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وزیر ارتباطات تفهیم اتهام و بازجویی شد

اخـــــــــبار

دونالد ترامــپ ،در آخرین روزهای کاری خود بهعنوان رئیسجمهوری
امریکا آنتونی لواندوفســکی ،مهندســی را که بهدلیل ســرقت اسرار تجاری
گــوگل به زندان محکوم شــده بود عفو کــرد و وی را از گذراندن بیش از یک
سال محکومیت زندان نجات داد .بهگزارش ایسنا ،کاخ سفید در بیانیهای
اعــام کرد پیتر تیل ،حامی ترامپ و پالمر الکــی ،طراح واقعیت مجازی و
مایکل اُویتز ،مدیر ســابق شرکت والت دیسنی از جمله کسانی بودند که از
عفو آنتونی لواندوفسکی حمایت کرده بودند.
ویلیام الساپ ،قاضی دادگاه منطقهای امریکا در سانفرانسیسکو در ماه
اوت آنتونی لواندوفسکی را به  ۱۸ماه زندان محکوم کرده بود و پرونده وی
را یکی از شــاخص ترین پروندههای جنایی منطقه سیلیکون ولی و یکی از
بزرگترین جرایم سرقت تجاری که تاکنون مشاهده کرده بود ،توصیف کرده
بود .آنتونی لواندوفسکی به دزدی اسرار تجاری اقرار کرده بود .لواندوفسکی
یــک پیش رو خــودروی خودران بود کــه به پروژه  Waymoگــوگل در طول
نخســتین ســالهای فعالیتــش کمــک کرده بــود .شــرکت اوبــر تکنولوژی
وی را بــرای اداره ابتــکار خودران این شــرکت اســتخدام کرده بــود و ظاهراً
لواندوفسکی هزاران فایل را پیش از ترک گوگل دانلود کرده بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،کاخ سفید اعالم کرد قاضی محکوم کننده
لواندوفسکی وی را مهندس درخشانی توصیف کرده که کشورمان به او نیاز
دارد .لواندوفســکی هزینه قابــل توجهی را برای اقدامــات پرداخت کرده و
قصد دارد نبوغ خود را برای پیشبرد خیر عمومی صرف کند.

میترا جلیلی
خبرنگار

با شــیوع کرونــا بــازار فناوریهای پوشــیدنی در
ســال  2020رونق ویژهای گرفت و حاال مؤسســه
پژوهشــی گارتنــر پیشبینــی کرده اســت که این
روند در ســال  2021نیز ادامــه دارد و ارزش بازار
ایــن بخــش از فنــاوری بــه  81.5میلیــارد دالر
خواهد رسید.
ëëدلیل محبوبیت فناوریهای پوشیدنی
بــا شــکلگیری مــوج نخســت کرونا کســب و
کارها در سراســر جهان به سوی دورکاری تغییر
موضــع دادنــد و بههمین دلیل هم بــازار ابزار و
فناوریهای مرتبط با دورکاری داغ شد و تقاضا
بــرای آن افزایــش یافــت .ایــن تقاضــا نــه تنهــا
کامپیوترهای خانگی ،لپ تاپ ،دوربین و ســایر
وســایل دیجیتال را شــامل میشــد بلکه ســهم
عمــده آن به فناوریهای پوشــیدنی اختصاص
یافــت« .رانتیــج اتول» ،محقق ارشــد مؤسســه
پژوهشــی گارتنــر دراین بــاره گفت :عالقــه زیاد
کاربران و اســتقبال مناســب آنان از فناوریهای
پوشیدنی درست مانند یک کاتالیزور برای رشد
ایــن بازار عمــل کــرده و انتظار میرود در ســال
 2021رقمــی که کاربران جهان برای این فناوری
هزینــه میکننــد حــدود 18.1درصــد نســبت به
سال  2020افزایش یابد.
گفتنــی اســت کــه در ســال  2020درمجموع
کاربران  69میلیارد دالر برای این فناوری هزینه
کردند.این محقق ارشــد گارتنر همچنین گفت:
درطــول قرنطینــه معرفــی ابزارهــای ســامت
کــه توانایــی تشــخیص نشــانهها و عالئــم اولیه
کوویــد  19را دارنــد فرصتــی عالــی را در اختیــار
کمپانیهای تولیدکننده فناوریهای پوشــیدنی
قــرار دادنــد تــا ایــن بــازار به یــک نقطــه عطف
دست یابد و ره صدساله را یک شبه طی کند.
یکی دیگــر از دالیل افزایش اســتقبال مردم
از فناوریهای پوشــیدنی در سال کرونایی 2020
این بوده اســت که ســازندگان ایــن فناوریهای
پوشــیدنی بــر افزایش دقت سنســورها تمرکزی
ویــژه داشــتهاند .تــاش بــرای کوچــک تــر و
مینیاتوری شــدن سنسورها هم در تحریک بازار
فناوریهــای پوشــیدنی بیتأثیــر نبــوده اســت.

