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 سهم بازار پهن باند  FCP  ها 
و مخابرات برابر است

    روند تحول دیجیتال در سال 2020 بسیار شگفت انگیز و غیرقابل پیش بینی بود، 
تنها در حدود شش ماه، تحول دیجیتال بیشتر از یک دهه رشد داشت و تالش ها در این 
زمینه، تسریع شد.  این روند در سال 2021 نیز ادامه داشته و با پیشرفت فناوری هایی 
مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد فناوری های جدید همراه بوده 
اســت. در ادامه 10 پیش بینی تحول دیجیتال برتر برای ســال 2021 ذکر مي شود: 
ما سال هاست که در مورد مزایای 5G می شــنویم، اما تا زمانی که دورکاری، ویدیو 
کنفرانس و همکاری دیجیتال به بخش های اصلی زندگی ما تبدیل نشده بودند، نیاز به 
اتصال قابل اعتماد و پهنای باند بیشتر به یک مزیت واقعی و ملموس تبدیل نشده بود. 
استفاده روزافزون از تلفن های همراه، تبلت ها و سایر دستگاه های دیجیتال  از جمله 
سنســورهای اینترنت اشــیا نیاز به راه ارتباطی قدرتمند را به شرکت های مخابراتی 
گوشزد می کند. امروزه، کسب وکارها نیازمند اتصال دائمی هستند و استقرار 5G به 

بخش مهمی از راه حل آن تبدیل شده است...

    مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، با اشاره به روند کاهش تعداد 
شکایت ثبت شده در سامانه 1۹۵ در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، 
اعالم کرد: تمامی فرایندهای پاسخگویی به شکایات و کیفیت پاسخگویی اپراتورها به 
مشترکان در این سامانه حتی در شکایات بسته شده، توسط سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی رصد و پایش می شود...

   آمار و نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تعداد معتادان دیجیتال، همزمان با رشد و توسعه 
اینترنت به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است. به گزارش مهر؛ سرعت رشد تکنولوژی در 
دو دهه  اخیر به حدی بوده که بشر در خیلی از موارد موفق به هماهنگ کردن زندگی و عادت های 
خود با آن نشده است. تکنولوژی ها قبل از آمدن درباره  معایب و مزایای خود به کسی اطالعی 
نمی دهند و روش استفاده  درست از خود را به کسی نمی آموزند و به طور ناگهانی با جذابیت بسیار 
زیاد مانند میهمانی ناخوانده پا به خانه های مردم می گذارند. همین امر باعث آسیب های زیادی 
می شود مانند به خطر افتادن روابط خانوادگی و حقیقی و اعتیاد به فضای مجازی و غیره. صنعت 
بازی که به یکی از صنعت های مهم جهان تبدل شده و مخاطبان معمول آن نوجوانان و جوانان 
هستند از جمله همین تکنولوژی هاست که اخیرا با پیشرفت ها و جلوه های روزافزون به بخش 
مهمی از زندگی برخی جوانان تبدیل شده و بعضا گیمرهای حرفه ای به این وسیله درآمدزایی 
می کنند. کام آدایر، یک سخنران بین المللی و متخصص برجسته در زمینه اعتیاد به بازی های 
ویدیویی است. او ۳2 ساله و متولد کاناداست و بنیان گذار  »Game Quitters«بزرگ ترین 
انجمن حمایتی جهان از معتادان به بازی های اینترنتی است و به ۹۵ کشور دنیا در این زمینه 
خدمات می دهد و اکنون بیش از ۷۵هزار عضو در سراســر جهان دارد. نگاهی به سرگذشت او 

می تواند برای بسیاری از افراد درگیر با اعتیاد به فضای مجازی و گیمینگ موثر باشد...

   یک کارشــناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه سهم بازار شــرکت های FCP و مخابرات ایران در حوزه 
پهن باند تقریبا برابر است، گفت: قراردادی که با شرکت های FCP منعقد می شود مطابق با مقررات و مصوبات سازمان تنظیم و 
مقررات است، یعنی مخابرات امکاناتی را که اپراتورها و شرکت های FCP می خواهند، در اختیارشان قرار می دهد و این با اشاعه 
بحث انحصار منافات دارد. امیرحسین شکرانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، بدون هیچ انحصاری، 
زیرساخت های الزم برای ســرویس دهی به مشــتریان را ارایه می کند، اظهار کرد: همواره، صحبت از انحصار مخابرات در حوزه 
زیرساخت می شود و برخی رسانه ها و یا اشخاص نیز بدون آگاهی کامل این مطلب را تکرار می کنند، اما اینکه انحصار زیرساخت ها 
دست مخابرات بوده، حرف دقیقی نیست، در این زمینه اعداد و ارقام و استدالل ها مشخص است. در مورد اصل واگذاری، نحوه 
واگذاری شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساســی انجام و تمام فرایندهای قانونی آن طی شده است، این فرایند 
توسط مراجع ذی ربط بررسی و تایید شده و تاکنون گزارشی مبنی بر مشکل در خصوص این واگذاری دریافت نشده است و اگر 

مساله ای در این خصوص وجود دارد، باید به قانون مراجعه شود...

 9 قابلیت هوش مصنوعی 
در تغییر رفتار مصرف  کننده  

کاهش شکایات حوزه ارتباطات 
در سال جدید

 10 روند برتر تحول دیجیتال 
برای سال 2021
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دردسرهای زاکربرگ

اختالل جهانی در همه سرویس های شرکت فیس بوک از جمله اینستاگرام 
و واتس اپ، افشاگری یکی از کارکنان سابق فیس بوک علیه مدیران ارشد 
و سیاست های شرکت و تغییر اسم فیس بوک به متا برای شستن خاطرات 
بد این شرکت، مهم ترین خبرهای مربوط به یکی از مهم ترین شرکت هاي 

فناوری محور جهان است.
فیس بوک را می توان از پرسروصداترین شرکت هاي فناوری در یک ماه 
اخیر دانست. اختالل جهانی در همه سرویس هاي شرکت فیس بوک از 
جمله اینستاگرام و واتس اپ، افشاگری یکی از کارکنان سابق فیس بوک 
علیه مدیران ارشد و سیاست هاي شرکت و تغییر اسم فیس بوک به متا 
برای شستن خاطرات بد این شرکت، مهم ترین خبرهای مربوط به یکی 
از مهم ترین شرکت هاي فناوری محور جهان است. خبر دیگری می گوید 
تغییر نام فیس بوک برایش بی هزینه نیست زیرا شرکت دیگری، پیش از 
زاکربرگ اسم متا را انتخاب کرده و برای واگذاری این نام، چند میلیون 

دالر پول خواسته است.
سایت کارآفرین نوشت پیش از انتخاب نام برای شرکت، باید از عدم ثبت 
آن توسط دیگران مطمئن شوید. این جزییاتی است که به نظر می رسد 
مارک زاکربرگ در تغییر نام فیس بوک به متا، به آن توجه نکرده است. 
یک هفته پیش بود که فیس بوک اعالم کرد، در آینده اسم دیگری خواهد 
داشت و آن متاورس است. اما مشکل از جایی شروع شد که یک شرکت 

دیگر با اسم متا در ایاالت متحده آمریکا خود را ثبت کرده بود.
شرکت متا پی سی، در زمینه فروش رایانه، لپ تاپ و تبلت و دیگر نرم افزارها 
فعالیت می کند. به نظر می رسد متا مشکلی با واگذاری اسمش ندارد اما 

اعالم کرده این واگذاری برای شــرکت زاکربرگ 20میلیون دالر خرج 
برمی دارد. البته پول تنها فرصت توجه فیس بوک به اسم متا نیست. در 
شبکه هاي اجتماعی میم هایی از زاکربرگ به اشتراک گذاشته شده که 

مشغول تبلیغ محصوالت متاست.
بعضی می گویند زاکربرگ به زودی با این درخواست موافقت کرده و پول 
را پرداخت می کند. شرکت فیس بوک بیش از میلیاردها دالر بر توسعه 
متا سرمایه گذاری کرده و وقتی برای چنین جزییاتی ندارد. نکته دیگر 
اینکه 20میلیون دالر یک مبلغ جزیی در مقابل ثروت 12۴میلیون دالری 

موسس فیس بوک است.
پرونده مهم تر برای فیس بوک، ماجرای افشاگری خانم فرانسیس هاوگن 
است. خانم هاوگن مدعی است نمی خواهد شرکت را از بین ببرد و فقط 
به دنبال تغییر رفتار مدیران فیس بوک است. او می گوید الگوریتم هاي 
فیس بوک با ترویج محتوای تفرقه انگیز آتش ناآرامی ها در جهان را تند 
می کنند و این نکته ای است که مدیران فیس بوک از آن باخبرند و برای 
رفع آن تالشی نمی کنند. به گزارش یورونیوز، خانم هاوگن می گوید رفتار 
فیس بوک منجر به نفرت پراکنی در ســطح جهان می شود. او می گوید 
الگوریتم ناقص فی سبوک برای رتبه بندی محتواها بر پایه تنها دو عنصر 
طراحی و فعال شده است: نخست، برجسته کردن محتواهای دوقطبی و 
تفرقه انگیز و دوم، جلب تمرکز بر این محتواها. به تازگی فیس بوک تصمیم 
گرفته بود اینستاگرام کودکان را راه اندازی کند. الزم به ذکر است که این 
تصمیم با توجه به جو ناشی از افشاگری هاي فرانسیس هاوگن و اعتراض 

نهادها وموسسات حامی حقوق کودکان به تاخیر افتاده است.
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بالفاصله پس از ممنوعیــت واردات لوازم خانگی، به 
گفته فعاالن بازار، شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی 
تولید داخل بودیم که واکنش هاي مختلفی را هم به 

همراه داشت. 
به نظر می رســد یکی از چالش هاي اساســی دولت 
سیزدهم، مقوله کنترل قیمت ها باشد به خصوص در 
حوزه هایی که به دلیل منع واردات، توازن بین عرضه 
و تقاضا به هم خورده و به علت عــدم امکان واردات، 
کفه عرضه به شدت به تولیدکنندگان داخلی وابسته 
خواهد بود. یکی از مهم ترین کارکردهای نظام واردات 
کاال، بحث کنترل و توازن سمت عرضه کاالها است، 
یعنی در مواقعی که تولیدکننــدگان داخلی نتوانند 
تقاضای بــازار و مصرف کننده را تامیــن کنند برای 
جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت ها، چرخه واردات 
روان تر شده و با توزیع آن در بازار، تقاضا را کنترل و 
از افزایش قیمت ها جلوگیری می شود. حال با توجه 
به ممنوعیت هاي اجرایی شــده بایــد ببینیم نظام 
عرضه و تقاضا و قیمت ها چگونه کنترل خواهد شد. 
از طرفی با فعال تر شدن سیاست گذاری ممنوعیتی 
واردات، کانال قاچاق کاالها به شدت فعال تر شده و 
مشکلی دیگر بر مشــکالت مصرف کننده و بازار می 
افزاید. همان طور که می دانیم قاچاق کاال به صورت 
سیستمی در بستر افزایش بیش از اندازه تعرفه هاي 
گمرکی واردات و ممنوعیت هاي گوناگون پیرامون 
آن، رشد کرده و بخشــی از فرایند نظام عرضه را به 
صورت غیررسمی شکل و فرم می دهد و چالش دیگر 

را در بازار ایجاد می کند .
با شرح چالش هایی که عنوان شد، اینکه اساسا دولت 
در مســیر کنترل قیمت ها و نظام عرضه و تقاضا به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد شود، درست است 
یا نه، بحث دیگری است که موضوع نوشته ما نیست 
اما به طور مشخص در خصوص سیاست گذاری کالن 
در مقوله منع واردات و تعرفه هاي گمرکی باال به دلیل 
حمایت از تولید داخل، موضوعی است که می خواهیم 

به آن بپردازیم. 
همچنان که پیش تر عنوان شده بود، برای ثمردهی 
حمایت ها از مقولــه تولید داخل در هر ســطحی و 
حوزه ای، مشخصا نیاز است در سطح سیاست گذاری 

کالن مردم و مصرف کننده به علت آســیب هایی که 
از این مقوله دریافت می کنند، از استراتژی کلی آن 
آگاه شوند و مسیری مشخص توسط دولت، به جهت 
مطالبه برای تحقق اهداف ترســیم شــود تا مردم و 
مصرف کنندگان بدانند در قبال سیاست گذاری هاي 
منع واردات و فشــاری که به ســمت تقاضــا وارد 
می شود، در بازه مشخص شــده ای، با چه سطحی از 
توان تولید داخل مواجه خواهنــد بود. یعنی در بازه 
مشخص شده ای که کانال واردات کاالها بسته شده و 
مصرف کننده از حق انتخاب برندهای خارجی محروم 
می شود، در قبال این آیا در آینده تولید داخل خواهد 
توانست جذابیت کیفیتی، قیمتی و خدمات پس از 
فروش همپای برندهای خارجی، برای مصرف کننده 

فراهم آورد؟
از طرفی سوال مهم تر این است که تا چه بازه زمانی 
قرار اســت کانال واردات کاالها به منظور حمایت از 
تولید داخل مسدود شود؟ آیا مثل نمونه منع واردات 
خودرو همچنان بدون آستانه و بازه زمانی نامشخصی، 
کانال واردات بســته شــده و مصرف کننده مجبور 
خواهد بود صرفا به انتخاب محــدود بین نمونه هاي 

داخلی محدود شود؟ 
از نظر نگارنده، دولت در خصوص آستانه حمایت از 
تولید داخل و استراتژی پیرامون آن، وظیفه ای بس 
سنگین دارد و در واقع تحقق اهداف کمی و کیفی در 
آینده مستقیم به سمت سیاست گذاری دولت نشانه 
خواهد رفت از این جهت برای تحقق اهدف حمایت 
ضروری است که دولت استراتژی مشخصی را برای 
آستانه حمایت از تولید داخل تعریف کند به نحوی 
که تحقق اهــداف آن در بازه زمانی مشــخص قابل 

مطالبه گری باشد. 

متاسفانه به علت نبود استراتژی مشخص در گذشته، 
همواره مصرف کننده هزینه حمایت از تولید داخل را 
متحمل شده اســت. نمونه عینی آن در ابعاد بزرگ، 
مقایســه قیمت خودروهــای باکیفیــت خارجی با 
نمونه هــاي داخلی اســت که به نظر می رســد این 
سیاست گذاری هاي منع واردات به کاالهای دیگر هم 

سرایت خواهد کرد .
پر واضح اســت دولت در این مســیر وظیفه ای بس 
ســنگین دارد و در واقع تحقق اهــداف حمایت از 
تولید داخل، رابطه مســتقیمی با کیفیت استراتژی 
دولت ها دارد، از این جهت برای ثمردهی حمایت ها 
در تمامی سطوح الزم اســت استراتژی ترسیم شود 
که این حمایت ها در نهایت به عرصه رقابت در سطح 
بین المللی منجر شــود. در واقع افق دید پراشــتباه 
گذشته بایســتی اصالح شــود به نحوی که در بازه 
مشخص شده ای حمایت ها منجر به ارتباط گسترده با 
شرکت های فراملی خارجی پیشرو در عرصه فناوری، 
تشویق ســرمایه گذاری هاي مشترک آنها در داخل، 
تعامل سازنده با انعقاد تفاهم نامه هاي همکاری هاي 
مشترک با آنها باعث ورود زنجیر اثرگذاری از دانش، 
تکنولوژی و تجربیات خدمات پس از فروش به داخل 
شود که این عامل خود باعث رویش و تحرک قوی در 
صنایع زیرین و پایین دستی به جهت افزایش کیفیت 
و خدمات خواهد شد و مزایای بسیاری را در آینده به 

همراه خواهد داشت .
حمایــت از تولیــد داخــل اگــر همچنــان در 
سیاست گذاری هاي دولت بدون استراتژی مشخص 
شده ای پیگیری شود و با کیفیتی که در گذشته شاهد 
بوده ایم که آن را در قالب تنگ و محدود خودکفایی، 
عدم نیاز تعامل با شرکت هاي پیشرو فراملی خارجی 

و در ابعاد کشــوری صرفا مدنظر قــرار می دهند و 
گریزان از رقابت در عرصه هاي بین المللی، همچنان 
شاهد رویش ناکارآمدی تکنولوژی ساخت فرسوده 

خواهیم بود. 
پرواضح اســت، استراتژی آســتانه حمایت بایستی 
منجر به ایجاد تعامالت گســترده با شــرکت هاي 
پیشرو فراملی خارجی شده و با افق ورود به بازارهای 
بین المللی و رقابت در عرصه جهانی، سیاست گذاری 
شــود. به نحوی که حمایت ها و منع واردات کاالها 
یا تعرفه هاي ســنگین واردات در بازه زمانی محدود 
سیاست گذاری شود تا با شرحی که گفته شد تولید 
داخل بتواند با تعامالت گسترده با شرکت هاي مذکور 
خارجی، زنجیره اثرگذاری از کیفیت ساخت، نوآوری 
و فناوری را وارد کشــور کرده و در ســطح وسیعی 
گسترش بدهد، قطعا بعد از به سرانجام رسیدن این 
امر، کانال هاي واردات کاال بایســتی باز و تعرفه هاي 
واردات هم به حداقل ترین میزان خود برســد تا در 
دل رقابت، شاهد رویش زنجیر اثرگذاری از کیفیت، 
خدمــات و جذابیت قیمت ها به نفــع مصرف کننده 

باشیم .
استراتژی: اســتراتژی، تخصیص بهینه منابع است. 
اینکه وقت، ســرمایه، نیروی انسانی، دانش و تجربه 
و مهارت خــود را صرف کدام حوزه کنــی و از کدام 
حوزه ها، دوری کنی. استراتژی، هنر »انتخاب کردن« 
و »کنار گذاشــتن« است. هنر تشــخیص اینکه به 
کدام بازار رو کنی و از کدام بازار صرف نظر کنی. هنر 
اینکه چشم روی کدام مشتری ببندی و از منافعش 
صرف نظر کنی تا دســتانت برای خدمت بیشــتر به 
مشــتری دیگر، آزاد و رها بماند. هنــر فرار کردن از 
وسوسه »دستیابی همزمان به همه چیزهای خوب«. 

