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کارشناسان حوزه فاوا در گفتوگو با «ایران»:

اقتصاد دیجیتال آینده اقتصاد دنیا است

سوسنصادقی
خبرنگار

رئیــس جمهــوری اول مــرداد ماه در جلســه هیأت
دولت از راهاندازی نسل پنجم تلفن همراه در تهران
خبــر داد و اعــام کرد «این نســل بتدریج گســترش
مییابد و نســل پنج ،فقط یک ابزار ارتباطی نیست
و در کنــار هــوش مصنوعــی ســکوی پــرش اقتصاد
دیجیتالایراناست»،امانسلپنجمارتباطیچقدر
میتوانــد در پیشــبرد اقتصــاد دیجیتال مؤثــر واقع
شــود؟ با راهاندازی  5Gچه تحولی را در کشور شاهد
خواهیم بود؟ به جز بحث زیرساختی چه بسترهای
دیگری باید در کشــور مهیا شــود تا بتوان در اقتصاد
دیجیتال موفق عمل کرد؟ کارشناسان حوزه فاوا به
سؤاالت روزنامه ایران پاسخ میدهند.
5Gëëعاملشکلگیریکسبوکارهایجدید
«بــا راهاندازی  5Gنه تنها پهنــای باند و بهدنبال
آن آمــار کاربران تلفن همراه افزایش مییابد ،بلکه
منجر به رشــد اقتصادی در کشــور میشود بنابراین
هرچــه پهنــای بانــد افزایش یابــد ،رشــد اقتصادی
بخصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران
بیشــتر خواهــد شــد ».محمدرضا قدوســی مشــاور
کســب و کارهای اینترنتی و نوپا با بیان مطلب فوق
به «ایران» گفت :طبق گزارشــی که بانک جهانی در
ســال  2016منتشر کرد ،پهنای باند تأثیر مستقیمی
بر رشد اقتصادی کشــورهای دنیا دارد .یعنی رابطه
بیــن پهنــای بانــد و رشــد اقتصــادی کشــورها کامالً
مشــخص اســت و این رابطه در کشــورهای در حال
توسعهنیزبیشترمیشود.اینمشاورکسبوکارهای
نوپا در ادامه به گزارش ســال گذشته کالج سلطنتی
لندن اشــاره کــرد و گفت :طبق این گــزارش از هر 10
درصــد افزایش پهنای باند تلفن همراه که  5Gهم
در این حوزه قرار میگیرد ،منجر به رشــد اقتصادی
 8دهم درصدی میشــود و تقریباً یک درصد رشــد
اقتصادی تولید ناخالص ملی کشورها را نیز افزایش
میدهد .این موضوع در کشــورهای در حال توسعه
نیز بیشــتر خواهد بــود و میتوان  1.2درصد رشــد را
برای این کشــورها تخمیــن زد .حال که ما در کشــور
در حــال تبدیل  4Gبه  5Gهســتیم بــا افزایش چند

 10برابری ســرعت پهنای باند روبهرو خواهیم شــد
و این میتواند یکی از ارکان رشــد اقتصادی در سال
 1400باشد.
وی دربــاره اینکــه  5Gدر حــوزه کســب و کار
دیجیتالی چقــدر تحول ایجاد خواهد کرد نیز گفت:
در اجــاس داووس  2020کــه چند ماه پیش از کرونا
برگزار شــد ،ادعایی مطرح شــد مبنی بــر اینکه پایه
و اســاس انقــاب صنعتی چهــارم  5Gاســت و این
ادعای درســتی است .اگر ما انقالب صنعتی سوم را
مبتنی بــر دادهها و بر مبنای اینترنت خانگی 3G ،و
 4Gبدانیم؛  5Gقرار است زیربنای تحول اقتصادی
انقــاب صنعتی چهــارم را برپــا کند .وی افــزود :به
عبارتی وقتی  4Gاز ســال  93و  94وارد کشــور شــد و
در تلفن همراه مردم جای گرفت ،ما شاهد کسب و
کارهایاینترنتیمانندتاکسیهایآنالین،شبکههای
اجتماعــی ،ســامانههای آنالیــن فیلــم ،خریدهای
اینترنتــی و ...بودیــم .مهمتر از همــه پرداختهای
اینترنتیکشورشکلگرفتوحتیموجبدگردیسی
و تحول دیجیتال در بانکهای کشــور شد ،بهطوری
کــه بانک ها به جای افزایش شــعب خود ،در زمینه
بانکــداری الکترونیــک با هــم رقابت میکننــد .این
کارشناس اعتقاد دارد ،طبق گزارش گارتنر  5Gروی
حوزههای خرده فروشی ،سالمتی ،پزشکی از راه دور
و خودروهای خودران بسیار مؤثر خواهد بود و نه تنها
در کسب سود ،بلکه در مدلهای کسب و کاری جدید
تحــول ایجاد خواهد کرد و کســب و کارهای قبلی به
شــکلهای دیگری فعالیــت خواهند کــرد و تفاوت
جدی با بخش سنتی مشاهده خواهد شد.
قدوســی در ادامــه گفــت :از ســوی دیگــر 5G
قرار اســت بهســمت دیگــری حرکت کنــد و ضمن
ایجــاد تســهیل در کســب و کارهایی که بر بســتر 4G
ایجــاد شــده ،کمــک کند تا مــا هیچ وقت احســاس
عــدم اتصــال نکنیم .بهعبارتــی از این بــه بعد باید
 Conectivityیا اتصال را در تمام عرصههای زندگی
خود و تمام دستگاههایی که داریم  ،احساس کنیم و
همه دیتاها را یکجا و یکپارچه داشته باشیم.
این کارشناس کسب و کارهای نوپا از اینکه ایران
جزو اولین کشــورهایی اســت که در حــال راهاندازی
 5Gاست ،ابراز خرسندی کرد و گفت :راهاندازی این

