شنبه  11بهمن 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7554

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

به دنبال شیوع کرونا و در سال ۲۰۲۱

وزیرارتباطاتخبرداد

میترا جلیلی
خبرنگار

سال  ۲۰۲۰با ظهور کووید ۱۹آغاز شد و
اقتصاد جهان در کشــاکش نبرد با یک
غول کوچک و ناشناخته با دردسرهای
زیادی مواجه شد .اما با ساخت و ارائه
چندیــن نمونــه واکســن کرونــا در چند
ماه اخیر ،امیدها برای توانمندی بشــر
به منظــور مقابله با ایــن پاندمی قوت
گرفتــه و اقتصاد جهان نیز به ســطحی
از آرامــش رســیده اســت .کمپانیهای
فنــاوری هــم در کنــار ســایر صنایــع ،با
امیــد بــه رشــد درآمدزایــی ،گامهایــی
بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت آی
تــی برداشــتهاند تاجایــی کــه مؤسســه
پژوهشی و تحقیقاتی گارتنر پیشبینی
کرده اســت میزان این ســرمایهگذاری
در ســال  ۲۰۲۱بــه  ۳.۹تریلیــون دالر
خواهد رسید.
ëëگام بلند صنعت آیتی
تازهتریــن گــزارش مؤسســه گاتنــر
نشــان میدهــد کــه بهدنبال بازگشــت
اقتصــاد بــه ســطحی از اطمینــان،
مدیــران حــوزه فنــاوری در ســال ۲۰۲۱
بین توسعه آی تی و درآمدزایی توازن
ایجــاد خواهند کرد و با ســرمایهگذاری
در ایــن صنعــت ،همــه بخشهــای
آیتی رشد خواهند یافت .این گزارش
همچنیــن نگاهــی بــه میــزان هزینــه
ی تــی در ســال
جهانــی در صنعــت آ 
 ۲۰۲۰داشــته و یــادآور شــده اســت که
این رقم رشــدی ۶.۲درصدی در ســال
 ۲۰۲۱خواهد داشــت و به  ۳.۹تریلیون
دالر میرســد درحالــی کــه در ســال
گذشــته و بهدلیل شیوع کرونا ،کاهشی
۳.۲درصــدی داشــته اســت و میــزان
ســرمایهگذاری در صنعــت آی تــی به
حدود  ۳.۶تریلیون دالر رسید.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،کمپانیهــای
کوچــک و بــزرگ صنعــت فنــاوری در
ســال گذشــته فضــای چندانــی بــرای
ســرمایهگذاری در تکنولوژیهــای
جدید و متنوع نداشتند چراکه بهدلیل
پاندمی کرونا مجبــور بودند همه توان
خــود را تنهــا در مأموریتهــای ویژه و

مهم قرار دهند و فعالیت تجاری خود
را تا حد امــکان در زمینههای مختلف
کاهــش داده و فقط در ابعاد مرتبط با
کووید ۱۹ســرمایهگذاری انجــام دهند.
موضوعــی کــه بــا افزایــش امیدهــا به
کشــف واکســن کرونا تــا حــدود زیادی
فضا را عوض کــرده وحاال دیگر انتظار
مــیرود کــه ایــن کمپانیهــای فناوری
به ســمت تکنولوژیهــای دیگری بجز
مــوارد مرتبــط بــا کرونا حرکــت کنند و
میــزان ســرمایهگذاری در این صنعت
بسیار باالتر از سال  ۲۰۲۰برود.
البته این مؤسســه همچنین هشدار
داده اســت کــه ایــن شــتاب در همــه
نقــاط جهــان یکســان نخواهد بــود .با
اینکــه برخی کشــورها بســرعت تالش
دارند تا مشکالت و عقب ماندگیهای
ســرمایهگذاری مربــوط به ســال ۲۰۲۰
خــود را در حــوزه صنعــت آی تــی
جبــران کننــد امــا دراین میــان مناطق
و کشــورهای مختلفــی در جهــان دیده
میشــوند که بهدلیل مشکالت فراوان
ناشی از شیوع کووید ۱۹که با آن دست
به گریبان هســتند تــوان چندانی برای
خــروج از ایــن رکــود ندارنــد و احتماالً
مدت زمان بیشــتری طول میکشــد تا
بتوانند دوباره به دوران طالیی خود در
عصر پیش از کووید۱۹بازگردند.
محققــان مؤسســه پژوهشــی گارتنر
پیشبینــی کردهانــد کــه حــاال دیگــر
مدیــران کمپانیهــای کوچــک و بزرگ
فناوری فرصت مناســبی دارند تا فراتر
از تأمیــن نیازهــا و تقاضــای ناگهانــی
دورکاری یــا تأمیــن نیازهــای مرتبــط با
ایجــاد فاصلــه اجتماعــی فناورانه فکر
کننــد و گامهــای بلندتــری را در حــوزه
رشــد و بهبود وضعیت صنعت آی تی
در جهــان بردارنــد کــه این ،خبر بســیار
خوبی محســوب میشود .این محققان
البتــه هرگــز کرونــا را در افق دیــد ۲۰۲۱
خــود محــو نکردهانــد و انتظــار دارنــد
کــه همچنــان جهــان در ســال  ۲۰۲۱بــا
ایــن بیمــاری همــراه باشــد و بــا وجود
کســب موفقیتهای علمی برای مهار
کوویــد ۱۹بخشــی از صنعت فنــاوری با

