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سرمقاله

نگاهی به فراز و نشیب های یک سال عجیب و غریب؛

کسب وکارها زیر سایه بحران کرونا متحمل چه رشایطی شدند؟

  نگاهی به آمار
مطابق پژوهش مرکز آمار، ۳۰ درصد از کسب و کارها طی اسفندماه سال گذشته 
ــود را تعدیل کرده اند و در  ــال حداقل یک نفر از نیروی کار خ ــن ماه امس و فروردی
اردیبهشت ماه سال جاری که محدودیت ها برطرف و کسب و کارها فعالیت خود را 

شروع کردند، هفت درصد بنگاه ها حداقل یک نفر را تعدیل کردند.
ــکل کسب و کارها طی  ــان می دهد که مهمترین مش نتایج پژوهش مرکز آمار نش
اسفندماه سال گذشته و فروردین ماه امسال پرداخت حقوق و دستمزد، بازپرداخت 
ــب و  ــکالت کس وام ها و پرداخت اجاره بوده که به ترتیب ۲۵، ۲۱ و ۲۱ درصد مش

کارها در این گروه ها بوده است.
ــاره شد، بر کسب وکارهای مختلف متفاوت بوده است  تاثیر کرونا همان طور که اش
ــاس کسب وکار داشته باشد. در همین  و هر کس می تواند عماًل تجربه خود را براس
راستا بسیاری از فعاالن حوزه دیجیتال و شرکت های اینترنتی از این موضوع آسیب 

دیدند.

  باال و پایین تاثیرات کرونا
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »درباره مقابله با شیوع ویروس 
کرونا؛ فرصت ها و تهدیدهاي کرونا براي کسب وکارهاي ایراني« همه گیری ویروس 
ــته بیش از 9۰ درصد تقاضا در بخش گردشگری و غذا را کاهش دهد.  کرونا توانس
ــرکت های ارائه دهنده خدمات سفر آسیب های جدی دیده اند تاحدی که برخی  ش
ــت. علت این موضوع هم قطع شدن  ــیده اس ــب وکار رس به از بین رفتن کامل کس

سفرهای مردم در این دوران هست. 
ــب وکارهایی که تسهیل گری و واسطه گری خدمات را  ــوی دیگر، کس اگرچه از س
انجام می دادند در این دوران سود مضاعفی به دست آوردند و توانستند سازمان های 
خود را سر و سامان دهند. این شرکت ها به در خانه ماندن مردم کمک کردند و با 
ــتریان توانستند نقش بسزایی ایفا کنند؛ از این رو،  ارائه محصوالت درب منازل مش

شرایط تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر صنعت متفاوت بوده است.
ــمی گردش مالی تجارت الکترونیک بعد از شیوع ویروس کرونا از اسفند  حجم اس
ــال 9٨ در ایران بیشتر شده و تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را تجربه  س

کرده اند. 
خرید آنالین در بازه زمانی اسفند 9٨ تا اردیبهشت 99 نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به طور میانگین افزایش ۲٨.۳ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین آمار ها نشان می دهد که در شش ماه نخست سال 99 تعداد تراکنش های 
ــال قبل به  ــابه س اینترنتی ٧٦۵ میلیون تراکنش بوده که این میزان در مدت مش

میزان ۵۰٤ میلیون تراکنش گزارش شده است.

  کسب وکار رو به رشد و توسعه بازار
ــرکت های دانش بنیان ارائه  ــه تاثیرگذاری مثبت کرونا بر صنایع باید به ش در ادام
دهنده تجهیزات و دستگاه های پزشکی اشاره کنیم. برخی از شرکت های داخلی که 
دستگاه های پزشکی همچون ونتیالتور تولید می کردند در شرایط معمولی با توجه 
ــختی امکان فروش  ــاید به س ــردگی این بازار و رقابت با کاالهای خارجی ش به فش

تولیدات خود را به دست می آوردند. 
با این حال، شیوع ویروس کرونا و ایجاد نیاز مستقیم سبب تغییر جهت و چرخش 

دکتر نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس هیات 

مدیره گروه صنعتی عرش گستر

بیش از یک سال است که جهان با یکی از بی سابقه ترین بحران های خود روبه رو شده است. این موضوع نه تنها سبب بروز مشکالت متعدد برای بسیاری از کسب وکارها 
شده بلکه نرخ بیکاری را در ایران نیز به شکل فزاینده ای افزایش داده است. با این حال، برخی کسب وکارها نه تنها از این بحران انسانی آسیب ندیدند بلکه توانستند نرخ 

بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.

در این بازار شد. بنابراین این دست صنایع رشد مضاعفی به دست آوردند و نمودار 
فروش آنها رشد بی سابقه ای را به خود دیده است. 

ــی به برخــی از این  ــای دولت و اختصاص ارز ٤۲۰۰ تومان ــن مورد کمک ه در ای
ــدن  ــن راحت تر مواد اولیه مورد نیاز و رقابتی ش ــد کنندگان امکان تأمی تولیــــ

قیمت  های آنان را در این شرایط فراهم و به توسعه تولیدات آنها کمک کرد. 
ــدن به سال 99 و تمرکز بر بحث جهش تولید ممنوعیت  ــوی دیگر، با وارد ش از س
واردات بر برخی محصوالت )صرفنظر از درست یا غلط بودن( اعمال شد. این مساله 
ــور چه به صورت  ــبب ایجاد فضای مطلوب در بخش هایی که فناوری آن در کش س
ــت، گردید. در این  ــعه وجود داش ــی معکوس و یا به کمک تحقیق و توس مهندس
حوزه ها و در مدت مورد بحث فعالیت های جذابی صورت گرفت که نتایج آن قابل 

رصد و بررسی هستند.
 بنابراین این صنایع نیز با رشد تولید و افزایش درآمد روبه رو شدند و تقاضای مورد 
نیاز آنها در بازار نیز به وجود آمد. به عنوان مثال در تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع 
ــاهد افزایش حجم فعالیت بودیم و برعکس کرونا تاثیر مثبتی بر آنها  مخابراتی ش

داشت و یا در صنایع مشابه اثری نگذاشت. 
باید به این نکته اشاره کرد که تاثیر کرونا بر هر صنعت متفاوت بود. آن چیزی که 
مهم است، شرکت هایی هستند که تحقیق بازار انجام می دهند، به بازار خود اهمیت 
ــا و مقیاس های علمی مورد  ــی رقب ــد و محیط های کالن را از طریق بررس می دهن
ــنجش و پژوهش قرار می دهند، تصمیم می گیرند و با استراتژی مشخصی خود  س
ــتند خود را نجات دهند.  ــرایط به وجود آمده تطبیق می دهند این ها توانس را با ش
در واقع، سرعت عمل و انعطاف پذیری عوامل اصلی هستند که در شرایط غیرقابل 
پیش بینی به یاری کسب وکارهای کوچک تر آمدند. این کسب وکارها و صنایعی که 
ــط یاد می شود، چاالکی باالتری دارند و به سرعت  از آنها با عنوان کوچک و متوس
اهداف خود را تغییر می دهند، این ها توانستند موقعیت فعلی و تهدیدهای موجود 

آن را به فرصت تبدیل کنند. 

  اما در پایان ...
ــازی و آشنایی با شیوه  ــعه، فرهنگ س ــت که باید به توس در پایان، الزم به ذکر اس
ــگاه های اینترنتی و فراهم کردن زیر ساخت های آن در  ــتفاده از ظرفیت فروش اس
ــد همکاری تمامی  ــی بوده و نیازمن ــت. البته این موضوعی فرابخش ــور پرداخ کش
ــت و توجه به بخش  ــوی دیگر باید عالوه بر حمای ــت. از س ــئول اس نهاد های مس
ــده باید به سوی عرضه آنالین  ــتفاده حداکثری از شرایط ایجاد ش خصوصی با اس
ــرانجام گامی اساسی در جهت تجارت  ــت تا کشور س کاال ها و خدمات قدم برداش

الکترونیک بر دارد.
همچنین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت هم باید دریافت مجوز های 
ــبی را در جهت  ــهیل کرده و اقدامات مناس ــه تجارت الکترونیک را تس ــه ب مربوط

حمایت و ترغیب مردم به این کسب و کار های اینترنتی فراهم کند.
ــران همه گیری ویروس  ــت. بح چه بخواهیم و نخواهیم، تغییر اجتناب ناپذیر اس
ــال گذشته همه چیز را متفاوت کرد. در کسب وکار، ویژگی اصلی  کرونا در یک س
کارآفرینان موفق داشتن سازگاری است. همراه شدن با جریان و پذیرش تغییر به 
ما انسان ها کمک می کند تا سریع تر به راه حل ها برسیم و این کار موثرتر از زمانی 

است که در برابر تغییر مقاومت می کنید.
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دکتر داوود ادیب
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران

فورسامژور؛ حامیت قانونی برای نجات صنعت کشور!

موضوع اعمال قید »فورس ماژور«  در قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و کارفرمایان،  موضوعی است که تا امروز مورد توجه جدی قرارنگرفته و این موضوع آسیب های 
فراوانی به فعاالن اقتصادی کشورمان وارد ساخته است. 

تعداد زیادی ازفعاالن اقتصادی حوزه ICT، تولیدکنندگان و شرکت های پیمانکاری 
ــاس فهرست بهای سال ٨٨ در پایان ســـال 9٨ قیمـت های  این حوزه  که بر اس
ــکالتی روبرو  ــدند، با مش ــنهادی خود را در مناقصه ها ارایه و برنده مناقصه ش پیش

هستند که در ادامه به آنها اشاره می کنم؛ 
ــی به واردات  ــیاری از محصوالت حوزه خدمات فنی و مهندس در حوزه تولید، بس
ــفارش به طور نقدی و  ــت که س ــته اند و البته جایی نیاز اس قطعات از خارج وابس
دالری پرداخت شود و چون مبادالت ارزی دچار مشکل شده است، عمال بسیاری 
ــته و نمی توانند واردات را انجام دهند و در نتیجه مواد اولیه  ــرکت ها نتوانس از ش
ــده و تولیدی نیز انجام نگرفته است که هم اکنون بخواهند به واسطه آن،  وارد نش

به تعهدات خود عمل کنند. 
همچنین با افزایش نرخ ارزهای خارجی، برخی تولیدکننده ها حتی قادر به تأمین 
ــته باشند. بیماری کرونا نیز  منابع مالی نگردیده اند که بتوانند پرداخت ارزی داش
این مشکالت را دو چندان کرده است. عدم وجود قوانین حمایتی مناسب در قبال 
تحریم و کرونا به عنوان دو عامل نابودی صنعتگران محسوب می شود و که باعث 

بروز خسارت های فراوان از جمله خسارت های ذیل شده است: 
۱- یک پنجم شدن سرمایه فعاالن اقتصادی در طول یک سال،

۲- ضبط شدن ضمانتنامه یا تهدید به ضبط شدن ضمانتنامه به جهت عدم  اجرای 
تعهدات،

ــرکت ها به دلیل این که مناقصه گذاران نیز  ۳- عدم پرداخت پیش پرداخت به ش
با مشکالت مالی روبرو شده اند،

٤- عدم پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران از سوی نهادهای اجرایی،
۵- تعطیلی شرکت ها به جهت بیماری کرونا و عدم امکان فعالیت های اقتصادی،

٦- توقف اکثر پروازهای خارجی و عدم امکان تأمین قطعات.
ــت مسوولیــــن و  ــرایط  خاص و بحرانی، نیاز اس ــد که در این ش به نظر می رس
ــمولیت آن در حوزه   ــریع قانون تعدیل که معموال مش ــون گذاران، ابالغ س قانــــ
ــد و باید در نهادهای نیمه خصوصی از جمله  شرکت  ــازمانهای دولتی می باش س
مخابرات ایران  و شهرداریها و ..نیز عملیاتی گردد را در اولویت قرار دهند تا شاید 
ــی از خسارتهای تحمیل شده به بدنه مولد کشور و بحران اجتماعی ناشی از  بخش
توقف تولید و فعالیتهای اقتصادی در سالی که به نام سال جهش تولید مزین شده 

است را به حداقل برسانند. 
ــارت نرخ تادیه در خصـــوص پـروژه هایی که اجرای آن تمام شده  همچنین خس
ــهای نیمه دولتی از پرداخت مطالبات استنکاف می ورزند اجرایی  و دولت یا بخش

ــکل دو طرفه منعقد گردد  گردیده و در نهایت در قراردادهای آتی، قراردادها به ش
ــن، باعث نابودی  ــی از بحرانهای خارج از کنترل طرفی ــیبهای احتمالی ناش تا آس

صنعتگران و فعاالن اقتصادی نگردد. 
ــورهـا  ــترده و فراگیر ویروس کرونا در تمامی کش ــیوع گس همچنین با توجه به ش
ــدف تولیدکنندگان داخلی جهت خرید  ــی الخصوص چین،  به عنوان بازار ه و عل
ــزات حوزه فناوری  ــن منابع تأمین مواد اولیه و تجهی ــات که یکی از مهمتری قطع
ــد و محدودیت پروازها و   ــورمان می باش ــات و ارتباطات تولیدکنندگان کش اطالع
همچنین تعطیل شدن تعداد زیادی از شرکتهای تأمین کننده قطعات و تجهیزات 
ــاز و فرایند خرید را  ــکل س ــرکتهای تولیدی که تأمین قطعات را مش مورد نیاز ش
ــکالت منجر به تاخیر در ایفای  ــت، لذا این مش با تاخیرات فراوان روبرو نموده اس

تعهدات قراردادی شرکتهای متعددی در کشورمان گردیده است.

در این ش��رایط  خ��اص و بحرانی، نیاز 
است مسوولی����ن و قان����ون گذاران، 
ابالغ س��ریع قانون تعدی��ل که معموال 
مش��مولیت آن در ح��وزه  س��ازمانهای 
دولتی می باشد و باید در نهادهای نیمه 
خصوص��ی از جمله  ش��رکت مخابرات 
ای��ران  و ش��هرداریها و ..نیز عملیاتی 
گردد را در اولویت قرار دهند تا شاید 
بخش��ی از خس��ارتهای تحمیل شده به 

بدنه مولد کشور به حداقل برسد.

ــق فورس ماژور  ــروس کرونا که از مصادی ــیوع وی ــنهاد می گردد به جهت ش پیش
ــد، ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان پروژه های جاری در کشور،  قراردادها می باش
ــود گردیــده و از  ــرای قراردادهای پیمانکاران خ ــه افزایش مدت زمان اج ملزم ب
سخت گیـری های غیر منطقی اجتناب ورزند. همچنین کارفرمایان ضمن پرداخت 
مطالبات قبلی پیمانکاران، از ضبط ضمانتنامه پیمانکارانی که قادر به انجام تعهدات 

خود نگردیده اند، جلوگیری به عمل آورند.
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نگاه ماه
مهندس فریبرز نژاددادگر

دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت
 مخابرات ایران

نقدی بر حضور غیرخودی ها در صنعت ICT کشور

صنعت مخابرات ایران س�ال ها اس�ت که با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت صمت و تشکل های صنفی مرتبط از جمله سندیکای صنعت مخابرات 
ایران و نیز اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران  به یک خود باوری انکارناپذیر رسیده و به یقین اگر این تحریم ها نبود چنین درجه ای از تعمیق ساخت داخل 
در کش�ور در حوزه صنعت مخابرات  صورت نمی پذیرفت؛ به اذعان مس�ووالن مخابراتی کشور، بیش از 80 درصد از نیازمندی های این صنعت از محصوالت تولیدی 

داخل محقق می گردد.

فن��اوری های پیش��رفته در 
حوزه اطالعات و ارتباطات به 
دلیل ممزوج شدن با عناصر 
در  هوش��مند  و  س��ایبری 
ساختار خود، به غیر از تمام 
منافعی که دارند آسیب ها 
و تهدیداتی را نیز به همراه 
دارند که تجربه این موضوع  
در برخی از کشورها نمایانگر 
تبعاتی بوده است که به این 

کشورها وارد شده است.

ــه همکاری طوالنی مدت  ــای فراوانی در خصوص تفاهم نام ــن روزها صحبت ه ای
ــکل  ــدای از این موضوع که چه توافق هایی در این میان ش ــه میان می آید،  ج ب
ــی در این مورد انجام  ــه بخواهیم پیش داوری خاص ــت و قبل از این ک ــد گرف خواه
دهیم، آشکار است که در صورت بی توجهی مسووالن در عقـد این تفاهــم نامه ها 
ــلطــــه جویانه شرکت های خارجی به صنعت حیاتی فناوری اطالعات  و ورود س
ــکار  ــت و آش ــواری را در پیش خواهد داش و ارتباطات، این صنعت طبیعتا راه دش
ــت که در صورت عدم توجه به این صنعت و قرار دادن  پروتکل های همکاری  اس
ــاوره و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان حوزه  ــی نشده بدون مش کارشناس
ــالش های فراوان در  ــور و همچنین افتا که با ت ــاوری اطالعات و ارتباطات کش فن
سـال های اخیر حجم بزرگی از اقتصاد مولد کشور و نیز امنیت در فضای سایبری 
ــکل داده اند، تولیدکنندگان محصول و  ــوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را ش و ح
خدمات داخلی این حوزه را حذف نموده و به جهت فراگیر بودن این خطر در سطح 
ــتگی در مقیاس ملی و فقر در سطح عمومی ایجاد خواهد نمود.  اقتصـاد، ورشکس
این امر نه فقط جنبـه هایی خاص از امنیت ملی، بلکه به احتمالی، بخش زیادی از 

موجودیت کشور را در کوتاه مدت به خطر خواهد انداخت.
حفظ حاکمیت از مهمترین اهداف امنیتی دولت هاسـت. دولت ها با ورود به هـر 
معاهـده یـا رابطـه قـراردادی، بـه دنبـال کسـب تعهداتی از دولت های دیگرند و 
در مقابل، الجرم باید تعهداتی را هم بپذیرند. با وجود اینکه  دنیـای امـروز، دنیـای 
ــان های همکاری بین  ــت، ولیکن قبول تعهد و پیم ــتگی متقابل دولت هاس وابس
ــورها بـه معنـای محدودکردن قلمرو اختیارات تصمیم گیری و محدودکردن  کش
ــتگی های متقابل  ــت خواهد بود، گرچه امروزه افزایش وابس ــه های حاکمیـ برنام
بیــن المللی به واسطه گسترش تجارت و سـرمایه گـذاری، توسعه بازارهای مالی 
ـــدن تولیـد و  ــدن فعالیتهای بنگاهی و بین المللی ش و کاال و خدمات، جهانی ش
تحــول نظام های مدیریت، از مهمترین جلوه های نظام اقتصاد نوین جهانی است 
و ایـن شـرایط جدیـد، کشورها را به سوی اتخاذ سیاست هایی چون ایجاد و توسعه 
همگرایی های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه اقتصاد، بـه خصـوص تجـارت و 

افزایش مشارکت در نظام تجارت بین الملل  سوق می دهد. آشکار است  کـه هـر 
چنـد تحـوالت اخیر در اقتصاد جهانی منافعی را برای کشورهای هم پیمان خواهد 
داشت و در این راستا سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران نیز در بیانیــه های 
ــعه صنعت فناوری  ــتای توس ــازنده در راس اخیر خود بر هرگونه تعامل مثبت و س
ــن قرارداد با مالحظات  ــته و حمایت خود را از ای ــات و ارتباطات تاکید داش اطالع
ــاختی و ارتباطی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات  مربوطه در بخش های زیر س
کشور اعالم نموده اند، اما باید به این موضوع دقت داشت که برخورداری از منافع 

این قرارداد برای هر دو کشور یکسان باشد.
بدیهی است که هر گونه وابستگی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند 
صدمات جبران ناپذیری را در حوزه امنیت به کشورمان به عنوان واردکننده فناوری 
ــاختی وارد سازد. فناوری های پیشرفته در حوزه اطالعات و  تجهیزات حوزه زیر س
ــدن با عناصر سایبری و هوشمند در ساختار خود، به  ارتباطات به دلیل ممزوج ش
غیر از تمام منافعی که دارند آسیب ها و تهدیداتی را نیز به همراه دارند که تجربه 
ــت که به این کشورها  ــورها نمایانگر تبعاتی بوده اس این موضوع  در برخی از کش

وارد شده است.
در واقع فناوری های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت برای ما خواهد بود که تهدیدات 
ــتر از فرصت های آن برای صنعت این حوزه خواهد بود. به طور  آن به مراتب بیش
ــبکه های مخابراتی کارکردی ضروری در زندگی  ــل های جدید ش مثال امروز نس
مردم ایجاد کرده است، ولیکن  اگر طراحی این گونه شبکه ها در تسلط کشورهای 
خارجی باشد می تواند برای کنترل این گونه سامانه ها، شنود، سوء استفاده  و برهم 

زدن نظم و امنیت یک کشور مورد استفاده قرار گیرد.
کالم آخر این که، با وجودی که امروزه، توسعه مستلزم مشارکت کشورهای درحال 
توسعه در فرایند جهانی شدن است و در این راه، کسـب رقابـت پـذیری در سـطح 
بین المللی، عاملی تعیین کننده محسوب می شود، ولیکن باید دقت کرد که این 
نوع مشارکت در چه حوزه ای از صنعت مورد نیاز بوده و چه ابعادی از امنــیت را 

می تواند مورد تهدید قرار دهد.
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حکمرانی پلتفرم های بزرگ اینترنتی در جهان

ظهور و بروز غول های جهانی با مخاطبان میلیاردها نفری در عرصه ارتباطات و رسانه که 
همراه با انباشت سرمایه مادی و معنوی و دانش در این شرکت ها بود، عمال واگذاری 
ــی از اختیارات حاکمیتی به این بازیگران را گریزناپذیر می کند. اما به تازگی در  بخش
ــاهدیم برخالف اصراری که ابتدا دولت ها داشتند و در مقابل با  یک تغییر بنیادین، ش
ــتنکاف بازیگران بزرگ بازار صنعت دیجیتال از پذیرش مسئولیت محتوایی مواجه  اس
می شدند، حضور تمام قد این پلتفرم ها در جایگاه حاکمان محتوایی، موجب قرار گرفتن 
این رسانــه ها در نقش »دروازه بانان اینترنت« برای بخش بزرگی از جامعه شده است 

و مفهوم »تنظیم گری شرکتی« را به وجود آورده است.
امروزه به روشنی مداخالت یک سویه پلتفرم های بزرگ اینترنتی در جهان، زنگ خطر 
را برای مفاهیم پایه ای که روی آنها تأکید می شد مثل آزادی بیان، بی طرفی سیاسی، 
ــاالری و دموکراسی به صدا  ــانه ای و نهایتا مردمس ارزش های بومی، تنوع و عدالت رس
درآورده است. یک مثال روشن از این مسئله، نقش مناقشه  برانگیز فیسبوک در انتخابات 

۲۰۱٦ آمریکا و ادامه آن در مداخالت انتخاباتی جاری در آمریکاست.
ــتاگرام، فیسبوک و توییتر در حذف و تهدید صفحات کاربری در  اقدام هماهنگ اینس
ماجرای شهادت سردار سلیمانی با استناد به »قواعد شرکتی« این موضوع را در خاطره 
عمومی ملت ما ثبت و ضبط کرد. نهایتا اقدام اخیر تیک تاک و فیسبوک در اعالم مقابله 
با حساب های کاربری که مفاهیم به زعم آنها یهودستیزانه منتشر می کنند و در مقابل 
ــالم ستیزی دولتی فرانسه، همگی نمونه هایی از اعمال  ورود جانبدارانه به جنجال اس
یک جانبه قواعدی است که گاه حتی از طرف خود پلتفرم ها هم رسما اعالم نمی شود، 

ولی به طور جدی اعمال می شود.
ــنی که از افزایش مسئولیت پذیری پلتفرم ها استنباط می شد، آنچه در  به رغم محاس
ــازی اعمال مفهوم تنظیم گری شرکتی در  ــعه و عادی س عمل موجب هراس از توس
ــتر به نحوه اعمال و تبعات آن برمی گردد. عدم پاسخگویی به  ــده است، بیش جهان ش
حاکمیت های سیاسی )به استثنای ایاالت متحده(، در کنار پیچیدگی های تکنیکی که 
به امکان ناپذیری نظارت حاکمیتی بر اعمال »تنظیم گری الگوریتمی« منجر شده است، 
به نوعی نقض حاکمیت ملی تعبیر شده است. همچنین دسترسی نامحدود شرکت ها 
ــکار و انقضای عملی »حریم  ــای کاربران، نقض آش ــخصی و ابرداده ه به اطالعات ش
خصوصی« شهروندان را به دنبال داشته است. همه اینها در کنار آشکار شدن زنجیره ای 
از سوءاستفاده های علنی در حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژیک از این 
ــبب سلب اعتماد عمومی از خواست و صالحیت این قدرت های  موقعیت انحصاری س

نوپدید فراملی در اعمال حکمرانی مسؤوالنه آنها شده است.
با وجود همه کژکارکردهای ذکر شده شاهدیم هیچ تضمین قابل اتکایی برای جلوگیری 
از تکرار این موارد وجود ندارد و در هر موقعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می توانیم 

اخیرا مداخالت یک طرفه پلتفرم های بزرگ اینترنتی در جهان، زنگ خطر را برای مفاهیم پایه ای همچون آزادی بیان و دموکراسی به صدا درآورده است.
در سالیان اخیر، با تغییرات مفهومی ایجاد شده در مقوله تنظیم گری دولتی، حرکت به سمت ظهور نهادهای هم یا خودتنظیم گر بارها مورد گفت وگو قرار گرفته بود. 

این گونه تنظیم گری را امروزه به عنوان سازوکاری مکمل برای توسعه و کارآمدی بیشتر تنظیم گری سنتی محسوب می کنند.

