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وزیر ارتباطات :
ظرفیت تولید تلفن همراه متناسب با نیاز مردم نیست

میترا جلیلی

خبرنگار

با شــتاب گرفتن توســعه اقتصــاد دیجیتال در
جهان بهدنبال شــیوع کووید  ،۱۹بار دیگر توجه
دولتهای جهان به توســعه فنــاوری اینترنت
نســل پنجم( )5Gجلب شــده اســت .بــا اینکه
ایــن فنــاوری میتواند در کشــورهای پیشــرفته
اروپایی بهدلیل وجود زیرساختهای صنعتی،
بیشــترین تأثیرگذاری را داشــته باشــد اما برگ
برنده  5Gدر دســت کشورهای آسیایی است و
انتظار میرود منطقه آســیا  -اقیانوسیه تا سال
 2025بــه بزرگتریــن منطقــه 5Gدر جهــان
تبدیل شود.
نیمی از اتصالهای 5Gدر آسیا
اما چرا آسیا  -اقیانوسیه در مسابقه توسعه
 5Gاز اروپا پیشی گرفته است؟ نتایج تحقیقات
 GSMAنشان میدهد که تا سال  ،۲۰۲۵نیمی
از اتصالهــای جهانــی  5Gدر منطقــه آســیا -
اقیانوســیه ( )APACو امریــکا خواهنــد بود در
حالی کــه این رقــم بــرای اروپا تنهــا ۳۰درصد
تخمیــن زده شــده اســت .اروپــا در بســیاری از
شاخصها با منطقه آسیاپاسیفیک اختالفاتی
فاحش دارد بهعنوان مثــال در اروپا به ازای هر
یــک میلیــون نفر تنها  ۱۰ایســتگاه  5Gمســتقر
شــده درحالــی کــه این رقــم در کــره جنوبی به
هزار و  ۵۰۰ایســتگاه برای هر یک میلیون کاربر
میرســد .عالوه بر آن ،در اروپا تنها یک درصد
از آنتنهــا و ایســتگاههای 4Gبــه فنــاوری5G
ارتقا یافتهاند درحالی که در کره جنوبی شــاهد
ارتقای ۹۹درصد این ایستگاهها هستیم.
همچنیــن حتــی در زمینــه تعــداد کاربران
اینترنــت  4Gنیــز اروپــا بســیار عقبتر از آســیا
 اقیانوســیه اســت ،درحالــی که در ســال ۲۰۱۹تعــداد کاربران اینترنــت  4Gدر اروپا ۷۰درصد
بــود ایــن رقــم در کشــورهای عضــو منطقــه
آســیا  -اقیانوســیه ازجمله چیــن و کره جنوبی
از ۹۰درصــد نیــز فراتــر رفــت .یکــی دیگــر از
مشــکالت اروپــا در زمینه توســعه  ،5Gمقابله
بــا اعتقــادات ریشــهای غلــط بــا ایــن موضوع
بوده اســت .بســیاری از اروپاییها اعتقاد دارند
امواج اینترنت 5Gســبب شیوع کووید  ۱۹شده
اســت بــه همیــن دلیــل هــم تاکنون شــاهد به
آتش کشــیده شــدن آنتنهای  5Gدر برخی از
این کشــورها بودهایم .البته تالشهــای زیادی
انجام شــده تا نــگاه کاربران اروپایی نســبت به
ایــن موضوع تغییر کند و راه توســعه ســریعتر
 5Gهموارتــر شــود .درمقابل بایــد گفت که در
منطقه آســیا  -اقیانوســیه تا حد زیــادی نیاز به

