم 

و اجرای آن برای »دنا پالس اتوماتیک« و »k۱۲۵« در دستور کار است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن اشاره به تعهدی که این مجموعه به وزارت 
صنعت برای تولید خودروهایی که باعث شود مردم احساس نیاز به تولیدات خارجی نداشته 
باشند، دارد گفت: امروز نیاز داریم که ارتباط مستمر با ذی نفعان داشته باشیم؛ در حالیکه 
ــب اول، خودروی خود را به صاحب دوم واگذار می کند، ارتباط ما با مصرف  وقتی صاح
ــتری محدود به CRM یا فضای رسانه  ــود؛ بنابراین ارتباط ما با مش کننده قطع می ش
می شود.وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات ما برای اینکه بتواند پروژه های اصالحی روی 
خودروها انجام دهد، نیازمند این ارتباط مستمر است که امیدواریم با پروژه خودروی متصل 

محقق شود.

مراسم افتتاح دبیرستان پسرانه ایرانسل در سیمین شهر استان گلستان، با حضور مقامات 
مسوول محلی و  مدیرعامل ایرانسل، اصحاب رسانه و نیز تعدادی از معلمان و دانش آموزان، 
در فضای باز دبیرستان ایرانسل در سیمین شهر گمیشان و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
ــل با هدف رفع موانع آموزشی در  ــیل ویرانگر فروردین ماه ۱۳9۸، ایرانس در پی وقوع س
ــتان، در راستای مسؤولیت اجتماعی شرکتی و نیز ترویج  مناطق سیل زده استان گلس
مدرسه سازی، این مدرسه را در شهر سیمین شهر، واقع در شهرستان سیل زده گمیشان در 

استان گلستان احداث کرده است.
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، با بیان اینکه در جریان بحران همه گیری بیماری کرونا 
هم نقش و اهمیت ارتباطات و اینترنت در همه جای جهان و در ایران، چندین برابر شد، 
تصریح کرد: ما در ایرانسل، خوشحالیم که توانستیم با همه توان در همه این بحران ها، اعم از 
سیل و زلزله و کرونا، در کنار مردم عزیز ایران باشیم و نقش تأثیرگذاری در کاهش آسیب ها 

و تسهیل زندگی مردم ایفا کنیم.
وی در ادامه، با اشاره به اینکه »عالوه بر وظیفه اصلی و بسیار حیاتی ما در ارتباطات، همیشه 
سعی کرده ایم، تا جایی که می توانیم، در سختی ها کنار مردم عزیز، به خصوص در مناطق 
دورافتاده باشیم«، افزود: پس از وقوع سیل ویرانگر فروردین ۱۳9۸، تصمیم گرفتیم تا در 

قالب پروژه های سرمایه گذاری اجتماعی )CSI(، در احداث و بازسازی چندین مدرسه، در 
استان هایی که بیشترین آسیب را از سیل متحمل شده بودند، مشارکت کنیم.

وی با بیان اینکه مدرسه، نماد زندگی و قلب تپنده هر اجتماع است و بنای توسعه جامعه، 
در همین مدارس گذاشته می شود، افزود: توسعه، به نیرو نیاز دارد و دانش آموزاِن امروزِ این 

مدارس، پیش برندگان توسعه فردای این کشورند.



14
00 

ماه
ر   

ــ
مه

 / 7
ه 3

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

36

بـازار

نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ در حالی در دبی آغاز به کار کرد که این اولین بار است که نمایشگاه 
جهانی در نقطه ای در سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا برگزار می شود، اما این 

نمایشگاه دریچه ای است به تازه ترین دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه های مختلف.
اولین اکسپوی جهانی در سال ۱۸۵۱ با عنوان »نمایشگاه بزرگ« در پاریس برگزار شد. 
اکسپو ۲۰۲۰ به دلیل بحران شیوع جهانی ویروس کرونا، با یک سال تاخیر افتتاح شد. این 

نمایشگاه شش ماه دایر خواهد بود و روز دهم فروردین سال آینده پایان می یابد.
فضایی که به این نمایشگاه اختصاص داده شده حدود 4۳۸ هکتار است و انتظار می رود 
که حدود ۲۵ میلیون نفر از آن بازدید کنند که تنها ۳۰ درصدشان از امارات متحده عربی 

