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  ُکندی تغییر و تحوالت مدیریتی 
در بدنه وزارت ارتباطات

    حسگرهای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مردم و ماشین ها را بیش از هر زمان 
دیگری به هم نزدیک کرده است. با این حال، ســازمان ها باید یاد بگیرند که چگونه 
اخالق را در حین توسعه فناوري به کار ببرند. مسایل مربوط به حریم خصوصی و نقض 
داده ها، این الزام را پدید آورده که اصول اخالقی را در اولویت قرار داده و اثرات هوش 
مصنوعی و دستگاه های اینترنت اشیا را روی افراد و جامعه در نظر بگیرند. به گزارش 
پژوهشگاه فضای مجازی؛ بزرگ ترین چالش این روزهای فناوري، مسایل فنی نیست 
بلکه مسایل انسانی است. انسان ها، برداشت های خود و سوءاستفاده را به دستگاه ها نیز 
دیکته کرده، حاکمیت را تعریف می کنند و به تعیین ارزش ها می پردازند. سه موضوع 
مهم انســانی در این حوزه، احراز هویت مبتنی بر زیست سنجی، حریم خصوصی و 

مالکیت است...

    یک کارشناس فناوری اطالعات با واکاوی فنی بروز اختالل در سامانه هوشمند سوخت 
کشور، ساختار این شــبکه را به لحاظ وقوع رخدادهایی مانند حمله سایبری، هک و یا نفوذ 
تشریح کرد. در پی بروز اختالل نرم افزاری به وجود آمده در سامانه هوشمند سوخت کشور که 
منجر به قطع سوخت رسانی جایگاه های بنزین سراسر کشور شد، شاهد اظهارنظرهای متعدد 

و متفاوتی درباره قطع سیستم ارتباطی جایگاه های بنزین سراسر کشور بودیم...

   هلدینــگ  »Facebook« نــام خــود را چنــد روز پیــش بــه »ِمتــا« 
تغییر داد.  البته سه شــبکه اجتماعی فیس بوک، اینســتاگرام و واتس اَپ، »نمانام« و اسامی 
تاکنونی خود را همچنان حفظ می کنند و تنها نام شرکت مادر آنها )که آن نیز تا چند روز پیش 
به»فیس بوک« ملقب و مشهور بود( از این به بعد به »ِمتا« )Meta( تبدیل می شود. »ِمتا« در نظر 
بنیان گذارش »زاکربرگ«، در واقع مخفف ِمتاوِرز »Metaverse« است؛ ولی خوِد »متاورز«، 
اصطالح جعلی جدیدی است در ادبیات انگلیسی و اگر متاورز به عنوان واژه دخیل و »وامواژه« یا 
با معادل هایش در زبان هاي ملی و بومی هم جا بیفتد، فرهنگ ها و لغت نامه نویساِن دیگر زبان ها 
 Metaverse مجبورند متاورز یا معادل هاي آن را بپذیرند و به مرور زمــان قبول کنند که
عالوه بر اشــاره به »فراجهان« که معنی تحت لفظی آن اســت، همچنین تالی، پیامد و بسط 
آینده فضای سایبری )Cyberspace(  اســت. به بیان دیگر، متاورز، اطالق برتری نسبت 
به »فضای مجازِی« من در آوردِی ما و فضای ســایبری دیگران است.  برای درک بهتر اصطالح 
Metaverse نخست باید به یاد آوریم که Universe به چه معنا ست؛ در کدام زبان، در 
چه زمانی و به چه منظور ضرب شده و چگونه در ادبیات مدرن به کار رفته و مصطلح شده است و 

معادل آن در زبان فارسی چیست...

   نزدیک به سه ماه از حضور عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات می گذرد اما به دلیل کندی تغییر و تحوالت در بدنه مدیریتی 
این وزارتخانه، ســرعت عمل انجام پروژه ها با وعده های وزیر ارتباطات همخوانی ندارد. به گزارش مهر، عیســی زارع پور از اول 
شهریورماه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت ســیزدهم شد و طی این مدت در نشســت ها و جلسات مختلف با مدیران 
سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فعاالن بخش خصوصی، وعده های متعددی مبنی بر تحقق برنامه های هشت گانه 
خود و حل مشــکالت و معضالت این بخش در چهار ســال آتی مطرح کرد. در برنامه های وزیر ارتباطات چشم انداز رسیدن به 
»ایرانی هوشمند در تراز انقالب اسالمی« در افق ۱۴۰۴ در هشت موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعامالت بین المللی، 
دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطالعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطالعات، شــتاب دهی رشد صنعت فضایی و 

خدمات پستی دسته بندی شده است...

 فناوری  ها در پساکرونا 
به کدام  سو حرکت می  کنند؟

 نقش مرکز افتا 
در اختالل سامانه سوخت

اینترنت اشیا و هوش مصنوعی 
پیشرو در اخالق نرم افزار
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حسگرهای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مردم و ماشین ها 
را بیش از هر زمــان دیگری به هم نزدیک کرده اســت. با 
این حال، سازمان ها باید یاد بگیرند که چگونه اخالق را در 
حین توسعه فناوري به کار ببرند. مسایل مربوط به حریم 
خصوصی و نقض داده ها، این الزام را پدید آورده که اصول 
اخالقی را در اولویت قــرار داده و اثرات هوش مصنوعی و 
دستگاه های اینترنت اشــیا را روی افراد و جامعه در نظر 
بگیرند. به گزارش پژوهشــگاه فضای مجازی؛ بزرگ ترین 
چالش این روزهای فناوري، مسایل فنی نیست بلکه مسایل 
انسانی است. انسان ها، برداشت های خود و سوءاستفاده را به 
دستگاه ها نیز دیکته کرده، حاکمیت را تعریف می کنند و به 
تعیین ارزش ها می پردازند. سه موضوع مهم انسانی در این 
حوزه، احراز هویت مبتنی بر زیست سنجی، حریم خصوصی و 
مالکیت است. متخصصان فناوري اطالعات، می توانند ارزیابی 
خود از تاثیر فناوري بر جامعه را همراه با سه موضوع دیگر، از 
جمله، رابط های جدید، اخالق فناوري و رشد ماشین آالت 

شبه انسانی گسترش دهند.
اصولاخالقینرمافزار،نیازهایروزوالزامات

کسبوکار
وجود موارد بی شــمار دســتکاری انبــوه و اخبار جعلی، 
تهدیدهــای ســایبری و نقض حریم خصوصی، مســاله 
خودکارســازی انبوه کالن داده ها و ماشین آالت، نیازمند 
تعیین صالحیت جدیدی در حوزه کسب وکار است که شامل 
یک رویکرد بنیادی و رسمی برای اخالق فناوري می شود. 
توسعه دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی 
این نگرانی را ایجاد می کند که آیا الزم است ماشین ها نیز 

مشابه انسان به روش های اخالقی عمل کنند یا نه.
حسگرهای اینترنت اشیا و فناوري شبکه، تعریف دیجیتال را 
از تلفن های همراه ساده و رایانه ها به ماشین ها، زیرساخت ها، 
موبایل و هوش مصنوعی که به صورت دیجیتالی در تعامل با 
افراد است، گسترش می دهد. متخصصان فناوري اطالعات 
نه تنها جریان داده ها را روی اشیا بارگذاری می کنند، بلکه 
رابط کاربری جمــع آوری داده ها را نیز به کلی دچار تغییر 
می کنند. هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در بحث اخالق 
نرم افزار پیشگام هســتند. مردم به حفظ حریم خصوصی 
اهمیت می دهند. تا چند ســال دیگر، خانــه، اتومبیل و 
دیگران، تنها به یک سرویس، تبدیل خواهند شد و »هویت 
دیجیتالی »، تنها دارایی در این زمینه است که به افراد تعلق 
خواهد یافت. بنابراین تنها به همین دلیل می توان انتظار 
داشــت، افراد تا حد زیادی از حقوق حریم خصوصی خود 
مراقبت کنند. شرکت ها برای جلوگیری از هرگونه خطری 
از قبیل لو رفتن یا آســیب به اطالعــات حریم خصوصی 
مصرف کننده، باید به درستی نحوه کار در این محیط جدید 
را به مشتریان شان آموزش دهند، تا اطمینان حاصل کنند 

که پذیرش این شرایط، به جای یک نقطه ضعف به یک مزیت 
رقابتی تبدیل  شود.

مولفههایاخالقنرمافزار
اخالق نرم افزار، به گفتمان جامعه  نفوذ کرده  است و بسیاری 
از شرکت ها برای سازماندهی این مورد، در تالش هستند. 
تصور کنید اگر روباتیک و عامالن مجازی، قدرت زیادی را در 
اختیار افراد قرار دهند، اما این قدرت به شیوه ای در اختیار 
مردم قرار بگیرد که از لحاظ اجتماعی، عاطفی و شغلی به این 

ابزارها وابسته باشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
هنگامی  که هوش مصنوعی در تصمیم گیری شــرکت ها 
و تعیین نوع محصوالت پیشنهادی به مشتریان، مداخله 
می کند و یاد می گیرد که انسان ها در شرایط متفاوت چه 
واکنشی نشان می دهند، چگونه کار می کنند و به چه طریق، 
به تولید محصول می پردازند، مسلما روابط انسان با ماشین 

آالت تغییر خواهد کرد.
بهترینروشپیادهسازیواجرایاینترنتاشیا

وهوشمصنوعی
بهترین حالت پیاده سازی، زمانی است که هوش مصنوعی و 
اینترنت اشیا به صورت ادغام شده استفاده شوند. این حالت، 

در هر نوع شغلی، چه بزرگ و چه کوچک قابل  اجرا است.
۱. ایجاد زیرساخت مرکزی و نقش های کلیدی برای استفاده 
مســووالنه از این ابزارها. آمادگی اخالقی پیرامون هوش 
مصنوعی و اینترنت اشیا با پرورش اخالق در فرهنگ شرکت 
شروع می شود. سپس خطرات و مسایل قانونی موجود در 
این حوزه شناسایی شده و به مردم این امکان را می دهد که 
از این ابزارها به درستی استفاده کرده و نگرانی های خود در 
خصوص کار با آنها را به شیوه ای شفاف نشان دهند، حتی اگر 
این موارد، برخالف فشارهای شرکتی در خصوص نوع ساخت 

یا روش کار این دستگاه ها باشد.
2. اولویت بندی معیارها با دقت بیشــتر. این امر به ویژه در 

مورد ســالمت کاربران صادق است. مســلما سود در هر 
کســب و کاری اهمیت باالیی دارد، اما در اکو سیستم های 
دیجیتال، این تنها معیار برای موفقیت نیست. سازمان ها 
باید قادر به تعریف و تطبیق معیارهای جامع امنیت، سالمت 
کاربر و جامعه، ایمنی، پیشرفت، مسوولیت های امانتداری، و 

اهداف بهره وری باشند.
3. بیان و ارزیابی رابط های تجاری جدید. کسب وکارها، باید 
تاثیر استفاده از انسان، به عنوان رابط را در ارتباط با ماشین ها و 
وسایل در نظر بگیرند. این موارد تنها شامل اثرات جمع آوری 
داده یا درآمدزایی نیست، بلکه شامل نحوه استخراج داده، 
حریم خصوصی و جامعه نیز می شــود. در مورد داده های 
زیستی و سالمت، بیشتر از سایر موارد، روی رضایت آگاهانه 
تاکید می شود. از جمله موارد قابل توجه برای افزایش امنیت 
دستگاه های اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی مي توان به 
رویکرد سطح پایین، مسوولیت فروشنده در قبال تجهیزات 
و راه اندازی ارتباطات شبکه اشاره کرد که در ادامه به اختصار 

به آن مي پردازیم.
۱. رویکرد ســطح پایین. برای امنیت بیشتر دستگاه های 
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، سازمان ها باید با کوچکترین 
اجزا شروع کنند. اکثر دستگاه های هوش مصنوعی و اینترنت 
اشیا، بسیار کوچک هستند و عمدتا کدهای آنها به زبان های 
رایج سی یا سی شارپ، نوشته می شود. گرچه این زبان ها 

کارآمد هستند، اما سطح امنیتی پایینی نیز دارند.
یکی از بهترین نوع دفــاع در مقابله با تهدیدهای امنیتی، 
آزمایش و تست مجدد دستگاه ها است. در بازار، ابزارهای 
بی شماری برای آزمایش دســتگاه های هوش مصنوعی 
و اینترنت اشــیا وجود دارد. عالوه براین، مدیران فناوري 
اطالعات می توانند از کوکی های پشته برای این کار استفاده 

کنند.
2. مسوولیت فروشنده در قبال تجهیزات. شرکت ها انواع 

ارایه دهنــدگان خدمات مختلف را اســتخدام می کنند. 
دستگاه های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با راه حل های 
مبتنی بر شبکه که از طریق اینترنت کنترل می شود، کار 
می کنند. همین امر می تواند این وسایل را در مقابل نفوذ 
و هک آسیب پذیر کند. بسیاری از کارشناسان، به منظور 
تامین تجهیزات مورد نیاز در محل کار خود، با فروشندگان 
دستگاه های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی قرارداد می بندند. 
اما ســازمان ها باید اطمینان حاصل کنند، افرادی که به 
عنوان مسوول کار با این دستگاه ها انتخاب می شوند، با نحوه 

به روزرسانی تجهیزات و چرخه عمر آنها، آشنا باشند.
3. راه اندازی ارتباطات شبکه. توانایی دستگاه های اینترنت 
اشیا و هوش مصنوعی برای شروع کار و راه اندازی شبکه، 

یکی از بزرگ ترین خطرات در مساله تامین امنیت است.
ایجاد اعتماد یک طرفه به این معنی اســت که دستگاه ها 
هرگز با سیســتم های داخلی برقرار نمی کننــد. این امر، 
توانایی مهاجمان برای نفوذ به سیستم های داخلی و ایجاد 
خرابکاری را محدود می سازد. در صورتی که امکان دسترسی 
این دستگاه ها به سیستم های داخلی وجود داشته باشد، 
مهاجمان می توانند از آنها به عنوان نقطه پرش برای انجام 

حمله، استفاده کنند.
اگرچه این امر از وقوع حمالت جلوگیری نمی کند، اما توانایی 
حرکت جانبی داخل شبکه ها را محدود می کند. عالوه براین، 
شرکت ها می توانند برای اتصال دستگاه های هوش مصنوعی 
و اینترنت اشیا به اجبار تحت پروکسی های شبکه قرار گرفته 
و از میزبان پرش استفاده کنند. شرکت ها می توانند ترافیک 
شبکه را قبل از آمدن و رفتن به دستگاه های اینترنت اشیا 

بررسی کرده و به طور موثر آنها را ادغام کنند.
این کار به آنها کمک می کند تا میزان بار و ترافیک را تشخیص 
دهند که این امر، برای دستگاه های اینترنت اشیا و هوش 
مصنوعی، که برای ارسال یا بازیابی به کار می روند، مناسب 

است.
نتیجه

راه حل های ارایه شده در هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، در 
دو بخش نوآوری و پیشرفت، گروه بندی شده و همچنان در 
حال تغییر است، بنابراین هرگونه راه حل امنیتی به مرور 
زمان، با تغییر و به روزرسانی دستگاه ها، می تواند با شکست 
مواجه شود. امنیت پیشرفته شبکه که همه دستگاه ها را 
به هم متصل می کند باید بتواند همه دســتگاه ها را تحت 
کنترل خود قرار دهد، بنابراین موارد امنیتی نیز با به روز شدن 
دستگاه ها، باید راه های نفوذ جدید را یافته و بر نحوه حفظ 
امنیت، بدون محدود کردن عملکرد دستگاه ها، تمرکز کنند 
تا خطرات حوزه اخالقی استفاده از دستگاه های اینترنت 
اشیا، نظیر افشای اطالعات کاربران یا نفوذ به حریم شخصی 

توسط مهاجمان، به حداقل برسد.

دولت ها و مســووالن می آیند و می روند، اما طرح ها، 
پروژه ها و مشــکالت همــواره می مانند. رســانه ها و 
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و 
زایش طرح ها و پروژه های جدید، با فراموشی مواجه 
بوده و هستند. ما اما تالش کرده ایم تا به شکلی ثابت 
پیگیر سرنوشت مســایل و طرح های حوزه کاری خود 
باشیم. به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده 
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات 
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد، صرفا به عنوان 
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به 
باز نشر آن خواهیم کرد.  در دوره این بازنشرها طبعا 

موضوعات و ســوژه هایی از »حافظه حوزه ICT کشور« 
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالع رســانی الزم در 
خصوص آنها را انجام خواهیم داد. تحریریه هفته نامه 
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص 
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود 
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم 
و مســووالن بخش های متخلف کشــور عمل کند. لذا 
از تمامی عالقه منــدان و فعاالن نیز دعوت می شــود 
report@ مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل
asreertebat.com یا شماره تلفن 88947452 به 

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
9۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
۱6 خرداد ۱396 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد ۱396 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از ۱۱۰ میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28 
فروردین ۱396 براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 96 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴8۰ دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نیز به آن 
متصل شده و ضمن به اشتراک گذاری اطالعات خود از 
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان 

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
۱8 فروردین ۱396رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، پیشرو در اخالق نرم افزار

همان طور که می دانیم هر سال بانک جهانی، کشورهای مختلف را از 
جهت سهولت کسب وکار بر اساس شاخص هایی رتبه بندی می کند. 