اینترنت 5Gاحساس میشود که یکی از دالیل
آن ،افزایــش جمعیت ســالمند ایــن منطقه و
نیاز به دسترســی آسان ســالمندان به پزشک،
ســرویسهای پزشــکی و ...عنوان شــده اســت.
شــاید بتوان گفــت تنها فناوری کــه میتواند به
ایــن نیاز گســترده در منطقه پاســخی مناســب
بدهــد ،فنــاوری 5Gاســت .جالــب اینجاســت
کــه کاربــران نیــز ایــن نیــاز را حــس میکننــد و
بیصبرانه در انتظار اســتفاده از آن هســتند که
ْ
ایــن یکــی از تفاوتهای اصلی برخــی کاربران
آسیایی و اروپایی به شمار میرود.
کاهــش رشــد جمعیــت نیــز یکــی دیگــر از
چالشهــای ایــن منطقــه اســت کــه بــه نظــر
میرســد گره مشکالت و چالشهای مربوط به
آن ،تنهــا با کمــک همین فناوری باز میشــود.
ایــن موضــوع نیــاز دولتهــا بــه اتوماســیون با
کمــک  5Gو مقابله با کمبــود احتمالی نیروی
کار در بخشهای تولیدی را درآینده برجستهتر
میکند .افزایش مهاجرت از مناطق روســتایی
بــه شــهری در ایــن منطقــه نیــز ســبب ایجــاد
کالنشــهرهای زیــادی در ایــن منطقــه خواهــد
شــد و دولتها و بخــش خصوصی نیــاز دارند
بــا راهکارهای دیجیتال و مبتنــی بر  5Gبه این
نیازها پاسخ بدهند تا سریع تر به نتیجه برسند.
پاندمی کووید  ۱۹نیــز دیگر چالش بزرگ برای
منطقه آســیا  -اقیانوســیه بوده است که نیاز به
پهنای باند بیشتر برای دورکاری و سرعت باالتر
اینترنــت را نمایانتــر کرده اســت .این منطقه
درواقــع میخواهد با تجهیز به فنــاوری 5Gدر
برابر پاندمــی یا اپیدمیهــای احتمالی بعدی
مجهزتر باشد و راحتتر به مردم کمک کند.
چینپیشتازفناوری5G
 GSMAدرتازهتریــن گــزارش خــود آورده
است منطقه آسیا  -اقیانوسیه تا سال  2025به
بزرگترین منطقه 5Gدر جهان تبدیل خواهد
شــد و طبــق این گــزارش کشــورهای اســترالیا،
چیــن ،ژاپــن و کــره جنوبــی در ردههــای باالیی
جــدول کشــورهای عضــو ایــن منطقــه از نظــر
این شــاخص قرار دارند .راهاندازی شــبکههای
تجاری  5Gدر این بازارها در ســال  2019ســبب
شــد تا پیشبینی شــود کــه تعــداد اتصالهای
 5Gدر ایــن منطقه تا ســال  2025به رقم 675
میلیون اتصال برسد.
گفتنــی اســت ایــن تعــداد اتصال بیــش از
نیمــی از کل اتصالهــای 5Gجهــان خواهــد
بود کــه انتظــار مــیرود در ســال  2025در دنیا
برقــرار باشــد .برخــی دلیــل موفقیت آســیا در
مســابقه اینترنــت  5Gرا وجــود کشــوری مانند

چیــن بهعنــوان یکــی از پیشــتازان ایــن عرصه
میدانند اما برخی دیگر از محققان معتقدند
ایــن موضــوع نشــان از درک حساســیت
موضوع توسط کشــورهای منطقه دارد .برخی
نیــز معتقدنــد کــه حرکــت آســیا بــه ســمت
پیشــرفتهترین شــبکههای پهــن بانــد موبایــل
نشــان دهنــده آگاهــی آنــان از ارزش روزافزون
اکوسیســتم تلفن همراه بــرای اقتصاد منطقه
اســت .در همیــن راســتا پیشبینــی میشــود
میزان سرمایهگذاری اپراتورهای تلفن همراه از
سال  2018تا سال  2025در حوزه ارائه خدمات
نسل پنجم ،به حدود  370میلیارد دالر برسد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت که تا ســال 2025
یــک ســوم کل ارتباطــات نســل پنجــم دنیا در
چین جریان خواهد داشــت و  24کشور منطقه
آســیا  -اقیانوســیه نیز از این خدمات بهرهمند
میشوند.
همچنیــن انتظــار مــیرود ارزش بــازار
زیرســاخت  5Gدر جهــان از ۱.۰۴میلیــارد دالر
در ســال  ۲۰۱۹به ۱۵۲.۵۶میلیارد دالر در ســال
 ۲۰۲۷برســد که نشــان از رشــد  ۸۶۰۶درصدی
«نــرخ رشــد ســاالنه مرکــب»( )CAGRدر
فاصله ســالهای  ۲۰۲۰تــا  ۲۰۲۷دارد و بخش
عمده ایــن افزایــش ارزش نیز از منطقه آســیا
اقیانوسیه نشأت میگیرد.همچنیــن باید گفت که بخــش صنعت در
جهــان بیشــترین تأثیــر را از  5Gخواهد گرفت
بنابراین کشورهایی با زیرساختهای صنعتی