خواهند بود. این رقم در صورت تحقق،  رکورد تازه ای برای نمایشگاه های جهانی است.
ــور جهان دستاوردهای خود را در این نمایشگاه عرضه  ــرکت از ۱9۲ کش بالغ بر ۲۰۰ ش
می کنند. مضمون اکسپو ۲۰۲۰ دبی »پیوند ذهن ها، آفرینش آینده« است و سه مضمون 

ثانوی آن عبارتند از »فرصت، حرکت و پایداری.«

اکسپو ۲۰۲۰ دبی:  آخرین دستاوردهای علم و فناوری در دوران کرونا

دبی میزبانی اکسپو ۲۰۲۰ را در سال ۲۰۱۳ به دست آورد. هنگام اعالم انتخاب دبی برای 
میزبانی این نمایشگاه، برج الخلیفه، بلندترین بنای جهان، شاهد آتشبازی بود و روز پس از 

آن هم تعطیل همگانی اعالم شد.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، گفته است که دبی با برگزاری این نمایشگاه 

»جهانیان را شگفت زده خواهد کرد.«
ــگاه گرامیداشت فرهنگ و نوآوری های امارات متحده عربی  هدف از برگزاری این نمایش
ــیاری از رویدادها برای افرادی که امکان سفر ندارند به صورت  ــت. در همین حال، بس اس

آنالین هم پخش خواهد شد.

دولت دبی نزدیک به هفت میلیارد دالر برای این رویداد هزینه کرده است و امیدوار است تا 
پایان مدت برگزاری این نمایشگاه  میلیون ها بازدیدکننده به امارات متحده عربی بیایند تا 
در کنار آن گردشگری و سرمایه گذاری در امارات را افزایش یابد، امری که در دوران اقتصاد 

بعد از همه کیری برای این کشور بسیار حیاتی است.

ــفر در میان کشورهای جهان باعث شده رسیدن به این هدف  اگرچه محدودیت های س
سخت باشد اما با افزایش آمار واکسیناسیون جهانی، ماه های آینده شرایط سهل تر خواهد 

شد.
دبی همچنین بر جذب سرمایه  در بخش های مختلف از جمله رشد اقتصادی، امالک و 

محیط زیست هم در این نمایشگاه تاکید دارد.
در سال های اخیر، دبی سرمایه گذاری های عمده ای در زمینه امالک و مستغالت کرده و 
بزرگترین طرح انرژی خورشیدی جهان را به اجرا درآورده که قرار است همزمان با افتتاح 

اکسپو ۲۰۲۰ شروع به کار کند.
از برنامه های جنبی اکسپو ۲۰۲۰، برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج جهان است که به 
دلیل همه گیری ویروس کرونا، سال گذشته برگزار نشد. در این مسابقات از جمله مگنوس 
کارلسن، قهرمان کنونی شطرنج جهان از نروژ و رقیب اصلی او یان نپومنیاچتی از روسیه 

شرکت خواهند داشت.

فائـزه پیرمحمـدی
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عملکرد هند بر علیه انحصارگرایی گوگل در این کشور

۶۰۰ برند چینی به دلیل نقض قوانین از آمازون حذف شدند

تحقیقات دو ساله کمیسیون رقابت هند نشان می دهد گوگل از موقعیت برتر سیستم 
عامل اندروید در هند سوءاستفاده کرده است. این شرکت با استفاده از منابع قدرتمند 

مالی خود به طور غیرقانونی به رقبایش آسیب زده است.
به گزارش رویترز، تحقیقات رگوالتور آنتی تراست هند نشان می دهد گوگل با سلطه 

ــعه سیستم های جایگزین  خود بر بازار،  انگیزه و توانایی تولید کنندگان را برای توس
اندروید محدود کرده است.در گزارشی که واحد تحقیقات کمیسیون رقابت هند در ماه 
ــر کرده، آمده است: گوگل توانایی و انگیزش تولید کنندگان دستگاه برای  ژوئن منتش