یکی از این شاخص ها شروع کسب وکار است. 
بررسی همین شاخص نشان می دهد چقدر شروع کسب وکار در کشور 

ما با دشواري همراه است 
»شاخص شروع کسب وکار در واقع شامل تمام فرایندهایی است که 
الزم است به لحاظ زمانی و هزینه ای طی شود تا کارفرما به طور رسمی 
کار خود را آغاز کند. زمان، هزینه، تعداد مراحل و حداقل ســرمایه 
موردنیاز چهار معیاری هســتند که بانک جهانی در بررسی شاخص 

شروع کسب وکار به مطالعه آنها می پردازد.«
در روند شروع کسب وکار یکی از مولفه هاي آن بحث مجوزها است که 
در واقع پاشنه آشیل شروع کسب وکارها و ادامه فعالیت آنها در کشور 

را شامل می شود. 
با بررسی تجربه کشورهای مختلف در بهبود شاخص شروع کسب وکار، 
می بینیم که اقدامات مختلفی برای ارتقاي این شاخص انجام داده اند 

برای نمونه به چند کش.ر اشاره مي کنیم.
 اندونزی: ایجاد یک پلتفــرم آنالین برای صــدور مجوزهای 

کسب وکار و صدور گواهی نامه های الکترونیکی.
   کویت: ادغام اخذ مجوز تجاری و تسهیل در فرایند ثبت شرکت ها 

به صورت آنالین.
  بنگالدش:کاهش هزینه های مربوط به ثبت شرکت، کد ثبت نام و 
همچنین حذف هزینه های مربوط به صدور گواهی نامه های دیجیتال.

   یونان:کاهش زمان ثبت  تجاری شرکت ها و همچنین حذف شرط 
گواهی ترخیص مالیاتی )tax clearance(  در زمان شروع یک 

کسب وکار.
و اقدامات مشابه دیگری که بسیاری از کشورها یا پیش تر انجام داده 
یا در حال انجام دادنش هستند تا بتوانند فرایند شروع کسب وکار را 

آسان تر کنند. 
در کشور ما هم اقدامات مختلفی در راســتای تسهیل فرایند شروع 
کسب وکار انجام شده است از الکترونیکی کردن فرایندهای اخذ مجوز 

تا تالش در ایجاد سامانه پنجره واحد مجوز ها و غیره.
با این وجود همچنان شاهد هستیم که جایگاه کشور در شاخص محیط 
کسب وکار نامناسب است و این نشان می دهد که اقدامات بیشتری 

الزم است تا اثر آن در فرایند شروع کسب وکار دیده شود. 
یکی از مشکالت رایج در کشور ما، تعدد و دخالت ارگان های متعدد در 
فرایند شروع کسب وکار و اخذ مجوز فعالیت است که باعث می شود 
فرایند شــروع و به خصوص فعالیت را برای فعاالن با دشــواری هایی 

همراه کند. 
در حــوزه فناوری هم شــاهد موازی کاری ها و حتــی تداخل کاری 
سازمان های درون صنفی هستیم. فراخوان نصر تهران برای شناسایی 
شــرکت هاي عضوی که اخطاریه پلمب از اتحادیه فنــاوران تهران 
دریافت کرده  اند، باعث شــد یک بار دیگر به این موضوع پراهمیت 

بپردازیم. 
فعاالن در حوزه فناوری هم مثل سایر حوزه هاي فضای کسب وکار در 
کشــور، درگیر تعدد مجوزها و ارگان های صنفی متولی در این حوزه 
هستند. همچنان که به کرات در خصوص موازی کاری ارگان های دولتی 
در حوزه اعطای مجوز، نقدهایی به عناوین مختلف بیان شــده است و 
کمتر مدیری هم پیدا می شود که از وضعیت شاخص نازل تسهیل فضای 
کسب وکار در کشور مطلع نباشد. نقدهای بسیار زیادی هم در این مورد 
نوشته شده و آسیب شناسی شده است. اما نقد جدی تری که مخصوصا به 
حوزه فناوری وارد است این است که از قضا فعاال ن این حوزه از منتقدین 
موازی کاری ارگان های دولتی و مانع تراشی آنها در روند فعالیت فعاالن 
این حوزه بودند و هستند. اما در کمال تعجب خود همین حوزه درگیر 

موازی کاری و تعدد مجوزهای صنفی شده است. 
در کنار این موارد، یکی از مشــکالت همچنان مــوازی کاری و تعدد 
ارگان های مختلف در فرایند اخذ مجوز است. این موازی کاری عالوه 
بر اینکه تاثیر مستقیم در فرایند تسهیلگری شاخص شروع کسب وکار 
دارد، فعاالن را نیز دچار ســردرگمی در فرایند اخذ مجوز می کند، از 

طرفی تداخل کاری بین ارگان ها را هم شدت می بخشد. 
از نظر نگارنده، برای حرکت در مسیر بهبود فضای کسب وکار نیاز است 
که موازی کاری ها و تداخل هاي صنفی حذف شده و فعال صنفی برای 
شروع و ادامه فعالیت نیاز به یک مجوز واحد داشته باشد و مجبور نباشد 
همزمان عالوه بر ارگان های متعدد دولتی که در فرایند اخذ مجوز و 
فعالیت دخالت دارند، درگیر موازی کاری اتحادیه ها و سازمان هایی 

درون صنفی شود. 
در واقع برای بهبود شاخص شروع کســب وکار، عالوه بر اینکه باید 
دخالت هاي ارگان های دولتی در فرایند اخــذ مجوز ها را حذف و در 
سامانه پنجره واحد ادغام و تسهیل کرد به همان نسبت هم ضروری 
است، موازی کاری هاي سازمان های صنفی را هم حذف یا آنها را ادغام 
کرد تا فرایند کسب وکار از زمان شروع تا مرحله اخذ مجوز به کمترین 

حد ممکن برسد. 

یادداشت

داوود صفی خانی

جایگاه نامناسب كشور در 
شاخص محیط كسب وكار 
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 هلدینــگ  »Facebook« نام خــود را چند روز پیش بــه »ِمتا« 
تغییر داد.  البته سه شبکه اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام و واتس اَپ، 
»نمانام« و اســامی تاکنونی خود را همچنان حفظ می کنند و تنها نام 
شــرکت مادر آنها )که آن نیز تا چند روز پیش به»فیس بوک« ملقب و 

مشهور بود( از این به بعد به »ِمتا« )Meta( تبدیل می شود.
جهانبینینوینزاکربرگ

»ِمتا« در نظــر بنیان گذارش »زاکربــرگ«، در واقع مخفــف ِمتاِورز 
»Metaverse« است؛ ولی خوِد »متاورز«، اصطالح جعلی جدیدی 
است در ادبیات انگلیسی و اگر متاورز به عنوان واژه دخیل و »وامواژه« 
یا با معادل هایــش در زبان هاي ملی و بومی هم جــا بیفتد، فرهنگ ها 
و لغت نامه نویســاِن دیگر زبان ها مجبورند متاورز یــا معادل هاي آن را 
بپذیرند و به مرور زمان قبول کنند که Metaverse عالوه بر اشاره 
به »فراجهان« که معنی تحت لفظی آن اســت، همچنین تالی، پیامد و 
بسط آینده فضای ســایبری )Cyberspace(  است. به بیان دیگر، 
متاورز، اطالق برتری نسبت به »فضای مجازِی« من در آوردِی ما و فضای 

سایبری دیگران است. 
تعریفمتاورز

برای درک بهتر اصطالح Metaverse نخســت بایــد به یاد آوریم 
که Universe به چه معنا ست؛ در کدام زبان، در چه زمانی و به چه 
منظور ضرب شده و چگونه در ادبیات مدرن به کار رفته و مصطلح شده 

است و معادل آن در زبان فارسی چیست. 
»Universe«  و واژه التین آن Universum یعنی »کِل واحد« 
و منظور از »کِل واحد«، کیهان و کلیت جهان مادی قابل مشــاهده از 
زاویه دید زمینی هاســت. معادل یونانی »یونیورز« به خصوص در نزد 
فیثاغورثیان،κόσμος  )کازموس( به معنی »نظام کل« اســت )در 
برابر Chaos که هرج ومرج مطلق است( و معادل ایرانی آن در فرهنگ 

زبان پهلوی،getih  و به بیان امروزی ها، »گیتی« ا ست؛
- در قرن هفدهم میالدی هنگامی که انسان مدرن به کمک علم اُپتیک 
و دوربین توانســت، فضا را بهتر مشــاهده کند،Universe  از التین 
به زبان هاي محلــی و بومی اروپاییان راه یافت و بــه مرور زمان به کمک 
علم فیزیک مــدرن، به معنی »کل جهان مادی قابل مشــاهده به عالوه 
کل انرژی هاي چهارگانه جهان و خألهای میــان اجرام فضایی پیرامون 
کره خاکی« درک شــد.  »Metverse«  برگرفته از Universe به 
معنی »فراگیتی« یا »فراجهان« است و منظور از آن، مجموعه ای از همه 
جهان هاي شناخته شده توسط انســان به عنوان کل واحدی متشکل از 
»یونیورز قدیم و ندیم« به عالوه »سایبراسپیِس قرن بیست و یکم« است.

اقتصادتوجه
نام گذاری »ِمتا« روی شــرکت مادر شــبکه هاي اجتماعی فیس بوک، 
اینســتاگرام و واتس اپ دالیلی دارد که یکی از آنهــا، اهمیت »اقتصاد 
توجه« یا Attention Economy در عصــر ارتباطات اینترنتی و 
فناوری اطالعات است تا از طریق مدیریت اقتصاد توجه، زاکربرگ و شرکا 
بتوانند سهمی بزرگ از متاورز را برای خود رزرو و در نهایت تسخیر کنند. 
 Attention برای درک »اقتصــاد توجه« باید در نظر داشــت کــه
 Economy بــه نوبه خــود یکــی از انــواع متعدد اقتصــاد نوین 

)New Economy( به شمار می رود.
 این اقتصاد، به روابط عمومی ها، مبلغان یا تبلیغاتچی ها امکان می دهد، 
توجه را »کاالی هدف« اقدامات خود قرار دهند؛ روی توجه انسان ها به 
عنوان منبعی الیزال و )در روزگار ما متاسفانه( کمیاب، سرمایه گذاری 
کنند؛ داده ها و شاخص هاي جلب توجه عموم مشتریاِن بالقوه و بالفعل 
را »ارزش« بدانند و بکوشــند داده هاي مربوط به توجــه مخاطبان را 
چنان مدیریت کنند که »توجه مثبت« به توجه منفی یا »سوءتوجه« 
تبدیل نشــود تا از طریق افزایش و بیشینه ســازی توجه مثبت بتوانند 
 رقبا را پس بزنند و سودی سرشــار ببرند و به کاربران بیشترین بهره را 

برسانند.
توجــه، منبعــی الیــزال اســت؛ زیــرا قابلیتــی »موقعیــت گرا« 
)situational( است که به انحاي مختلف، برای همه موجودات زنده 
پیش می آید؛ ولی به دالیل بســیار، منبعی کمیاب نیز به شمار مي آید 
و کمیاب تر از پیش نیز شده است زیرا تنوع رســانه ها، کثرت تبلیغات 
و انفجار اطالعات در کنار پیچیده شــدن کاالها و وضعیت ها در جوامع 

امروز باعث شــده اند که کنجکاوی ها همواره کم و کمتر و حواس ها در 
عین جلب و برانگیخته شدن، به سرعت دفع و پرت شوند. با این وجود 
اگر از مردم روزگار ما بپرســید نام کدام رمزارز را از میان صدها رمزارز 
متفاوتی که می شناســید به یاد دارید، پاســخ درصد باالیی از مردم، 
»بیت کوین« اســت. این یعنی، صرافان بیت کوین و »بیت کوین بازاِن« 
جهان موفق شده اند که توجه عموم مردم به بیت کوین را جلب کنند و 

از آن، ارزشی واقعی بسازند. 
نمونه دیگر اقتصاد توجه، جویشگر گوگل است. در مورد این جویشگر 
می توان مشاهده کرد که مدیریت آن هم توانســته است از میان ده ها 

جویشــگر رقیب، توجه میلیاردها کاربر را تنها به موتور جست وجوی 
خود، جلب و وابســته کند و از ســوی دیگر، از طریــق الگوریتم هاي 
PageCount، شــگردهای کنجکاوســازی و صیادی توجه مثل 
Halfalogue و رتبه بندِی توجه کاربران نســبت بــه موضوعات، 
اقالم، انسان ها و شــرکت ها، ده پیشــنهاد اول خود در پاسخ به مورد 
جســت وجو را طوری دســته بندی و »هالفالوگ-وار« معرفی کند که 
هم کنجکاوی را برانگیزد و هم نیاز کاربران را بــرآورد؛ به عالوه اینکه 
وسیله ای برای تبلیغات باشــد و از این راه، میلیاردها دالر درآمد برای 
خود و برای شــرکت هاي طرف قراردادش، حاصل کند. ]معرفی پدیده 
Halfalogue و شــگردهای صیــادی توجه بــرای کنجکاو کردن 
مخاطب در این یادداشت نمی گنجد و نیاز به یادداشت دیگری دارد که 
اختصاصا به موضوع اقتصاد توجه و شگردهای کنجکاوسازی مخاطب 
بپردازد ولــی در اینجا به طور مختصــر و مفید می تــوان گفت که اثر 
هالفولوگ، نصفه،نیمه رهاکردن فرایند دیالوگ به منظور حریص کردن 
مخاطب برای شنیدن و درک بقیه ماجرا است و این همان کاری است 

که گوگل در قبال هر پاسخ اولیه اش به پرسش کاربر، اعمال می کند[. 
البته برای افزایش توجه مخاطب، شگردهای دیگری نیز مطرح هستند 
که یک نمونــه آن، انتخاب نمانامی غریب، اما مناســب و به یادماندنی 
برای معرفی یک فرآورده است، اقدامی که موجب بیشینه سازی توجه و 

افزایش بهره اقتصاد توجه می شود.
تسخیرآیندهمتاورز

گذاشتن نام ِمتا، روی شرکت مادر شبکه هاي اجتماعی فیس بوک و غیره 
باعث شد تا در فرصتی کوتاه هزاران کاربر جدید به عضویت فیس بوک، 
و هزاران نفر به استخدام شرکت متا درآیند و ارزش سهام فیس بوک در 
 )MVRS بازارهای بورس شرکت ها و محصوالت فناوری باال )تحت نام

رود. اما این آغاز رویکرد زاکربرگ به فراجهان موعود است.
زاکربرگ با برنامه هایی که برای توسعه متاورز و محتوا و خدمات شرکت 
متا دارد، می خواهد مدیریت اطالعات متاورز را در دســت گیرد، توجه 
میلیاردها کاربر را به عنوان کاالیی ذی قیمت و کمیاب بســیج و قبضه 
کند و امپراتوری خود را آنقدر بسط دهد که هیچ کسی به این زودی ها 

به فکر و خیال رقابت با او و شرکتش نیفتد. 
دلیل دیگر زاکربرگ برای اعالم متا این بوده است که تا چندی پیش هر 
گزارش و هر خبر سوء در خصوص جاسوسی از کاربران و فروش داده هاي 
حریم خصوصی ایشان به شرکت هایی با نیات غیردموکراتیک یا حتی 
ضد انسانی، نه تنها زاکربرگ را دچار درد سر و پیگرد قانونی می کرد بلکه 
ریزش اعضای شبکه هاي اجتماعی مربوط و افت ارزش سهام فیس بوک 
را در پی داشت. حاال با جداسازی فیس بوک و دیگر رسانه هاي اجتماعی 
تحت مدیریتش از شرکت مادر متا، خیالش راحت است که از این پس، 
وجهه و ارزش سهامش به این سادگی ها آســیب نخواهد دید؛ وانگهی 

حکمرانی و سلطه اش بر متاورز تضمین خواهد شد.
»شورای عالی فضای مجازی« یا »شورای عالی فراجهان«؟

این پرسشی چالش برانگیز بوده و دیر یا زود برای ما، نیز مطرح است.

سال۱389 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه ۱39۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱۵ اسفند ۱38۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱39۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند ۱396 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱397 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه ۱396 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال ۱396 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال ۱396 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱3 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال ۱393 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 9۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱3۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه ۱39۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در 2۱ تیر مــاه ۱39۴ محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

23 تیر ماه ۱397 یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
۱39۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱397 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

شده بود که این طرح هنوز به سرانجام کامل نرسیده است. 