بیشتر و مجهزتر بیشک باید با افق دید بازتری
برای توسعه اینترنت نسل پنجم در کشور خود
تالش داشته باشند و با موانع آن مقابله کنند.
گفتــه میشــود «نــرخ رشــد ســاالنه
مرکــب»( )CAGRبــرای فعاالن حــوزه  5Gاز
ســال  ۲۰۱۹تا  ،۲۰۲۴حدود  ۴۶.۴درصد خواهد
بــود« .نــرخ رشــد ســاالنه مرکــب»()CAGR
میانگین نرخ رشــد ساالنه یک ســرمایهگذاری
است که در دورهای طوالنیتر از یک سال انجام
میپذیــرد .در حقیقــت این شــاخص عددی،
بیانگــر نرخ ثابت رشــد ســرمای ه و روشــی برای
محاســبه ساده و آســان نرخ بازگشــت سرمایه
اســت .گفتنی اســت همــراه با توســعه فناوری
اینترنت نســل پنجــم فرصتهای شــغلی در
زمینــه اتوماســیون ،هــوش مصنوعــی ،تحــول
دیجیتــال و ...در منطقــه رو به افزایش اســت و
میتوان گفــت که اینترنت اشــیا( )IOTیکی از
ایــن فرصت هاســت کــه در عصر فنــاوری 5G
ضامن ایجاد فرصتهای شغلی متعددی در
آسیا  -اقیانوسیه و جهان خواهد بود.
عملکرد موفق آسیا در4G
در منطقه آسیا همچنین شاهد رشد سریع
اینترنت 4Gبودهایم و پیشــرفتهترین بازارهای
اینترنت نســل چهارم را در این منطقه شــاهد
هستیم که از آنها میتوان به ژاپن و کره جنوبی
اشاره کرد .هندوستان ،اندونزی ،تایلند و ویتنام
نیز از کشــورهای آســیایی محســوب میشــوند
تهــای قابل
کــه در زمینــه فنــاوری 4Gموفقی 

توجهی کســب کردهاند .انتظار میرود تا ســال
 2025حــدود  62درصــد از اتصالهــای تلفــن
همراه در آسیا روی شبکه  4Gو 14درصد از این
ارتباطهــای تلفــن همراه نیز بر بســتر اینترنت
نسل پنجم تلفن همراه( )5Gبرقرار شود.
«مــت گرنریــد» مدیــرکل  GSMAدر ایــن
باره گفته اســت :منطقه آســیا  -اقیانوســیه طی
ســال هــای اخیــر ،مهاجرتی بســیار ســریع را به
شــبکههای پهن بانــد تلفن همــراه و همچنین
تلفنهای هوشــمند تجربه کرده است و با ورود
به عصر  5Gقرار است نقشی پیشگام در جهان
ایفــا کنــد .وی ادامــه داد :طــی چندســال آینده
اپراتورهای تلفن همراه در آســیا سرمایهگذاری
حــدود  200میلیــارد دالری بــرای به روزرســانی
و توســعه شــبکههای  4Gو همچنین راهاندازی
شــبکههای جدید  5Gبه منظور تسریع در رشد
اقتصادهــای دیجیتالی آســیا و جوامع مختلف
خواهنــد داشــت .همچنیــن وقتــی پــای تعداد
کاربــران تلفــن همــراه به میــان میآیــد باز هم
میبینیــم که منطقه آســیا  -اقیانوســیه دســت
باالتر را در جهان دارد.در این گزارش آمده است
کــه بیش از نیمــی از کاربران تلفن همراه جهان
در منطقه آســیا پاســیفیک (آســیا -اقیانوسیه)
زندگی میکنند که این موضوع بیشتر بهدلیل دو
بازار بزرگ تلفن همراه یعنی چین و هندوستان
رقــم خــورده اســت .انتظــار مــیرود که تا ســال
 2025در منطقه آسیا -اقیانوسیه تعداد کاربران
تلفن همراه به  3.2میلیارد نفر برسد.

