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با اجرای برگزیت

وزیر ارتباطات:

اروپا در هوش مصنوعی از امریکا شکست خورد
خبرنگار

هــوش مصنوعی یکــی از فناوریهایی اســت که
آینــده جهان را میســازد و کشــوری عنوان قدرت
برتــر جهــان را یــدک خواهــد کشــید کــه در ایــن
زمینه ،ســرمایهگذاری و پیشــرفتهای بیشــتری
داشــته باشد چراکه این فناوری میتواند در حوزه
ســامت ،امنیت ،مالی ،نظامــی و ...برتریهایی
ایجــاد کنــد .تازهتریــن گزارشها نشــان میدهد
کــه امریکا همچنان در توســعه هــوش مصنوعی
پیشــتاز اســت امــا همیــن گــزارش ،نگرانیهایی
بابت تالشهای چین در این حوزه دارد و معتقد
است که امریکا و اتحادیه اروپا باید بشدت مراقب
چین باشــند چراکه میتوانــد در آیندهای نزدیک
امریــکا را کنار بزند .این گزارش ها همچنین یکی
از دالیــل ناکامــی اتحادیــه اروپــا در زمینــه هوش
مصنوعی را برگزیت عنوان می کنند.
ëëبرندههای هوش مصنوعی
در گوشــه و کنــار جهــان کمپانیهــای فعــال در
حــوزه هوش مصنوعی بیشــترین جذب ســرمایه
را دارند و هرهفته شــاهد انتشــار مقاالتــی درباره
الگوریتمهــای مختلــف هــوش مصنوعــی از
دانشــمندان دنیا در مؤسســات تحقیقاتی هوش
مصنوعی هستیم .همه این موارد مهر تأییدی بر
این موضوع اســت که مسابقه بینالمللی هوش
مصنوعی آغاز شــده ولی ســؤال اینجاســت که در
شــرایط فعلی برنده این حوزه کیست؟ تازهترین
گــزارش مرکــز Center for Data Innovation
در امریــکا نشــان میدهــد ایــن برنــده نمیتواند
اتحادیــه اروپا باشــد .تنهــا کافی اســت نگاهی به
پیشــرفتهای هوش مصنوعی در چیــن ،امریکا
و اتحادیه اروپا در دو ســال گذشــته داشــته باشیم
و آنهــا را بــا همدیگر مقایســه کنیم .ایــن گزارش
نشان از پیشتازی امریکا در جهان دارد و همچنین
نشان میدهد که چین در حال تالش برای هرچه
کم کردن فاصله و شــکاف خود با امریکاســت اما
اتحادیه اروپا همچنان رو به عقب میرود.
در ایــن گــزارش 6شــاخص مرتبــط بــا هــوش
مصنوعــی یعنــی اســتعدادهای انســانی،
فعالیتهــای تحقیقی ،زیرســاختهای ســخت
افــزاری ،فعالیتهــای توســعه تجــاری ،نــرخ
پذیــرش و دردســترس بــودن دیتــا در ایــن ســه
منطقــه جهــان مورد بررســی قــرار گرفته اســت.
طبــق این گــزارش ،امریکا در این مســابقه هوش
مصنوعی با کسب 44.6امتیاز در جایگاه نخست
قــرار گرفت و پــس از آن چین و اتحادیــه اروپا به
ترتیب با  32و  23.3امتیاز در ردیف دوم و ســوم
جای گرفتند.
طبق این گزارش یکی از بزرگترین تفاوتها میان
این کشورها ،میزان سرمایهگذاری در حوزه هوش
مصنوعی است .اســتارتاپهای هوش مصنوعی
در امریکا در ســال گذشته بیش از 14میلیارد دالر