ــابه را داشته باشیم. به همین جهت این مفهوم به محوری ترین  انتظار تکرار موارد مش
ــانه ای و نهادهای حاکمیتی به ویژه  دغدغه های بخش بزرگی از فعاالن اجتماعی و رس

تنظیم گران ارتباطات و رسانه مبدل شده است.
 IRF 2020 مهرماه امسال فرصت شد تا در اجالس انجمن بین المللی تنظیم گران
ــرکت کنم. این اجالس به دلیل همه گیری ویروس کرونا، کامال تحت تاثیر اتفاقات  ش
ــلط بیش از پیش پلتفرم های جهانی بر عرصه  ــاکرونا و رشد مصرف و تس دوران پس
ارتباطات و رسانه بود. اغلب گفت وگوها نشان از دغدغه ای مشترک در رابطه با چگونگی 
ــخگو کردن، نظارت عملی و الزام بازیگران بزرگ حوزه ارتباطات به رعایت منافع  پاس

عمومی و ارزش های جوامع مختلف و حریم خصوصی کاربران داشت.
ــایر اجالس های جهانی مرتبط در سال های اخیر، تفاوتی  ناگفته پیداست همچون س
ــت. چنان که مدیر نهـاد  ــورها وجود داش ــایر کش ماهوی در نوع مواجهه آمریکا با س
ــتر شرکت کنندگان،  تنظیـــم گر آمریکا -FCC- بدون در نظر گرفتن دغدغه بیش
از لزوم اعتماد و واگذاری مسؤولیت به خود پلتفرم ها و اکتفا به تنظیم گری حداقلی و 

مسئولیت اجتماعی شرکتی سخن می گفت.
ــرکت کنندگان از وضعیتی خبر می دادند که عمال حاکمیت ملی،  در مقابل، اغلب ش
ــه  ــدت در معرض خدش ــان به  ش هویت و فرهنگ بومی و امنیت و حریم شهروندانش
ــدند.  ــتار می ش ــت و لزوم مداخالت جدی حاکمیتی را خواس و تجاوز قرار گرفته اس
عبارت هایی چون »تجاوز الگوریتمی« در مورد »شهروندان بی دفاع« از جمله تعابیر مورد 
استفاده رگوالتورهای مختلف بود که نشان از عمق استیصال آنها در این حوزه در برابر 
پلتفـــــرم های آمریکایی داشت البته این نوع مواجهه قطبی »آمریکا در مقابل همه« 
که در دوران دولت ترامپ تشدید شده است را در اجالس های تنظیم گران جهانی در 

سال های اخیر به طور متواتر شاهد بوده ایم.
ــاره کرد هرچند در این نوشتار، قصد و فرصت ورود به جزئیات  در جمع بندی باید اش
ــده در اجالس نیست و عالقمندان می توانند به گزارش موسع تهیه  مباحث مطرح ش
شده توسط ساترا از اجالس اخیر مراجعه کنند، اما به ذکر همین نکته اکتفا می کنم 
ــهم بازار پلتفرم های جهانی در  ــه به رغم تفاوت های قابل توجه در نحوه حضور و س ک
کشورمان، دغدغه های مطرح شده در اجالس IRF2020 ، به طور جدی لزوم اتخاذ 
تدابیر و راهبردی ملی توسط ساترا -به عنوان تنظیم گر پلتفرم های صوت و تصویر- در 

همگرایی با سایر نهادهای مرتبط و مسئول را ضروری می نمایاند.
نقش فعال در پیمان های منطقه ای و جهانی، فعال سازی اتحادیه رگوالتورهای اسالمی، 
توسعه همکاری ها به سمت شرق، قاعده مندی فعالیت پلتفرم های جهانی در کشور و 
حمایت عملی از توسعه، جایگزینی و بین المللی سازی پلتفرم های بومی از جمله اصول 

راهبرد تنظیم گری همگرایی ملی خواهد بود.

اینس��تاگرام،  هماهن��گ  اق��دام 
فیس��بوک و توییت��ر در ح��ذف و 
تهدید صفحات کاربری در ماجرای 
شهادت سردار سلیمانی با استناد 
به »قواعد شرکتی« مداخالت یک 
س��ویه پلتفرم ه��ای اینترنتی در 

جهان را نمایان کرده است.
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رضیب نفوذ صندوق نوآوری در پارک های علم و فناوری افزایش می یابد

نشست روسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور به صورت مجازی و به همت 
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار و طی آن بر افزایش ضریب نفوذ صندوق نوآوری 

در پارک ها تاکید شد.

ــعرباف، معاون پژوهش و فناوری وزارت  ــین رحیمی ش ــت، غالمحس در این نشس
ــاره کرد و گفت: برای مدیریت یکپارچه این  ــتانی اش علوم به پارک های جامع اس
اکوسیستم پارک های جامع استانی راه اندازی خواهد شد. به نظر ما حوزه فناوری 
به یک جریان استانی تبدیل نشده است پس باید با ایجاد پارک های جامع استانی 
ــتانی  ــتانی را در این عرصه تقویت کنیم. با تصدی گری پارک جامع اس اجزای اس
ــهری، می توان امیدوار بود که تمامی شهرهای استان،  ــئوالن ش در همکاری با مس
مرکز رشد نوآوری و فناوری داشته باشند و زیرساخت اولیه آن برعهـــده پارک ها 

باشد.

وی در مورد ظرفیت کنونی پارک های علم و فناوری در کشور گفت: در حال حاضر 
۱٧۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری سراسر کشور مستقر هستند 
ــرکت های دانش بنیان کشوری را شامل می شود. به  که این میزان ۳۰ درصد از ش
ــتم نوآوری کشور بر عهده پارک های علم و  عبارت دیگر بار اصلی میزبانی اکوسیس

فناوری است.

ــرکت هـــای  ــعرباف ادامه داد: وظیفه صندوق نوآوری حمایــت از ش رحیمی ش
ــرکت های دانش  ــت و هر چقدر پارک های علم و فناوری تعداد ش دانش بنیان اس
بنیان بیشتری داشته باشند سهم بیشتری از این خدمات دریافت خواهند کرد. هر 
نهاد نوآورانه که شکل می گیرد را باید پارک ها حمایت کنند زیرا این نهادها اعتباری 

هستند که به حوزه نوآوری استان اضافه می شود.

  ضرورت ترغیب  فناوران و نوآوران به اخذ گرید دانش بنیانی در پارک ها
ــمیری، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و  ــت دکتر مهدی کش در ادامه این نشس
شکوفایی به شرط اخذ قید دانش بنیان برای استقرار شرکت ها در پارک های علم و 
فناوری تاکید کرد و گفت: با تصویب طرح دانش بنیان در مجلس، تمرکز بیشتر بر 
شرکت های دانش بنیان خواهد بود، بنابراین پارک های علم و فناوری باید فناوران و 

نوآوران مستقر در پارک را به سمت اخذ گرید دانش بنیان سوق دهند.
وی در مورد تاثیر صندوق نوآوری در توسعه اکوسیستم نوآوری کشور تصریح کرد: 
ــکوفایی جهت گیری خوبی در ماموریت خود داشته است که  صندوق نوآوری و ش
نشانه آن خدماتی است که در اختیار شرکت ها قرار می دهد و حجم خدماتی است 
که ارائه می کند. تسهیل در ارائه خدمات و کاهش زمان دریافت خدمات و در نهایت 

گسترش بهره برداران از خدمات موثر صندوق نوآوری بوده است.
ــاور رییس صندوق نوآوری  ــت دکتر خان احمدی، مش همچنین در ادامه این نشس
ــاوری نیز پارک ها را از نقاط جدی و امید  ــکوفایی در امور پارک های علم و فن و ش

توسعه اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی برنامه های 
ــعه همکاری ها، مجموعه های مستقر در پارک ها  ــیاری دارد که با توس حمایتی بس

می توانند از این خدمات استفاده کنند.
ــت که مرجعی برای  ــاز اصلی پارک های علم و فناوری ارزش گذاری فناوری اس  نی
ــکوفایی می تواند در این راه به ما کمک  این کار وجود ندارد و صندوق نوآوری و ش

کند.
ــر داریم تا ضریب نفوذ  ــکوفایی در نظ ــد کرد: ما در صندوق نوآوری و ش وی تاکی

صندوق را در پارک های علم و فناوری افزایش دهیم.

  محورهای همکاری صندوق نوآوری با پارک های علم و فناوری
ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی در  ــیاوش ملکی فر، معاون توس همچنین دکتر س
ــت محورهای همکاری صندوق با پارک های علم و فناوری را تشریح کرد  این نشس
ــرمایه گذاری، کمک هزینه تحقیق و توسعه، هاب  ــهیالت استقرار، س و گفت: تس
ــکاری صندوق با  ــای پژوهش و فناوری محورهای هم ــازی و صندوق ه توانمندس
پارک های علم و فناوری است. ما نیاز داریم که همکاری پارک ها با ما تقویت شود 

تا شرکت ها بتوانند از این بستر و فرصت نهایت استفاده را ببرند.

ــان کرد: در همه استان ها  وی در مورد صندوق های پژوهش و فناوری نیز خاطرنش
یک صندوق پژوهش و فناوری وجود دارد که تسهیالت زیر ۵۰۰ میلیون تومان را 
به شرکت های دانش بنیان ارائه می کنند. تسهیالت شرکت های بزرگ نیز از طریق 

نظام بانکی پرداخت می شود.

  تسهیالت صندوق نوآوری برای استقرار شرکت های دانش بنیان در پارک ها
ــهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست  دکتر رضا قربانی، مدیر تس
ــرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری  ــهیالت استقرار ش جزییات تس
ــتقرار در گذشته به صورت انفرادی و در قالب  ــریح کرد و گفت: تسهیالت اس را تش
ــد که مشکالتی را به همراه داشت. در قالب جدید  برج های فناوری پرداخت می ش
ــاوری با ایجاد یک خط  ــتقرار عاملیت به صندوق های پژوهش و فن ــهیالت اس تس
اعتباری سپرده شده است. از آنجایی که پارک ها در صندوق های پژوهش و فناوری 
سهام دار هستند و نهادی مرتبط و دارای روابط نزدیک با فناوران هستند می توانند 

برای ارائه تسهیالت استقرار به ما کمک کنند.

ــتقرار در اختیار سه صندوق  ــهیالت اس وی افزود: در حال حاضر خط اعتباری تس
ــال این سرویس کامال  ــت و امیدواریم تا پایان س پژوهش و فناوری قرار گرفته اس
ــتقرار  ــرکت های دانش بنیان در پارک ها و اس ــتقرار ش ــود. اولویت ما اس فعال ش
ــکالت استقرار شرکت ها،  ــت که صندوق نوآوری عالوه بر حل مش تجمیعی آنهاس

بتواند زیست بوم کوچکی را در پارک های استانی شکل دهد.

  اجرای طرح هم سرمایه گذاری در پارک های علم و فناوری
ــرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر امکان  دکتر علی ناظمی، معاون س
ــتفاده  همراهی پارک های علم و فناوری و صندوق های پژوهش و فناوری برای اس
ــرمایه گذاری صندوق نوآوری تاکید کرد و گفت: تالش داریم  بیشتر از طرح هم س
ــرمایه گذاری در پارک های علم و فناوری نهادینه شود و از این طریق  تا فرهنگ س
ــد واحدهای نوآور موثر واقع شود. صندوق نوآوری و شکوفایی در دو بخش  در رش
ــرمایه گذاری می تواند با پارک های علم و فناوری  ــت تحقیق و پژوهش و هم س گرن

همکاری داشته باشد.

ــه داد: صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان عامل ما می توانند در قالب  وی ادام
طرح هم سرمایه گذاری تنها ۲۰ درصد از هزینه طرح های فناورانه را تامین کنند و 

ما تا ٨۰ درصد در کنار آنها خواهیم بود.
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پارک های علم و فناوری باید به مقر دانش بنیان در هر استان تبدیل شوند

رومنایی از دستگاه ضدعفونی کننده  مکان های عمومی و خانگی از ویروس کرونا با امواج الکرتومغناطیس

ــان کرد: با تسهیالت استقرار قصد داریم  ــکوفایی، خاطرنش رییس صندوق نوآوری و ش
پارک هایی که امکان توسعه فیزیکی دارند را به مقر دانش بنیان در استان تبدیل کنیم تا 

فضای مناسبی برای شرکت های دانش بنیان در هر استان داشته باشیم.
نشست روسای پارک های علم و فناوری به صورت مجازی و با حضور دکتر علی وحدت 
رییس، دکتر مهدی کشمیری عضو هیات عامل و معاونان صندوق نوآوری و شکوفایی و 
روسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور  پنجم آذر ماه در محل مجتمع شکوفایی 
شرکت های دانش بنیان برگزار شد. دکتر علی وحدت در این نشست، پارک های علم و 
فناوری را با توجه به اطالعاتی که از شرکت های دانش بنیان و فناور در اختیار دارند بهترین 
مجموعه استانی فعال در حوزه فناوری دانست و گفت: هدف گذاری ما برای افزایش نفوذ 
ــتفاده از توان پارک ها انجام شد و میزان نفوذ  ــتان ها با اس فعالیت صندوق نوآوری در اس
کنونی بدون پارک ها میسر نمی شد. وی با بیان اینکه برای اعطای ضمانت نامه و تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان دو مسیر وجود دارد که شامل صندوق های پژوهش و فناوری 
و کمک مستقیم پارک ها است، گفت: صندوق های پژوهش و فناوری باید بازوی پارک ها 
در استان باشند، بر این اساس در کارگروه نظارت بر صندوق های پژوهش و فناوری تالش 
کردیم که وضعیت اقتداری و سهام داری پارک ها در صندوق ها تقویت شود. اگر غیر از این 

است به ما اطالع دهید تا این رویه اصالح شود.

  ۱0 برابر شدن سرمایه نهادهای تامین مالی استانی با کمک صندوق 
نوآوری

ــکوفایی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال تمامی استان ها  رئیس صندوق نوآوری و ش
ــرمایه صندوق های  ــت، گفت: در آذر 9٧ س صندوق های پژوهش و فناوری خواهند داش
پژوهش و فناوری ٧۰ میلیارد تومان بوده که توان سرمایه ای امروز آنها به ٧۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است؛ یعنی ۱۰ برابر شده است که علت آن رونق فعالیت این صندوق ها است. 
صندوق های پژوهش و فناوری نزدیک به ٦۰۰ میلیارد تومان تسهیالت و ۱٤۰۰ میلیارد 
تومان خط اعتباری دارند که با ظرفیت سرمایه گذاری که اعطا شد، توان فعالیت آنها به 
صورت جدی در استان افزایش می یابد.وحدت ادامه داد: صندوق ها در هشت ماه امسال، 
هزار میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده اند که این مبلغ، معادل کل سال 9٨ بوده است. 
در زمینه توانمندسازی نیز سال گذشته ۱۱.۵ میلیارد تومان خدمات بالعوض صندوق 
نوآوری و شکوفایی جذب شده است که انتظار داریم این میزان با کمک پارک های علم 

و فناوری بیشتر شود. صندوق ها و پارک ها ظرفیت تسهیالت بالعوض صندوق نوآوری را 
ابزار خود بدانند؛ ما از هر پیشنهادی که باعث اثربخشی بیشتر توانمندسازی شود استقبال 
می کنیم. خدمت گرنت تحقیق و پژوهش لیزینگ بالعوض تحقیقات برای شرکت های 
دانش بنیان است. وی در مورد خدمت گرنت تحقیق و پژوهش صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز توضیح داد و گفت: گرنت ابزاری برای شروع زنجیره خدمات صندوق نوآوری است که 
می تواند مراکز تحقیق و توسعه در کشور را به حلقه شرکت های دانش بنیان و بازار متصل 
کند. این خدمت در اصل لیزینگ بالعوض تحقیقات برای شرکت های دانش بنیان است 
که از این طریق آزمایشگاه های معروف و تحول ساز در این برنامه وارد می شوند و با کمک 

پارک های علم و فناوری نتایج این حوزه بهینه خواهد شد.

  تسهیالت صندوق نوآوری برای استقرار شرکت ها در پارک ها
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد تسهیالت این صندوق برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان در پارک های علم و فناوری نیز خاطرنشان کرد: با تسهیالت استقرار قصد داریم 
پارک هایی که امکان توسعه فیزیکی دارند را به مقر دانش بنیان در استان تبدیل کنیم تا 
فضای مناسبی برای شرکت های دانش بنیان در هر استان داشته باشیم. صالحیت و ارزیابی 
شرکت های دانش بنیان که تقاضای تسهیالت استقرار دارند را به پارک های علم و فناوری 
واگذار می کنیم که با در نظر گرفتن ممیزی هایی چون عدم دریافت تسهیالت استقرار 

انفرادی در گذشته، در کنار صندوق های پژوهش و فناوری قرار گیرند.

به همت تالشگران یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس 
ــرفته مبارزه با ویروس کرونا با استفاده از اشعه ماورای بنفش  ــم(، تجهیزات پیش )قش
رونمایی شد و همچنین ماسک دیجیتال برای عقیم سازی ویروس  کرونا برای استفاده  
مردم و کادر درمان در حال ساخت است.مراسم رونمایی از تجهیزات ضدعفونی کننده 
ــم، فرماندار، مدیر مرکز  با امواج الکترومغناطیس با حضور مدیرعامل منطقه آزاد قش
بهداشت و درمان، رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس و برخی از مقامات شهرستانی 
در جزیره قشم برگزار شد.دکتر محمد شریف رنجبر رئیس پارک زیست فناوری خلیج 
فارس در این مراسم با اشاره به اهمیت رونمایی از تجهیزات ضد عفونی کننده با امواج 
ــت فناوری خلیج فارس در راستای عمل به اهداف  الکترومغناطیس افزود: پارک زیس

تعیین شده، از زمان شیوع ویروس کرونا فعالیت های خود را در راستای مبارزه با ویروس 
کرونا آغاز کرد که یکی از اقدامات به ثمر نشسته این تالش ها، ساخت تجهیزات مبارزه 
با ویروس کروناست.وی با بیان اینکه مبارزه فیزیکی با ویروس کرونا به ویژه در مکان های 
عمومی سخت و پرهزینه است، افزود: با تجاری سازی این محصول نحوه مبارزه با ویروس 
کرونا در مکان های عمومی هم آسان تر و هم کم هزینه تر می شود.دکتر رنجبر با اشاره به 
مأموریت های پارک زیست فناوری قشم افزود: یکی از تالش های اصلی ما جذب فناوران 
و جمع کردن افراد صاحب ایده برای تقویت اکوسیستم فناورانه در پارک زیست فناوری 
قشم است.رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس افزود: جمع شدن افراد صاحب ایده 
باعث هم افزایی بیشتر و در نتیجه تقویت اقتصاد متکی بر زیست فناوری است چرا که در 
آینده نه چندان دور اقتصاد متکی به نفت جای خود را به سایر ظرفیت ها می دهد که 
قشم به دلیل ظرفیت های زیستی باال فرصت مناسبی برای تقویت اقتصاد خود مبتنی بر 
زیست فناوری و گردشگری است.به گفته رنجبر، زیست فناوری در جایی موفق می شود 
که تنوع زیستی باالیی داشته باشد و جزیره قشم از این ظرفیت برخوردار است و ما نیز 
راهبردهای مان را بر این اساس تعریف کرده ایم.وی همچنین با قدردانی از همکاری های 
مجموعه دولت، خصوصاً حمایت های منطقه آزاد قشم در واگذاری زمین برای توسعه 
پارک زیست فناوری قشم قدردانی کرد و گفت: بدون تعیین تکلیف زمین پارک، امکان 
سرمایه گذاری در پارک زیست فناوری قشم وجود نداشت که خوشبختانه با حمایت های 
مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دور جدیدی از فعالیت ها در قشم آغاز شده 

است که امیدواریم به آنچه که هدف گذاری شده دست پیدا کنیم.
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گزارش پایگاه استنادی اسکوپوس: »ایران پیشتاز دیپلامسی علمی دنیا شده است«
بررسی و تحلیل های علمی مستخرج از پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس نشان 
ــی علمی از علم ایران در سال ۲۰۲۰ تاکنون  ــهم دیپلماس می دهد در حالی که س
به ۳۱درصد رسیده است، مقایسه سهم مشارکت سال های ۲۰۱٨ و ۲۰۱9 بیانگر 
ــالمی ایران با ۱٤درصد رشد، پیشتاز دیپلماسی علمی  ــت که جمهوری اس آن اس

دنیا شده است.
ــار مطلبی از دکتر محمدجواد دهقانی،  ــتنادی علوم جهان اسالم با انتش پایگاه اس
ــطح بین المللی و دیپلماسی علمی یکی  ــت: توسعه مشارکت های علمی در س نوش
ــالمی ایران است که نظام آموزش عالی کشور  ــت های اصلی جمهوری اس از سیاس
نیز تاکید ویژه ای بر آن دارد. مشارکت های علمی یکی از سیاست های مورد تاکید 
ــت ISC اظهار داشت: یکی از  ــور نیز می باشد.سرپرس ــه جامع علمی کش در نقش
ــار آخرین یافته های  ــارکت های علمی عبارت از سهم انتش ــاخص های مهم مش ش
ــارات علمی کشور می باشـــد. بررســــی  ــترک بین المللی از کل انتش علمی مش
ــتخرج از پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس نشان  و تحلیــــل های علمی مس
می دهد که در حالی که سهم دیپلماسی علمی از علم ایران در سال ۲۰۲۰ تاکنون 
به ۳۱درصد رسیده است، مقایسه سهم مشارکت سال های ۲۰۱٨ و ۲۰۱9 مشخص 
می شود که جمهوری اسالمی ایران با ۱٤درصد رشد پیشتاز دیپلماسی علمی دنیا 

شده است.

دهقانی گفت: اگر میزان رشد مشارکت علمی هر سال نسبت به سال قبل در نظر 
گرفته شود مشخص می شود که این میزان رشد برای جمهوری اسالمی ایران در 
ــال ۲۰۱٧ نسبت به ۲۰۱٨ برابر با ۳.٤ درصد و درسال ۲۰۱٨ نسبت به ۲۰۱9  س

برابر با ۱٤ درصد بوده که در چند سال اخیر بیشترین میزان ممکن بوده است.
ــتان و تایوان هر کدام با ٦درصد بیشترین  ــورهای لهستان، انگلس بعد از ایران، کش
ــته اند. در بین کشورهای اسالمی، مالزی بعد از  ــد در دیپلماسی علمی را داش رش

ایران بیشترین رشد را داشته که به میزان ۵درصد بوده است.

ــهم مقاالت با مشارکت بین الملل از کل مقاالت تولید شده در تمامی حوزه های  س
موضوعی شتاب بیشتری گرفته است. اما با محاسبه رشد سال ۲۰۱9 در مقایسه با 
سال ۲۰۱٨، حـوزه های علوم انسانی و علوم پایه بیشترین میزان رشد را داشته اند.

ــازنده و الهام بخش در حوزه علم و  ــترش همکاری و تعامل فعال، س وی افزود: گس
ــت های کلی علم و فناوری ابالغی توسط  ــایر کشورها از جمله سیاس فناوری با س
ــی علمـی باز  ــارکت علمی زمینه را برای دیپلماس ــت. مش مقام معظم رهبری اس
ــارکت علمی  ــگر یا مش می کند. یک پژوهش می تواند حاصل فعالیت یک پژوهش
ــگر از یک کشور یا بیش از یک کشور باشد. در صورتی که دو یا چند  چند پژوهش
پژوهشگر از کشورهای مختلف بر روی یک پروژه تحقیقاتی مشترک فعالیت کنند 
آنگاه یک تعامل علمی در سطح بین المللی رخ داده است که غالباً با هدف گسترش 
ــای دانش صورت می پذیرد. این تعامل می تواند بین چندین محقق از چند  مرزه
ــه تحقیقاتی یا صنعتی صورت پذیرد. اعتماد  ــور یا چندین دانشگاه یا موسس کش
علمی و اخالقی مهمترین عنصری است که در طول زمان بین محققان شکل گرفته 
ــد. زمانی که این تعامالت  ــترک بعدی باز می کن ــا را برای پژوهش های مش و فض
ــطح گسترده ای بین محققان دو یا چندین کشور به شکل بلند مدت  علمی در س
ــطحی باالتر از  صورت پذیرد تاثیر آن قابل مالحظه خواهد بود. این تعامالت در س
محقق، تعامالت بین موسسات و دانشگاه های دو یا چند کشور را در بر می گیرد 
 ISC ــریک ثابت تحقیقاتی یکدیگر محسوب می شوند.سرپرست که به صورت ش
ــان می دهد که میزان مشارکت های علمی پژوهشگران  ــی ها نش ادامه داد: بررس
کشور با دنیا طی ۱۰ سال اخیر از ۱٧ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۱ درصد در سال 
۲۰۲۰ افزایش یافته و به خصوص در ۵ سال اخیر دایم روند افزایشی داشته است. 
ــال ۲۰۱٦ سهم مقاالت با مشارکت بین الملل از کل تولید علم  به طوری که در س
ــال ۲۰۱٨ به ۲٤ درصد، در  ــال ۲۰۱٧ به ۲۲ درصد، در س ۲۰درصد بود که در س

سال ۲۰۱9 به ۲٧ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ درصد رسیده است.

سرپرست ISC در ادامه گفت: در بین حوزه های موضوعی در سال ۲۰۱9، حدود 
۳۰درصد انتشارات علمی حوزه علوم پایه کشور با مشارکت پژوهشگران بین المللی 
بوده که باالترین سهم در بین حوزه های موضوعی است. بعد از آن مقاالت دو حوزه 
فنی و مهندسی و علوم کشاورزی با ۲9درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. سهــــم 
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اقتصاد مشارکتی در فضای مجازی؛ پیرشان ها و دالیل توسعه

طبق یافته های تحقیقاتی، اقتصاد مشارکتی)پلتفرمی( در فضای مجازی به علت سهولت 
و راحتی کاربران، در بین کشورهای دنیا به سرعت در حال گسترش است.