چرا تعداد کاربران اینترنت کشورمان رشد کرد؟

ساخت «پرینتر سه بعدی» با قابلیت های خاص

از نوع دیگر

نگاه

علیرضــا احمــدی -ایــن روزهــا پرینــت ســهبعدی در زمینههای مختلــف ازجمله ســامت،
اســباب بازی ،وســایل خانه ،مواد غذایی ،ســاخت خانه و ...نقش دارد؛ هرچند با وجود همه
موفقیتهــای این فناوری ،برای ســاختن وســایل پرینت شــده که از مایعات پر شــده باشــند
همچنــان دردســرهایی وجــود دارد .بهطــور معمــول اگــر بخواهیــد یک وســیله پــر از مایع را
پرینت ســهبعدی کنید ،باید بعد از چاپ آن وســیله ،مایع را در آن تزریق کنید که کار چندان
راحتی نیســت و محققان به دنبــال ارائه راهکار جدیدی بودهاند تا یــک فرآیند جدید ،اجازه
چــاپ چنین مواردی را در یک مرحله بدهد .جالب اســت بدانید این پرینتهای ســهبعدی
هیبریدی که میتواند کاربردهای ارزشــمندی داشــته باشد سرانجام توسط تیمی در دانشگاه
مارتیــن لوتر آلمان به ریاســت پروفســور ولفگانــگ بیندر و محققی به نــام هارالد روپ ابداع
شــده اســت .این فنــاوری از یک سیســتم منحصر بــه فرد اســتفاده میکند کــه دو نازل چاپ
سهبعدی را در خود جای داده است.
گفتنــی اســت از یکــی از ایــن نازلهــا الیههــای متوالــی پلیمر مذاب خارج و اجســام ســاخته
میشــوند ،در حالی که توســط نازل دیگر یعنی یک سر چاپ جوهرافشــان ،قطرات ریز مایع
رســوب میکننــد .ایــن فرآیند با اســتفاده از یک ســر «اکســترودر» برای چاپ یــک پایه پلیمر
جامد اســتفاده میشــود که در باالی آن ،یک شــبکه مشــبک وافل مانند ،رشــتههای پلیمری
متقاطــع را چــاپ میکند؛ در مرحله بعدی ،ســر جوهرافشــان قطــرات مایع را بــه داخل هر
یــک از شــکافهای موجــود در ایــن
شــبکه ترزیــق میکنــد ،ســپس ســر
«اکسترودر» دوباره وارد عمل شده و
درپوش جامدی را باالی شبکه چاپ
میکند تا مایــع داخل آن ،آببندی
شود.
در ایــن فنــاوری کــه بــه صــورت
آزمایشــی به نمایــش درآمده ،عمالً
دانشــمندان کپســولهایی را چــاپ
کردهاند که از پلیمر قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست ساخته شده و پر از یک ماده مایع
فعــال اســت .این ماده مایع فعال ،حتی پس از قــرار گرفتن در معرض گرمای فرآیند چاپ،
کیفیــت فعــال خــود را حفظ میکند که ایــن موضوع نشــان میدهد میتوان از این سیســتم
بــرای تولیــد کپســولهایی اســتفاده کرد کــه دارو را به آرامی در بــدن آزاد میکننــد؛ در نمونه
دیگــری از ایــن آزمایــش ،یک مایع درخشــان در داخل یک ماده پالســتیکی مهر و موم شــد
امــا هنگامی که آن ماده تا نقطه شکســتن تحت فشــار قرار گرفت ،مایع به بیرون نشــت کرد
و آســیب دیــد که محققان باید این مشــکل را حل کنند .فعاالن ایــن عرصه همچنین نگاهی
فراتر از موضوعات دارویی و ســامت و صنایعی همچون خودروســازی و ســاخت هواپیما در
زمینه پرینت سهبعدی دارند.
گفته میشود این فناوری میتواند در بخشهایی از هواپیما یا اتومبیل نیز مورد استفاده قرار
بگیرد البته باید این ماده قابلیت تحمل فشــار مکانیکی زیادی را داشــته باشد .این محققان
امیدوارند که به موازات تکمیل تحقیقات در این زمینه و حل کردن مشکالت این پرینترهای
ســهبعدی خاص ،از روش چاپ سه بعدی بتوان برای ایجاد مواد خود ترمیم شونده یا حتی
اجزای باتری نیز استفاده کرد.
پروفســور «ولفگانــگ بینــدر» رئیــس تیــم تحقیقاتــی ایــن پرینتر ســه بعــدی در ایــن زمینه
گفتــه اســت :ما بــه آینده این پرینترهای ســهبعدی خاص بســیار امیدواریم و قصــد داریم از
قابلیتهــای آن اســتفاده کنیــم؛ در این پرینتــر ،روشهایی پیچیدهتر نســبت بــه نمونههای
معمولــی پرینترها وجــود دارد و میتواند همزمان چندین مرحله تولید را با همدیگر ترکیب
کنــد .مــا تاکنون به دنبال راهــی برای ادغام مایعات بهطور مســتقیم در مواد در طول فرآیند
چاپ بودیم که این موضوع اکنون محقق شده است؛ در مراحل بعد عالوه بر رفع مشکالت،
باید به فکر کاربردهای مختلف این پرینت ســهبعدی خاص باشــیم تــا در صنعت و فناوری
پرینت سه بعدی اتفاقاتی ویژه رقم بخورد.