فناوریبینکشورهارقابتایجادمیکندبنابرایناگر
این فناوری را به خوبی پیادهسازی کنیم ،میتوانیم
با کشورهای درجه اول در یک سطح در حال رقابت
باشیم و این رقابت میتواند در حوزه فناوری خوب
باشــد .وی با اشاره به اینکه پیشبینی میشود تا 10
ســال آینده دوســوم مردم دنیا از  5Gاستفاده کنند،
افزود :پس عاقالنه است که این فناوری را بهصورت
زودهنگام راهاندازی و اســتفاده کنیم تا بتوانیم جزو
کشورهای پیشگام در این حوزه باشیم.
قدوســی گفت :این فناوری در  5تا  10سال آینده
منجر به کاهش مصــرف و همچنین کاهش میزان
جابهجایی افراد به میزان  15درصد نیز خواهد شــد
و بهدلیل الکترونیکی شــدن کسب و کارها ،صنایع و
بهطورکلیحکومتمیتواندمشکالتومخاطرات
جوامع را کاهش دهد .این کارشــناس معتقد است
بعد از برداشتن گام اول که همانا راهاندازی پایلوت
آن همزمان با کشــورهای توســعه یافته است ،بهتر
اســت راه ورود ابزارهای آن برای اســتفاده همگانی
مردم که همانا واردات تلفن همراه  5Gاســت را در
کشــور فراهم کنیم چون ،وقتی کسب و کارهای این
فناوری شــکل میگیرد که مردم بهصورت همگانی
از تلفن همراه  5Gاستفاده کنند تا راهاندازی کسب و
کارها بر این بستر مقرون به صرفه و اقتصادی باشد.
ëëورود5Gبهحوزهاقتصاد
نازنیــن موســوی مدیــر بخــش  5Gگــروه طیف
(کانون تفکر مخابرات ایران) نیز اعتقاد دارد که 5G
در ادامــه نســلهای قبلی یعنــی  3Gو  4Gاســت و
قرار اســت نه تنها سرویس باکیفیت و با سرعت باال
و بــا حداقل تأخیر ارائه دهد ،بلکه تفاوت عمده آن
با نســلهای قبلی این اســت که وارد حوزه تجارت،
اقتصاد ،صنایع و کسب و کارها میشود و به اقتصاد
دیجیتالیسرعتمیبخشد.
موســوی به «ایــران» گفت :مشــتریان نســلهای
قبلــی بیشــتر (B2C (Business to Consumer
یعنــی مصرفکننــده و تولیدکننــده بــود ولــی 5G
قــرار اســت بحــث جدیدی بــاز کــرده و بــه حوزههای
(B2B(BusinesstoBusinessتولیدکنندهباتولیدکنندهو
( B2G (Business to Governmentیعنی تولیدکننده
با دولت نیز خدمات ارائه دهد.