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱397 مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
28 اردیبهشــت ماه ســال ۱397 معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

Meta: شرکت مادر »اقتصاد توجه« برای تسخیر »ِمتاِورز«

گذاشتن نام ِمتا، روی شرکت مادر 
شبکه هاي اجتماعی فیس بوک 
و غیره باعث شد تا در فرصتی 
کوتاه هزاران کاربر جدید به 
عضویت فیس بوک، و هزاران 
نفر به استخدام شرکت متا 

درآیند و ارزش سهام فیس بوک 
در بازارهای بورس شرکت ها و 
محصوالت فناوری باال )تحت نام 

MVRS( رود. اما این آغاز رویکرد 
زاکربرگ به فراجهان موعود است



13 November. 2021 شنبه22آبان1400  بانكداريالكترونیكي
4W W W . I C T N E W S . I R

نمایشگاه جیتکس را برخی کامل ترین رویداد فناوری در جهان می دانند زیرا 
مبتکران بین المللی را در زمینه هوش مصنوعی، فنــاوری 5G، ابر، بیگ دیتا، 
امنیت سایبری، بالک چین، محاسبات کوانتومی و فین تک )Fintech( گردهم 
می آورد. امسال بیش از ۴هزار شــرکت کننده از بیش از ۱۴۰ کشور جهان در 
جیتکس 2۰2۱ حضور داشتند که بر موضوعاتی همچون کاربرد هوش مصنوعی 
برای شهرهای دیجیتال، آموزش دیجیتال، سالمت، انرژی، اقتصاد داده، امنیت 
سایبری، استارت آپ ها، فین تک و بالک چین تمرکز دارند.  در این رویداد بزرگ 
 ،Dell، HP خاورمیانه، نام های بزرگی همچون مایکروسافت، اینتل، کمپاني
اوراکل، توشیبا، اریکسون، سیسکو، آمازون و Thales دیده می شوند که هریک 
برترین محصوالت خود را در زمینه فناوری های نوین به نمایش گذاشتند. حضور 
همین نام ها سبب شد با وجود شــیوع کرونا، ۱۴۵هزار بازدیدکننده راهی این 
نمایشگاه شوند. نمایشگاه امسال شامل شش بخش جیتکس جهانی، همه چیز 
با هوش مصنوعی، ستاره های آینده جیتکس، اجالس بالک چین آینده، اجالس 
چشم اندازهای جهانی جیتکس و فین تک و بازاریابی بود که در آن، کنفرانس ها و 
ورک شاپ های متعددی برگزار شد.  از این رو، در هفتاد و پنجمین میزگرد آنالین 
از سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دیجیتال که با موضوع »جیتکس 2۰2۱ 
و بررسی فاصله فناورانه ایران با کشورهای همسایه« با حضور محمدعلی گوگانی 
مدیرعامل شرکت آدونیس، محمدرضا نظری معاون توسعه کسب وکار هلدینگ 
فناوری نگاه و محمد طهرانی، مدیر توسعه کسب وکار شرکت ققنوس برگزار شد، 
با توجه به بازدید حضوری میهمانان میزگرد از این نمایشگاه، آخرین فناوری هاي 
 ارایه شده در نمایشگاه جیتکس و نیز دالیل افزایش فاصله فناورانه ایران با کشورهای 
همسایه، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش روی 

شماست.
درنمایشــگاهجیتكس،تمرکزبرکاربردهوشمصنوعیبرای
شهرهایدیجیتال،آموزشدیجیتال،سالمت،انرژی،اقتصادداده،
امنیتسایبری،استارتآپها،فینتکهاوبالکچینبود.باتوجهبه
بازدیدشماازایننمایشگاه،بفرماییدچهاتفاقاتیرخداد؟ازکدامغرفهها

دیدنکردهوکدامموضوعاترادنبالکردید؟
گوگانی: همه مفاهیمی که اشاره کردید، در نمایشگاه وجود داشت اما جیتکس با 
یک تفاوت ماهوی و با رویکرد خاصی که از ترند دنیا پیروی می کند، تغییر ماهیت 
داد. اگر سال های قبل از جیتکس بازدید کرده باشید، مشاهده کرده اید که حداقل 
نصف غرفه ها به سخت افزار تعلق داشت. این موضوع، امسال به شدت کمرنگ بود. 
در مقابل، مثال شرکت Dell، بحث کلود را برجسته کرده بود در حالی که ما در 
ایران، این شرکت را به عنوان تامین کننده سخت افزار می شناسیم. رویکرد متفاوت 
شرکت ها در ارتباط با مفاهیم جدید که ما نیز در ایران با آن بیگانه نیستیم، در 
کشورهای دیگر در حال اجراست. نکته مهم در غرفه امسال این بود که شرکت های 
بزرگ عمدتا خودشان حضور نداشتند بلکه از طریق پارتنرهای خود شرکت کرده 
بودند. در سال های قبل، تقریبا نیمی از غرفه اوراکل مربوط به محصوالت خود این 
شرکت و عرضه آنها بود و نصف دیگر پارتنرهای این شرکت بودند؛ مایکروسافت 
هم همین طور. به نظرم، این شرکت ها برای نمایشگاه امسال، مایه نگذاشته بودند و 
نمایشگاه افت ماهوی داشت با این حال، اگر نگاه اجمالی به موضوع داشته باشیم، 
بحث هوش مصنوعی برجسته بود. در کنار هوش مصنوعی، بحث روباتیک مطرح 
بود؛ یعنی غرفه هایی وجود داشتند که به صورت جدید در قالب صنایع روبات وارد 
شدند. اپلیکیشن ها، راهکارها و کاربرد روبات در تمامی ابعاد از جمله در صنایع 
بانکی و سایر صنایع وجود داشت. نمی دانم فیلم آقای شیخ کویت را دیدید یا خیر. 
ایشان با محافظ روبات آمده بود! بنابراین موضوع روبات در کنار هوش مصنوعی، 
مهم بود که در سال های آتی، حرف زیادی برای گفتن خواهد داشت. همچنین 
فناوری نسل پنجم )5G( به شدت جای خود را باز می کند زیرا فعاالن این حوزه 
از حمایت دولت امارات برخوردارند. ضمنا یک سالن در اختیار ارتباطات و موبایل 
بود که به نظر می رسد برنامه های جدی برای سال های آینده دارند. در مجموع افت 
کیفی، نسبت به سنوات قبل دیدم و برندهای مشهور IT، تا اندازه ای نمایشگاه را 
جدی نگرفته بودند و از طریق پارتنرهای خود شرکت کرده بودند. آنچه نظر بنده را 
جلب کرد، بحث کلود، هوش مصنوعی و روبات بود و ما نیز باید توجه جدی به این 

موضوعات داشته باشیم.
البتهوسعتنمایشگاهزیاداستوبرخیدوستاننیزممكناست
ازابتداینمایشگاهدرآنحضورنداشتندوتنهایكیدوروزازآنبازدید
کردند.ازاینرودوستانشنوندهدرگروه،چنانچهحضوراازجیتكس
بازدیدکردندوتجربیاتیدراینحوزهدارند،درخدمتشانهستیم.
جنابدکترنظری!جنابعالیهمتجربیاتخودتانراازنمایشــگاه

جیتكسبفرمایید.
نظری: یک فعال صنعت IT، برای به روز نگه داشتن خود و کشف ترندها، جایگاه 
خود و شرکت، باید در این مجامع جهانی شرکت کند. بنده نیز سال های سال چه 
در دوره پیش از کرونا و چه در همین دوره، نمایشگاه های مختلف، به خصوص 
ســبیت و جیتکس را هر ســال دنبال می کردم و برخی نمایشگاه هایی که در 
چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی هم برگزار می شد، حضور پیدا می کردم. 
جیتکس امسال را می توان به دوگونه ارزیابی کرد؛ اگر نسبت به جیتکس های 
پیشین، بررسی کنیم، نمره آن مقداری پایین خواهد آمد. اگر پیوست شرایط 
کرونایی و موضوعات مترتب بر این پاندمــی جهانی را به آن اضافه کنیم، کمی 
بیش از نمره قبولی می گیرد چون در این شرایط، فضا، زمان و مکان، به خصوص 
همزمانی آن با نمایشگاه اکســپو، مخاطب خوبی را جذب کرد. یک نمایشگاه، 
زمانی قابل بررسی است که فعالیت های آن را به سه بخش پیش نمایشگاهی، 

حین نمایشگاهی و پس نمایشگاهی تقسیم کنیم. پیش نمایشگاهی، سیستم ها 
و سامانه های اطالع رسانی و دعوت نامه ها، چگونگی دعوت از شرکت ها، چیدمان 
آنها، طراحی بیزمچ ها، تک مارت ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها، جانمایی فرصت های 
گفت و شنید بین شرکت ها و مراجعه کنندگان، شیوه های اطالع رسانی، پذیرش 
و دیتاماینینگ هایی است که در آنجا اتفاق می افتد. این ها یک طرف قضیه است 
که با دوره های قبل چندان تفاوتی نداشت. یعنی همان گستره فعالیت ها وجود 
داشت. وقتی به اجرا می رسیم، ایام جیتکس فرارســیده، غرفه ها چیده شده، 
تقسیم بندی ها و تم ها درآمده و ســالن ها اختصاص پیدا کرده است. آن زمان، 
ترکیبي از خوب و بد و متوسط شکل می گیرد. مثال تم کلود و هوش مصنوعی، 
بسیار قوی بود. شرکت های امنیتی خوب با  solution های مناسب مشاهده 
کردم اما مباحثی که خودم دنبال می کردم مانند نئوبانک، خیلی ضعیف بود. امسال 
 total solution با تم نئوبانک، چندین شرکت را پیگیری کردم و آنچه به عنوان
در توسعه نئوبانک به دنبال آن بودم، به خوبی پیدا نکردم. تنها یکی دو شرکت با 
تجارب مختصر حضور داشتند. این امر، نشان داد نئوبانک در دنیا هم هنوز جاي 
کار دارد و در کشور ما نیز فعالیت های مربوط به آن شروع شده است. تم حضور 
همه ما، حضور به عنوان فعال بانکداری بود. نمایشگاه در بخش سخت افزار ضعیف 
بود یا تمایل نداشتند یا جزو برنامه های شان نبود یا ترجیح داده بودند پارتنرهای 
محلی را بیاورند. به بخش بیزمچینگ مربوط به حوزه لوازم جانبی نیز بازارمابانه 
نگاه کرده بودند. بنده این طور حس کردم که ظاهرا مجریان برگزاری جیتکس، 
به خاطر مسایل کرونا، به درخواست کننده ها نه نگفتند، محدودیتی در پذیرش 
نداشتند و سعی کردند نمایشگاه را بزرگ نشان دهند. البته بد نیست که بگوییم 
در شرایط کرونایی، زنده هستیم و گردهم می آییم اما با ارتقای کمیت، کیفیت 
دچار اختالل می شود. به همین خاطر در یکی دو سالن، شرکت های بسیار ضعیف 
مانند تامین کنندگان تجهیزات جانبی دست دوم و دست سوم مشاهده کردم و 
فکر می کنم اگر برگزارکنندگان جیتکس مراقب نباشند، برند آن آسیب می بیند. 
البته این طور هم نبود که بگوییم افت کیفیت زیادی پیدا کرده و شــرکت های 
بزرگ حضور نداشــتند یا آن را جدی نگرفتند. آنچه برای بنده جالب بود، این 
است که نمی توان به کشورهای حوزه خلیج فارس به چشم تماشاچی نگاه کرد. 
سال های قبل، غرفه های آنها به حالت روکش دار یا فیک بود و چند کارمند عرب، 
با غرفه آراسته وجود داشتند و چیز خارق العاده ای برای عرضه نداشتند و در پشت 
برندهای جهانی یا حامیان فناورانه، خودنمایی می کردند اما امسال چند شرکت 
حضور داشتند که فقط پوسته نبودند بلکه به دلیل سرمایه گذاری که کشورهای 
آنها انجام دادند، ایجاد زیست بوم، تاســیس پارک های علم و فناوری و حمایت 
از فین تک، حرفی برای گفتن داشتند و نمی توان به آنها اتهام زد که صرفا نفت 
می فروشند و IT و سخت افزار دارند. زیر این الیه ها، دانش، تجربه و تمرین نهفته 
است. این ها طرح های بسیاری برای جذب نخبگان کشورهای همسایه دارند و از 
منظر تقویت نیروی انسانی که رکن اصلی توسعه صنعت فناوری اطالعات است، 
به خوبی کار می کنند. طی چند مذاکره درباره بیزمچینگ، توسعه همکاری به 
این سمت پیش رفت که آیا می توانید در کشور ما کار کنید؟ چقدر پرسنل دارید؟ 
گلدن ویزا می دهیم و مواردی نظایر آن. این ها نشان می دهد این کشورها به دنبال 
تامین نیروی انسانی از بازار فاوا هستند. اگر نام آن را تم نهفته بگذاریم، باید عرض 
کنم بازار جذب نیروی انسانی نخبه بسیار داغ بود. البته این موضوع را نه به طور 
رسمي اعالم می کنند و نه برای آن غرفه داشتند اما کل جیتکس، یک غرفه نانوشته 
جذب نخبگان بود. این گونه به نظر می رسید که دستاورد چندان مهم نیست بلکه 
چه کسی هستید و چه کسانی را دارید، مهم است. فرار مغزها دیگر قدیمی و به 
یک الگوی بین المللی، به صورت شفاف تبدیل شده و اگر کشورها درباره آن فکری 
نکنند، مصیبت آنها بیشتر می شود. برای توسعه صنعت فاوا، نیروی انسانی فرهیخته 
مهم است و ضریب دسترسی مابقی چیزها، چندان پیچیده نیست. االن برای 
کشورهایی شبیه ما، ضریب دسترسی به سخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی، 
کلود وغیره چندان فاصله  وجود ندارد. حرف اول را نیروی انسانی می زند. ما با نیروی 
انسانی چه می کنیم؟ کجا آن را تربیت می کنیم؟ چگونه آن را نگهداری می کنیم؟ 
چه اکوسیستمی درست کردیم که نیروی انسانی بتواند در آن رشد کند؟ تبلور 
اقدامات نیروی انسانی در نقش مدیر، کارمند، توسعه دهنده وغیره است که یک 
استارت آپ، شرکت فین تکی خوب درست می کند و در زیست بوم رشد می کند 
و سپس دستاورد، قابل عرضه می شود و نمایشگاهی مانند جیتکس پدید می آید. 
سخت افزارها، انسان را توسعه نمی دهند بلکه انسان ها هستند که سخت افزارها را 
توسعه می دهند. نرم افزارها و هوش مصنوعی نیستند که ما را تربیت می کنند، بلکه 

انسان است که کدینگ ماشین لرنینگ وغیره را می نویسد. در جمع بندی کلی، 
جیتکس هم شرکت های خوب، برتر و عالی داشت و هم شرکت های متوسط و 
ضعیف، هم سخت افزار خوب داشت و هم تم روباتیک در آن باال بود. البته جیتکس 
با اکسپو، همزمان شده بود و بسیاری از روبات ها، به صورت تخصصی، خدماتی را 
در اکسپو ارایه می کردند. در مجموع از حضور چندروزه در جیتکس راضی هستم.
آنجاییکهدرغرفههافناوریخاصیرامشاهدهکردید،چیزخاصی

نظرتانراجلبکردکهبهدردخورباشد؟
نظری: وقتی استریم های فناورانه با مباحث جهانی مخلوط می شوند، زایشگاه 
یک سری محصول  فناوری می شوند. مواردی مانند  ATM های فول، بدون لمس 
)No touch( یا سامانه های پرداختی که نیاز به لمس ندارند یا مباحثی که بین 
حوزه های محاسبه کلود و پرداخت به صورت نوین اجرا شده، جذاب بود. این امر، 
نشان می دهد که دیتاماینرها، یعنی کسانی که خدمات تخصصی مربوط به دیتا 
عرضه می کنند، ویترین و فهرست خدمات شان را ارتقا داده اند و شاید پاندمی کرونا، 
کمک کرده تعداد زیادی از جریان های فنی و فناورانه در دنیا با شرایط موجود ارتقا 
پیدا کنند؛ یعنی از شیوه های ارتباطی نوین تا بازاریابی از راه دور تا ارایه خدمات شان 
متحول شــده بود. فکر می کنم پاندمی کرونا به عنوان موتور محرک توانسته 
بود بسیاری از  solution ها و شرکت ها را جلو بیندازد و موجب شود تعدادی 
استارت آپ یا شرکت جدید ظهور کنند که شاید در روند عادی باید چندین سال 
برای رسیدن به مراحل scale up یا رشد و بلوغ شان، زمان، سپری می کردند. 
بسیاری از شرکت های بزرگ که با پارتنرهای خود حضور پیدا کرده بودند، شاید 
به خاطر بزرگی و لَختی شان نتوانسته بودند پاسخ نوآورانه و محصول نوینی را به 
زودی مهیا کنند. آنها می دانند هنگام حضور در نمایشگاه، آنچه به معرض نمایش 
گذاشته می شود، معرف توسعه یافتگی و فرایند نوآوری است. اگر یک شرکت فقط 
در یک مقیاس بزرگ شرکت کند اما حرف قدیمی بزند، بیشتر به برند آن شرکت 
صدمه می زند. جای خالی این شرکت های بزرگ را استارت آپ های دوسه ساله ای 
پر کرده بودند که شاید در حالت عادی باعث تعجب بود مانند شرکت های هندی 
خوب، شرکت های چندملیتی خوب، مشارکت های پاکستانی  لبنانی، هندی  
لبنانی، لهستانی روسی و نیز لهستانی  لبنانی - هندی که حضورشان بسیار قابل 
مشاهده بود و مرزهای شــرکت ها و  solution ها درنوردیده شده بود. یکی از 
پرسش ها این است که آیا یک کشور می تواند پشت دیوارهای محدودکننده بدون 
تعامل با شرکت ها و زیست بوم های ICT بین المللی، شرکت های مقیاس بزرگ 
و موفق داشته باشد؟ آیا می توانیم در یک دایره بسته، منتظر باشیم شرکت هایی 
را scale up کنیم که در نمایشگاه های بین المللی یا در فضاهای کسب وکار 
جهانی به خوبی بدرخشند. منظورم تک ستاره ها نیست، همه جا از جمله ایران نیز 
تک ستاره ها وجود دارند. تک ستاره ها هیچ وقت نمی توانند معرف توسعه یافتگی  
باشند مانند تیم المپیاد دانش آموزی که یک دوره خاصی، آموزش ببینند و مدال 
طال بیاورند. این ها نماد آموزش و پرورش نیستند یا اینکه وقتی در ورزش، چند 
نفر، مدال المپیک می گیرند، نماد توسعه ورزش ما نیستند. حساب کردن روی 
تک ستاره ها و معرفی آنها به عنوان یک دستاورد برای ما، گونه ای فریب در حوزه 
توسعه یافتگی محسوب می شود. این چند شرکت نمی توانند توسعه یافتگی یک 
صنعت را رقم بزنند هرچند وجودشان باعث افتخار است و ستاره هستند اما این امر، 

