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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

گفتمان سازی برای صنعت 
فناوری اطالعات کشور

هفته اینستاگرامی 
فعاالن صنفی

در یــک هفته منتهــی بــه روز 22 تیرمــاه کــه در تقویم، 
روز ملی فنــاوری اطالعات نام گرفتــه، برخی چهره های 
صنفی، کســب وکاری و رســانه ای اکوسیســتم نوآوری 
کشــور درباره مهم تریــن چالش ها و مســائل این حوزه 
در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام به بحث و تبادل نظر 

پرداختند. 
ایــن برنامه ها کــه بــه میزبانــی آرش ســروری و به مدت 
هفت شــب در الیو اینســتاگرام برگزار می شد، میزبان 
بیــش از 20 چهــره مرتبــط با صنــف و صنعــت فناوری 

اطالعات بود.
بررســی فعالیت هــای نهادهــای صنفــی همچــون 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، مهم ترین 

موانــع و محدودیت هــای توســعه اقتصــاد دیجیتــال، 
آسیب شناســی شکســت کســب وکارهای صنعــت، 
بررســی مهم ترین نقاط عطف دو دهه اخیر این حوزه، 
بررســی دالیــل و موانــع شــکل گیری همگرایــی صنفی 
فراگیــر، نقــش رســانه در توســعه اکوسیســتم فناوری 
اطالعــات کشــور و نقــش روزنامه نــگاران تخصصی در 
توســعه ادبیــات و گفتمــان ایــن حــوزه، بررســی کارکرد 
نهادهــای صنفــی و عملکرد آنهــا در کم کردن ســختی 
کسب وکار در کشــور و بحث و تبادل نظر درباره مسیر 
آینــده اقتصــاد کشــور و نقشــی کــه صنعــت فنــاوری 
اطالعــات می توانــد در ایــن مســیر بر عهــده بگیــرد؛ از 
مهم ترین کلیدواژه های این نشست های اینستاگرامی 

 هشدار درباره یک غفلت 
بحران ساز

فناوری اطالعات 
زیرساخت اصلی 

کشور است
اقتصــاد  کارگــروه  تشــکیل   
دیجیتال دولت یکی از گام های 
مهــم بــرای برطرف کــردن چالش هــای 
صنعــت فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد 
دیجیتــال مرتبــط  بــا آن بــوده اســت. بــا 
مشــکالت  انجام شــده  پیگیری هــای 
مختلف این حــوزه در نهایــت در کارگروه 
اقتصــاد دیجیتــال دولــت و بــا همراهــی 
نهادهــای صنفی بررســی و حــل خواهد 

شد. 

 اســتقبال نســل جدیــد در 
دانشــگاه ها از رشــته فنــاوری 
اطالعات نشان می دهد که باید نگاه ها را 
در این حوزه تغییر داد و اگر 
را  اطالعــات  فنــاوری 
زیرســاخت اصلــی کشــور 
به شــمار نیاوریم، در آینده 
دچــار بحــران می شــویم. 
دولــت ســیزدهم نیــز نگاه 
ویــژه و فرصت محــوری بــه 
ایــن حــوزه دارد و حــل 
بسیاری از مشکالت کشور 
را تنهــا از طریــق فنــاوری 

اطالعات میسر می داند.

در  بایــد  صنعــت  فعــاالن   
کمیته هــای تخصصــی کارگروه 
اقتصاد دیجیتال دولت برای ارائه نظرات و 
ایده های خود حضور فعالی داشته باشند. 
امیدواریــم بــا فعالیــت کارگــروه اقتصــاد 
دیجیتال بتوانیم موانع کسب وکارهای این 
حوزه را برطرف کنیم و به سرعت به قطب 
اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شویم. اگر 
ما به درســتی عمل کرده و نیروهای ماهر 
خوبــی در این حــوزه تربیت کنیــم، نباید 
نگران این موضوع باشیم و می توانیم این 

چالش را به فرصت تبدیل کنیم. 

 توسعه شبکه زیرساخت کشور 
یک موضوع اساسی و مهم است 
که بخش خصوصــی بایــد در آن فعاالنه 
مشــارکت کند. در این  خصوص عالوه بر 
الیــه دسترســی، الیــه انتقــال کــه اصــل 
زحمت آن با شــرکت مخابرات است هم 
باید تقویت شود. همه باید تالش کنیم تا 
پروژه افزایش ۷0درصدی ظرفیت شبکه 

زیرساخت با موفقیت اجرایی شود.