اخبـــــار

اروپا در «فناوری  » 5Gاز آسیا عقب ماند
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 2020یعنــی در 20
ســال گذشــته تعداد کاربــران اینترنتش
بــه 67میلیــون و 603هــزار نفــر رســیده
و در بیــن  20کشــور برتــر جهــان در رده
شــانزدهم جــای گرفته و به نوعی رشــد
27هزاردرصــدی داشــته اســت؛ دوره
بررســی این گــزارش که از ســال  ۲۰۰۰تا
 ۲۰۲۰میــادی اســت ،بــه قلــم تاریخی
ایران ســال  ۱۳۷۹تا  ۱۳۹۹قابل بررســی
اســت از ایــنرو بایــد نگاهــی بــه ســیر
تکاملی تلفن همراه داشته باشیم.
مخابــرات ایــران در ســال  ۷۹از
یــک بدنــه کامــاً دولتــی شــکل گرفــت
و تنهــا خــود مخابــرات اقــدام بــه ارائــه
ســیم کارتهــای تلفــن همــراه میکــرد
و اینترنــت هــم بهصــورت محــدود در
خانهها و اداره ها فعال بود؛ در سال ۸۳
اولیــن تلفن اعتباری ایران بهنام «تالیا»
بــه بــازار عرضــه و بــه نوعــی انحصــار و
قیمت ســیم کارتهای دائمی شکســته
و ارزان شد.
بعــد از آن در ســال  ۸۴و ۸۵
همــراه اول (برند نشــأت گرفتــه از بدنه
ک
مخابــرات) و ایرانســل برنــد مشــتر 
امتیان و ایــران بهعنوان ارائه دهندگان
ســیمکارتهای اعتبــاری نیــز وارد بــازار
شــدند و در ایــن فاصلــه زمانــی هنــوز
خبری بــرای ارائــه خدمــات اینترنت بر
بستر تلفن همراه نبود.
از ســوی دیگــر اپراتورهــای دنیــا،
خصوصاً امریکاییهــا و اروپاییها اقدام
به ارائه اینترنت بر بســتر تلفن همراه را
در ســالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۸شروع کرده
و شــبکه  GPRSرا از طریــق تلفنهــای
نیمه هوشــمند آن زمان که تنها بر بستر
آن امــکان اســتفاده از مرورگــر و ایمیــل
وجود داشــت ارائــه داده بودند در ایران
اما ســال  ۸۷به تازگی اپراتور سوم رایتل
با انحصار خدمات نســل سوم (اینترنت
بر بســتر تلفــن همراه) وارد بازار شــد که