ادامه از صفحه اول

نسل پنجم تلفن همراه
رشد اقتصاد دیجیتال را رقم میزند

وی با اشاره به اینکه این روزها از انقالب صنعتی
چهارمزیادنامبردهمیشود،افزود:انقالبصنعتی
چهــارم یعنــی هوشمندســازی و اســتفاده از ســاز و
کارهــای هوشمندســازی مانند روباتیک هوشــمند،
پردازشهــای ابری و ...اســت و برای ایــن کار نیاز به
برقــراری ارتبــاط قــوی و باکیفیــت و با ســرعت باال
بین شــبکه مهندســان و روباتیکهــا وجــود دارد تا
فعالیتهای هوشمندســازی به درســتی و با تأخیر
بســیار انــدک انجام شــود و این کارهــا را  5Gفراهم
میکند .مدیربخش 5Gگــروه طیف در ادامه گفت:
 5Gبســیار فناوری کاربردی برای اقتصاد دیجیتالی
اســت و هماکنــون در کره جنوبی و چیــن بهصورت
پایلوت در حوزههای حملونقل (خودرو خودران)،
پزشــکی از راه دور ،ســرگرمی و رســانه و ...در حــال
اجراستوالبتهکشورمانیزدرزمینهمعاونتعلمی
لونقل،
و فناوری ریاســت جمهــوری در حــوزه حم 
پزشکی و ...قدمهایی را برداشته است.
امــا این کارشــناس ،راهاندازی زیرســاخت  5Gرا
کافی ندانســت و افزود :بــرای موفقیت در این حوزه
باید تعامالت بین بخشی قوی را شکل داد چون
در ایــن فناوری فقــط وزارت ارتباطات نقش ندارد و
برای توســعه شبکه  5Gنیاز است تمام فعاالن این
فنــاوری یعنــی وزارتخانههــای صمت ،بهداشــت،
شهرداری و ...درگیر آن شوند.
موســوی در ادامه گفت :البته از آنجایی که نقشه
راه پیادهسازی این فناوری از سوی سازمان رگوالتوری
تدویــن شــده اســت بنابراین کمیتههــای مختلفی
نیز تعریف شــده تا فعاالن و ذینفعان با هم درباره
توگو کننــد تا بتوان بــا تعامالت
خط مشــی آن گف 
بین بخشی اکوسیستم  5Gرا تشکیل داد و بهسمت
اقتصــاد دیجیتالی حرکــت کرد کــه بههمین دلیل
برای حرکت به سمت این هدف باید بازیگران آن با
یکدیگرتعاملداشتهباشند.

5Gëëنسلارتباطیکاربردی
« 5Gفقطتغییرتکنولوژیوعبورازنسلقدیمی
یعنی 4Gنیست وعالوه بر افزایش سرعت و کیفیت
ارتباطــی بحــث کاربردهای این فنــاوری نیز مطرح
است ».مهدی روحانینژاد مدیر فروم اینترنت اشیا
بــا بیان مطلب فوق به «ایران» گفت :همانطور که
رئیس جمهوری نیز به آن اشاره کردند 5G ،در کنار
بحث هایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشــیا
معنــا مییابد و کشــور را به ســمت هوشمندســازی
پیــش میبــرد بههمیــن دلیــل حرکــت بهســمت
هوشمندسازینقطهمتمایزکنندهایننسلارتباطی
با نسلهای پیشین آن است.
مدیــر فــروم اینترنت اشــیا بــا بیان اینکه شــعار
کنفرانس جهانی سال گذشته  5Gنیز «هوشمندی
درارتباط»بود،افزود:اگرفقطهدفتغییرتکنولوژی
و حرکت از  4Gبه  5Gباشــد ،دیدگاه ناقصی خواهد
بود ،چرا که هوشمندی است که اقتصاد دیجیتالی را
به وجود میآورد بنابراین باید مدیریتی شکل بگیرد
کهباپیادهسازی 5Gبتوانبهسمتهوشمندسازیو
بهدنبال آن به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کرد.
وی افزود :همگانی شــدن  5Gچندســالی طول
خواهد کشید و اکنون طبق نقشه راهی که در سازمان
رگوالتوری تدوین شــده ،قرار اســت تا پایلوت آن در
پژوهشــگاه ارتباطات با کمــک بخش خصوصی در
کشور راهاندازی شود .هدف بعدی نیز این است که تا
سال 1403تجاریسازی شود بنابراین از همین امروز
فرصت داریم تا هوشمندسازی را مدیریت کنیم.
روحانینــژاد در ادامه گفت :بــا آمدن 5Gتحول
بزرگــی ایجــاد میشــود از ایــنرو وقتــی لــوازم آن را
پیاده ســازی کنیم و ارائه دهیم مردم نیز عالقهمند
میشــوند ،چرا که نه تنها هزینههــای آنها را کاهش
میدهــد ،بلکه میتواند بهرهوری آنهــا را در زندگی
عادی و کاریشان متحول کند.