تحوالت سریع و پیچیده در فضای مجازی و عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات باعث 
شده است، اقتصاد کشورها از حالت سنتی به سمت اقتصاد مشارکتی یا پلتفرمی سوق 
داده شود. اقتصاد مشارکتی پدیده جدیدی است که در آن مصرف کنندگان عادی به 
ــندگان خدماتی تبدیل شده اند که زمانی در انحصار فروشندگان حرفه ای بوده  فروش

است.
 پلتفرم های فضای مجازی؛ زیرساخت اقتصاد مشارکتی

اقتصاد مشارکتی با نام های بسیاری مثل اقتصاد گیگ، اقتصاد بر اساس تقاضا، اقتصاد 
همتا، اقتصاد پلتفرمی شناخته می شود. همچنین اقتصاد مشارکتی به مدلی اقتصادی 
ــتراک گذاری و تسهیل دسترسی به محصوالت و  ــده است که در آن به اش تعریف ش
خدمات انجام می پذیرد و پلتفرم های اجتماعی آنالین پایه و زیرساخت این نوع اقتصاد 
است. شرکت های این حوزه چارچوب های مشترکی دارند به طوری که بازارگاه های 
مبتنی بر رتبه بندی و سیستم های پرداخت داخل برنامه را در بر می گیرند. آنها به افراد 

این فرصت را می دهند که بر اساس زمان بندی خود درآمدزایی کنند.
ـــــده،  ــارکتی، طبق پژوهش هـای انجـــام ش  با توجه به تازگی مفهوم اقتصاد مش
ــارکتی آشنا  ــت که ٧۳ درصد از آمریکایی ها با اصطالح اقتصاد مش تعـجب آور نیس
نیستند، اما ٧۲ درصد حداقل یکبار از خدمات آنالین به اشتراک گذاشته شده استفاده 
کرده اند. همچنین طبق یافته های تحقیقاتی افراد تحصیلکرده بین سنین ۱٨ تا ۳٤ 
سال به عنوان عرضه کنندگان بیشترین سهم نسبی را نسبت به تمام ارائه دهندگان 
خدمات حوزه اقتصاد مشارکتی به خود اختصاص داده اند. در جهان تعداد بیشتری از 
مردم آسیا، آفریقا و آمریکای التین مایل به شرکت در اقتصاد مشارکتی هستند تا در 

اروپا و آمریکای شمالی.
 تسهیل و راحتی کاربران؛ دلیل اصلی گسترش اقتصاد مشارکتی

در نظرسنجی پی سی دبلیو از مردم پرسیده شد که به چه دلیل در اقتصادی مشارکتی 
به عنوان خریدار شرکت می کنند. بیشترین پاسخ های داده شده عبارت از: زندگی ما 
راحت تر می شود، زندگی همه را راحت تر می کند، برای محیط زیست و جامعه بهتر 

است. شرکت کنندگان همچنین اذعان داشتند که اعتماد و معرفی دوستان نقش مهمی 
در مشارکت آنها در خدمات حوزه اقتصاد مشارکتی ایفا کرده است و تجربه آنها به عنوان 

خریدار از ارائه دهندگان خدمات مختلف این حوزه یکسان نبوده است.
 پیشران های اصلی گسترش اقتصاد مشارکتی

ــارکتی برای گسترش دارای پیشران هایی است که این پیشران ها عبارت  اقتصاد مش
است از:

 ۱- دیجیتال سازی
ــب و کار اقتصاد اشتراکی در جوامع نفوذ بیشتر فناوری در  ــد مدل کس ابزار اصلی رش
جوامع و برنامه های تلفن همراه است که تقاضا و عرضه را با هم تعدیل می کند و توانایی 
دسته بندی و امتیاز دهی خدمات و محصوالت را از طریق فناوری های ارتباطی میسر 
کرده و این فناوری ها عاملی شده که خدمات سریع تر، ارزان تر و در مقیاس بزرگتر در 

اختیار جوامع قرار گیرد.
2- رشد شهرنشینی

همواره در کنار رشد فناوری، می توان افزایش شهرنشینی را یکی از عوامل مهم رشد 
ــارکتی دانست. تراکم جمعیت و افزایش آن و کمک فناوری باعث تسهیل  اقتصاد مش
دسترسی منابع و خدمات شده است. این تراکم جمعیت فرصت مناسبی  برای تبادل 

بیشتر کاالها و خدمات در بین افراد ایجاد نموده است.
3- انگیزه های مالی

جنبه های مالی بدون شک نقش مهمی در ظهور اقتصاد مشارکتی ایفا می کند. انگیزه 
اصلی آنها برای شرکت در اقتصاد اشتراکی کسب درآمد یا صرفه جویی در هزینه است. 
ــت. بر  ــراکت در این نوع معامالت، انگیزه های مالی اس برخی معتقدند عامل اصلی ش
ــاس نظرسنجی ۲۰۱۵، از ٤٨ درصد پاسخ دهندگان در کشور بلژیک اعالم کردند  اس
که انگیزه اصلی آنها برای شرکت در اقتصاد اشتراکی، کسب درآمد یا صرفه جویی در 

هزینه است.
4- رشد پایدار

ارزش ها و هنجارها در قرن ۲۱ را می توان بسیار متفاوت تر از قرن پیش از خود دانست. 
از مهمترین هنجارهای شکل گرفته در عصر جدید، اهمیت دادن به چالش های زیست 
محیطی است و رشد پایدار همه جانبه است. حال مفاهیم اقتصاد مشارکتی با تغییر نگاه 
مالکیتی توانسته است تاثیر بسیاری بر افزایش طول عمر محصوالت گذاشته و با بهبود 

دسترسی به خدمات یا محصوالت افراد را از تصاحب آن بی نیاز کند.
 رسانه و سرگرمی؛ رتبه اول حوزه اقتصاد مشارکتی در اروپا

ــده در سال ۲۰۱٧ در شش کشور اروپایی، نسبت مشارکت  مطابق تحقیقات انجام ش
مصرف کنندگان در حوزه مختلف اقتصاد مشارکتی به ترتیب رسانه و سرگرمی )۲٨ 
ــی )۱9 درصد(،  ــد(، اقامتگاه )۲۰ درصد(، حمل و نقل )۱9 درصد(، خرده فروش درص

خدمات )۱٤ درصد(، مالی )۱۱ درصد( و ماشین آالت )۱۰ درصد( بوده است.
ــته اند به نقطه ای برسند که در  ــب و کارهای اقتصاد مشارکتی توانس از آنجا که کس
ــب و کارهای سنتی رقابت کنند این اقتصاد توانسته است تاثیر بسـزایی بر  آن با کس
ــــــرکت های بدون کارکنان تمام وقت در ایاالت متحده داشته باشد. بطوری که  ش
تعداد شرکت های بدون نیروی کار قراردادی یا رسمی از سال ۱99٤ تا ۲۰۱٤ به میزان 

9 میلیون افزایش یافته و به ۲٤ میلیون رسیده است.

مقاالت بـا مشارکــــت بیــــن الملل پژوهشگران علوم اجتماعی از کل مقاالت این حوزه 
۲٨درصد است. به همین ترتیب ۲۲درصد مقاالت حوزه علوم پزشکی نیز در سال ۲۰۱9 
با مشارکت بین الملل بــوده اند. این رقم برای حوزه علوم انسانی ۱٧درصد است.دهقانی 
در پایان خاطرنشان کرد: هر چند رشد مشارکت پژوهشگران کشور با سایر کشورها در 
سال های اخیر خود به پشتوانه فعالیت ها و برنامه ریزی های مختلف صورت گرفته است، 
اما استفاده از پتانسیل ایجاد شده به واسطه همکاری پژوهشگران کشور با سایر کشورها 
مقــوله ای است که خود نیاز به برنامه جداگانه ای دارد. اهمیت این مسئله مبتنی بر سند 
سیاست های کالن علم و فناوری که بر گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام 
بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی 

بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم استقالل کشور تاکید دارد قابل تبیین است.



13
99

اه 
ر   م

 آذ
/ 6

3  
اره

شم
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

18

یک گام 
به جلو

هم اکنون 40 رشکت دانش بنیان روی تابلوهای بورس حضور دارند

معرفی پردرآمدترین حوزه های تجارت الکرتونیک در سال ۲۰۲۱ ؛ »مد و پوشاک« و »الکرتونیک و رسانه« در صدر 

ــرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری با اشاره به اینکه  مدیرکل دفتر تامین مالی و س
ــرمایه در عمل نیاز به حداقل مشخصی از سرمایه  در حال حاضر برای ورود به بازار س
ثبتی )در حال حاضر حداقل ۱۵ میلیارد تومان( و سودآوری شرکت است، افزود: برای 
ــرایط وجود ندارد و شرکتی با سرمایه پایین تر و حتی در صورت  تابلوی جدید این ش
عدم سودآوری نیز می تواند روی این تابلو حضور داشته باشد.تامین مالی شرکت یکی 
از موضوعات مهم برای شرکت های دانش بنیان است. این شرکت ها هر چه بــزرگ تر 
می شوند نیاز به منابع بیشتری دارند. پس با ورود به بازار بورس و عرضه اولیــه در آن 
می توانند بخشی از سرمایه خود را به سهامداران بازگردانند و سهامداران می توانند این 

منابع را وارد شرکت کرده یا روی پروژه های نوآورانه جدید سرمایه گذاری کنند.
  سودآوری برای عموم مردم

شرکت می تواند با افرایش سرمایه از طریق بازار سرمایه منابع جدیدی را جذب کند. 
پس این حضور راهکاری برای تامین مالی بلند مدت شرکت ها است و عموم مردم نیز 
در تامین مالی و سودآوری این شرکت ها سهیم می شوند.محمد مرفوع، مدیرکل دفتر 
تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: افزایش 
حضور شرکت های دانش بنیان روی تابلوی بورس از سال گذشته با توجه به رونق بازار 

سرمایه با جدیتی بیشتر دنبال شد تا پذیرش این شرکت ها تسریع شود. در این راستا 
نیز با بیش از ۲۰۰ شرکت دانش بنیان برتر جلساتی گذاشته شد تا برای حضور در این 
ــازی اقدام شود و ترغیب شوند.وی ادامه داد: در حال حاضر ٤۰ شـرکت  بازار آماده س
دانش بنیان روی تابلوهای بورس حضور دارند. ۳ شرکت دانش بنیان نیز مراحل پذیرش 
را گذرانده اند و آماده درج در تابلوهای اول و دوم فرابورس هستند. حضور شرکت تپسی 
بر روی تابلوی بورس نیز اتفاق جدید خوبی در این حوزه است.مرفوع همچنین بیان کرد: 
با اقدامات فوق تعداد درخواست های پذیرش شرکت ها رشد قابل توجهی را تجربه کرد 
و در حال حاضر بیش از ۳۰ پرونده در حال تکمیل مدارک برای پذیرش در بازارهای 

بورس و فرابورس هستند.
  پذیرش تعداد بیشتری از شرکت های دانش بنیان و استارتاپی

وی درباره راه اندازی تابلوی جدید در فرابورس نیز گفت: این بازار برای کمک به پذیرش 
تعداد بیشتری از شرکت های دانش بنیان و استارتاپی راه اندازی می شود. برای رسیدن 
به این هدف ، شرایط ساده تری برای این بازار در نظر گرفته شده است. این بازار به عنوان 
یک تابلوی جدید در فرابورس شکل می گیرد و شرکت ها برای جضور روی تابلوی جدید 
فرابورس باید پذیرش شوند. مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و 
فناوری  با اشاره به اینکه در حال حاضر برای ورود به بازار سرمایه در عمل نیاز به حداقل 
مشخصی از سرمایه ثبتی )در حال حاضر حداقل ۱۵ میلیارد تومان( و سودآوری شرکت 
است، افزود: برای تابلوی جدید این شرایط وجود ندارد و شرکت با سرمایه پایین تر و 

حتی در صورت عدم سودآوری نیز می تواند روی این تابلو حضور داشته باشد.
ــرکت های حاضر در بازار کوچک و  ــت، ش به گفته وی، با راه اندازی این تابلو قرار اس
ــوند.  در حال حاضر نام »هدف« برای این تابلو در نظر  ــط به این بازار منتقل ش متوس
گرفته شده است که قطعی نیست. اقدامات برای راه اندازی این تابلو از سال گذشته آغاز 
شده است و در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و در صورت تصویب هیات مدیره سازمان 
بورس این تابلو کار خود را آغاز می کند. برای تعداد شرکت های قابل پذیرش بر روی 

این تابلو نیز محدودیت خاصی وجود ندارد.

طبق بررسی ها حوزه های مد و لباس، الکترونیک و رسانه، اسباب بازی و لوازم سرگرمی، 
مبلمان و لوازم خانگی و غذا و سالمت به ترتیب از پردرآمدترین حوزه تجارت الکترونیک 
جهانی تا سال ۲۰۲۱ خواهند بود.طبق بررسی های انجام گرفته از سوی سازمان توسعه 
و تجارت سازمان ملل متحد )آنکتاد(، حجم فروش جهانی تجارت الکترونیک در سال 
۲۰۱۵ برابر با ۲۵.۳ تریلیون دالر )۲۲.٤ تریلیون دالر برای تجارت میان بنگاه ها و ۲.9 
تریلیون دالر برای تجارت میان شرکت ها و مشتریان( برآورد شد. فروش جهانی تجارت 
میان بنگاه ها بر پایـه داده  های رسمی برای چین، ژاپن، ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه 

اروپا مقدار ٦٧ درصد از تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۵ برآورد شده بود.
همچنین آمریکا، با فروش بیش از ٧ تریلیون دالر، بزرگترین بازار تجارت الکترونیک 
ــوم قرار  ــال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد و پس از آن ژاپن و چین در جایگاه دوم و س در س
داشتند. در حالی که آمریکا در فروش تجارت الکترونیک B2B پیشرو بود، اما از نظر 
تجارت B2C پس از چین قرار داشت.در سال ۲۰۱٧ چین در حوزه تجارت الکترونیک 
ــب درآمد ٤٧۰ میلیارد دالر شد. این در حالی است که این مبلغ  B2C موفق به کس
برای آمریکا حدود ۳۵٤ میلیارد دالر بود. پس از این دو کشور انگلیس، ژاپن، فرانسه، 
آلمان، کره جنوبی، کانادا، هند و روسیه در جایگاه سوم تا دهم قرار دارند. به طور کلی 
ــارت الکترونیک، تجارت B2B غالب بوده و حدود 9۰ درصد از کل این گروه از  در تج

اقتصادها را تشکیل می دهد.
  مشاغل پردرآمد تجارت الکترونیک در سال 202۱

انتظار می رود درآمد جهانی تجارت الکترونیک تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر شده و به 
ــد. افزایش دسترسی به اینترنت و پذیرش رو به باالی  میزان ۲۱۰٨ میلیارد دالر برس
ــایت های  ــت خدمات دیجیتالی از طریق تجارت آنالین در قالب پلتفرم و وب س دریاف

تجاری از سوی مردم، آینده ای روشن را از توسعه الکترونیک نمایش می دهد.

طبق بررسی ها مد و لباس، الکترونیک و رسانه، اسباب بازی و لوازم سرگرمی، مبلمان 
و لوازم خانگی و غذا و سالمت به ترتیب از پردرآمدترین حوزه های تجارت الکترونیک 
ــال ۲۰۲۱ خواهند بود.پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۱ بیشترین میزان  جهانی تا س
درآمد مربوط به حوزه مد و پوشاک با میزان ٦۳۳ میلیارد دالر باشد. چین تا سال ۲۰۲۱ 
با کسب درآمد بیش از ۲۵٨ میلیارد دالر، موفق خواهد شد بازار تجارت جهانی مد و 
ــوم  ــاک آنالین را از آن خود کند و پس از چین، اروپا و آمریکا در جایگاه دوم و س پوش
قرار خواهند داشت.از دیگر موضوعات قابل توجه در بخش تجارت الکترونیک، موضوع 
رزرو بلیت آنالین و انجام خدمات مسافرتی مبتنی بر اینترنت است. طبق پیش بینی های 
انجام گرفته، بازار این نوع خدمات نیز تا سال ۲۰۲۱ دو برابر شده و تا حدود یک تریلیون 
دالر خواهد رسید. همچنین کشور چین با کسب نرخ رشد مرکب ساالنه ۱٧/9 درصد 
سریع ترین رشد را از نظر کسب درآمد حاصل از ارائه این نوع خدمت از میان کشورهای 

آمریکا، ژاپن، انگلیس و آلمان خواهد داشت.
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همراه با
 اپراتورها

تقدیر از همراه اول توسط وزیر ارتباطات و استاندار زنجان

مدیرعامل ایرانسل: ۱۱۸ اپراتور در ۵۹ کشور، 5G  را در شبکه خود مستقر کرده اند

مدیرعامل ایرانسل در مراسم پایانی سومین سمپوزیوم مخابرات بی سیم نوری و موج 
ــیا )WASOWC۲۰۲۰(، گفت: ۱۱٨ اپراتور در ۵9 کشور، در  میلی متری غرب آس

حال حاضر 5G را در شبکه  خود مستقر کرده اند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل؛ این سمپوزیوم ، به صورت آنالین و به زبان انگلیسی، 
به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس، برگزار شد. در این رویداد آنالین، پژوهشگران عرصه 
ارتباطات و فناوری اطالعات از کشورهای گوناگون، در قالب  کارگاه های مختلف، آخرین 
یافته های خود را در حوزه ارتباطات بی سیم نوری و موج میلی متری به اشتراک گذاشتند. 
ــخنرانان کلیدی و دعوت شده  ــمپوزیوم، ضمن سخنرانی س در طول برگزاری این س
بین المللی و داخلی و ارائه مقاالت توسط دانشجویان و پژوهشگران، نشست هایی نیز در 

زمینه روندهای فناوری 5G و کووید COVID-۱9( ۱9( برگزار شد.
دکتر بیژن عباسی آرند، در اختتامیه این همایش آنالین، طی سخنانی، مهمترین بحث 
در مورد توسعه و اجرای 5G را قابلیت هایی دانست که این فناوری ایجاد کرده و می تواند 
درک کلی بشر از آینده را تغییر دهد. وی گفت: فناوری 5G، افق جدیدی از پیشرفت 
در تعالی فناوری را به بشر نشان داده است. با ظهور این فناوری، اکنون انتظار می رود که 

کیفیت زندگی روزمره ما ارتقا پیدا کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: با توجـه به شرایط هـــمه گیــــری 
ــات و اهمیت آن در زندگی روزمره ما، بیش از هر زمان  COVID-۱9، نقش ارتباط
دیگری قابل درک است. فراموش نکنیم که فقط از طریق ارتباطات از راه دور و تکامل 
تدریجی آن تا به امروز، دستیابی به دنیای دیجیتال امکان پذیر بوده است. نسل پنجم 
تلفن همراه، صنایع، فناوری و زندگی روزمره ما را به سطح دیگری ارتقا داده است. این 
ــرفته پهن باند همراه و تحقق نقش حیاتی و  ــاوری، کاربردهای جدید خدمات پیش فن
همه جانبه اینترنت اشیا را ممکن می کند. مزایا و پتانسیل های 5G، فراتر از گوشی های 
هوشمند و به قدری برجسته است که می توان صنایعی که اشتیاق کمتری به دیجیتالی 

شدن دارند را نیز تشویق به کاربرد آن کرد.
مدیرعامل ایرانسل گفت: تخمین زده می شود که سهم بازار جهانی فناوری 5G در سال 
۲۰۲۰ به ۵.۵ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲٦، به حدود ٦٦٨ میلیارد دالر برسد و سهم 
آسیا و اقیانوسیه، ۳۲9 میلیارد دالر باشد. گزارش ها حاکی از آن است که ۳9٧ اپراتور 
در ۱۲9 کشور جهان، در فناوری 5G سرمایه گذاری کرده اند. ۱۱٨ اپراتور در ۵9 کشور 

نیز، در حال حاضر 5G را در شبکه خود مستقر کرده اند.
وی با اشاره به سیر تحول 5G در سراسر جهان از سال ۲۰۱٧ و پیش بینی انجام شده 
برای سال های آتی گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۳۵، فروش جهانی چندین 
ــده توسط 5G، در حدود ۱۳.۲ تریلیون دالر، ۵ درصد از تولید واقعی  صنعت فعال ش
جهانی باشد. همچنین پیش بینی می شود که زنجیره ارزش 5G در همان سال، حدود 

۲۲.۳ میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کند.
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس، اهداف 5G را بسیار 

ــورانه دانست و با اشاره به سه سناریوی اصلی کاربرد که برای این فناوری تعریف  جس
ــل پنجم ارتباطات همراه را دسترسی بی سیم ثابت،  ــده، برخی از موارد استفاده نس ش
نظارت تصویری، تجزیه و تحلیل ویدئو، استادیوم های هوشمند، کنترل از راه دور ماشین، 
ــدن فرآیندها دانست و گفت: با توجه به نیازهای موجود در  رباتیک ابری و خودکار ش
ایران، به نظر می رسد برخی دیگر از کاربردهای 5G بسیار مناسب تر است تا در کوتاه 
مدت اجرا شود. وی این کاربردها را شامل کشاورزی هوشمند، دوراپزشکی و جراحی 
هوشمند، استفاده از فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در آموزش، پخش زنده و 

سرگرمی برشمرد.
عباسی آرند، سهم ایرانسل در انقالب 5G در ایران را در دو دسته اصلی، شامل »ایرانسل 
ــعه« و »ایرانسل به عنوان فعال کننده فناوری« نسل  به عنوان یک نهاد تحقیق و توس
ــت و گفت: مجموعه ایرانسل لبز مشغول کار بر روی نمونه اولیه مودم های  پنجم دانس
5G است که انتظار می رود تا دسامبر سال ۲۰۲۰ آماده شود. این مجموعه، در راستای 
پژوهش های کاربردی نسل پنج، چندین پروژه را در برنامه دارد و با دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی، برای انجام پژوهش در زمینه نسل ۵ و نسل ٦ تلفن همراه، در حال همکاری 

است.
مدیرعامل ایرانسل افزود: ایرانسل تاکنون سه سایت 5G در تهران راه اندازی کرده و با 
پیشرفت های شگفت انگیز این صنعت تاکنون، اطمینان داریم که با در دست داشتن 

کلید 5G، دنیای کامالً دیجیتالی، نزدیکتر از هر زمان دیگری خواهد بود.
ــمپوزیوم، به پرسش های  ــخنان خود در این س ــی آرند، در پایان س دکتر بیژن عباس
حاضران پاسخ داد. مدیرعامل ایرانسل افتتاحیه سمپوزیوم مخابرات بی سیم نوری و موج 
میلی متری غرب آسیا WASOWC۲۰۲۰  نیز طی سخنانی، اقدامات ایرانسل برای 
ــمرده و بر لزوم توسعه پژوهش های  اطمینان از آمادگی برای ورود به عصر 5G را برش

دانشگاهی در زمینه نسل ششم تلفن همراه، تأکید کرده بود.

وزیر ارتباطات و استاندار زنجان از انجام ۱۰۰ درصدی تعهدات همراه اول در این استان 
تقدیر کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در جلسه آنالینی که با موضوع 
توسعه پوشش اینترنت پرسرعت در روستاهای استان زنجان و باحضور محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، فتح اهلل حقیقی استاندار، حجت االسالم علی 
خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان زنجان و جمعی از مدیران وزارت ارتباطات 
ــد، وزیر ارتباطات و  ــرکت مخابرات ایران برگزار ش و فناوری اطالعات، همراه اول و ش
فناوری اطالعات، استاندار و امام جمعه زنجان بابت انجام ۱۰۰ درصدی برنامه  تعهدی و 
تالش های همراه اول برای بهره مند شدن روستاهای استان مذکور از اینترنت پرسرعت 

این اپراتور تقدیر کردند.
ــل ۳ و ٤ را در 9۵ روستا و جمعیتی بالغ بر  ــال  جاری، ٧۰ سایت نس همراه اول در س
ــر را از محل اعتبار خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن آوری اطالعات  ۳٨۰۰۰ نف

)uso( راه اندازی کرده است.
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مدیران جدید رشکت مخابرات ایران معرفی شدند

سامانه »پارملان مجازی ایران« با مشارکت همراه اول راه اندازی شد

ساخت سیستم مدیریت هوشمند مرصف انرژی ساختامن توسط رشکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه

شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه، با تولید محصوالت خود تالش برای توسعه بازار 
اینترنت اشیاء را شروع و این محصوالت را به بازار داخلی کشور عرضه کرده است.

شرکت اتصال صنعت میانه )ESM( توسط جمعی از کارشناسان فعال در حوزه  فناوری 
اطالعات و با هدف توسعه هر چه بیشتر راه کارهای ارتباط هوشمند در کشور شکل گرفت. 
این شرکت با تولید محصوالت مختلف خود توانست جای خود را در بازار داخلی باز کند و 

برای حضور در بازارهای جهانی تالش می کند.
به گفته محمد جابری مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، ماژول NB-IoT ،کیت آموزشی، 
سیستم هوشمند مدیریت ساختمان، مودم و روتر نسل چهارم سیم کارت خور و سیستم 

هوشمند کنترل ترافیک دریا از جمله محصوالت تولیدی این شرکت است.
وی ادامه داد: کیت آموزشی ما برای آموزش و نمایش عملکرد فناوری IoT در نمایشگاه ها 

و آموزش تخصصی و کاربردی نیروهای متخصص حوزه اینترنت اشیا کاربرد دارد.
وی همچنین گفت: سیستم هوشمند مدیریت ساختمان شرکت هم عبارت است از یک 
زیرساخت سخت افزاری که امکان تبادل دو طرفه اطالعات را بین دستگاه ها و مرکز کنترل 
و  با استفاده از  اینترنت اشیاء محقق می کند. ماژول های BMS طراحی شده مبتنی بر 
اینترنت اشیا، سیستمی است که از طریق اجزای خودکنترل قسمت های مختلف ساختمان 

و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر کرده است.
جابری همچنین بیان کرد: سامانه هوشمند کنترل ترافیک دریا، هم سامانه  ای است که 
موقعیت مکانی شناورها، مصرف سوخت شناورها، مسیر حرکت، میزان بار شناورها را به 
ــکله، پایش و محاسبه و ذخیره سازی می کند؛  کمک نرم افزار موجود در اتاق کنترل اس
بنابراین به صورت خودکار و دقیق عملکرد هر شناور، لحظه به لحظه رصد می شود و امکان 

دخل و تصرف در سوخت به حداقل کاهش می یابد.

رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سوی هیات مدیره  این شرکت 
انتخاب و معرفی شدند.هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران در نخستین جلسه بعد 
از انتصاب، دکتر ابراهیم محمودزاده را به عنوان رئیس و سید اسداهلل دهناد را به عنوان 
نائب رئیس هیات مدیره و مهندس مجید سلطانی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت 

انتخاب و معرفی کردند.هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران مشتمل بر دکتر ابراهیم 
محمودزاده، سید اسداهلل دهناد و غالمرضا مهدوی خسروشاهی به نمایندگی از سهامدار 
ــید مجید صدری به   ــهام عدالت و س عمده، مهندس ابراهیم یافتیان به  نمایندگی از س

نمایندگی از سهام دولت می باشند.
مجید سلطانی سوابق معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ناجا و مدیرعاملی گروه فناوری 

اطالعات بنیاد تعاون ناجا را در کارنامه اش دارد.
دکتر ابراهیم محمود زاده، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر است که معاونت طرح و 
برنامه وزارت دفاع، مدیرعاملی صاایران، ریاست هیات مدیره  ایرانسل و مدیرعاملی سازمان 

تامین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( را در کارنامه اش دارد.
سیدمجید صدری مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران هم به  نمایندگی از سهام دولت 

به عضویت هیات مدیره  شرکت مخابرات ایران و همراه اول درآمد.
ــوولیت مدیرعاملی شرکت مخابرات  ــیدمجید صدری که از دی ۱۳9٦ عهده دار مس س
ایران بود، مدیرعاملی شرکت خدمات ارتباطی رایتل، مدیرعاملی شرکت نداگستر صبا 
ــرکت پایانه های داده های نوین و چندین مدیرکلی در سازمان  )صبانت(، مدیرعاملی ش
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات استان تهران و شرکت دیتـــا را در 

کارنامه  مدیریتـــی اش دارد.