از  VCو شــرکتهای خصوصــی ســرمایهگذاری
دریافــت کردند که این رقم 8میلیــارد دالر بیش
از چیــن و بســیار بیــش از اســتارتاپهای اتحادیه
اروپاســت کــه تنهــا 3.2میلیــارد دالر در ایــن
بخش ســرمایه دریافــت کردند( .ســرمایهگذاری
خطرپذیر  VCســرمایهای اســت کــه از گروههای
سرمایهگذاری دریافت میکنید که با استارتاپها
و کسب و کارهای کوچک کار میکنند).
همچنیــن درایــن گزارش آمده اســت کــه امریکا
28هــزار اختــراع مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی را
ثبت کرده در حالی که این رقم برای چین حدود
2هــزار و 985مــورد و بــرای اتحادیــه اروپــا تنهــا
691مورد بوده است .در سال گذشته کمپانیهای
امریکایــی حــدود 124میلیــارد دالر در تحقیقات
خود هزینه کردهاند که این رقم 8.5برابر بیش از
اتحادیه اروپا و 5.2برابر بیش از چین است.
امریــکا در زمینــه کیفیــت مطالعــات پژوهشــی
نیــز باالتــر از چیــن و اتحادیــه اروپــا جــای گرفته
اســت .با وجود تــاش فراوان چین بــرای برابری
کــردن بــا امریــکا در ســاخت تراشــهها ،ایــن
کشــور همچنــان از نظــر شــاخصهای مرتبــط با
صنعــت ( semiconductorنیمهرســاناها) و
طراحی تراشــهها پیشــتاز اســت( .نیمه رســاناها
در دنیــای امــروز نقشــی اساســی دارنــد و تقریبــاً
همه دســتگاههایی که اســتفاده میکنیــم ،مانند
گوشیهای همراه ،تبلتها ،رایانهها ،رادیوها و...
به آنها وابستهاند).
امــا چیــن چگونــه تــا ایــن حــد در حــوزه هــوش
مصنوعــی بــه امریکا نزدیک شــده اســت؟ چین
هــم در زمینه کمیت و هم کیفیت ،رشــد شــایان
توجهــی داشــته و نشــانه آن هم افزایــش تعداد
ســوپرکامپیوترهای پیشــرفته ،میــزان تولیــد دیتا

و داده وافزایــش تعــداد کمپانیهــای مرتبــط بــا
ســرویسهای نــرم افــزاری هــوش مصنوعــی در
چیــن اســت کــه نشــان میدهــد در اســتراتژی و
سیاســتی کــه در پیــش گرفتــه هــوش مصنوعــی
در رأس قــرار دارد و امریــکا و اتحادیــه اروپــا باید
در پاســخ به این اســتراتژی ،سیاســتی درست در
پیش بگیرند .چین از ســال  2012تاکنون در زمینه
تعداد سوپرکامپیوترها سهم خود را 3برابر کرده
اســت و درحــال حاضــر  214ســوپرکامپیوتر برتــر
در لیســت  Top500که هرســال منتشــر میشــود
بــه چیــن اختصــاص دارد درحالــی که ایــن رقم
بــرای امریکا  113عــدد و برای اتحادیــه اروپا تنها
91سوپرکامپیوتر است.
ëëمهاجرت اجباری از اروپا
در ایــن گــزارش بهدالیل عقــب مانــدن اتحادیه
اروپا در میدان مسابقه هوش مصنوعی هم اشاره
شده است.برخی از محققان دلیل آن را برگزیت
(خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) میدانند ،چراکه
بریتانیا 57درصد از مجموع سرمایهگذاری برای
کل کمپانیهــای هــوش مصنوعــی در اتحادیــه
اروپــا را بهخــود اختصاص داده اســت و محققان
معتقدند که برگزیت در چند ســال آینده ،ســبب
میشــود تا میزان ســرمایهگذاری در حوزه هوش
مصنوعی در اتحادیه اروپا کاهشی چشمگیر پیدا
کند .به این ترتیب شکاف بین امریکا و کشورهای
عضــو ایــن اتحادیــه در زمینــه ســرمایهگذاری در
هوش مصنوعی روزبــهروز افزایش خواهد یافت
کــه ایــن موضوع به نفــع چیــن خواهد بــود تا در
رقابــت تنگاتنــگ بــا امریــکا راحتتــر خــود را به
صدرنشینی نزدیک کند.
بریتانیا خانه بســیاری از پیشــتازان فناوری هوش
مصنوعــی اروپایی اســت و محققان معتقدند که

از نوع دیگر

رانندگــی روی شیشــه ماشــین نقــش میبنــدد و
همچنین بدون اینکه نیازی باشــد از تلفن همراه
در طول رانندگی استفاده کند ،نقشه مسیر به وی
نشان داده میشود و به این ترتیب حواس راننده
پرت نمیشود.
سیســتم صوتی ویــژه :با کمک ایــن پلتفرم جدید
هریــک از مســافران در خودروهــای آینده فضای
صوتــی مخصــوص بــه خــود را خواهند داشــت و
همچنیــن هنگام گــوش دادن به موزیــک در این
خودروهــا ،صــدای موتــور و آلودگیهــای صوتــی
مربوط به جاده نیز حذف میشوند.
مولتــی مدیا :ایــن ویژگی از تعــداد زیادی صفحه
نمایشــگر بــا کیفیت موجــود در خــودرو حمایت
میکنــد و بــه ایــن ترتیب هریــک از مســافران در
خودروهای آینــده میتوانند نمایشــگر ویژه خود
را انتخاب کرده و فیلــم ،کارتون ،موزیک و ...را در
طول سفر مشاهده کنند.