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 
۹۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹۵ 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 
16 خرداد 1۳۹6 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 1۳۹6 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک ۳ 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 ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و ۳ 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 110 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 1۳۹6 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 ۹6 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 
۴80 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
18 فروردین 1۳۹6رییس 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 کالن

حلقه گم شده ای به نام استراتژی 

داوود صفی خانی

خبر

گذرازمشتریمداریسنتیبهبازاریابیدیجیتال

نسل چهارم بازاریابی همه چیز را 
تغییر داده است

 خرید موبایل در ایران 
از واردات پیشی گرفت

بازاریابی نسل چهارم، به طور مشخص بازاریابی است که می تواند در فضای 
تجاری مدرن به کمک بیاید. در این بازاریابی ترکیبی از تعامل آنالین و 

آفالین بین کسب وکار و مشتریان مدنظر است.
اینترنت، جهان بازاریابی را به طور کامل تغییر داده است. ظهور اینترنت 
در محیط تجاری مدرن به اندازه ای فراگیر شده که هیچ شرکت بزرگ یا 
کوچکی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. همان طور که ارتباط مصرف کنندگان 
با رسانه های اجتماعی گسترش پیدا می کند، تعامل با مصرف کننده هم به 
هر نحوی انجام می شود. ارتباط با اینترنت آسان تر و قدرتمندتر از همیشه 
است. اثرگذاری اینترنت به اندازه ای زیاد شده که پژوهشگران رویکردهای 
تازه ای در بازاریابی و بازرگانی را بر بستر آن دنبال می کنند، که از جمله آن 
بازاریابی نسل چهارم است. آمیخته ای از شیوه های نو در سبک و محتوا 

برای رقابت در بازار.
شبکه جهانی وب، انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت، قیمت و 
خدمات تغییر داده است. برای رقابت در این محیط پیچیده، کسب وکارها 
مجبورند جدیدترین و جذاب ترین خدماتی که مشــتریان می خواهند 
را در اختیار قرار دهند. امروز بسیاری از افراد از سایت های فروشگاه های 
الکترونیکی مختلف بازدید می کنند اما تعداد خریداران واقعی نســبت 
به حجم بازدیدکنندگان زیاد نیست. بنابراین مهم ترین مساله شرکت ها 
این اســت که ریســک مصرف کننده را در خرید کاالهای الکترونیکی 
شناسایی کنند و با نوآوری الزم برای تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری 
واقعی تالش کنند. برای تامین رضایت مشتری باید در درجه نخست از 
انتظارات و خواسته های او به خوبی آگاه شد و با در نظر گرفتن این نیازها 
و انتظارات برای رفع آن تالش کرد. عوامل فیزیکی و مجازی متفاوتی بر 
رفتار مصرف کنندگان هنگام خرید اینترنتی اثر می گذارد و برای فروشنده 
شناسایی و درک این رفتارها به دلیل تنوع آن، دشوار است. پژوهشگران 
پیشنهاد می کنند فروشندگان در بازاریابی از روش های نو برای شناسایی 
طیف وسیعی از این رفتارها و تصمیم ها اقدام کنند. بازاریابی نسل چهارم، 
به طور مشخص بازاریابی است که می تواند در فضای تجاری مدرن به کمک 
بیاید. در این بازاریابی ترکیبی از تعامل آنالین و آفالین بین کسب وکار و 
مشتریان مد نظر اســت. تعامل دیجیتال به تنهایی دیگر در این اقتصاد 
دیجیتال کافی نیســت. در واقع در یک دنیای آنالین، تعامالت آفالین 
می تواند یک مزیت رقابتی عالی باشد. در بازاریابی نسل چهارم، ترکیبی 
از سبک و محتوا مطرح است. هرچند در جهان امروز برندها باید منعطف 
باشند اما در یک دنیای فزاینده شفاف، اعتبار یک دارایی بسیار ارزشمند 
است. در نهایت بازاریابی نسل چهارم، توانایی اتصال ماشین را به دستگاه 
و هوش مصنوعی برای بهبود بهره وری بازاریابی ارتقا می دهد و استفاده از 

ارتباط فرد به فرد برای تقویت تعامل با مصرف کننده را تقویت می کند.

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت اعالم کرد در هفت ماه نخســت 
امسال، واردات و مصرف تلفن همراه در کشور نسبت به سال قبل با رشد 
20 درصدی مواجه بوده است. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی، اعالم کرد: در هفت ماه نخســت امسال، مجموع واردات تلفن 
همراه به کشور به 10 میلیون و ۵۷0 هزار دستگاه تلفن رسید و کاربران 

10 میلیون و ۹۵0 هزار دستگاه را وارد شبکه ارتباطی کشور کردند.
انجمن واردکننــدگان موبایل افزود: این آمار نشــان می دهد مصرف 
تلفن همراه نسبت به واردات آن پیشی گرفته است. بازگشایی مدارس 
و دانشــگاه ها و آموزش مجازی می تواند از جمله عوامل رشد مصرف 
تلفن همراه در کشــور باشــد. بنابر آمار موجود، در مدت زمان مشابه 
سال گذشته، میزان واردات تلفن همراه 8 میلیون و ۴0 هزار دستگاه 
تلفن همراه بود که از این تعداد 8 میلیون و ۳60 هزار دســتگاه تلفن 
همراه مصرف شده است. مقایسه این دو آمار نشان می دهد در هفت ماه 
نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با رشد 20 درصدی 
مصرف و واردات تلفن همراه مواجه بوده ایم. تولید تلفن همراه در جهان 
در شرایط کرونا تغییر پیدا کرد و با آغاز پاندمی کرونا، کل دنیا با افزایش 
فروش تلفن همراه مواجه شد. پس از افزایش استفاده از تلفن همراه به 
دلیل گسترش آموزش مجازی و دورکاری، نگرانی هایی درباره کمبود 
تجهیزات تلفن همراه وجود داشت، اما روند تحوالت نشان داد که پس از 

عبور از شوک اولیه، وضعیت بازارها به روال عادی بازگشته است.
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محکومیت و جریمه 1۳هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانســل را مدیر کل 
تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه 16 آبان 1۴00 با خبرنگار قضایی 
ایرنا در میان گذاشت. به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران: در رابطه 
با پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه )مذکور( در بسته های اینترنت، ارجاعی از 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این احکام صادر شده اند:
- اپراتور همراه اول محکوم به پرداخت جریمه ای معادل ۷هزار و 60۳ میلیارد 
ریال جزای نقدی و واریز کردن مبلغ مذکور به صندوق دولت و ممهور شدن 

پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول؛ و
- اپراتور ایرانســل هم محکوم به پرداخت ۵هزار و ۴0۷ میلیارد ریال جزای 
نقدی و واریز کردن این مبلغ به صندوق دولت و ممهور شــدن پروانه به مهر 

تخلف نوبت اول. 
اکنون پرسش هایي در خصوص این محکومیت مطرح هستند که برخی از آنها 

را شاید بتوان چنین بیان کرد: 
  چرا این قدر دیر؟ آیا سازمان تعزیرات حکومتی نمی شد تخلفی را که حدود 

یک سال و نیم پیش مطرح شده بود، در دولت دوازدهم رسیدگی کند؟ 
  آیا دلیل رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به آن تخلف در دولت سیزدهم، 

کمبود بودجه دولت سیزدهم و جبران آن است؟
  نوع تخلف و جزییات آن، توسط کدام کارشناس و در کدام دادگاه تعیین 
و مشخص شده بود که تعزیرات حکومتی استان تهران بتواند جریمه 1۳هزار 

میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را تصویب کند؟
  آیا جایزه ناکارآمدی و ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 
اِعمال نظارت عالیه بر بخش فاوای کشور را باید از کیسه دست اندرکاران بخش 

خصوصی فاوا برداشت و به صندوق دولت داد؟
  آیا نمی شد تنش میان بخش خصوصی و وزرات ارتباطات را جور دیگری حل 
و فصل کرد؟ آیا توییتر محل مناسبی برای جر و بحث میان وزیر سابق ارتباطات 

و بخش خصوصی کشور و تنش زایی است؟ 
  اگر کاربرانــی متضرر شــده اند و اپراتورهایی باید جریمــه بپردازند چرا 
سازوکارهای بازپس دادن مبالغ اضافه گرفته شده از مشترکانی که از افزایش 

قیمت خدمات مربوط متضرر شدند، تعیین و اعالم نمی شود؟
  مقدار جریمه هاي مذکور براســاس کدام فرمول و چه محاسبه ای صورت 

پذیرفته است؟
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران می گوید: این رأی در اداره کل تعزیرات 
حکومتی تهران قطعی است و اگر همراه اول و ایرانسل در دیوان عدالت اداری 
طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف 

صادر نشود، این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.

البته، منظور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از بیان »تخلف اپراتورهای 
تلفن همراه در بســته هاي اینترنت« چیزی نیست جز عقالیی سازی قیمت 
خدماتی که مبالغ و مقادیر آنها بســیار ناچیزند و زیر استانداردهای جهانی و 
در میان کف و سقف تعرفه هاي تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات قرار دارند. آیا بازتعریف بسته هاي فروش برخی از خدمات اینترنت 
همراه در اوایل تابستان سال گذشته توسط دو اپراتور تلفن سیار )همراه اول و 
ایرانسل( کاری است از نوع تخلف؟ معلوم نیست که کدام سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی توپ »تخلف کذا« را به زمین سازمان تعزیرات حکومتی 
پرتاب کرده اســت؛ ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت 

دوازدهم؟ یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت سیزدهم؟ 
»تخلف«اپراتورهایهمراهیاضعف»خردهرگوالتوریها«؟

حدود 16 ماه پیش اعتراضاتی از سوی برخی از مشترکان همراه اول و ایرانسل 
منتشر شــد حاکی از اینکه دو اپراتور اصلی تلفن  همراه بدون اخذ تاییدیه از 
رگوالتوری و بدون اطالع رسانی قبلی به مشترکان، قیمت برخی از بسته های 
اینترنت همراه را افزایش داده اند. شاکیان مدعی بودند که برخی از بسته های 
اینترنت همراه تا دو برابر )و حتی به گزاف گفته می شد تا سه برابر( گران تر از قبل 
شده است )که اعداد و ارقام مذکور راستی آزمایی را تاب نمی آورند!(. شاکیان 
اپراتورهای همراه مثال می آورند: بسته 1۵گیگابایتی که پیش تر ۳۷هزار تومان 
بوده، یکباره از فهرست بسته هاي یکی از اپراتورها حذف شد! ُخب، آیا خذف یک 

بسته، مصداق گران شدن بسته حذف شده است؟ 
با هیاهویی که پارسال در شــبکه های اجتماعی علیه گران شدن بسته هاي 
اینترنت همراه راه افتاد، معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اظهارنظر کارشناسانه کرد که در بسته های پیشــنهادی اپراتورها، تغییرات 
زیاد و معناداری اعمال شده است. اگر از معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی می پرسیدیم پس شما چه کاره بودید و چه کردید، به جای 
پاسخ دادن به عموم شاکیان در درون کشور، در توییتر پاسخ می داد که باالبردن 
قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن  همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع 
کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول 
است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است. 
برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به 
قبل بازگردد. به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف روز شنبه ]که احتماال 
منظور از »شــنبه«، چهاردهم تیر 1۴00 بود[ هرچه سریع تر این تغییرات را 
اصالح و بسته ها را به حالت قبل بازگردانند. براساس مصوبه 266 کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای مســلط برای تغییر تعرفه های عادی و 
تشویقی سرویس های شــان باید تایید رگوالتوری را دریافت کنند. او تاکید 
کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخــی اپراتورهای تلفن  همراه بدون 
تایید رگوالتوری انجام شده این افزایش قیمت ها برخالف مقررات است و این 
اپراتورها باید در سریع ترین زمان، سرویس های شان را به قیمت قبلی بازگردانند. 
)پایان نقل قول به روایت روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳66۹۵2۵ به تاریخ 1۵ 
تیرماه 1۳۹۹( باید به دو معاون قبلی و کنونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی یادآور شد که مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد 

»قیمت گذاری بسته ها« از سوی اپراتورها اصال ساکت است و حرفی در این باره 
نمی زند. ضمنا تغییر قیمت پکیج های اینترنت همراه، امری معمول بین اپراتورها 
در سراسر جهان است که با توجه به رقابت تنگاتنگ میان اپراتورهای رقیب، 
تغییر قیمت و حجم بسته ها به سرعت و به تناوب اتفاق می افتد و رگوالتوری ها 
 سازوکار اعمال این سرعت عمل را از پیش آماده و اعمال می کنند تا رقابت سالم 
به نفع مشتریان اتفاق بیفتد. همچنین هیچ مرجع صالحیت داری هنوز نوع 
تخلف و وقوع ارتکاب تخلف از سوی اپراتورهای مربوط را تشخیص نداده است. 
برای مثال، معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر بسته 
اینترنت اپراتورهای موبایل را به صورتی گنگ به »پکیج افزایشی« تعبیر می کند 
ولی این اصطالح من درآوردی در هیچ مصوبه ای از مصوبات کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات دیده یا تعریف نشده است. او در مورد این »پکیج افزایشی« 
گفته بود که در بسته های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال 
شده است. ولی مخاطب این گونه از اظهارنظرها از کجا بفهمد که چه تغییراتی 
مورد نظر اســت؟ و تغییرات معنادار چه معنایی دارند؟ وقتی که اپراتورهای 
ارتباطات حیاتی کشور قبل از هرگونه تغییر قیمتی، می بینند که سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به گرانی عمومی کاالها و خدمات، واکنشی نشان 
نمی دهد و مصوبات قبلی خود را اصالح نمی کند، چه کنند؟ اپراتورها حتی اگر 
موظف بودند تاییدیه رگوالتوری را پیش از اعمال تغییر، دریافت کنند، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از اقدام آنها می توانست با توجه به گران 
شدن عموم کاالها و خدمات در سال 1۳۹۹، تخلف اپراتورها را نادیده انگارد 
و با عرض معذرت از دیرکرد، تاییدیه الزم را به راحتی صادر کند تا با »نرمش 

قهرمانانه« اقتدار خود را در دقیقه ۹0 نشان دهد، حفظ کند و به اثبات رساند. 
ضرورتبازاندیشیدرعملکردسازمانتعزیراتحکومتی

این سازمان، در شرایط اوج جنگ در سال 1۳66 به وجود آمد، در دوران جنگ 
تحمیلی به عنوان یکی از نهادهای قضایی کشور در رابطه با دادگاه انقالب فعالیت 
کرد و وظیفه آن، نظارت و پایش بازار و جلوگیری از تخلفاتی از قبیل کم فروشی، 
گران فروشی و احتکار بود. پس از پایان جنگ، شورای نگهبان، قانون استمرار 
فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را تایید نکرد ولی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تغییراتی در قانون مجلس، استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی 

را با این شرط به تصویب رساند که تمام امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و 
غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به 
دولت )قوه مجریه( محول شود؛ در حالی که بر اساس قانون تعزیرات حکومتی 

مصوب 6۷/11/2۳ این سازمان به عنوان بخشی از قوه قضاییه عمل می کند.
اکنون جامعه اطالعات کشور در کنار خرده رگوالتوری هاي رنگارنگ و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین تحت نظارت ســازمان 
تعزیرات حکومتی نیز هست، نه به موازات یکدیگر بلکه به صورت سلسله مراتبی 

سست و بی جان.
میزانعادالنهیاناعادالنهبودنقیمتبستههاياینترنتهمراه

میزان عادالنه یا ناعادالنه بودن تعرفه اینترنت همراه در کشور را می توان از سه 
جنبه بررسی کرد:

1. از جنبه مقایســه کف قیمت فروش یک گیگابایت اینترنت همراه توسط 
اپراتورهای داده موبایل با سقف قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه، براساس 

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
از این منظر، قیمت فروش یک گیگابایت اینترنت همراه توسط اپراتورهای داده 

موبایل کشور، نسبتا عادالنه ارزیابی می شود.
2. از جنبه تعهد دولت به ارایه یارانه خدمات اینترنت همراه و اجرای برنامه هاي 

کاستن از گسل دیجیتالی. 
از این منظــر، عادالنه بودن قیمت فــروش یک گیگابایــت اینترنت همراه 
توسط اپراتورهای داده موبایل کشــور، محلی از اعراب ندارد زیرا که نخست، 
زیرساخت هاي ارایه خدمات اینترنت همراه در کشور به طور ناعادالنه توزیع 
شده است. دوم اینکه در بهره برداری از زیرساخت ها، نیز گسل دیجیتالِی مدام 

ژرف تر شونده در میان شهروندان کشور وجود دارد.
۳. از جنبه آماری و مقایسه متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در ایران 
با متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در دیگر کشورهای جهان؛ چنانچه 
کشورها از لحاظ متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه با یکدیگر مقایسه 
و به ترتیب قیمت هاي ارزان )دسته یکم(، قیمت هاي متوسط )دسته هاي دوم 
تا هفتم(، قیمت هاي گران )دسته هشتم(، قیمت هاي بسیار گران )دسته نُهم(، 
و قیمت هاي فوق گران )دسته دهم(، رتبه بندی شوند، به روشنی معلوم می شود 
که ایران دارای رتبه 2۴ در میان 1۵۵ کشور و جز دسته یکم یعنی کشورهای 
ارایه کننده ارزاِن یک گیگابایت داده همراه به قیمت ۷۵ ســنت است. لذا از 
این منظر، نیز می توان قیمت یک گیگابایــت داده همراه را عادالنه )به معنی 
استطاعت پذیر( ارزیابی کرد. البته هر قدر قیمت مبادله یک دالر آمریکا در بازار 
آزاد ایران به نفع دالر بیشتر می شود، معلوم است که بر قیمت اغلب کاالها و 
خدمات تاثیر می گذارد و به تبع آن، بدیهی است که در محاسبه قیمت متوسط 
یک گیگابایت داده همراه به دالر نیز باید تجدید نظر شود. یک سال پیش، قیمت 
متوســط یک گیگابایت داده همراه به دالر برابر با ۷۵ سنت بود اما در شرایط 
کنونی ایران دیگر ۷۵ سنت نیست بلکه در حدود ۵۵ سنت و کمتر باید محاسبه 
شود.  فعالیت شرکت هاي ارتباطی برای امنیت و رفاه و اقتصاد جامعه اطالعات 
کشور مهم است و استمرار و بالندگی فعالیت آنها منوط است به درآمد حاصل از 

فروش خدمات شان به قیمتی عادالنه.