توسعه یافتگی تلقی نمی شود.
جنابتهرانی!شمادرجیتكس،عالوهبرحضورازطرفشرکت
ققنوس،غرفهدارهمبودهاید.لطفاتجربیاتوبازخوردتانرادرهردو
بخش،همبهعنوانبازدیدکنندهوهمغرفهدار،نسبتبهموضوعاتیکه

درنمایشگاهارایهکردید،بفرمایید.
تهرانی: شاید به واسطه اینکه در سالن Future stars غرفه داشتیم، تمرکز 
اصلی ما روی همین سالن بود و چند روز فقط در همین سالن با تیم ها صحبت 
می کردم و پاســخگوی مراجعات بودم و فقط روز آخر، فرصت کردم از فضای 
عمومی نمایشگاه بازدید کنم. در این بخش نمایشگاه، حدود 7۵۰ تیم استارت آپی 
از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. بنده هم فرمایشات آقای دکتر نظری را 
مبنی بر اینکه همه در جیتکس به دنبال جذب نیروی انسانی بودند، در فضای 
این سالن مشاهده کردم. شرکت های سرمایه گذاری، VC ها و پارتنرهایی که 
برای کار کردن با استارت آپ ها مراجعه می کردند، کامال مشهود بود. چک سایز 
هرکدام از  VC ها از کل سرمایه   VC های ما بزرگ تر بود و قابل قیاس نبود. آنچه 
ممکن است در راند A و B به استارت آپ های ما داده شود، آنها در seat در اختیار 
استارت آپ ها قرار می دادند. درباره اینکه جناب نظری گفتند در نمایشگاه، جذب 

نیروی انسانی می کردند اما به طور رسمي غرفه نداشتند، باید عرض کنم اتفاقا 
 DMCC و DIFC به طور رسمي غرفه داشتند. دو منطقه آزاد امارات شامل
غرفه داشتند و تیم ها را به حضور در کشور امارات ترغیب می کردند. تقریبا هر 
استارت آپی که از ایران حضور داشت، از وی دعوت کردند به این مناطق آزاد بیاید 
و اعالم کردند فرصت های بی شماری در اختیار آنها قرار می دهند. شاید در فضای 
استارت آپی خودمان، تجربه جهانی شدن را کمتر داشته باشیم و وقتی قرار است 
استارت آپ مان را طراحی کنیم، بلد نیستیم به بازار جهانی فکر کنیم و به همین 
بازار محدود ایران و رگوالتور های کوته بین کشور فکر می کنیم. مثال اینکه با بانک 
مرکزی، وزارت اقتصاد یا سازمان بورس مذاکره کنیم تا فالن امتیاز را دریافت کنیم. 
توصیه بنده این است اگر استارت آپ را در مقیاس جهانی، بزرگ کنیم و سپس به 
ایران بیاوریم، بهتر است تا اینکه وقت مان را در فضای بسته داخل کشور تلف کنیم. 
در این نمایشگاه، تیم های مختلف از همه کشورها حضور داشتند و هر کشور، زون 
خود را مشخص کرده بود و برخی کشورها فراتر از سالن ما، پاویون اختصاصی 
هم داشتند. تیم ایران، در این نمایشگاه غریبانه بود و استارت آپ هایی که حضور 
داشتند، حتی یک پرچم ایران هم باالی سرشان نداشتند. مسابقه  سوپرنووآ هم 
در سالن ما برگزار شد. این مسابقه، به فضا رونق می داد و تیم ها را ترغیب می کرد 
که حضور پررنگ تری داشته باشند و با انرژی بیشتری در این فضا شرکت کنند. 
در این مسابقات که مرحله مقدماتی آن برگزار شد، از 7۵۰ تیم، 39 تیم به مرحله 
نیمه نهایی راه پیدا کردند که هفت تیم ایرانی در این مرحله حضور داشتند. یکی 
از تیم های ایرانی به مرحله فینال راه پیدا کرد اما متاسفانه در این مرحله، موفق به 
کسب جایزه نشدند. همچنین فضای پرچنب وجوش و پرهیجان تعداد ایونت هایی 
که در طول روز برگزار می شد، بیشتر از خود نمایشگاه بود. پنج شش فضای ارایه 
درســت کرده بودند که در سه فضای ارایه، اســتارت آپ ها، به طور مداوم برای 
سرمایه گذاران پیچ می کردند و بحث پیچ تک استارت آپ ها با سرمایه گذاران برگزار 
می شد. در سه فضای ارایه دیگر، نشست های مختلفی از طرف شرکت ها و بانک های 
بزرگ برگزار می شد مثال CMO دویچه بانک تقریبا هر روز در یکی دو نشست 
حضور داشت. در یکی از نشســت ها،CMO  آیوتا به عنوان یکی از شبکه های 
بزرگ بالک چین و در نشست دیگر، مدیرعامل بایننس حضور داشت. در مجموع 
برای فضای نوآوری و استارت آپی، پرجنب وجوش بود. نکته دیگر، حضور پررنگ 
استارت آپ های حوزه بالک چین و هوش مصنوعی بود. البته شاید چون عالقه بنده 
به این دو حوزه، بیشتر است، بیشتر به چشم آمده است. به جرات باید عرض کنم 
استارت آپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه، نسبت به استارت آپ های سایر کشورها، 
حرف زیادی برای گفتن داشتند. مهم ترین نقطه ضعف ما این بود که چندان به 
فضای جهانی شدن فکر نکرده بودیم و به واسطه محصور بودن در فضای بازار داخل 
کشور طی چند سال گذشته، حضور در بازارهای جهانی، از جمله مشکالت ما بود. 
این نمایشگاه ها به ما کمک می کند خودمان را آماده کرده، کسب تجربه کنیم، 
ذهن مان باز شود تا قدر خود را بیشتر بدانیم، اعتماد به نفس مان باالتر رود و مرگ و 
زندگی را به تصمیم رگوالتورهای داخل ایران وابسته نکنیم و در دریای بزرگ تری 
شنا کنیم. در این خصوص، موسسه DIFC در زون یا منطقه آزاد خود، تا ۴۰ سال 
تضمین عدم دریافت مالیات برای شرکت های نوآور فعال در این حوزه داده است یا 
با یکی از بانک های سوییس صحبت کرده تا برای شرکت های حاضر در آن منطقه، 
افتتاح حساب انجام دهد تا آن شرکت ها، دغدغه قوانین مالی امارات را نداشته باشند 
و دادگاه مستقل، قوانین مستقل با فضای بین المللی برای کسب وکارهای جدید 
ایجاد کرده است. این موضوع را با سندباکس در ایران مقایسه کنید که یک سال 
است وقت خودمان را با وعده های شورای عالی فضای مجازی و وزارت اقتصاد تلف 
می کنیم. یک استارت آپ هم از این سندباکس بیرون نیامده است! این موضوع را 
با امارات مقایسه کنید که سندباکسی درست کرده اند که فین تک ها در فضای 
این کشور وارد شوند و کار کنند. این موارد، از یک زاویه به عنوان غم و غصه و از 
زاویه دیگر به عنوان روزنه امید است و به جوانان فرصت می دهد تا در این حوزه، 
سریعا خود را رشد دهند و استارت آپ های خود را به سوددهی برسانند و وارد بازار 

بین المللی شوند.
آقایبابکحقطلب،قائممقاممدیرعاملشرکتسرورایانهکهدر
میزگردهفتهگذشته،ازدوبیدرخدمتشانبودیم،رویخطهستند.
باتوجهبهبازدیدازنمایشگاهجیتكس،لطفاجنابعالینیزتجربیاتو
بازخوردهایخودراازنمایشگاهذکربفرمایید.همچنینازمیهمانان
میزگردتقاضادارمبیشتربهصورتموردیومصداقی،فناوریهاییرا

کهدرایننمایشگاهمالحظهکردند،توضیحدهند.

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانوکارشناسانفناوریعنوانشد

جیتکس، از نمایشگاه فناوری تا بازار جذب نخبگان ایران و جهان

محمدطهرانی محمدرضانظریمحمدعلیگوگانی



13 November. 2021 شنبه22آبان1400 بانكداريالكترونیكي
5 W W W . I C T N E W S . I R

ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی
asreertebat.comبخوانید.

حق طلب: این نمایشگاه، محصول محور اســت مانند نمایشگاه سبیت یعنی 
شــرکت ها، محصوالت جدید و ترند تکنولوژی خود را به نمایش می گذارند. 
اتفاقی که امسال به طور ویژه مشاهده کردم این است که تکنولوژی محور شده 
و به سمت solution رفته بود مانند هوش مصنوعی، روباتیک، بالک چین، 
ظهور و ترند فین تک ها. بنده بیشتر فضای همایشی دیدم تا نمایشگاه و در واقع، 
ترکیبی از همایش و نمایشگاه بود. این موضوع، در ورودی نمایشگاه هم مشخص 
بود و می توانستید اکانت دلیگیت و یا ویزیتوری بگیرید. چون سمینارهایی هم 
  MIT برگزار می شد که باید شارژ آن صورت می گرفت. در نمایشگاه، از دانشگاه
آمریکا، سخنران درباره هوش مصنوعی حضور پیدا کرده بود که برای بنده تازگی 
داشت. نمایشگاه بسیار رونق داشت و خیلی شلوغ بود و در حالی که ما به خاطر 
پاندمی کرونا این موضوع را رعایت می کنیم، اما آنجا این گونه نبود. وقتی با پارتنرها 
صحبت می کردیم، می گفتند چهار تا واکسن زده اند و خیال شان راحت بود. با 
توجه به اینکه نمایشگاه، دو سال برگزار نشده بود، استقبال خوبی شده بود و مانند 
قبل از کرونا، شور و هیجان خاص خود را داشت. برخی دوستان در میزگرد اشاره 
کردند که بعضی شرکت های بزرگ به صورت جدی در نمایشگاه شرکت نکردند. 
در این زمینه، تجربه بنده نشان می دهد این موضوع به سیاست های مارکتینگ 
شرکت ها در آن منطقه خاص برمی گردد. به هرحال، جیتکس، تمرکزش روی 
خاورمیانه است و بعضا این شرکت ها، هرچند اکثرا در اینترنت سیتی دفتر دارند، 
اما در نمایشگاه، شرکت جدی ندارند یا از طریق پارتنرها شرکت می کنند و البته 
بعضا ممکن است حضور جدی داشته باشند. شرکت IBM در دوبی یک دفتر دارد 
اما هیچ وقت ندیدم در نمایشگاه جیتکس به طور مستقیم غرفه داشته باشد اما در 
نمایشگاه سبیت آلمان،IBM  نصف سالن را اشغال کرده بود و با انواع محصوالت 
نرم افزاری و سخت افزاری حضور جدی داشت. فکر می کنم مدل نگاه IBM به 
آن منطقه، باعث تصمیم گیری برای تعیین حضور در نمایشگاه می شود. درباره 
شرکت هایی که حضور جدی تر داشتند،HPE  و آروبا به صورت جدی حضور پیدا 
کرده بودند. بنده با توجه به تمرکز بر زیرساخت، بیشتر به این حوزه متمایل بودم. 
آروبا، شعبه نت ورکینگ HPE است. HPE M1،success story  خود 
را با ناسا درباره موضوع edge to cloud به آنجا آورده بود. این شرکت با یکی از 
ایستگاه های فضایی ناسا درباره بحث Edge Computing همکاری کرده و 
آن را به عنوان success story  آورده بود و روی آن مانور می داد. همچنین 
  Edge Computing سرورها و سخت افزارهایی که در مناطق صنعتی برای
جای گذاری می شــوند، به نمایش گذاشــته بود. آروبا نیز تجهیزات مربوط به 
اینترنت اشیا را به نمایش گذاشته بود. در این نمایشگاه، بسیاری از شرکت های 
 power  که یکی از VMware  بزرگ نرم افزاری، حضور جدی داشتند مانند
solution های آن، موضوع آن پرامیس  کلود اســت که ما در بانک های مان 

 ،cloud native ،از آن استفاده می کنیم. این شــرکت، محصوالت امنیتی
اپ ها،containerized  و نیز محصــوالت و ماژول های آن پرامیس کلود را 
ارایه کرده بود. این شرکت به عنوان مارکت لیدر آن پرامیس کلود مطرح است. 
همچنین شرکت های میدرِنج که تازه مطرح می شوند مانند پیور استوریج در حوزه 
ذخیره سازی در کنار DELL EMC و HPE حضور داشتند. این ها همزمان 
مدل های جدید زیرساختی را برای کسب وکارهای دیجیتال معرفی می کردند. 
وقتی کسب وکار یا بیزینس مدل به سمت دیجیتالی شدن حرکت می کند، باید 
ابزارهای زیرساختی آن فراهم باشد و این شرکت ها، ابزارهای زیرساختی مرتبط 
با کسب وکار دیجیتال را معرفی کرده بودند. در زمینه کلود، مایکروسافت حضور 
پیدا کرده بود. بنده با آمازون صحبت کردم. AWS  قرار است در امارات، دیتاسنتر 
ایجاد کند که به نوعی سرمایه گذاری روی پابلیک کلود در منطقه است. از کلود، 
برداشت های مختلفی وجود دارد. کلود داخل سازمانی داریم که در بانک های 
خودمان وجود دارد و جزو پیش نیازهای زیرساخت  کسب وکارهای دیجیتال است. 
آمازون نیز در منطقه در حال سرمایه گذاری است و پارتنرهای آن روی مباحثی 
مانند DevOps  و بیگ دیتا مانور می دادند. آمازون برای هر حوزه ای، شرکتی 
به عنوان پارتنر انتخاب می کند و هر موضوعی از طریق یک پارتنر در این شرکت 
قابل ارایه است. آمازون هرجا دیتاسنتر ایجاد کند، برای دسترسی، سه دیتاسنتر 
فیزیکی مجزا دارد و این کار را در امارات راه اندازی می کند. قبال این کار را در بحرین 
انجام می داد. این ها نشان دهنده حرکت به سمت پابلیک است؛ یعنی منطقه از نظر 
استفاده از هیبریدکلود و پابلیک کلود عقب بوده است. همچنین امنیت سایبری 
در کسب وکارهای دیجیتال، بازطراحی می شود. در این نمایشگاه، روی امنیت، 
بسیار تمرکز شده بود و برندهای بزرگی مانند ترین ماکرو، بیت دفندر و برندهای 
جدی دیگر، محصوالت خود را ارایه داده بودند؛ به گونه ای که یک متخصص امنیت 
می توانست چهار پنج روز وقت بگذارد و با این محصوالت، ویژگی ها و ترند آنها آشنا 
شود. حضور کمرنگ برخی شرکت ها مانند DELL EMC یا حضور از طریق 
پارتنرها، بیشتر به خاطر مباحث مارکتینگ و برنامه  آنها در زمینه نفوذ در بازار است. 
در حوزه تلکام، شرکت های اتصاالت، سیسکو و هوآوی بسیار جدی حضور داشتند. 
سیسکو هم در زمینه زیرساخت های مراکز داده و هم در حوزه ستون فقرات شبکه 
حضور داشت. شرکت اتصاالت در همه موضوعات، از هوش مصنوعی تا بالک چین 
وغیره Showroom داشت. روبات هایی وجود داشت که با بازدیدکنندگان 
حرف می زدند و کار انجام داده بودند. هوآوی نیز درحوزه ستون فقرات شبکه و 
دیتاسنتر حضور جدی داشت و پارتنرشیب های جدید خود با شرکت های عراقی را 
اعالم می کرد. در مجموع، تکنولوژی محوری و حرکت به سمت همایش نمایشگاه، 