مجید کثیری

نگاه

علیرضــا احمدی /به یمن وجود تراشــههای ریز و
خارقالعاده و همچنین پلتفرم خاصی که ازسوی
کمپانــی کوالکــوم ارائــه شــده ،خودروهــای آینده
احتماالً از کامپیوتر رومیزی و خانگی فعلی شــما
بسیار پیشرفتهتر خواهند بود.
کوالکــوم از نســل چهــارم تراشــههای پلتفــرم
خودرویــی اســنپ دراگــون خــود رونمایــی کــرده
کــه میتوانــد انقالبــی در صنعــت خودروســازی
جهــان بویــژه خودروهای لوکس ایجــاد کند .این،
موضوعــی اســت که ســالها همــه خودروســازان
بهدنبال آن بوده و تالش داشــتهاند تا خودروهای
خود را مدرن و فناورانه کنند و حاال بهنظر میرسد
تا رســیدن به این آرزو ،زمان زیــادی باقی نمانده
است.
آخریــن نســخه پلتفــرم خودرویی کوالکــوم عمالً
سیســتمهای محاسبات ابری پیشــرفته ،یادگیری
ماشــینی ،دید رایانــه ای و مجموعه سنســورهایی
را درون یک تراشــه با یکدیگر ترکیب کرده اســت؛
آن هــم تراشــهای کــه چنــدان بزرگتر از یک ســکه
نیســت« .ناکــول دوگال» معــاون ارشــد بخــش
خــودرو کوالکــوم دراین بــاره گفت :ما در تالشــیم
تــا پیشــرفتهترین راهکارهای دیجیتــال را در بدنه
خــودرو بــه کار بگیریــم و درواقــع میتــوان گفــت
که هدف ما از ســاخت این تراشــه پــرکار ،به نوعی
راحتتر و ایمن کردن رانندگی و همچنین سرگرم
شدن مسافر در طول سفر بوده است .همچنین با
ساخت این تراشــه میخواهیم خودروسازان را به
هوش مصنوعــی( )AIنزدیکتر کنیــم .وی ادامه
داد :این تراشه درواقع قلب پلتفرم Snapdragon
 Automotive Cockpitمحســوب میشــود .البته
باید گفت که یک تراشــه به تنهایی نمیتواند یک
خودرو معمولی را به یک خــودرو خودران تبدیل
کند .برای این تبدیل عالوه بر تراشه ،نیازمند ایجاد
شــبکه و همچنین اســتفاده از سنسورهای متعدد
ازجملــه رادار ،لیــدار و همچنیــن دوربینهایــی با
کیفیت باال و ...اســت .اما پلتفرم کوالکوم مشتمل
بر چه بخشهایی است؟
هوش مصنوعی :این تراشــه قرار است با استفاده
از هــوش مصنوعــی به خــودرو کمک کنــد که هر
روز بیشــتر از روز گذشــته ســاکنان خودرو ،نیازها و
عالیــق آنها را درک کند .بهعنــوان مثال خودرو با