سال1۳8۹ 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 1۳۹۴ 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 1۵ اسفند 1۳8۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ 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 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 1۳۹۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴0 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 کردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1۳۹6 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1۳۹۷ 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 1۳۹6 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 1۳۹6 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 1۳۹6 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
1۳ 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 کودکان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1۳۹۳ 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 ۹۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 1۳0 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه 1۳۹۵، 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 21 تیر مــاه 1۳۹۴ 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

2۳ تیر ماه 1۳۹۷ 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 
1۳۹۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1۳۹۷ 
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 ۵۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1۳8۳ 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 ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1۳۹۷ 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 1۳۹۷ 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 

تعزیراتحکومتیدررأسسلسلهمراتبرگوالتوریاینترنتهمراه

شرکت های ارتباطی را قربانی نارگوالتوری ها نكنيد



20 November. 2021 شنبه29آبان1400  بانکداريالکترونیکي
4W W W . I C T N E W S . I R

روند تحول دیجیتال در سال 2020 بسیار شگفت انگیز و غیرقابل پیش بینی بود، 
تنها در حدود شش ماه، تحول دیجیتال بیشتر از یک دهه رشد داشت و تالش ها 
در این زمینه، تسریع شد.  این روند در سال 2021 نیز ادامه داشته و با پیشرفت 
فناوری هایی مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد فناوری های 
جدید همراه بوده است. در ادامه 10 پیش بینی تحول دیجیتال برتر برای سال 

2021 ذکر مي شود:
5Gدرنهایتبهجریاناصلیتبدیلمیشوداینباربهطورکامال

جدی!
ما سال هاست که در مورد مزایای 5G می شنویم، اما تا زمانی که دورکاری، ویدیو 
کنفرانس و همکاری دیجیتال به بخش های اصلی زندگی ما تبدیل نشده بودند، نیاز 
به اتصال قابل اعتماد و پهنای باند بیشتر به یک مزیت واقعی و ملموس تبدیل نشده 
بود. استفاده روزافزون از تلفن های همراه، تبلت ها و سایر دستگاه های دیجیتال  
از جمله سنسورهای اینترنت اشیا نیاز به راه ارتباطی قدرتمند را به شرکت های 
مخابراتی گوشزد می کند. امروزه، کسب وکارها نیازمند اتصال دائمی هستند و 
استقرار 5G به بخش مهمی از راه حل آن تبدیل شده است. همان طور که به دلیل 
شیوع بیماری همه گیر کرونا، رسیدگی به کار و مدیریت مدرسه در خانه ها صورت 
می گیرد، ارزش 5G در سال 2021 به طور فزاینده ای گسترش یافته است. اگرچه 
در ابتدا این بیمارِی همه گیر، کار روی استقرار شبکه جدید 5G را متوقف کرد، اما 
کمی بعد این تالش ها از سرگرفته شد و بازارهای بزرگی مانند چین به تالش برای 
دستیابی به اهداف شان ادامه دادند. در همین حال، تولیدکنندگان بزرگ تلفن 
 5G همراه در جهان  از سامسونگ و اپل گرفته تا شیائومی و موتوروال  گوشی های
خود را تقریبا  در هر رده قیمتی به بازار عرضه کرده اند. شرکت کوالکام که مسلما  
پیشرو در فناوری 5G است، نیز کمک می کند تا این فناوری تا سال آینده برای 

بیشتر کاربران تلفن های هوشمند قابل دسترس باشد.
CDPرشدسریع

در چند ماه گذشته، پلتفرم های اطالعات مشتری)CDP(  رشد سریعی داشته اند. 
سازماندهی داده های گسسته از منابع متعدد می تواند بسیار دشوار باشد، که بدیهی 
است این مساله برای شرکت هایی که به داده های بهنگام و گزینش شده متکی 
هستند ایده آل نیست. IBM برآورد می کند که داده های به اصطالح بد در حال 
حاضر تقریبا  ۳تریلیون دالر برای کسب وکارهای ایاالت متحده هزینه دارند، بنابراین 
پرداختن به این چالش برای سازمان هایی با هر اندازه در اولویت است. CDP ها 
با جمع آوری داده ها از همه منابع موجود، سازماندهی و برچسب گذاری آنها، این 
داده ها را برای افرادی که به آن نیاز دارند، قابل اســتفاده می کنند.  شرکت هایی 
 Microsoft و Adobe ،SAP ،Oracle ،Treasure Data ماننــد
در حال حاضر سرمایه گذاری زیادی برای ارایه CDP های جدید قدرتمند به 
بازار انجام داده اند. همچنین این امید وجود دارد که شرکت های جدیدی مانند 
Segment  و ActionIQ نیز تحت تاثیر خدمات جدید CDP قرار گرفته 
و از رویکردهای منحصر به فرد آن برای حل چالش ایجاد تصویر یکپارچه از تجربه 

مشتری در سازمان استفاده  کنند.
در چند سال گذشته، تمرکز زیادی بر گسترش تجزیه و تحلیل  داده ها و کالن 
داده ها به وجود آمده است، و این روند متوقف نمی شود. داده ها به طور تصاعدی در 

حال رشد هستند و این رشد به زودی متوقف نمي شود. 
پلتفرم های تجزیه و تحلیل داده ها، ذخیره داده و ابزارهای تصویرســازی داده، 
از Cloudera گرفتــه تا Snowflake و SAS اهمیت خود را از دســت 
نمی دهند، اما ظهور پلتفرم اطالعات مشتری شدت می گیرد. اکنون که عملیات 
تجاری تا حدی تکه تکه شده است، که بخشی به دلیل مدل های عملیاتی جدید 

کار در خانه است، CDP ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند.
ابرهیبریدی،معماریبرترسازمانی

کسب وکارها به طور فزاینده ای به سمت زیرساخت ابر هیبریدی حرکت می کنند. 
از اپلیکیشن های SaaS و راه حل های درون سازمانی گرفته تا ترکیبی از ابرهای 
عمومی و خصوصی، استراتژی های ابر هیبریدی به سازمان ها کمک می کنند تا 

تعادل مناسبی را برای نیازهای زیرساخت ابری منحصر به فرد خود ایجاد کنند.
در طول یک سال گذشته، ما شاهد ســرمایه گذاری های عمده ای در زمینه ابر 
 AWS ،Azure هیبریدی توســط ارایه دهندگان بزرگ ابر عمومی ماننــد
Google ،IBM، و Oracle بوده ایم. ما همچنین شاهد افزایش سرمایه گذاری 
 Cisco و HPE ،Dell VMware تولیدکننده تجهیزات اصلــی ماننــد
در ساخت ابزارهایی هســتیم که اتصال ســاده تری را بین مراکز داده داخلی و 
ابرها امکان پذیر می کنند. تمامی این ســرمایه گذاری ها در جهت رفع نیازهای 
مشتریان است. پرداختن به چالش رشد نمایی داده ها، در حالی که موضوعاتی 
مانند حریم خصوصی، امنیت و انطباق نیز مطرح اســت، دارای اهمیت است. 
رویکرد مدرن ابر هیبریدی در فناوری اطالعات ســنتی نیز در حال گسترش 
است تا بتواند از اپلیکیشن های صنعتی نیز پشتیبانی کند. به عنوان مثال، شرکت  
Honeywell، پلتفرم اینترنت اشیا خود را با استفاده از یک رویکرد ابر هیبریدی 

منبع باز ایجاد کرده است، بنابراین داده های صنعتی تحت مدیریت آن، می توانند 
به طور یکپارچه تری با پایگاه داده های ابری، اپلیکیشن ها و حجم کارهای سنتی 

ادغام شوند.
ابر هیبریدی حتی بدون در نظرگرفتن همه گیری ویروس کرونا نیز در لیســت 
روندهای برتر سال 2021 قرار داشت، اما اختالالت گسترده و ناگهانی ناشی از 
ویروس کرونا نیز ارزش وجود زیرساخت های ابری چابک و سازگار را پررنگ تر کرد. 
شرکت های سراسر جهان سرمایه گذاری خود را در ابرها به منظور تغییر سریع تر 

در زمان ابهام و اختالل مانند آنچه در سال 2020 شاهد آن بودیم، افزایش دادند.
ضربهخوردنامنیتسایبری

با شروع همه گیری کرونا هکرها از موقعیت به وجود آمده استفاده کردند و حمالت 
خود را علیه کسب وکارها در سراسر جهان گسترش دادند. افزایش 2۳8درصدی 
حمالت به بانک ها و افزایش 600درصدی حمالت به سرورهای ابری تنها از ژانویه 
تا آوریل 2020 مشاهده شد. با وجود این مساله که تعداد کمی از کارکنان در یک 
شبکه امن در محل کار خود کار می کنند، ضروری است که شرکت ها شبکه های 
خود را تقویت کرده و استراتژی های امنیت سایبری شان را ارتقا دهند و آنها را به 

شبکه های خانگی و دستگاه های تلفن همراه کار در خانه نیز گسترش دهند.
از آنجا که ما روزانه شاهد افزایش فعالیت های خرابکارانه هستیم، هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین می توانند برای این روند بسیار مهم باشــند، زیرا به ابزارها و 
الگوریتم های پیچیده تری برای کشف این فعالیت ها نیاز است. و این مساله یک 
فرصت بزرگ برای شــرکت هایی مانند Fortinet و Cisco در زمینه هایی 
مانند فایروال و سامانه تشخیص نفوذ است و همچنین فرصتی برای شرکت هایی 
مانند Splunk و IBM برای سیستم مدیریت اطالعات و رویدادهای امنیتی 
)SIEM( خواهد بود.  مایکروسافت، شرکت دیگری است که منابع خود را در 
زمینه هایی مانند اکتیو دایرکتوری، نرم افزار و ابر، به امنیت اختصاص داده است. 
شرکت های زیادی در این حوزه فعالیت می کنند، اما انتظار می رود که سازندگان 
نرم افزار، ابر و ســخت افزار همه تالش خود را بــرای ایمن تر کردن محصوالت و 
خدمات خود براي مقابله با برخی از تهدیدهایی که در طول ســال 2020 دیده 

شد، انجام دهند.
حریمخصوصیومحاسباتمحرمانهشتابمیگیرد

رویکرد دیگری برای تقویت امنیت ســایبری، به ویژه بــرای ارتباطات و حریم 
خصوصی داده ها، محاسبات محرمانه است. ایده محاسبه محرمانه این است که 
کل فرایند محاسبات رمزگذاری شده، نه فقط داده ها، و الیه های امنیتی بیشتری 
در اطراف اطالعات حساس ایجاد شــود. گوگل، مایکروسافت، IBM، علی بابا 
و VMware در حال توســعه پروتکل های جدید و بهترین شیوه ها از طریق 
کنسرسیوم محاسبات محرمانه هستند. این فناوری هنوز در مرحله ابتدایی است، 

اما در آینده شاهد پیشرفت محاسبات محرمانه خواهیم بود.
Headless Techصنعترامتحولمیکندوتجارتراتغییر

میدهد
تکنولوژی Headless به این معناست که کسب وکارها اکنون می توانند الیه 
نمایش front end  خود را از عملکرد داده های پشتیبان شان جدا کرده و تجربه 
خرید سفارشی ایجاد کنند. این تکنولوژی می تواند به سادگی به آمازون الکسای 
شما بگوید که قهوه مورد عالقه تان را تهیه کند یا از طریق رسانه های اجتماعی 
خرید فوری انجام دهد.  تحقیقات نشــان می دهد که 86درصد از کسب وکارها 
اذعان کرده اند که هزینه جذب مشتری آنها در 2۴ ماه گذشته افزایش یافته است. 
این نتیجه می تواند به دو معنی باشــد؛ اولین مورد این است که سازمان ها باید 
بازده سرمایه گذاری در هزینه های خالص جذب مشتری جدید خود را به حداکثر 
برسانند و مورد دوم این مساله را نشان می دهد که تمرکز بر توسعه و حفظ مشتری 
بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با استفاده از تجربه اومنی چنل برای اتصال 
همه چیز از انبارها گرفته تا ویترین فروشگاه ها و خدمات آنالین، شرکت ها می توانند 
کارآمدتر و موثرتر باشند و در صورت استفاده سریع تر از رقبای خود پیشی بگیرند.

کاردرخانهپسازکووید19نیزادامهمییابد
مدت ها بود که کارکنان شرکت ها خواهان افزایش انعطاف پذیری در کار بودند و 
شرکتی که تصمیم می گرفت اجازه دورکاری بدهد بسیار مورد توجه رسانه ها قرار 
می گرفت. اما پس از شیوع بیماری همه گیر کرونا، کار در خانه به طور ناگهانی تنها 
گزینه مناسب برای بسیاری از شرکت ها شد، به ویژه در مناطقی که قرنطینه شدید 

وجود داشت.  پس از آن حتی در شرایطی که اقتصادها به آرامی بازگشایی می شوند 
و به کارکنان اجازه بازگشت به کار داده می شود، شرکت ها همچنان وظیفه دارند از 
کارکنان خود در برابر شیوع مجدد بیماری محافظت کنند. بسیاری از شرکت های 
بزرگ فناوری مانند گوگل و فیس بوک سیاست های کار در خانه  خود را برای تمام 
یا بخشی از ســال 2021 تعمیم داده اند، و حتی شرکت های کوچک تر نیز این 
انعطاف پذیری جدید را به عنوان یک گزینه عملیاتی حفظ کردند. بخشی از آنچه که 
این امر را ممکن ساخته، استقرار سریع و توسعه کار هوشمند از طریق فناوری های 
 Microsoft و Zoom، Webex خانگی بوده اســت. مطمئنا  در مــورد
Teams چیزهای زیادی شنیده اید. استفاده از این پلتفرم ها و پلتفرم های مشابه 
آنها در این دسته )مانند 8x8, RingCentral, Pexip, Poly( و همچنین 

توسعه آنها رشد چشمگیری داشته  است.
همچنین ما شاهد رشد قابل توجهی در استقرار دستگاه های WFH نیز بوده ایم که 
منجر به افزایش فروش رایانه های شخصی و همچنین سرمایه گذاری در اتصاالت 
ایمن جدید مانند SD WAN در مقیاس وسیع برای ارایه اتصال بهتر و همچنین 
افزایش انعطاف پذیری شده است. اکنون که شرکت ها، کارکنان خود را با ابزارها و 
فناوری هایی مجهز کرده اند تا با وجود فاصله فیزیکی، بازده بیشتری داشته باشند، 
حداقل در چند سال آینده، شاهد بقایای این امر خواهیم بود، همان طور که این 

روند، قبل از سال 2020 نیز شروع به رشد کرده بود.
یکی دیگر از پیامدهای ناخواسته این امر، مهاجرت جمعیت است. از آنجا که افراد 
بیشتری از خانه کار می کنند و به طور مستمر قادر به انجام این کار هستند، احتماال  
شاهد مهاجرت از شهرهای بزرگ تر با هزینه های باالی زندگی، خواهیم بود. این 
مهاجرت سرمایه گذاری بیشــتری را در زمینه ارتباطات در مناطق حومه ای و 
روستایی ایجاد می کند که بهره وری بیشتری را در این جوامع کم جمعیت افزایش 
می دهد. همه گیری ویروس کرونا اکثر شرکت ها را غافلگیر کرد، اما ثابت کرد که 
کارها می توانند به طور موثر توسط کارکنان از راه دور انجام شوند و گاهی اوقات 
می تواند منجر به بهبود بهره وری و کاهش هزینه های عملیاتی نیز شود. به همین 
دلیل است که من گمان می کنم در سال جاری شاهد شرکت هایی نخواهیم بود که 

برای بازگشت به مدل های کاری پیش از کرونا عجله کنند.
گسترشهوشمصنوعیدرمقیاسباال

همه گیری ویروس کرونا باعث ســرعت بخشیدن به گسترش هوش مصنوعی 
و داده ها شد. در مدت کوتاهی، شرکت ها، دولت ها و سایر آژانس ها، برای ایجاد 
یک راه حل سریع تر براي جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، نیاز به همکاری با هم 
پیدا کردند. داده ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ابزارهایی بودند که به آنها 
روی آوردند. کارهایی که در سال 2020 آغاز شد و در سال 2021 نیز ادامه یافت، 
احتماال  به گستردگی مسایل ضروری خواهد رسید که این گروه ها در حال حاضر 
به طور منحصر به فرد برای مقابله با آنها مجهز شده اند، مانند حل سریع تر و بهتر 
مشــکالت بازار در مقیاس بزرگ. در حالی که بسیاری احساس می کنند هوش 
مصنوعی برای »آینده« است، اما این موضوع بخشی از زندگی روزمره ما شده است. 
از آنچه که در رسانه های اجتماعی می بینیم تا فیلم های توصیه شده در Netflix  یا 
محصوالتی که هنگام خرید در آمازون پیشنهاد می شود همگی از هوش مصنوعی 
تاثیر گرفته اند. از آنجا که توان محاسباتی همچنان مقرون به صرفه تر است و ابر 

امکان دسترسی به این توان محاسباتی و همچنین نرم افزارها و چارچوب ها را 
فراهم می کند، شرکت های بیشتری قادر خواهند بود از هوش مصنوعی بهره مند 
شوند. تولیدکنندگان اصلی تراشه ها مانند NVIDIA، Arm، اینتل، کوالکام و 
AMD به نوآوری در نیمه رساناهایی که هوش مصنوعی را قدرتمند می کند، ادامه 
می دهند و سپس CPU ها، پردازنده های گرافیکی، FPGA ها و  ASIC ها 
)انواع تراشه ها( را روی ابر به کار می گیرند، شرکت ها یا می توانند به این سخت افزار و 
نرم افزار به طور مستقیم دسترسی پیدا کنند یا از طریق اپلیکیشن های شخص سوم 
که هوش مصنوعی را ساده تر و عمومی تر می کند، این کار را انجام دهند. گسترش 
هوش مصنوعی، بر زندگی ما از نحوه خرید، آنچه می خوریم، نحوه اســتخدام و 
کارهایی که برای سرگرمی انجام می دهیم، تاثیر خواهد گذاشت. هوش مصنوعی 
از حجم زیاد داده ها بهره می گیرد که از قابلیت های محاسباتی قدرتمندی استفاده 
می کنند. هوش مصنوعی همچنان به نظارت نیاز دارد تا مطمئن شویم که از آن 
برای اهداف مثبت استفاده مي شود و این یک تالش مشترک بین دولت و صنعت 
خواهد بود، اما بدون شک استفاده از آن به سرعت در حال رشد است به ویژه در حال 
حاضر که منابع برای کسب وکارها در سراسر جهان، ارزان تر و در دسترس تر شده اند.