سامانه یکپارچه سازی ارتباطات مردم با نمایندگان مجلس با همکاری و مشارکت شرکت 
ارتباطات سیار ایران، رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سامانه »پارلمان مجازی ایران« 
در مراسمی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ایران، مهدی غیناقی 
عضو هیات مدیره همراه اول و حسین طهرانی مدیرعامل مبین نت و جمعی از نمایندگان 
مجلس و مدیران همراه اول رونمایی شد.در سامانه تعاملی پارلمان مجازی ایران، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی می توانند درباره مهمترین طرح ها و لوایح با مردم مشورت و نظرات 
و پیام های مردمی را دریافت کنند.هر نماینده در پارلمان مجازی ایران دفتر مجازی دارد و 
مردم می توانند به جای صرف وقت و هزینه، مراجعات خود را از طریق دفتر مجازی انجام 
دهند.از این پس، رسالت یکپارچه سازی ارتباطات مردم با تمامی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، با این سامانه و راهبری مدیریت مرکز تماس، پیامک، ایمیل و موارد ارتباطی دیگر 
از جمله خدمات پارلمان مجازی ایران خواهد بود.»پارلمان مجازی ایران« توسط »همراه 

اول کسب وکار« در مجلس شورای اسالمی ایران پیاده سازی و اجرا شده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران پیش از این و در طول دوران شیوع کرونا، بستر شبکه امن و 
اختصاصی خود را در اختیار سازمان ها و ارگان های حاکمیتی و دولتی نظیر شورای نگهبان، 
وزارت کشور و دادگاه ها قرار داده بود تا شرایط دورکاری و برگزاری جلسات آنالین را برای 

این نهادها تسهیل کند.
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رشکت مخابرات ایران شایسته  باالترین جایگاه در منطقه است

افزایش سهم بازار و تحقق رضایت مندی مشرتی در اولویت هیات مدیره  جدید رشکت مخابرات

مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران گفت: با داشتن یک برنامه مناسب و مطلـــوب 
ــرکت محقق خواهد شد.مهندس مجید سلطانی در  و تالش و همدلی، قطعا اهداف ش
جلســـه ای که با حضور رییس، نایب رییس و اعضای هیات مدیره ، معاونین و همچنین به 
صورت ویدیوکنفرانسی با مدیران کل ستادی و مدیران مناطق مخابرات برگزار شد، به لزوم 
برنامه محور بودن فعالیت ها اشاره کرد و افزود: با دارا بودن برنامه راهبردی مناسب و تالش 

و همدلی بین الیه های بدنه شرکت، مسلما اهداف تعیین شده محقق خواهد شد.
ــرکت مخابرات ایران، خود را خدمتگزار مردم خواند و اظهار داشت:  مدیرعامل جدید ش
تکلیفی را که از سوی هیات مدیره شرکت نهاده شده باید به نحو مطلوب انجام دهیم تا 
پاسخگوی مناسبی برای آحاد مردم و مشتریان باشیم. از این رو، ضروری است با همدلی 
و همسویی به این مهم دست یابیم.سلطانی، ارتقاء جایگاه شرکت مخابرات ایران را یک 
ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: این شرکت با قدمت و وسعتی که دارد شایسته باالترین 
جایگاه در منطقه است، از این رو، با هم عهدی ، یکسویی و یکپارچگی کمک کنیم با ارتقاء 
مناسب به جایگاه مطلوبی برسیم.وی از منابع انسانی به عنوان کلید اصلی موفقیت یاد کرد 
و بیان داشت: مطمئن هستم با نیروی فنی، متعهد و متخصصی که در مجموعه شرکت 
وجود دارد می توانیم به سرمنزل مقصود که همانا، درآمدزایی و رضایتمندی همه ذینفعان 
می باشد، برسیم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به لزوم برنامه راهبردی اشاره کرد وافزود: 
برای رسیدن به اهداف، باید بر اساس برنامه راهبردی حرکت کنیم تا بتوانیم با زمانبندی 

مناسب و درست، حداکثر کارایی برای شرکت داشته باشیم.
سلطانی در پایان سخنان خود، از مدیرعامل و هیات مدیره پیشین این شرکت تقدیر کرد 
و اظهار داشت: مطمئناً کارهای مهمی در دوره مسوولیت مدیران قبلی صورت گرفته که 

شایسته تقدیر است.

رییس جدید هیات مدیره  شرکت مخابرات ایران، گفت: افزایش سهم بازار و توجه به سود 
مناسب و تحقق رضایت مندی مشتری از اولویت های هیات مدیره  فعلی است.

دکتر ابراهیم محمودزاده در جلسه ای ویدئوکنفرانسی که با حضور اعضای هیات مدیره 
و مدیرعامل و مدیران کل ستادی و مدیران مناطق مخابرات برگزار شد، ضمن تشکر از 
مدیرعامل و اعضای قبلی هیات مدیره  شرکت مخابرات، با اشاره به شخصیت تعاملی و 
منطقی مهندس سلطانی، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات، اظهار داشت: ایشان یکی از 
افراد با سابقه دیرینه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و دارای روحیه تعاملی و تاثیرگذار 

و اهل تعامل و با دانش هستند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به ذی نفعان، تاکیدکرد: افزایش سهم بازار و توجه به سود 

مناسب و تحقق رضایت مندی مشتری از اولویت های هیات مدیره فعلی است.
دکتر محمودزاده با اشاره به لزوم تحلیل رقبا و توجه به آینده در حوزه ارتباطات گفت: باید 
به سمت تضمین درآمد و افزایش آن به همراه اولویت بندی و برنامه ریزی بلندمدت، میان 
مدت و کوتاه مدت برویم و در این مسیر تمام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، همراه و 

همدل هستند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ضمن تاکید مجدد بر برنامه ریزی راهبردی 
افزود: توجه به شفافیت و روند تکنولوژی و توسعه خدمت رسانی مناطق مخابراتی و افزایش 

سوددهی آن ها در رسیدگی به مشتریان و ارایه خدمات به تمام هموطنان بسیار موثر 
است و در مسیر تحقق سرویس دهی مناسب به تمام مشتریان به همراه توجه به موضوع 

سودآوری وپیشرفت شرکت، از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.

سازمان حج و زیارت از همراه اول بابت کمک به تأمین غذای بیامران کرونایی تقدیر کرد

ــازمان حج و زیارت از شرکت ارتباطات سیار ایران در همراهی با خادمان و  رئیس س
ــته بندی و توزیع غذای مورد نیاز بیماران  ــازمان در تهیه، طبخ، بس کارگزاران این س

متأثر از کرونا، تقدیر کرد. 
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در قالب لوح تقدیری، خطاب به مهدی 
اخوان بهابادی، مدیر عامل همراه اول آورده است: »خدمت به مردم موهبتی است الهی 
که نصیب بندگان مخلص خداوند می شود؛ در همین راستا الزم می دانم از زحمات و 
تالش های ارزنده و صمیمانه شما در این اقدام خداپسندانه قدردانی کنم.«  سازمان 
ــاد اسالمی پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در  حج و زیارت وزارت فرهنگ و ارش
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر کمک به خانواده افرادی که مبتال به بیماری 
کرونا شده اند، با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا، وزارت بهداشت، مشارکت خیران 
و خانواده بزرگ حج و زیارت اعم از پرسنل و کارگزاران، بین خانواده ها و افرادی که 

مبتال به بیماری کرونا شده اند، غذا توزیع کرد.
ــب با  ــتادهای محالت مدیریت کرونا انجام و غذای مناس ــن اقدام در چارچوب س ای
حال بیماران کرونایی مطابــق با دستورالعمل غذایی پزشکان متخصص، پخت شده 

است.
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انجمن جهانی حکمرانی اینرتنت؛ پایه اصلی حکمرانی بین املللی فضای مجازی

سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ در تونس اقدام به برگزاری دوره دوم اجالس سران جامعه 
اطالعاتی نمود. در این اجالس، به منظور تسهیل گفت وگوی بین المللی حول مسائل 
حکمرانی اینترنت، تصمیم به ایجاد مجمع و انجمنی چندملیتی گرفته شد. درخواست 
تشکیل این انجمن به دبیر کل سازمان ملل ارسال شد و پس از موافقت، به نام انجمن 

حکمرانی اینترنت Internet Governance Forum  یا IGF تأسیس شد.

طی سال های ابتدایی تأسیس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت، با اعمال نفوذ آمریکا 
و مجامع فنی وابسته به آن، مأموریت آن به بحث و هنجار سازی محدود شد؛ ولیکن 
در طی دو سال گذشته، با اهتمام دبیر کل فعلی سازمان ملل با همراهی دولت های 
ــگاه و خروجی های آن در  ــه و آلمان به دنبال ارتقای جای ــی به رهبری فرانس اروپای
ــازمان ملل و پیگیری مطالبات اتحادیه اروپا در حوزه قاعده مندی تنظیم  فرآیند س
مقـررات بین المللی در حوزه هایی مانند مقابله با انحصار، اخذ مالیات، حفاظت از حریم 

خصوصی و مقابله با اخبار و اطالعات دروغ بوده است.

  اهداف و وظایف مجمع جهانی حکمرانی اینترنت
هدف اصلی انجمن حکمرانی جهانی اینترنت بحث بر سر مسائل مرتبط با حاکمیت 
اینترنت و ارائه توصیه  برای جامعه جهانی در این زمینه است. مهمترین وظایف اجالس 

انجمن حکمرانی جهانی اینترنت عبارت است از:

 بحث بر سر سیاست های عمومی مرتبط با عناصر اصلی حاکمیت اینترنت به منظور 
تداوم، امنیت، ثبات و گسترش اینترنت،

 تسهیل مباحثه بین سازمان هایی که درگیر با سیاست های عمومی بین المللی در 
خصوص اینترنت و مباحث مرتبط با آن هستند و همچنین مسائلی که هیچ سازمان 

خاصی وظیفه انجام آن را بر عهده ندارد،
 ارتباط با سازمان های دولتی و سایر موسسات در خصوص قلمرو اجرایی شان،

ــی، آکادمیک و فنی  ــتفاده کامل از تخصص علم ــه اطالعات و اس ــهیل مبادل  تس
کشورها،

ــورها برای ارائه راهکارها و ابزاری برای شتاب بخشیدن به  ــفارش به تمامی کش  س
قابلیت دسترسی و امکان استفاده از اینترنت در کشورهای در حال توسعه،

ــاز و کار فعلی یا آینده حاکمیت اینترنت به ویژه   تقویـت به کارگیری فعاالن در س
کسانی که در کشورهای در حال توسعه هستند،

ــازمان ها و حتی مردم و در صورت  ــخیص مباحث جدید و جلب توجه سایر س  تش

لزوم ارائه توصیه های الزم،
 مشارکت در ایجاد ظرفیت برای حاکمیت اینترنت در کشورهای در حال توسعه،

 ارزیابی و پیشبرد مستمر اصول WSIS در فرآیند حاکمیـت اینترنت،
ــی از استفاده درست و نادرست از  ــائل ناش  کمک به یافتن راه حل هایی درباره مس

اینترنت،
 انتشار فعالیت های انجام گرفته.

   نحوه تأثیرگذاری مجمع جهانی حکمرانی اینترنت
مجمع حکمرانی اینترنت به منظور گرد هم آیی افراد مختلف و گروه های ذینفع تأثیرگذار 
ــگاه حقوقی برای تصمیمات  ــت. این انجمن جای ــده اس در آینده اینترنت تشکیل ش
الزام آور ندارد، بلکه در طراحی آن تالش شده است که فارغ از محدودیت های موجود 
ــاختارهای رسمی بین المللی، محلی برای تبادل نظر آزاد و برابر افراد درباره مسائل  س
اصلی و مهم اینترنت در جهان باشد. هرچند که این انجمن صالحیت تصمیم گیری 
ــتر در حوزه تصمیم سازی برای سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر ایفای  ندارد و بیش
نقش می کند، اما نمی توان این موضوع را به عنوان ضعف IGF محسوب نمود، چراکه 
این انجمن پایه و مبنای تصمیمات دیگر سازمان ها را بنا می نهد و این چنین قدرت خود 

را در اثرگذاری به نمایش می گذارد.

IGF با تدوین فهرست مسائل و مشکالتی که باید به آن ها پرداخته شود و ارائه راهکار 
ــت گذاری را مشخص نموده و دستور جلسات نهادهای  برای آن ها، اولویت های سیاس
تصمیم گیر را مشخص می کند. مجمع حکمرانی اینترنت مدعی است که با رویکردی 
ــن به باال، فرصت مهمی را برای همه فعاالن حکمرانی اینترنت فراهم می کند تا  پایی

پیشنهاد های خود برای حل مسائل کلیدی حکمرانی اینترنت مطرح نمایند

  مجمع جهانی حکمرانی اینترنت؛ پایه اصلی حکمرانی اینترنت در 
جهان

ــی، پایه و رکن اصلی حکمرانی  ــر امر، پس از اجالس جهانی جامعه اطالعات در ظاه
ــت. این انجمن مشروعیت خود را از  اینترنت در جهان، انجمن حکمرانی اینترنت اس
ارتباطی که با سازمان ملل و دبیر سازمان دارد کسب می کند و دبیر IGF نیز به عنوان 
زیرمجموعه ای از سازمان ملل در این سازمان حضور دارد. رویکرد فراگیر و باز انجمن 
ــان و ذی نفعان، اعتبار و مقبولیت قابل توجهی به  ــنیدن حرف های کارشناس برای ش

انجمن بخشیده است.

با گذشت بیش از یک دهه از تشکیل انجمن حکمرانی اینترنت، و با مشارکت بیش از 
۱٤۰ کشور جهان، IGF به پایه و اساس حکمرانی اینترنت تبدیل شده است. حضور 
ــازمان هایی مانند ISOC، ICANN، ITU و … در این انجمن اعتبار الزم را به  س

آن بخشیده و زمینه را برای حضور دیگر کشورها فراهم کرده است.

ــازی در دنیا، حکمرانی  ــی از مباحث مهم در مجمع جهانی حکمرانی فضای مج یک
مشارکتی است که در سال های اخیر مورد تاکید بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه 
ــیه، چین و غیره قرار گرفته است. حکمرانی مشارکتی، ضمن اینکه  اروپا، ایران، روس
مانع انحصار قدرت و شکل گیری سلطه جهانی بر فناوری اطالعات و ارتباطات می شود، 
با مشارکت دادن بازیگران مختلف بین المللی اینترنت، نوعی وابستگی متقابل، توازن قوا 

و نهایتاً ثبات را فراهم می آورد.

انجمن جهانی حکمرانی اینترنت سازمان ملل، یک بستر باز و فراگیر برای مشارکت ذینفعان در مباحثات سیاستی اینترنت و ارائه راه حل در موضوعات و چالش های 
مشترک و هنجارسازی در حوزه حکمرانی فضای مجازی است. مجمع حکمرانی اینترنت را می توان پس از اجالس جهانی جامعه اطالعاتی، پایه و رکن اصلی حکمرانی 
اینترنت در عرصه بین المللی فضای مجازی دانست. این مجمع بر اساس اجالس سران جامعه اطالعاتی که از طرف UNESCO، اتحادیه بین المللی مخابرات و دیگر 

نهادهای بین المللی برگزار شد، با مأموریت تقویت همکاری در ایجاد مکانیزم های حکمرانی اینترنت تشکیل شد.
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اهداف و سیاست های اتحادیه اروپا در راستای انقالب صنعتی چهارم

ــت. در این گزارش به اهداف،  انقالب صنعتی چهارم، انقالب در فضای مجازی اس
مزایا و سیاست های اتحادیه اروپا در این باره می پردازیم.

نسل چهارم صنعت یا انقالب صنعتی چهارم نامی است که به اتوماسیون و تبادل 
ــت. به بیان دیگر  ــده اس ــای تولیدی در فضای مجازی داده ش ــاوری ه داده در فن
همگرایی تولید صنعتی و فناوری های اطالعات و ارتباطات با یکدیگر، نسل چهارم 
خوانده می شود. در طول سال های اخیر توجه بسیار زیادی به این حوزه نوظهور 

شده است.

  اهداف انقالب صنعتی چهارم
نسل چهارم صنعت یکی از مرسوم ترین موضوعات در میان محافل آکادمیک و اجتماعات 
ــت. ایده و اهداف  اصلی این انقالب در  صنعتی در اتحادیه اروپا به خصوص آلمان اس

صنعت بهره برداری پتانسیل فناوری های جدید این موارد را شامل می شود:
• در دسترس پذیری و استفاده از اینترنت و اینترنت اشیا،

• یکپارچگی فرآیندهای فنی و فرآیندهای کسب و کار در شرکت ها،
• نگاشت دیجیتالی و مجازی سازی جهان واقعی،

• کارخانه های هوشمند شامل تولید صنعتی هوشمند و محصوالت هوشمند.

  فواید و مزایای انقالب صنعتی چهارم
طبق تحقیقات انجام شده، نسل چهارم صنعت می تواند باعث کاهش هزینه های 
ــتیک ۱۰ تا ۳۰  ــتیبانی و لجس تولید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، کاهش هزینه های پش
درصد و کاهش بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه های مدیریت کیفیت گردد. از سویی 
این انقالب در صنعت، مزیت های مهم دیگری را نیز ایجاد کرده است. برای مثال 
ــتری، امکان  ــخ گویی مش ــاه کردن زمان عرضه محصوالت به بازار، بهبود پاس کوت
ــتـانه تر  ــدون توجه به افزایش هزینه های تولید، محیط کاری دوس ــد انبوه ب تولی
ــتفاده کاراتر از انرژی و منابع طبیعی. متخصصـان  و منعـــطف تر و همچنین اس
ــب و کارها با استفاده از نسل چهارم صنعت قادر  پیـش بینـــی می کنند که کس

خواهند بود که بهره وریشان را تا ۳۰ درصد افزایش دهند.

  ایجاد هاب های نواری دیجیتال در سراسر اروپا
یکی از سیاست های اتحادیه اروپا برای تحقق اهداف انقالب صنعتی چهارم، ایجاد 
ــر اروپا است. طبق این سیاست، دانشگاه های  هاب های نواری دیجیتال در سراس
ــای نواری دیجیتال  ــی باید در هاب ه ــات عمومی پژوهش پژوهش محور و موسس
ــعه پیدا کنند و صنعت را برای انجام آزمایش ها توانمند سازند. در نهایت این  توس
ــد که ریسک سرمایه گذاری شرکت های کوچک و  ــاله منجر به این خواهد ش مس

ــتن به انقالب صنعتی چهارم کاهش پیدا کرده و باعث می شود  متوسط در پیوس
ــبیه سازی بهره مند گردند. عالوه بر این، هاب های  ــرکت ها از مزایای ش تا این ش
ــی به منابع مالی را تسهیل کرده و خدمات عمومی را  دیجتال باید بتوانند دسترس
ــعه این هاب ها در افق سال ۲۰۲۰،  ــرکت ها فراهم آورند. منابع مالی توس برای ش

۵۰۰ میلیون یورو خواهد بود.

  توسعه و ایجاد شراکت عمومی خصوصی
ــعه و ایجاد شراکت عمومی خصوص  ــت دیگر اتحادیه اروپا در این باره توس سیاس
ــت. شراکت بخش عمومی و خصوصی عالوه بر اینکه می تواند منابع مالی الزم  اس
ــعه انقالب صنعتی چهارم را در اروپا تسهیل نماید می تواند همکاری در  برای توس
ــهیل نموده و منجر به ارتقای توسعه قواعد و استانداردها  ــعه را تس تحقیق و توس
گردد. بر اساس برنامه کمیسیون اروپا، این شراکت باید حمایت قوی تری دریافت 
ــازی نوآوری های  ــتم واقعی به منظور یکپارچه س ــد تا به چارچوب و اکوسیس کن
صنعتی دیجیتال تبدیل شود. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ میلیارد یورو را 
برای حمایت از برنامه های نواری و پژوهش راهبردی شراکت عمومی خصوصی در 
ــت.با توجه به جهت گیری استراتژیک استانداردسازی، اتحادیه اروپا  نظر گرفته اس
پنج زمینه را تعیین کرده است که باید برای این تالش ها مهم باشد: اینترنت نسل 

پنجم، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء، تکنولوژی داده و امنیت سایبری.

  سرمایه گذاری عظیم اتحادیه اروپا برای انقالب صنعتی چهارم
ــه هدف سیاستی را تدوین کرده است  اتحادیه اروپا برای تحقق انقالب صنعتی س

که عبارت است از:
• تجاری سازی سریعتر تکنولوژی های تولید پیشرفته،

ــای انقالب  ــوالت و تکنولوژی ه ــمت تقاضا برای محص ــای س ــش کمبوده • کاه
صنعتی،

• ارتقای مهارت ها برای تولید پیشرفته.
ــت تکنولوژی های  ــر با محوری ــتی دیگ ــال ۲۰۱٦ برنامه سیاس همچنین در س
ــید. مهمترین ابزارهای تامین مالی طرح  دیجیتال در اتحادیه اروپا به تصویب رس
ــرمایه گذاری در صنعت دیجیتال شامل موارد زیر  ــده در این گزارش برای س ش

است:
• ۳٧ میلیارد یورو سرمایه گذاری در نوآوری های دیجیتال،

• ۵۰۰ میلیون یورو تامین مالی از صندوق اتحادیه اروپا و ۵ میلیارد دالر از منابع 
کشورهای عضو به منظور توسعه هاب های نواری دیجیتال،

• ٦.٧ میلیارد دالر برای توسعه خطوط اولیه تولید قطعات الکترونیکی هوشمند.

یکی از سیاست های اتحادیه اروپا 
برای تحقق اهداف انقالب صنعتی 
چه��ارم، ایج��اد هاب ه��ای نواری 
دیجیتال در سراس��ر اروپا است. 
طبق این سیاس��ت، دانشگاه های 
پژوهش محور و موسسات عمومی 
پژوهشی باید در هاب های نواری 
دیجیت��ال توس��عه پی��دا کنند و 
صنعت را ب��رای انجام آزمایش ها 

توانمند سازند.
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دسمورژه که مدیر تحقیقات موسسه سالمت ملی فرانسه است و سابقه کار در معتبرترین 
دانشگاه های دنیا )از جمله موسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا( را 
هم دارد، با کتاب خود بحث های زیادی در رابطه با نحوه فرزندپروری در دنیای امروزی 

بوجود آورده است.
او البته بیرون از محیط دانشگاهی هم تا حد زیادی محبوب است؛ کارخانه ابلهان دیجیتال 
یکی از پرفروش ترین کتاب ها در فرانسه است که به زبان های ایتالیایی و اسپانیایی هم 

ترجمه شده است.
ــمورژه این است که »بومیان دیجیتال« -  یکی از تکان دهنده ترین بحث های کتاب دس
کودکانی که بعد از عمومیت یافتن اینترنت به دنیا آمده اند - آی کیو یا بهره هوشی پایین تری 
نسبت به والدین خود دارند. او می گوید پیش از » بومیان دیجیتال«، همه نسل های جدید 
بهره هوشی باالتری نسبت به نسل های پیش از خود داشتند. او در گفت و گو با بی بی سی 

توضیح می دهد چرا چنین چیزی در حال رخ دادن است.

  آیا جوانان امروز اولین نسل در تاریخ هستند که نسبت به نسل قبل از 
خود بهره هوشی پایین تری دارند؟

بله. بهره هوشی از طریق آزمون های استاندارد اندازه گیری می شود. البته این آزمون ثابت 
نیست و به طور مداوم بازبینی می  شود. برای مثال آزمون والدین من با من یکسان نبود اما 

می توان یک گروه را با نسخه قدیمی آزمون امتحان کرد.
پژوهشگران در بسیاری نقاط دنیا با استفاده از این روش متوجه شدند آی  کیو از نسلی به 
نسلی دیگر افزایش یافته است. این پدیده »اثر فلین« نام دارد که اسم روانشناسی که برای 
اولین بار آن را توضیح داد، روی آن گذاشته شده است. اما اخیرا این روند در چندین کر 
معکوس شده است.درست است که عواملی نظیر نظام سالمت،  سیستم مدرسه و تغذیه 
در بهره هوشی تاثیر زیادی دارد. اما اگر به کشورهایی که عوامل اجتماعی- اقتصادی در 
آن ها برای چندین دهه نسبتا پایدار بوده اند نگاه کنیم، خواهیم دید » اثر فلین« در آن ها 

رو به کاهش گذاشته است.
ــورها، »بومیان دیجیتال« اولین کودکانی هستند که بهره هوشی پایین تری  در این کش

ادعای جنجالی دانشمند فرانسوی: فناوری دیجیتال مانع رشد مغزی کودکان می شود
میشل دسمورژه، عصب شناس فرانسوی می گوید:  »صرفا هیچ توجیهی برای بالیی که داریم بر سر بچه هایمان می آوریم، وجود ندارد. ما داریم آینده آن ها را به خطر 
می اندازیم.« او این ادعای جنجالی را در جدیدترین کتاب خود با عنوان »کارخانه ابلهان دیجیتال« مطرح کرده است. عنوانی که دسمورژه انتخاب کرده شاید دلنشین 

نباشد اما او می گوید نظراتش مستدل هستند.

ایرنه والسکز هرناندو
بی بی سی

نسبت به والدین خود دارند. این روند در کشورهایی نظیر دانمارک، نروژ، فنالند، هلند، 
فرانسه و... به ثبت رسیده است.

  آیا استفاده از فناوری دیجیتال باعث کاهش بهره هوشی شده است؟
ــفانه هنوز نمی توان نقش هر یک از عوامل را به طور خاص مشخص کرد. عواملی  متاس
نظیر آلودگی )به ویژه قرار گرفتن زودهنگام در معرض آفت کش ها( یا استفاده از ابزارهای 

دیجیتال.
آنچه به طور قطع می دانیم این است که استفاده از این ابزار، حتی اگر تنها عامل نباشد، تاثیر 

قابل توجهی در بهره هوشی کودکان دارد.
برخی مطالعات نشان داده اند با افزایش استفاده از تلویزیون و بازی های ویدئویی، میزان بهره 

هوشی و رشد شناختی کاهش می یابد.
استفاده از این ابزار پایه های اصلی هوش ما یعنی زبان،  تمرکز، حافظه و فرهنگ را تحت 
ــوند که به ما در  تاثیر قرار می دهد.) این  ها به عنوان مجموعه ای از دانش ها تعریف می ش

سازماندهی و درک جهان کمک می کنند.(
این تاثیرات در نهایت به افت قابل توجه در عملکرد تحصیلی منجر خواهند شد.