POINT OF VIEWدیدگاه

عیسی زارع پور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

حسین اسالمی،  رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران

روز فناوری اطالعات؛ جشن اقتصاد دیجیتال

اوایل سال قبل و در انتهای قرن گذشته به پیشنهاد و همت 
نظام صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران و با حمایت ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور، روز 22 تیرماه همزمان با زادروز 
دانشمند مشهور محمدبن موسی خوارزمی، طبق مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان »روز فناوری اطالعات« 
ثبت و در تقویم رسمی کشور درج شد. به لطف الهی و با اخذ 
این مصوبه، صنف فاوا و عالقه مندان به اقتصاد دیجیتال 
به صورت رســمی روزی را برای برگزاری جشن ساالنه خود و 
اعالم مواضع در تقویم یافتند. بالفاصله و با توجه به فاصله 
کم تصویب این موضوع در شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
این روز در ســال 1400 توســط نظام صنفی رایانه ای اســتان 

تهران جشــن گرفته شــد و مواضع مختلف ســازمان در آن 
روز رســانه ای شــد. در ابتــدای قــرن جدیــد و در ســالی که با 
محوریت »دانش بنیان ها« نام گذاری شده، برای دومین سال 
امیدواریم این جشــن به صورت وســیعتر در سراسر کشور 
برگزار و با توجه به نام امسال و نیز تشکیل کارگروه اقتصاد 
دیجیتــال در دولت-که اختیــارات رئیس جمهــور و هیئت 
دولت در این حوزه به آن کارگروه تفویض شــده اســت- این 
رویداد فراتر از یک جشن ساالنه، به روزی مؤثر در پیشرفت 
اقتصاد دیجیتال بدل شود. این مهم اتفاق نخواهد افتاد، 

مگر آنکه طی سال 1401 موضوعات ذیل را شاهد باشیم:
1. کارگــروه اقتصاد دیجیتــال به ریاســت وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات و نیز دبیــری وزیر امــور اقتصــاد و دارایی 
نسبت به استفاده حداکثری از بخش خصوصی و صنف 
فاوا در زمینه مطرح کردن موضوعات مرتبط با زیســت بوم 
و تصمیم ســازی مبــادرت کــرده و تصمیمــات مهمــی را در 
خصوص نحوه مواجهه با فناوری های نوین اخذ کنند و حتی 
نسبت به طراحی الیحه های مرتبط با این اقتصاد و ارسال 

آن به مجلس شــورای اســالمی با کمک بخش خصوصی 
اقدام کنند. 

2. در تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، قائم مقام 
یا معاونتی با عناویــن فناوری/نوآوری/اقتصاد دیجیتال 
تشکیل و فرد توانمند، شناخته شده و خوشنامی در میان 
بخش خصوصی منصــوب شــده و موضوعــات مرتبط در 
هماهنگی با کارگروه اقتصاد دیجیتال در عالی ترین سطوح 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی به صــورت یکپارچــه 

دنبال شود .
3. وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در قامــت وزیر جوان 
مورد اعتماد ویژه شخص رئیس جمهور با برگزاری جلسات 
مداوم با پیشتازان اقتصاد دیجیتال شنوای موانع پیش رو 
بوده و در همکاری با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
نسبت به طراحی مســیر حرکتی، پشــتیبانی و رفع موانع 
مجموعه هــای خصوصــی همــت ویــژه بگمارنــد. بخــش 
خصوصی هنوز امیدوار است پیشنهادهایش مورد بررسی 

ویژه قرار گرفته و مبتنی بر شرایط به اجرا درآید.

هادی محضرنیا، سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

تأثیرات فناوری اطالعات بر کیفیت زیست شهری 
بر اساس مطالعات رسمی بین المللی، جمعیت شهرنشین 
به ســرعت رو بــه افزایــش اســت و تــا ســال 2040 میالدی، 
بیــش از ۶۵ درصــد از جمعیت جهــان در شــهرها و به ویژه 
کالن شــهرها اقامت خواهند داشــت. این رونــد رو به تزاید 
شهرنشــینی و افزایش جمعیت، مشــکالت و چالش های 
متعددی را با خود به همراه خواهد داشت.  این امر مدیران 
شهری را وادار کرده تا تالش کنند با به کارگیری فناوری های 
نوین شــیوه مدیریت خود را با چالش ها و نیازهای شهرها 
و شهروندان منطبق ســازند. شهرهای هوشمند عرصه ای 
توســعه یافته بــرای شهرنشــینی اســت کــه توســعه پایدار 
و کیفیــت زندگی بــاال را بــا ایجاد بهتریــن شــرایط در ابعاد 
اقتصادی، شــهروندی، حاکمیتی، جابه جایــی، محیطی و 
زندگی فراهم می آورد. شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و مدیریت شهری تهران نیز با درک موضوع، نگاه خود 
را به سمت تهرانی هوشمند معطوف داشته است. این امر 
نیازمنــد برنامه ریــزی، سیاســت گذاری، تخصیــص منابع 
و اجرای اقداماتی به منظور شناســایی نیازها، خواســته ها 

و الزامــات شــهروندان و در واقع تمامی ذی نفعان اســت تا 
گام های آغازین هوشمندسازی را بردارد.