توسعه و فروش محصوالتی با سیستم عامل جایگزین اندروید را کاهش داده است.
ــتاق همکاری با  ــی در بیانیه ای به رویترز اعالم کرد مش ــرکت فناوری آمریکای این ش
کمیسیون رقابت هند است تا نشان دهد چگونه دستگاه های اندروید رقابت و نوآوری 
را افزایش می دهند.این در حالی است که رگوالتور هندی تاکنون درباره گزارش منتشر 
شده اظهار نظری نکرده است.قرار است اعضای کمیسیون مذکور گزارش را بررسی کنند 
و قبل از صدور دستور نهایی به گوگل فرصت دفاع از خودش را بدهند. به گفته یک منبع 
آگاه ممکن است دستور نهایی کمیسیون رقابت هند شامل جریمه نیز باشد.این یافته ها، 
ــت. شرکت مذکور با  آخرین تحوالت در خصوص چالش های رقابت گوگل در هند اس

چند تحقیق در بازارهای اپلیکیشن پرداخت و تلویزیون های هوشمند نیز روبرو است.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی دیگر از نقاط جهان نیز تحقیقاتی درباره گوگل 
ــازی قابلیت شخصی سازی  آغاز کرده اند. همچنین کره جنوبی نیز به دلیل مسدودس

اندروید گوگل را جریمه کرده است.

ــرکت آمازون 6۰۰ برند چینی را بدلیل اینکه قوانین شرکت از جمله سوءاستفاده از  ش
نقدهای کاربران درباره محصوالت را نقض کرده اند، از پلتفرم خرده فروشی آنالین خود 
ــت.به گزارش ورج، چندماه قبل به طور مرموزی چند فروشنده گجت از  حذف کرده اس
ــدند. اکنون به تازگی  جمله آئوکی ام پاو، راو پاور، واواترونیک از پلتفرم آمازون ناپدید ش

مشخص شده این شرکت آمریکایی بیش از 6۰۰ برند چینی را در پلتفرم خود حذف کرده 
است.این شرکت طی پنج ماه گذشته سختگیری هایی را برای فروشندگان در سراسر جهان 
انجام داده و دلیل آن را نیز به طور واضح اعالم کرده است. سخنگوی آمازون به این رسانه 
اعالم کرد این 6۰۰ برند عامدانه و مرتباً قوانین پلتفرم را به خصوص درباره سواستفاده از 

نقدهای کاربران درباره محصوالت را نقض کرده و به همین دلیل حذف شده اند.
ــت نیز قبالً از حذف این تعداد برند چینی در پلتفرم  ــریه ساوت چاینا مورنینگ پس نش

آمریکایی خبر داده بود.
ــختگیری های آمازون بر برندهای حاضر در پلتفرم خرده فروشی اش پس از آن آغاز  س
شد که گزارشی از نشریه وال استریت ژورنال نشان داد شرکت هایی مانند راو پاور در ازای 

نوشتن کامنت برای محصوالت به کاربران کارت هدیه می دهد.
این در حالی است که آمازون در سال ۲۰۱6 میالدی استفاده از روش های انگیزشی برای 
دریافت نقد درباره محصوالت را ممنوع کرد. برخی از پیشنهادات شرکت ها برای دریافت 

نقدهای مثبت به شکل برنامه پایلوت VIP یا تمدید ضمانتنامه محصول ارائه می شود.
ــت در ازای حذف آن،  ــدی منفی نوش ــرکت ها پس از آنکه کاربر نق ــی دیگر از ش برخ
سرویس هایی مانند بازپرداخت کامل وجه، ارائه کاالی رایگان یا وجه نقد به وی پیشنهاد 

می کنند.هنوز مشخص نیست دقیقا کدام برندهای چینی توسط آمازون حذف شده اند.