میکنــد معتقــد اســت اگــر اروپــا میخواهــد بــا
امریــکا و چین رقابت کنــد باید در ابتــدای امر بر
موضوع ســرمایهگذاری در استارتاپهای اروپایی
تمرکز کند تا به ســطحی برســد که استارتاپهای
امریکایــی در ایــن زمینــه قــرار دارنــد .در غیــر
ایــن صــورت رشــد ایــن اتحادیــه در زمینه هوش
مصنوعی کامالً دور از انتظار اســت .واقعیت این
اســت که ســوخت توســعه هوش مصنوعی ،پول
و ســرمایهگذاری اســت که بــا کمــک آن میتوان
اســتعدادها را حتــی از دیگــر نقــاط جهان جذب
کرد.
ëëقوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا
برخــی دیگر از محققــان معتقدند که در اتحادیه
اروپا بســیاری به هوشمصنوعی اعتمــاد ندارند
و از ایــن فنــاوری بیمنــاک هستند.بســیاری هــم
مقــررات حفاظــت از دادههای عمومــی اتحادیه
اروپــا( )GPDRرا مانعــی بــرای توســعه فنــاوری
هــوش مصنوعــی در ایــن منطقه میداننــد .این
قوانیــن الزام آور در بخشهــای مختلفی وضع و
ارائه شده است که هدف آن ساماندهی وضعیت
پــردازش اطالعات کاربران و شفافســازی کامل
آن در رونــد بهرهبرداری از اطالعات افراد اســت.
همچنیــن کاربــران میتوانند دادههــا و اطالعات
هویتی خود را بهصورت کامل تحت کنترل داشته
و آنهــا را مدیریــت کننــد .محققــان معتقدند که
این قانــون ،جمعآوری و اســتفاده از دادههایی را
کــه میتوانند تحــوالت هوشمصنوعی را تقویت
کنند ،محدود میکند.
گزارشهــای اخیــر نشــان میدهــد کــه در
جریمههــای  GDPRصادر شــده توســط اتحادیه
اروپــا ،تقریباً  40درصد افزایش نســبت به  20ماه
گذشــته مشــاهده شــده اســت و این رقم از زمان
اجرای قوانین جدید در مجموع به  332میلیون
دالر جریمــه رســیده اســت .بههمیــن دلیــل هم
برخــی شــرکتها از تــرس جریمــه  -حتــی برای
خوشفکرترین نوآوریها  -از توسعه سیستمهای
هوشمصنوعی بهطور کلی منصرف میشوند.
البتــه ایــن محققــان معتقدنــد در کنــار تــاش
بــرای توســعه هوشمصنوعــی بایــد در برخــی
موضوعهــای حســاس همچون شناســایی چهره
تالش کرد تا از تبعیض جلوگیری کرد ،یعنی هم
به ارزشهــای اروپایی پایبند مانــد و هم قوانینی
اتخــاذ شــود کــه تعــادل مناســبی بین نــوآوری و
نگرانیهای هوشمصنوعی ایجاد شود.
بتازگــی حتــی دیــده بــان حقــوق بشــر در اروپــا
بهدنبال ممنوعیت فناوری شناسایی چهره بوده
است و اعتقاد دارد که این فناوری میتواند منجر
بــه تبعیــض جنســیتی ،قومــی و ...شــود .فعاالن
حقوق دیجیتــال امیدوارند در حالــی که اتحادیه
اروپــا اســتانداردهای قوی بــرای هوشمصنوعی
طراحــی میکنــد ،ســایر کشــورها نیــز از ایــن الگو
پیروی کنند.

اقتصاد محتوا ،دستورپذیر نیست

حضور فعال «کوالکوم» در خودروهای آینده

اســتفاده از حســگرها و فناوری هــوش مصنوعی،
درمــی یابد که چند مســافر درون خــودرو حضور
دارنــد و ازســوی دیگر بــا توجه به ســلیقه و محل
نشســتن آنها ،دمای هوا را در خودرو تنظیم کرده
و ســرگرمیهای مورد عالقهشان را در اختیار آنها
قرار می دهد تا به مقصد برسند.
پردازشــگرهای قوی :در خودروهای آینده از نســل
ششــم ســی پــی یوهــای  Kyroاســتفاده خواهــد
شــد کــه از واقعیت مجــازی پشــتیبانی میکند تا
سیســتمهای امنیتــی مســافران از برتریهایــی
خاص برخوردار شوند.
نمایشــگرهای واقعیــت افــزوده :ایــن قابلیــت
میتواند مرزهای ناوبری را جابه جا کند .با کمک
ایــن فنــاوری ،جزئیــات مربــوط به اطراف مســیر