مشکالت ناشی از آن همراه خواهد بود.
«جــان دیویــد الوالک» از محققــان
ارشــد مؤسســه پژوهشــی گارتنــر
درایــن بــاره میگویــد :کووید۱۹عمــاً
تعــادل بســیاری از صنایــع و همچنین
کمپانیهــای فنــاوری را در جهــان
تغییــر داده اســت .ســطح باالتــری از
دیجیتالســازی فرآیندهــای داخلــی،
زنجیــره تأمیــن ،تعامالت با مشــتریان
و ارائــه خدمــات ،از تغییراتــی اســت
کــه انتظــار مــیرود صنعــت آی تی در
ســال ۲۰۲۱با آن مواجه باشــد و البته به
نظر میرسد که این موضوعها صنعت
آی تی را قادر میســازد تا بار دیگر روند
عصــر پیــش از کرونــا را در پیش بگیرد.
همچنیــن بایــد گفــت کــه بــه اعتقــاد
محققــان مؤسســه گارتنــر ،بزرگتریــن
تغییر در سالجاری ،نحوه تأمین مالی
فنــاوری اطالعــات و نــه لزومــاً میــزان
تأمین مالــی و ســرمایهگذاری در حوزه
آی تی خواهد بود.
ëëنــرم افزارهــای ســازمانی در صــدر
سرمایهگذاری
طبــق نمــودار ارائــه شــده توســط
محققــان گارتنر ،حــوزه نــرم افزارهای
سازمانی بیشــترین رشد سرمایهگذاری
را در سال ۲۰۲۱خواهند داشت .گزارش
مؤسســه گارتنــر نشــان میدهــد کــه با
توجــه بــه نیاز ادامــه دار جوامع بشــری
یهای
به دورکاری در سال  ،۲۰۲۱کمپان 
کوچــک و بــزرگ حــوزه فنــاوری و
صنعــت آیتــی در نــرم افزارهــای
مرتبــط با این بخش همچنان ســرمایه
گذاریهــای الزم را انجــام خواهنــد
داد .با اینکه در ســال  ۲۰۲۰شــاهد رشد
منفــی ۲.۴درصــدی میــزان هزینــه و
ســرمایهگذاری در این بخش در سراسر
جهــان بودهایــم بــا این حــال محققان
گارتنــر انتظــار دارند این حوزه در ســال
 ۲۰۲۱با رشــد  ۸.۸درصدی مواجه شود
کــه این ،باالترین رقم رشــد در جدول و
نمودار گارتنر محســوب میشود .طبق
این گزارش ،اگر شرایط به همین منوال
پیش برود این حوزه در ســال  ۲۰۲۲هم
شاهد رشد ۱۰.۲درصدی خواهد بود که