شکلدستگاههادوبارهجذابمیشود
تمرکز روی این مساله که مشتریاِن همیشه آنالین دستگاه هایی را می خواهند 
که سبک تر وکوچک تر باشند و نسبت به قبل نیز اتصال بیشتری داشته باشد و 
همچنین چند منظوره و کاربردی نیز باشد، سبب شده است که تلفن های تاشو 
دوباره به بازار برگردند. به جای حمل چندین دستگاه، کاربران به طور فزاینده ای به 
 Samsung و Microsoft Surface Duo دستگاه های ترکیبی مانند
Galaxy Fold 2 عالقه مند شده اند که می توانند به صورت تلفن یا تبلت عمل 

کنند و بسته به نیاز آنها می توانند تا شوند و باز گردند.
در سال 2021 شاهد بازگشت تلفن های هوشمند تاشو هستیم، این تلفن ها، قادر 
به ارایه کیفیت و اتصال باال مانند تلفن های غیرتاشو هستند. عالوه بر جاگیری 
راحت تر در جیب، ایده این تلفن ها به این صورت اســت که در مواقعی که کاربر 
به صفحه بزرگ تر نیاز دارد به تبلت کوچکی تبدیل می شــود، و ســپس برای 

ذخیره سازی یا استفاده اولیه از تلفن به شکل کوچک تر باز می گردند.
برای مثال، دستگاه هایی مانند Galaxy Fold 2 در حال افزایش هستند، زیرا 
شرکت ها صفحه نمایش تاشو را محکم تر و قابل اعتمادتر کرده اند. احتماال تا پایان 
سال 2021 شاهد دستگاه های معمولی و همچنین تاشوی بیشتری خواهیم بود 

که وضع موجود صفحه نمایش تخت را به چالش می کشند.
عالوه بر دستگاه های تاشو و چند صفحه ای، همچنین شاهد افزایش رایانه های 
همیشه متصل نیز خواهیم بود. این نوت بوک های سبک وزن و قدرتمند مجهز 
به قابلیت اتصال کامل از طریق 5G  و یا LTE هستند. با استفاده از ویندوز در 
پردازنده های ARM یا پردازنده های Project Athena مربوط به اینتل که 
اتصال به مودم را ترکیب کرده اند، کاربران می توانند مانند تلفن های همراه در هر 

جایی با لپ تاپ خود به اینترنت متصل شوند.
این نوع دســتگاه به کارکنانی که دورکاری انجام می دهند، وسیله قابل اعتماد 
دیگری برای اتصال ارایه می دهد. این روند از سال گذشته شروع به پیشرفت کرد، 
اما من معتقدم که فناوری 5G  فراگیر، کلیدی برای گســترش این روند است. 
 Lenovo، تولیدکنندگان نوت بوک که از این روند اســتقبال می کنند، مانند
HP،Dell  و سامسونگ، همگی از نوت بوک های همیشه متصل که همچنان در 

حال رشد هستند، بهره مند خواهند شد.
کوانتومبهجریاناصلیتبدیلمیشود

محاسبات کوانتومی ممکن اســت هنوز ناآشنا باشــند، اما امروزه شاهد رشد 
بی سابقه ای در این زمینه هستیم که تا حد زیادی به دلیل فعالیت های شرکت هاي 
IBM و Honeywell است. مشارکت شرکت هایی مانند اسپالنک و شرکت 
محاسبات کوانتومی، هانی ول و مایکروسافت، و AWS و IonQ نیز باعث رشد 

مداوم در این زمینه شده است. 
محاسبات کوانتومی در تالش های همگانی برای مدیریت شیوع بیماری کرونا 
و همچنین توســعه داروهای درمانی و واکسن های احتمالی در خط مقدم بوده 
است. به محض اینکه مردم به قدرت محاسبات کوانتومی پی ببرند، موارد استفاده 
بیشتری را در صنایع دیگر مشاهده خواهیم کرد: مانند قابلیت جست وجوی ساده تر، 
نظارت، تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها در مقیاس بزرگ، از هر منبعی و در هر 
زمانی. مستقل از محاسبات سنتی، کوانتوم هنوز راه  زیادی پیش رو دارد تا به طور 
گسترده مورد استفاده قرار گیرد، اما مشارکت هایی که در باال ذکر شد محاسبات 
کوانتومی و محاســبات ســنتی را به هم نزدیک می کند تا بتوان برنامه ها را در 
 Zapata محیط های محاسباتی آشنا اجرا کرد، به طور مثال می توان به محاسبات
اشاره کرد که از   Honeywell Quantum استفاده کرد. دیدن شتاب گرفتن 

این روند قدرتمند، هیجان انگیز است.
شیوع ویروس کرونا هم مسیر حرکت و هم سرعت تحول دیجیتال را تغییر داده 
است. خط روند و اولویت های جدید پیش روی انواع سازمان ها که در سال 2020 
مشاهده کردیم، سرمایه گذاری  بر فناوری، تصمیم ها و تمرکزها را تحت تاثیر قرار 
می دهد.  در میان روندهای تحول دیجیتال که در باال ذکر شد، موارد دیگری مانند 
بالک چین و خودروهای خودران نیز می توانند قرار داشــته باشند که در طول 
سال 2021 مورد توجه قرار بگیرند. به طور کلی این مساله اهمیت دارد که تحول 

دیجیتال در چند وقت اخیر مورد توجه سازمان های سراسر جهان بوده است.
منبع:
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سحروطنخواه؛دکترایمهندسیصنایعدانشگاهالزهرا

تکنولوژی Headless به این 
معناست که کسب وکارها اکنون 

  front end می توانند الیه نمایش
خود را از عملکرد داده های 

پشتیبان شان جدا کرده و تجربه خرید 
سفارشی ایجاد کنند. این تکنولوژی 

می تواند به سادگی به آمازون الکسای 
شما بگوید که قهوه مورد عالقه تان 
را تهیه کند یا از طریق رسانه های 
اجتماعی خرید فوری انجام دهد

رضا سمیع زاده، هیات علمی دانشگاه الزهرا 
Rezasamizadeh@me.com
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با نگاهی به زندگی روزمره، نمی توان نقش فناوری را در حیات 
مدرن نادیــده گرفت. خواه در زمینه معاشــرت و رفت وآمد 
باشد یا خرج کردن، یادگیری و یا هر چیز دیگر. در مجموع، 
فناوری نقش مهمی در همه جا بازی کرده است. اکنون ما در 
مرحله ای هستیم که تصور زندگی، بدون فناوری بی معناست. 
نفوذ فناوری در طول سال ها، به حدی افزایش یافته که حتی 
جنبه هایی مانند ســرمایه گذاری و بورس نیــز طعم آن را 
می چشند. فناوری، چهره شیوه سرمایه گذاری را تغییر داده 
است. در این مطلب، تاثیر فناوری در مسیر بازار سهام، ارایه 

شده است.
   ازفریاددرســاختمانبورستاسیستمهای

رایانهای
کلمه بورس و سرمایه گذاری برای سال ها مترادف با تصویر 
افرادی بود که در کف ســاختمان بورس اوراق بهادار فریاد 
می زدند! تنها زمانی که تلفن، پیشرفت بزرگ در بورس ایجاد 
کرد، اولین بار استفاده از فناوری ثبت شد. این امر، باعث شد 
تا بعدا در دهه ۹0 رایانه ها معرفی شوند. وقتی این موضوع را با 
بازار سهام امروزی مقایسه کنید، درمی یابید فناوری، هسته 
اصلی نحوه انجام معامالت یا سرمایه  گذاری است. همه چیز 
از سفارش تا انتقال از طریق حالت الکترونیکی با استفاده 
از فناوری انجام می شود. اگر با بینش تاریخی به بازار سهام 
نگاهی بیندازید، تغییرات عظیمی را مشاهده می کنید که در 
نتیجه ظهور فناوری رخ داده است. به عنوان مثال، مبادالت 
در بازارهای سهام پیشرو هند، یعنی NSE و BSE کامال 
الکترونیکی شده اند. بازار سهام و فناوری، واقعا بخش مهمی 
از زمان حال هستند. فناوری از همان گام اول تشکیل سهام 
تا مبادله آن، نحوه انجام بازارهای مالی را اساسا تغییر داده 
اســت، بنابراین مهم اســت بدانیم چگونه پیشرفت  های 
 مختلف فناوری بر بازار سهام و عرصه سرمایه گذاری تاثیر 

گذاشته است.
   هوشمصنوعیوعصرجدیدسرمایهگذاری

 هوش مصنوعی یکی از موضوعات داغ در حوزه فناوری است. 
این، چیزی است که نه تنها در بازار سهام بلکه در هر زمینه ای 
که استفاده شده، موج ایجاد کرده اســت. پیش از این، بازار 
ســهام صرفا به هوش انســانی و توانایی های تصمیم گیری 
محدود می شــد اما با هجوم هوش مصنوعــی، افق ها تا حد 
زیادی گسترده شده است. با هوش مصنوعی، ظرفیت های 
تصمیم گیری ســرمایه گذاری افزایش می یابد، زیرا هوش 
مصنوعی، پیش بینی ها و تحقیقات بهتری را نسبت به یک 
انسان ارایه می دهد. هوش مصنوعی کمک می کند تا احساسات 
را کنترل کنید و به دنبال تصمیمات درست در سرمایه گذاری 
باشید و عامل مهمی مانند سرعت فکر کردن و تصمیم گیری 
را افزایش می دهد. هوش مصنوعی در طول سال ها بازار سهام 

را به طور قابل توجهی تغییر داده است. بسیاری از پلتفرم های 
سرمایه گذاری و مشــاوران برتر برای کمک به کسب مزیت 

رقابتی به هوش مصنوعی روی می آورند.
   گوشیهایهوشمند،عاملتحرک

وقتی از فناوری صحبت می کنیم، گوشــی های هوشــمند 
یکی از مهم ترین ابزارهایی هســتند که همه ما می توانیم با 
آن ارتباط برقرار کنیم. به گذشته ای فکر کنید که تلفن های 
سیمی، رایج بودند. این موضوع ما را به خانه یا محل کارمان 
محدود می کرد. با توسعه تلفن های هوشــمند، این روزها، 
مردم به سادگی می توانند در خصوص بازار سهام بدانند و در 
حال حرکت سرمایه گذاری کنند. شما می توانید تصمیمات 
سرمایه گذاری را در هر نقطه از جهان بگیرید. فقط کافی است 
برنامه ها یا پلتفرم ها را مرور و شروع به کار کنید. در واقع، به 
دلیل پیشرفت تکنولوژی و گوشی های هوشمند، این روزها، 
سرمایه گذاری نیز همانند بانکداری آنالین، به آسانِی خرید 
آنالین و ایمن شده است. شما می توانید به سادگی از طریق 
گزینه های سرمایه گذاری، بازار را مرور کنید، سفارش خود 
را مطابق میل تان انجام دهید، از طریق تلفن بر نمونه کارها 
نظارت داشته باشــید و در صورت نیاز، فورا تغییرات را ایجاد 
کنید. این امر، یک تغییر واقعی نسبت به روزهای نخست است 
که پشت میز می  نشستید و سفارشات خرید و فروش را فریاد 
می زدید و مدام مجبور بودید سبد سرمایه گذاری را به صورت 

دستی بررسی کنید.
   پیگیریامورمالیبایککلیک

زمانی امور مالی شخصی، به معنای یادداشت هریک از درآمدها 
و هزینه ها، کپی آنها در دفتر کل یا وارد کردن داده ها در برگه 
اکسل بود. به لطف فناوری، این ها به تاریخ پیوسته اند. اگر دقت 
کنید، اپلیکیشن های مالی شخصی و بازار سهام به یکدیگر 
مرتبط هستند. یک فرد تنها زمانی تمایل به سرمایه گذاری 
دارد که پس انداز یا پولی برای آن داشــته باشد. این امر، تنها 
در صورتی قابل محاسبه است که وضعیت مالی یک فرد قابل 
مشاهده باشد. چنانچه فردی از موقعیت مالی خود به درستی 
آگاه باشد، می تواند در بازار سهام سرمایه گذاری کند. اینجاست 
که اپلیکیشن های مالی شخصی وارد عمل می شوند. آنها به 
ارایه نمای کلی کمک کرده و می تواننــد هزینه ها را ردیابی 
کنند. این امر به افراد، کمک می کند تا بودجه خود را به درستی 
مدیریت کرده و پس انداز خود را برای سرمایه گذاری در بازار 

سهام تنظیم کنند.
   بیگدیتا،مبنایجدیدتحقیق

بیگ دیتا یا همان کالن داده ها به جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
یک پایگاه داده یا مجموعه داده های بزرگ اشاره دارد. این امر 
بخش عمده ای از عملکرد امروزی بازار مالی است. بازار سهام 
دارای میلیون ها نقطه  داده اســت که هر روز رخ می دهد. با 

استفاده از کالن داده ها، می توان آنها را به میزان قابل توجهی 
اندازه گیری و بر اساس نیاز، تجزیه و تحلیل کرد. این داده ها 
می توانند برای اندازه گیری احساســات بــازار، پیش بینی 
نتیجه آینده و مــوارد دیگر، حیاتی باشــند. کالن داده، پایه 
اصلی برای تحقیق در بازار سهام است و بیشتر مشاوران سطح 
 باالی بازار سهام و پلتفرم های ســرمایه گذاری از آن استفاده 

می کنند.  
   استفادهازالگوریتمدربورس

الگوریتم تمایل دارد تا پایه خود را تا حدودی با هوش مصنوعی 
به اشتراک بگذارد، اما اینجاست که هزینه متوقف می شود. 
الگوریتم مانند هوش مصنوعی، برای معامالت سهام امروزی، 
حیاتی است. طبیعی است که الگوریتم های مختلف تجارت 
و سرمایه گذاری ماژول ها در طول زمان توسعه داده شده اند. 
الگوریتم ها، اتفاقات بازار سهام را تجزیه و تحلیل و فرصت های 
نقدشونده را شناســایی می کنند تا به تصمیم گیری بهتر و 
هوشمندانه در هنگام سرمایه گذاری کمک کنند. برای این کار، 
مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده روی رایانه 
قرار می گیرد که سفارش ها را از طرف مشتری و سرمایه گذاران 
قرار می دهد. این امر، کمک می کند تا افراد همیشه تصمیمات 
فوری و دقیق بگیرند و در عین حال، احتمال خطاهای انسانی 

را کاهش دهند. 
   توسعهکارگزارانآنالین

نکته مهم در خصوص بازار ســهام این است که ما معامالت و 
ســرمایه گذاری را از طریق کارگزاران سهام انجام می دهیم. 
پیش از این، زمانی که پیشرفت تکنولوژی در اوج خود نبود، باید 
به تلفن، تکیه یا روش دستی را انتخاب می کردیم تا معامالت 
انجام شــود. اگر کاغذهای فراوان موردنیاز را نیز به آن اضافه 
کنید، واقعا یک آشفتگی به شــمار می  آمد! این روزها، نسل 
بعدی کارگزاران آنالین به شما این امکان را می دهند که تنها با 

یک ضربه، از طریق تلفن و اینترنت خود وارد بازار سهام شوید. 
شما می توانید خرید و فروش سهام را انجام دهید، سهام را برای 
آینده در لیست انتظار نگه دارید و از پلتفرم ارایه  شده توسط این 
کارگزاران آنالین استفاده کنید. پلتفرم های سرمایه گذاری 
ارایه شده توسط کارگزاران آنالین مختلف، تداخل کاربرپسند 
جدیدی را برای کمک به جذب کاربران و تسهیل کار اضافه 
کرده اند. روزهایی که به نظر می رســید ســرمایه گذاری پر 
 از آشــفتگی و وقت گیر اســت، با کارگزاران آنالین دیگر به 

خاطره ها پیوسته اند.
   مشاورانروبو،درحالتغییرزمینهمشاوره

هنگامی کــه این فناوری، هنــوز در مرحلــه مبتدی خود 
بود، مشــاوره سهام به یک روش دســتی محدود شد. مردم 
شــرکت های مشــاوره را راه اندازی کردند و سرمایه گذاران، 
مجبور بودند برای دریافت این خدمات مشــاوره حضوری، 
مالقات یا از مکالمه تلفنی استفاده کنند. در آن زمان، تنها تبلیغ 
برای مشاوره، تبلیغات شفاهی بود. اما اکنون با پیشرو بودن 