تفاوت جدی نمایشگاه جیتکس امسال نسبت به گذشته بود. 
باتوجهبهآمارسایتجیتكس،درنمایشگاهامسال،حدود200
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دیگریباشیم؟
گوگانی: ابتدا درباره اظهارات دوســتان عرض کنم تقریبا صددرصد مباحث 
مطرح شده، معتبر و دقیق بود. طبق اظهارات آقای حق طلب، شرکت ها از جمله 
آمازون تالش می کنند اقداماتی را انجام دهند که کل منطقه را شــامل شود 
چون امارات، امکان جذب این همه سرمایه گذاری را ندارد. در پاسخ به سوالی 
که مطرح کردید، ما باید واقع نگر باشیم. آیا اصوال این ذهنیت کشور، ذهنیت 
فردی و مدیریتی را برای برگزاری نمایشگاهی در سطح جیتکس داریم یا خیر؟ 
ما هنوز مشکالت پیش پاافتاده زیادی داریم و اگر به این جمع بندی هم برسیم 
که این نمایشگاه در ایران رقم بخورد، این مشکالت، مانع خواهد شد. آیا درباره 
نمایشگاه داخلی اخیر که قرار بود برگزار شود، مطلع هستید چه بالیی بر سر آن 
آمد؟ به خاطر اختالف دو گروه، موضوع، منتفی شد! ما در داخل کشور، مشکالت 
عمده ای داریم. به خاطر مشکالت ساختاری، تفکری و تحریم، تقریبا غیرممکن 
اســت که بتوانیم چنین فضایی را در ایران راه اندازی کنیم و از طرف صاحبان 
تکنولوژی حمایت شویم اما اینکه این کار، با وجود جیتکس ضرورت دارد یا خیر، 
بنده معتقدم بله ضرورت دارد. مثال می زنم. عربستان، توسط بن سلمان، منطقه  
نیوم در شمال عربستان در لبه ساحل دریای سرخ را به عنوان مرکز تکنولوژی این 
کشور لحاظ و پلن آن را آماده کرده و برای رقابت با جیتکس آماده می شود. در این 
خصوص، ۵۰۰ میلیارد دالر جذب سرمایه می کند که بخشی از آن توسط خودش 

و بخش دیگر توسط سرمایه گذاران خارجی است. با شرکت های صاحب تکنولوژی 
بزرگی هم صحبت و موافقت آنها را هم اخذ کرده و در حال طراحی پلن برای رقابت 
جدی با جیتکس هستند که احتماال در سال های آینده، از آن بیشتر خواهیم 
شنید. این سرمایه گذاری، به دلیل جذابیت آن است. بسیاری از حرف  های آتی را 
تکنولوژی می زند. نکته دیگر، باور به این تکنولوژی است. ممکن است تکنولوژی 
را بدانیم اما باور نداشته باشیم. اکسپو همزمان با نمایشگاه جیتکس در امارات، 
افتتاح و برگزار شد و تا شش ماه ادامه دارد. تفاوت ایدئولوژیک و تکنولوژیک ما 
با آنها، کامال قابل مشاهده است. دکتر نظری اشاره درستی کردند که ما تربیت 
نیروی انسانی برای این قضایا را نداریم. در امارات، نسلی در حال تربیت است که 
خدمت، ارایه دهد بدون اینکه هیچ حاشیه ای داشته باشد. این تفاوت ها را کامال 
در اکسپو می بینید. وقتی کسی اکسپو را می بیند، تفاوت ما را نه فقط با کشورهای 
پیشرفته بلکه با کشورهای اطراف خودمان احساس می کند. از دیزاین استند و 
غرفه ما تا محصوالت ارایه شده و نوع خدمت به بازدیدکنندگان، کامال بیانگر تفکر 
ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی ما بود. بیشترین استفاده کننده جیتکس، چه کسانی 
هستند؟ آیا کشور امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، برای استفاده از 
این تکنولوژی ها محدودیت دارند؟ خیر. بازار عمده جیتکس قبال ایران بوده و 
بزرگ ترین استفاده کننده از امکاناتی بوده که در جیتکس به نمایش گذاشته 
شده است. به نظرم، به دلیل مشکالت مختلف از جمله مشکالت زیرساختی، 
ساختاری، تفکر و مسایل حاشیه ای در زمینه سیاست های داخلی و خارجی و نوع 
رفتار ما در دنیا، عمال چنین چیزی در ایران اتفاق نمی افتد. اگر هم نمایشگاهی 
راه اندازی شود، با شرکت های دست چندم که صاحب تکنولوژی نیستند و قادر 
به حل مشکالت نخواهند بود، مواجه خواهیم بود و قبال هم آن را تجربه کرده ایم. 
بحث تحریم هم جدی است و بهتر است تا زمانی که این مباحث بنیادین را حل 
نکرده ایم، به فکر این مسایل نباشیم. در نمایشگاه جیتکس با توجه به پلن آن 
بسیار محسوس بود که ده ها هزار نفر جذب نیروی IT  دارند. این موضوع، معضل 
مملکت ما برای آینده است زیرا تقریبا عمده کشوری که برای این IT  پلن، تامین 
نیروی انسانی خواهد کرد، از ایران خواهد بود. تبعات این امر، دو گونه است: اول 
تبعات داخلی و دوم تبعات آتی. تبعات داخلی، متوجه شرکت هایی خواهد شد 
که نیروهای آنها جدا می شوند و مشکالتی برای آنها ایجاد می شود. تبعات آتی این 
است که باید برای تربیت این افراد هزینه کنیم و در آینده، دچار مشکل خواهیم 
شــد. ما باید به این موضوع، جدی نگاه کنیم اما چنین باوری در رهبری کالن 
جامعه وجود ندارد. بنابراین بهتر است فراموش کنیم که اصال جیتکس در ایران 

راه اندازی شود.
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خبر

یک وبگاه خبری انگلیســی اخیرا طی یادداشتی کوتاه به مساله میزان 
وابستگی چین به شرکت هاي بزرگ خارجی فعال در حوزه فناوری و اثر 

خروج آنها از چین پرداخته است.
به گزارش مهر، تحلیلگران حوزه فنــاوری معتقدند که در حال حاضر، 
وابستگی چین به شرکت های فناوری خارجی به پایین ترین سطح خود 
رسیده است. تعداد غول های فناوری خارجی که در چین فعال هستند، به 
صورت مداوم در حال کاهش است و این امر، دولت را در کنترل اکوسیستم 

فناوری کشور و توسعه آن یاری می کند.
شرکت یاهو، طی هفته گذشته و در پی انتشار خبر خروج لینکدین از چین 
در ماه اکتبر و مسدودسازی گوگل توسط دولت این کشور، همه خدمات 
خود را در چین، تعطیل خواهد کرد. یاهو در روز دوشنبه هفته گذشته، 
در بیانیه ای محیط تجاری و قانونی چین را »به شکل فزاینده ای چالش 
برانگیز« توصیف کرد و اعالم داشت که پس از مسدودسازی بسیاری از 
سرویس های این شرکت توســط دولت این کشور، خدمات پایه ایمیل 
و موتور جست وجوگر خود را نیز که از ســال ۱999 فعال بود، در چین، 

تعطیل می کند.
زمینهمساعدبرایشكوفاییخدماتداخلی

با وجود بعد تبلیغاتی برجسته خروج یاهو و شرکت های مانند آن از کشور 
چین، واقعیت این است که کاربران چینی به ندرت از یاهو یا سایر خدمات 
اینترنتی شرکت های بزرگ سیلیکون ولی، استفاده می کنند، زیرا رقبای 
داخلی آنها در دو دهه گذشته شکوفا شده اند. در چنین شرایطی، دولت نیز 
می تواند با فراخواندن مدیران شرکت های فناوری داخلی به راحتی نظم و 
انضباط را در اکوسیستم فضای مجازی کشور برقرار سازد و بر روند توسعه 

فناوری و اینترنت، نظارت کند.
به عبارت دیگر چینی ها از وی چت برای ارتباطات روزانه خود استفاده 
می کنند، به جای یوتیوب، ویدیوهای تیک تاک را تماشــا می کنند و به 
جای ویکی پدیا، از بایدو استفاده می کنند. علی بابا، نیز که دفتر مرکزی آن 
در هانگژو قرار دارد، خدمات تجارت الکترونیکي ارایه می دهد. در چنین 
شرایطی، اگرچه رقبای خارجی همچنان می توانند وارد بازار چین شوند، 

اما مساله اصلی عدم استقبال عمومی از خدمات آنها است.
کایسر کو، یک برنامه ساز حوزه پادکســت که مدتی را در شرکت های 
فناوری چینی گذرانده و به فعالیت پرداخته اســت، در این مورد گفت: 
»آنها جایگزین همه خدمات دیجیتال را داشتند. یک بازار بزرگ و در حال 
رشد را تصور کنید. در چین نیاز شدیدی به پلتفرم هایی با ذائقه و محتوای 
چینی وجود دارد. با این وجود، فضا به گونه ای است که شرکت های فناوری 

خارجی، تاب رقابت را در این بازار ندارند.«
بر اساس گزارش های آماری موجود، حدود یک میلیارد شهروند چینی به 
صورت روزمره از اینترنت استفاده می کنند. این امر، بازار چین را به بخشی 
با در آمد ۱۵۵میلیارد دالر در ۱۱ ماه نخست ســال 2۰۱9، بدل کرد و 
مقایسه آن مقطع زمانی با مدت مشابه در سال 2۰۱8، رشد 22.۴درصدی 
این عدد در طول یک سال را نشان می دهد. رسانه های جمعی چین اعالم 
کرده اند که این کشور قصد دارد تا سال 2۰3۰ از نظر فناوری به خودکفایی 
برسد. از سوی دیگر بسیاری از کاربران چینی اینترنت، اعالم کرده اند که به 
هیچ وجه از خروج شرکت هایی چون یاهو، نگران نیستند و سرویس های 

داخلی، پاسخگوی نیازهای موجود هستند.
قوانینسختگیرانهبرایخارجیها

شرایط حاکم بر بازار فضای مجازی چین، پکن را قادر به اعمال حاکمیت 
به صورت مستقیم در فضای مجازی کرده است. آخرین تالش نهادهای 
دولتی چین، قانون امنیت داده است که خروج داده های حساس از چین را 
محدود می کند و اپراتورهای اینترنتی را ملزم می کند که داده های داخلی 

خود را در اختیار سازمان های مجری قانون قرار دهند.
چین پیش از این، پلتفرم های بســیار بزرگی چون فیس بوک، گوگل و 
برخی دیگر از رسانه های اجتماعی و موتورهای جست وجوگر غیرچینی 
را در داخل مرزهای جغرافیایی این کشور، مسدود کرده است. از سوی 
دیگر استفاده بدون مجوز وی پی ان ها و دیگر ابزار دور زدن مسدودسازی 
اینترنت نیز در چین ممنوع بوده و همین امر، سبب هدایت کاربران به 

سمت پلتفرم های باکیفیت داخلی شده است.
چینالگوییموفقازخودکفاییوتوسعه

اوصاف ذکر شده از شرایط موجود در بازار فناوری و تکنولوژی کشور چین، 
نشان می دهد که با رعایت الگویی مدون و حمایت متناسب از پلتفرم های 
داخلی، می توان به خودکفایی در زمینه فناوری دست یافت و حتی در 

گام های بعد، به فکر صادرات خدمات این حوزه نیز بود.
اذعان رســانه های غربی به موفقیــت دولت چین در خارج ســاختن 
شرکت های بزرگ فناوری از کشور و جایگزین کردن آنها با شرکت های 
فناوری داخلی، نشان دهنده توفیق پکن در دستیابی به اهداف تعیین 
شده در زمینه توسعه زیرساخت های فضای مجازی و فناوری این کشور 
به صورت بومی بوده و گواهی بر درستی مسیر حرکت تعیین شده برای 

این کشور در زمینه توسعه زیرساخت های تکنولوژیک، به شمار می رود.

خارجیهاتابرقابتنداشتند

تقویت اكوسیستم داخلی چین 
پس از خروج شركت های بزرگ 

فناوری خارجی
یک کارشــناس فناوری اطالعات با واکاوی فنی بروز 
اختالل در سامانه هوشمند سوخت کشور، ساختار این 
شبکه را به لحاظ وقوع رخدادهایی مانند حمله سایبری، 

هک و یا نفوذ تشریح کرد.
در پی بــروز اختالل نرم افــزاری به وجــود آمده در 
سامانه هوشــمند سوخت کشــور که منجر به قطع 
سوخت رسانی جایگاه های بنزین سراسر کشور شد، 
شــاهد اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی درباره قطع 
سیســتم ارتباطی جایگاه های بنزین سراسر کشور 
بودیم و مســووالن متولی و نهادهــای مرتبط، وقوع 
»حمله سایبری« به این سامانه حیاتی کشور را تایید و 

اطالعیه هایی در این زمینه منتشر کردند. 
اگرچه روز سه شــنبه ۱۱ آبان، شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایران اعــالم کرد کــه »همه 
پمپ بنزین های کشــور پس از هفت روز به ســامانه 
هوشمند سوخت متصل شده اند و فقط برخی جایگاه ها 
در نقاط دورافتاده باقی مانده اند«، اما با گذشت بیش از 
۱۰ روز از این رخداد، همچنان موضوع وجود نقاط ضعف 
جدی در مدیریت مخاطرات فضای مجازی و دالیلی که 
سبب وقوع این گونه رخدادها در زیرساخت های حیاتی 
کشور می شود، موضوع تازه ای است که متولیان پاسخ 

مشخصی برای آن ارایه نکردند.
جزییات این رخداد که متولیان حوزه امنیت سایبری 
کشور آن را حمله سایبری تشخیص داده اند هنوز اعالم 
نشده و این سوال مطرح است که این متولیان تا چه اندازه 
نسبت به چگونگی ساختار و ابعاد فنی شبکه هوشمند 
سوخت به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی مطلع 
هستند. کما اینکه برخی کارشناســان معتقدند که 
ساختار سامانه هوشمند سوخت که شبکه ای ایزوله و 
مستقل از شبکه اینترنت و اینترانت داخلی است، قابلیت 

هک شدن و حمله سایبری را ندارد.
حمالتسایبریدرشبكهسوختکارآمد

نیست
سیدمیثم سیدصالحی کارشناس فناوری اطالعات در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد فنی ساختار 
سامانه هوشمند ســوخت در پی اتفاقات اخیر و بروز 
اختالل در این ســامانه پرداخت و به این سوال پاسخ 
داد که اختالالتی که می تواند منجر به قطعی سامانه 
هوشمند سوخت شــود از چه نوعی است و آیا شبکه 

هوشمند سوخت کشور اساسا قابل هک شدن است؟
او با تاکید بر اینکه در تعاریف جرایم سایبری مفاهیمی 
مانند حمله )attack( و هک )hack( را باید از مفهوم 
 penetration( و نفوذ )sabotage( خرابکاری
not intrusion( جدا دانســت، گفت: بسیاری از 
مسووالن که شناخت درستی از ساختار شبکه هوشمند 
سوخت نداشته در مورد آن اظهارنظر کرده و در اتفاق 

اخیر موضوع را به اشتباه به هک شدن نسبت داده اند.
این کارشــناس افزود: این در حالی است که با توجه 
به اخبار حاشیه ای هفته اخیر و تهدیدات پوچ برخی 
کشورها، مفهوم هک برای مخاطب عام تداعی کننده 
اتفاقی شبیه به هک شــبکه وزارت راه و توان مهاجم 
برای ورود به سیستم و اعمال تغییرات خواهد بود. در 
حالی که اتفاق به وجود آمده در شبکه سوخت تنها از 
طریق خرابکاری نفوذی هایی که حتی شاید توانسته اند 
به جمع کارکنان اداره کننده این شبکه نفوذ کنند، به 
وقوع پیوسته است. قریب به اتفاق کارشناسانی که شبکه 
سوخت را می شناســند، باور دارند که ساختار سامانه 
هوشمند سوخت به نوعی است که حمالت سایبری 
به تنهایی برای ایجاد اختالل در خدمات شبکه، کارآمد 
نیستند. او پروژه سامانه هوشمند سوخت را بزرگ ترین 
پروژه پیمانکاری کشــور در حوزه IT عنوان کرد که با 
وجود چالش های فراوان به دســت متخصصان ایرانی 
ایجاد شده است و افزود: مناقصه نگهداری این شبکه نیز 
هر دو سال یک بار برگزار می شود و شرکت پیمانکار کامال 
بر اساس استانداردها و چارچوب هایی که شرکت پاالیش 
و پخش و مناطق نفت در کشور تعیین می کند، عملیات 

نگهداری این شبکه را انجام می دهد.
سیدصالحی با اشاره به اجزای متعدد نگهداری شبکه 
سوخت رسانی کشــور که از ارتباط برخی جایگاه ها با 
شبکه ماهواره ای، زمینی و شــبکه ارتباط بی سیم و 
رادیویی تا تعمیرات دستگاه های کارت خوان و تعویض 

آنها، پشتیبانی و نگهداری رک و تجهیزات منصوبه در هر 
جایگاه سوخت رسانی و نیز تامین نیروی فنی الزم برای 
حضور در مرکز داده شرکت پاالیش و پخش، گسترده 
است، گفت: اما تمام عملیات توسط شرکت پاالیش و 