آیا روزگار پست تمام شده است؟

سواد برای نوشتن؛ پهنباند برای معیشت و اقتصاد

امیر ناظمی

رئیس سازمان فناوری اطالعات

ëëگذار به آینده
به این ترتیب پست که در دو دهه گذشته سرگرم توزیع انبوه «کارتهای هوشمند» در ایران بود
و هر روز تالش داشت تا قبوض بیشتر توزیع کند به نوعی باید گفت در حال یک پوستاندازی
اســت و این شــرکت در این پوســتاندازی بیش از گذشــته نیاز به ابزارهای الکترونیکی و ایجاد
زیرســاخت ارتباطاتی (ماننــد دادن  APIبرای خدمــات خود به فروشــگاههای دیجیتال) دارد.
پســت در این تغییر ماهیت میتواند بلندپروازانه فراتر از توزیع تبدیل به زیرســاخت لجستیک
شــود .فردایــی کــه در آن «انبــار بهعنوان خدمــت» ( )WaaSو مدیریــت ارســال کاال را بر عهده
دارد .امــا ایــن تغییر راهبرد ،تغییری کلیدی همراه با تغییر چارچوبهای پیشــین اســت .حتی
می تواندتغییر نگاه به پســت در چشــم مخاطبان و مردم نیز پر از چالش باشــد .پســت در این
خدمــات باید کامــاً رویکرد هزینه-منفعت داشــته باشــد .در حقیقت دیگر پســت یک وظیفه
حاکمیتی نیســت و باید هزینه توزیع خود را از مشــتری دریافت کند؛ در حالی که باید همزمان
بهرهوری الزم برای کاهش هزینهها را نیز داشته باشد .این شروع یک راه است؛ مفهوم پست در
حال پوســتاندازی است و در ســالهای آینده این بازیگر بیش از چند دهه پیش بازیگر کلیدی
خواهد بود.

نگــــــــــاه

ëëپست زیرساخت اقتصاد دیجیتال
واقعیت آماری نشان میدهد که در این چند سال با گسترش خریدهای آنالین و فروشگاههای
دیجیتالــی ،از  ۲۵تا  ۷۵درصد از کل مرســوالت پســتی در کشــور ،ناشــی از «اقتصــاد دیجیتال»
اســت .گــزارش ۶ماهــه نخســت تجــارت الکترونیــک نشــان میدهــد  ۶۷درصــد از کل تجارت
الکترونیک توسط شرکتهای پستی انجام میشود؛ که سهم شرکت ملی پست ۴۳درصد از کل
است .تنها ۱۹درصد از توزیع کاال توسط خود شرکتها و استارتاپهای فروشگاه دیجیتال انجام
میشود .از سوی دیگر حجم تجارت الکترونیک نسبت به زمان مشابه سال قبل ( )۱۳۹۸بیش
از  ۲۸۴درصد رشــد داشــته اســت؛ چیــزی نزدیک به ۳برابــر .در حقیقت پســت در حال تبدیل
شــدن به زیرســاخت کلیدی تجارت الکترونیک است؛ و به اندازه زیرساخت ارتباطی در توسعه
تجارت الکترونیک تأثیرگذار شــده اســت .اینکه این روزها نام پســت را بیشــتر از یک دهه قبل
میشنوید و این که دوباره سر و کار شما با پست و پستچی گره خورده است؛ جای تعجب ندارد.

ادامه از صفحه اول

نخستین تمبرهای ایرانی بازمیگردد به  ۱۲۴۷شمسی یعنی حتی پیش از سفر ناصرالدینشاه
بــه اروپــا .ســفرهای ناصرالدینشــاه مبــدأ ورود بســیاری از فناوریهــا ماننــد عکاســی یــا حتــی
تشــکیل نمایشــخانهها در ایــران اســت؛ امــا تمبــر پیــش از ایــن ســفر در ایــران منتشــر شــده
بود.امــا پــس از ایــن ســفر بــود کــه تمبــر رســمی بــا تحریــک مشــیرالدوله و بــا ارزش رســمی
 ۴ ،۲ ،۱و  ۸شاهی در چاپخانهای در فرانسه منتشر شد .پست ایران یکی از قدیمیترین نهادهای
مدرن ایران است؛ قانون پست نتیجه مجلس سوم شورای ملی و مربوط به  ۱۲۹۴شمسی است.
در حقیقت پســت اصلیترین ابزار ارتباط میان انســانها با همدیگر بوده اســت؛ تا پیش از سیر
فناورانه تلگراف ،تلفن و نهایتاً شــبکههای اجتماعی .با آمدن فناوریها اغلب فناوری پیشــین
یا حذف یا دچار تغییراتی کلیدی می شــد و پســت نیز در روزگار شــبکههای اجتماعی و اقتصاد
دیجیتال دچار چنین سرنوشتی شد در حقیقت باید گفت پست دو دوره مأموریتی را پشت سر
گذاشته است و اکنون در حالگذار به دوره سوم است:
ارتباطات انسان-انسان :نخستین کارکرد پست و اولین خاطرهای که از پست در ذهن ماست.
ارتبــاط سازمان-انسان/ســازمان :اما با آمدن تلفن کارکرد شــرکتهای پســت تبدیل شــده بود
بــه توزیــع ابالغیههای دولتی ،قبوض ،مکاتبات اداری و نهایتــاً توزیع تبلیغات .در حقیقت یک
ســوی هر مرســوله پستی سازمانی بود؛ یا دولتی برای توزیع مکاتبات و ابالغ و قبض یا سازمانی
خصوصی برای توزیع تبلیغ و قبض و...
دوره دوم نیز با گسترش ابزارهای دیجیتال بسرعت تمام شد .در حقیقت ایمیلها ،سامانههای
اداری و اپلیکیشنها جایگزین پستچیها شدند.
اما دوره سوم در این سالها آغاز شده است:

رقم جالب توجهی است.
ی دیگر از بخشهایی که مؤسسه
یک 
گارتنــر انتظار دارد صنعــت آیتی در
ســال  ۲۰۲۱در آن ســرمایه گذاریهای
مناســبی انجــام دهــد ،دســتگاههای
دیجیتــال و الکترونیــک اســت .طبــق
گــزارش گارتنــر میــزان هزینــه جهانی
بــرای دســتگاههای مختلــف حــوزه
آی تــی در ســال  ۲۰۲۰کاهشــی ۸.۲
درصــدی داشــته اســت درحالــی که با
توجــه بــه تغییر و تحوالت گســترده در
حوزه صنعــت آی تی ،انتظــار میرود
ایــن بخــش در ســال  ۲۰۲۱رشــد ۸
درصــدی را به خود اختصاص بدهد و
عمالً جایگاه دوم رشــد سرمایهگذاری
در صنعــت آیتی در ســال  ۲۰۲۱را به
خود اختصاص خواهد داد.
پیشبینی میشــود در ســال ۲۰۲۱
میزان ســرمایهگذاری در این بخش به
 ۷۰۵.۴میلیــارد دالر برســد .دلیل این
رشــد نیــز بــه فاکتورهایــی بازمیگردد
که بــازار ایــن وســایل دیجیتــال را داغ
میکننــد .در ســال  ۲۰۲۱میــزان تقاضا
برای در اختیار گرفتن ابزارها و وســایل
مرتبــط بــا دورکاری کارمندان سراســر
جهــان ازجمله لپ تاپها و دوربینها
همچنــان ادامــه دار خواهــد بــود و

بخــش عمــدهای از جهــان همچــون
دانشآمــوزان از کالسهــای درس
سنتی محروم هســتند .ازآنجا که کرونا
بــه آنهــا اجــازه نمیدهــد ارتباطاتــی
همچون گذشته داشته باشند بههمین
دلیل بازهم فنــاوری و صنعت آیتی
در ایــن بخشهــا ،حرفهــای زیــادی
بــرای گفتــن دارد .ازآنجــا که کشــورها
همچنــان در ســال  ۲۰۲۱آمــوزش از
راه دور را تجربــه خواهنــد کــرد میــزان
تقاضــا بــرای تبلــت و لپتاپهــای
دانشآمــوزی بــاال خواهــد مانــد .این
مؤسســه همچنیــن پیشبینــی کــرده
است که میزان سرمایهگذاری صنعت
آی تی برای دورکاری در ســال  ۲۰۲۱به
۳۳۲.۹میلیارد دالر میرســد که نشان
از رشد ۴.۹درصدی دارد.
طبق گــزارش گارتنر ،میــزان هزینه
کمپانیهــای کوچک و بــزرگ فناوری
در حوزه دیتاسنترها هم در سال ۲۰۲۰
نســبت به  ۲۰۱۹هیچ رشــدی نداشــته
امــا انتظار مــیرود که با تغییر شــرایط
جهــان ،ایــن بخــش در ســال ۲۰۲۱
شــاهد رشد ۶.۲درصدی باشد و حدود
۲۳۰میلیارد دالر در آن سرمایهگذاری
انجام شود.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه

درمجمــوع در ســال  ۲۰۲۰میــزان
ســرمایهگذاری بــرای صنعــت آیتی
در دنیــا حــدود  ۳.۶تریلیــون دالر بود
درحالــی کــه ایــن رقــم در ســال ۲۰۲۱
بــه  ۳.۹تریلیــون دالر میرســد .ایــن
مؤسســه پژوهشــی همچنین پا را فراتر
گذاشــته و بــرای ســالهای بعــد نیــز
پیشبینیهایــی ارائــه داده و یــادآور
شــده اســت کــه اگــر اوضــاع بــا همین
منــوال پیــش بــرود و مشــکل تــازهای
جهــان را درگیــر خــود نکنــد ،در ســال
 ۲۰۲۲شــاهد افزایش میــزان هزینه در
صنعت آی تــی با حــدود  ۴.۱تریلیون
دالر در سراســر دنیــا خواهیــم بــود که
رقمی بســیار چشــمگیر و جالب توجه
اســت .البتــه گفتنی اســت کــه پیش از
ایــن مؤسســه پژوهشــی گارتنــر رشــد
کمتری بــرای میزان هزینه در صنعت
آیتی در ســال  ۲۰۲۱پیشبینی کرده و
در گزارشهــای تحقیقــی خــود یادآور
شــده بود که در این سال ،کمپانیهای
فعال در صنعت آیتی رقمی معادل
 ۳.۸تریلیون دالر در این بخش هزینه
خواهند کــرد .حال بایــد منتظر ماند و
دید تــا پایــان  ۲۰۲۱در صنعت آیتی
جهان چه میزان سرمایهگذاری انجام
خواهد شد.

بــازار کامــل و ایــدهآل بــا ویژگیهایــی ماننــد «رفتــار عقالیی»،
«دسترســی به اطالعــات» (یا همــان «عدم تقــارن اطالعات»
به زبان اقتصاد) یا «جابهجایی ســریع عوامــل تولید» در متون
اقتصــادی یــاد میشــود؛ امــا بازار اســت کــه بــا ابــزار دیجیتال
میتوانــد از همیشــه بازارتر شــود .پلتفرمهــای دیجیتال یعنی
جایی که مشــتریان اطالعــات کاملی دارند از قیمتهای ســایر
عرضهکننــدگان و ویژگیهــای متمایزکننــده آن کاال یا خدمت؛
فنــاوری اطالعات اســت که امــکان جابهجایی عوامــل تولید را
ســریعتر فراهم میکند .اما ایــن ویژگیهای بــازار در هیچ بازار
فیزیکی به پای بازارهای مجازی و پلتفرمها نمیرسد؛ جایی که
مقایســهها امکانپذیرتر میشــود .پهنباند به این معنا الفبای
اصلــی بازار اســت .دولتها اگر میخواهند بازار را شــکل دهند
و از آن محافظــت کننــد چــارهای ندارنــد جــز آنکه دسترســی
پهنباند را تضمین کنند.
وقتی از پهنباند صحبت میشــود؛ از زیرســاخت دسترسی
مــردم و فراگیرشــدن بهرهگیــری از ابزارهای دیجیتــال و نهایتاً
پلتفرمهایــی صحبت میشــود که در دنیای امــروز جزء حیاتی
بازارها هستند.
مطالعات بانک جهانی نشــان میدهد که توسعه پهنباند
یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بر رشــد اقتصادی اســت .مطالعات
انجــام شــده روی کشــورهای  OECDنشــان میدهــد رشــد
۱۰درصد در نرخ نفوذ اینترنت میتواند رشــد اقتصادی نیروی
کار را ۰.۰۳۵درصــد افزایش دهد .این در حالی اســت که رشــد
۱۰درصــد پهنبانــد در این کشــورها توانســته اســت بیــن  ۰.۹تا
۱.۵درصــد درآمــد ســرانه را افزایــش دهــد .بررســی اقتصادی
کشــورهای بــا درآمد بــاال در ســال  ۲۰۰۹نشــان داد بــه ازای هر
۱۰درصد رشــد در پهنباند۱.۱۲ ،درصد رشــد در تولید ناخالص
داخلی کشــورها مشاهده شــده است؛ در حالی که همین امر در
کشــورهای با درآمد متوســط و پایین تا حد ۱.۳۸درصد رشد در
 GDPرا نیز نشان میدهد .مطالعات اخیر ( )۲۰۱۷در امریکای
التیــن نشــان میدهد بــه ازای افزایــش هر ۱۰درصد نــرخ نفوذ
پهنباند ،رشــد اقتصــادی (تولید ناخالص داخلــی) بین  ۱.۲تا
۱.۹درصد افزایش یافته است.
بهعبارتــی در دنیای امروز همانطور که ســواد برای نوشــتن
ضــروری اســت؛ پهنباند هم بــرای رشــد اقتصــادی پیشنیاز
اســت! کســی که بــا پهنباند مخالفــت میکنــد؛ در حقیقت در
حال مخالفت با رشد اقتصادی و معیشت مردم است.
در ســال  ۹۲زمانــی که دولــت یازدهــم کار خــود را آغاز کرد
نــرخ نفوذ اینترنت در حــدود ۲۲درصد بــود (دادههای جهانی
)ITU؛ در حالی که کشــورهای توســعهیافته باالتــر از ۷۰درصد
و کشــورهای در حال توســعه نیز بســیار باالتر از ایران در ســطح
۴۵درصد دسترســی قرار داشتند ،مانند ترکیه آن روزها .تعداد
کل مشــترکین پهنبانــد ثابت در آن روزهــا در حدود  ۵میلیون