بهدنبــال برگزیت ،بریتانیــا میتواند در این حوزه
پروژههــای خود را دنبال کند و تعداد بیشــتری از
اســتارتاپهای این کشور ب ه هوشمصنوعی روی
بیاورنــد و از فرانســه ،آلمــان و ...پیشــی بگیرنــد.
لندن پیش از برگزیــت پایتخت هوش مصنوعی
اتحادیــه اروپــا شــناخته میشــد چراکــه نســبت
بــه پاریــس ،برلیــن و ...تعــداد بیشــتری تأمیــن
کننــده هوشمصنوعی داشــت هرچند همچنان
از ســیلیکون ولــی امریــکا عقــب بــود .در ســال
 2018میــزان ســرمایهگذاری در اســتارتاپهای
هوشمصنوعی بریتانیا به 1.3میلیارد دالر رسید
و ایــن رقــم در  2019و  2020افزایشــی چشــمگیر
یافــت و حاال هم که بریتانیــا از اتحادیه اروپا جدا
شده باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی میافتد.
ازسوی دیگر با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حاال
میدان برای آلمان و فرانســه بازتر شده تا خودی
نشــان دهند هرچند بــا چالشهای بزرگی مواجه
هســتند که مهمترین آنها کمبود ســرمایهگذاری
در این بخش اســت و بههمین دلیل هم بسیاری
از کمپانیهای مرتبط با هوش مصنوعی ترجیح
میدهند کــه از اتحادیه اروپا مهاجــرت کنند تا از
این مســابقه جهانی عقب نمانند .این مشکالت
ســبب شــده اســت تــا بســیاری از اســتارتاپهای
اتحادیــه اروپــا راه مهاجرت به امریــکا را در پیش
بگیرند که از آنها میتوان به اســتارتاپ فرانسوی
 Algoliaاشــاره کرد که در زمینه هوش مصنوعی
بســیار فعــال اســت و اکنــون در سانفرانسیســکو
حضور دارد .کمپانی مدیریت داده  Collibraهم
از بروکسل به نیویورک نقل مکان کرده است.
«پاســکال مارکــو کاورســاچو» بنیانگــذار کمپانــی
 DAITA Technologiesهــم کــه اطالعات خام
را بــه دیتابیسهــای هــوش مصنوعــی تبدیــل

خبر

میترا جلیلی

بستن فضای مجازی ،دیگر جواب نمیدهد

کارشناس حوزه پلتفرمهای تولید محتوا

مرکز ملی فضای مجازی چندی پیش اعالم
کــرد که در حــال تدویــن یک ســند راهبردی
برای اقتصاد محتواســت .کشــور مــا در تولید
محتــوای زبــان فارســی بســیار فعال شــده و
یکــی از کشــورهای در حــال رشــد هســتیم.
تولیــد محتــوا در رســانههای اختصاصــی بــا
توجه به رشــد بازاریابی در این حوزه نســبت
بــه قبل توســعه یافته و اســتقبال کاربــران از
آن هم در حال رشــد اســت ولی بــا این حال
تولید محتوا در کشــور بــا چالشهایی روبهرو
اســت که اصلیترین چالــش در پلتفرمهای
محتواســت که محتــوای تولید شــده کاربران
روی آن منتشر میشود.
اگــر مرکــز ملــی فضــای مجــازی قصــد
سیاســتگذاری در زمینــه اقتصاد محتــوا دارد
باید بخشی از سند را به پلتفرمها اختصاص
دهــد و سیاســتگذاران مســئولیتهای
قانونــی آنهــا را بهصورت شــفاف بیــان کرده
و چترحمایتــی قانونــی را روی پلتفرمهــای
منتشــرکننده محتــوا بگســترانند و دنبــال
کننــد ،چراکــه وقتــی قانــون از پلتفرمهــای
منتشرکننده محتوا حمایت کند در عین حال
از تولیدکنندههــای تولید محتــوا نیز حمایت
کــرده اســت .بــا ایــن اقــدام تولیدکنندههای
محتوا هم بســترهای مناسبی برای انتشار در
کشور خواهند داشت و دیگر محتواهای تولید
شــده خــود را در پلتفرمهای خارجی منتشــر
نمیکننــد و پلتفرمهای داخلی را به خارجی
ترجیح میدهند.
ســند راهبردی مرکز ملی فضــای مجازی در
زمینــه اقتصاد محتوا اگر به ســمت هدفمند
کردن تولید محتوا سوق داده شود ،با شکست
روبــهرو میشــود اگــر محتوایــی بــا ابالغهای
دستوری و با اختصاص بودجههای هنگفت
بــه برخی نهادها و ســازمانها تولید و عرضه
شــود یــا اینکــه بــا جهــت دهــی باشــد مانند
تجربههــای قبلــی با اســتقبال روبهرو نشــده
و پــروژه شکســت خواهد خورد چــون تجربه