اتــول ادامه داد :این سنســورهای بســیار کوچک
در فناوریهــای پوشــیدنی ازجملــه انگشــتر
 ،Ouraبرچســبهای  Spire Healthو ...بــه کار
رفتهانــد .گارتنــر پیشبینــی میکنــد که تا ســال
 2024قابلیتهــای کوچکســازی فناوریهــای
پوشــیدنی رشــدی چشــمگیر خواهــد یافــت و
10درصــد ایــن فناوریهــای پوشــیدنی تقریبــاً
نامرئی خواهد شد.
چنیــن فناوریهــای پوشــیدنی میتوانــد
جامعــه ســالمندان که نیــاز به برخــی ابزارهای
پزشــکی دارنــد امــا نمیخواهند ایــن ابزارها به
چشــم بیاینــد و کســی متوجه آنها شــود بســیار
پرطرفــدار خواهد بــود .بهعنوان مثال بســیاری
از ســالمندان به سمعک نیاز دارند ولی ترجیح
میدهند با مشــکالت کم شنوایی کنار بیایند اما
از سمعکهایی که در گوش آنها کامالً مشخص
اســت اســتفاده نکننــد و چنیــن فناوریهــای
پوشــیدنی مینیاتــوری میتواند براحتی مشــکل
آنها را حل کند.
ëëچسبهای هوشمند پرکار
یکــی از بخشهــای فنــاوری پوشــیدنی کــه
امســال بــرای نخســتین بــار در گــزارش گارتنــر
نقشــی پررنــگ داشــته و بهعنــوان یــک گــروه
جدیــد در جــدول برترینهــای ایــن فنــاوری
معرفی شــده ،چســبهای هوشــمند اســت که
انتظار میرود در ســال  2021روند رشد مناسبی
داشــته باشــد .چســبهای هوشــمند درواقــع
سنســورهای غیرتهاجمــی ناظــر بــر ســامت
هســتند که به ســطح پوست میچســبند و برای
رصــد و اندازهگیری دمای بــدن ،میزان ضربان
قلب ،قند خون و ســایر عالئم حیاتی بدن مورد
استفاده قرار میگیرند.
ایــن چســبها بویژه بــرای افــراد دیابتی که
انســولین مصرف میکنند بســیار کارآمد اســت
و پزشــک میتوانــد از راه دور متوجــه وضعیت
بیمــار و میــزان مصــرف انســولین توســط وی
شــود« .رانتیــج اتــول» یادآور شــد :چســبهای
هوشــمند تاکنــون هــم در ســطح جهــان مــورد
اســتفاده قــرار داشــت ولــی بهدلیــل مقاومــت
کاربــران و همچنین کادر درمان ،پذیرش آن در
میان مردم بســیار آهســته بود اما با شیوع کرونا