و موبایــل در حــدود ۳۰۰هــزار مــورد بــود .هرچنــد در آن زمان
معنــای پهنبانــد متفاوت از امروز بود و با رشــد فنــاوری مدام
معنای پهنباند (و ســرعتی کــه پهنباند نامیده میشــود) نیز
ارتقا مییابد .اما امروز تعداد مشترکین پهنباند در ایران از مرز
 ۸۷میلیون گذر کرده اســت .نرخ نفوذ باالتر از متوســط جهانی
و کشــورهای همسطح شده اســت (مثالً آن تفاوت ۵۰درصد با
ترکیه برطرف شــده اســت) .به عبارتی ما نه تنها باید به اندازه
کشــورهای دیگر توســعه پیدا میکردیم؛ بلکه بایــد جبران این
شــکاف ،که با تحلیلهای نادرســت به کشــور تحمیل شده بود،
نیز انجام میشــد .جبران عقبماندگی نیاز به توســعه ســریع
داشــت و تحریمهــا نیــز بــر این ســنگینی میافــزود .این رشــد
عجیب منجر به آن شــده اســت که امســال برای ســومین سال
متوالی ایران بهعنوان یکی از دو کشــور پررشــد جهانی در حوزه
دسترســی پهنباند ،بنا به محاسبات سازمان جهانی مخابرات
( )ITUقــرار گرفتــه اســت .فاصلــه انــدک ایــران بــا کشــورهای
توسعهیافته جهانی نشاندهنده رشد مناسبی است؛ رشدی که
اگر پیش از کرونا محقق نشــده بود؛ قطعاً سختیهای این دوره
را چندین برابر میکرد.
رشــد اقتصــادی دیجیتــال در ایــران وابســته بــه گســترش
ســطح دسترســی پهنباند امکانپذیر اســت .اقتصاد دیجیتال
که تا زمان رشــد نســل ســوم و چهــارم اینترنت همراه در ســال
 ۹۵ســهمی نزدیــک بــه ۲درصد داشــت در ســال  ۹۷به ســهم
۶.۴درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسید.
پلتفرمهای گسترده اقتصاد دیجیتال در کشور در سالهای
اخیــر نــه تنهــا ســهم خوبــی از اقتصــاد کشــور را در اختیــار
گرفتهانــد؛ بلکــه یکــی از مهمترین میزبانــان نیروهای نخبه و
تحصیلکــرده کشــور نیز هســتند .این شــرکتها اغلب بهترین
میزبانان و جذبکنندگان جوانان تحصیلکرده و خالق کشــور
بودهانــد و یکــی از مهمتریــن نیروهایــی کــه توانســته گاهی تا
حــدی در برابر جذابیتهــای مهاجرت ایــن نیروها وضعیت
را بهبــود بخشــد .هرچند ارزش پلتفرمهــای اقتصاد دیجیتال
در ســهم اشــتغال نیروهای کار با مهارت پایین و متوســط نیز
بسیار باال بوده است.
بررسیهای جهانی بخوبی نشان میدهد پهنباند زیربنای
رشد اقتصادی است؛ به همین دلیل اگر کسی در مورد معیشت
و اقتصاد صحبت میکند ،اما با رشد دسترسی پهنباند مخالف
اســت ،نماد تناقضگویی است.اگر معیشت مهم است؛ یعنی
باید دسترســی پهنباند را گســترش داد و به عکس؛ اگر کسی با
دسترسی پهنباند مخالفت کرد؛ او بدون تردید معیشت مردم
را نشانه گرفته است.
بــه او کــه دوســت دارد داســتان خــودش را بنویســد؛ باید از
«الــف» آغاز کنیم؛ اما او حتی «الــف» را نمیگوید تا مباد «ی»
را بیاموزد!