ثابت کرده اســت کــه محتواهای تولید شــده
نتوانســته با عمــوم مخاطبان ارتبــاط برقرار
کنــد و ایــن دســته از محتواها بدون اســتفاده
ماندهاند .ابالغ و قانون به بحث تولید محتوا
کمک نمیکند مگر اینکه متناسب با نیاز روز
باشد و دائم تغییر کند.
اگر میخواهند در زمینه اقتصاد محتوا موفق
عمــل کــرده و موتور آن را روشــن کننــد ،باید
اجازه دهند تا بازار و مخاطب تصمیم بگیرد
بــه چــه محتوایــی نیــاز دارد و تولیدکنندگان
تولیــد محتــوا و پلتفرمهــای ایــن حــوزه را به
سمت تهیه نیازهای کاربران سوق دهد.
به عبارتی برای اینکه اقتصاد محتوا در کشور
شــکل بگیرد باید روی فرآیندهای اقتصادی
ماننــد عرضــه و تقاضــا متمرکــز شــویم تــا
محتوایــی تولیــد شــود کــه مخاطــب از آن
اســتقبال کند .میتوان با سیاســتگذاری های
هدفمنــد به تولیــد محتوایی تشــویق کرد که
بــه عرف ،قانون و مســائل داخلی کشــورمان
نزدیکتــر باشــد .اقتصــاد محتــوا ،از اصــول
اقتصادی تبعیــت میکند که مهمترین آنها
عرضــه و تقاضــا اســت و باید سیاســتگذاری
را به ســمت ریلگــذاری پایههــای اقتصادی
قانونی و حقوقی هدایت کرد.
به نظرم بهتر است از کشورهایی که در زمینه
اقتصــاد محتــوا موفق بــود ه و توانســتهاند به
اقتصــاد ،فرهنــگ ،سیاســت و ...کشــور خود
کمــک کنند ،الگوبــرداری کرد .بایــد گفت در

دنیــا چیزی بهعنوان ســند راهبردی محتوا از
ســوی یک مرجع دولتــی و حاکمیتــی وجود
نــدارد چــون حــوزه محتــوا ،حــوزهای اســت
کــه دســتور و ابــاغ نمیپذیرد و تنهــا باید در
چارچوب اقتصادی با مشارکت ذینفعان آن
پیادهســازی شود اگر این روند با خرد جمعی
و ذینفعــان آن اعــم از دولــت ،نهادهــای
حاکمیتی و ...پیش رود در یک توافق نانوشته
نیازهــای محتوایــی در کشــور تولیــد و رفــع
میشود.
بهتــر اســت به جــای تدویــن ســند راهبردی
بهدنبــال توصیه نامــه و تحقیقات باشــیم تا
بدانیم در چه زمینههایی نیاز به سیاستگذاری
دارد .در چــه بخشهایــی ضعــف داریــم و
بایــد بــه آن پرداخته و ســرمایهگذاری شــود.
در چــه حوزههایــی پیشــرفت داریــم و دارای
مزیتهای رقابتی است .در بیشتر کشورهای
دنیــا این رونــد پیگیری میشــود و با آســیب
شناســی روزانــه یــا ســاالنه فضــای کســب و
کار محتوایــی کســب و کارها به ســمت تولید
محتوای غنی هدایت میشوند.
بــرای تحول جــدی در حــوزه اقتصــاد محتوا
بایــد ســند راهبــردی بــه قانونهــای اجرایی
اشاره کند و نه تنها نقش و چتر حمایتی اش
را بــرای افراد و رســانههای محتوایی باز کند،
بلکه توصیههایــی برا ی مراکز و نهادها برای
تصمیم گیــری ،حمایت و اختصاص بودجه
در بخشهای مختلف داشته باشد.