پخش مدیریت می شود.
ســاختارشــبكههوشــمندسوخت

خودترمیمشوندهاست
او افزود: شبکه هوشمند سوخت به لحاظ عملیاتی دارای 
ساختاری است که قابلیت هک شدن را منتفی می کند. 
معماری فرایندهای اقدام در این شــبکه بسیار شبیه 
ساختارهای آفالین و دستی است اما بر بستر فناوری 
اطالعات انجام می شود، یعنی به لحاظ جنس، شبیه 
ساختار مکانیکی است و همان طور که می دانید ساختار 
مکانیکی قابل هک نیست. ممکن است این ساختار قابل 
تخریب شدن باشد و باعث توقف عملیات شود، اما هک 
نمی شود. سیدصالحی با اشاره به اینکه شبکه هوشمند 
سوخت حتی قابلیت خودترمیمی و بازیابی دارد، افزود: 
مدل داده شبکه، اطالعاتی که در این شبکه رد و بدل 
می شــود و جایگاه هایی که این اطالعات را نگهداری 
می کنند به گونه ای است که این شبکه از هر نقطه ای 
که مورد آسیب واقع شود، قابلیت بازیابی و خودترمیمی 
دارد، به این معنی که حتی اگر یک جایگاه سوخت کال 
منفجر شده و سرورها و همه داده های آن از بین برود، 
دوباره به محض اینکه سرور بعدی جایگزین آن شود، کل 

شبکه خود را بازیابی می کند.
او با اشاره به اظهارات مسووالن در خصوص اختالل به 
وجود آمده در سامانه هوشمند سوخت مبنی بر اینکه 
»خوشبختانه هیچ سخت افزاری آسیب ندیده و فقط 
دسترسی مردم قطع شده است« تصریح کرد: در این 
اظهارات به این موضوع توجه نشده که اهمیت سرویس 
به مراتب باالتر از ســخت افزار است و این مساله نشان 
می دهد که ما چقدر نســبت به اهمیت سرویس و در 
دســترس بودن آن در الیه متولیان و مسووالن ناآگاه 

هستیم.
درشــبكهســوختچهدادهایجابهجا

میشود؟
این کارشناس در پاسخ به این سوال که در شبکه سوخت 
چه داده ای جابه جا می شود، گفت: در شبکه سوخت، 
داده میزان مصرف سوخت کشور از طریق کارت های 
سوختی که در اختیار مردم اســت، جابه جا می شود. 
برای آنکه بتوان این داده را تخریب کرد، هم باید بانک 
اطالعاتی اصلی و هم تمــام اطالعات روی جایگاه ها و 
اطالعات روی کارت ها همزمان از بین برود تا بتوان گفت 
که اطالعات از بین رفته و این شبکه دیگر نمی تواند خود 
را بازیابی کند. او با اشاره به اینکه این شبکه عمال تا زمانی 
که یکی از این پارامترها زنده است از بین نمی رود و هر 
کدام از این پارامترها اگر به تنهایی از بین بروند دوباره و 
به سرعت بازیابی خواهند شد، خاطرنشان کرد: نکته 
قابل توجه این است که شبکه سوخت تا به حال بارها 
مورد حمالتی از این جهت قرار گرفته اما هیچ کدام از 

این حمالت به خاطر همین ساختار، موفق نبوده است.
او با اشاره به مدلی از اختالل که ممکن است در شبکه 
سوخت به وجود بیاید، افزود: مدلی از اختالل این است 
که روی آدرس یکتای سروری که ۴3۰۰ جایگاه عرضه 
سوخت به صورت یک طرفه از آن به روزرسانی می شوند 
فایل به روزرسانی خراب باشد و یا تخریب شود. در این 
صورت در زمان به روزرسانی سرورها، شاهد قطع کل 

شبکه سوخت خواهیم بود. به نظر می رسد این مدل تنها 
مدلی است که می تواند به قطع کل شبکه منجر شود. این 
اتفاق در شبکه سوخت کشور پیش از این نیز اتفاق افتاده 
و سوابق آن موجود است. برای مثال در سال 9۴ شب عید 
فطر اتفاقی این چنینی رخ داد. به نحوی که ساعت سه 
بامداد، به روزرسانی انجام شد که فایل به روزرسانی خراب 
شده بود و سرورها پس از دریافت به روزرسانی، ریست 
شدند و فایل خراب باعث شد سرورهای جایگاه ها دیگر 

باال نیامد و به واسطه آن، کل شبکه سوخت قطع شد.
سیدصالحی افزود: با اشکال در ســرورها پمپ ها که 
نمی توانستند با سرور جایگاه، ارتباط برقرار کنند متوقف 
شدند و بر این اساس سوخت رسانی متوقف شد. در آن 
زمان راهکار حل مساله این بود که پیمانکار به هر سرور 
به صورت جداگانه مراجعه کرده و با فلش به صورت یک 
به یک سیستم عامل را روی سرور نصب و سرور را ریست 
کند و شبکه مجددا به شــرایط قبلی خود بازگشته و 
سرویس دهی آن آغاز شود. در آن زمان شرکت پیمانکار 
ظرف مدت 2۴ ساعت مشکل را حل کرد و ظرف مدت 
شش ساعت اول بیش از ۵۰ درصد جایگاه ها به حالت 
اولیه بازگشتند. سوال اینجاست که در مورد اخیر چرا 

آنقدر زمان بازگشت شبکه طول کشیده است؟
او در پاسخ به این ســوال که چگونه ممکن است فایل 
به روزرسانی ســرورها خراب یا دستکاری شده باشد، 
گفت: این شبکه به جایی متصل نیست. تنها کامپیوتری 
که به آن نقطه یکتای سرور دسترسی دارد یک دستگاه 
کامپیوتر در شــرکت پاالیش و پخش تهران است. در 
مورد اخیر تنها اتفاقی که احتمال دارد رخ داده باشد این 
است که فایل به روزرسانی دستکاری شده باشد و آن 
فایل دستکاری شده توسط سیستم کپی شده و روی 

سرورهای جایگاه ها عمل کرده باشد.
مسووالنبهاشتباه»هکشــدن«راالقا

میکنند
این کارشناس ســامانه های ارتباطی با تاکید بر اینکه 
به دستکاری فیزیکی که توســط عوامل انسانی روی 
داده است، به معنای آنچه در اذهان عمومی و تعاریف 
جرایم سایبری مطرح است، هک نمی گویند بلکه نوعی 
خرابکاری و یا نفوذ اســت، اظهار داشت: مسووالن در 
زمانی که دشمنان ما پیام های تهدیدآمیز پوچ درباره 
حمالت ســایبری را مطرح می کنند، در حال القای 
این موضوع هستند که اجازه داده ایم در حیاتی ترین 
زیرسیستم های کشور یک شبکه خارجی نفوذ کند و 

آن را از کار بیندازد.
ســیدصالحی گفت: اینکه گفته می شود یک کشور 
خارجی به سرورهای ما وصل شده و سیستم حیاتی 
کشــور را هک کرده، تنها باعث ایجاد حس ناامنی در 
جامعه می شود. در حالی که این شبکه اصال به اصطالح 
رایج هک پذیر نیست و حتی مسووالن وزارت نفت هم 
از این مساله دفاع کرده و تاکید کردند که این سیستم 
اصال هک پذیر نیست. با این وجود مشخص نیست که 
اصرار برخی از مســووالن برای اینکه القا کنند که این 
شبکه هک شده است، به چه دلیل است. حتی اگر دقت 
کرده باشید در مورد اخیر هک شدن شبکه بانک مرکزی 
پاکستان، علی رغم اینکه هکرها با نفوذ به سیستم، ضمن 
قطع کلی خدمات، داده های بسیاری را از بین برده  بودند 
در تنظیم اخبار در بخش های مختلف خبری با توجه به 
ترجمه از خبر اصلی، از عبارت هک استفاده نشده و آن را 

حمالت سایبری نامیدند.

نهادهایموازیاقــدامموثریبرایامنیت
زیرساختهانداشتند

این کارشناس در پاسخ به اینکه چگونه می توان امنیت 
ساختارهای زیرساختی کشــور را افزایش داد، اظهار 
داشت: متاســفانه چند نهاد موازی در فضای امنیت 
زیرساخت های کشــور وجود دارد که به رغم تصویب 
سند ملی مقابله با حمالت ســایبری مصوب شورای 
عالی فضای مجازی، اقدام موثری بــرای فعال کردن 

سازوکارهای این سازمان ها و نهادها انجام نشده است.
او با اشاره به مراکز افتا و ماهر و سازمان پدافند غیرعامل 
و پلیس فتا گفت: مطابق این سند مسوولیت سازمان ها 
و نهادهای مذکور، بررسی و گزارش دهی است. ادعای 
تک تک آنها نیز این است که موارد را بررسی کرده اند و 
نقاط قوت و ضعف را اعالم کرده اند اما دستگاه ها به این 
هشدارها عمل نکرده اند. پس از بروز اتفاق نیز به دنبال 
گزارش دهی هســتند. با این حال سوال اینجاست که 

بررسی بعد از وقوع اتفاق چه دردی را دوا می کند؟
سیدصالحی اضافه کرد: اصل ماجرا، پیشگیری از وقوع 
رخداد است. اما در این سند، اختیار از سازمان پدافند 
غیرعامل که تنها مجموعه ای بوده که قدرت اجرایی 
داشته و می توانسته نسبت به رؤسای دستگاه ها و عامالن 
حوزه فنی مطالبه داشته باشد، گرفته شده و این اختیار به 
مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری منتقل شده است. 
این در حالی است که ساختار سازمان پدافند غیرعامل 
در تمام دستگاه های کشور توسعه یافته و می توانست 
در این زمینه مطالبه گر باشــد و حتی در صورت نیاز، 
دستگاه را بابت اهمال در انجام وظیفه، به مراجع قضایی 

معرفی کند.
این کارشــناس، مرکــز افتای ریاســت جمهوری را 
مجموعه ای اقتضایی برشمرد که قانونی برای تاسیس 
آن وجود ندارد و بر اســاس مستندات ابرازی خود این 
مرکز در پایگاه اطالع رسانی اش، این مرکز برای ایفای 
نقش حاکمیــت در تامین امنیت ایــن حوزه و حفظ 
زیرساخت حیاتی کشور در مقابل حمالت الکترونیکی، با 
مجوز رییس جمهور وقت در سال 82 تشکیل شده است.

آیاوظیفهافتافقطگزارشدهیاست؟
به گفته سیدصالحی، در چارچوب سند پیشگیری از 
حمالت سایبری مصوب ســال 96 در دولت یازدهم، 
امنیت بخش زیرساخت های حیاتی از جمله انرژی و 
ثبت احوال به افتا واگذار شده است و سوال جدی این 
است که اقدام افتا برای جلوگیری از این اتفاق چه بوده 
و تا به حال چه کاری مطابق با سند ملی پیشگیری و 
مقابله با حوادث فضای مجازی انجام داده است. مرکز 
ملی فضای مجازی باید مطالبه کند که مطابق این سند، 
افتا و سایر سازمان ها چه کرده اند. این موضوع حتی باید 
از سوی رسانه ها هم مطالبه شود؛ آیا وظیفه این نهادها 

فقط گزارش دهی است؟
او گفت: در این مصوبه ذکر شــده که این نهادها باید 
فعالیت کنند و جلوی حوادث را بگیرند و پس از آنکه 
حادثه ای رخ داد نیز خروجــی بدهند و جزییات آن را 
اعالم کنند؛ اما متاسفانه این سازمان ها به لحاظ عملیاتی 
ســازمان های عقیمی هســتند و حتی این وظیفه از 
سازمانی مانند پدافند غیرعامل که قدرت عملیاتی دارد 

مطابق این سند، گرفته شده است.
سیدصالحی در پاسخ به این سوال که مرکز افتا مدعی 
است که بروز اختالل را در شــبکه گزارش داده است، 
گفت: آیا این مرکز فقط گــزارش تولید کرده و نتیجه 
گزارش این شده که حفره ها باز هستند؟ اتفاقا شاید پیدا 
کردن حفره های آســیب پذیر روی سرورهای سامانه 
سوخت از طریق گزارش های مرکز افتا، باعث افشا شدن 
این آسیب ها شده باشد. به هر ترتیب زمانی که دیتایی 
در جایی منتشر می شود دیگر ۱۰۰ درصد محافظت 
شده نیست و کافی اســت عامل نفوذی بتواند به این 
اطالعات دسترسی پیدا کند؛ و چون بالفاصله برای رفع 
آن اقدام نشده، آن اشکال شــناخته شده و این درز در 

سیستم، می تواند منجر به آسیب در کل سامانه شود.
این کارشناس تاکید کرد: به طور کلی جلوگیری از وقوع 
چنین رویدادهایی با عدم موازی کاری در حوزه امنیت 
و ایجاد تمرکز در نهادهای عمل کننده، اعطای قدرت 
اجرایی در پیاده ســازی و نظارت بر اجرای راهکارها و 

مطالبه از نهادهای متولی، ممکن خواهد بود.

حملهسایبرییانفوذ؟

نقش مرکز افتا در اختالل سامانه سوخت
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  کووید ۱9، طی دو سال گذشته، حتی بدتر از بحران  های 
اقتصادی، استراتژیک و سیاسی که در سراسر جهان رخ 
می  دهد، تعداد زیادی از کشــورها را تحت  تاثیر قرار داد. 
شیوع این بیماری، بر تمام صنایع از جمله حوزه فناوری 
ارتباطات و اطالعات تاثیر گذاشت و این ماجرا، هنوز هم 
ادامه دارد. در ابتدای کار، غول  های فناوری، دکمه توقف 
عملیات بازاریابی را فشار دادند، رویدادها و کنفرانس  های 
ضروری را لغو کردند و نتایج مالی را کمتر از انتظارات بازار 

اعالم کردند. 
بازخوانیخاطراتجهاننویندرحالظهور

غول فناوری ایاالت متحده، مایکروسافت، تخمین درآمد 
خود را در ســه ماهه منتهی به مارس 2۰2۰، به دلیل 
تاثیر این بیماری، با فروش کمتر نرم  افزارهای ویندوز و 
دستگاه  های سطحی کاهش داد. اپل نیز اعالم کرده بود 
درآمد این سه  ماهه کمتر از قبل پیش بینی شده است. 
اگرچه به نظر می  رسد تقاضا مطابق با انتظارات است، اما 
زنجیره تامین با سرعت کمتری نسبت به پیش  بینی به 

حالت عادی بازمی  گردد.
بر اساس گزارش شــرکت بیکر و مکنزی، به عنوان یک 
شرکت حقوقی بین المللی، با گســترش شیوع کرونا، 
بحران درون نگری شرکت ها و نیاز کسب وکارها به ارزیابی 
مجدد زنجیره های تامین کوتاه مدت و بلندمدت، استقرار 
منابع و نقدینگی را در مواجهه با آنچه که به نظر می  رسید، 
»جهانی در حال ظهور اســت«، تقویت کرد؛ به عبارت 
دیگر، کسب  وکارها، درست مانند بقیه، کمربندهای خود 

را محکم کردند و مراقب هزینه  ها شدند. 
 IDC  همچنین طبق گزارش شرکت بین  المللی داده
با توجه به سناریوی بدبینانه به دلیل همه  گیری کووید 
۱9، کاهش رشد هزینه  های جهانی فناوری اطالعات تا 
پایان سال 2۰2۰، بین 3 تا ۴ درصد مطرح شد و اینکه 
انتظار می رود تاثیر عمده بر تجارت ســخت افزاری، از 
جمله دستگاه ها، نرم افزارها و خدمات نیز باشد، زیرا شیوع 
ویروس کرونا از مرزها فراتر می رود. با این حال، پذیرش 
برنامه های کاربردی مشــترک و ســرویس ابری، تاثیر 
مثبتی دارد و به دنبال آن، تاثیر کرونا بر فناوری هایی مانند 
بیگ  دیتا، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نسبتا کم است. 