  چرا استفاده از ابزارهای دیجیتال چنین تاثیری دارد؟
دالیلش کامال مشخص هستند: کاهش کمیت و کیفیت تعامل با خانواده که برای رشد 
کالمی و عاطفی ضروری است. همین طور کاهش زمانی که برای فعالیت های سازنده تر ) 
انجام تکالیف خانه، موسیقی، هنر، مطالعه و …( اختصاص داده می شود، داشتن سبک 
زندگی بیش از حد بی تحرک که عالوه بر رشد جسمی، تکامل ذهنی را هم تحت تاثیر 

قرار می دهد.

  صفحه های نمایشگر چه آسیبی به سیستم عصبی می زنند؟
ــکل  ــاس تجربیات ش ــت و ویژگی های نهایی آن بر اس ــدام ثابت نیس ــن یک ان ذه

می گیرند.
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جهانی که در آن زندگی می کنیم و چالش هایی که با آن ها روبرو هستیم هم ساختار و هم 
عملکرد ذهن ما را تغییر می دهند. در این روند بخشی از مناطق مغز برای عملکردی خاص 
تخصص پیدا می کنند،  برخی شبکه  ها ایجاد و تقویت می شوند، برخی دیگر از بین می روند، 

برخی ضخیم تر و برخی نازک تر می شوند.
طبق مشاهدات، زمانی که برای تفریح و سرگرمی مقابل صفحه نمایش صرف می کنیم، 
تکامل ساختار و عملکرد مغز در درون شبکه های شناختی گوناگون مرتبط با زبان و دقت 

را به تعویق می اندازد.
باید تأکید کرد که همه فعالیت ها به یک اندازه در تقویت رشد مغزی موثر نیستند.

فعالیت های مربوط به مدرسه، مطالعه، موسیقی، هنر، ورزش و … در مقایسه با ابزارهای 
ــوند، قدرت بیشتری برای  ــتفاده می ش ــرگرمی اس دیجیتالی که به منظور تفریح و س
سازماندهی و تغذیه مغز دارند. مشکل این صفحات نمایش این است که که در روند رشد 

مغزی کودکان مان تغییر ایجاد می کنند و باعث ضعف آن می شوند.
اما برخی مطالعات نشان داده اند که به عنوان مثال بازی های ویدئویی به کودکان در کسب 
نتایج تحصیلی بهتر کمک می کنند. بگذارید صادقانه بگویم: این مزخرف محض است. این 
ایده ، یک شاهکار واقعی در تبلیغات به حساب می آید و اساسا بر پایه چند مطالعه پراکنده 
با داده های نادرست انجام شده که در مجالت فرعی منتشر شده اند و اغلب در تناقض با 

یکدیگر هستند.
در یک مطالعه تجربی جالب توجه، به کودکانی که درس شان خوب بود کنسول  بازی داده 
شد. بعد از ٤ ماه، مشخص شد آن ها زمان بیشتری را صرف بازی می کنند و وقت کمتری 
برای انجام تکالیف خود می گذارند. نمرات این دانش آموزان نزدیک به ۵۰ درصد افت داشت 

که در طول ٤ ماه میزان زیادی به حساب می آید.
در مطالعه ای دیگر، کودکان باید فهرستی از کلمات را یاد می گرفتند. یک ساعت بعد به 

برخی از آن ها اجازه بازی ویدئویی داده شد. دو ساعت بعد آن ها به رخت خواب رفتند.
صبح روز بعد، کودکانی که بازی نکرده بودند نزدیک به ٨۰ درصد و آن هایی که بازی کرده 

بودند، ۵۰ درصد از درس را به یاد داشتند.
ــواب و قدرت حافظه اختالل ایجاد  ــگران دریافتند که بازی در خ به این ترتیب پژوهش

می کند.

  آیا همه صفحه های نمایش به یک اندازه مضر هستند؟
هیچکس نمی گوید »انقالب دیجیتال« بد است و باید جلویش را گرفت.

آیا مهارت های اساسی کار با ابزارهای کامپیوتری را باید به دانش آموزان یاد داد؟ شکی در 
آن نیست. آیا تکنولو ژی دیجیتال می تواند ابزاری مرتبط در زرادخانه آموزشی معلمان به 
حساب بیاید؟ البته، اگر بخشی از یک پروژه آموزشی سازمان یافته باشد و همین طور اگر 

بکارگیری برخی نرم افزارها در ارتقا کیفیت انتقال مفاهیم آموزشی موثر عمل کند.
با این حال، وقتی یک ابزار دیجیتال در اختیار یک کودک یا نوجوان قرار می گیرد، تقریبا 
همیشه برای سرگرمی هایی به کار برده می شود که بیشترین اثرات مخرب را دارند. این 
کاربردها به ترتیب اهمیت عبارتند از: تلویزیون که صفحه نمایش شماره یک برای همه 
سنین است ) و برای تماشای فیلم ها، مجموعه های تلویزیونی، کلیپ های ویدئویی و... به کار 
می رود (، بعد بازی های ویدئویی )که اغلب هیجانی و خشن هستند( و در نهایت موردی که 

بیشتر در نوجوانان وجود دارد و جنون خودنمایی بیهوده در شبکه های اجتماعی است.

  کودکان تا چه اندازه مجاز به استفاده از ابزارهای دیجیتال به منظور تفریح 
و سرگرمی هستند؟

باید به آن ها گفته شود که استفاده از این ابزارها به مغز آسیب می زند،  در خواب  و فرایند 
اکتساب زبان اختالل ایجاد می کند، باعث افت تحصیلی و اختالل تمرکز می شود، خطر 
چاقی را باال می برد و بسیاری موارد دیگر. برخی مطالعات نشان داده وقتی با ارائه دلیل از 

کودکان و نوجوانان خواسته شود به مقرراتی عمل کنند، آن ها آسان تر آن را می پذیرند.
قبل از٦ سالگی ایده آل این است که کودک به هیچ وجه در معرض صفحه های نمایشگر 
ــه نمی توانید هر از گاهی با  ــت ک ــای دیجیتال قرار نگیرد. )البته معنایش این اس ابزاره

کودکانتان کارتون تماشا کنید.(
از ٦ سالگی به بعد کودکان می توانند تا نیم ساعت و یا حتی یک ساعت از صفحه های 
نمایشگر استفاده کنند. در صورتی که محتوا مناسب باشد و به اندازه کافی بخوابند، این 

مساله تاثیر منفی قابل مالحظه ای رویشان نخواهد داشت.
عالوه بر این صبح ها پیش از رفتن به مدرسه، شب ها قبل از رفتن به رخت خواب، وقتی در 
کنار دیگران هستند و مهم تر از همه در اتاق خواب نباید اجازه استفاده از ابزارهای دیجیتالی 

را داشته باشند.
اما پدر و مادرهایی که خودشان به طور مداوم به گوشی های تلفن همراه و کنسول های 
بازی چسبیده اند،  احتماال برای فهماندن مشکالت استفاده از این ابزارها به کودکان  خود 

کار سختی پیش رو خواهند داشت.

  ظاهرا برخی کشورها شروع به وضع قوانینی در رابطه با استفاده از ابزار 
دیجیتال کرده اند؟

بله، به خصوص در آسیا.به عنوان مثال در تایوان استفاده بیش از حد از صفحه نمایش 
نوعی کودک آزاری تلقی می شود. این کشور قانونی تصویب کرده که بر اساس آن والدینی 
که کودکان زیر ۲٤ ماه خود را در معرض هرگونه ابزار دیجیتال قرار می دهند ، جریمه های 
سنگینی دریافت خواهند کرد. همین طور والدینی که زمان استفاده از این ابزارها را برای 

کودکان بین ۲ تا ۱٨ سال خود محدود نمی کنند.
در چین هم تدابیر سختگیرانه ای برای نظارت بر میزان استفاده از بازی های ویدئویی در 
میان افراد زیر سن قانونی، اعمال شده است. کودکان و نوجوانان دیگر شب ها )از ساعت 
۱۰ شب تا ٨ صبح( اجازه بازی ندارند و در طول روز هم طی هفته تا 9۰ دقیقه می توانند 
از ابزارهای دیجیتال استفاده کنند که البته در آخر هفته ها و روزهای تعطیلی مدارس این 

میزان تا ۱٨۰ دقیقه افزایش می یابد.

  فکر می کنید این قوانین مفید هستند؟
من از ممنوعیت خوشم نمی آید و دوست ندارم هیچ کس به من بگوید دخترم را چطور 

بزرگ کنم.
با این حال واضح است که گزینه های آموزشی فقط در صورتی می توانند به شکلی آزادانه 

اعمال شوند که اطالعات صادقانه و جامعی در اختیار والدین قرار بگیرد.
به نظر من کارزاری که به شکلی منصفانه در رابطه با تاثیر استفاده از ابزارهای دیجیتال 
بر رشد، اطالع رسانی کند و دستورالعمل های واضحی داشته باشد، یک شروع خوب به 
حساب می آید. از جمله این که استفاده از صفحه های نمایش برای کودکان زیر ٦ ممنوع 
ــتر از ۳۰ تا ٦۰ دقیقه در روز از آن ها  ــنین باالتر هم اجازه نداشته باشند بیش ــود و س ش

استفاده کنند.
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اریکسون: تا پایان امسال، یک میلیارد نفر تحت پوشش 5G قرار می گیرند

اسرتاتژی مهم آمریکا جهت نفوذ پیرشفته در جنگ سایربی، اینرتنت باز است

شرکت اریکسون در گزارشی آورده است که شبکه نسل پنجم تلفن همراه تا پایان امسال 
حدود یک میلیارد نفر را پوشش می دهد.به گزارش دویچه وله، شرکت اریکسون که در 
رقابت با شرکت هواوی در حال توسعه شبکه زیر ساخت نسل پنجم اینترنت همراه است، 
ــت که این شبکه تا پایان امسال حدود یک میلیارد نفر را پوشش  ــی آورده اس در گزارش

ــون ادعا کرده است این شبکه تا سال ۲۰۲٦ می تواند  می دهد.آنگونه که شرکت اریکس
ــش دهد.در حالی اریکسون این اعداد را منتشر  ٦۰ درصد از جمعیت کره زمین را پوش
کرده است که به نظر می رسد مشترکین شبکه فایو جی در جهان تا پایان سال جاری 
به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر برسد.اریکسون پیش بینی می کند، تا سال ۲۰۲٦ حدود سه 
و نیم میلیارد نفر از این شبکه پرسرعت استفاده خواهند کرد.هم اکنون دو نوع فناوری 
در توسعه این شبکه در حال اجرا است که سرعت های متفاوتی دارد. در نوع اول فناوری 
امواج میلی متری استفاده می شود که سرعتی یک گیگابیت در ثانیه دارد. این روش در 
شهرهای بزرگ  کشورهای صنعتی عملیاتی می شود. در نوع دوم که سرعت کمتری دارد از 
فرکانس های زیر ٦ گیگاهرتز استفاده می شود. این نوع برد پایداری بیشتری دارد و احتماال 
برای کارهایی مانند خودروهای خودران کاربرد خواهد داشت. نسل پنجم اینترنت همراه 
زندگی بشر و رسانه ها را متحول خواهد کرد و سبب رایانش ابری، گسترش پزشکی از راه 
دور، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد شد.البته مشکل بزرگ جهت توسعه این 
فناوری، قیمت گران تجهیزات برای استفاده از آن است. پیش بینی می شود این تجهیزات 

در سال های آینده قیمت های متعادل تری پیدا کنند.

طبق سند استراتژی سایبری ملی ایاالت متحده آمریکا مصوب سال ۲۰۱٨ که به تصویب 
رئیس جمهور آمریکا رسید، یکی از استراتژی های مهم این کشور در جنگ سایبری، نفوذ 
ــت.طبق سند استراتژی سایبری ملی ایاالت متحده  در فضای مجازی با اینترنت باز اس
آمریکا، نفوذ پیشرفته در فضای مجازی با اینترنت باز، از استراتژی های مهم ایاالت متحده 
در جنگ سایبری به شمار می رود.بررسی ها نشان می دهد طبق سند استراتژی سایبری  
ملی آمریکا این کشور برای افزایش نفوذ و رویارویی با مسائل گسترده ای که منافعش را 
در فضای سایبری تهدید می کند و به چالش می کشد، باید در جایگاه رهبری بین المللی 
فعال بماند. لذا می توان گفت هدف اصلی آمریکایی ها برای نفوذ و سلطه بر جهان در عصر 
فناوری و اطالعات، حفظ طوالنی مدت باز بودن اینترنت و انحصار گرایی در آن است.از 
این رو ایاالت متحده آمریکا، شـــرکت هایش )مثل اپل، گوگل، مایکروسافت و دیـــگر 
شـرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات( را بر پایه قوانینی که وضع کرده است، جهت 
حمایت و ترویج یک اینترنت باز، اینتراپرابل، قابل اطمینان و ایمن ایجاد کرده است. در سند 
ملی استراتژی سایبری ایاالت متحده در این باره چنین آمده است: ما همچنان کار خواهیم 
کرد تا مطمئن شویم روش ما برای ایجاد یک اینترنت باز، مطابق استاندارد بین المللی است. 
ما همچنان روی باز داشتن دولت های اقتدارگرا که به اینترنت آزاد و باز به چشم یک تهدید 
سیاسی نگاه می کنند و اینترنت آزاد و باز را به یک وب اقتدارگرایانه تحت نظارت خود، در 

پوشش امنیت و مقابله با تروریسم تبدیل می نمایند، کار خواهیم کرد.
ــایبری ملی ایاالت متحده آمریکا، اقدامات و اولویت هایی را با هدف  ــند استراتژی س س
انحصـار گرایی اینترنت و اینترنت باز مقرر کرده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  محافظت و افزایش آزادی اینترنت
ـــــر و  دولت ایاالت متحده، آزادی اینترنت را به عنوان فعالیتی آنالین برای حقوق بش
آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی برگزاری تجمعات صلح آمیز، آزادی در دین 
یا عقاید و حق حفظ حریم شخصی آنالین، بدون در نظر گرفتن مرزهـــا و رسانــــه، 

تصــــور می کند. به عالوه آزادی اینترنت از جریان آزاد اطالعات آنالین حمایت می کند.
قوانین آزادی اینترنت ایاالت متحده شدیدا به امنیت ملی مرتبط است. آزادی اینترنت یک 
قانون کلیدی راهنماست که سایر مسائل سیاست خارجی ایاالت متحده را از جمله جرایم 
سایبری و فعالیت های مقابله با تروریسم، در نظر می گیرد. به همین دلیل، ایاالت متحده 
سایر کشورها تشویق می کند تا آزادی اینترنت را از طریق رویدادهایی نظیر ائتالف آنالین 

آزادی، که ایاالت متحده یکی از اعضای اصلی آن است افزایش دهند.
  همکاری با کشورهای همفکر، صنعت، دانشگاه و جامعه مدنی

ــورهای همفکر، صنعت، دانشگاه، جوامع مدنی و  ایاالت متحده به همکاری خود با کش
ــر و آزادی جهانی اینترنت و مقابله با تالش های  ــایر شرکا برای پیشرفت حقوق بش س
اقتدارگرایــانه ای که برای سانسور و توسعه نفوذ اینترنت صورت می گیرد، ادامه خواهد 
ــیله پشتیبانی های  داد. همچنین ایاالت متحده به حمایت خود از جوامع مدنی به وس
یکپارچه جهت توسعه تکنولوژی، آموزش ایمنی دیجیتال، حمایت سیاسی و پژوهش 

استمرار خواهد بخشید.
  ترویج یک مدل چند جانبه برای حاکمیت اینترنتی

ایاالت متحده به حضور فعال خود در مجامع جهانی ادامه خواهد داد. این حضــور باعـث 
می شود که از غلبه مدل چندجانبه حاکمیت اینترنتی در برابر ایجاد طرح های دولت 
ــبب تخریب آزادی و بازبودن اینترنت، ایجاد مانع بر سر راه ابتکارات و به  محوری که س
خطر افتادن عملکرد اینترنت می شوند، اطمینان حاصل نماید. مدل چند جانبه حاکمیت 
ــفاف و پایین به باال مورد اجماع تعریف می گردند که  اینترنتی به عنوان فرایندهایی ش
دولــت ها، بخش خصوصی، جوامع، دانشگاه ها و انجمن های فنی را قادر می سازد با 
مقررات برابر در اینترنت شرکت نمایند.دولت ایاالت متحده با شرکت فعاالنه در تشکیالت 
کلیدی، از قبیل شرکت اینترنتی برای نام ها و شماره های اختصاص یافته، انجمن های 
ــازمان ملل متحد و اتحادیه ارتباطات بین المللی از ماهیت باز و  حاکمیت اینترنتی، س

اینتراپرابل اینترنت در عرصه های چند جانبه و بین المللی دفاع خواهد کرد.
  ترویج  بازارهایی برای استعدادهای ایاالت متحده در سراسر جهان

ــژه ای در طراحی محصـــوالت و  ــی آمریکایی به طور وی ــوآوران و متخصصان امنیت ن
سرویـــس هایی برای افزایش توانایی ما در ارتباطات و تعامل جهانی شرکت نمـوده اند 
که از زیرساخت ارتباطات، داده و ابزارها در سراسر جهان حفاظت می کنند. ایاالت متحده 
به ترویج بازارهایی، همچنان تکنولوژی های نوظهوری که هزینــــه ایمــــن سازی را 
کاهش می دهند، برای استعدادهای آمریکایی در خارج از کشور ادامه خواهد داد. همچنین 
ایاالت متحده بکارگیری زیرساخت ها، ابتکارات، مدیریت ریسک، سیاست و استانداردهایی 
که در آینده دسترسی به اینترنت و قابلیت اینتراپرابلی، امنیت و پایداری اینترنت را در 

جهان تضمین می نماید توصیه خواهد کرد.
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رشوع آزمایش LG بر روی ربات های تحویل دهنده بار

بهبود امنیت شبکه 5G با استفاده از هواپیامهای بدون رسنشین
محقق گروه فناوری اطالعات و ارتباطات  DTICدر UPF، گفت: از یک سو، حفاظت 
از شبکه وقتی که توسط یک هواپیمای بدون سرنشین که به هم متصل شده و تداخل 
ــت، از سوی دیگر، در آینده، همان هواپیماهای بدون سرنشین  ایجاد می کند، مهم اس

می توانند به پیشگیری، ردیابی و بازیابی حمالت در شبکه های 5G کمک کنند.
ــایت پلیس فتا به نقل از helpnetsecurity، نوشت: 5G نحوه ارتباط ما را تغییر  س
می دهد، ظرفیت بزرگراه های اطالعات را چندین برابر می کند و به کلیه اشیاء روزمره 

امکان می دهد تا در زمان واقعی به یکدیگر متصل شوند.
استقرار آن یک انقالب واقعی تکنولوژیکی است، بدون برخی از خطرات امنیتی. تا زمانی 
که فناوری 5G به طور قطعی گسترش نیافته باشد، برخی از چالش ها برای حل و فصل 

باقی مانده اند، از جمله مشکالت احتمالی شنود، دخالت و سرقت هویت.
وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین  UAVکه به پهپادها نیز معروف هستند، به عنوان 
پشتیبانی کننده بسیاری از برنامه ها و خدمات مانند کشاورزی دقیق، جستجو و نجات 
یا در زمینه ارتباطات، برای استقرار موقت شبکه و گسترش و پوشش امنیت آنها ظاهر 

می شوند.
ــات  DTIC در UPF، در  ــی گراچی، محقق گروه فناوری اطالعات و ارتباط جیووان
ــت: » از یک سو، حفاظت از شبکه وقتی که توسط یک  ــاره کرده اس مطالعه اخیر اش
هواپیمای بدون سرنشین که به هم متصل شده و تداخل ایجاد می کند، مهم است. از 
سوی دیگر، در آینده، همان هواپیماهای بدون سرنشین می توانند به پیشگیری، ردیابی 

و بازیابی حمالت در شبکه های 5G کمک کنند.«
در ابتدا، استفاده از پهپادها برای جلوگیری از حمالت احتمالی، هنوز در مراحل اولیه 
ــت، و دوم آنکه، نحوه محافظت از شبکه در صورت آشفتگی توسط  تحقیقات خود اس
ــت. همانطور که گراچی توضیح می دهد: »یک پهپاد  ــیار واقع گرایانه تر اس پهپاد، بس
می تواند منبع تداخل در بین کاربران باشد. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که هواپیمای 
بدون سرنشین بسیار باال باشد و هنگامی که انتقاالت آن مسافت زیادی را طی می کنند، 

چون هیچ مانعی در راه، مانند ساختمان ها وجود ندارد.«
ــتگاه های پهپاد در شبکه های تلفن همراه آینده ممکن است مورد دوم را در  ادغام دس
ــلولی  معرض خطرات احتمالی حمله مبتنی بر پهپادها قرار دهد. پهپادها با اتصال س
ــار رادیویی را تجربه کنند که به احتمال زیاد از آن چه  ــت ویژگی های انتش ممکن اس

توسط یک کاربر زمینی تجربه شده است، متفاوت می باشد.

هنگامی که یک پهپاد کامالً باالتر از ایستگاه های پایه پرواز می کند، می توانند برنامه های 
تداخل یا حتی سرکشی مانند تلفن همراه متصل به پهپاد را بدون اجازه ایجاد کنند.

ــاس این فرضیه که شبکه های زمینی 5G هرگز ۱۰۰درصد ایمن نخواهند بود،  بر اس
نویسندگان این مطالعه همچنین پیشنهاد می دهند از پهپادها برای بهبود امنیت شبکه 

5G و فراتر از دسترسی بی سیم استفاده کنید.
محققان توضیح می دهند: »به طور خاص، ما در تحقیقات خود مسدود کردن، سرقت 
هویت، کالهبرداری، استراق سمع و مکانیزم های تخفیف را که توسط همه کاره بودن 

پهپادها امکان پذیر است، در نظر گرفته ایم«.
این مطالعه چندین زمینه را نشان می دهد که در آنها تنوع و تحرک سه بعدی پهپادها 
می تواند امنیت شبکه های بی سیم پیشرفته را در برابر استراق سمع، تداخل و »جعل« 

قبل از وقوع آنها یا برای تشخیص و بازیابی سریع بهبود بخشد.
گراچی توضیح می دهد: »این مقاله سواالت و دستورالعمل های تحقیقاتی باز، از جمله 
ــی و بستر تحقیق برای نمونه سازی اولیه و آزمایش فناوری های  نیاز به ارزیابی آزمایش

پیشنهادی را مطرح می کند«.

این ربات ها می توانند به تنهایی سوار آسانسور شوند و تا طبقه نهم و طبقه زیرزمین برای 
 LG Cloi Servebot تحویل جعبه های ناهار، ساندویچ و نوشیدنی حرکت کنند. ربات

سه کشو دارد که هر کدام می توانند تا ۱۵ کیلوگرم کاال را حمل کنند.
ال جی الکترونیکس گفت که آزمایشات سرویس تحویل ربات داخلی خود را آغاز کرده 
است. ربات های خدماتی شرکت ال جی، LG Cloi Servebot، محصوالت فروشگاه های 
 LG اداره می شوند، به هر کسی در پارک علمی GS۲۵ بزرگ را که توسط فروشگاه محلی

در سئول باشد، تحویل می دهند.
ال جی گفت، این ربات ها می توانند به تنهایی سوار آسانسور شوند و تا طبقه نهم و طبقه 

زیرزمین برای تحویل جعبه های ناهار، ساندویچ و نوشیدنی حرکت کنند.
 ربــات LG Cloi Servebot سه کشو دارد که هر کدام می توانند تا ۱۵ کیلوگرم کاال 

را حمل کنند.
مشتریان می توانند با استفاده از برنامه گپ KakaoTalk خود سفارش دهند. پس از انجام 
سفارش، کارمندان فروشگاه کاال های سفارش داده شده را در کشو های ربات قرار داده و 
مقصد را وارد می کنند.سپس ربات ها آماده شده و اطالعات مقصد خود را به صورت بی سیم 
به آسانسور مجاور می فرستند. وقتی ربات ها به مقصد رسیدند، با مشتری تماس گرفته و 
یا پیام می دهند تا مشتری ها از رسیدن آن ها مطلع شوند. شرکت LG گفت، کل مراحل 

حداکثر پنج دقیقه طول می کشد.
کسانی که ربات ها را مدیریت می کنند، می توانند وضعیت واحد ها را کنترل کرده و تاریخچه 

ــغول در ادارات  ــل آن ها را مرور کنند.ال جی گفت، این ربات ها برای کارگران مش تحوی
مناسب است و می توانند در وقت صرفه جویی کنند و ارتباط انسان با انسان را کاهش 
می دهند. این شرکت افزود که برای بهبود راحتی و تجربه کاربری خدمات تحویل، با 
ــه برند GS۲۵ را اداره می کند همکاری خواهد کرد. در ماه جوالی، ال  GS Retail ک
جی روبات هایی را در بیمارستان دانشگاه ملی سئول مستقر کرد تا به کارکنان در حمل 
تجهیزات پزشکی کمک کند. در ماه مارس نیز، ربات LG Cloi Servebots که به جای 
کشو قفسه دارد، در یک رستوران مستقر شدند تا سینی های غذا را به میز ها منتقل کنند. 