و حرکت مردم به سوی سالمت الکترونیک(e-
 )healthبســیاری از کاربــران و کادر درمــان بــه
قابلیتهــای آن ایمــان آوردند و میــزان تقاضا
بــرای ایــن چســبهای هوشــمند در جهــان
افزایــش یافت بــه گونهای که بــازار  3.9میلیارد
دالری این فناوریهای پوشــیدنی در سال 2019
بــه بــازار  4.69میلیــارد دالری در ســال 2020
رســید و انتظار مــیرود ارزش این بازار در ســال
 2021بــه حــدود  5.9میلیارد دالر برســد .گارتنر
پیشبینــی میکنــد که ایــن بازار در ســال 2022
هــم رونــدی صعودی داشــته باشــد و درهمین
راستا پیشبینی کرده است که ارزش بازار آن به
 7.1میلیارد دالر خواهد رسید.
ëëساعتهای هوشمند برتر
امــا بیشــترین ارزش بــازار فناوریهــای
پوشیدنی به کدام یک از محصوالت اختصاص
دارد؟ در ســال  2020بهدلیل دورکاری بســیاری
از مــردم و خانــه نشــینی آنها و همچنین بســته
بــودن باشــگاهها بخش عمــده این بــازار از نظر
ارزش بــه ســاعتهای هوشــمند و ردیابهــای
ســامت اختصاص داشــت و گارتنــر پیشبینی
کرده کــه این موضــوع در ســال  2021هم ادامه
خواهد داشــت.گارتنر همچنین در گزارش خود
گفته اســت کــه کل جهان در ســال  2018حدود
18.5میلیــارد دالر برای ســاعتهای هوشــمند

توسعه زیرساختهای صنعت برق با استخراج رمز ارز
پریسا گورانی

کارشناس استخراج رمز ارز

رشــد مصرف برق در صنعت یک کشــور برخالف رشــد
مصرف در بخش خانگی نشانهای از رونق فضای تولید
و نویدبخــش ایجــاد ارزش افــزوده اســت و بــه همیــن
دلیــل اســت کــه در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته
بــرق صنعتــی از تعرفــه پایینتــری نســبت بــه بــرق
خانگــی برخوردار اســت .تعرفــه اختصاص داده شــده
بــه صنعت اســتخراج رمــزارز باالترین تعرفهای اســت
کــه در کشــور وضع شــده؛ بهنحــوی که عالوهبر پوشــش
هزینههــای تولیــد و انتقــال بــرق ،ســود بســیاری عایــد
صنعت برق کشــور میشــود .به قطعیت میتوان گفت
صنعت اســتخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توســعه
زیرســاختهای بــرق
کشور است.
براســاس اعــام
وزارت نیــرو ،تاکنــون
 310مگاوات انشــعاب
بــه صنعــت اســتخراج
رمــزارز واگــذار شــده
اســت؛ از ایــن رقــم
حــدود  270مگاوات در
مناطق ویــژه اقتصادی
و آزاد تجــاری و حــدود
 40مگاوات در سرزمین
اصلــی واگــذار شــده که
ایــن آمــار در کنــار آمار
دریافتکننــدگان جواز
تأســیس (بیش از 1000
مجوز) حکایت از موانع
بســیار بــرای فعالیــت
قانونــی متقاضیان این
صنعت دارد.
در روزهــای اخیــر
شاهد بودیم که فضای
رسانهای کشور به جای
پرداختن به اصل موضوع درگیر حواشی آن شده است.
موضــوع اصلــی چرایــی واگــذاری انشــعاب بــه مناطق
خــاص و ســرمایهگذار خارجی نیســت (ســرمایهگذاری
مطابق قوانین کشــور) ،بلکه مشــکل اصلی موانع ایجاد
شــده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور
است.
جایی که دولت موظف اســت زمینه فعالیت داخلی
را بــرای فعــاالن ایــن صنعت بــه جهت ایجــاد فرصت
برابــر ،تــوازن در ســرمایهگذاری ،توســعه ،اشــتغال و
تقســیم ثــروت هموار کنــد ،موانــع و محدودیتهایی را
کــه اکثراً حاصــل دســتورالعمل مجــوز وزارت صنعت،
معــدن و تجارت اســت ،ایجاد کرده؛ دســتورالعملی که
کشــور را از بهرهگیــری از بســیاری منابــع و ســرمایههای
راکــد موجــود بــرای فعالیــت در ایــن صنعــت محروم