ساعت هوشمند اپل واچ کهنه شده است
شرکت اپل لیست محصوالت کهنه شده خود را به روز کرد که ظاهر شدن اولین ساعت 

هوشمند اپل واچ )Apple Watch( نکته تازه اصلی در آن است.
این ساعت برای اولین بار در لیست محصوالت کهنه شده اپل قرار گرفته است. حاال نسل 
ــده و منسوخ  ــماً محصوالت کهنه ش اول اپل واچ ۳۸ میلی متری و 4۲ میلی متری رس

شناخته می شود.
ــاعت هوشمند اپل واچ بیش از شش سال پیش در آوریل ۲۰۱۵  رونمایی شد  اولین س
ــال ۲۰۱6 در دسترس قرار گرفتند. اپل به  ــری ۲ در س ــری ۱ و اپل واچ س و اپل واچ س
روزرسانی اپل واچ را هر سال ادامه داده و قرار است در اکتبر ۲۰۲۱ ، اپل واچ سری ۷ به 

فروش گذاشته شود.
اپل محصوالتی را  که تولید آنها بیش از ۵ و کمتر از ۷ سال پیش متوقف شده، منسوخ 
و کهنه شده می داند. این دستگاه ها فقط در صورت موجود بودن قطعات یدکی توسط 

مراکز خدمات اپل تعمیر می شوند. 
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پایان کمبود تراشه در سال ۲۰۲۳ میالدی

استفاده از فناوری شناسایی چهره در استرالیا جنجال آفرید

رونمایی از موبایل تاشوی گوگل

دو ایالت پر جمعیت استرالیا مشغول آزمایش استفاده از نرم افزار شناسایی چهره هستند 
که به پلیس کمک می کند طی قرنطیه کووید ۱9 حضور افراد در خانه را کنترل کنند. 
این در حالی است که گسترش آزمایش های استفاده از این فناوری به ایجاد جنجال هایی 

در استرالیا منجر شده است.
به گزارش یورو نیوز، دو ایالت پرجمعیت استرالیا برای اجرای قرنطینه کووید۱9 از نرم 
افزار شناسایی چهره یک شرکت ناشناخته استفاده می کنند که همین امر جنجال هایی 

به دنبال داشته است.
یک شرکت ناشناخته فناوری به نام جنویس در وب سایت خود اعالم کرد نرم افزارش 
در ایالت های نیوساوث ولز و ویکتوریا به طور آزمایشی به کار گرفته شده اند. در این دو 

ایالت حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کل استرالیا زندگی می کنند.
ــایت جنویس، برنامه های آزمایشی به طور داوطلبانه  طبق اطالعات موجود در وب س
اجرا می شوند.این استارت آپ در سال ۲۰۲۰ میالدی فناوری شناسایی چهره خود را 
با همکاری پلیس ایالت استرالیایی غربی توسعه داد تا به اجرای محدودیت های رفت و 

آمدی مربوط به همه گیری کووید ۱9 کمک کند.

ایالت استرالیای جنوبی نیز آزمایش یک فناوری شناسایی چهره را ماه گذشته آغاز کرد. 
در پی این امر بسیاری از حامیان حریم خصوصی در سراسر جهان نسبت به گسترش 

نظارت ها هشدار دادند.

افشاگرانی از جمله ایوان بالس ادعا می کنند موبایل پیکسل تاشو با نام رمز »پاسپورت« 
ــال جاری رونمایی می شود. به گفته بالس، گوگل از دو سال قبل مشغول  در پایان س
توسعه موبایل جدید است. هرچند زمان دقیق رونمایی دستگاه اکنون مشخص شده 
اما نام واقعی دستگاه همچنان فاش نشده است.به گزارش گیزموچاینا، به نظر می رسد 
گوگل مشغول توسعه موبایلی تاشو است و احتماال در سال جاری میالدی آن را رونمایی 
می کند.همچنین طبق گزارش این افشاگر موبایل تاشو گوگل با نمایشگر او ال ای دی 
LTPO ساخته می شود. این دستگاه دارای دوربین زیر نمایشگر است و به عبارت دیگر 
طراحی آن مشابه یک موبایل تاشو از شرکت کره ای خواهد بود. به این ترتیب احتماالً 

دستگاه گوگل به سمت خارج تا می شود و یک لوالی سیلندری شکل دارد.
پیش بینی می شود گوگل پیش سفارش موبایل های سری پیکسل شش را از ۱9 اکتبر 
آغاز کند. فروش این دستگاه ها نیز از ۲۸ اکتبر آغاز خواهد شد. بنابراین احتمال دارد 

گوگل موبایل پیکسل فولد را در مراسم رونمایی از پیکسل شش نیز رونمایی کند.
با توجه به انتشار چند گزارش در این زمینه احتمال دارد موبایل تاشوی گوگل در هفته 

یا ماه های آینده رونمایی شود.