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از برگزاری جلسهای مشترک با اتاق بازرگانی
و فعاالن اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر
داد و گفــت :ظرفیــت تولید موبایل متناســب بــا نیاز مردم نیســت و باید تالش
خود را در این زمینه دوچندان کنیم.
بــه گزارش خانه ملت محمدجواد آذریجهرمی درباره وضعیت تولید موبایل
و لپ تاپ در داخل کشور ،اظهارکرد :وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم
حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ اســت که از محل وجوه اداره شــده،
ایجــاد تســهیالت در واردات قطعــات و تأمین خط اعتباری بــرای تولید موبایل
پیگیریهای الزم در حال انجام است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در
ایران وظیفه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت ،افزود :جلســات متعددی
با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راســتا برگزار شــده و
کارخانههایی برای این منظور شکل گرفته است.
آذریجهرمی از برگزاری جلسهای مشترک با اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی
در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشــور خبر داد و خاطرنشــان
کرد :هدف از برگزاری این جلســه جذب مشــارکت این افراد برای تولید موبایل
در داخل کشور است.
وی بــا بیــان اینکه دولت نیــز از طریق وزارت دفاع و توســط صاایران به موضوع
تولیــد موبایــل ایرانــی ورود کــرده اســت ،اضافــه کــرد :باوجــود همــه تالشها،
واقعیت این اســت که ظرفیت تولیدی ،متناســب با نیاز مردم نیســت و ما باید
تالش خود را در این حوزه دوچندان کنیم وزارتخانههای ارتباطات و صمت در
حال پیگیری این موضوع هستند.

انتقاد رئیس سازمان فناوری اطالعات
به تعطیلی دفاتر کار مجازی

دفاتــر کار مجــازی بــا ارائه خدمــات به مشــاغل مختلــف در دوران کرونا ،نقش
مهمی در حمایت از کسب و کارهای نوپا دارند ،اما برخی مواقع اجاره کنندگان
خطــوط تلفــن ایــن دفاتر ،تخلفی مرتکب میشــوند کــه مشــکالتی را برای این
دفاتــر ایجــاد میکند؛ این موضــوع ،واکنش معــاون وزیر ارتباطــات را ب ه دنبال
داشته است.
به گزارش ایرنا امیر ناظمی رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات ایران در نامهای
بــه دبیــر کمیســیون فرهنگــی دولــت درخواســت کرده اســت :بــا اضافــه کردن
تبصــرهای بــه الیحه اصالح ماده  ۹۲قانون شــهرداری ،از تعطیلی این کســب و
کار جلوگیری شود.
وی تصریــح کــرده اســت :با توجه بــه این که در کســب و کارهــای دفاتر مجازی
یــا مراکز پاســخگویی به تلفــن ،امکان اجاره خطــوط تلفن محتمل اســت ،این
شــرکتها یکی از اجزای زیستبوم نوآوری در کشور هستند که هزینه راهاندازی
کســب و کار و خدمات پشــتیبانی مشــتریان را کاهش میدهند و تداوم فعالیت
آنها ضرورت دارد.
معــاون وزیر ارتباطــات افزود :تخلــف اجارهکننده خط تلفن مشــتری ،نباید به
قطــع مالک خط موجرمنجر شــود .بنابراین جهت جلوگیــری از تضییع حقوق
ایــن شــرکتها ،اضافــه کــردن یــک تبصــره در الیحــه اصــاح مــاده  ۹۲قانــون
شهرداری پیشنهاد میشود.
رئیس ســازمان فناوری اطالعات اضافه کــرد :در صورتی که خط تلفن موضوع
شــکایت ،اجــارهای و متعلق به شــرکتهای دفاتر مجازی یا مراکز پاســخگویی
به تلفن ثبت شــده در بانک داده ســازمان فناوری اطالعات ایران باشــد ،صرفاً
مســتأجر خــط تلفــن محکوم بــه پرداخت جریمه نقــدی و عدم امــکان مجدد
اجــاره خط تلفن یا اســتفاده از دفاتر کار مجاز میشــود ،بنابرایــن خط تلفن در
این صورت قطع نخواهد شد.
کســب تأییدیه عــدم محکومیت قبلی از ســازمان فناوری اطالعــات ایران برای
اجاره خطوط تلفن الزامی اســت ،مشــتریان این کسب و کارها باید پیش از ارائه
خدمت ،احراز هویت از طریق سامانه شاهکار را دریافت کرده باشند.