میکنــد و فعــاالن را به ناچــار به ســمت مناطق خاص
یــا بهرهبرداری غیرمجاز رهنمون میشــود؛ مناطقی که
کمترین بهره را عاید کشــور کرده یا بهرهبرداریهایی که
خســاراتی را به کشــور تحمیل میکند .موانعی همچون
الــزام بــه اســتقرار در شــهرکهای صنعتی (ایــن الزام
برخــاف حــذف محدودیتهــای اســتقرار در حریــم
شــهرها در مصوبه هیأت دولت اســت) ،تعیین حداقل
توان انشعاب (تعیین حداقل انشعابی خاص که نیاز به
زیرساختهای پرهزینه داشته و سبب حذف بسیاری از
امکانــات و منابع موجود میشــود) ،الزام عدم فعالیت
و تعطیلی  3ســاله واحــد متقاضی (عالوهبر مغایرت با
مصوبه هیأت مقرراتزدایی و تســهیل محیط کســب و
کار ،باعــث حــذف بســیاری از فرصتها و ســرمایههای

موجــود بــرای بهرهگیــری از ایــن صنعت اســت) ،عدم
فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر (مغایر با مصوبه
هیأت مقرراتزدایی و تسهیل محیط کسب و کار) ،الزام
به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی (بسیاری
از واحدهای صنعتی فاقد ســند رسمی بوده یا سند آنها
در رهن بانک اســت) .عالوهبر موارد مذکور ،ایجاد مانع
در احــداث نیــروگاه بــا نرخگذاری بســیار نامعقــول گاز
مصرفی و عدم امکان اســتقرار در کنار نیروگاه (با توجه
به اتالف حدود  8الی  13درصد از برق تولیدی کشور در
خطوط انتقال) را میتوان از موارد دیگر موانع دولتی بر
سر راه این صنعت دانست.
امیدواریم با مســاعدت متولیان امر به زودی شــاهد
ایجــاد تغییــرات اصولــی و بنیــادی بــا حــذف موانــع و
اصالح مصوبات و دستورالعملهای فسادزا باشیم.

نگاه

عفو سارق اسرار تجاری گوگل توسط ترامپ

«کرونا» بازار فناوری های پوشیدنی را  81میلیارد دالری می کند

یادداشت

در مدار قرار دادن چند ماهواره تا پایان دولت

رئیس ســازمان فضایی ایران با اعالم اینکــه تا پایان دولت دوازدهم چند
پرتاب ماهواره خواهیم داشت ،گفت :در حال هماهنگی با پرتابگر هستیم و
در صورت اعالم آمادگی آن ،بلوک انتقال مداری ،ماهوارههای پارس ،1ظفر
 ،2طلوع و ناهید  2را در مدار قرار میدهیم.
بــه گــزارش «ایران» ،مرتضی براری با اشــاره به اینکه همزمان با توســعه
فنــاوری فضایی طــی یک دهه گذشــته اقدامــات ارزشــمندی در این عرصه
انجام شــده است ،گفت :طی برنامه ده ساله اول فضایی که از سال  85تا 94
ادامه داشت ،توانستیم با اقتدار جایگاه اول منطقه و رتبه  11جهان را در حوزه
تولیدات علمی عرصه فضایی به دست آوریم.براری با اشاره به اینکه چندین
ماهواره آماده پرتاب هستند ،گفت :سازمان فضایی ماهواره پارس  1را تحویل
گرفته است ،ماهواره ظفر آماده هست و ماهواره طلوع در حال تکمیل هست
و تــا یــک ماه آینده ماهــواره ناهید  2را نیز تحویل خواهیــم گرفت و همزمان
با توســعه ماهوارهبرها و ایستگاههای زمینی ســامانه بلوک انتقال مداری که
ماهــواره هــا را از مــدار  400کیلومتر به مدار  7000کیلومتــری انتقال میدهد
در حال تکمیل اســت.رئیس ســازمان فضایی ایران ادامه داد :تا پایان دولت
دوازدهم چند پرتاب ماهواره خواهیم داشــت و در حال هماهنگی با پرتابگر
هســتیم و در صــورت اعالم آمادگــی آن ،بلــوک انتقال مــداری ماهوارههای
پارس ،1ظفر  ،2طلوع و ناهید  2را در مدار قرار میدهیم.
بــراری بــا بیان اینکــه ماهواره سنجشــی پــارس  1از لحاظ فنــاوری یکی از
پیشــرفته تریــن ماهوارههای ســاخت کشــور اســت ،با تأکیــد بر اینکــه امروزه
زیرســاختهای بسیاری از خدمات در حال جابه جایی به سمت فضا است،
گفت :همانطور که در معاهدات ســازمان ملل وجود دارد دسترســی به فضا
باید برای تمام کشورها آزاد باشد و به این قانون خدشهای وارد نشود .معاون
وزیر ارتباطات با اعالم اینکه ایران در سال  2019به عنوان کوردینیتور گروه 77
ســازمان ملل انتخاب شــده که  132کشــور عضو آن هستند ،خاطرنشان کرد:
با توجه به عملکرد خوب ســازمان فضایی در این گروه ،برای ســال  2020هم
این مسئولیت به ایران محول شد و تالش کردیم با همکاری دفتر نمایندگی
سازمان فضایی در وین ارتباطات خوبی با دبیرخانه کوپوس در سازمان ملل
داشته باشیم.
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طبق پیش بینی گارتنر