قویترازگذشته
اگرچه کسب وکارها با زیان های فعلی دست  وپنجه نرم 
می کنند اما در درازمدت، صنعت ICT ممکن است یکی 
از معدود صنایعی باشد که هنوز پابرجاست و در بسیاری از 
جنبه ها قوی تر از قبل است. اما برای همه مشاغل موجود 
در بازار، کار ســاده  ای نخواهد بود. فشــار بر شبکه های 

زیرساختی، انقباض در هزینه های مصرف کننده، اختالل 
در زنجیره تامین، کاهش در دســترس بودن قطعات و 
تاثیرات مالی همه جانبه ویــروس کرونا، در کوتاه مدت، 
عوارض خود را نشــان داد. به طور خالصه، قبل از اینکه 
شاهد بازگشــت احتمالی پس از کندی این همه  گیری 
باشیم، ممکن است پیامدهای کوتاه  مدت شدیدی را نیز 
مشاهده کنیم. از این  رو، چشم اندازها و  سرمایه گذاری ها 
برای مدرن سازی در برخی دوره  های زمانی کاهش می یابد 

زیرا بقا، اصلی  ترین شرط است.
محرک  های رشد و چالش  های جهان، هرگز، تا این اندازه 
به هم  پیوسته نبوده و این بحران بهداشتی و سالمت، بر کل 
 ICT جهان تاثیر گذاشته است. در حال حاضر، صنعت
بسیاری از فرصت های درآمدی را از دست می دهد و هنوز 
مشخص نیست این وضعیت، تا چه زمانی ادامه  دار خواهد 
بود. در میان سناریوی نامشخص، بسیاری از حوزه های 
فناوری، محور اصلی هستند و همچنان به عنوان برندگان 

آشکار  فعالیت می  کنند.
برندگانآشكار

با ترویج کار از راه دور ســازمان ها، افزایش تصاعدی در 
تماس های ویدیویــی و تلفنی وجــود دارد، زیرا تعداد 
فزاینــده   ای از مردم، جلســات را از طریــق برنامه ها یا 
پلتفرم های همکاری سازماندهی می کنند. در این میان، 
 OTT رسانه های دیجیتال و پخش کننده های محتوای
سود می برند، در حالی که شبکه های خصوصی مجازي   
VPN امنیت ســایبری و امنیت داده ها، فناوری های 
دیگری هستند که با توجه به اینکه اکثر نیروهای کار از راه 

دور فعالیت می کنند، افزایش می  یابند. 
خدمات فناوری  های ابری، با اســتفاده بیشتر از محتوا، 
دانلودهای بازی، کنفرانس ویدیویی و تاثیر دسترسی از راه 
دور به شبکه های شرکتی افزایش خواهند یافت. همچنین 
در آینده، تمرکز فزاینده روی فناوری  هایی مانند هوش 
مصنوعی، کالن  داده )بیگ  دیتا(، واقعیت افزوده و واقعیت 
مجازی خواهد بود. به عنوان مثال، ســازنده تجهیزات 
هوآوی، خدمات فناوری خود را شامل هوش مصنوعی، 

کنفرانس ویدیویی و پوشش شبکه بی سیم در سراسر آسیا 
و اقیانوسیه، با توجه به چالش های ارتباطی منتشر کرد.

ازانقالبصنعتیچهارمتاپنجم
اگرچه همه گیری کرونا، مطمئنــا صنعت ۵.۰ )انقالب 
صنعتی پنجم( را ایجاد نکــرده، اما واقعیِت صنعِت ۴.۰ 
)انقالب صنعتی چهارم( را به خانه آورده است. گردش 
کار دیجیتــال، روبات  ها و اتوماســیون  ها، دیگر هدف 
نیستند بلکه جزو الزامات هستند. دستگاه های اینترنت 
اشــیا، مســیری را برای حفظ جریان درآمد در طول 
این همه گیری، به ســازمان ها ارایه کرده اند. حوزه  های 
دیگر عبارتند از: آمــوزش الکترونیک، آموزش آنالین و 
حکمرانی الکترونیک. همچنین از آنجا که در طول دوران 
کرونا، خریداران از مناطق شلوغ اجتناب می  کنند، برنده 
اصلی، تجارت الکترونیکي است و پرداخت دیجیتال بسیار 

سریع  تر از پرداخت فیزیکی صورت می  گیرد. 
صنعت رســانه )اعــم از پخش کننده های ســنتی و 
پلتفرم های پخش جدیدتــر( در طول همه گیری کرونا 
در ارایه اطالعات بهداشتی صحیح و مسووالنه به مردم 
از طریق موتورهای جست وجو و پلتفرم های رسانه های 
اجتماعی نقش حیاتــی ایفا کرد. از نظــر روحیه افراد، 
دسترسی به محتوای باکیفیت باال و در دسترس، مهم 
اســت. شــرایط کرونا، همچنین ممکن است پذیرش 
فناوری 5G را برای پاسخگویی به نیازهای پهنای باند 
و بهره  وری شبکه تسریع کند. با گسترش کار در منزل، 
تمرکز بیشــتری روی کافی بودن شبکه ها برای حمل 
ترافیِک افزایش یافته، مطرح شــده است. فاصله  گذاری 
اجتماعی و ایزوله سازی به این معناست که ارتباطات از راه 
دور، به یک سرویس ضروری تبدیل شده است. بنابراین 
اینکه ارایه  دهندگان خدمــات ارتباطي )CSP( اعم از 
اپراتورهای شــبکه تلفن همراه )MNO(  و اپراتورهای 
کابلی، چگونه با چالش نقش حیاتی جدید خود در دنیای 

متحول روبه  رو می  شوند، قابل توجه است.
فرصتهاوتهدیدها:از MNO هاتا CSP ها

در حالی که مردم، بیشــتر از اینترنت وای  فای خانگی 

اســتفاده می  کنند، هنوز هم از تلفن  همــراه خود برای 
ارتباطات صوتی بهره می  برند. این موضوع، بخشی است 
که  MNO ها باید به دقت مراقب آن باشند. با توجه به 
خدمات کنفرانس  ویدیویی )اسکایپ، زوم و غیره( و اینکه 
در حال حاضر ترافیک از پشت  بام عبور می  کند، در صورت 
بارگیری بیش از حد پلتفرم هــای کنفرانس ویدیویی، 

گزینه شماره  گیری، یک گزینه جایگزین است. 
همچنین با توجه به نیاز به فاصله  گذاری اجتماعی، مردم 
بیشــتر با هم ارتباط برقرار می  کنند که باعث افزایش 
ترافیک صوتی می  شــود؛ اعم از سیســتم های سوییچ 
مدار قدیمی شــبکه  4G یا تماس  هــای انتقال صدا 
بر بســتر ال تی اي )VoLTE(. با این حال، فشــار بر 
خدمات صوتی تا حدی با همگرایی تماس های واتس  اپ، 
مسنجر، اسکایپ، Hangouts  و FaceTime در 

اکوسیستم هاي iOS  و اندروید مرتفع شده است. 
با این وجود، برخی از  CSP ها، رشــد ترافیک صوتی 
قابل  توجهی را در برابر افزایش منظم سال به سال یعنی 
۵درصد، پیش  بینی می  کنند. با ازدحام احتمالی خدمات 
پهنای باند ثابت، این احتمال وجود دارد که دستگاه ها 
دوباره در شبکه های تلفن  همراه سقوط کنند و این امر، 
باعث افزایش قابل  توجه ترافیک داده تلفن  همراه می شود. 
از ایــن  رو، در مناطقی که  MNO هــا، اتصال پهن  باند 
خانگی را نیز فراهم می  کنند، می تــوان انتظار افزایش 
قابل  توجهی در ترافیک داده داشــت و در برخی از نقاط 
جهان که داده نامحدود، فراگیر نیست، افزایش   هزینه  های 

مشترکان را به همراه دارد. 
از سوی دیگر، اپراتورهای کابلی به دلیل افزایش فعالیت 
در خانه )کار از راه دور( و تقاضای بیشــتر برای خدمات 
پخش، بیشتر از  MNO ها تحت  تاثیر قرار خواهند گرفت. 
نت فلیکس و گوگل قبال اعــالم کردند کیفیت پخش 
ویدیو را در اروپا به مدت یک ماه از وضوح باال )HD( به 
وضوح استاندارد )SD( کاهش می دهند تا از اضافه  بار و 
فروپاشی شبکه جلوگیری کنند. با تغییرات قابل توجه در 
رفتار کاربر، موضوعاتی مانند افزایش استفاده از معاینات 
پزشکی از راه دور و تغییرات ترافیک داده مربوطه، برای 
CSP ها، اعم از اپراتور تلفن  همراه یا کابلی و هوشیاری و 
نظارت دقیق بر شبکه، اهمیت فزاینده  ای خواهد داشت. 

به طور کلی، آینــده صنعت  ICT  همین  جاســت، اما 
تنها باهوش ترین کسب وکارها، آن را به پتانسیل کامل 
می  رســانند. همچنین با ایفای نقــش محوری هوش 
مصنوعی و آنالیز حمایت از مشاغل ICT، در طول بحران 
و پیامدهای آن، شــرکت های برنده با قرار دادن داده ها 
و هوش مصنوعی در هسته ســازمان ها، خود را دوباره 
بازســازی می  کنند. آنها می توانند از هوش مصنوعی و 
آنالیز، در دو مسیر اصلی استفاده کنند؛ اول اینکه ظهور 
چالش ها، فرصت ها و موارد استفاده جدید، نیازهای درونی 
آن را هدایت می کند و دوم اینکه تغییرات سیستماتیک 

در رفتار مصرف کننده، یک واقعیت جدید است.

یک جامعه شــناس درخصوص ظهور اینفلوئنســرهای مبتنی بر هوش 
مصنوعی هشدار داده و گفته است که بهبود سواد دیجیتالی کودکان و ایجاد 
انعطاف پذیری ذهنی در آنها بهترین راه برای توانمندسازی شان به منظور 

حرکت در دنیای آنالین به صورت ایمن و مسووالنه است
حمیدرضا بیژنی در گفت وگو با ایســنا، در این خصــوص اظهار کرد: یکی 
از مهم ترین ابزارهای توسعه اقتصادی شــرکت های بزرگ، بهره مندی از 
داده هایی است که در شبکه های اجتماعی ردوبدل می شود. مقصود از داده، 
در واقع هرگونه محتوای متنی، صوتی و تصویری است که مردم در طول روز 
توسط آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. بهره مندی فراوان شرکت های 
گوناگون از این داده ها سبب شد تا آنها بیش از گذشته برای توسعه و گسترش 

نفوذ و کنترل خود بر داده ها سرمایه گذاری کنند.
او افزود: یکی از نخستین ابزارهای آنها برای این بهره مندی، استفاده از قدرت 
سلبریتی ها بود تا از شهرت و قدرِت دیده شدن آنها براي کنترل افکار عمومی 
استفاده کنند. اما این سطح برای آنها کافی نبود و آنها در راستای دستیابی به 
قدرت کنترلی باالتر، دست به تولید اینفلوئنسرهایی زدند که تمام شئون شان 
را در اختیار داشته باشــند؛ اینفلوئنســرهای مبتنی بر هوش مصنوعی. 
اینفلوئنسرهایی که به سبب ماهیت انیمه بودن شان از قضا بیشترین تاثیر را 

نیز بر گروه های سنی کودک و نوجوان می گذارند.
این جامعه شــناس با بیان اینکه لیل میکوئال ]Lil Miquela[، بالوکو 
]Blawko[ و شادو ]Shudu[ تنها برخی از اینفلوئنسرهای مبتنی بر 
هوش مصنوعی هستند که در جهت تغییر مسیر آینده سلبریتی های آنالین 
حرکت می کنند گفت: موضوعی که هوشیاری هرچه بیشتر والدین نسبت به 
وضعیت پیش رو را در جهت حراست از فرزندان مان طلب می کند. هشداری 
که البته پیش از والدین باید به سمع و نظر مسووالن امر و سیاست گذاران 

تربیتی و فرهنگی برسد.
بیژنی در پاسخ به این پرسش که آیا اینفلوئنسرهای مبتنی بر هوش مصنوعی 
در ایران فراگیر شــده اند، اظهار کرد: این امر، درون مرزی نیســت و میزان 
فراگیری اش می تواند همانند بازی های آنالین باشد که در کشور ما استفاده 
می شــود. البته اکنون صنایعی که از این اینفلوئنسرها استفاده می کنند، 
خارجی هستند. درباره این مساله آنچه اهمیت دارد این است که یک بار به 
جای آنکه عقب بیفتیم به موقع درخصوص این موضوع هشدار بدهیم. مهم 
است که به موقع هشدار دهیم؛ همان طور که شاهد بودیم تکنولوژی های دیگر 
به سرعت زیادی از کشورهای دیگر به کشورهای در حال توسعه می رسند. 
این موضوع اگر امروز وجه پررنگی نداشته باشد باالخره چندماه دیگر بیش از 

امروز با آن درگیر خواهیم شد.
او ضمن تصریح ایــن مطلب که به روزرســانی پیوســته تولیدات جدید 
اینفلوئنسرها در قالب های متنوع، این امکان را به برندها و شرکت ها می دهد 
که روزبه روز ســایه خود را بر ابعاد گوناگونی از زندگــی روزمره کودکان و 
نوجوانان و البته خانواده های شــان بگســترانند و از این مجرا آسیب های 
اجتماعی مخرب تر و نوین تری را برای ما به ارمغان آورند، اظهار کرد: از این رو 
است که والدین باید فرزندان خود را برای توانمند شدن در برابر این آسیب ها 
آماده کنند. مسیری که بیش از پیش لزوم توجه به آموزش شیوه های نوین 
تفکر انتقادی برای ذهن کودکان را آشــکار می کند. بر اســاس مطالعات 
صورت گرفته، یکی از راهکارهای شناسایی و معرفی برخی از حساب های 
الگوریتمی، ارایه پرسش هایی کلیدی است: چه کسی این پست ها را ایجاد 
می کند؟ چه کسانی را هدف قرار می دهند؟ چرا آن لباس ها را می پوشند و آن 
محصوالت را تبلیغ می کنند؟ به این ترتیب آنچه والدین به عنوان گام نخست 
می توانند انجام دهند، تقویت روحیه پرسشگری و کاشتن بذر تردید در ذهن 

فرزندان شان است.
او با اشاره به اینکه گاهی اوقات ممکن است در ویدیویی یک اینفلوئنسر واقعی 
در کنار یک اینفلوئنسر هوش مصنوعی باشد، تشخیص این ویدیوها در نگاه 
اول بسیار دشوار است، گفت: فرزندتان را تشویق کنید تا از نزدیک به افراد 
حاضر در ویدیو نگاه کند، آیا آنها در مقایسه با شخص دیگر در ویدیو شبیه یک 
شخصیت بازی ویدیویی هستند؟ آیا صدای آنها با حرکات دهان شان مطابقت 
دارد. مطمئن شــوید که آنها می دانند که اگر مطمئن نیستند باید از شما 
بپرسند. به فرزندتان بگویید که اگر مطمئن نیست که اینفلوئنسر مشخص 
شده یک شخص واقعی است یا نه، همیشه می تواند به شما مراجعه کند. در 
مورد اینکه چه کسی کنترل این »اینفلوئنسرهای دیجیتال« را در دست دارد 
صحبت کنید. به فرزندتان یادآوری کنید که با یک نفر ارتباط برقرار نمی کند، 
بلکه با یک تیم کامل از افرادی که این محتوا را ایجاد کرده اند، در تعامل است. 
او را تشویق کنید تا درباره منشا ویدیو و آنچه می خواهد منتقل کند، بیندیشد.
این جامعه شناس همچنین توصیه کرد که با فرزند خود در مورد تفاوت وجود 
فن پیج ها یا صفحه طرفداران و صفحات اصلی صحبت کنید. بچه ها را تشویق 
کنید قبل از پذیرش درخواست، به هویت درخواست کننده توجه کنند. آنها را 
تشویق کنید تا به اهداف کسانی که فن پیج ها را مدیریت می کنند توجه داشته 
باشند. اگر فرزند شما عضو هر صفحه هواداران اینفلوئنسر مجازی است، به 
آنها یادآوری کنید که می تواند توسط هر کسی اداره شود و هنوز فضای امنی 
نیست. در مورد اینکه چگونه و با چه کسانی به صورت آنالین تعامل دارند و در 
مجموع پیرامون مرزهای دیجیتال گفت وگو کنید. محدودیت هایی را برای 
تعداد حساب هایی که می توانند در آن عضویت داشته باشند تعیین کنید و 
مطمئن شوید که قبل از پیوستن به حساب های جدید با شما چک می کنند.