چالش جهانی کمبود تراشه سبب شده کارخانه های خودروسازی تولید را متوقف کنند. 
ــتا تحلیلگران پیش بینی می کنند این چالش در ۲۰۲۳ میالدی پایان  در همین راس
ــی جدید تا ۲۰۲۳ میالدی کمبود جهانی تراشه  یابد.به گزارش تلگراف، طبق گزارش
ــود و حتی بازار با مازاد ظرفیت آن روبرو خواهد شد.افزایش قیمت ها و  برطرف می ش
نگرانی های سیاسی درباره کمبود تراشه سبب شده تراشه سازان برای ساخت واحدهای 
جدید سرمایه گذاری کنند.تحلیلگران مؤسسه IDC پیش بینی می کنند این صنعت 
پس از رشد ۱۷.۳ درصدی در سال جاری و در نتیجه رشد سرمایه گذاری، در ۲۰۲۳ 
میالدی دچار مازاد ظرفیت می شود.تولید کنندگان خودروها و محصوالت الکترونیکی 
در حال حاضر برای دستیابی به قطعات نیمه رسانا با چالش روبرو شده اند زیرا میزان 
تقاضا بسیار فراتر از ذخایر در دوره همه گیری است.کمبود تراشه خودروسازان را مجبور 
کرده خطوط تولید را تعطیل کنند. همزمان با اوج گرفتن همه گیری در مارس ۲۰۲۰ 
میالدی خودروسازان سفارش تراشه را کاهش دادند زیرا بیم آن داشتند که تقاضا برای 
ــت و در  خودروهای جدید کاهش یابد.اما اکنون وضعیت اقتصادی در حال بهبود اس
ــازان به دنبال ثبت سفارش جدید هستند زیرا تقاضا برای محصوالت  نتیجه خودروس
الکترونیکی مصرف باال باقی مانده است. میلیون ها نفر در سراسر جهان به دلیل دورکاری 
مجبور شدند دستگاه های خود را ارتقا دهند.طبق پیش بینی IDC، کارخانه های تولید 
تراشه در باقیمانده سال جاری با حداکثر ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. این 

در حالی است که ذخایر قطعات اصلی مانند ویفر های سیلیکونی که ساختار اصلی تراشه 
هستند، طی سه ماه باقیمانده به اندازه ای رشد کرده که تقاضا را پاسخگو باشند.

اما به گفته تحلیلگران بخش انتهایی زنجیره تولید تراشه که در آن ویفرهای سیلیکونی 
مهندسی به میکرو تراشه هوشمند تبدیل می شوند، همچنان با چالش روبرو است. اما در 

۲۰۲۳ میالدی این چالش از بین می رود و بازار تراشه با انبوه ذخایر روبرو می شود.
آنها پیش بینی می کنند ارزش بازار نیمه رسانا تا ۲۰۲۵ میالدی به 6۰۰ میلیارد دالر 

برسد. چنین افزایشی حاکی از ۵.۳ درصد رشد است.
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بودجه ۲۱ میلیون دالری استرالیا به منظور حفاظت از کوسه ها با پهپاد

دولت چین: کودکان فقط ۴۰ دقیقه  از تیک تاک استفاده کنند

بررسی تخلفات شرکت بازی های ویدئویی آمریکا

مقامات ایالت نیوساوت ولز استرالیا تصمیم دارند بودجه ای ۲۱.4 میلیون دالری را به 
اجرای یک برنامه مدیریت کوسه ها و حفاظت از آنها با استفاده از پهپاد اختصاص دهند.