فناوری، می توانید نه تنها به راحتی به دنبال خدمات مشاوره در 
پلتفرم های مختلف باشید، بلکه قادر هستید عملکرد گذشته 
آنها را نیز مشاهده کنید. این کار، به شما این امکان را می دهد 
تا بهترین مشاوران قابل اعتماد را از بازار انتخاب کنید. البته 
موضوع به همین جا ختم نمی شود. این فناوری به مرحله ای 
رسیده که اکنون مشــاور روبو )Robo Advisor(، یک 
واقعیت روبو است. مشاوران روبو پلتفرم های دیجیتالی هستند 
که خدمات برنامه ریزی مالی خودکار بــر پایه الگوریتم را با 
حداقل و یا بدون نظارت انسانی ارایه می دهند. با مشاوران روبو، 
می توانید برنامه ریزی مالی و مشاوره بازار سهام را بدون تعامل 
انســانی انجام دهید. آنها راهنمایی های مشاوره ای بهتری 
را با کمترین هزینه به شــما ارایه می دهند و بیشتر به دلیل 
توانایی در ارایه تعادل بین سبد سرمایه گذاری و بهره گیری 
از مزایای مالیاتی برای شــما در هرکجا که قابل اجرا باشد، 
شناخته می شوند. بسیاری از شرکت های مشاوره برتر، ماژول 
»مشاوران روبو« را توسعه داده اند تا خدمات مشاوره ای را به 

مردم ارایه دهند.
   فناوریبرایبازارسهام،مزیتاستیاضرر؟

وقتی صحبت از مقایسه با دهه های گذشته به میان می آید، 
فناوری، جهش هایی را ســپری کرده اســت. این امر، واقعا 
تغییر شگفت انگیزی در اطراف زندگی ما ایجاد کرده و وقتی 
نوبت به بازار سهام می رسد نیز کامال قابل مشاهده است. آن 
روزهایی که مجبور بودیم به مداخله دستی تکیه کنیم و برای 
درخواست سهام، نیاز به جمع آوری انبوهی از مقاالت داشتیم، 
به دلیل پیشرفت فناوری سپری شده است. گزینه هایی مانند 
سرمایه گذاری در حال حرکت با گوشی های هوشمند، استفاده 
از مشاوران Robo برای بهترین نکات سرمایه گذاری، استفاده 
از الگوریتم برای انجام معامالتی که بر اساس رفتار دستی تقریبا 
غیرممکن بود، استفاده از داده های بزرگ برای کمک به تحقیق 
روی حجم زیادی از داده هــا، از جمله مزیت های فناوری در 
بورس هستند. از سوی دیگر، با پیشرفت فناوری، تعامل انسانی 
بسیار کمتر می شود و ممکن است بر عوامل سرمایه گذاری، 

تاثیر بگذارد. 
همچنین با انتشــار اخباری مانند هک و نگرانی های مربوط 
به حفظ حریم خصوصی، تلفن هوشمند و برنامه های مالی 
شخصی شما ممکن است به خطر بیفتد و در نتیجه مخاطرات 
برای داده ها و ضرر مالی ایجاد شود. همچنین بعضا مشاوران 
Robo صرفا به اندازه کافی نیستند زیرا خدمات شخصی یا 
مشاوره سفارشی برای آنها بسیار ضروری تر است. این موارد، 
بیانگر مشــکالت کاربرد فناوری در بازار ســهام است اما در 
مجموع، حضور فناوری در بازار بورس، مزایای بیشتری نسبت 
به معایب آن دارد. این روش، رفتار و درک بازار سهام را تغییر 

داده و در این پیشرفت فناورانه، اتفاقات جدیدی در راه است. 

تغییرچهرهسرمایهگذاریدربازارسهام

نقش آفرینی فناوری  در بورس؛ از هوش مصنوعی تا مشاوران روبو 

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، با اشــاره به روند 
کاهش تعداد شکایت ثبت شده در سامانه 1۹۵ در هفت ماهه اول سال 
جاری نسبت به سال گذشته، اعالم کرد: تمامی فرایندهای پاسخگویی 
به شکایات و کیفیت پاسخگویی اپراتورها به مشترکان در این سامانه 
حتی در شکایات بسته شده، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی رصد و پایش می شود. اپراتورها ملزم شده اند که در چارچوب 
تعهدات خود به مشترکان پاسخ دهند. بســیاری از شکایت ها توسط 
کارشناسان مراکز تماس اپراتورها پاسخ داده می شود و به همین دلیل 

ثبت شکایت جدید در سامانه 1۹۵ کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که باید همواره مورد توجه شرکت های 
ارایه دهنده خدمات باشد، چگونگی برخورد با مشتریان و آگاهی از نحوه 
ارایه خدمات شان به آنهاست. برخی از شرکت ها و سرویس دهندگان، 
برای این موضوع از روش هایی مانند پرتال، وب ســایت و تماس های 
پشتیبانی استفاده می کنند و البته همواره کیفیت خدمات ارایه شده از 

مهم ترین دغدغه های کاربران است.
 سامانه 1۹۵ با هدف پاسخگویی به شکایات، افزایش سطح رضایتمندی 
مشترکان و رفع مشکالت آنان در حوزه ICT راه اندازی شده است. برای 
دسترســی راحت تر کاربران، روش های مختلفی برای ثبت و پیگیری 
شکایات در نظر گرفته  شده که براساس آن کاربران می توانند شکایت 
خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را ثبت کنند. پشــتیبانی و 
ارایه خدمات، کیفیت سرویس، مشکالت مالی و تعرفه، عدم آنتن دهی، 
پیامک متنی، خدمات مالکیت و سیم کارت، تشعشعات، ترابردپذیری، 
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بســته های ترکیبــی، همواره از 

مصداق های پرتکرار شکایات ثبت شده در ســامانه 1۹۵ است. در این 
راستا پیمان قره داغی با اشاره به اینکه یکی از شکایات پرتکرار ثبت شده 
در سامانه 1۹۵، مربوط به پاسخگویی نامناسب مراکز تماس و خدمات 
پشتیبانی نامطلوب می شد، گفت: یکی از اقدامات اساسی رگوالتوری 
در این زمینه، نظارت بر عملکرد مراکز تماس اپراتورها است. رگوالتوری 
با بازدید مستمر از واحد پشتیبانی مراکز تماس اپراتورها و استفاده از 
روش های هوشمندانه اپراتورها در مراکز پشتیبانی توانست شکایات 

ثبت شده در این حوزه را نیز کاهش دهد.
او تشــکیل و برگزاری جلســات کارگروه تخصصی با حضور اپراتورها 
و مناطق ۹ گانه رگوالتــوری را یکی دیگر از دالیل کاهش شــکایات 
ثبت شده در این حوزه ها دانســت و عنوان کرد: این جلسات به صورت 
دوره ای و مقایســه ای برای بررســی موضوعات و فرایند پاسخگویی 
به شــکایات برگزار می شــود و اگر شــکایت از موضوعــی افزایش 
 داشته باشــد، بالفاصله به صورت موردی بررســی و برای رفع مشکل 

اقدام می شود.
  اپراتورهابایدپاسخگویعملکردنامطلوبباشند

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری بیان کرد: عالوه بر 
این، رگوالتوری به صورت مستمر از سامانه 1۹۵ گزارش هایی را تهیه و 
وضعیت هر اپراتور را به صورت جداگانه به آنها اعالم می کند، در صورت 
مشاهده عملکرد نامطلوب، اپراتور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.  
تمام این اقدامات باعث شد آمار شــکایات ثبت شده در سامانه 1۹۵ از 
ابتدای سال جاری تا 2۵ مهرماه 1۴00، در مجموع به 100هزار و ۳22 

شکایت برسد.

  کاهششکایاتازاپراتورهایارایهدهندهخدماتاینترنتی
قره داغی عنوان کرد: بخش دیگری از شکایات به اپراتورهای ارایه دهنده 
خدمات تلفن ثابت )FCP( مربوط می شود، شکایات این بخش در بازه 
زمانی هفت ماهه ابتدایی سال گذشته از 2۳هزار و ۹11 مورد به 18هزار 
و ۳00 شکایت در همان بازه زمانی در سال جاری و همچنین در حوزه 
دارندگان پروانه SERVCO نیز از 2001 مورد در ســال گذشته به 

16۳۵ شکایت در سال جدید کاهش یافته است.
 )FWA( او افزود: شکایات از انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت
نیز از دیگر موضوعات شکایات ثبت شده اســت که تعداد آن از 201۴ 
شکایت از ابتدای سال گذشــته تا 2۵ آبان سال ۹۹ به 1۳28 مورد در 

همین بازه زمانی در سال جاری رسیده است. عدم آنتن دهی و پوشش 
نامطلوب، عدم تضمین کیفیت ســرویس ارایه شــده و ارایه خدمات 
پشتیبانی نامطلوب بیشترین فراوانی را در شکایات مربوط به این حوزه 

داشته است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری با اشاره به اینکه 
دریافت هزینه بیش از تعرفه تعیین شده، عدم پاسخگویی و اطالع رسانی 
نامناسب و عدم توانایی و مهارت الزم و کافی کارشناسان دفاتر پیشخوان 
بیشترین فراوانی را در شــکایات مربوط به این حوزه داشته اند، افزود: 
تعداد شکایات این حوزه از ۳۹2۴ شکایت در سال گذشته به 8۷6 مورد 

در سال جدید کاهش یافته است.
قره داغی کاهش تعداد شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
را ۷۷درصد اعالم کرد و گفت: دلیل اصلی کاهش شــکایات، افزایش 
نظارت رگوالتوری بر عملکــرد دفاتر پیشــخوان و همچنین نظارت 
اپراتورهایی اســت که خدمات آنها از طریق این دفاتر ارایه می شــود؛ 
رگوالتوری با دفاتر متخلف در چارچوب مصوبات کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطــات برخورد می کند. عالوه بر این، بــرای تمامی دفاتر 
پیشخوان کارتابل رسیدگی به شکایت راه اندازی شده است که با استفاده 
از آن، این دفاتر بالفاصله در جریان شکایت مطرح شده توسط کاربران 
قرار می گیرند، این اقدام باعث تسریع در روند رسیدگی به شکایات شده 
است. او با اشاره به اینکه تعداد شــکایات ثبت شده در سامانه 1۹۵، در 
همین بازه زمانی درباره عملکرد اپراتورهای پســتی از 282۳ شکایت 
در سال گذشــته به ۵1۴۳ مورد در سال جدید رســیده است، گفت: 
نارضایتی از رفتار پرسنل و ارایه خدمات پست پیشتاز و پست سفارشی 
از موضوعات شکایت در این حوزه اســت، که دلیل اصلی آن افزایش 
اســتقبال مردم از خریدهای آنالین و به دنبــال آن باال رفتن ترافیک 

بسته های پستی در دوران کرونا است.

کاهش شكایات حوزه ارتباطات در سال جدید

کلمه بورس و سرمایه گذاری برای 
سال ها مترادف با تصویر افرادی 
بود که در کف ساختمان بورس 

اوراق بهادار فریاد می زدند! تنها 
زمانی که تلفن، پیشرفت بزرگ 
در بورس ایجاد کرد، اولین بار 

استفاده از فناوری ثبت شد. این 
امر، باعث شد تا بعدا در دهه 90 

رایانه ها معرفی شوند
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اجرای رومینگ ملی یعنی درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه ای، 
بتوان از آنتن اپراتور دیگر استفاده کرد و در سه ماهه  دوم سال 1۴00، بیش 

از 22میلیون مکالمه از طریق رومینگ ملی صورت گرفته است.
به گزاش ایسنا، رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه 1۳۹۳ بین اپراتور 
رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این 
هدف انجام شد که چنانچه در منطقه ای، ســیم کارت مشترکان آنتن 
نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، 
استفاده کنند. این طرح از سال 1۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو 

اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره مکالمات از طریق رومینگ ملی، حاکی از آن است که در سه ماهه  
دوم سال 1۴00، در مجموع 22میلیون و ۷۷0 هزار و 182 مکالمه از طریق 

رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته است.

ارزهای دیجیتال از بیرون جذاب است، اما از برخی جهات کمی شبیه غرب 
وحشــی اســت. کالهبرداران این را می دانند، و دارندگان رمزنگاری های 
غیرقانونی را با تبلیغات مخرب Google مورد هدف قرار می دهند که آنها 
را به سمت کیف پول های کریپتو جعلی هدایت می کند. گزارش کالهبرداری 
 جدیــد توســط )Check Point Research CPR( از طریق 
)The Verge( می آید و می گوید که به لطف این کیف پول های کریپتو 
جعلی، بیش از ۵00هزار دالر ارز دیجیتال در یک آخر هفته به سرقت رفته 
است. در اصل، این یک کالهبرداری فیشینگ است که در آن افراد مخرب، 
یک تبلیغ گوگل را خریداری کرده و سایتی را ایجاد می کنند که شبیه یک 
کیف پول رمزنگاری محبوب است. به طور خاص، کالهبرداران کیف هاي 
پــول  Phantom و MetaMask را هدف قــرار می دهند که برای 
اکوسیســتم های Solana و Ethereum محبوب هستند. بنابراین 
باید مراقب سایر کیف هاي پول و ارزها نیز باشید. وقتی شخصی در گوگل 
این کیف هاي پول را جست وجو می کند، تبلیغی در باالی نتایج جست وجو 
ظاهر می شود که به سایتی شبیه به کیف پول واقعی پیوند می خورد. با رفتن 
به وب سایت، کاربران را فریب می دهد تا کلید کیف پول خود را ارایه دهند 
تا مهاجم بتواند ارز دیجیتال آنها را بدزدد. اگر آنها سعی در ایجاد یک کیف 
پول جدید داشته باشند، وب سایت آن را به کیف پول موجود مهاجم پیوند 

می دهد و هر وجهی که در آن قرار می دهند مستقیما به مهاجم می رود.
CPR به صاحبــان ارزهاي دیجیتــال توصیه می کند کــه در حالت 
 آماده باش باشند. اودد وانونو، رییس تحقیقات آسیب پذیری محصوالت در
 Check Point مي گوید: »من قویا از جامعه ارزهای دیجیتال می خواهم 
که URL  هایی را که روی آنها کلیک می کنند دوباره بررسی کنند و در حال 
حاضر روی تبلیغات Google مربــوط به کیف پول های کریپتو کلیک 
نکنند.« چه با ارز دیجیتال یا هر کالهبرداری فیشینگ دیگری سر و کار 
داشته باشید، همیشه باید URL را بررسی کنید تا مطمئن شوید که در 
وب سایتی هستید که قرار است باشید. هرگز رمز یا کلید کیف پول خود را به 
وب سایتی که از آن مطمئن نیستید، ندهید. همچنین کمی بیشتر به پایین 
اسکرول کنید و به جای تبلیغ روی نتیجه جست وجوی واقعی کلیک کنید، 

زیرا می توانید از اعتبار وب سایت اطمینان بیشتری داشته باشید.

22میلیون مكالمه از طریق 
رومینگ ملی انجام شد

سرقتارزهايدیجیتاليازطریقگوگل

کالهبرداران از تبلیغات گوگل 
برای سرقت ارزهای دیجیتال 

استفاده می کنند

آمار و نتایج تحقیقــات حاکی از آن اســت که تعداد 
معتادان دیجیتال، همزمان با رشد و توسعه اینترنت به 

شکل نگران کننده ای در حال افزایش است.
به گزارش مهر؛ ســرعت رشــد تکنولوژی در دو دهه  
اخیر به حدی بوده که بشر در خیلی از موارد موفق به 
هماهنگ کردن زندگی و عادت های خود با آن نشده 
است. تکنولوژی ها قبل از آمدن درباره  معایب و مزایای 
خود به کسی اطالعی نمی دهند و روش استفاده  درست 
از خود را به کسی نمی آموزند و به طور ناگهانی با جذابیت 
بسیار زیاد مانند میهمانی ناخوانده پا به خانه های مردم 
می گذارند. همین امر باعث آسیب های زیادی می شود 
مانند به خطر افتادن روابط خانوادگی و حقیقی و اعتیاد 

به فضای مجازی و غیره.
صنعت بازی که به یکی از صنعت های مهم جهان تبدل 
شده و مخاطبان معمول آن نوجوانان و جوانان هستند 
از جمله همین تکنولوژی هاست که اخیرا با پیشرفت ها 
و جلوه های روزافزون به بخش مهمی از زندگی برخی 
جوانان تبدیل شده و بعضا گیمرهای حرفه ای به این 

وسیله درآمدزایی می کنند.
کام آدایــر، یک ســخنران بین المللــی و متخصص 
برجســته در زمینه اعتیــاد به بازی هــای ویدیویی 
 است. او ۳2 ســاله و متولد کاناداســت و بنیان گذار  
»Game Quitters«بزرگ ترین انجمن حمایتی 
جهان از معتادان به بازی های اینترنتی اســت و به ۹۵ 
کشور دنیا در این زمینه خدمات می دهد و اکنون بیش از 
۷۵هزار عضو در سراسر جهان دارد. نگاهی به سرگذشت 
او می تواند برای بسیاری از افراد درگیر با اعتیاد به فضای 
مجازی و گیمینگ موثر باشــد. کام هنگام تصمیم به 
خودکشی با یک واقعیت تلخ مواجه شد و آن این بود 
که اعتیاد او به بازی های ویدیویی از کنترل خارج شده 
است. او می گوید: »من 10 ســال با این اعتیاد درگیر 
بودم. دبیرستان را به خاطر گیم رها کردم و هیچ گاه به 
دانشگاه نرفتم و برای فریب خانواده ام وانمود کردم که 

شاغل هستم.«
او در ادامه افزود: »در نهایت یک یادداشت خودکشی 
نوشتم و همان شب بود که متوجه شدم نیاز به کمک 
دارم. اکنون ۳860 روز اســت که از اعتیاد به بازی رها 

شده ام.«
اگرچه فضای مجازی و به طور خاص اینترنت در دوران 
پاندمی ویروس کرونا و قرنطینه هایش به کمک کشورها 
و مردم آمد و مانع از خوابیدن بسیاری از کارها و فعالیت ها 
شد اما کام معتقد است این دوره بر او و امثال او سخت 