در خصوص فیلتر اینستاگرام

روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درمورد عدم اجرای دستور
قضایی فیلتر اینستاگرام تفهیم اتهام و بازجویی شد.
بهگزارش«ایــران» ،جمــال هادیــان رئیــس مرکــز روابــط عمومی و
اطالعرســانی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،در توئیتــی اعالم
کــرد وزیــر ارتباطات بــه دادســرای فرهنگ و رســانه احضــار و در مورد
اعــام جرمهــای دادســتان کل کشــور علیــه او توســط بازپــرس پرونده
بازجویــی شــد و پــس از اســتماع و اخذ پاســخ ،بازپرس دســتور آزادی
وزیــر ارتباطــات با قرار التــزام را صادر کــرده و وی هم اکنــون در محل
کار حاضر است.
در بخشی از تفهیم اتهام وزیر ارتباطات
آمده اســت :عدم اجرای دستورات مقامات
قضایــی با عــدم مسدودســازی پیام رســان
اجتماعــی اینســتاگرام ،بــا ایــن توضیــح
کــه دســتور قضایــی فیلتــر اینســتاگرام بــه
لحاظ انتشــار میلیونها محتــوای مجرمانه
نخســتین بــار در تاریــخ  97/2/13توســط
دادیــار شــعبه دوازدهم دادســرای عمومی
و مرکــز انقالب مرکز اســتان فــارس صادر و
بــا دســتور دادســتان وقت کل کشــور جهت
اجــرا به وزارت ارتباطات ابالغ شــده اســت.
لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با
وعده راهاندازی سامانه فیلترینگ هوشمند
تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور
را کرده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است.
گفتنی اســت اعالم جرم دادســتان کل کشــور شــامل محورهایی چون:
اســتنکاف از اجــرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینســتاگرام با وجود
حکــم صــادره ،اســتنکاف از اجــرای دســتور مقامهــای دولتی که اشــاره به
ابــاغ رئیــس مرکز ملی فضــای مجازی بــه وزارت ارتباطات بــرای کاهش
پهنای باند بینالملل و محدودســازی پیام رســانهای خارجی دارد؛ عدم
اجــرای مصوبات شــورای عالــی فضای مجــازی از جمله مصوبه ســال ۹۱
شــورا در مورد انسداد فیلترشکنها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت
از پیامرســانهای بومی است.همچنین رسیدگی به شــکایت مردم اهواز و
چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات ،شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان
کل کشــور از جهرمی و نیز شکایت ســازمان صداوسیما از جهرمی در مورد
اظهارنظــر او در مــورد بازپسگیــری فرکانسهــای بانــد ۷۰۰و ۸۰۰از دیگر
اتهامات وزیر ارتباطات مطرح شده است..
در آخرین لحظات تنظیم این خبر روابط عمومی دادســرای عمومی و
انقالب تهران اعالم کرد :پرونده قضایی آذری جهرمی با شــکایت تعداد
زیادی از اشــخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع
شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری
جهرمــی در پرونــده قضایی تشــکیل شــده بــرای وی ،نتیجــه گزارشهای
نهادهای مردم نهاد ،ضابطین و ارگان های مختلف بوده است که براساس
نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا
از اعــام جزئیــات آن معــذور است.دادســتانی تهــران ،با رد کــردن برخی
گمانه زنی ها و شــایعات منتشر شــده در فضای مجازی اعالم کرده است،
طی دو ســال گذشــته و در دور جدید دادســتانی تهران ،هیچ حکم قضایی
مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی ای صادر نشده است.
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هزینه کردند درحالی که این رقم در ســال 2019
حــدود 18.5میلیارد دالر و در ســال  2020نیز با
رشــد 17.6درصدی نســبت به ســال قبل از آن،
 21.75میلیارد دالر بوده است .گارتنر پیشبینی
کرده اســت که در ســال  2021این رقم به 25.8
میلیــارد دالر و در ســال  2022بــه رقمی معادل
 31.3میلیارد دالر برسد .رشد بازار ساعتهای
هوشــمند در نتیجه ورود کاربــران جدید به این
بازار اســت که در ســال  2021به موازات توســعه
تکنولوژیهــای پردازشــگرهای جدیــد و نســل
جدید باتریها با طول عمر بیشــتر و کمتر شدن
تعداد دفعات شــارژ ،به ســاعتهای هوشــمند
روی خوش نشان میدهند.
در گــزارش گارتنر همچنین بــه این موضوع
اشــاره شــده که وســایل و فناوریهای پوشیدنی
مرتبــط بــا گــوش و همچنیــن ســاعتهای
هوشــمند رشــدی بســیار خیره کننــده داشــتند
چراکــه کاربــران بــرای دورکاری ،فعالیتهــای
ورزشــی و همچنین ردیابیهای سالمت ،از این
وسایل بیشترین استفاده را میکردند.طبق این
گزارش ،میزان هزینه مردم جهان برای وسایل
و فناوریهای پوشیدنی مرتبط با گوش ازجمله
هدســتها و هدفونها هم تــا حدود 124درصد
نسبت به سال  2019نسبت به میزان سال 2019
افزایش داشــته اســت .این مؤسســه یادآور شــد