«بستن فضای مجازی جواب نمیدهد،
گاهــی چــاره کار آزاد کــردن فضا اســت.
پهنای باند یک مســأله دستوری نیست.
مصــرف بــه ذائقــه افــراد برمیگــردد و
نمیتــوان نوع مصرف را به کســی اجبار
کرد».
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد جــواد آذری
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات با بیان مطلب فوق در برنامه
«تیتر امشب» گفت :مردم چند شب قبل در فضای مجازی درباره صدای آژیر
قرمز صحبت کردند و گفتند در مناطقی صدای آژیر قرمز شنیده و هواپیمایی
نیز در آســمان دیده شــده اســت .من همان زمان تلویزیون را روشــن کردم و
تمام شــبکههای تلویزیون را گشتم هیچ کدام از شبکهها درباره چنین چیزی
صحبت نمیکردند .پس ازحدود  ۳ســاعت دیدم که صداوســیما درباره این
آژیر صحبت میکند.وی افزود :زمانی که پای فضای مجازی به میان میآید
ســاختار عملکردی تفاوت میکند .اگر به شــیوه قدیم به این فضا نگاه کنیم،
توسعه و پیشرفت نخواهیم کرد .فضای مجازی به اخبار سرعت میبخشد و
این راهش نیست که با بستن این شبکهها جلوی راه توسعه را بگیریم .راهش
این است که محتوای مناسب ایجاد کنیم و اقدامات و عملکردمان را متناسب
با این فضا پیش ببریم.
جهرمی خاطرنشــان کرد :مدتی قبل یک گزارش ورزشــی پخش شــد ،مردم
دوســت داشــتند این گزارش را در شــبکه داخلی خودمان و با گزارش مجری
محبوبشــان بشــنوند ،اما این اتفاق رخ نداد .با همیــن تصمیم در حالی که
میشــد این برنامه ترافیک داخلی باشــد ،اما در شــبکه خارجی پخش شــد و
ترافیک خارجی را به خود اختصاص داد.
وزیــر ارتباطــات گفــت :درباره پهنای باند ،دو شــکل نــگاه وجــود دارد .برخی
میگویند دولت پهنای باند را افزایش ندهد چون بخش فرهنگی به تناســب
آن ارتقا پیدا نکرده اســت .عدهای میگویند کاری به فرهنگ نداشته باشیم و
پهنای باند را بدون درنظر گرفتن این شــاخصه توسعه بدهیم .تشکیل مرکز
ملی به این دلیل بوده است که در اینباره تصمیم بگیرد.
جهرمــی افــزود :امــا بایــد بگویــم در این بین ســازمانهایی هســتند کــه باید
فرهنگســازی کننــد ،اما به جــای اینکه بودجــه را صرف فرهنگســازی کنند،
صــرف انتقاد میکنند ،اگر افزایش پهنای باند انجام نشــده بــود در ایام کرونا
چطــور میتوانســتیم آمــوزش ،ســامت و کســب و کار را پیــش ببریــم؟ نگاه
افزایش پهنای باند ،بدون در نظر گرفتن ضوابط فرهنگی ذهنیت اشــتباهی
اســت ،باید جنس فرهنگســازی را تغییر دهیم .دیگر نمیتوان جامعه را با
مکانیزم صداوسیما پیش برد ،صداوسیما باید خودش را آپدیت کند.
وی دربــاره امنیــت در فضــای مجــازی گفــت :وضع مــا از نظــر امنیت وضع
مناسبی است اما باید دراین زمینه کار کرد ،چون تفکر دستاندازی به قدرت
ما زیاد اســت و افــرادی وجود دارند که در این حــوزه خرابکاری میکنند .باید
به این نکته توجه کنیم که فضای مجازی دســترسپذیر اســت و مورد هجوم
قرار میگیرد .ما سپر دفاعی دژفا را اجرایی کردهایم تا جلوی اتفاقات را بگیرد.
آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت اتصال روستاها به اینترنت گفت :بیش
از  ۹۵درصد روســتاهای کشــور به شبکه پهن باند متصل هستند .ارزیابیهای
مختلف نشــان میدهــد ایران از نظر تعداد مشــترک تلفن همراه و توســعه
زیرساختهای  ICTباالترین دسترسی را دارد .البته پوشش روستایی پهنباند
هنوز ضریب  ۱۰۰درصدی ندارد و تمام تالش ما بر این است که تا قبل از پایان
دولت ،پوشــش  ۱۰۰درصدی داشته باشیم.وی افزود :به لطف سرمایهگذاری
خوبی که از ســال  ۹۲تاکنون در حوزه فناوری انجام شــده اســت ،توانســتهایم
از نظر شــاخصهای کیفی و قیمت در بین کشــورهایی باشــیم که ارزانترین
خدمــات پهــن باند را از نظــر پرداختی ارائــه میدهند .دررابطه بــا مقرون به
صرفــه بــودن خدمــات نیز رتبــه دوم را داریم .آمــار دیگری وجــود دارد که بر
اساس آن توانستهایم رشد  ۳۰درصدی استارتاپها را نیز تجربه کنیم.