این ربات ها از آن زمان تاکنون در بیش از ۵۰ رستوران راه اندازی شده اند.
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حدود ۱3 درصد از بازار موبایل در اختیار شیائومی است

عرضه  پرچمدارهای هواوی با فناوری لنز مایع

با عرضه  کافی گوشی تلفن همراه توسط واردکنندگان، قیمت ها کاهش می یابد
ساناز توکلی افشار

ــندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی  رئیس اتحادیه فروش
تهران، گفت: قیمت ارز بر قیمت تلفن همراه اثرگذار است و در صورتی که واردکنندگان، 
گوشی های  تلفن همراه را به میزان کافی عرضه کنند، قیمت این کاال در بازار کاهش 
می یابد. ابراهیم درستی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با بیان اینکه قیمت 
ارز بر قیمت تلفن همراه اثرگذار است، گفت: در صورتی که واردکنندگان، گوشی های 

تلفن همراه را به میزان کافی عرضه کنند، قیمت این کاال در بازار کاهش می یابد.
درستی با اشاره به اینکه اصناف گرانفروش نیستند، اظهار داشت: واردکنندگان نباید این 

کاال را پیش خود نگه دارند بلکه باید آن را به موقع بین اصناف توزیع کنند.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش قیمت دالر بیشتر اصناف کاالهای 
صوتی، تصویری و الکتریکی در حالت ورشکستی قرار گرفته اند و اگر کاال به میزان کافی 

در بازار توزیع شود، قیمت پایین می آید و وضعیت فروش نیز بهتر میشود.
ــتی با بیان اینکه بیشتر مغازه های فعاالن این صنف استیجاری است و برخی از  درس
آنها باید ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان به صاحب مغازه اجاره پرداخت کنند، بیان کرد: 
ویترین مغازه ها بیشتر با ماکت گوشی تزئین شده است و این نشان می دهد موجودی 
کاالی آنها زیاد نیست. وی بیان کرد: مغازه داران بیش از متقاضیان تمایل دارند تا کاالی 

خود را بفروشند وبتوانند وجه چکهای شان را بپردازند و امرار معاش کنند.
ــندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی  رئیس اتحادیه فروش
تهران همچنین بیان کرد: 9۰ درصد از گوشیهای تلفن همراه در بازار وارداتی است و 

بیشتر آنها با قیمت باالی سه میلیون تومان به فروش می رود.
ــر میبرد، ابراز امیدواری کرد با تثبیت  ــتی با بیان اینکه اکنون بازار در رکود به س درس
قیمت ارز، واردکنندگان، گوشیهای تلفن همراه خود را با قیمت روز در اختیار اصناف 

قرار دهند و قیمتها کاهش یابد.

ــان می دهد این شرکت توانسته است بخش قابل  ــرکت شیائومی نش گزارش مالی ش
توجهی از بازار تلفن همراه را به خود اختصاص دهد. شرکت شیائومی به واسطه تولید 
گوشی و محصوالت مربوط به دنیای فناوری در چند سال اخیر به یکی از بزرگ ترین 
شرکت های چینی فعال در زمینه تکنولوژی تبدیل شده است. بخش عمده ای از فروش 
این شرکت مربوط به گوشی های هوشمند می شود، اما نباید از سایر محصوالت تولید 
ــده توسط شیائومی غافل شد و باید گفت شیائومی یکی از بزرگ ترین شرکت های  ش
ــازنده محصوالت مربوط به لوازم جانبی و اکسسوری های موجود برای گوشی های  س
ــمند و همچنین لوازم خانگی است. به تازگی نیز شرکت شیائومی گزارش مالی  هوش
ــر کرده است که نشان می دهد این شرکت توانسته است با فروش  اخیر خود را منتش
ــیار خوبی را در بین  ــی و در آمد ٧.۲ میلیارد دالری، موفقیت بس ٤٦.٦ میلیون گوش
شرکت های چینی به دست آورد. بر اساس اطالعات منتشر شده از شیائومی، این شرکت 
توانسته است میزان فروش گوشی های هوشمند خود را نسبت به سال گذشته حدود 
٤۵.۳ درصد بیشتر کند و در حال حاضر ۱۳.۵ درصد از کل بازار گوشی های هوشمند 
را در اختیار گرفته است.شیائومی در گزارش مالی خود همچنین اعالم کرد که فروش 
گوشی های این شرکت در چین نسبت به سال گذشته حدود ۳٤.۵ درصد رشد داشته 

ــت و سود خالص این شرکت به ٤.۱ میلیارد دالر رسیده است. عالوه بر این فروش  اس
گوشی های شیائومی در بازار جهانی نیز افزایش داشته و درآمد خالص این شرکت در 

بازار جهانی با افزایش ۵۲.۱ درصدی به حدود ٦ میلیارد دالر رسیده است.
در بخش درآمد حاصل از اینترنت اشیاء نیز باید گفت شرکت شیائومی حدود ۱٦ درصد 
پیشرفت داشته و در حال حاضر این شرکت توانسته است درآمد ۲.٧ میلیارد دالری از 

اینترنت اشیاء به دست آورد.

ــال آینده میالدی فناوری لنـــزهای مایـــع را در  ــرکت چینی هواوی تصمیم دارد از س ش
گجـــت های پرچمدار خود استفاده کند. به گزارش گیزموچاینا، گزارشی جدید حاکی از آن 
است که هواوی در مراحل پایانی تست لنزهای مایع است. این نوع لنز روی ثبات تصویر و مدت 
زمان فوکوس تاکید می کند و بنابراین تجربه بصری جالب و بهبود یافته ای برای کاربران فراهم 
می کند. براساس گزارش مذکور مدت زمان فوکوس به چند میلینیوم ثانیه کاهش می یابد تا 
با چشم انسان رقابت کند. پیش بینی می شود فناوری لنز مایع نخست در دوربین تله فوتو به 
کار گرفته شود تا به جای حرکت دادن لنزها از طریق ولتاژ متغیر، شکل مایع را تغییر دهد و در 
نتیجه فوکوس نور را دگرگون می کند. عالوه بر آن لنز مایع در مقایسه با لنزهای استاندارد دوام 
باالتری دارد و در مقابل شوک عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. طبق همین گزارش، احتماال 
لنز جدید هواوی باحسگر IMX٧٨۲ سونی جفت شود تا کیفیت بصری باالتری ارائه کند. البته 
این حسگر هنوز از سوی شرکت سونی معرفی نشده است. هواوی در آوریل ۲۰۲۰ میالدی حق 
امتیاز اختراع لنز مایع برای ماژول دوربین هوشمند را ثبت کرد. ماژول لنز مایع شامل یک موتور 

متحرک، نگهدارنده دوربین و یک سخت افزار الکترونیکی است تا لنز مایع را حرکت دهد.
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تولید تبلت و نوت بوک اپل به ویتنام منتقل می شود

استفاده گوشی Galaxy Z Fold3 از دوربین زیر نمایشگر

موتوروال موبایل ارزان با دوربین 48 مگاپیکسلی تولید کرد

بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت سامسونگ قصد دارد اولین دوربین زیر نمایشگر 
خود را در گوشی Galaxy Z Fold۳ قرار دهد.

ــی با دوربین زیر نمایشگر  ــاخت اولین گوش ــته بود که اخباری درباره س ماه گذش
توسط شرکت سامسونگ در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس اخبار منتشر شده 
ــونگ قصد دارد اولین دوربین زیر نمایشگر خود را در گوشی  ظاهرا شرکت سامس
ــرکت سامسونگ  Galaxy Z Fold۳ قرار دهد و به این ترتیب پرچمدار بعدی ش
ــگر استفاده نخواهد کرد. حال  ــی Galaxy S۲۱ از دوربین زیر نمایش یعنی گوش
ــان می دهد احتمال استفاده از  ــر شده اس که نش اخباری در فضای مجازی منتش

دوربین زیر نمایشگر در گوشی Z Fold۳ بسیار باال است.
ــت که سامسونگ یک  یکی از منتقدان دنیای فناوری نیز به تازگی اعالم کرده اس
نمایشگر پشتیبانی کننده از UDC را طراحی کرده است که بین پیکسل های آن 
فاصله وجود دارد و باعث می شود نور به راحتی از آن عبور کند اما این موضوع باعث 
ــی دچار شکست شود و سامسونگ قصد دارد با  ــود نور هنگام خروج از گوش می ش
تغییر در ساختار این نمایشگر این مشکل را از بین ببرد. گفتنی است ماژول دوربین 

استفاده شده در این گوشی توسط LSI تولید خواهد شد.
   افزایش فاصله بین پیکسل های نمایشگر باعث پایین آمدن کیفیت 

نمایشگر نخواهد شد
ــگر فاصله پیکسل ها از هم زیاد است  عالوه بر این صرفا در ناحیه باالی این نمایش

ــایر نقاط نمایشگر از تراکم پیکسلی بسیار باالیی بهره می برند و کاربران نباید  و س
ــگر باشند. برای درک راحت تر این موضوع تصویری در فضای  نگران کیفیت نمایش

مجازی منتشر شده است که به طور واضح این موضوع را نمایش می دهد.
ــی Galaxy Z Fold۳ در فضای  ــاره گوش ــر اطالعات زیادی درب ــال حاض در ح
مجازی منتشر نشده است اما انتظار می رود شرکت سامسونگ این گوشی را در سه 
ماهه سوم سال ۲۰۲۱ وارد بازار کند؛ با این حال برای کسب اطالعات بیشتر درباره 
ــط شرکت سامسونگ  ــتر توس ــی باید تا زمان اعالم اطالعات بیش عرضه این گوش

منتظر ماند.

شرکت فاکسکان برای تعدیل ریسک ادامه جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، تولید 
بخشی از دستگاههای آی پد و مک بوک اپل را از چین به ویتنام منتقل خواهد کرد.

یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت: فاکسکان در حال ساخت خطوط مونتاژ محصوالت 
تبلت و نوت بوک اپل در استان باک گیانگ ویتنام است که در نیمه اول سال ۲۰۲۱ 

راه اندازی خواهند شد.
شرکتهای اپل و فاکسکان در این باره اظهارنظر نکردند.

در دوران ترامپ، بسیاری از تولیدکنندگان ظرفیت تولیدشان را از چین به کشورهای 
دیگر از جمله ویتنام، مکزیک و هند منتقل کردند تا از پیامدهای جنگ تجاری میان 

آمریکا و چین از جمله تعرفه های تنبیهی در امان باشند.
شرکای اپل ظرفیت تولید آیفون در هند را افزایش داده اند و شرکتهایی که ایرپاد مونتاژ 

می کنند، به خطوط مونتاژ در ویتنام افزوده اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، فاکسکان اوایل هفته جاری ۲٧۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
جدید اعالم کرد که به گفته یک منبع آگاه از فعالیتهای این شرکت، برای ویتنام بوده 

است.

ــام موتو ای ٧ با قیمت  ــی جدید ارزان قیمت به ن ــرکت موتوروال از تولید گوش ش
مناسب خبر داده است. این گوشی دارای دوربین قدرتمند ٤٨ مگاپیکسلی است.

ــلش گیر، موتوروال مدتی است برای جلب نظر خریداران گوشی های  به گزارش اس
ــت. تازه ترین  ــب روی آورده اس ــمند به تولید تلفن های همراه با قیمت مناس هوش
ــی موتو ای ٧ است که دوربین  ــت گوش ــده بر مبنای این سیاس ــی عرضه ش گوش

قدرتمندی دارد.
ــک دوربین ۲  ــلی اصلی دارای ی ــده عالوه بر دوربین ٤٨ مگاپیکس ــی یادش گوش
ــل در دوربین های  ــتفاده از فناوری کوآد پیکس ــلی ماکرو نیز هست. اس مگاپیکس
ــده به خصوص در تاریکی شب  ــده کیفیت عکس های گرفته ش ــده باعث ش یادش

باال باشد.
ــی می توان به سیستم عامل اندروید ۱۰، نمایشگر  از جمله دیگر امکانات این گوش
ــه 9 و باتری ٤۰۰۰ میلی  ــبت ۲۰ ب ــس ویژن اچ دی پالس با نس ــی مک ٦.۵ اینچ

آمپری اشاره کرد.
ــت. باتری این گوشی بعد از  ــی مدیاتک هلیو جی ۲۵ اس پردازنده اصلی این گوش

شارژ کامل ۳٦ ساعت استفاده از آن را ممکن می کند. قیمت این گوشی با امکانات 
متنوعی که دارد تنها ۱۲۰ یورو است که کاماًل مناسب به نظر می رسد.
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بررسی سری ۱2 آیفون از ارزان ترین تا گران ترین مدل

وان پالس گوشی با نمایشگر ۶.۵۵ اینچی عرضه می کند

توقف عرضه  سری گلکسی نوت سامسونگ!

ــت و  ــل اکنون برای خرید موجود اس ــری ۱۲ آیفون اپ ــار مدل س چه
ــی، دوربین، ظرفیت  ــدام تفـــاوت هایی در اندازه صفحه گوش هـــرک

حافظه و مواد بکار رفته در ساخت دارند.
ــایت یاهو فاینانس در گزارشی به بررسی مدل های سری ۱۲ آیفون  س
ــت. آیفون ۱۲ مینی  ــات مفید مربوط به آنها پرداخته اس ــل و اطالع اپ
ــندند، آیفون ۱۲ برای کسانی  ــانی که گوشی کوچک می پس برای کس
ــی خواهند، آیفون ۱۲  ــدون یک قیمت باالتـــر م ــه صفحه بزرگ ب ک
ــتم دوربین بهتر می خواهند، مناسب  ــانی که یک سیس پرو برای کس
ــت در حالی که آیفون ۱۲ پرو مکس برای کسانی مناسب است که  اس
ــد و در عین حال حاضرند پول  ــه این گزینه ها را یکجا می خواهن هم

باالتری بپردازند.

رندرهایی از موبایل جدید وان پالس منتشر شده که نشان می دهد این دستگاه 
نمایشگری ٦.۵۵ اینچی دارد.

ــه نام »وان پالس9  ــت، رندرهایی از موبایل جدید وان پالس ب ــه گزارش انگج ب
ــتگاه لبه هایی خمیده و ٦.۵۵ اینچی  ــگر این دس ــده است. نمایش پرو« فاش ش
است. بنابراین در دست گرفتن آن راحت تر از نسخه های پیشین ٦٦.٧ اینچـی 

است.
ــی نوت ۲۰ دارای برجستگی است. البته دستگاه  دوربین پشتی نیز مانند گلکس

وان پالس احتماال ٤ دوربین پشتی خواهد داشت.
در رندرهای فاش شده اطالعاتی درباره مشخصات دستگاه وجود ندارد اما احتماال 
ــتفاده می شود. همچنین  ــنپ دراگون ٨۰۰ در آن اس ــه های اس ــری تراش از س

حسگرهای دوربین نیز ارتقا می یابند.
پیش بینی می شود موبایل »وان پالس9 پرو« در ماه مارس عرضه می شود. البته 

احتمال دارد طراحی دستگاه در چندماه آینده تغییر کند.

ــی توقف عرضه مدل های سری  ــونگ الکترونیکس در حال بررس ــرکت سامس ش
گلکسی نوت در سال آینده است.

گلکسی نوت که برای صفحه نمایش بزرگ و قلمش معروف است یکی از دو سری 
گوشی گران قیمت سامسونگ بوده و سری دیگر گلکسی اس است که با امکانات 

قابل توجه مصرف کنندگان را جذب خود کرده است.
ــی اس  ــری گلکس یکی از منابع آگاه به رویترز گفت: مدل اس ۲۱ که پرچمدار س
ــت و نسل جدید گوشی تاشوی سامسونگ هم قرار است با  ــت، قلم خواهد داش اس

قلم عرضه شود که به صورت جداگانه فروخته می شود.
دومین منبع آگاه اظهار کرد: تالشهای توسعه سامسونگ که تاکنون معطوف سری 

گلکسی نوت شده بود، اکنون به مدلهای گوشی تاشو متمرکز خواهد شد.
تام کانگ، تحلیلگر شرکت کانترپوینت در این باره اظهار کرد: پیش بینی می شود 
فروش سری نوت سامسونگ امسال یک پنجم کاهش پیدا کرده و به هشت میلیون 
دستگاه برسد در حالی که فروش سری اس پنج میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده 

و به حدود ۳۰ میلیون دستگاه می رسد.
گلکسی نوت ۲۰ امسال با قیمت 999 دالر در آمریکا عرضه شد در حالی که قیمت 

گلکسی اس ۲۰ مانند آیفون ۱۲ از ٧99 دالر شروع می شود.
ــتین مدل سری نوت را در سال  ــاس گزارش رویترز، سامسونگ عرضه نخس بر اس
ــد در آن  ــی دارای صفحه نمایش بزرگتر، موفق ش ۲۰۱۱ آغاز کرد و با عرضه گوش

سال از اپل به عنوان بزرگترین سازنده گوشی هوشمند در جهان سبقت بگیرد.
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دوربین تلفن همراه با دقتی بیش از چشم انسان تولید می شود

تعداد اپلیکیشن  های مربوط به کسب وکار در آمریکا در دوران کرونا افزایش یافت

VoLTE به تلفن های همراه با قابلیت Google Fi محدود شدن خدمات

شرکت سامسونگ در تالش است یک دوربین عکاسی جدید برای نصب بر روی گوشی های 
هوشمند با دقت ٦۰۰ مگاپیکسل تولید کند. قدرتمندترین دوربین این شرکت تا به حال 

۱۰٨ مگاپیکسلی بوده است.به گزارش هندوستان تایمز، نوشت: با توجه به اینکه دقت 
ــم انسان در حدود ۵٧٦ مگاپیکسل است، این دوربین قدرتمند از چشم انسان هم  چش
توانایی بیشتری برای مشاهده جزئیات و زوم کردن بر روی آنها خواهد داشت.در شرایطی 
ــونگ هنوز در این زمینه به طور رسمی موضع گیری نکرده، منابع نزدیک به  که سامس
این شرکت می گویند سامسونگ چنین دوربینی را بر روی گوشی های جدید خود نصب 
خواهد کرد تا امکان تهیه ویدئوهایی با دقت ٤K و ٨K فراهم شود. از این طریق می توان 
بدون کاهش کیفیت در زمان عکاسی و فیلم برداری بر روی سوژه یا سوژه ها زوم کرد.البته 
حسگر چنین دوربینی کم و بیش بزرگ بوده و ۱۲ درصد از کل فضای پشت گوشی را 
اشغال می کند و ارتفاع آن نیز ۲۲ میلیمتر خواهد بود و بنابراین قرار دادن چنین گوشی 
ــتفاده از آن با چالش هایی همراه خواهد بود. در دو سال اخیر گوشی های  در جیب و اس
متعددی با دوربین ٤٨، ٦٤ و ۱۰٨ مگاپیکسل تولید شده اند، اما تولید گوشی با دوربین 

٦۰۰ مگاپیکسلی انقالبی در این زمینه خواهد بود.

طبق اعالم شرکت گوگل، پروژه Google Fi روی گوشی  های قدیمی پشتیبانی نخواهند 
شد و به تلفن های همراه با قابلیت VoLTE خدمات ارائه می دهد.

ــت که در دسترس کاربران قرار دارد؛ این  ــرویس ارتباطی اس پروژه Google Fi یک س
نرم افزار متمرکز روی بحث ارتباط افراد با یکدیگر بر بستر اینترنت و شبکه است که در 
حال حاضر بسیاری از افراد در سراسر جهان از این نرم افزار استفاده می کنند. اما به تازگی 
شرکت گوگل اعالم کرده است که قصد دارد محدودیت جدیدی را برای این برنامه در نظر 
بگیرد که باعث می شود کاربرانی که از گوشی های قدیمی استفاده می کنند، به این نرم افزار 
دسترسی نداشته باشند. بر اساس اعالم شرکت گوگل این شرکت قصد دارد به پشتیبــانی 
پـــــروژه Google Fi از گوشی هایی که از فناوری VoLTE استفاده نمی کنند پایان 
دهد. این تصمیم گوگل ظاهرا به دلیل تصمیم جدید اپراتور T-Mobile مبنـــی بـر 

جمع آوری فناوری 3G از دکل های خود و جایگزین کردن آن با فناوری 5G است.
در ماه ژوالی نیز شرکت T-Mobile اعالم کرد قصد دارد از ارائه خدمات به دستگاه هایی 
که از فناوری VoLTE پشتیبانی نمی کنند خودداری کنند چرا که دستگاه هایی که از این 
فناوری پشتیبانی نمی کنند در هنگام مکالمه به شبکه 3G تغییر پیدا می کنند و از آنجایی 

که این فناوری در حال جمع شدن است، افراد باید به فکر خرید گوشی جدید باشند.
از طرفی هم نباید فراموش کرد این اپراتور شریک شرکت گوگل است و تصمیمات هر 

ــرکت بر دیگری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت، به همین دلیل اپراتور  کدام از این دو ش
 Google Fi خبر از پرداخت غرامت صد دالری به افرادی که از نرم افـــزار T-Mobile
خریدی انجام داده باشند، داد. به این ترتیب کاربران باید به فکر خرید یک گوشی جدید 
با فناوری VoLTE باشند تا بتوانند از تمام خدمات گوگل استفاده کنند چرا که امکان 

محدود شدن سایر خدمات گوگل در آینده وجود دارد.

اطالعات منتشر شده نشان می دهد که با شیوع ویروس کرونا، تعداد اپلیکیشن  های مربوط 
به کسب و کار در آمریکا افزایش یافته است.اطالعاتی که توسط اداره سرشماری آمریکا 
گردآوری شده است نشان می دهد که اپلیکیشن های کسب و کار در سراسر این کشور از 
سوم اکتبر سال ۲۰۱9 چهل درصد رشد داشته اند؛ این باالترین رکورد در طول ۱۳ سال 
اخیر بوده است و شامل کسب و کار های »پر طرفدار« می شود که به ایجاد شرکت ها و 
استخدام کارکنان متصل هستند.موج جدید استارتاپ ها می تواند مستقیما به تالش های 
دولت در مهار همه گیری بیماری کرونا مرتبط باشد، که حمایت از درآمد ها را نسبت به 

حمایت شغلی در اولویت قرار داد. طبق این اطالعات، عوامل »هم برای مردم، نیــاز )از 
ــان( و هم روش و طریقه رفع آن )امنیت اقتصادی بیشتر( را ایجاد  ــت دادن شغلش دس
کرد تا ریسک پیدا کردن یک کسب و کار را بپذیرند«. آمار اداره سرشماری ممکن است 
توسط افرادی که کسب و کار راه می اندازند تا واجد شرایط چک حمایتی شوند به عالوه 
مجموعه ای از اپلیکیشن هایی که در آغاز قرنطینه مربوط به همه گیری متوقف شدند، 
دست کاری شده باشد. این همه گیری و محدودیت های مربوط به آن راه اندازی کسب 
ــان تر کرده است. اطالعات اداره سرشماری آمریکا نشان  و کار های دیجیتال محور را آس
می دهد که در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۵ میلیون نفر درخواست شماره شناسایی کارفرما ها 
را داشته اند، و این چیزی است که یک کسب و کار برای شروع فعالیت به آن نیاز دارد. در 
کل سال ۲۰۱9 تعداد درخواست ها ۲.٧ میلیون نفر بود. در شهر کنتاکی، در سال ۲۰۲۰ 
حدود ٨۰۰ اپلیکیشن کسب و کار جدید به وجود آمد که نسبت به ۵9۰ حوزه فعالیت 
در سال ۲۰۱9، ۳۲.۲ درصد رشد داشته است. لکسینگتون نیز مدت زیادی سرچشمه 
استارتاپ ها در کشور بوده است و کنتاکی را به سمت »ظرفیت های نوآوری«، که توانایی 
تولید و استفاده از ایده های جدید در محدوده ای از سازمان ها یا شرکت های یک صنعت 
است، هدایت می کند.تیم توسعه اقتصادی بازرگانی لکسینگتون برآورد کرد که ظرفیت 

نوآوری شهر از دستیابی به سرمایه انسانی و تولید علم ناشی می شود.
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آن سوی
مرزها

حمزه فاتح

فیسبوک ارز دیجیتال خود را ژانویه 202۱ به بازار آمریکا می آورد

قوانین جدید انگلیس برای کنترل گوگل و فیسبوک

سیاستمداران آمریکایی خواهان از بین بردن هواوی هستند!

ــط شرکت فیسبوک توسعه یافته در اوایل سال  طبق گزارش ها ارز دیجیتالی که توس
آینده به دست کاربران آمریکا می رسد.بر اساس اطالعات منتشر شده، شرکت فیسبوک 
ــال آینده وارد بازار جهانی کند. طبق  در نظر دارد ارز دیجیتال لیبرا را در ماه ژانویه س
ــبوک توسعه یافته در اوایل سال  ــط شرکت فیس گزارش ها این ارز دیجیتالی که توس
ــت کاربران آمریکا می رسد. زمانی که لیبرا ابتدا معرفی شد قرار بود یک  آینده به دس
ارز دیجیتال بر اساس دیگر ارزهای موجود در فضای رمز ارزها باشد.این یعنی رمز ارز 

جدید با ارزهای دنیای بیرونی مطابقتی نداشت و مخلوطی از رمز ارزهای دیگر بود. به 
دنبال معرفی این فناوری بسیاری از بانک ها و تنظیم کنندگان نگران این مدل از رمز 
ارزها بودند. به همین دلیل شرکت فیسبوک تغییراتی در فناوری رمز ارز خود ایجاد کرد. 
ــازنده اظهار داشته که لیبرا با ارزهای یورو، دالر، پوند و دالر  ــرکت س در حال حاضر ش
سنگاپور مطابقت دارد.به دنبال عرضه رمز ارز لیبرا شرکت فیسبوک در نظر دارد ارزهای 
دیجیتالی دیگری را نیز به بازار جهانی معرفی کند و سرمایه گذاری جداگانه ای بر روی 
آن ها داشته باشد. همچنین انتظار می رود شرکت فیسبوک کیف دیجیتالی ویژه  خود 
را برای رمز ارز لیبرا توسعه دهد و در اختیار کاربرانش بگذارد.این کیف پول که در ابتدا 
کالیبرا نام داشت عنوان آن در ماه می به نووی تغییر یافت. اطالعات حاکی از آن است 
کاربرانی که به رمز ارز جدید فیسبوک دست پیدا می کنند قادر خواهند بود با استفاده 
ــنجر و واتس اپ معامالت خود را صورت دهند. فیسبوک انتظار دارد  از برنامه  های مس
کاربران از نرم افزار نووی استقبال کنند و تراکنش هایشان را با آن انجام دهند.گفتنی 
 Farfetch، Lyft، Shopify، Spotify ــرکت های است؛ رمز ارز لیبرا با همکاری ش
ــده در نتیجه ممکن است این مجموعه ها نیز  ــبوک ساخته ش و Uber در کنار فیس
برنامه ای ویژه برای انجام تراکنش های کاربران خود تولید کنند. شرکت های دیگر تاکنون 

اطالعاتی در رابطه با اهداف خود درباره رمز ارز جدید منتشر نکرده اند.