گذشته است.
آدایر در ادامه می گوید: »همه گیری ویروس باعث شد 
که زمان بیشتری نسبت به اوقات معمول برای تماشای 
»تویچ« )یک پلتفرم مجازی و با قابلیت پخش زنده که 
بر گیمرها و طرفدران گیــم تمرکز دارد( و »یوتیوب« 

صرف کنم.«

او ادامه داد: »بخش زیادی از محتوای یوتیوب مربوط 
به استریم و استریمرهاســت )پخش کننده های زنده  
گیم( که به همین علت پرسه زدن در یوتیوب در دوران 
پاندمی می تواند محرکی قوی برای بازگشت اعتیاد به 
بازی باشد. خوشبختانه من توانستم با کنترل اوضاع، از 
بازگشت مجدد دوری کنم اما افراد زیادی را در انجمن 
می شناسم که در دوره  پاندمی و قرنطینه ها به اعتیاد 

خود بازگشتند.«
مارتا شاو و دونالد بلک از دپارتمان روان پزشکی دانشگاه 
 »CNS Drugs«   آیوا، در مقاله خــود در مجلــه
وابســتگی به بازی را به عنوان زیرمجموعه  اعتیاد به 
اینترنت طبقه بندی کردند. آنها در متن مقاله خود این 
اعتیاد را چنین توصیف می کنند: »شیفتگی بیش از 
اندازه و غیرقابل کنترل و رفتارهای مصرانه درباره میل به 
کامپیوتر و اینترنت که منجر به پریشانی خاطر و اختالل 

می شود.«
در حالی که بسیاری استدالل می کنند که این بیماری 
به اندازه  اعتیاد به الکل یا مواد مخدر جدی نیست، هنوز 
هم می تواند برای مبتالیان ناتوان کننده باشــد. دکتر 
اندرو دون، عصب شناس و متخصص اعتیاد دیجیتال، 
 موافق اســت که قرنطینه ها این مشــکل را تشدید 

کرده است.
او در ادامه می گوید: »اســترس های زندگی منجر به 
رفتارها و مکانیسم های فرار می شود. پاندمی ویروس 
کرونا باعث افزایش ســطح اســترس مردم شــده و 
راحت ترین راه برای اجتناب از این استرس ها استفاده 
از رسانه های دیجیتال و سرگرمی  های آن مانند بازی 
و رسانه های اجتماعی است و اســتفاده  افراطی از این 
ابزار برای فرار از استرس، ریسک شکل گیری رفتارهای 

اعتیادآور را افزایش می دهد.«
تعدادی از شرکت های فناوری برای مقابله با گسترش 
اعتیاد به گیم، ابزاری تولید کردند که می توان با استفاده 
از آنها دسترسی به سایت های بازی را محدود و یا مسدود 
کرد . برای مثال »Linewize« یکی از این محصوالت 

است که به کمک کودکان یا به طور اختصاصی والدین 
آنها می آید تا دسترسی کودکان خود به این سایت ها را 

راحت تر کنترل کنند.
والدیــن و مراقبان کودکان می توانند با این ســایت و 
نرم افزار »Linewize« و تنظیم کردن آن روی لپ تاپ 
یا تلفن های هوشــمند مخصوص کودکان، زمانی که 
کودکان به بازی یا به طور کلی اینترنت مشغول هستند 
را کنترل و مدیریت کنند. »Linewize« همچنین به 
والدن این امکان را می دهد که دسترسی کودکان را به 

محتواهای خشن و پورنوگرافی مسدود کنند.
تئودورا پاکویچ، روان شناس مجرب و کارشناس سالمت 
دیجیتال در مرکز »Linewize« در ســن دیگو، بر 
این باور است که جوانان به طور خاص مستعد هستند 
که وقت زیادی را در فضای مجــازی بگذرانند و بعضا 
زیاده روی کنند و این مساله ای است که والدین باید به 

آن آگاه باشند.
او در ادامه افــزود: »مدیریت زمان آنالیــن بودن و به 
اصطالح داشتن شخصیت مجازی سالم و متعادل نیاز به 
مهارت های شناختی بسیار پیچیده ای دارد که عموما این 

مهارت ها تا 2۵سالگی به طور کامل توسعه نمی یابند.«
او همچنین اظهار کرد: »از طرفی پلتفرم های آنالین 
ایجاد شدند تا توجه، زمان و داده های ما را با حداکثر توان 
استخراج کنند و از طرف دیگر در فضای آنالین خطرات 
زیادی در کمین کودکان هستند و همین مساله امکان 
تعامل سنجیده و ایمن و قابل کنترل کودکان با اینترنت 

را دشوار می کند.«
برای بزرگســاالن نیز اعتیاد به اینترنت به علت وجود 
سایت های شرط بندی می تواند منجر به اعتیاد به قمار 

شود.
»BetBlocker« اپلیکیشنی است که به کابران این 
امکان را می دهد تا دسترسی خود را به ده ها هزار سایت 
و برنامه قمار برای مدت زمانی تعیین شــده، مسدود 
کنند و پس از فعال شــدن محدودیت، فرد نمی تواند 
تا زمان منقضی شــدن محدودیت، بــه پلتفرم های 

شرط بندی دسترسی داشته باشد. این برنامه رایگان 
است و کنترل کننده  آن می تواند شخصی غیر از خود 

کاربر مثل دوست یا والدین یا همسر باشد.
دانکن گاروی، بنیان گذار »BetBlocker« معتقد 
است،  سهولت دسترسی به قمار از راه دور و به صورت 
مجازی بدون شک بزرگ ترین چالشی است که امروزه 
هر کسی که به قمار اعتیاد دارد با آن مشغول است و در 
واقع همه به صورت انفرادی با یک کازینو در جیب خود 

راه می روند.
کاربران این نرم افزار می توانند دسترسی به سایت های 
قمار یا حتی سایت های بازی را برای مدت های طوالنی 

مسدود کنند.
»GamBlock«  نرم افزار دیگری  است که می تواند به 
روشی مشابه از دسترسی به سایت های قمار جلوگیری 
کند. دیوید وار مدیر اجرایی این شــرکت استرالیایی 
می گوید که تمرکز این شــرکت کمک بر معتادان به 

قمار است.
دکتر دون، متخصص حوزه  درمان اعتیاد به بازی های 
اینترنتی اســت که قبال خود مبتال به این اعتیاد بوده. 
او می گوید: »در دوران تحصیل پزشــکی و در دوران 
دستیاری ام در دانشکده  پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز 
که چیزی حدود 10 ســال بود در هفته 80 الی 100 
ساعت از وقتم را صرف بازی های ویدیویی می کردم.« 
 »Hooked On Games« او که نویسنده  کتاب
با موضــوع هزینه های اعتیاد بــه بازی های ویدیویی 
و اینترنت اســت، معتقد اســت که اینترنت را باید به  
صورت دو بخش مجزا دید. او در ادامه می گوید: »من 
رسانه های دیجیتال را به دو دسته تقسیم می کنم. یکي 
بخش مانند میوه جات و سبزیجات مفید و پرخاصیت 
و بخشــی مانند شــیرینی ها که از یک حدی بیشتر 
برای سالمتی مضر اســت. بخش های مفید اینترنت 
می تواند به افراد کمک کند تا استرس خود را از بین برده 
و رفتارهای اعتیادآورشان را کنترل کنند. مانند صفحات 
آموزشی، اخبار رسمی، سرگرمی های سالم و غیره. این 
در حالی است که استفاده بیش از حد بازی های ویدیویی، 
رسانه های اجتماعی غیرمرتبط با کار مانند مصرف بیش 

از حد قند برای انسان مضرات زیادی به همراه دارد.«
به عقیده دکتر دون، بیم این می رود که با گذشت زمان 
و وقت بیشــتری که خیلی از افراد در اینترنت سپری 
می کنند به مرور زمان شاهد تعدد کیس های اعتیاد به 

بازی و اینترنت باشیم.
با این حال، کام آدایر امیدوار است که برخی شرکت های 
  »Linewize«،»BetBlocker« فناوری ماننــد
و »GamBlock« بتواننــد نقش مهمی در کمک 
به کاهش این مشــکل ایفا کنند و البته بهتر اســت 
هر کسی که گمان می برد اســیر اعتیاد به اینترنت و 
 بازی های ویدیویی شده به متخصص درمانی این حوزه 

مراجعه کند.

افزایش نگران کننده معتادان فضای مجازی

بر اساس گزارش آنکتاد در سال 201۹ درآمد ایران از 
درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای 
همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات تنها ۷درصد 
است. به گزارش تسنیم، امروزه نقش تجارت الکترونیکی 
به عنوان یکی از مولفه هاي اصلی اقتصاد دیجیتال در 
توسعه اقصادی کشورها و تاثیرگذاری آن در اقتصاد 
جهان غیرقابل چشم پوشــی است. کشــور ایران در 
ســال هاي اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی روند رو 
به رشدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش آنکتاد 
در سال 201۹ رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی 
از میان 1۵2 کشور ۴2 شد که نســبت به سال قبل 
هفت پله ارتقا داشته اســت با این حال سهم درآمد 
ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین 
کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات و 
غیره تنها ۷درصد است. در این گزارش به برخی از آمار 

مرتبط با تجارت الکترونیکی ایران می پردازیم:
زیرساختتجارتالکترونیکی

   ضریب نفوذ اینترنت به 112.۴ رسیده که نسبت 
به سال قبل 20درصد رشد داشته است

   ضریب نفوذ تلفن همراه هوشــمند به 6۹درصد 
رسیده که نسبت به سال قبل، 28درصد رشد داشته 

است.
   بیش از ۵8۹ هزار گواهــی امضاي الکترونیکی 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

22۴درصد رشد داشته است.
عملکردتجارتالکترونیکی

   ارزش اســمی معامالت تجــارت الکترونیکی 
10۹۷هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 

1۵۹درصد رشد داشته است.
   ارزش حقیقــی معامالت تجــارت الکترونیکی 
1۵۴هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به 

سال قبل ۷8درصد رشد داشته است.
   مبلغ هر خریــد الکترونیکی به طــور میانگین 
۳۴۷هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل 

2۴درصد رشد داشته است.
   تعداد کل معامالت تجــارت الکترونیکی حدود 
۳میلیارد فقره بوده که نسبت به سال قبل 108درصد 

رشد داشته است.

   تعداد معامالت الکترونیکی دولتی ۳۳8هزار فقره 
بوده که نسبت به ســال قبل ۳۵درصد رشد داشته 

است.
جمعیتشناسیتجارتالکترونیکی

   تعداد ای نمادهای اعطا شده در سال 1۳۹۹ نسبت 
به سال قبل با رســیدن به بیش از ۳1هزار ای نماد، 

110درصد رشد داشته است.
   ۷8درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای 
نماد اعتماد، عالوه بر وب سایت از شبکه هاي اجتماعی 

استفاده می کنند.
   حدود ۹۳درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، 
از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده 

می کنند.
   حدود ۷۷درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی 
از پست جمهوری اســالمی ایران به منظور ارسال و 

تحویل کاال استفاده می کنند.
   ۴6درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی 

دارای نماد اعتماد بین ۳0 تا ۴0 سال سن دارند.
   ۷6درصد از ای نمادهای اعطا شده در سال 1۳۹۹، 

مربوط به واحدهای تجــارت الکترونیکی با ماهیت 
حقیقی بوده است.

ارزشمالیتجارتالکترونیکیدردنیا
بررسی ها نشان می دهد بر اساس آمار جهانی، ارزش 
مالی تجارت الکترونیکی در جهان در ســال 2020 
نسبت به سال 201۹ با رشــدی حدود 1۷درصد به 
۴.1۳تریلیون دالر رسیده و چین همچون سال هاي 
گذشته سریع ترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیکی 
نسبت به سایر کشورهای جهان داشته است.همچنین 
بر اساس گزارش همین ســازمان، تعداد خریداران 
اینترنتی در جهان در سال 201۹ به بیش از یک و نیم 
میلیارد رسید که با رشد ۷درصدی نسبت به سال قبل 

از آن همراه بوده است.
بر اساس آمار اعالمی از سوی ســازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی در سال 2020، شیوع ویروس کرونا 
موجب توســعه تجارت الکترونیکــی در حوزه هاي 
جدید شــده از جمله صنایع، محصــوالت از جمله 
کاالهای سوپرمارکتی شده است. همچنین در طی این 
دوران، تراکنش هاي تجارت الکترونیکی در بسیاری از 
کشورها از سمت خرید کاالهای لوکس به سمت خرید 
نیازمندی هاي روزانه که شامل طیف بیشتری از افراد 

است، سوق داده شده است.

سهم ۷درصدی ایران از درآمد تجارت الكترونیكی در منطقه
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در حالی که با واکسیناســیون گســترده مردم جهان، 
به تدریج امیدواری برای کاهش یا نابــودی کووید 1۹ 
افزایــش می  یابد و نیز با توجه به تســریع اســتفاده از 
فناوری  های نوین به خصوص هوش مصنوعی و تجزیه 
و تحلیل، پرسش اصلی این اســت که در دوران بعد از 
کووید، شرایط چگونه پیش خواهد رفت و فناوری  هایی 
مانند هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل، چه تاثیری بر 

کسب  وکارها و زندگی بشر خواهند داشت؟ 
کرونا اگرچه در ابتدا برای بســیاری از کســب  وکارها و 
اقتصاد جهانی ویرانگر بود، اما در طول دو سال گذشته، با 
کاربرد فناوری  های نوین ارتباطات و اطالعات، بحران  های 
اقتصادی ناشی از آن، به  تدریج، در حال مدیریت شدن 

هستند تا اتفاقات خوشایندی را رقم بزنند.   
الف. حوزه  های کلیدی مبتنی بر نیازهای داخلی

در این خصوص، حوزه  های کلیدی بر اســاس نیازهای 
داخلی که در آن، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل، نقش 

مهمی ایفا می  کنند، در قالب موارد زیر قابل توجه است:
درآمدوبرنامهریزیتداومکسبوکار

برخی از تغییرات گســترده در زمینــه کار از راه دور به 
دلیل همه  گیری، ممکن است موقتی باشد.   با این حال، 
بسیاری از آنها ادامه خواهد داشت، زیرا تدارکات بیشتر 
مشــاغل برای ترتیبات کاری بلندمدت، انعطاف پذیر و 
مدل های کارکنان بر اساس تقاضا رایج تر می شوند.   هوش 
مصنوعی یک گلوله نقره  ای برای پیاده  سازی روش  های 
جدید کار نیســت، اما می  تواند به شرکت ها کمک کند 
تا محیط های کاری زنده را بهتر شبیه ســازی کنند، از 
تحلیل های پیش بینی کننده برای برآورد دقیق فروش 
و چالش های عملیاتی، مانند نیازهای پرسنل و اختالالت 
عرضه، استفاده کنند و کارکنان موردنیاز را پرورش دهند. 
  استراتژی های مبتنی بر داده می توانند با ایجاد تجزیه و 
تحلیل مبتنی بر سناریو، با استفاده از متغیرهای کلیدی 
و در عین حال، با ورود داده های جدید، مدل را به صورت 

پویا، به روزرسانی کرده و به رفع ابهامات کمک کنند.
شبکهوتجزیهوتحلیلعملیاتی

تجزیه و تحلیل مبتنی بر هــوش مصنوعی و یادگیری 
ماشین )AI/ML(، می تواند تشخیص خودکار ناهنجاری 
در مقیاس را ارایه دهــد.   همان  طور که ترافیک، افزایش 
می یابد و شبکه مســدود می شــود، درک جهش ها و 
خرابی ها به صورت مقیاس بندی  شده و خودکار، بسیار 
مهم است.   هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل برای ردیابی 
این ناهنجاری ها، بســیار کارآمدتر و دقیق تر از بررسی 

دستی مشکالت سیستم هستند.   