ــترالیا، بودجه اولیه به این طرح  به گزارش زد دی نت، پیش از این ۸ میلیون دالر اس
اختصاص داده شده بود. اجرای این برنامه از سال قبل با هدف کاهش حمالت کوسه ها، 
نجات جان آنها در برابر خطرات و نیز حفاظت از گونه های مختلف آبزیان آغاز شده بود.
برنامه یادشده بزرگترین طرح مدیریت کوسه ها در جهان است که با استفاده از پهپاد 
انجام می شود. از این طریق شناسایی کوسه ها راحت تر انجام می شود و ارسال هشدار 
در این زمینه به صورت آنی ممکن است. یکی از مزایای دیگر اجرای این طرح کنترل 
شرایط حاد و وخیم در سواحل و ارسال پیام هشدار فوری در مورد حمالت کوسه هاست.
در قالب طرح یادشده ۱۷۰ پهپاد برای کنترل ۵۰ نقطه ساحلی حساس به کار گرفته 
می شوند. استرالیا از جمله نقاط جهان است که خطر حمالت کوسه ها در برخی سواحل 
آن به طور جدی وجود دارد. پیش از این در برخی نقاط استرالیا از پهپاد برای شناسایی 
ــر و جلوگیری از حمله به این حیوانات  ــدار به افراد در معرض خط کروکودیل ها، هش

استفاده شده بود.

استفاده از Douyin که برنامک چینی معادل تیک تاک است، برای کودکان در چین تنها 
به 4۰ دقیقه در روز محدود خواهد شد و کاربران کوچک تر از ۱4 سال تنها از ساعت 6 
صبح تا ۱۰ شب می توانند از این برنامک استفاده کنند.بایت دنس، شرکت مادر دویین، در 
رسانه اجتماعی کیوکیو نوشته است که کاربران کوچک تر از ۱4 سال تنها از ساعت 6 صبح 
تا ۱۰ شب می توانند از این برنامک استفاده کنند. این قانون با احراز هویت به صورت زنده 
پشتیبانی می شود؛ سیستمی که چین برای تشخیص هویت بازیکنان بازی های ویدیویی 
هم از آن استفاده می کند.این محدودیت که بنا بر اعالم بایت دنس »حالت جوانان« نام 
دارد، تنها محتواهای »تدوین شده « نظیر اطالعات تاریخی، نمایشگاه ها، مناظر طبیعی و 
آزمایش های علمی را نشان می دهد. دویین اعالم کرده اولین سایت ویدیوهای کوتاه است 

ــه در این عرصه محدودیت های جدیدی را معرفی می کند و به همین دلیل جایزه ای  ک
ــود و کاربران بتوانند در کنار مشکالت کلی،  ــت تا ایرادها گزارش ش هم تعیین کرده اس
فعالیت های مشکوک از قبیل »روندهای دستیابی، هک کردن و سایر آسیب پذیری ها« 
ــت مذکور آمده است: »بله ما درباره نوجوانان سخت گیرانه تر  را هم گزارش دهند.در پس
عمل می کنیم.« ولی همچنین افزود:  این برنامک »جدا می کوشد محتوایی باکیفیت برای 
یادگیری نوجوانان و آشنایی آن ها با دنیا فراهم آورد.«چین ماه گذشته، محدودیت های 
مشابهی را برای افراد زیر ۱۸ سال که از بازی هایی ویدیویی استفاده می کردند اعمال کرد؛ 
بازی هایی که رسانه حکومتی چین آن ها را »تریاک برای مغز« و »مواد مخدر الکترونیک« 
ــرویس خود را در  ــرکت های بازی های ویدیویی اکنون تنها می توانند س توصیف کرد.ش
روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و تعطیالت رسمی از ساعت ۲۰ تا ۲۱ در اختیار نوجوانان 
ــتدالل می کند که »افراد جوان هنوز در مرحله رشد و  قرار دهند.دولت چین چنین اس
بلوغ جسمی و ذهنی اند و توانایی آن ها در کنترل خود تقریبا ضعیف است« و به همین 
دلیل محدود کردن بازی های ویدیویی آن ها را تشویق می کند »در تمرین های جسمانی، 
فعالیت های اجتماعی و اقدام های متعدد و رنگارنگ و سالم و مفید تفریحی فعاالنه شرکت 
کنند.«با وجود این، چنین محدودیت هایی در کشورهای دیگر موفق نبوده است؛ در کره 
جنوبی، قانون ۲۰۱۱ بازنگری محافظت از نوجوانان افراد زیر ۱6 سال را برای شش ساعت 
در روز از بازی هایی ویدیویی منع کرد تا مطمئن شود آن ها برنامه خواب سالمی داشته 
باشند. با این حال کره جنوبی این قانون را سال جاری میالدی )۲۰۲۱( باطل کرد و هوانگ 
هی، وزیر فرهنگ این کشور گفت: »بازی های ویدیویی برای کودکان تفریحی مهم و ابزاری 