خبرنگاران الجزیره زیر تیغ جاسوس افزارهای دولتی

خــود همیــن زمــان یعنی عقــب ماندن
چند ساله از دنیا؛ از طرفی توسعه شبکه
مخابراتــی بــه کنــدی پیــش میرفــت از
ســوی دیگــر انحصــار در دســتان رایتــل
بــود و دیگــر اپراتورها حــق ورود به ارایه
اینترنت بر بستر تلفن همراه را نداشتند
و همیــن مســأله توســعه را بــه تأخیــر
میانداخت.
نقطه عطف روند افزایشــی اســتفاده
کاربران از اینترنت در شهریور  ۹۳یعنی
همزمان با برداشــته شدن انحصار ارائه
خدمــات نســل ســوم بــود ،بهطوریکــه
پــساز آن بــا تســهیل زیرســاختها،
نســل چهــارم تلفــن همــراه و ســرعت
اینترنــت مناســب بــه جهت اســتفاده از
شــبکههای اجتماعی و اپلیکیشــنها به
تمام مشترکین تلفن همراه ارائه شد؛ از
سوی دیگر رشد کسب و کارهای فناورانه
و بر بســتر اینترنت در کنار حمایتهایی
کــه دولــت در ایــن حوزههــا ارائــه داد
توســعه اپلیکیشــنهای کاربــردی،
بازیهــای تعاملــی و نیــز پرتالهــای
فــروش کاال و خدمــات را شــامل شــده
است.
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم طرح
رومینــگ ملــی تأییــد شــد و اپراتورهــا
میتوانستند از بسترهای آماده همدیگر
برای پوشــش دهی شــبکه خود استفاده
کننــد کــه همیــن امر منجــر بــه افزایش
ســطح ارائــه پوشــش دهــی و در نهایت
اســتفاده از اینترنــت بــرای اســتفاده
کنندگان شد.
همچنیــن مــورد بعــدی مقاومــت

دولــت بــرای فیلترینــگ شــبکههای
اجتماعــی بینالمللی اســت کــه باعث
تــداوم ارائــه خدمــات در ایــن پلتفرمها
شــد و کســب و کارهــای مجازی توســعه
یافــت و در نهایــت بازاریابــی دیجیتــال
جای خود را در صنعــت بازاریابی ایران
پیدا کرد.
هوشــمندی کارآفرینان حوزه فناوری
اطالعــات کشــور و نمونهبــرداری از
اپهــای پرکاربــرد دنیا همچون تاکســی
اینترنتی ،مارکت اندرویدی ،سایتهای
فــروش کاال و خدمــات در کنــار ســایه
تحریــم و عــدم حضــور مالکیــن اصلــی
بینالمللــی ایــن کســب و کارهــا ،بــازار
خاصی را ایجاد کرده اســت و همانطور
کــه میبینیــم شــرکتهای فناورانه جزو
پردرآمدتریــن مجموعههــای ایرانــی
حتــی در ایام کرونا محســوب میشــوند
که خود این مهم منجر به رشد شاخص
اقتصادی شده است.
برای اینکه کشــورمان بتوانــد جایگاه
خــود را در این رتبهبندیهــا ارتقا دهد،
نســل پنجــم اینترنــت همــراه میتواند
خدمــات بــر ایــن بســتر را متحــول کنــد
،بههمیــن منظــور ایــران بــه تعامــل
مســتقیم بــا دنیــا نیــاز دارد تــا بتوانــد از
خدمــات شــرکتهای توســعه دهنــده
زیرســاختهای نســل پنجــم بهــره
ببرد؛متأســفانه در سایه تحریم دریافت
این پلتفرمها مشــکل شــده اســت و اگر
هم دریافت شــود با هزینــه چند برابری
نســبت به ســایر اپراتورها تحقق خواهد
یافت.