ایــن میــزان از  32.7میلیــارد دالر ســال 2020
بــه  39.2میلیــارد دالر در 2021رســیده و انتظار
میرود این رقم در ســال  2022به  44.1میلیارد
دالر برســد .گفتنــی اســت که در ســال  2019هم
ایــن رقم معادل  14.5میلیارد دالر بوده اســت.
گفتنی اســت که این رشــد در نتیجــه دورکاری و
برگزاری ویدئوکنفرانسها و درنتیجه نیاز بیشتر
کاربــران به آپدیت کــردن هدفونها و همچنین
تلفنهای هوشمند رخ داده است.
طبــق گزارش گارتنر دســتبندهای هوشــمند
نیز در ســال  2019بازار  5میلیارد دالری داشــت
امــا ایــن رقــم افــول داشــت و در  2020بــه 4.9
میلیــارد دالر رســید هرچنــد انتظــار مــیرود در
ســالهای  2021و  2022هــم بــه ترتیــب بازاری
معادل  4.9و  4.7میلیارد دالر داشته باشد.
بازار لباسهای هوشــمند هم در سال 2019
معــادل 1.3میلیــارد دالر در جهــان بــوده کــه
روندی روبه رشــد داشته و در سال  2020ارزش
آن به 1.4میلیارد دالر رســید .ارزش این بازار به
مــوازات بحران کرونا افزایش یافته و پیشبینی
میشــود در ســال  2021بــه 1.5میلیــارد دالر و
در ســال  2022بــه  2.16میلیــارد دالر برســد.
ی دیگر از فناوریهای پوشــیدنی مورد توجه
یک 
در گــزارش گارتنــر نمایشــگرهایی هســتند کــه
روی ســر نصب میشــوند و از آنهــا میتوان به
هدستهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
اشــاره کــرد .بــا توســعه صنعــت گیم در ســال
 2020بــه موازات ادامه دار شــدن بحــران کرونا
و اعمــال قرنطینه در بیشــتر نقــاط جهان ،بازار
این فناوری رشــدی چشــمگیر یافــت .البته این
هدســتها تنها در صنعت گیــم کاربرد ندارند
و در آموزش آنالین بویژه در رشتههای پزشکی
نیز بســیار پرکاربرد هستند .این فناوریها که در
ســال  2019بازاری به ارزش  2.77میلیارد دالر
داشتند در سال  2020این رقم به  3.41میلیارد
دالر رســید و انتظــار میرود این رشــد در ســال
 2021ادامه دار باشــد و ارزش بــازار این فناوری
پوشــیدنی به  4.05میلیــارد دالر برســد .گارتنر
همچنیــن پیشبینی میکند که در ســال 2022
نیــز بازار این هدســتها بــه  4.57میلیارد دالر
برسد.

احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه خالف قوانین است
باخبــر شــدیم علیــه
آذری جهرمــی وزیــر
ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات اعالم جرم شده
و وی بــه عنوان اولین وزیر
رضا ایازی
بعــد از انقــاب بایــد بــه
مشاور حقوقی
حوزه ارتباطات و
دادسرای فرهنگ و رسانه
فناوری اطالعات
ً
بــرود کــه ظاهــرا دلیلــش
اســتنکاف از حکم قضایی
درخصــوص فیلترینــگ
اینســتاگرام ،محــدود نکــردن پهنــای بانــد اینترنت
بینالملــل و پیامرســانهای خارجــی و انتقــاد از
صداوســیما اســت که موجب شــده کار وزیر جوان را
بــه چهــارراه گلوبندک بکشــاند و در ایــن مرجع وی
باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد.
بایــد گفت عملکرد یک وزیر نمیتواند مجرمانه
باشــد بــه دلیــل اینکــه فعالیتهایــی کــه یــک وزیر
انجام میدهد در چارچوب قوانین و مقررات است.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اصــاً نمیتواند
برخــاف قانــون و مقــررات و وظایــف و اختیــارات
وزارتخانه خود و احکامی که در قانون برنامه ششــم
توســعه آمــده یــا برخــاف دســتور ابالغــی رئیــس
جمهــوری و شــورای عالــی فضــای مجــازی عمــل
کنــد .اگــر دســتوری بــرای وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعــات مبنــی بــر فیلترینــگ شــبکه اجتماعــی
خارجی اینســتاگرام از سوی مرجع ذیصالحی ابالغ
شــده باشــد ،قطعــاً هــر مقامــی بایــد در چارچــوب
قانون دســتور را اجــرا کند .این دســتور میتواند یا از
سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی
فضــای مجــازی یــا اینکــه ماننــد دســتور فیلترینگ
پرماجرای تلگرام از ســوی مقام صالحیتدار قضایی
ابــاغ شــود؛ کــه تــا به حــال افــکار عمومــی از وجود
چنین دستوری مطلع نبوده است.
حــال این ســؤال پیــش میآید کــه آیا بــرای وزیر
ارتباطات دســتور قضایی مبنی بر فیلترینگ شــبکه
اجتماعی خارجی اینســتاگرام آمده اســت که وی از
آن دستور قضایی استنکاف کرده است؟ یا خیر؟
امــا اگــر دســتور قضایــی بــرای فیلتــر کــردن این
شــبکه اجتماعــی ماننــد پرونــده شــبکه اجتماعــی
تلگرام صادر شده باشد وزیر نمیتواند از اجرای آن
استنکاف کند ولی ما دستور قضایی را نمیبینیم که
مطرح شــده باشــد .اگــر کمیتههای مختلــف و افراد
مختلف خــارج از دســتگاه قضایی دســتوری دهند،
وزیر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دســتور را
اجرایی کرده و اینستاگرام را فیلتر کند.
نکته حائز اهمیت این اســت که فیلترینگ اساساً
در اختیــار وزیــر ارتباطــات نیســت ،بلکــه در اختیــار
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است .اگر
ایــن کمیته در زمینــه فیلترینگ اینســتاگرام با تمام
اعضای آن به صورت رســمی تشــکیل جلسه داده و
فیلتر آن تصویب شــده بنابراین اجرایی کردن آن از