اولیــن پایلوت به دلیل پژوهشــی بودن و به پاس احترام به دانشــگاهیان،
در مرکــز تحقیقات وزارت ارتباطات راهاندازی شــد و محدودهی دانشــگاه
تهــران را پوشــش میدهــد .ممکــن اســت برخــی انتقــاد کننــد کــه تنهــا
گوشیهایی که با قیمت باالی ارز خریداری می شوند و گرانقیمت هستند
امــکان دسترســی بــه  5Gرا فراهــم میکنند و ایــن اقــدام نوآورانه وزارت
ارتباطات الکچری اســت! یا برای عموم مردم عزیز خیلی ملموس نباشد
اما بگذارید خاطرهای را در این باره نقل کنم تا اینرســی همیشــگی برخی
دربرابر رشــد فناوری را با هم مرور کنیم :آبان ،۹۳وقتی اولین شــبکه نسل
چهارم در مشهد راهاندازی شد ،واکنشهای بسیاری مشابه االن ایجاد شد
که گوشــیهای گرانقیمت تنها از  4Gپشتیبانی میکنند ،سیمکارتها باید
تعویض شــوند و موقعی که هنوز  3Gدر کشور به طور کامل توسعه نیافته
اســت چرا ســراغ نســلهای باالتر میروید؟ اما با گذشت ســالها بسیاری
از همان دوســتان منتقد میگویند چرا ســرعت باالتری فراهم نمیکنید و
برای شهر ما هم باید  4Gراه اندازی کنید!
مقاومــت در برابــر رشــد فنــاوری و نــوآوری همــواره وجود داشــته اســت:
از زمــان ســقراط و جام شــوکران او گالیله و فشــارهایی که بــر وی به خاطر
نظریــه گردش زمین بــه دور خورشــید آوردند ،تا قرنهــای معاصر که در
برابــر رشــد فنــاوری و ارتباطات مقاومتهایی میشــود .اما پــس از مدتی
کــه رشــد اقتصــادی و اجتماعی بر پایه نــوآوری و فناوریهای نوین شــکل
میگیرد چارهای جز همراهی با فناوری و استفاده حداکثری از منافع آن و
جذب حواشی مضر آن باقی نمیماند.
در ســالهای اخیر ،رشــد و فراگیری بسیاری از اســتارتاپها و کسبوکارها
بر پایه زیرســاختها و دسترســی به ارتباطات و شبکه ملی اطالعات بوده
اســت .اگر  3Gو  4Gرا در ایران راهاندازی نمیکردیم ،امروزه هیچ تاکسی
اینترنتی یا فروشــگاه اینترنتی در ایران نداشــتیم که مردم بتوانند براحتی
و بــا چنــد کلیک امور شــهروندی خود را انجــام دهند .ایــن ظرفیت منجر
به شــکوفایی استعدادها و فراهم شــدن بستری برای کارآفرینی و اشتغال
بســیاری از جوانان شــد به طوری که صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات
جــزو معــدود حوزههایــی بود کــه رشــد اقتصادی مثبت در ســال گذشــته
داشــتند ،در حالی که رشــد اقتصادی کشــور منفی بود و بســیاری از صنایع
سنتی رشد اقتصادی منفی را تجربه کردهاند.
امــروزه بیــش از ۸۰درصــد روســتاها بــه لطــف طــرح  ،USOبــه اینترنــت
پرســرعت  3Gو  4Gدسترســی دارنــد و خدمــات بســیاری از دولــت
الکترونیــک همچون آموزش الکترونیک و ســامت الکترونیک در مناطق
روســتایی قابل ارایه اســت .اگر این توســعه ارتباطات صورت نمیگرفت،
در ایام شــیوع کرونا امــکان تأمین نیازهای عمومی مــردم همچون خرید
اینترنتی و … فراهم نبود.
حــال  5Gکــه نســبت به نســلهای قبــل ســرعت بســیار باالتر ،نــرخ نفوذ
و پوشــش کارآمدتــر و هزینههــای مقــرون بــه صرفــه تــری دارد ،میتواند
بستری برای فناوریهای پیشرفتهای همچون اینترنت اشیاء ( )IOTباشد
و فرصــت اســتثنایی و بینظیری برای اقتصاد دیجیتــال ایران فراهم کند.
نســل پنجم ارتباطات ســیار تا چند ســال آینــده در ایران بــه صورت کامل
و فراگیــر راهاندازی خواهد شــد و امروز ما آن را بنــا نهادیم ،همان طور که
گذشــتگان بــرای مــا تلفن همــراه و  3Gو  4Gرا بــه یادگار گذاشــتهاند و ما
آنهــا را تکمیل کردهایم .امیدوارم آیندگان هم بــا قدرت بتوانند این راه را
ادامه دهند.