سرویسهایهمکاریبابهرهگیریازهوش
مصنوعی

پلتفرم های ارتباطی و مشــارکتی، قبال شاهد افزایش 
تصاعدی تماس های صوتی و تصویری بوده اند.   با استفاده 
از هــوش مصنوعی مبتنی بر صــدا، کاربران کنفرانس 
ویدیویی می توانند جلسه ای را شروع کنند یا پایان دهند 

و یا به آن ملحق شوند.
تبدیلصدابهمتن

یکی دیگر از ویژگی های هوش مصنوعی این اســت که 
می تواند در طول جلسات ویدیویی، یادداشت برداری کند 
و افراد و تیم ها را آزاد بگذارد تا روی آنچه گفته یا نشــان 
داده می شود، تمرکز کنند.   این ویژگی، کارایی و همکاری 
را افزایش می دهد.   فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین، هوشمندتر و دقیق  تر می  شود زیرا افراد 
بیشتری از آن استفاده می کنند.   با مجازی شدن بسیاری 
از رویدادها و اجالس های فناوری، این امر ممکن است 

افزایش تقاضا را در آینده موجب شود.
دیجیتالیسازیواتوماسیون

بحران کنونی، شتاب دهنده عالی دیجیتالی سازی، هم 
برای مصرف کنندگان و هم برای مشاغل است.   حتی افراد 
مشکوک به فناوری نیز آماده  اند تا دستورکار دیجیتال را 
در سازمان های خود ادغام کنند و به فکر خودکارسازی 
عملیات هستند.   برای بسیاری از شرکت های فناوری، 
اتوماســیون مبتنی بر داده، تمرکز اســتراتژیک فراتر 
از اتوماســیون فرایند روباتیــک )RPA( خواهد بود. 
  کسب  وکارها باید از اتوماسیون در چندین حوزه از جمله 

مشتریان، کارمندان و شبکه استفاده کنند.   
تلفیق هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل، با دســتور کار 
دیجیتال برای ایجاد انعطاف  پذیری حیاتی است.   هوش 
مصنوعی می تواند عاملی برای تحول دیجیتالی باشد که 
موارد استفاده متعددی مانند مدیریت روابط دیجیتال، 
پذیرش کانال های دیجیتال، تاییــد هویت دیجیتال، 
نصب دیجیتال و جلوگیری از تقلب دیجیتال را پوشش 
می دهد.   با هدایت بیشتر ترافیک به کانال های دیجیتال، 

راه حل های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند 
در شناسایی سریع نقاط اصطکاک و علل ریشه ای آن، 
مداخله کنند و در تصویب به موقع برای افزایش فروش و 

تجربه بهتر مشتری کمک کنند.
مدیریتدادههایافزودهویکپارچهسازی

خدمات ابری به رشــد خود ادامه می دهند و داده ها از 
چندین نقطه تماس جمع آوری می شوند، رشد مدیریت 
داده و یکپارچه ســازی در حال تقویت اســت.   این امر، 
استفاده از قابلیت های یادگیری ماشین و محرک  های 
هوش مصنوعی برای طبقه  بنــدی مدیریت اطالعات 
سازمانی، از جمله کیفیت داده، مدیریت ابرداده، مدیریت 
اصلی داده، ادغام داده ها، سیســتم های مدیریت پایگاه 
داده )DBMS( و پیکربندی و تنظیم خودکار را شامل 
می  شود.   همچنین بسیاری از اقدامات دستی را خودکار 
می کند و به کاربرانی که از نظر فنی، مهارت کمتری دارند، 
اجازه می دهد تا با استفاده از داده ها مستقل تر باشند و به 
منابع فنی بســیار ماهر اجازه می دهد تا روی کارهای با 

ارزش تر تمرکز کنند.
ب. حوزه  هــای کلیــدی مبتنی بــر تغییــر در رفتار 

مصرف  کننده
آنچه بیان شد، تاثیر هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل بر 
حوزه  های کلیدی مبتنی بر نیازهای داخلی بود.   در همین 
خصوص، حوزه های کلیدی براســاس تغییــر در رفتار 
مصرف کننده که در آن هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل، 

می  تواند نقش مهمی ایفا کند، عبارتند از:
الگوهایمصرفجدید

همه  گیری کرونا، به شــدت عادات مصرف را در سراسر 
جهان تغییر می  دهد، زیرا مصرف  کنندگان، خریدهای 
بیشتری را به صورت آنالین و دیجیتال انجام می  دهند. 
  این امر، باعث افزایش خرید آنالین محصوالت و خدمات 
فناوری، افزایش خدمات مبتنی بر ابر و نیاز به دستگاه های 
بیشتر در هر خانواده می شود.   از آنجا که تمرکز به سمت 
بهبود محصوالت و خدمات تغییر می  کند، شرکت  های 
بیشتری، احتماال راه  حل  های مبتنی بر هوش مصنوعی 

را برای احیای مجدد رشــد بــاال بــه کار خواهند برد. 
  هوش مصنوعــی می  تواند به شــرکت  ها کمک کند تا 
روندهای نوظهور را کشــف و الگوهای مصرف جدید و 
تغییر در اولویت  ها را شناسایی کنند.   این امر، همچنین 
»شخصی سازی بیش  از حد« محصوالت را برای بهبود 

تعامل و فروش با مشتری، امکان پذیر می کند.   
بهینهسازیتجربهمشتری

با وجود تماس ها و درخواســت های مشتریان در خط 
مقدم، مراکز تماس به نیروی کار کارآمدتر و برنامه ریزی 
ظرفیت نیاز دارند.   فرایند دستی مبتنی بر یادگیری  های 
تجربی می  تواند منجر به برنامه  ریزی ظرفیت نادرست 
برای افزایش سطح شــیب  دار و تقاضای بی  سابقه شود. 
  هوش مصنوعی و تجزیــه و تحلیل می توانند مدل های 
برنامه ریزی، ظرفیــت دقیق تر و کارآمدتــری را برای 
پیش بینی حجم عوامل موردنیاز، استفاده موثر از کارکنان، 
مدیریت بهتر نماینــدگان و افزایش تجربه مشــتری 
ارایه دهند.   برنامه  ریــزی موثر همچنین میانگین زمان 
رسیدگی، تعداد شــکایات و هزینه  های عملیاتی کالن 
مرکز تماس را کاهش می  دهد.   عالوه بر این، کسب وکارها 
می توانند از پردازش زبــان طبیعی و قابلیت های هوش 
مصنوعی برای سرعت بخشیدن به زمان انتظار در مراکز 

تماس استفاده کنند.
اجراوتکمیلمسیر

افزایش موانع تجاری، شــرکت ها را مجبور می کند در 
استراتژی های زنجیره تامین، بازاندیشی کرده و افزونگی 
را دوباره ارزیابی کنند.   اختالل در زنجیره تامین جهانی به 
عنوان ابزاری برای کاهش ریسک، افزونگی را در دستورکار 
شرکت  ها باالتر برده است.   به جای تمرکز شدید منابع و 
تولید در چند مکان کم  هزینه، کسب  وکارها به دنبال ایجاد 
افزونگی بیشتر در زنجیره ارزش خود هستند اما افزونگی 
و تکرار، هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.   هوش مصنوعی 
این پتانسیل را برای شرکت ها فراهم می کند تا در عملیات 
خود انعطاف پذیری ایجاد کننــد و در عین حال، هزینه 
و آسیب به حاشــیه را به حداقل برسانند و بهینه  سازی 
هزینه را در هر کارخانه از طریق نگهداری پیش  بینی  شده 
و برنامه  ریزی بهتر، امکان  پذیر ســازند.   هوش مصنوعی 
همچنین به آنها اجازه می  دهد تعداد بیشتری از تاسیسات 
کوچک و کارآمد را در نزدیکی مشــتریان به جای چند 
کارخانه بزرگ در مکان  های کم  هزینه راه  اندازی کنند. 
  با استقرار فناوری  های پیشرفته مانند پرینت سه  بعدی و 
روبات  های پیشرفته، اکنون می  توان وظایفی را انجام داد 

که قبال نیازمند انجام آن توسط انسان  ها بود.   
در مجموع، هوش مصنوعی و آنالیز برای توانمندسازی 
مشــاغل فناوری اطالعات و ارتباطات و رونق آن و نیز 
کسب مزیت رقابتی در این محیط جدید ضروری است. 
  قابلیت های هوش مصنوعی، زمانی که کســب وکارها 
با واقعیت جدید بحران کنونی و پیامدهای آن ســازگار 

می شوند، بسیار ارزشمند است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در خصوص 
تعرفه  خدمات اپراتورهای ثابت و سیار کشور، گفت: هرگونه تغییر در تعرفه  
سرویس های پهن باند ثابت و سیار باید در دولت بررسی شده و در نهایت 
پیشنهاد دولت به مجلس ارجاع شود و نمایندگان در خصوص تصویب آن 

تصمیم گیری کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی، با اشاره 
به طرح فراکسیون راهبردی برای توسعه شبکه ارتباط ثابت، در خصوص 
نخستین جلسه کمیته فناوری اطالعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی 
مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: فعاالن صنعــت ICT دغدغه ها و 
چالش های خود را بیان کردند و قرار شــد موضوعات مطرح شــده پس 
از بررسی تخصصی در قالب طرح هایی در ســامانه قانون گذاری مجلس 
بارگذاری شود و اجرای چنین برنامه ای زمینه ساز حمایت از شاغالن صنعت 

فناوری اطالعات است.
رییس فراکسیون راهبردی مجلس با بیان اینکه شبکه ارتباط ثابت کشور 
روی عدد 10میلیون نفر ثابت مانده و حتی با کاهش مشترک مواجه شده 
است، عنوان کرد: باید بررسی شود که به چه علت چنین اتفاقی رخ داده و 

در سوی دیگر شبکه موبایل از ۴0 به 80 میلیون مشترک ارتقا یافته است.
همچنین ســهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات 
فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه رویه اتخاذ شده 
در خصوص شبکه ارتباط ثابت و موبایل طی چند سال اخیر موجب شده 
است که شبکه ارتباط ثابت کشور شرایط خاصی را تجربه کند و در معرض 
خطر قرار گیرد، گفت: حمایت از توسعه شبکه ثابت در بخش فیبر خانگی در 

دستور کار فراکسیون راهبردی مجلس قرار گرفته است.
او با اشــاره به اینکه حمایت از شبکه ارتباط ثابت کشــور در دستور کار 
فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی قرار دارد، اظهار کرد: متاسفانه 
در حال حاضر عموم کاربران از کیفیت اینترنت راضی نیستند و حمایت از 
توسعه شبکه ثابت در بخش فیبر خانگی در دستور کار فراکسیون راهبردی 
مجلس قرار گرفته و نیازمند توجه ویژه از سوی مجلس، دولت و ارگان های 
مرتبط است. او ادامه داد: در حال حاضر بیشتر بار ترافیکی کشور روی شبکه 
موبایل قرار گرفته است و در زمان پیک کرونا، مصرف مردم بیش از پیش 
افزایش یافت و موجب شد پهنای باند مصرفی توسعه یابد و این مساله اشباع 
شــبکه را رقم زد زیرا بار حداکثری روی شــبکه موبایل بود و شبکه ثابت 

نتوانست بخشی از بار ترافیکی را مدیریت کرده و به خود اختصاص دهد.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکســیون راهبردی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه شبکه ثابت از سه مزیت سرعت بیشتر، کیفیت 
باالتر و هزینه کمتر برخوردار است، عنوان کرد: متاسفانه زیرساخت های 
الزم در کشور وجود ندارد و صرفا 1۵0 هزار پورت FTTH )فیبر منزل( از 
مجموع مشترکان مدنظر قرار گرفته که رقم فاجعه باری است و قابل مقایسه 

با کشورهای توسعه یافته نیست.
یحیی زاده با اشــاره به اینکه نزدیک به ۹میلیون مشترک خطوط ثابت از 
ADSL استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه ADSL نیاز مردم را 
بر اساس رشد پهنای باند برآورده نمی کند. او با اشاره به اینکه قرار بود تا سال 
1۴00، تعداد 20میلیون مشترک خانگی از مبادی FTTH )فیبر منزل( و 
VDSL )مبتنی بر زیرساخت فیبر( استفاده کنند، اظهار کرد: شبکه موبایل 
در دنیا گران قیمت و بحث تحریم و سایر موارد موجب شده است تا هزینه 
نگهداری و توسعه آنها در ایران به مراتب بیشتر از گذشته شود و در صورت 
عدم تغییر رویه فعلی، نهایتا به استهالک شبکه سلوالر موبایل منجر می شود.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات فراکســیون راهبردی مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه هرچند رشد مصرف، توسعه شبکه و افزایش 
درآمدها به دلیل استفاده از شبکه موبایل رقم خورده است، تصریح کرد: در 
صورت عدم ورود دولت و حاکمیت طی چند سال آینده شبکه ثابت خانگی 
نابود شده و از بین می رود زیرا اگر به سمت بهره مندی از تکنولوژی حرکت 
نکنیم این امکان از چرخه مصرف مردم خارج شده و عمال تمام بار ترافیکی 

به سمت شبکه موبایل سوق می یابد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه باید با همکاری دولت، مجلس شورای اسالمی، 
اپراتورها اعم از بخش خصوصی، مخابرات ایران و سایر ذی نفعان شرایط را 
تغییر داد، گفت: متاسفانه مشکالت بخش شبکه ثابت کشور فراسازمانی و 
چندین سال است که همکاری الزم و سرمایه گذاری مشترکی از سوی آنها 
صورت نگرفته است و ضرورت دارد که دولت جدید بر خالف سیاست های 
گذشته در دولت های قبلی، تمرکز خود را در حوزه شبکه ثابت افزایش دهد.

طرح فراکسیون راهبردی مجلس 
برای توسعه شبكه ارتباط ثابت

خبر نشانههایتحولدیجیتالدرپساکووید

9 قابليت هوش مصنوعی در تغيير رفتار مصرف  کننده  

یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه سهم بازار شرکت های FCP و مخابرات ایران در 
حوزه پهن باند تقریبا برابر اســت، گفت: قراردادی که با 
شرکت های FCP منعقد می شود مطابق با مقررات و 
مصوبات سازمان تنظیم و مقررات است، یعنی مخابرات 
امکاناتی را که اپراتورها و شرکت های FCP می خواهند، 
در اختیارشان قرار می دهد و این با اشاعه بحث انحصار 

منافات دارد.
امیرحســین شــکرانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه شــرکت مخابرات ایران، بــدون هیچ انحصاری، 
زیرساخت های الزم برای ســرویس دهی به مشتریان 
را ارایه می کند، اظهار کــرد: همواره، صحبت از انحصار 
مخابرات در حوزه زیرساخت می شود و برخی رسانه ها 
و یا اشخاص نیز بدون آگاهی کامل این مطلب را تکرار 
می کنند، اما اینکه انحصار زیرساخت ها دست مخابرات 
بوده، حرف دقیقی نیست، در این زمینه اعداد و ارقام و 
استدالل ها مشخص است. در مورد اصل واگذاری، نحوه 
واگذاری شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون 
اساسی انجام و تمام فرایندهای قانونی آن طی شده است، 

این فرایند توسط مراجع ذی ربط بررسی و تایید شده و 
تاکنون گزارشی مبنی بر مشکل در خصوص این واگذاری 
دریافت نشده است و اگر مساله ای در این خصوص وجود 

دارد، باید به قانون مراجعه شود.
او ادامه داد: در حوزه فعالیت شــرکت نیز به هیچ وجه 
انحصاری وجود ندارد، بلکه مخابرات عالوه بر در اختیار 
گذاشتن تمام زیرساخت ها، در جایی که هیچ شرکتی 
حاضر به کار و فعالیت نیست، کار می کند و در این صورت، 
باز هم یکی از مشکالت شرکت مخابرات رخ می نماید که 
عالوه براینکه هیچ درآمد و سودی از فعالیت در مناطق 
محروم ندارد، این فعالیت را بر طبق مسوولیت اجتماعی 

خود انجام می دهد.
این کارشــناس فناوری اطالعات با بیان اینکه ســهم 
بازار شــرکت های FCP و مخابرات ایــران در حوزه 
پهن باند تقریبا برابر است، افزود: ضمن اینکه در بحث 
زیرساخت هم شرکت مخابرات طبق مصوبات و قوانین 
ابالغی سازمان تنظیم مقررات اقدام کرده و به شرکت ها، 
زیرساخت و امکانات مورد نیاز را ارایه داده است. قراردادی 
که با شرکت های FCP منعقد می شود مطابق با مقررات 

و مصوبات سازمان تنظیم و مقررات است، یعنی مخابرات 
امکاناتی را که اپراتورها و شرکت های FCP می خواهند، 
در اختیارشان قرار می دهد و این با اشاعه بحث انحصار 

منافات دارد.
شکرانی ادامه داد: مجموعه مخابرات در حال حاضر در 
حوزه بیت استریم بر طبق مصوبات کمیسیون تنظیم 
مقررات با پنج شرکت طبق مقررات قرارداد امضا کرده 
و بازار رقابتی و اشتراکی موجود در حوزه باند پهن بین 
همه اپراتورها نشان می دهد هیچ گونه انحصاری وجود 
ندارد. شــرکت مخابرات ایران طبق مقررات و قوانین، 
تمامی زیرساخت های اپراتورهای ثابت و همراه را تامین 
می کند. همه شرکت های FCP و اپراتورهای همراه، 
زیرساخت های مورد نیازشــان را از مخابرات دریافت 
می کنند و در حــوزه تامین ارتباطات روســتایی هم 

فعالیت های شرکت مخابرات بسیار گسترده است.
او با بیان اینکه اگر منابع الزم وجود نداشته باشد، توسعه 
هم به سختی انجام می شود، گفت: از این رو، حاکمیت 
باید از شرکتی که مهم ترین مجموعه حوزه ارتباطات 
در کشور اســت، حمایت کند تا توســعه های الزم با 

توجه به نیازهای روزمره مشتریان انجام شود. شرکت 
مخابرات ایران قبل از خصوصی سازی حدود 8۵0هزار 
مشترک پهن باند داشته و در حال حاضر حدود ۹میلیون 
مشترک پهن باند دارد. این آمار اصال قابل قیاس با قبل از 
خصوصی سازی نیست. آمار و ارقام نشان دهنده فعالیت 
مخابرات در همه حوزه های ارتباطی در سراســر کشور 
است، اما اینکه آیا این توسعه ها متناسب با نیاز مشترکان 
 اســت یا نه، موضوع دیگری اســت که جای بررســی 

همه جانبه دارد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران 
با توجه به وضعیت فعلی خود که با مشکالت تعرفه ای و 
عدم تغییر تعرفه به مدت نزدیک به دو دهه مواجه است، 
با مشکل عدم وجود منابع مالی ناشی از این بی تدبیری، 
امکان مورد نیاز جهت پشــتیبانی، نوسازی و بازسازی 
شبکه مخابرات ایران را از دســت داده است و برای رفع 
این مشکل، باید با توجه به تورم روزمره، تعرفه ها بر طبق 
مدل تعرفه گذاری جدید برای مخابرات هرچه سریع تر 
صورت گرفته و تصویب شــود تا این مجموعه عظیم و 
خدمت رسان، همچنان امکان ارایه خدمت و پشتیبانی و 
بازسازی شبکه زیرساختی تلفن و اینترنت ثابت را داشته 
باشد و عالوه بر آن سرویس های مختلف و متنوع خود را 

همواره با توجه به نیاز مشتریان به روزرسانی کند.