اخـــــــــبار

سرمایه گذاری در «آیتی» به  3/9تریلیون دالر میرسد

 ۵۹هزار روستایی به اینترنت متصل شدند

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از اتصــال بیــش از  ۵۹هزار روســتایی به
اینترنت طی کمتر از دو ماه خبر داد.
بــ ه گزارش ایرنــا« ،محمدجــواد آذریجهرمــی» و تیم توســعه ارتباطات
روســتایی وزارت ارتباطات از اوایل آذرماه برای اتصال روســتاهای سیســتان و
بلوچستان به اینترنت برنامهریزی کردند .اوایل دیماه وزیر ارتباطات همراه
با معاونان خود به مدت  ۱۰روز در استان سیستان و بلوچستان مستقر شد تا به
صورت میدانی پیگیر اتصال روستاهای این استان به اینترنت شود.
جهرمی در اینســتاگرام خود گزارشی از آخرین وضعیت اتصال روستاهای

استان سیســتان و بلوچســتان به اینترنت ارائه کرد .او نوشت :عملیات اتصال
روســتاهای محروم سیســتان و بلوچســتان به شــبکه ملی اطالعات و اینترنت
پیشرفت خوبی دارد .وی افزود :برخی اپراتورها عالی عمل کردند و برخی هم
خوب بودند .همه در حال تالش هســتند تا اینترنت در تمام نقاط سیســتان و
بلوچستان در دسترس باشد .وزیر ارتباطات تصریح کرد :به برخی از دالیل که
بزودی توضیح خواهم داد کمی از برنامه عقب هستیم .بزودی مجدداً به این
استان سفر خواهم کرد تا برخی برنامهها را تغییر بدهیم تا این عقبماندگی
جبران شود .از تاریخ  ۲۰آذر تا  ۸بهمن  ۱۳سایت همراه اول ۴۲ ،سایت ایرانسل،
 ۱۶سایتهای وب در روستاهای سیستان و بلوچستان نصب و راهاندازی شد که
بواسطه آن اکنون  ۵۹هزار و  ۱۷۴نفر میتوانند براحتی از اینترنت استفاده کنند.
اپراتورها در حال تجهیز  ۳۴سایت دیگر هستند تا از این طریق  ۱۱هزار و  ۹۵۰نفر
دیگر در روستاهای سیستان و بلوچستان به اینترنت متصل شوند.

بادعوتکتابخانهملیازفناورانصورتمیگیرد

رفع چالش فهرستنویسی تحلیلی با هوش مصنوعی

مرکز نوآوری و توســعه کســب و کارهای داده محور ســازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران در نظر دارد ،با برگزاری رویدادی فناورانه ،تیمهای فناور را به رقابت
در چالش مسأله فهرستنویسی تحلیلی با کمک هوش مصنوعی دعوت کرد
و قرار اســت برای بهترین ایده زمینه برای عقد قرارداد با این ســازمان فراهم
شــود .بــه گزارش ایســنا ،رویــداد نوآورانه «لیبتک  »۲از ســوی مرکز نــوآوری و
توســعه کســب و کارهــای داده محور ســازمان اســناد و کتابخانه ملــی ایران با
موضوع چالش تشخیص موضوع ( ،)Topic Detectionدر حوزه فناوریهای
کتابخانهای و اســتفاده از هوش مصنوعی به منظور پردازش داده و شناسایی
موضوع آن ،در دو مرحله برگزار میشود.
در مرحلــه اول از تمامی افراد ،تیمها و شــرکتها دعوت میشــود در این
رویــداد ثبــت نام کنند و پــس از ثبت نام ،دسترســی به دادههــای الزم جهت
شــرکت در چالش در اختیار شــرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و رقابت آغاز
میشــود .ایــن مرکز نــوآوری به هر یک از شــرکت کننــدگان فضــای پردازش
رایگان ارائه میدهد و شــرکت کنندگان باید تا تاریخ تعیین شــده ،مدل خود
را ارتقا داده و در روز آزمون ارائه دهند .آزمون دقت ســنجی مدل در تاریخ ۱۲
اســفندماه برگزار خواهد شد .در مرحله دوم پس از بررسی مدلهای آموزش
داده شده ۵ ،شرکت کننده برتر انتخاب میشوند و از این  ۵تیم به منظور ارائه
حضوری مدل خود دعوت به عمل میآید و در نهایت ،پس از داوری و بررسی
نهایی تیمهای برتر معرفی خواهند شــد .برای تیمهای برتر عالوه بر اعطای
جایزه نقدی معادل  ۵۰میلیون تومان ،امکان عقد قرارداد با سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران در نظر گرفته شده است.