ارتباطی است.«

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده احضاریه هایی برای این شرکت بزرگ سازنده بازی های ویدئویی 
و تعدادی از کارکنان فعلی و سابق آن ارسال کرده و خواستار دریافت اطالعاتی در مورد موضوع مذکور شده 
است. اکتیویژن به علت تولید بازی هایی مانند »کال او دیوتی« و »کندی کراش« شهرت دارد.به گزارش 
رویترز، رگوالتوری بورس اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا روز گذشته از تحقیق در مورد عملکرد شرکت 
اکتیویژن به علت برخی تخلفات مرتبط با کارکنان خبر داد.اکتیویژن پیش از این هم به علت نقض قوانین 
پرداخت برابر، اعمال تبعیض جنسیتی و آزار جنسی برخی کارکنانش مورد پیگرد قضائی قرار گرفته بود. اعالم 
این خبر موجب سقوط 4.۲ درصدی ارزش سهام اکتیویژن شد.بر اساس اخبار منتشر شده بابی کوتیک مدیر 
اجرایی این شرکت نیز به دادگاه فراخوانده شده است. گفته می شود قرار است این بار هم به موضوعاتی در 
ارتباط با آزار جنسی و تبعیض بر علیه کارکنان زن رسیدگی شود.از جمله اسناد جدید مورد بررسی می توان 
به محتوای برخی جلسات هیأت رئیسه اکتیویژن، اطالعات ارائه شده توسط شش کارمند سابق اکتیویژن و 

برخی ارتباطات بابی کوتیک با سایر مدیران ارشد این شرکت در مورد تبعیض و آزار جنسی اشاره کرد.
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Telecom Operator Links 45,000 Schools to Internet in 18 Months

Technology Ecosystem to Help Promote Petrochem Development

INIF Extends Loans Worth Over $600 Million in Three Years

Pardis Technology Park, located in east Tehran, has 
signed an agreement with the National Petrochemical 
Company to help indigenize its technologies, equipment 
and materials.
During a meeting at the tech park, Deputy Oil Minister 
and CEO of NPC Behzad Mohammadi signed a deal 
with Mehdi Saffarinia, Pardis Tech Park’s director, to 

tap into new technologies for optimizing petrochemical 
production.
According to the terms of the agreement, the tech 
park agreed to introduce domestic tech teams that 
could contribute to the petrochemical industry’s 
development. 
Saffarinia said this could be accomplished with the 
assistance of more than 50 private tech players based in 
all Iranian provinces. 
According to the official, the park’s authorities will 
examine NPC’s technological gaps, identify capable tech 
firms working in the field, evaluate relevant startups and 
grant credit guarantees to knowledge-based companies 
for signing localization contracts with NPC and its 
subsidiaries.
The National Petrochemical Company of Iran has tapped 
into the potentials of knowledge-based ecosystem to 
boost the indigenization of its technologies, equipment 
and materials.

Iranian knowledge-based companies and startups have 
received $618 million worth of loans and $195.6 million 
worth of credit guarantees in the past three years 
through the Iran National Innovation Fund.
Iran National Innovation Fund, affiliated with the Vice 
Presidential Office for Science and Technology, has 
extended loans worth 170 trillion rials ($618 million) 
to support the technology ecosystem since December 
2018.
According to Siavash Malekifar, the fund’s deputy for 
development, the loans have been provided to growing 
startups and developed tech companies based on the 
size of their businesses.
“Financial assistance is only one of the services offered 
by INIF to knowledge-based businesses. The fund 
provides over 70 types of services to businesses, in 
the form of loans, credit guarantees, investments and 

empowerment packages,” he said.
“During the period under review, the fund has also 
issued 2,415 credit guarantees totaling 53.8 trillion rials 
[$195.6 million] through the local banking system.”