موسس هواوی، گفت: موج تحریم های پشت سرهم آمریکا علیه هواوی در نهایت به ما 
نشان داد برخی سیاستمداران آمریکایی به جای اصالح ما، خواهان از بین بردن ما هستند.
ــمند »آنر« را  به گزارش گیزموچاینا، در اوایل ماه جاری میالدی هواوی برند تلفن هوش
فروخت. دلیل این اقدام محدودیت های سختگیرانه ای است که آمریکا برای این شرکت 
چینی وضع کرده است.هواوی به دلیل تحریم های آمریکا نمی تواند با تهیه کنندگان 
آمریکایی از جمله گوگل همکاری کند و دسترسی به سرویس های موبایل این شرکت 
ــته رن ژنگفی موسس هواوی در پیامی به  ــده است. روز گذش از جمله اندروید قطع ش
کارمندان »آنر« از آنان خواست سختکوش تر باشند تا فعالیت های شرکت جدید باالتر 
از حد انتظارات باشد. او در ادامه اشاره کرد تصمیم به فروش برند» آنر« برای حفظ شغل 
میلیون ها کارمند این برند، بسیار سخت بوده است. ژنگفی در سخنرانی خود گفت: موج 
تحریم های پشت سرهم آمریکا علیه هواوی در نهایت به ما نشان داد برخی سیاستمداران 
آمریکایی به جای اصالح ما، خواهان از بین بردن ما هستند.آمریکا سال گذشته هواوی را 
در فهرست سیاه وزارت بازرگانی قرار داد و به این ترتیب صادرکنندگان تجهیزات از جمله 

ــال آینده میالدی قوانین جدید رقابت را ارائه می کند تا به گوگل و  دولت انگلیس س
فیسبوک اجازه ندهد بر شرکت های کوچک سلطه و از مشتریان سواستفاده کنند.

به گزارش رویترز، واحد جدیدی در سازمان »رقابت و بازارهای انگلیس« قوانین جدیدی 
برای کنترل شرکت های فناوری از جمله گوگل و فیسبوک در حوزه تبلیغات دیجیتال 

وضع کرده است. دولت انگلیس سال آینده میالدی قوانین جدیــد رقابت را ارائــــه 
می کند تا به گوگل و فیسبوک اجازه ندهد بر شرکت های کوچک سلطه و از مشتریان 
ــتفاده کنند.این قانون توسط یک واحد مخصوص در سازمان »رقابت وبازارهای  سواس
ــود. واحد تازه تاسیس شده به نام » بازار دیجیتال«، از  انگلیس«)CMA( اجرا می ش
ماه آوریل فعالیت خود را آغاز کرده و احتماال قدرت تعلیق و مسدود کردن تصمیــــم 
شرکت های فناوری را دارد و در صورت عدم همخوانی با قوانین، می تواند جریمه های 
ــازمان رقابت و بازارهای انگلیس، گوگل و فیسبوک بر بازار  مالی وضع کند.به گفته س
تبلیغات دیجیتال انگلیس سلطه دارند. به طوریکه از ۱٤ میلیارد پوندی که در ۲۰۱9 

صرف هزینه تبلیغات دیجیتال شده، ٨۰ درصد در این دو شرکت صرف شده است.
هر دو شرکت آمریکایی اعالم کرده اند با دولت و قانونگذاران انگلیس در حوزه تبلیغات 
دیجیتال همکاری می کنند ، از جمله آنکه به کاربران اختیارات بیشتری درباره  کنترل 
اطالعات و تبلیغاتشان می دهند.به گفته دولت انگلیس شرکت های فناوری باید درباره 
شیوه کنترل اطالعات مشتریان شفاف سازی کنند و از سوی دیگر محدودیت هایی که 

سبب می شود استفاده از پلتفرم های رقیب محدود شود نیز حذف خواهند شد.  
واحد »بازار دیجیتال« سازمان »رقابت و بازارهای انگلیس« سال جاری میالدی اعالم 

کرده بود باید قوانین جدیدی برای کنترل شرکت های بزرگ فناوری وضع شود.

شرکت های تراشه سازی برای همکاری با این شرکت چینی باید از دولت اجازه دریافت 
ــد. وزارت بازرگانی آمریکا این قوانین را اخیرا اصالح کرده و به هواوی اجازه خریــد  کنن

تراشه های 4G را داده است.
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تاکسی هوایی در کره جنوبی راه اندازی شد

با الگوی تجاری پنج غول فناوری اطالعات دنیا در فضای مجازی آشنا شوید

شرکت های بزرگ فناوری اطالعات ایاالت متحده آمریکا، الگوهای تجاری جداگانه ای 
ــرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات ایاالت متحده آمریکا  برای درآمدزایی دارند.ش
موسوم به آگفام )آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت( در عرصه فضای مجازی 
داخلی و بین المللی، الگوهای تجاری مختلفی را برای درآمدزایی و کسب و کار مد نظر 
ــرار داده اند. در این گزارش به طور مختصر به الگوهای تجاری این پنج غول فناوری  ق

اطالعات دنیا اشاره می کنیم:
گوگل

ــت. شرکت گوگل به همراه فیس بوک، در  الگوی تجاری گوگل تمرکز بر تبلیغات اس
سال ۲۰۱٧، حدود ٦۳ درصد از کل درآمد صنعت تبلیغات ایاالت متحده آمریکا را به 
دست آوردند. اگر چه شیوه تبلیغات این دو شرکت در عمل بسیار با یکدیگر تفاوت دارد، 
ــتراک آنها این است که هر دو بیشتر سود خود را از راه تبلیغات گسترده،  اما نقطه اش
ــب می کنند. این آمار برای فیس بوک و گوگل، به ترتیب 9٧ و ٨٨ درصد از کل  کس
ــخ حدود سه و نیم  ــت. گوگل در طول روز کاربران را در یافتن پاس ــاالنه اس درآمد س
ــرکت این خدمات را رایگان عرضه می کند و  ــتجو یاری می کند. این ش میلیارد جس
از متقاضیان برای بیشتر دیده شدن در فضای مجازی به ازای هر کلیک کاربران پول 

دریافت می کند.
فیس بوک

ــنتی خود دارد.  ــباهت بیشتری به انواع س ــانه های نوین، ش فیس بوک در میان رس
ــه حداکثری مخاطبان و فروش این توجــه  ــرکت بر جلب توج روش تبلیغات این ش
ــار آگهی مبتنی است. در واقع می توان این شیوه را  به شـــرکت های متقاضی انتش
ــابه نسل گذشته رسانه ها یعنی تلویزیون و رادیو دانست. شرکت فیس  رویکردی مش
بوک، مانند دیگر رسانـه های سنتی، هزینه تبلیغات را بر اساس میزان بازدید کاربران 
ــاالی تحت تأثیر قرار دادن  ــن می کند. توانایی فیس بوک در این میان قدرت ب تعیی
ــار تبلیغات است. الگوی یاد شده  اقلیــــت ها و گــــروه های خاص در جریان انتش
دقیقا با عملکرد رسانه های اجتماعی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱٦ آمریکا 

کامال مشهود و روشن است.
ــان می دهد فیس بوک به عنوان بزرگترین رسانه  ــانه های اجتماعی نش وضعیت رس

اجتماعی دنیا با بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کاربر توسط دو محصول دیگرش یعنی 
واتساپ و مسنجر، ٤ رتبه اول دنیا را قبضه کرده است و تنها یوتیوب )محصول گوگل( 

به عنوان شبکه اجتماعی اشتراک ویدئو در میان آنهاست.
اپل

ــود در عرصه تبلیغات یعنــــی گـــوگل و  ــرکت اپل، بر خالف همتایان فعال خ ش
فـــیس بوک، یک شرکت فناوری تولید کننده سخت افزار است. این شرکت بر اساس 
ــمند آیفون،  آمار حدود ٨٤ درصد از درآمد خود را از راه فروش تلفن های همراه هوش
آی پد و رایــــانـــه های مک به دست می آورد. سود حاصل از این نوع فعالیت های 
ــایر بزرگان فعال در حوزه های  ــبب تفاوت محسوس استراتژی اپل از س اقتصادی، س
غیـــر سخـــت افزاری می شود. تلفن های همراه آیفون با وجود همه گیر بودن در 
برخی از طبقات خاص اجتماعی، تنها ۲۰ درصد از فروش جهانی این محصول ارتباطی 
ــت. این سهم در بازار ایاالت متحده، در خوشبینانه ترین  را به خود اختصاص داده اس
ــد.البته فعالیت های اپل بجز سخت افزار موارد دیگری  حالت به ۳۰ درصـــد می رس
را نیـــز شامـــل می شود که از جمله می توان به تجارت پخش موسیقی، فروشگاه 
اختصـــاص اپلیکیشن های سیستم عامل ای.او.اس موسوم به اپ استور، بستر فروش 
کتاب های دیجیتال و خدمات پس از فروش اشاره کرد. ولی این فعالیت های تجاری 
فرعی، تنها سهمی ۱۱ درصدی از سود این شرکت را شامل می شود. شرکت اپل همه 
خدمات سخت افزاری خود را در راستای برندسازی و افزایش فروش محصوالت اصلی 

خود انجام می دهد.
مایکروسافت

ــترده ای را در دستور کار  ــافت، الگوی منابع درآمدی متعدد و گس ــرکت مایکروس ش
دارد. این شرکت طیف وسیعی از محصوالت و خدمات مانـند رایانه های سرفـــیس، 
سرویــــس های ابری آژور، انواع نرم افزار، کنسول های بازی و تبلیغات موتور جستجوی 

خود را به مشتریانش ارائه می دهد.
البته بر شرکت مایکروسافت، انتقادات جدی حتی در ایاالت متحده مطرح است. برای 
ــرکت است که برای همکاری با سازمان امنیت ملی  نمونه مایکرو سافت نخستین ش
آمریکا در راستای اجرای طرح جاسوسی »پریزم« اعالم آمادگی کرده است. بر اساس 
اسناد افشا شده از سوی گاردین و واشنگتن پست، مایکروسافت نخستین شرکتی است 
ــی دولت آمریکا از افراد خارجی حاضر در این کشور حضور یافته  که در پروژه جاسوس
ــت. عالوه بر این مقامات مسئول نیز پس از اذعان به صحت این خبر ادعای مطرح  اس
شده در مورد مایکروسافت را نیز تایید کردند. این مساله موجب اعتراضات گسترده در 

امریکا حتی در خود مجموعه مایکروسافت شده است.
آمازون

ــی کاال در بستر اینترنت معطوف کرده  ــرکت آمازون، تمرکز خود را بر خرده فروش ش
است. آمازون ٧۰ درصد از درآمد خود را از این راه به دست می آورد. این در حالی است 
که میزبانی خدمات وب آمازون و رایانش ابری نیز از جمله فعالیت های اقتصادی این 
ــود و 9 درصد از سهم درآمد این شرکت را به خود اختصاص  شرکت محسوب می ش
داده است. عالوه بر این، فعالیت های رسانه ای این شرکت، حدود ۱٨ درصد باقیمانده از 
درآمد ۱۳٦ میلیارد دالری این شرکت را تأمین می کند. بخش رسانه ای فعالیت های 

اقتصادی آمازون، درآمدی ۲٤ میلیارد دالری برای این شرکت به ارمغان می آورد.

با راه اندازی تاکسی هوایی در کره جنوبی عالوه بر حمل سریع مسافر می توان برای امداد و نجات هوایی و نیز 
گسترش جهانگردی نیز اقدام کرد.به گزارش نیواطلس، تاکسی های هوایی برقی شرکت ای هانگ ظرفیت 
ــت سه منطقه خاص در کره جنوبی برای  ــافر را دارند و ای هانگ ۲۱٦ نام گرفته اند. قرار اس حمل دو مس
نشست و برخاست تاکسی های هوایی در نظر گرفته شود و پرواز آنها از سال ۲۰۲۳ به بعد آغاز شود.اولین 
منطقه در نظر گرفته شده بدین منظور در سئول پایتخت کره جنوبی واقع است. منطقه دوم نیز در شهر 
دائجو ایجاد می شود و منطقه سوم نیز در جزیره ججو ایجاد می شود. حداکثر سرعت این تاکسی های هوایی 

۱۳۰ کیلومتر در ساعت است و با هر بار شارژ آنها می توانند ۲۱ دقیقه پرواز کنند.
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نقص فنی رایانه های جدید مک کاربران را عصبانی کرد

شرکت های مخابراتی انگلیس در صورت استفاده از تجهیزات هواوی جریمه می شوند

علی بابا در هند فیلتر شد

تعدادی از کاربران رایانه جدید ام ۱ مک بوک ایر و نیز مک بوک پروی ۱۳ اینچی و مک 
مینی می گویند ارتباط بلوتوث این رایانه ها مختل شده است.به گزارش اپل اینسایدر، 
این کاربران با حضور در شبکه های اجتماعی نسبت به اختالل یادشده اعتراض کرده و 
می گویند اپل باید هر چه سریع تر قابلیت بلوتوث این رایانه ها را اصالح کرده و به حالت 

اول بازگرداند.قطع مکرر ارتباط بلوتوث و نیز قطع ارتباط با لوازم جانبی متصل شده به 
رایانه های مک با بلوتوث مشکل دیگری است که در این زمینه وجود دارد و کاربران را 

عصبانی کرده است.
اولین بار کاربری به نام پاتریک توماسو موضوع را در حساب خود در یوتیوب و توئیتر 
مطرح کرد و گفت بلوتوث رایانه ام ۱ مک مینی وی به طور مرتب قطع و وصل می شود. 

در ادامه کاربران دیگری نیز به شدت نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
با توجه به اینکه ارتباط برخی لوازم جانبی دیگر رایانه ای مک مانند موس، صفحه کلید 
و هدفون نیز از طریق بلوتوث انجام می شود کاربران زیادی از این مشکل آسیب دیده و 

نمی توانند به درستی از رایانه های خود استفاده کنند.
برخی کارشناسان می گویند این مشکل یا مربوط به سخت افزار رایانه های مک یا مربوط 
ــت. کاربران اپل در گذشته هم با چنین  ــور اس ــتم عامل مک او اس بیگ س به سیس
مشکالتی مواجه شده بودند. در سال ۲۰۱٤ برخی کاربران از اختالل در صفحه کلید بی 
سیم اپل و موس آن خبر داده بودند. بررسی ها نشان داد این مشکل مربوط به سیستم 

عامل او اس ایکس یوسمیت است.

شرکت های مخابراتی انگلستان در صورت استفاده از تجهیزات هواوی در شبکه های 
خود بر اساس قانون جدید این کشور، ممکن است تا ده درصد از گردش مالی خود یا 

۱۰۰۰۰۰ پوند )۱۳۳۱٤۰ دالر( در یک روز جریمه نقدی شوند.
به گزارش راشاتودی، شرکت های مخابراتی انگلستان در صورت عدم موفقیت در تقویت 
ــبکه های خود بر اساس قانون جدید این کشور، ممکن است تا ده درصد از  امنیت ش

گردش مالی خود یا ۱۰۰۰۰۰ پوند )۱۳۳۱٤۰ دالر( در یک روز جریمه نقدی شوند.
دولت انگلیس اعالم کرد که الیحه پیشنهادی درباره امنیت سیستم های مخابراتی که 
روز سه شنبه مطرح شد، برای بهبود برخی از استانداردهای اینترنت نسل پنجم یا ۵ 
جی و شبکه های فیبر کامل و از بین بردن تهدید از سوی فروشندگان پر خطر طراحی 
ــده است.وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس در بیانیه ای گفت: این گام مهمی  ش
برای محافظت از انگلستان در برابر اقدامات سایبری خصمانه از سوی دولت ها یا مجرمان 
خواهد بود.این وزارت خانه افزود: طی دو سال گذشته دولت )انگلیس( طیف وسیعی از 

حمالت سایبری را به روسیه، چین و همچنین کره شمالی و ایران نسبت داده است.
به گفته اولیور داودن وزیر فرهنگ انگلیس، این الیحه »به قوانین انگلیس یکی از سخت 

ترین قوانین امنیتی مخابرات در جهان را اضافه می کند و به ما اجازه می دهد اقدامات 
الزم برای محافظت از شبکه های خود را انجام دهیم.

ــنهادی به دولت انگلیس این قدرت را می دهد تا درصورتی که اپراتورهای  قانون پیش
ــرکت هواوی در شبکه های ۵ جی خود استفاده کنند، آنها را  مخابرات از تجهیزات ش

جریمه کند.

ــمار  ــات خرید گروه علی بابا، ش ــن چینی از جمله خدم ــد با فیلتر ٤۳ اپلیکیش هن
اپلیکیشن های چینی مسدود شده در این کشور را به بیش از ۲۰۰ مورد رساند.

در جدیدترین موج فیلتر اپلیکیشن های چینی توسط هند، اپلیکیشن علی اکسپرس 
که یکی از بزرگترین فروشگاهها برای خریداران خارجی است و تائوبائو که بازار مبتنی 

ــت، مسدود شدند. هند همچنین بیش از دهها پلتفرم دوست یابی و بازی  بر ویدیوس
ــدود کرد. پیش از این اپلیکیشن پیام رسان وی چت متعلق به شرکت تنسنت  را مس

هولدینگز و سرویس ویدیویی تیک تاک شرکت بایت دنس فیلتر شده بودند.
ــت اما طوالنی  ــت هند اعالم کرد این ممنوعیتها در جهت منافع امنیت ملی اس دول
ــدن لیست سیاه هند نشان می دهد که این کشور در تالش برای کاهش وابستگی  ش
به محصوالت همسایه خود و ممانعت از گسترش نفوذ بزرگترین شرکتهای چینی در 
هند است. تنشها میان دو اقتصاد بزرگ آسیایی از زمان کشته شدن ۲۰ سرباز هندی و 

شماری از نظامیان چینی در درگیریهای مرز هیمالیا در اوایل امسال اوج گرفته است.
سران صنعت فناوری هند از دولت این کشور خواسته اند برای حفظ منافع شرکتهای 
داخلی در برابر رقیبان خارجی اقدامات بیشتری انجام دهد در غیر این صورت فضای 
اینترنت را به غولهای چینی و آمریکایی خواهند باخت. اکثر شرکتهای فناوری چینی 
هنوز درآمد قابل توجهی از هند نداشته اند اما اقدامات دولت هند دسترسی آنها به یکی 

از اقتصادهای برخوردار از رشد پرشتاب در جهان را قطع خواهد کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هند همچنین اپلیکیشن شرکت شیائومی که برند شماره 
یک بازار تلفن همراه هند است و به اپلیکیشن Mi library برای افزایش تقاضا برای 

تلفنهای هوشمند خود متکی است را مسدود کرده است.
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استفاده از هوش مصنوعی در فرودگاه ها جهت مقابله با کرونا

متالشی شدن زنجیره تامین جهانی فناوری در دوران بایدن هم ادامه دارد!

ــر شده است نشان می دهد استفاده از این  اخبار جدیدی که از هوش مصنوعی منتش
فناوری باعث کاهش شیوع ویروس کرونا در فرودگاه ها می شود.

فناوری هوش مصنوعی در سال های اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته و از آن در صنایع 
ــتفاده شده است. از طرفی هم در یک سال اخیر ویروس کرونا در سراسر  متعددی اس
جهان پخش شده و تقریبا تمامی کشورها را با خود درگیر کرده است و همین موضوع 
باعث شده تا شرکت ها و مراکز بسیار بزرگ به فکر توسعه هوش مصنوعی برای مقابله 
با ویروس کرونا بیفتند. فرودگاه ها به دلیل سر پوشیده بودن و تماس مسافران به اجسام 
موجود در این مکان ها جزو مراکز بسیار پرخطر هستند  و همین موضوع خطر ابتال و 

شیوع بیشتر این ویروس را در فرودگاه ها افزایش داده است.
ــده است که نشان می دهد هوش  ــر ش اما به تازگی نظریه ای در فضای مجازی منتش
مصنوعی به کمک اینترنت اشیا و رباتیک می تواند به افزایش سالمت افراد و پاکسازی 
محیط کمک کند، عالوه بر این هوش مصنوعی باعث افزایش امنیت کاربران نیز خواهند 
شد. بر اساس اطالعات منتشر شده فناوری تشخیص اثرانگشت با دستکش و تشخیص 
چهره با ماسک به یکی از مهم ترین دستاوردهای هوش مصنوعی در آینده تبدیل خواهد 

شد.
عالوه بر این ظاهرا توسعه این فناوری باعث می شود دوربین های حرارتی بتوانند درجه 
حرارت افراد را اندازه گیری کنند و از همین طریق میزان حرارت خروجی از دهان افراد 

را تشخیص داده و مشخص شود کدام یک از افراد از ماسک استفاده می کند یا بدون 
ماسک وارد محیط شده است.

اما باید در نظر گرفت که دمای پوست و آنچه که توسط دوربین ها به ثبت می رسد دمای 
واقعی بدن افراد نیست و دمای آن ها کمی باالتر از آن دما است. به همین دلیل هوش 
مصنوعی دماهای ثبت شده توسط دوربین ها را دریافت کرده و آن ها را مورد بررسی قرار 
می دهد و از این طریق دمای واقعی افراد بدست خواهد آمد. با این حال این فناوری هنوز 

در حال توسعه است و به صورت رسمی در فرودگاه ها استفاده نشده است.

شرکت اپل، برای تولید محصوالتش به کارخانه های چینی متکی است. این شرکت 
ــام منتقل خواهد  ــوک را از چین به ویتن ــد و نوت بوک مک ب ــد تبلت آی پ تولی
ــان دهنده مهاجرت بزرگتر و طوالنی مدتی است که احتماال  کرد. این اقدامات نش
پیامدهایی برای تولیدکننده آیفون و همچنین نقش چین به عنوان کارخانه جهان 

خواهد داشت.
متالشی شدن زنجیره تامین جهانی فناوری که در دوران ریاست جمهوری دونالد 

ترامپ آغاز شد، به نظر می رسد در دوران جو بایدن هم ادامه پیدا می کند.
شرکت اپل، بزرگترین غول فناوری در میان شرکتهای زیادی است که برای تولید 
ــتند. این شرکت تولید تبلت آی  ــان به کارخانه های چینی متکی هس محصوالتش
پد و نوت بوک مک بوک را از چین به ویتنام منتقل خواهد کرد. شرکت فاکسکان 
ــت. این  ــذاری جدید برای ویتنام اختصاص داده اس ــرمایه گ ۲٧۰ میلیون دالر س
اقدامات نشان دهنده مهاجرت بزرگتر و طوالنی مدتی است که احتماال پیامدهایی 
ــوان کارخانه جهان خواهد  ــرای تولیدکننده آیفون و همچنین نقش چین به عن ب

داشت.
ــکان برای توصیف روند تجزیه زنجیره تامین یکپارچه به  تری گو، بنیانگذار فاکس
ــت. یونگ لیو، رییس هیات  ــتفاده کرده اس ــل دوم اس حداقل دو بخش از واژه نس
ــرکت در اوت اعالم کرده بود کشورهایی مانند هند در جنوب شرقی  مدیره این ش

آسیا و منطقه آمریکا می توانند در آینده اکوسیستم تولیدی خود را داشته باشند. 
ــد و کشورهای دیگر نظیر هند و  ــت به نظر می رس این روند اکنون غیرقابل برگش
ــذب تولیدکنندگان از طریق  ــها برای ج ــاخت و تالش ویتنام در حال تقویت زیرس

کاهش هزینه ها و نگرانیهای ژئوپلیتیکی هستند.
خصومت تجاری ترامپ در قبال چین باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان ظرفیت 
تولید را به کشورهای همسایه نظیر ویتنام و مناطق دورتری مانند مکزیک و هند 
ــک تحریم های آینده را  ــوند و ریس منتقل کنند تا با تعرفه های تنبیهی روبرو نش
ــی کنند. تیم کوک، مدیرعامل اپل که ایجاد یک زنجیره تامین چین محور را  خنث
ــازماندهی کرده بود، در برابر جابجایی گسترده زنجیره تامین مقاومت می کرد  س
ــی گزینه های دیگر بـوده  ــالهای اخیر به میزان فزاینده ای در حال بررس اما در س

است.
ــرکت به افزودن ظرفیت تولید آیفون در هند از طریق شرکای تولیدکننده  این ش
ــر هند برای جذب  ــت وزی ــتهای نارندرا مودی، نخس خود ادامه می دهد و سیاس
شرکتهای بزرگ تلفن هوشمند برای تولید محصوالتشان در این کشور هم در این 
ــت. شرکت پگاترون جدیدترین تولیدکننده آیفون بوده که  روند بی تاثیر نبوده اس
وارد هند شده و اوایل ماه جاری از اختصاص ۱۱ میلیون دالر سرمایه گذاری برای 

واحد هندی خود و آغاز تولید در این کشور از اواخر سال ۲۰۲۱ خبر داد.
تعرفه های ترامپ علیه محصوالت تولید چین باعث شد شرکتهای بین المللی در 
فعالیتهای تولیدی خود تجدیدنظر کنند. اکنون بخشی از کنسولهای بازی سوئیچ 

شرکت نینتندو توسط شرکت شارپ در مالزی تولید می شود.
ــا روابطش با  ــت، ام ــوع کردن زنجیره تامین جهانی اس ــل در حال متن ــه اپ اگرچ
ــازار داخلی چین عمیقتر  ــانی به ب ــدگان چینی را به منظور خدمات رس تولیدکنن

کرده است.
ــیژن اینداستری چین اوایل امسال قراردادی برای خرید   شرکت لوکس شیر پرس
ــترون در چین منعقد کرد و به این ترتیب نخستین  ــات تولید شرکت ویس تاسیس
ــرکت چینی خواهد بود که گوشیهای برند اپل را در این کشور مونتاژ می کند.  ش
سفارش تولید آی پد اکنون بین شرکت BYD الکترونیک اینترنشنال با فاکسکان 
و کامپال الکترونیکس تقسیم شده است. شرکتهای چینی لوکس شیر و جئورتک 

هم ایرپاد تولید می کنند.
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حمالت فیشینگ به زنجیره توزیع واکسن کووید ۱٩

32 گروه از بایدن درخواست مقابله با غول های فناوری را کردند

فناوری های تشخیص چهره برای شناخت افراد با ماسک پیشرفت می کنند

شرکت آی بی ام اعالم کرد که از یک حمله فیشینگ هماهنگ جهانی علیه شرکت ها و 
سازمان های مربوط به زنجیره توزیع سرد واکسن های کووید۱9 با خبر شده است.

به گزارش انگجت، نوشت: شرکت آی بی ام از حمالت فیشینگ به زنجیره توزیع سرد 
واکسن های مدرنا و فایزر خبر داده است.