آسیه فروردین 

سهم بازار پهن باند  FCP ها و مخابرات برابر است
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 فناوری چگونه نوآوری و نیز چشم انداز کسب وکار رسانه ای 
را تغییر می دهد؟ این، ســوال مهمی است که پاسخ به آن 
چندان هم ساده نیست و نیازمند بررسی روندهای جاری 
است. صنعت رسانه از دیجیتالی شدن تا گسترش بی رویه 
منابع مستقل، تقریبا از هر جهت تحت تاثیر قرار گرفته است 
و این امر، تنها نقطه شروع است. روندهای اصلی بر مسیر 
رسانه ها تاثیر می گذارند، بنابراین در آینده نزدیک باید منتظر 

تغییرات بیشتری باشیم!
برای درک واقعی مسیر صنعت امروز، باید ترندها و روندهای 
اصلی فناوری را که اکنون بر آن تاثیرگذار است، ارزیابی کنیم 
و پتانسیل انجام این کار را در آینده داشته باشیم. این ترندها 

و روندها عبارتند از:
  ترنداول:دیجیتالیسازی

انبوه گزینه های دیجیتال، جایگزین چاپ می شود و این امر، 
اجتناب ناپذیر است. هزینه فناوری همچنان کاهش می یابد 
و دستگاه های مورد استفاده رسانه ها بیشتر، پیشرفته تر و 
راحت تر می شــوند. موانع تاریخی این انتقال، به آرامی در 
حال شکسته شدن هستند. هنگامی که این موانع، به اندازه 
کافی فرو ریختند، جزر و مد قسمت های قدیمی را شسته 
و مسیر جدید را باز می کند. شرکت ها باید تحول دیجیتال 
را تمرکز اصلی خود و عملیات چاپ را یک بار مصرف یا قابل 

فروش قرار دهند. 
  ترنددوم:شغلآزادیافریلنسری

 outsource.com، با وجــود شــرکت هایی ماننــد
upwork.com،contently.com  و سایر شرکت ها، 
پیدا کردن نویسندگان، عکاســان، ویراستاران و طراحان 
مستقل، هرگز این قدر آسان  نبوده است. شرکت هایی که 
مجموعه کاملی از استعدادها را مدیریت می کنند و رقابت 

با شرکت هایی که به طور استراتژیک از استعدادهای آزاد 
استفاده می کنند، سخت تر و سخت تر می شوند. شرکت های 
رســانه ای که از این چارچوب اســتفاده کنند، می توانند 
هزینه ها را بسیار کاهش دهند و حاشیه سود را باال نگه دارند.

  ترندسوم:محتوا،وبازهممحتوا
مشاهده افزایش گســترده تولید محتوای آنالین دشوار 
نیست. این موج جزر و مدگونه از مقاالت، ویدیوها، نمایش ها، 
نشریات، شــبکه های جدید و مانند آن، روز به روز بیشتر 
می شــود. عالوه بر این، موانع، برای شرکت های رسانه ای 
جدید در حال حاضر، بســیار کم و روش های توزیع برای 
تازه واردها به وفور در دسترس است. البته برای اینکه این 
بازیگران جدید همان محتوای باکیفیت غول های رسانه ای 
موجود را ارایه دهند، هنوز زمان زیادی الزم اســت. حتی 
شرکت هایی مانند ردبول شروع به کار در این فضا کرده اند. 

هفت سال پیش، این امر، پوچ و بیهوده به نظر می رسید.
  ترندچهارم:پیشرفتفناوریهایویدیویی

مصرف کنندگان محتوا اکنون به دنبال راه های سریع و آسان 
برای هضم اطالعات هستند که منجر به افزایش تقاضا برای 
تحویل مبتنی بر ویدیو  شده است. ترکیب این امر با پیشرفت 
سریع HD، 4K،8K  و VR، اکنون فرصت بزرگی برای 
محتوای واقعا همه جانبه ایجاد کرده اما ما هنوز سال ها با 
پذیرش جریان اصلی فاصله داریم؛ با ایــن حال، در حال 
حاضر، شرکت های سرگرمی با فناوری جدید، موفقیت هایی 

کسب کرده اند. 
  ترندپنجم:تغییراتنسلی

مقاالت زیادی وجود دارد که تعداد تغییرات ایجادشــده 
توسط نسل ها به عنوان قدرت اقتصادی غالب، که متعلق به 
نسل بالندگی است را بررسی می کند اما برای رسانه ها، این 
تغییر، بسیار شدیدتر احساس می شود. نسل های جدید، با 
اطالعات و محتوای بسیار متفاوت تری از سایر نسل های قبل 
از خود رفتار می کنند. آنها با اطالعات بیشتری که احتماال 
می توانستند به آنها نیاز داشته باشند، همگی در دسترس و 

فوری، پرورش یافته اند. 
امکانات بیش از حد، باعث شده آنها نسبت به هر چیزی که 

توسط حرفه ای ها نوشته می شود، احتیاط بیشتری داشته 
باشند. آنها همچنین به ندرت تحت تاثیر تبلیغات شرکت های 
رسانه ای که به فروش تبلیغات سنتی متکی هستند، قرار 
می گیرند. خبر خوب این است که در حال حاضر، اصالت 
محتوا، دارای ارزش است و احتمال بیشتری دارد که نسبت 
به نسل های دیگر، محتوا اشتراک گذاری شود. شرکت های 
رسانه ای که باز، صادق و شفاف هســتند و به اندازه کافی 
محتوای قدرتمند برای اشــتراک گذاری تولید می کنند، 

موفق خواهند شد. 
  ترندششم:تحویلاینترنتی

اگر نمی دانید چگونه می توانید یک مدل کسب  وکار موفق در 
زمینه ارایه محتوای مبتنی بر اینترنت ایجاد کنید، باید بدانید 
عقب، افتاده اید. مرز بین رسانه سنتی و دیجیتال از بین رفته 
است. اکنون هر دو یکسان هستند و شرکت ها باید بدانند که 
چگونه هر دوی آنها با هم کار می کنند تا محتوای مناسب را 

در زمان مناسب به مخاطبان مناسب ارایه دهند.
  گرایشهایجزیی

همچنین تعــدادی از روندهای جزیی بر کســب وکار، بر 
شــرکت های رســانه ای تاثیر می گذارد، مانند گسترش 
دســتگاه های تلفن همراه، بلوغ بازاریابی محتــوا، ادغام 

رسانه های پخشی، اینترنتی و غیره. البته صادقانه باید گفت 
این ها جدید نیستند و برای مدت طوالنی وجود داشته اند. 
استراتژی بلندمدت باید بر اساس روندهای اصلی باشد و 

روندهای جزیی، برای استراتژی  کوتاه مدت مناسب است.
ITبودجه  

بدیهی است با میزان فعالیت فناوری های موثر بر صنعت 
رســانه، هزینه های فناوری اطالعات در رسانه ها افزایش 
یافته است. برای رقابتی ماندن، باید عاقالنه سرمایه گذاری 
کنید. هدف شما این نیست که از رقبا خرج کنید، بلکه هدف 
این است که دالرهای فناوری خود را بیشتر برای ابتکارات 
استراتژیک و کمتر برای زیرساخت ها خرج کنید. پروژه هایی 
که به ایجــاد مقیاس پذیری، کاهش هزینه هــا و افزایش 
تجربیات مشــتری کمک می کنند، باید بیشتر از بودجه 

فناوری اطالعات استفاده کنند. 
ضریب های کارایی که شــما را در مســیر درست هدایت 
می کنند، شامل درآمد به ازای هر کارمند، هزینه فناوری 
به ازای هر کارمند و درصد کلی درآمد صرف شــده برای 
فناوری اســت. هزینه های هر کارمند و درآمد هر کارمند 
شما باید در طول زمان افزایش یابد، در حالی که درصد کلی 
درآمد صرف شده برای فناوری باید کاهش یابد. در حالی 

که هزینه های IT کسب وکارهای کوچک با تخمین ها از 
1,۵درصد تا بیش از 10درصد درآمد است، انتظار می رود 
شرکت های صنعت رسانه در سطح باالیی از این میزان باشند. 
این صنعت، بیش از حد رقابتی است، موانع ورود دائما کاهش 

می یابد و فناوری، تاثیر عمده ای بر چشم انداز کنونی دارد. 
  امنیتورعایتمقررات

مانند هر صنعت دیگری، حفاظت از داده های مصرف کننده، 
اولویت باالیی برای شرکت های رســانه ای دارد؛ نه تنها به 
دلیل قوانین و مقررات، بلکه به این دلیل که حفظ اعتماد 
شرکتی، بسیار دشوارتر از همیشه است. مصرف کنندگان، 
دید بسیار بیشتری نسبت به شرکت هایی دارند که برای 
حمایت از آنها انتخاب می کنند و در صورت نقض این اعتماد، 
رقابت بسیار بیشتری در این صف ها برای تصاحب جایگاه 
شما وجود دارد. ناتوانی در محافظت از داده های مشتری، 
راهی سریع برای از بین بردن طرفداران شما و ایجاد دشمنان 
پر سروصداســت. از نظر انطباق با مقررات، چیز زیادی در 
آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد. با این حال، در بلندمدت، 
سیاست های موجود برای تنظیم محتوا، نیاز به بازنگری 
اساسی دارد. این امر به احتمال زیاد برای شرکت ها خوب 
خواهد بود، زیرا مقررات زدایی، آزادی اطالعات بیشــتر و 
 همچنین هزینه های سربار کمتری را برای مدیریت انطباق 

نیاز دارد. 
  حرکتروبهجلو

در مجموع، امروزه رسانه های تاثیرگذار زیادی وجود دارند. 
البته موارد باال، موضوع را نقض می کنند، اما به هیچ وجه یک 
فهرست جامع نیستند. اگر امروز در صنعت رسانه هستید، 
وقت آن رسیده نگاهی جدی به این موضوع داشته باشید که 
چگونه این روندها می توانند بر تجارت شما تاثیر بگذارند. اگر 
استراتژی خود را صرفا براساس شایستگی های فنی سایر 
شرکت های رسانه ای مشابه خود تعیین می کنید، ممکن 
است فرصت بزرگی را برای جهش به جلو از دست بدهید. 
اختالل از همه سو به وجود می آید و شرکت های رسانه ای 
آینده نگر، در حال سرمایه گذاری روی فناوری هستند تا از 

رقبای خود پیشی بگیرند.

6 ترند فناورانه که صنعت رسانه را تغيير می دهند

محققان آمریکایی مدعی هستند ارتش چین، هوش مصنوعی را در 
هفت حوزه مجزا پیگیری می کند.

بر اساس گزارشی جدید از ســایبربان؛ ، به نظر می رسد ارتش چین 
به اندازه ارتش آمریکا برای هوش مصنوعی هزینه می کند و در تهیه 
سیستم های هوش مصنوعی برای عملیات های رزمی و پشتیبانی 

پیشرفت فوق العاده ای داشته است.
مرکز امنیت و فناوری های نوظهور )CSET(  در دانشگاه جورج تاون 
آمریکا )Georgetown( با بررسی ده ها هزار پرونده خرید ارتش 
چین، کشفیات خود را در گزارش جدیدی به نام رعدوبرق مهارشده 
)Harnessed Lightning( منتشــر کرد که توضیحاتی در 

مورد نحوه به کارگیری هوش مصنوعی در ارتش چین ارایه می دهد.
طبق نتایج به دست آمده، چین به سرعت در حال حرکت است تا هوش 
مصنوعی را به بخشی جدایی ناپذیر از تالش های مدرن سازی ارتش 

خود تبدیل کند.
نویسندگان این گزارش نوشتند: رهبران چینی، هوش مصنوعی را 
کلید تبدیل ارتش این کشور به یک نیروی نظامی کالس جهانی که 
توانایی رقابت جهانی دارد، می دانند. ارتش چین از هوش مصنوعی 

برای ایجاد مزیت های نامتقارن در مقابل آمریکا استفاده می کند.
محققان ۳۴۳ قرارداد مرتبط با هوش مصنوعی را که توسط واحدهای 
ارتش چین و شرکت های دولتی دفاعی اعطا شده بود، تجزیه وتحلیل 
کردند تا متوجه استراتژی هوش مصنوعی ارتش چین شوند. ازجمله، 
تجزیه وتحلیل اولویت های هزینه کردها که نشان می دهد ارتش چین 
به ویژه بر توسعه وسایل نقلیه خودران و استفاده از هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشــینی برای تقویت تجزیه وتحلیل اطالعات، جنگ 

اطالعاتی و شناسایی هدف متمرکز است.
اطالعات به دست آمده حتی اگر عمومی هم باشند، سرنخ های قوی 
در مورد راهبرد و تصمیمات ارتش چین ارایه می دهند، زیرا ارتش ها 
معموال منابع نامحدودی ندارند، بنابراین ردیابی جایی که رهبران 
تصمیم می گیرند پول خود را خرج کنند، می تواند هم معنادار و هم 

آموزنده باشد.
با در نظر گرفتن این موضــوع،CSET  بیــش از 66هزار پرونده 
تدارکاتی از درخواســت های پیشــنهادی گرفته تــا قراردادهای 

منعقدشــده بین ۳0 مارس تا یکم دســامبر 2020 را موردبررسی 
قــرار دارد و به این نتیجه کلی رســید که واحدهــای ارتش چین 
خودشان خریدهای شــان را انجام نمی دهند بلکه به نظر می رسد 
 Aviation( شرکت های دولتی مانند شرکت صنعت هوانوردی چین
Industry Corporation( و شــرکت فنــاوری و علــوم 
 China Aerospace Science and( هوافضای چیــن
Technology Corp( و شرکت های تابعه آنها اکثر خریدهای 

هوش مصنوعی را تایید می کنند.
 این مطالعه نشــان داد که ارتش چین در حال اســتفاده از هوش 

مصنوعی در هفت حوزه مجزا است:
  وسایل نقلیه هوشمند و خودمختار )به ویژه وسایل نقلیه هوابرد 

و زیردریایی(
  نگهداری از تجهیزات و لجستیک ها

  جاسوسی، نظارت و شناسایی
  اطالعات و جنگ الکترونیکي

  شبیه سازی و آموزش
  فرماندهی و کنترل

  تشخیص خودکار هدف
 طبق این گزارش حدود 120 قرارداد برای وســایل نقلیه خودران و 

60 قرارداد برای جاسوسی، نظارت و شناسایی منعقدشده است.

یک نماینده مجلس بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه را فرصتی 
مغتنم برای توسعه حمایت ها از شرکت های خالق برشماری کرد.
به گزارش معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ابراهیم 
عزیزی نماینده حوزه انتخابیه شیراز در مجلس شورای اسالمی 
گفت: مجلس نگاه بسیار مثبتی نســبت به شرکت های خالق و 
دانش بنیان دارد. تصویب کلیــات طرح جهش تولید دانش بنیان 

نیز مبین این موضوع است.
او افزود: ما اگر خواهان رســیدن به اســتقالل اقتصادی و مالی 
هســتیم، باید تمام تالش خود را به کار بریم تــا جوانان خالق و 
فناوری که شــرکت های خالق و دانش بنیان تاسیس کرده اند، از 
پیچ مشکالت عبور کنند و به ســالمت، مسیر طبیعی رشد خود 

را طی کنند.
عضو هیات رییســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی افزود: مســیر رســیدن به قله های 
تمدن سازی ایران اســالمی، راه پرچالشی اســت و باید همگی 
دســت به دســت هم دهیم تا شــرکت های خالق، دانش بنیان 
و اســتارت آپ های فرهنگی و دانشــی، به عنــوان پرچمداران 
تمدن سازی ایرانی- اسالمی، راه را طی کنند و برای کشور عزت و 

استقالل بیشتری به ارمغان آورند.
او گفت: شرکت های خالق نیز نقشی بی بدیل در پیشبرد همزمان 
فرهنگی و اقتصادی کشور ایفا می کنند. در واقع جوانان خالق و 
نوآور ما در این شرکت ها، در تالش هســتند تا ایده را به واقعیت 
تبدیل کنند و بــه همین جهت اســتحقاق حمایت حداکثری را 

دارند.
عزیزی با اشــاره به قرار داشــتن در ایام تصویب برنامه پنج ساله 
هفتم، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند از 
این فرصت استفاده کند و مباحث مرتبط با تسهیل کسب و کارهای 
خالق و نوآور را پیشنهاد دهد تا در برنامه هفتم گنجانده شود و به 

سرلوحه اجرایی در کشور تبدیل شود.
او گفت: قطعا اگر پیشــنهادات به صورت الیحه باشــد، مســیر 
آسان تری را در خصوص تایید از سوی شورای نگهبان طی می کند، 
هر چند مجلس نیز از این آمادگی برخوردار است تا هر گونه طرح 

متقن و کارشناسی شــده ای را برای توسعه حمایت از زیست بوم 
نوآوری در کشور، در قالب طرح، مطرح کند.

نماینده شــیراز در مجلس، ضمن مهم ارزیابی کــردن فعالیت 
شرکت های خالق، افزود: عالوه بر برنامه هفتم، بودجه سنواتی نیز 
می تواند بستری برای تخصیص حمایت های بیشتر باشد. تعامل دو 
سویه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کمیسیون های 
مختلف مجلس، تسهیل بخش تخصیص این حمایت ها خواهد بود.
او گفت: شــهر شــیراز و اســتان فارس نیز به عنوان مهد ادب و 
فرهنگ، از پتانسیل های بســیار باالی برای حضور شرکت های 
خالق و نوآور برخوردار است. دانشــگاه صنعتی و دانشگاه شیراز 
و همچنین شــهرک های صنعتی اســتان، می تواننــد پذیرای 

استارت آپ ها و شرکت های نوپای خالق و دانش بنیان باشند.
عزیزی افزود: گاهی دیده می شود که در اثر برخی کج سلیقگی ها، 
همکاری الزم از ســوی برخــی مدیران، با شــرکت های خالق 
و دانش بنیــان صــورت نمي گیــرد. معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری می تواند در این زمینه از ظرفیت های مجلس 
بهره ببرد. بدون شــک نمایندگان مردم و نهاد قــوه مقننه، این 
آمادگی را دارد که در خصوص عدم همکاری با شرکت های دانش 
بنیان و خالق، به مدیران در هر سطوحی تذکر دهد و این مساله را 

در قالب طرح سوال و یا حتی استیضاح پیگیری کند.

محققانآمریکاییمدعیشدند

آمریكا، نقش هوش مصنوعی در ارتش چین را بررسی می کند
یکنمایندهمجلسمطرحکرد

برنامه هفتم توسعه فرصتی برای حمایت از شرکت های خالق

سعید میرشاهی