یــک دیدهبان امنیت ســایبری اعــام کرد ده ها خبرنگار شــبکه رســانهای دولتی
الجزیــره قطــر در حملــهای که احتماالً از ســوی دولتهای عربســتان ســعودی و
امارات متحده عربی انجام گرفته ،هدف جاسوس افزار پیشرفتهای قرار گرفتهاند.
به گزارش ایســنا« ،ســیتیزن لَب» در دانشــگاه تورنتو اعالم کرد بدافزار متعلق به
گروه صهیونیســتی  NSOرا ردگیری کرده که گوشــی های شــخصی  ۳۶خبرنگار،
تهیه کننده و مدیر الجزیره را آلوده کرده است.
نهای همراه
آنچه بازرســان را نگــران کرده این موضوع بــوده کــه  iMessageتلف 
هــدف گرفتــه را بــدون اینکه کاربــران آنها اقدامی کننــد ،آلوده کرده اســت .طبق
گزارش «ســیتیزن لَب» ،تنها با زدن انگشــت از ســوی کاربران روی نوتیفیکیشــن
گوشــی ،بدافزار به گوشــیها بــرای بارگذاری محتوایشــان به ســرورهای مرتبط با
گروه  NSOفرمان داده است و آیفونهای آنها را به ابزارهای مراقبتی قدرتمندی
تبدیل کرده است بدون اینکه الزم باشد کاربران برای کلیک روی لینک مشکوک
یا یک متن تهدیدکننده فریب داده شوند.
ایــن حمله هماهنــگ علیه کارکنــان الجزیره که «ســیتیزن لَــب» آن را بزرگترین
عملیــات هک گوشــی کارکنان یک تشــکیالت توصیف کــرده اســت ،در جوالی و
درســت چند هفته پیش از آن روی داد که دولت امریکا عادی شــدن روابط میان
رژیــم صهیونیســتی و امارات متحــده عربی را اعــام کرد .تحلیلگــران میگویند
عادیســازی روابــط میان ایــن دو کشــور احتماالً به همــکاری قویتــری در عرصه
جاسوســی دیجیتالــی میــان رژیــم صهیونیســتی و امــارات متحــده عربــی منجر
میشود.
براســاس گزارش بلومبرگ ،شــرکت اپل اعالم کرده که از جاســوس افزار گزارش
شــده توســط «ســیتیزن لَب» مطلع بوده و در جدیدترین نســخه سیســتم عامل
 iOS14محافظتهــای جدیــدی علیــه این نــوع حمالت پیشبینی کرده اســت.
این شــرکت به کاربران اطمینان داده که جاســوس افــزار  NSOکاربران معمولی
را هدف نمیگیرد بلکه به دولتهای خارجی که گروه خاصی را هدف میگیرند،
فروخته میشود.

شناسایی میکروبهای خطرناک با هوش مصنوعی

محققان دانشــگاه موناش در اســترالیا از ابداع یک سیســتم هــوش مصنوعی برای
شناسایی ،درمان و مقابله با میکروبهای خطرناک بیماریزا خبر دادهاند.
بــه گزارش مهــر ،میکروبهای خطرناک که به ســوپرباگها شــهرت دارند در برابر
آنتــی بیوتیکها مقاوم هســتند .لــذا میتواننــد بیماریهای خطرناکی را به انســان
منتقل کنند که درمان آنها به سادگی میسر نمیشود.
سیســتم هــوش مصنوعی جدید که آلفرد نام گرفته بــا دریافت بودجه  ۳.۴میلیون
دالری دانشــگاه موناش از دولت فدرال اســترالیا ابداع شــده اســت .این ابزار هوش
مصنوعــی با بررســی اطالعات ژنتیکی میکروبها ،دادههــای الکترونیک مربوط به
مراقبتهای درمانی و نیز با بهرهگیری از یک پایگاه داده گسترده میتواند مقاومت
دارویی میکروبها را بررســی کرده و در نهایت سوپرباگهای خطرناک را شناسایی
کند .این سیستم میتواند از هر بیمار دهها هزار قطعه داده متنوع جمعآوری کند و
با مقایسه این دادهها با اطالعات قبلی به یافتن بهترین روش درمانی برای هر بیمار
و بررسی پیامدهای استفاده از هر یک از این روشهای درمانی کمک کند.
از این طریق میتوان نحوه انتقال عفونت ســوپرباگها به بدن انسان را بررسی کرد
و حتی متوجه شد این نوع عفونتها به چه میزان و شیوهای از بیمارستانها به بدن
افراد منتقل میشوند.