نظــر فنی فقط در اختیــار وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعــات نیســت و نهادهــای دیگــری هــم در آنجا
میتواننــد اقــدام کنند پس بایــد گفت اساســاً تمام
فرآینــد فیلترینگ در دســت وزیر ارتباطات نیســت
بنابرایــن در اینجــا نمیتوانیــم جرمــی را بــه وزیــر
ارتباطات منتسب کنیم.
همانطــور کــه تأکیــد شــد چــون دســتور قضایی
صادر نشــده اســت ،اگر دســتور قضایی صادر شــده
بــود مانند پرونده تلگرام با وجــود عدم میل باطنی
وزیــر ارتباطات فیلتر میشــد که این اتفــاق نیفتاده
اســت .دوم اینکــه افزایش پهنــای بانــد در ماده 46
قانــون برنامه پنجم و ششــم توســعه آمده اســت و
ایشــان نمیتوانــد بر خــاف آنچــه قانونگــذار طبق
ســند برایــش تعییــن تکلیــف کــرده ،عمــل کنــد و
پهنــای بانــد را افزایش ندهد .ســند ششــم توســعه
وزارت ارتباطــات را الزام کرده اســت باید به گونهای
پهنــای بانــد افزایش پیدا کنــد که خانوارهــا حداقل
بــه  20مگابیــت دسترســی داشــته باشــند .و جالــب
توجه اینکه بخشــی از بودجهای که وزارت ارتباطات
دریافــت کرده هم برای توســعه پهن باند در کشــور
بــوده اســت .بودجــهای کــه خــود مجلــس شــورای
اســامی آن را تصویب کرده است .بنابراین آیا وزیر
ارتباطات میتوانسته است برخالف آن عمل کند؟
مهمتــر اینکــه نهادهــای دیگــری ماننــد دیــوان
محاســبات کشــور و ســازمان بازرســی کل کشــور
هــم نظــارت میکننــد و بایــد وزیر بــه آنهــا گزارش
عملکــرد دهد .چطور ممکن اســت که بــا تمام این
نظارتهــا و ســختگیریها وزیر ارتباطات بر اســاس
نظر شــخصیاش کاری ماننــد افزایش پهنــای باند
را انجــام دهنــد .این اقدام کار یکروزه نیســت بلکه
کاری اســت کــه سالهاســت در حــال انجام اســت.
چطور است که سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر
قــوه قضائیه در حــال فعالیت اســت ،در مناقصاتی
کــه منجر بــه افزایش پهنای باند شــده هیچ اقدامی
نکرده است .این سازمان قبل و حین و بعد از انجام
کارهــا در حــال نظارت اســت و ورود پیــدا میکند .و
جالــب این اســت کــه شــورای عالی فضــای مجازی
که سیاســتگذار این بخش است دستور الزم را صادر
کرده است.
فعــل وزیر مجرمانــه نمیتواند باشــد مگر اینکه
جرمی مرتکب شــود و خســارتی به کســی وارد کند،
میتوانــد تحــت پیگــرد قانونی باشــد اما بــه جهت
عملکــردش نمیتوانــد بــه جایی پاســخ دهــد بجز
رئیس جمهوری و مجلس.
از ســوی دیگــر در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
کســب و کارهــای زیــادی بنــا شــده و از ایــن محــل
بسیاری از مردم بخصوص در فضای کنونی با توجه
به شیوع بیماری کرونا در حال ارتزاق هستند؛ فیلتر
کــردن آن باعــث میشــود تمــام این کســب و کارها
تعطیــل شــده و عــده زیــادی از ارتــزاق آن هــم در
شرایط کنونی با مشکل مواجه شوند.