درشهرشنژن

ناوگان تاکسیهای خودران در چین راهاندازی شد

شرکت اتوایکس سرویس ناوگان تاکسیهای خودران را برای عموم مردم در
شهر «شنژن» چین ارائه کرده است.
بــ ه گــزارش مهر ،یک شــرکت چینی ب ه نــام «اتو ایکس» ســال گذشــته با
همکاری «علی بابا»تاکســیهای روباتیک را آزمایش کرد .ماه گذشته نیز این
شرکت نخستین پروژه پایلوت خودروی بدون راننده را در شهر شنژن اجرا کرد.
اکنون اتو ایکس این طرح را برای عموم مردم ارائه کرده است.
ساکنان شنژن که خواهان استفاده از «ربوتاکسی» هستند ،میتوانند در این
ت نام و در این شهر شلوغ تردد کنند؛ در این طرح پایلوت هیچ
طرح پایلوت ثب 
رانندهای پشت فرمان حضور ندارد .اتو ایکس برای پشتیبانی از سرویس جدید
یک مرکز پشــتیبانی راهاندازی کرده که مجهزتر از مراکز شانگهای و شهرهای
دیگــر اســت و بــه چند تأمین کننــده اینترنت متصل اســت .ربوتاکســی کامالً
خودران مذکور در حقیقت یک مینی ون کرایســلر پاســیفیکا است که ترکیبی
از دوربینهــای وضــوح بــاال ،لیدار و رادارهــای دوربرد را در خــود دارد و مجهز
به ســطح ۴و ۵قابلیتهای خودران است .مسافران این تاکسیهای روباتیک
میتوانند در هر نقطه از سفر با پرسنل پشتیبانی صحبت کنند.

جایگاه برتر بازار تلفن همراه در دستان اپل

فــروش کــم ســابقه آیفون ،شــرکت اپل را بــه جایگاه شــماره یک بــازار تلفن
هوشمند جهان رساند و سامسونگ و هواوی پایینتر از این شرکت ایستادند.
به گزارش ایســنا ،شــرکتهای تحقیقات بازار کاناالیز و کانترپوینت برآورد
کردنــد فروش آیفون در ســه ماهــه چهارم ســال  ۲۰۲۰به حــدود  ۸۲میلیون
دســتگاه رســید که رکورد باالی جدیدی برای اپل بود و این شرکت را فروشنده
شماره یک بازار تلفن هوشمند ساخت.
فــروش سامســونگ در طی همین مــدت بیش از  ۱۰درصــد کاهش یافت
و به بیش از  ۶۲میلیون دســتگاه رســید .شــرکتهای شــیائومی ،اوپو و ویوو در
جایگاههای ســوم ،چهارم و پنجم ایستادند در حالی که فروش هواوی پس از
تحریمهای امریکا و محروم شدن این شرکت از دسترسی به قطعات کلیدی
امریکایــی ۴۱ ،درصــد کاهش یافــت .امبر لیو ،تحلیلگر شــرکت کاناالیز گفت:
هواوی در نتیجه تحریمهای امریکا ،در بیشتر بازارها پسروی داشت .تصمیم
این شرکت برای فروش برند  Honorممکن است تصمیم مهمی باشد زیرا
این برند تحت محدودیتهای مشابه هواوی قرار نمیگیرد .هواوی این برند
را در اواخر سال گذشته فروخت و به این برند ارزان قیمت فرصت داد بتواند
دوباره قادر به تأمین قطعات مورد نیازش باشد .هواوی در ایمیلی اعالم کرد
طی ســال گذشــته کســب و کار تلفن هوشمند این شرکت رشــد قوی داشت و
تبلت ،رایانه شخصی و دستگاههای پوشیدنی رشد قابل مالحظهای داشتند.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،آیفون جدید درآمد اپل را برای نخستین بار به
بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر رساند و تیم کوک ،مدیرعامل اپل به خبرنگاران اعالم
کرد پاسخ مصرف کنندگان به مدلهای جدید آیفون با وجود ادامه همهگیری
کووید ۱۹مشتاقانه بوده است.