 هشدار ظهور سلبریتی های 
مبتنی بر هوش مصنوعی

خبر ICTتاثیرکرونابرتحوالتصنعت

فناوری  ها در پساکرونا به کدام  سو حرکت می  کنند؟

همه گیری ویروس کرونا در مدت زمان کوتاهی حجم 
وسیعی از تعامالت انســانی را به بستر جهان دیجیتال 
منتقل کرد. در شرایط کنونی چگونگی اطمینان کردن 
کاربران به یکدیگر اصلی ترین چالش زیســت آنالین 
بشری است. برخی از شرکت های فناوری معتقد هستند 
که هوش مصنوعی می تواند به حل این چالش کمک کند.
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، فرقی نمی کند که 
یک کارمند از دورکاری ایام کرونا لذت ببرد یا عالقه مند به 
حضور در محل کار خود و انجام وظایفش به شکل رسمی 
باشد، درهرحال مجرمان ســایبری از افزایش ناگهانی 
میزان دورکاری برای رســیدن به اهــداف خود نهایت 
استفاده را می کنند. برای یک مجرم سایبری افزایش بازه 
زمانی حضور افراد در اینترنت یک فرصت طالیی است. اِی 
جی باهاال رییس بخش راه حل های سایبری و اطالعاتی 
شرکت مستر کارت می گوید در عرض چند هفته ما شاهد 
نوعی از فرایند دیجیتالی شدن بودیم که به شکل منطقی 
این فرایند باید در طی چند سال اتفاق بیفتد و این سرعت 
تغییر شرایط عوارض ناخواسته برای ما داشته است. در 
این شرکت شاهد افزایش ۴7درصدی گزارش های ناظران 

کالهبرداری بودیــم و درعین حال میزان کالهبرداری 
جهانی نیز در طــی این چند ماه گذشــته به باالترین 
شاخص 2۰ سال اخیر رسیده است. در شرایط کنونی 
معضل جرایم سایبری صرفا معطوف به افزایش کمی و 
آمار تصاعدی این دسته از جرایم نیست، بلکه ازنظر کیفی 
و اشکال وقوع جرم نیز شاهد جرایمی به مراتب پیچیده تر 
هستیم. به گفته آقای باهاال، نسل جدید جرایم سایبری 
به شدت مبتنی بر تاکتیک های پنهان کاری است و در 
یک رشد بی سابقه از هر سه جمله سایبری در یک حمله 
از هوش مصنوعی برای تقلید رفتارهای انسانی استفاده 
می شود که حاکی از به صدا درآمدن یک زنگ خطر است. 
نیل کاستیگان، مدیر بخش بیومتریک رفتاری شرکت 
BehavioSec  می گوید دوران استراتژی قدیمی 
دیوارهای بلند و خندق های عمیق گذشــته است و در 
حمالت مدرن پس از عبور از موانع اولیه با فریبکاری از 
شیوه هایی مانند مهندسی اجتماعی، دسترسی از راه 
دور و اسب تروآ استفاده می شود. بااین وجود تنها مجرمان 
سایبری از هوش مصنوعی به نفع خود استفاده نمی کنند. 
به عنوان مثال، شرکت مســتر کارت سال هاست که با 

جای گذاری و توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی 
در سیستم عامل خود حجم عظیمی از داده ها و خدمات 
را به شکل آسان و ایمن مدیریت می کند. هوش مصنوعی 
با شناسایی حمالت سایبری، حفره های امنیتی، خطرات 
هک شــدن و نواقص دیوارهای امنیتی، اکوسیســتم 
دیجیتال را برای دولت ها، بانک ها، بازرگانان و کاربران 
امن تر می کند. مســتر کارت در طول یک سال اخیر با 
بهره مندی از این ابزار از وقوع کالهبرداری های سایبری 
درمجموع به مبلغ 2۰میلیارد دالر جلوگیری کرده است. 
هوش مصنوعی امکان صحت سنجی معامالت فیزیکی و 
اینترنتی را در کسری از ثانیه فراهم می کند. مستر کارت 
 Mastercard’s Decision« با طراحی الگوریتم
Intelligence«  به شــکل خودکار نحوه استفاده 
معمول صاحب حساب از کارت بانکی خود را می آموزد و 
رفتارهای عادی و غیرعادی در برداشت وجه را تشخیص 
می دهد. نظارت بر معامالت در زمان واقعی آنها را ازنظر 
احتمال وقوع کالهبــرداری رتبه بندی می کند. باهاال 
می گوید در برخی موارد تجزیه وتحلیل اطالعات عملکرد 
صاحب حساب احتمال کالهبرداری را ۵3 درصد کاهش 

می دهد. این امکان به ویژه برای خرده فروشان آنالین که 
در هنگام معامله شــناخت محدودی از مشتری دارند 
بسیار مهم است. هوش مصنوعی با پشتیبانی از فناوری 
بیومتریک به تغییر تجربه مصرف کننده کمک می کند. 
فناوری پیشــگام مستر کارت با اســتفاده از یادگیری 
ماشینی می تواند یک پروفایل از الگوهای رفتاری کاربر 
را از سرعت تایپ کردن تا حرکت ماوس ایجاد کند. این 
فناوری با ردیابی تعامل پیوسته یک حساب با یک ابزار 
مشخص به راحتی می تواند دروغ هایی را تشخیص دهد 
که نشان می دهد مهاجم کسی نیست که ادعا می کند یا 
حتی اصال یک شخص حقیقی نیست و یک روبات است. 
روبات ها از مهم ترین تهدیدات امنیت سایبری هستند که 
به لطف فناوری بیومتریک رفتاری می توان به راحتی آنها را 
شناسایی و خنثی کرد. الگوریتم های یادگیری بیومتریک 
رفتاری هرچقدر که داده های بیشتری را تجزیه وتحلیل 
کنند می توانند در شناسایی الگوهای مشکوک پیچیده 
بهره وری موثرتری داشــته باشند و شرکت هایی مانند 
مستر کارت را یک گام جلوتر از مجرمان سایبری قرار 
دهند. باهاال با اشــاره به توانایی های منحصربه فرد این 
فناوری بیان می کند کــه به تازگی یک حمله پیچیده 
صرفا با تجزیه وتحلیل حالت قرارگیری گوشی موبایل 

خنثی شد.

آسیه فروردین 

هوش مصنوعی در خدمت مبارزه با جرایم سایبری
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

نزدیک به سه ماه از حضور عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات 
می گذرد اما به دلیل کندی تغییر و تحوالت در بدنه مدیریتی 
این وزارتخانه، سرعت عمل انجام پروژه ها با وعده های وزیر 

ارتباطات همخوانی ندارد.
به گزارش مهر، عیســی زارع پور از اول شــهریورماه وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم شد و طی این 
مدت در نشست ها و جلسات مختلف با مدیران سازمان ها و 
شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فعاالن بخش خصوصی، 
وعده های متعددی مبنی بر تحقق برنامه های هشت گانه 
خود و حل مشــکالت و معضالت این بخش در چهار سال 

آتی مطرح کرد.
در برنامه های وزیر ارتباطات چشم انداز رسیدن به »ایرانی 
هوشمند در تراز انقالب اسالمی« در افق ۱۴۰۴ در هشت 
موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعامالت بین المللی، 
دولت هوشــمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطالعات و 
توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم 
خصوصی و امنیت فضای تبادل اطالعات، شتاب دهی رشد 

صنعت فضایی و خدمات پستی دسته بندی شده است.
اما با این حال به نظر می رســد هنوز برای تحقق این شعار، 
برنامه های عملیاتی آغاز نشده است. چرا که روند تغییر و 
تحوالت مدیریتی در این وزارتخانه با کندی همراه است و 
همچنان سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات با مدیران 
دولت دوازدهم اداره می شوند؛ این مساله سبب شده که در 
این سازمان ها رویکرد گذشته به همراه عدم پاسخگویی و ارایه 

گزارش عملکرد شفاف، دنبال شود.
شواهد نشان می دهد که روند اجرایی اقدامات و تکالیفی که 
هر یک از معاونت های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
برعهده دارند با تاخیر همراه است و در مدت سه ماه نخست 

فعالیت دولت سیزدهم در وزارت ارتباطات، اقدام شاخصی 
در این بخش دیده نشده و هنوز فعالیت های اجرایی در این 

وزارتخانه کلید نخورده است.
این در حالی است که به طور قطع تحقق هشت محور مورد 
تاکید وزیر ارتباطات، نیاز به عزم جدی و کار شبانه روزی در 
چهار سال پیش رو دارد و استفاده از هر ساعت و هر روز برای 

اجرایی شدن این اهداف، ارزشمند است.
  تغییراتمدیریتیدروزارتارتباطاتبدونتوجه

بهاولویتها
روند تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت ارتباطات بدون توجه 
به اولویت ها و به کندی در حال طی شدن است. به نحوی که 
وزیر ارتباطات در هفته های نخست ورود به وزارت ارتباطات 
در احکامی جداگانه رییس کل حراســت، معاون توسعه 
سرمایه انسانی و مشاور فرهنگی و رسانه ای این وزارتخانه 

را منصوب کرد.
پس از آن نیز در هفته گذشته برای رییس سازمان فناوری 
اطالعات و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه 

احکام جداگانه ای صادر شد.
با این وجود هنوز سازمان های کلیدی مانند تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی )رگوالتوری(، شــرکت ارتباطات 
زیرساخت، ســازمان فضایی ایران، شرکت پست، معاونت 
نوآوری و فناوری، معاونت امور مجلس، پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات و مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
و امثال این ها با مدیران قبلی اداره می شــود؛ مدیرانی که 
پاسخگوی رسانه ها نبوده و اطالع رســانی درباره آخرین 
وضعیت طرح هایی مانند آموزش مجازی و توسعه اقتصاد 
دیجیتال که در معاونت نوآوری این وزارتخانه دنبال می شود، 
شــبکه ملی اطالعات که یکی از متولیان اصلی آن شرکت 
ارتباطات زیرساخت است و وضعیت کیفیت خدمات ارتباطی 

که همچنان مورد نارضایتی کاربران است، شفاف نیست. برای 
مثال با گذشت بیش از یک ماه از دستور وزیر به رگوالتوری 
برای »بررسی سریع« کاهش محسوس کیفیت و سرعت 
اینترنت و تاکید بر اعالم گزارش عمومی، هنوز رگوالتوری 
گزارش مشــخصی از وضعیت اینترنت اعالم نکرده است. 
دو روز پیش وزیر ارتباطات بدون اعالم شاخص های کیفی 
و نحوه محاســبه آن و نوع اقدامات انجام شده، گفته است: 
»داشبوردها نشان می دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم 
اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات 
شبانه روز؛ برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل 
ویژه موضوع را بررسی کنند. به طور کلی نگرانی جدی در 

موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.«
در همین حال، روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی نیز در گزارشی بدون ارایه جزییات مشخصی از تغییر 
شاخص های کیفی شبکه، از بهبود وضعیت این شبکه خبر 

داد و اعالم کرد که کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار 
دارد. این در حالی است که افزایش کیفیت اینترنت و کاهش 

قطع و وصلی ها هنوز برای کاربران مشهود نیست.
تاکید وزیر ارتباطات بر تســریع روند اجرای پروژه شبکه 
ملی اطالعات نیز از دیگر مسایلی است که به دلیل کندی 
تحوالت و عدم اعالم برنامه زمان بندی مشخص، همچنان با 
ابهام روبه رو است. به نحوی که طبق اعالم مرکز ملی فضای 
مجازی، وزارت ارتباطات هنوز طــرح اجرایی این پروژه را 
مطابق با ســند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات 

ارایه نکرده است.
   وعدههاییکهباسرعتعملهمخوانیندارد

در این زمینه میثم سیدصالحی فعال حوزه ارتباطات ثابت در 
گفت وگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: وعده هایی که آقای وزیر 
دادند نسبت به سرعت عمل شان با هم همخوانی ندارد. به این 
معنا که دولت در وزارت ارتباطات تغییر نکرده و صرفا وزیر 

ارتباطات تغییر کرده است. حاال اگر قصدشان این است که از 
همین نفرات موجود برای ایجاد آن تحوالتی که قول دادند، 
استفاده کنند الزم است که حتما شاخص گذاری ها مشخص 

شود و مبتنی بر آن شاخص ها ما پیشرفت را ببینیم.
او گفت: االن متاسفانه وزارت ارتباطات در حوزه اطالع رسانی 
خیلی بسته و در سکوت عمل می کند و این باعث شده که 
فعاالن این حوزه سردرگم باشند و همه منتظر هستند که 
یک اتفاقی بیفتد. هر هفته می گذرد و تغییری انجام نمی شود.

با این وجود برای رفع لختی و کنــدی موجود در تحوالت 
این وزارتخانه، پیشنهاد این است که وزیر ارتباطات گزارش 
عملکرد سه ماهه خود را مطابق با برنامه های عنوان شده، 

اعالم کند.
همچنین لزوم سرعت بخشی به تغییر و تحوالت مدیریتی 
در بدنه این وزارتخانــه و تغییر در رویکرد اطالع رســانی 
سازمان های تابعه پیشنهاد می شود؛ حتی در صورتی که قرار 
نیست مدیریت این سازمان ها تغییر یابد، هریک از معاونت ها 
و سازمان ها ملزم به اعالم عمومی لیست برنامه های عملیاتی 
و اجرایی شوند تا مشخص شود که این برنامه ها با چه رویکرد 
و زمان بندی قرار است اجرا شود و در نهایت رسانه ها مطابق 
این برنامه زمان بندی، بتوانند آنها را از مسووالن مطالبه کنند.
چرا که به دلیل تغییر نکردن رویکرد اطالع رسانی در وزارت 
ارتباطات دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته، مسووالن 
این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی به رسانه های رسمی از 
جمله خبرگزاری مهر نیستند؛ در همین حال رسانه های 
رســمی و تخصصی همچنان در نشست ها و جلسات وزیر 
ارتباطات حضور ندارند و این شبهه ایجاد می شود که عیسی 
زارع پور نیز اعتقادی به رسانه نداشته و شاید انتشار اخبار از 
طریق سایت روابط عمومی این وزارتخانه بدون پاسخگویی 

به رسانه ها، برایش کفایت می کند.

مروریبر۳ماهنخستفعالیت»زارعپور«

 ُکندی تغییر و تحوالت مدیریتی در بدنه وزارت ارتباطات

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای رفع مشــکل کندی و اختالل در 
شبکه ارتباطی کشور که در مهرماه رخ داده بود، توسعه در پهنای باند 
انجام شد و ظرفیت شبکه اینترنت بین الملل و شبکه داخلی نزدیک به 

۱۰درصد افزایش یافت.
»حسین فالح جوشقانی« در گفت وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده 
برای رفع مشکالت کیفیت اینترنت، اظهار داشت: هفته اول مهرماه 
به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و مصرف طبیعی کاربران، با 
افت کیفیت اینترنت در برخی نقاط کشور مواجه شدیم، افت کیفیت 

محسوسی که به تجربه بد کاربران منجر شده بود.
او افزود: رشد مصرف دیتا باعث اشباع شدن ظرفیت های اپراتورها و 
مخابرات شد و همین مساله نیاز به توسعه زیرساخت ها را بیش از هر 

زمان دیگری افزایش داد.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به طور معمول هر ماه حدود 3درصد 
افزایش مصرف داریم که در هفته ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس از 
3درصد به ۱۰درصد رسید، این مساله منجر به افت کیفیت در بعضی 

نقاط کشور و گالیه مردم شد.
فالح با بیان اینکه بهبود شبکه در این شرایط نیاز به توسعه ظرفیت ها 
داشت، افزود: وزیر ارتباطات در اول مهر و پس از شکایت کاربران از 
وضعیت اینترنت، دستور داد کمیته ویژه ای با حضور سازمان تنظیم 
مقررات )رگوالتوری(، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات 

و اپراتورها تشکیل شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: »پس از بررسی مشکالتی که 
در شبکه وجود داشت، گزارشی از اشباع شدن ظرفیت اپراتورهای 
مختلف را ارایه کردیم. در بررسی ها مشخص شــد در ساعات اوج 
مصرف، میزان استفاده در تعداد زیادی لینک در اپراتورها به بیش 
9۵درصد می رسد که این میزان از اشباع، مهم ترین عاملی است که 

باعث افت کیفیت و سرعت می شود.«
رییس رگوالتوری افزود: برای رفع مشــکالت پیش آمده، ظرفیت 
اینترنت بین الملل و شبکه داخلی را نزدیک به ۱۰درصد افزایش دادیم 
و اکنون می توان گفت وضعیت اینترنت بهبود پیدا کرده و مشکل افت 

کیفیت رخ داده در مهرماه رفع شده است.
او درباره برنامه هایی که برای حفظ کیفیت اینترنت دارند، گفت: بهبود 
کیفیت یک امر مستمر است که باید به طور دائم توسط رگوالتوری 
که مسوول آن است، مورد بررسی قرار بگیرد و مشکالتش حل شود. 
مسوولیت روزانه ما در رگوالتوری، پایش شبکه ها و مشکالت آنهاست. 

به واسطه همین رصد روزانه است که می توانیم در زمان مقرر، توسعه 
مناسب ظرفیت شبکه ها را انجام دهیم. گاهی اوقات نیز مانند مهرماه 
اختالالتی به وجود می آید که دلیل آن افزایش مصرف ناگهانی در 

مقاطع خاص است.
معاون وزیر ارتباطات درخصوص همــکاری اپراتورها برای رفع این 
مشــکالت گفت: اپراتورها در این خصوص همکاری مناسبی انجام 
داده اند اما کافی نیست. به خصوص شرکت مخابرات ایران نیازمند 
سرمایه گذاری جدی، توسعه ســریع در زیرساخت های ارتباطی و 
دسترسی به شبکه ملی اطالعات اســت که به طور جدی پیگیری 

می شود.
او افزود: این اقدامات به معنای کیفیت مناســب در کشور نیست و 
مشکل اصلی، عدم سرمایه گذاری مناسب به ویژه در بخش ارتباطات 
ثابت در کشور بوده که توجه جدی و ویژه به این موضوع از راهبردهای 

اصلی وزارت ارتباطات است.
کاربران شبکه های اجتماعی در هفته های اخیر از کندی و مشکالتی 
که در دسترسی به اینترنت دارند، گالیه هایی را مطرح کرده اند. بر این 
اساس، در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱9۵ 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، »عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات 

دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این معضل را صادر کرد.
بر اســاس این دستور، رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، 
پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکاالت 
ارتباطی را ارایه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطالع رسانی کنند.

سازمانرگوالتوریاعالمکرد

ظرفیت شبكه اینترنت 10درصد افزایش یافت