در شــرایط کرونــا  ۱۳میلیــون دانشآمــوز ۱۴ ،میلیــون دانشــجو ،یک میلیون
معلم ۱۴۰ ،هزار اســتاد دانشــگاه داشتیم که بواسطه زیرساختهای ارتباطی
در ایام کرونا به تحصیل و آموزش ادامه دادند .اگر عدهای از دانشآموزان به
دالیل مختلف مشکالت ارتباطی داشتند نباید آن را به کل کشور تعمیم داد.
جهرمی افزود :البته ما به تمام تصاویری که در شــبکههای اجتماعی منتشــر
شــد ،توجــه و به محــل آنها سرکشــی کردیم .تصویــر از یکــی از دانشآموزان
روســتاهای سیستان و بلوچستان منتشر شد که خانهای با سنگ درست کرده
بــود تــا بتواند در آن نقطه که به اینترنت متصل اســت مســتقر شــود و درس
بخواند ،شــخصاً به محل زندگی او مراجعه کردم و روســتای آنها به اینترنت
متصل شد .در این خصوص مردم هم به ما خیلی کمک کردند .در روستای
بشــاگرد ســه تا چهار گروه جهادی و در سیســتان و بلوچســتان بزرگان محل و
نیروی انسانی برای کمک به ما پیشقدم شدند.
او دربــاره عدم دسترســی دانشآموزان به ســختافزاری ماننــد تبلت افزود:
اکنون ســه میلیون دانشآموز به تبلت دسترســی ندارند ،هزینه تأمین تبلت
برای آنها ۹ ،هزار میلیارد تومان است .برخی اعتقاد دارند ،تأمین این تبلتها
باید برعهده وزارت ارتباطات باشــد این در حالی است که بودجه تخصیصی
وزارت ارتباطات  ۱هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان اســت ،تقریباً یک ششــم مبلغی
کــه برای خرید تبلت نیاز اســت .البته که ما تمام تالش خودمــان را کردهایم
تا بتوانیم از اعتبارات ،ظرفیت اجتماعی ،کمکهای مردمی و اپراتورها برای
تأمین تبلت استفاده کنیم اما نیاز گستردهتر از اینهاست و اصالً به حوزه کاری
وزارت ارتباطــات برنمی گــردد .محمدجواد آذری جهرمــی درباره وضعیت
شبکه ملی اطالعات گفت :اکنون بیش از  ۸۰درصد زیرساخت ارتباطی شبکه
ملی اطالعات مستقر است .اگر در بحران شیوع کرونا آموزش ،سالمت ،خرید
و فروش بدون مشــکل انجام شــد ،همگی به علت وجود زیرساخت ارتباطی
شــبکه ملی اطالعات بود .اگر ســال  ۹۲این بیماری شیوع پیدا میکرد چگونه
دوام میآوردیم.وی تأکید کرد :ما در بخش زیرســاخت اطالعاتی مشــکالتی
داریــم کــه باید بخــش خصوصی با حمایت بخــش دولتــی آن را پیش ببرد.
ایــن بخش را بــا جدیت پیگیری میکنیــم و از بخش باقی مانده زیرســاخت
اطالعاتی شــبکه ملی اطالعــات بزودی گــزارش مکتوب ارائــه خواهیم کرد.
مرجعی که برای ســنجش میزان پیشرفت شــبکه ملی اطالعات وجود دارد،
مرکز ملی فضای مجازی اســت .ما مســتندات را منتشــر میکنیم تا آنها نظر
بدهند .باید تأکید کنم این مرکز در گزارشهای مربوط به زیرساخت ارتباطی
خدشهای وارد نکرده است اما درباره اطالعاتی اختالف نظرهایی وجود دارد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد :دو مرکز امنیت یکپارچه شــبکه ملی اطالعات در
دهه فجر و منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطالعات نیز تا قبل از پایان امسال
افتتاح خواهد شد.او درباره قیمت اینترنت گفت :ما با دو مکانیزم به اپراتورها
نظارت میکنیم؛ یکی از طریق سامانههایی مانند نت سنج پالس که کیفیت
اپراتوها را از طریق نصب  ۶هزار ســنجه نشــان میدهد و دیگری سامان ه ۱۹۵
که برای ثبت شــکایت مردم در نظر گرفته شــده اســت .ابزار نظارتی ما بیش
از هر چیزی تذکر و امکانی برای قیاس اپراتورها با یکدیگر اســت .در گامهای
بعدی از تنبی ه مالی نیز اســتفاده میکنیم همانطور که مدتی قبل دو اپراتور
قیمت اینترنت را افزایش دادند و ما پس از در نظر گرفتن جریمه برای آنها،
قیمــت را به قبل برگرداندیــم.وی در پایان تأکید کــرد :در دولت تدبیر و امید
تعداد مشترکین اینترنت از  ۴میلیون به  ۷۰میلیون نفر رسید ،اینترنت تثبیت
شد ،تورم بخش  ICTاز  ۱۱درصد گذر نکرد و اقتصاد بخش فناوری اطالعات
 ۳برابر شــد .اینها بزرگترین اقداماتی است که در حوزه فناوری اطالعات در
دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد.