این بخشی از زنجیره تامین ذخیره واکسن ها است که سرد ماندن آنها را تامین می کند. 
سرمایش بخشی مهم از فرایند توزیع دو واکسن فایزر و مدرنا است زیرا آنها را باید در 

دمای کمتر از 9٤-و ٤- درجه فارنهایت نگهداری کرد.
ــرکت چینی  ــد ش ــایبری هکرها وانمود کردند یکی از مدیران ارش ــن حمله س در ای
هایربیومدیکال هستند. این شرکت چینی ادعا می کند تنها تهیه کننده زنجیره سرد 
 HTMLکامل در جهان است. در مرحله بعد هکرها ایمیل فیشینگ حاوی یک ضمیمه
ارسال کردند که از دریافت کننده اطالعاتی شخصی را درخواست می کرد. آنها تصمیم 
داشتند با استفاده از این اطالعات در مرحله بعد به شبکه های حساس دسترسی یابند.

آی بی ام اعالم کرد حداقل ۱۰ سازمان مختلف با چنین حمله ای روبرو شدند. البته این 
شرکت هنوز نمی داند این حمالت موفقیت آمیز بوده اند یا خیر.

 ،NIST ــتاندارد و فناوری ــه ملی اس ــر شده توسط موسس ــاس اطالعات منتش براس
الگوریتم های تشخیص چهره در شناخت چهره با ماسک پیشرفت می کنند.

موسسه ملی استاندارد و فناوری اعالم کرد که سیستم  های تشخیص چهره در شناخت 
چهره با ماسک پیشرفت می کنند. با استفاده از آزمایش های مستقل بیش از ۱۵۰ الگوریتم 
جداگانه تشخیص چهره، نشان می دهد که ماسک ها برای سیستم های تشخیص چهره 
به اندازه آنچه تصور می شد مشکل بزرگی نیستند. فروشندگان داوطلبانه الگوریتم های 
 FRVT تشخیص چهره خود را برای آزمایش به عنوان بخشی از آزمون تشخیص چهره
به NIST ارسال می کنند. وقتی این موسسه برای اولین بار اثر ماسک ها را در تشخیص 
چهره بررسی کرد، دریافت که الگوریتم ها در شناسایی چهره با ماسک خیلی خوب عمل 
نمی کنند.گزارش های این موسسه بر روی تعداد درست تشخیص چهره هایی که بدون 
ایجاد هشدار در الگوریتم ظاهر شده اند تمرکز کرده است. در ماه جوالی میزان خطای 
این الگوریتم ها در تشخیص چهره با ماسک بین ۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت. اما شیوع 
بیماری کرونا به تولیدکنندگان این فرصت را داده است تا بر روی مشکل تشخیص چهره 
با ماسک تمرکز کنند و اطالعات این موسسه نشان می دهد که الگوریتم های تشخیص 
چهره در کار با چهره های نقاب دار بهتر می شوند. بدون ماسک، بهترین الگوریتم ها دارای 
نرخ تطبیق کاذب تقریبا ۰.۳ درصد هستند، اما با استفاده از ماسک این تعداد هنوز به ۵ 
درصد می رسد.عده ای از منتقدین به محدودیت هایی که در این طرح وجود دارد اشاره 
کردند؛ اینکه این آزمایش ها بر روی عکس های کارت شناسایی نیز انجام شده است و 
مشکلی که وجود دارد در این عکس ها از ماسک استفاده نشده است و چهره افراد واضح 

است. در نتیجه این موسسه از ماسک ها برای اطمینان از سازگاری بین نمونه استفاده 
کرده است. این موسسه اعالم کرد: »ما قادر به شبیه سازی جامع در رنگ، طرح، شکل، 
بافت، نوار ها، و روش های پوشیدن ماسک نیستیم. » ماسک دیجیتال یک جراحی آبی 
ــاند، اما آزمایش کنندگان متذکر شدند که  رنگ بود که تمام عرض صورت را می پوش
عملکرد بسته به میزان قرارگیری ماسک روی صورت، تفاوت چشمگیری دارد.آمریکا از 
شناسایی چهره در مرز های زمینی و هوایی استفاده می کند و مسافران را با عکس ویزا 
یا گذرنامه خود به عنوان بخشی از برنامه خروج بیومتریک مطابقت می دهد. داده های 
موسسه NIST از دارندگان ویزا گرفته شده است که به طور خاص دارای حقوق حریم 

خصوصی کمی بر روی اطالعات بیومتریک جمع آوری شده است.

ــده، ضد انحصارطلبی، کارگری و  ــات، ۳۲ گروه مدافع حقوق مصرف کنن طبق گزارش
گروه های مربوط در نامه ای به جو بایدن، درخواست کردند تا شرکتهای بزرگ فناوری در 
دولتش را طرد کند.گزارشاتی که ماه گذشته منتشر شد از این حکایت داشت که مدیران 

بیشتری از شرکتهای فناوری در مقایسه با منتقدان این غولهای فناوری، در تیم انتقال 
قدرت بایدن به کار گرفته شده اند و انتخاب این افراد نشان داد در نهایت چه کسانی نفوذ 
بیشتری روی فکر دولت آمریکا خواهند داشت.در این نامه از دولت بایدن خواسته شده 
است مدیران، البی گران و مشاورانی که برای شرکتهایی نظیر فیس بوک، آمازون، گوگل، 
اپل و مایکروسافت کار می کنند را از تیم خود کنار بگذارد. این گروهها استدالل کرده اند 
که شیوه های فعلی این غولهای فناوری به مصرف کنندگان و اقتصاد آمریکا آسیب زده 
است.امضا کنندگان شامل گروههای پابلیک سیتیزن، پروژه امریکن اکونومیکس لیبرتیز، 
موسسه اوپن مارکتس، آتنا و پروژه ریوالوینگ ُدر هستند.در این نامه آمده است: ما بر این 
باوریم که دولت شما باید با تهدیدهای ناشی از انحصارطلبی شرکتهای فناوری بزرگ مقابله 
کند.بر اساس گزارش رویترز، شرکتهای مایکروسافت، گوگل و فیس بوک حاضر نشدند در 
این باره اظهارنظر کنند. آمازون و اپل هم به درخواست اظهارنظر پاسخ فوری ندادند. همه 
این شرکتها بجز مایکروسافت با تحقیقات فدرال و ایالتی بر سر شیوه های کسب و کارشان 
روبرو هستند.رویترز در اکتبر گزارش کرده بود آمازون و غولهای فناوری با پول و ارتباطات 

در تالش برای برقراری روابط گرم با دولت بایدن هستند.
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رقابت اسنپ چت با تیک تاک با راه اندازی بخش اسپات الیت

دستگاه های متصل به اینترنت اشیاء در سال های آینده بیشتر می شوند

ــپات الیت، گامی بلند برای رقابت با  ــنپ چت با راه اندازی بخش جدیدی به نام اس اس
تیک تاک برداشته است.

به گزارش ایندیپندنت، برنامک رقیب تیک تاک، به طور عمده به سبب بخشی که صفحه 
ــت یافته است چرا که در این صفحه از  ــما« نام دارد، به محبوبیت باالیی دس »برای ش
الگوریتمی استفاده می شود تا مجموعه ای بی انتها از ویدیوها پخش شود و به افراد اجازه 

می دهد به سرعت پست های سایر کاربران این شبکه را مشاهده کنند.
ــپات الیت به راه انداخته که اجازه  ــنپ چت هم ویژگی مشابهی به شکل اس اکنون اس
ــت های خالقانه کاربران آن ترویج شود و برای افراد تماشاچی هم مفرح و  می دهد پس

سرگرم کننده است.
اسنپ چت گفت این ویژگی برای افزایش پخش ویدیوها طراحی شده است و به افراد 

اجازه می دهد ویدیوهای خود را برای کاربران بیشتری در این شبکه پخش کنند.
اگر کاربران ویدیوی خود را داخل اسنپ چت بگیرند، با گزینه جدید اسپات الیت روبه رو 
ــار ویدیو از گزینه های موجود خواهد بود و به آن ها اجازه  خواهند شد که هنگام انتش
ــر کنند و آن را در  ــپات الیت این برنامک منتش می دهد ویدیوی خود را در بخش اس

معرض تماشای طیف گسترده ای از کاربران قرار دهند.
این شرکت همچنین تایید کرد به عنوان راهی برای تشویق اولیه کاربران به استفاده از 
این ویژگی، تا پایان سال جاری میالدی به کسانی که ویدیوهای بیشتر دیده شده را در 

اسپات الیت بسازند، روزی بیشتر از یک میلیون دالر جایزه خواهد داد.
اسنپ چت گفت کاربران باید باالی ۱٦ سال سن داشته و در موارد الزم، رضایت والدین 

خود را داشته باشند تا بتوانند این جوایز را دریافت کنند.
خلق و به اشتراک گذاری ویدیوهای خالقانه به شدت در شبکه های اجتماعی محبوب 

شده و با ظهور تیک تاک به اوج رسیده است.
طی سال های اخیر رقابت میان رسانه های اجتماعی در جلب توجه کاربران جوانتر بسیار 
ــت و هر ویژگی و ابزاری که در یک شبکه محبوب شود اغلب از سوی  ــدید بوده اس ش

دیگران نیز تقلید و ارائه می شود.
ــنپ چت صادق است که از آن زمان  ــتوری های غیب شونده اس این به ویژه درباره اس
تاکنون در فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ نیز ارائه شده است و اخیرا هم در آغاز ماه 

گذشته میالدی از سوی توییتر عرضه شد.
ــده که برای کاربران این شبکه  ــنپ چت گفت اسپات الیت با این هدف طراحی ش اس

سرگرمی فراهم آورد، در حالی که تندرستی مجازی افراد را نیز مدنظر دارد.
این شرکت گفت محتوای ارائه شده در اسپات الیت پیش از مشاهده صد کاربر اول، از 
سوی کارمندان ارزیابی و هوش مصنوعی بررسی خواهد شد و به کاربران بیشتری ارائه 
نخواهد شد مگر آن که از پس این ارزیابی بیرون آمده باشد، همچنین اظهار نظر عمومی 

روی این پست ها ممکن نیست.  
ــاب خصوصی منتشر می کنند نیز خواهند دید  ــانی که ویدیوهای خود را از حس کس

اطالعات حساب کاربری آن ها در اسپات الیت هم خصوصی خواهد ماند.

ــود که تعداد دستگاه های متصل مجهز به  ــال آینده پیش بینی می ش طی پنج س
اینترنت اشیاء به ۳۰ میلیارد خواهد رسید.

ــیا مانند اتومبیل های  ــتگاه های متصل به اینترنت اش ــال گذشته تعداد دس در س
متصل، دستگاه های هوشمند خانگی و تجهیزات صنعتی از تعداد دستگاه های غیر 
ــمند، لپ تاپ ها و رایانه ها پیشی گرفت. این اطالعات  متصل مانند تلفن های هوش
ــال آینده  از آخرین گزارش های IoT Analytics در مورد وضعیت اینترنت در س
ــتگاه متصل فعال در سراسر جهان، ۱۱/٧  ــت. طبق برآورد از ٧/۲۱ میلیارد دس اس
میلیارد معادل ۵٤ درصد از طریق اینترنت متصل هستند. پیش بینی می شود طی 

۵ سال آینده این تعداد دستگاه متصل به ۳۰ میلیارد برسد.
گزارش IoT Analytics به ظهور دستگاه های شخصی و خانگی به عنوان قطعه 
ــندگان این گزارش خاطرنشان  ــاره دارد. نویس ــد اینترنت اش اصلی بازار رو به رش
ــتفاده گسترده از وسایل شخصی مانند پوشیدنی های بدن سازی در دو  کردند: اس
سال گذشته سرعت بیشتری گرفت و انتظار می رود که این کار همچنان ادامه یابد. 
ــتگاه هایی که جهان را به طوفان  ــالوه بر این، اینترنت متصل به تلفن همراه دس ع

کشانده است.
ــت که بازار را به  ــیع LPWA نیروی دیگری اس ــطح وس اتصال کم مصرف در س
حرکت در می آورد. اتصال LPWA امکان اتصال اینترنت اشیا را برای دستگاه های 
ــای تدارکاتی یا  ــمند، کانتینره ــری از راه دور مانند کنتورهای هوش ــز به بات مجه
ــانی در شهرها فراهم می کند. در  ــاخت های مهم مانند هیدرات های آتش نش زیرس
سال ۲۰۲۰ این بازار به ٤۲۳ میلیون اتصال اینترنت اشیا رسیده و انتظار می رود با 

این روند رشد، تا سال ۲۰۲۵ به ۵/۲ میلیارد اتصال اینترنت اشیا برسد.

تحلیلگران ظهور شبکه های LPWA را یکی از بزرگترین و شاید غیرمنتظره ترین 
ــته می دانند. نویسندگان این  ــتان های موفقیت فناوری اتصال طی دهه گذش داس
گزارش اظهار داشتند: در سال ۲۰۱۰، تقریبا هیچ کس در مورد LPWA چیزی 
ــد ارائه دهنده  ــازار چنان نوپا بود که تنها چن ــال بعد ب ــنیده بود، حتی پنج س نش

خدمات با چند میلیون اتصال کل وجود داشتند.
ــت. برخی  ــتاب قوی برخوردار بوده اس ــر، LPWA از ش ــال های اخی  در طی س
معتقدند که تا سال ۲۰۳۰ تعداد اتصاالت اینترنت اشیا LPWA می تواند بیش از 

سایر فناوری های اتصال اینترنت اشیا باشد.
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Iran’s Internet Quality Report

along with antibacterial fabrics and covers for hospital 
use,” Ali Vahdat, the head of INIF, said.
Referring to the spread of novel coronavirus in the 
country, Vahdat said the pandemic cannot be controlled 
without utilizing the potentials of the domestic tech 
ecosystem.
“The country’s knowledge-based economy, which has 
currently grown significantly, is being helped by young 
entrepreneurs and tech teams to withstand the negative 

effects of the disease,” he added.
The coronavirus has so far infected 58,494,801 people 
around the world, claiming the lives of 1,386,570. The 
number of recovered cases has reached 40,467,952, 
according to a Reuters reported. 
The virus has taken the lives of 44,327 people out of a 
total of 841,308 infected people in Iran. 
According to Iran’s Health Ministry, 596,136 patients 
have so far recovered from the disease.

Online Game Design School Launched to Bolster Sector

The game design school will promote the students’ 
media literacy through videogames, help detect 
talented students in the field and combine education 
with videogames, making it a more productive learning 
procedure.
Iran Computer and Video Games Foundation has 
launched an online game design school, in collaboration 
with Education Ministry, to motivate talented game 
developers and propel the sector.
According to Alireza Kazemi, a deputy minister at the 
event, the game design school will promote the students’ 
media literacy through videogames, help detect 

talented students in the field and combine education 
with videogames, making it a more productive learning 
procedure. 
Also speaking at the inaugural event, Sadeq Pejman, 
managing director of the foundation, said the school is 
to be technically supported, supervised and regulated 
by the foundation, stressing that training professionals 
in game development fields is necessary.
With an outstanding position in the global media, 
gaming has become an inseparable part of life for 
people of any age, especially youngsters.
Pejman noted that gaming aficionados and experts 
should be trained to enlarge the share of Iran in the 
rapidly growing global industry. 
“Due to the limiting consequences of the coronavirus 
pandemic, the school is to share educational material 
through the Education Ministry’s Shad application,” he 
said. 
“Through the app, learners can interact with instructors 
and this makes the learning process more efficient.”  
The official said over 40,000 learners have already joined 
the school’s channel in Shad, adding that the warm 
reception illustrates the interest and popularity of the 
field.

The report surveys the quality of internet services 
offered by internet service providers based on several 
parameters, including speed, jitter, PLR and RTT. The 
data has been harvested from over 6,700 ICT stations 
around the country.
Iran’s Communications Regulatory Authority has recently 
released the results of a survey on the quality of internet 

services in the country during the first half of the current 
Iranian year (March -20,Sept. 21).
The report investigates the quality of internet services 
offered by internet service providers (ISPs) based on 
several parameters, including speed, jitter, packet loss 
ratio (PLR) and round-trip time (RTT). The data have 
been harvested from over 6,700 ICT stations around the 
country.
Experts believe that after years of efforts developing ICT 
infrastructure and expanding internet access in Iran, the 
quality of services is not as good as expected. 
In terms of speed, a major share of internet 
subscribers (44%) have access to a connection speed 
between10,240-20,480 kilobits per second. In addition, 
the speed for 30% of users is between 256-2,048 Kbps.
The report shows that only 2% of internet subscribers 
in Iran have a connection speed of over 3,000 Kbps. 
Around 11% of users work with internet speed between 
20,480-30,000Kbps, %11 with 10,240-20,480 Kbps, and 
2% below 256 Kbps.
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Tech Ecosystem Key Player in Iran’s Response to Covid - 19 

Local knowledge-based companies are playing an active 
role in the production of clinical equipment, Covid-19 
test kits, facemasks, medicines and sanitizers.
The growing technology ecosystem in Iran is increasingly 
involved in developing personal protective equipment 
essential in the fight against the coronavirus disease, 
Covid-19 .
“Local knowledge-based companies are playing an 
active role in the production of clinical equipment, 
Covid-19  test kits, facemasks, medicines and sanitizers,” 
Vice President for Science and Technology Sorena 
Sattari said.
The vice presidential office has been an avid supporter 
of tech teams developing medicines to reduce the wide 
range of side-effects of the disease, he added.
Sattari noted that along with the Health Ministry, the 
vice presidential office eagerly supports knowledge-based 
companies working on potential vaccines for the lethal 
disease.
“Currently, eight firms are active in formulating Covid-19  
vaccines, two of which have finished laboratory studies 
and await the Health Ministry’s permits for human trials,” 
he said.
Hossein Vatanpour, the ministry’s head of Health 
Technology Office, told reporters that these potential 
vaccines will undergo further evaluations before the 
trials.

  Products
A Qazvin-based tech company has managed to develop 
an electro-optical air purifier under the commercial 
name “ViruNot”.
By releasing electromagnetic beams, the device is 
able to terminate a wide range of viruses and harmful 
microorganisms in the air. It can be used for the 
sanitization of items, such as mobile phones, glass tops, 
wristwatches, jewelries and keys.
ViruNot can be used in drugstores, offices, banks, shops, 
beauty salons, restaurants and homes.  
Domestic tech firms have also managed to produce 
two types of coronavirus test kits, one for blood and the 
other for saliva.
Surgical and N95 facemasks are being produced in the 
country and 40 new production lines will soon be added 
to the current capacity.

In addition, local companies are producing tons of hand 
and surface sanitizers of different kinds, making the 
country self-sufficient in supplying these products.
Stepping beyond the aforementioned consumer goods, 
Iranian tech teams have also met the health sector’s 
demand for high-tech medical devices. 
According to Sattari, hospitals are not facing any 
shortage of health devices and equipment, including 
CT scan machines, ventilators, intensive care unit and 
surgery room equipment, oxygen concentrators, blood 
oxygen meters and BiPAP machines. 
Ozone generators, which purify the air via O3 molecules, 
ventilators, nanotechnology face shields, medical and 
surgery gowns, silicone gloves and hospital oxygen 
canisters are among the products successfully localized 
by the tech ecosystem. 
Knowledge-based firms and startups are also working 
on supplying telemedicine, smart health platforms and 
remote care tools to help people cope with their health 
conditions.
Synapse, a tech firm at Samsung AUT Tech (a substitute 
of Amir Kabir University of Technology) specialized 
in equipping hospitals with smart technologies, is 
working on a system that converts the documented 
information of patients and converts them into digital 
data.
The database is connected to Synapse’s smartphone 
application called “InLab” that can be used by 
physicians and other medical staff. 
The app gives doctors remote access and helps them 
review patients’ test results and write prescriptions. 

  State Support
The coronavirus pandemic has created a storm in 
healthcare systems around the world, including Iran. 
The negative effects of the pandemic have disturbed the 
business activities of a large number of fledgling startups 
and knowledge-based companies. As a result, Iranian 
authorities are increasing support for these entities.
The state-backed Iran National Innovation Fund 
announced that since the Covid-19  outbreak in Iran in 
mid-February, it has offered financial assistance to 397 
virus-hit companies to revive their businesses and start 
over.
In mid-March, INIF started paying 50 trillion rials (192.3$ 
million) in loans to knowledge-based companies and 
tech firms to boost their operations.
Small innovative enterprises, tech firms at science and 
technology parks and startup growth centers received 
loans worth 5 billion rials (19,230$) with low-interest 
rates.
INIF offered 2.5 trillion rials (9.6$ million) to owners of 
innovative ideas.
“The move was aimed at increasing the production of 
health-protective items needed during the pandemic, 
including facemasks, hand sanitizers, alcohol-based 
disinfectants and medical air disinfectant machines, 
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ICT Ministry’s New Budget Up 4.7%

Gov’t Highlights Smart Urban Capabilities in Online Expo

As per the new budget bill, the ICT Ministry and its affiliated 
organizations will get 38.1 trillion rials (147.67$ million) 
in the fiscal 2021-22, compared to 36.37 trillion rials 
(140.69$) in the current Iranian year.The Information and 

Communications Technologies Ministry and its affiliated 
organizations will get 38.1 trillion rials (147.67$ million) 
next year, according to the 2021-22 budget bill submitted 
to the Parliament.
In the proposed budget, published on the website of the 
Plan and Budget Organization, the ministry’s funding for 
the coming fiscal year is up 4.76% compared to 36.37 
trillion rials (140.69$) in the current year that ends in March 
2021.As per the government’s proposal, the ministry’s 
operational expenditure is set to increase by 14.6% 
compared to this year, reaching 6.87 trillion rials (26.57$ 
million) from 5.99 trillion rials (23.17$ million).
Funds for acquiring capital assets by the ICT Ministry have 
also increased by 0.3% to 31.23 trillion rials (120.81$ million) 
from last year’s 31.13 trillion rials (120.42$ million).
The budgetary figures can change, depending on the 
approval of lawmakers and the verification of Guardians 
Council before it becomes law.

A smart city online exhibition has been launched 
by Iran’s Vice Presidential Office for Science and 
Technology, highlighting capabilities and potentials of 

Iran’s technology ecosystem.
The exhibition, which can be visited on the presidential 
office’s website since Nov. 29, aims to introduce latest 
technologies in the field of smart cities and provides 
local tech firms and startups with an opportunity to 
showcase their products and services, the office’s 
website Isti.ir reported.
Boosting the quality of urban and rural life, developing 
smart city market, introducing new concepts about 
construction business and designing a smart city, 
strengthening the bond between academia and 
businesses, optimizing energy and water consumption, 
and providing smart solutions for urban development 
are other issues highlighted by the exhibition.

Online Schooling Grappling with Telecom Infrastructure Deficit

Low quality of internet services in rural schools has made 
e-learning more about the hassle of uploading and 
downloading content rather than learning.
Poor communication infrastructure in some less-
developed areas has caused challenges in online schooling, 
aggravating educational inequality in Iran. Mohammad Ali 
Vaqei, the head of South Khorasan Education Department, 

said the low quality of internet services in rural schools has 
made e-learning more about the hassle of uploading and 
downloading content rather than learning.
He emphasized that social distancing is encouraged during 
the coronavirus pandemic, hence speedy internet is a 
necessity. Vaqei called on the ICT Ministry and its affiliates 
to streamline internet access for less-developed areas as 
soon as possible, to help achieve this goal.
To increase the speed and quality of internet, plus slashing 
the service costs, Vaqei proposed the establishment of 
regional or provincial data centers. 
“Reducing the burden on data centers and restricting the 
local internet traffic in provinces are among the benefits of 
local data centers,” he added.
Noting that a large number of households in rural, border 
and tribal areas are economically constrained, Vaqei said 
internet connection for these students should be free of 
charge.
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Amid Sanctions, Tech Ecosystem Helps Boost Domestic Production

Iran Tech Firms Targeting Digital Health Development

Iran Internet Penetration Rate Reaches 94 Percent
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Broadband internet is increasingly intertwined with 
the daily functions of modern life, as it is supporting 
economic development initiatives, transforming 
agriculture, improving healthcare and upgrading 
transportation.
Broadband internet penetration rate has reached 94% 
while the services were only available in 22% of the 
country eight years ago, a deputy ICT minister said.

According to Amir Nazemi, who also heads the ministry’s 
Information Technology Organization, 81% of Iranians 
use the internet at least once a week. 
The figures show an outstanding progress in Iran’s 
ICT development since Hassan Rouhani began his first 
presidential term in 2013. This has been achieved through 
the ICT Ministry’s efforts for expanding and upgrading 
communication infrastructures throughout the country, 
especially in less developed areas,” he added.
Nazemi underlined the fact that extension of a service 
like internet depends both on infrastructure and content 
availability, “which means that internet access can be 
called extensive only when people from all walks of life 
can use the service in their everyday life”.
“In recent years, the International Telecommunications 
Union has ranked Iran among countries with high ICT 
development,” Nazemi said, adding that the achievement 
should be an incentive for officials to make their best 
efforts for maintaining and strengthening this status. 

Over 3,600 knowledge-based companies in Iran have 
managed to start production lines for a wide range 
of items, the Vice Presidential Office for Science and 
Technology has announced.

According to the office’s website, these firms have 
helped bolster domestic production, curb the impact of 
sanctions and bridge the demand-supply gap in the local 
market. The office has sorted startups and knowledge-
based companies in four categories based on criteria, 
including the technology involved.
Based on these categories, 2,988 firms are growing into 
major producers of technological items and 616 firms 
have produced outstanding prototypes of tech items by 
seeking financial resources and marketing support. 
Knowledge-based companies aim to manufacture low-
cost products with advanced technologies in health, 
pharmaceutical, agriculture, aerospace, automotive and 
machinery production, chemical and ICT fields. Most of 
the items used to be imported at exorbitant prices.

The Iranian health and tech sectors, which have considerable 
untapped potentials, are making efforts to upgrade local 
medical services and catch up with the global digital health 
industry.New waves of Covid-19 cases and rising casualties 
have encouraged the Iranian tech sector to help upgrade 
medical services and boost the development of digital 

health industry.Farshad Allameh, a professor at Tehran 
University of Medical Sciences, said Iran’s healthcare sector 
offers considerable untapped potential for digital growth.
“Knowledge-based companies and technology teams 
should value the opportunity, adapt their offerings to the 
medical sector’s demands and upgrade treatment services 
with smart ideas,” he said.According to Allameh, Iran’s 
technology ecosystem is able to upgrade the treatment 
process, improve interactions between physicians and 
patients, and bolster the supply of medicines and treatment 
equipment by developing smart solutions.
Allameh noted that Iran has a massive health market 
and industry insiders should broaden their horizon to 
international levels.Domestic knowledge-based firms and 
startups have developed smart platforms for supplying 
telemedicine, smart health platforms and remote care 
tools to help people cope with health conditions.