In the past one and a half years, Telecommunications 
Company of Iran has helped connect 40,490 urban 
and 41,101 rural schools to the National Information 
Network.

Telecommunications Company of Iran, Iran’s top fixed-line 
operator, announced that it has linked over 45,000 schools 
to the internet in the last 18 months.
TCI CEO Majid Soltani told that his organization was 
entrusted with connecting 81,591 schools to the 
National Information Network by the end of the Sixth 
Five-Year Development Plan (22-2017), which include 
40,490 urban and 41,101 rural schools.
NIN is a local network described by Iranian authorities 
as an alternative, independent network with content 
compatible with Islamic values to facilitate Iranian users’ 
access to indigenous content and curb educational 
disparity.
“The project has proceeded by 64% so far and work is 
underway, despite the delay,” Soltani said.
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INIF Endorsing Public Investment to Support Startups, Technology Firms

Educational Packages to Help Develop Tech Firms, Startups

Kerman, Fars Universities Launch Technology Centers

In an effort to accelerate the growth of knowledge-based 
companies, the Vice Presidential Office for Science and 
Technology is to offer advanced educational courses.
The Vice Presidential Office of Science and Technology 
has held 384 educational courses in a range of subjects 

to assist the development of tech-based firms and 
startups.
The educational and training packages, organized and 
funded by the vice presidential office’s International 
Technology Relations Department, will be provided to 
applicants as online or in-person courses at a number of 
authorized institutions across the country.
Machinery development, power and electronics, 
advanced materials, information and communications 
technologies, modern medicine, medical equipment, 
ecological technology, commercialization, international 
negotiations and economic policies, global marketing 
management, international correspondence, exports 
and international business basics are among the topics 
covered in the courses.
According to the report, the vice presidential office pays 
for over 70% of the course fee, while applicant teams 
and companies benefit from advanced training material 
for 30% of the cost.

As per the new scheme initiated by the Iran National 
Innovation Fund, the general public can make small 
investments in emerging startups with full fiscal state 
guarantee.
The Iran National Innovation Fund, backed by the 
government, has laid the groundwork for the general 
public to make micro-investment in startups and 
technology firms.
According to Ali Nazemi, INIF’s deputy for investment, 
the public funding scheme is designed to engage the 
general public in supporting the growth of technology 
ecosystem as a new financial resource, in addition to 
government resources and major private investments. 
“The public will be able to scrutinize the tech projects 
and startups with the help of INIF and decide where to 
put their capital,” he added.
Following evaluations and investigations, 24 projects 
in information and communications technologies, 

machinery, medical science, nanotechnology and 
agriculture, as well as food, aviation, marine, copper, 
steel and mining industries, have been listed for public 
funding.
For interested investors, the shortlisted projects and 
their details are available on INIF’s website, Inif.ir, 
stressing that the projects would be broadcast on a local 
TV channel to increase public awareness.

Universities in Kerman and Fars provinces have launched tech centers to 
help boost the local knowledge-based ecosystem. Two universities in the 
southern provinces of Kerman and Fars have established tech centers, 
which will enhance academic efforts to strengthen the country’s technology 
ecosystem.The first project is a startup growth center established by 
Kerman’s Islamic Azad University and Science and Technology Park.
Mohammad Reza Sepahvand, the park’s director, and Alireza Tavakkoli, 
the university’s chancellor, signed an agreement to help develop the 
center’s infrastructure and commercialize innovative ideas developed by 
the growth center’s tech companies.
According to the officials, the center will provide technical support 

(from university graduates and tech park mentors) and financial support (from university resources and private investors) 
to eager startups, in addition to taking steps for expanding the local technology ecosystem. The second project is the first 
phase of an innovation center established by Salman Farsi University in Kazeroun, Fars Province.