در این راستا می بایست برای تحقق شهر هوشمند و دستیابی 
به اهداف توســعه پایدار به نقش پررنگ فناوری اطالعات و 
ارتباطات و زمینه ها و ابزارهای آن توجه ویژه ای کرد. مواردی 

همچون:
  توسعه خدمات دیجیتال فراگیر؛

   ایجاد شبکه های مادر زیرساخت ارتباطی یکپارچه و امن 
برای دسترسی آحاد جامعه؛

   پلتفرم محــوری، ایجــاد اکوسیســتم های نرم افــزاری و 
گسترش خدمات فناوری اطالعات در تمام حوزه های خدمات 

شهری منطبق با توسعه پایدار؛
   توســعه پلتفرم های تبادل داده، توســعه سیاســت داده 

باز و تسهیل دسترسی تمام ذی نفعان به داده های عمومی؛
   توســعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر تبــادالت مالی امن 
بــا به کارگیری فناوری هــای نوین ماننــد رمزارزهــا و روش های 

مبتنی بر بالکچین؛

   توسعه نوآوری شهری و کارآفرینی مولد مبتنی بر اقتصاد 
دیجیتال با نگاه به بازارهای منطقه ای و بین المللی؛

   ایجاد زیرســاخت های اینترنت اشیا و توسعه مدیریت 
فراگیر و بهینه شهر؛

   به کارگیــری راهکارهــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و 
تصمیم سازی های مبتنی بر کالن داده؛

   ارتقــای امنیت ســایبری و صیانت از داده هــا و اطالعات 
شهروندان.

امید اســت با توجه به موارد فوق با تالشی جمعی و همسو 
بتوانیم چرخــه صنعت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را به 
حرکت درآورده و در ســایه آن شاهد تحقق شهر هوشمند و 

شهروندانی خشنود و شاد باشیم.



ویژه نـــــــــــامه روز ملی 
فنـــــــــــاوری اطالعات
19 تیـــــــــــــــــــــــر 1401

KARANG

4

فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

  نقش فناوری اطالعات 
در انقالب صنعتی چهارم

فناوری اطالعات 
هسته اقتصاد 

دیجیتال
 آینده حکمرانی در فضای مجازی، 
حکمرانــی در فضــای اقتصــاد 
دیجیتال است. اگر هر پدیده ای در عرصه 
فضــای مجــازی، ســازوکار 
حیــات اقتصــادی خــود را 
ســامان ندهــد، محکــوم به 
اقتصــاد  امــا  فناســت.  
دیجیتــال یک زیرســاخت 
اساســی دارد و آن »فناوری 
اســت.  اطالعــات« 
اتکینســون و مکی در سال 
200۷ در مقالــه ای، کاربــرد 
فراگیــر و گســترده »فناوری 
اطالعات« در ابعاد زیربنایی اقتصاد شامل 
کارکــرد درونی ســازمان ها، مبــادالت میان 

آنها و مبادالت میان افراد را ارائه داده اند.

 با اینکه نباید اقتصاد دیجیتال را 
اطالعــات«  »فنــاوری  همــان 
دانست، اما حتماً بایستی توجه کنیم که 
هســته اول، ســخت و محــوری اقتصــاد 
دیجیتــال اســت. »جــورج رینولــدز«، در 
تعریف »فنــاوری اطالعات« می نویســد: 
»فناوری اطالعات« شــامل همــه  ابزارها و 
روش هایی اســت که اطالعات را دریافت، 
ذخیره، پردازش و مبادلــه می کنند و مورد 

استفاده قرار می دهند.

 بنابرایــن باید به درســتی بــه این 
مفهوم نگاه کنیم تا آن را با سطوح 
دیگر اقتصاد دیجیتال اشتباه نگیریم. روز 
فناوری اطالعات روزی است که بشر را وارد 
انقــالب صنعتــی چهــارم کــرد. داده و 
اطالعات و فناوری استفاده از آن، سوخت 
عصــر دیجیتــال اســت و موفقیــت در 
پیشرفت و رفاه آینده بشــر در گرو بینش 

حاصل از تحلیل داده و اطالعات است.

 ایران عزیزمان با مجاهدت جوانان 
نخبه و کوشا توانسته مانند همه 
فناوری های های تک، به فناوری اطالعات نیز 
دست پیدا کند و البته به کاربردهای آن نیز 
کامالً آگاه بوده و نسبتاً کم آن را به کار گرفته 
که این مهم به برداشتن موانع بستگی دارد 
که اگر تصمیم گیــران در مجلــس و دولت، 
حرکتــی نکننــد، همیــن جوانــان موانــع را 
برمی دارند تا آینده ایران اسالمی، شکوفا و 

سربلندتر از گذشته رقم بخورد.

POINT OF VIEWدیدگاه

مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال 

مجلس شورای اسالمی

چند دهه گذشته شــاهد انقالب در پردازش اطالعات و 
ارتباطات بوده ایم و همه نشــانه ها حاکی از آن است که 
پیشرفت فناوری و استفاده از فناوری اطالعات با شتاب 

ادامه خواهد یافت. 
هزینه هــای ارتباطــات در ســایه فناوری هــای 
جدیــد و فناوری هــای اطالعاتــی و افزایــش 

رقابت کاهش یافته است. 
فرصت هــای  فنــاوری  پیشــرفت های 
مهــم بســیاری خلــق کــرده، امــا چالش هــای 
بزرگــی را نیــز پدیــد آورده اســت. نوآوری هــا 
اثــرات  اطالعــات  فنــاوری  زمینــه  در 
گســترده ای در حوزه هــای متعــدد جامعــه 
دارد و سیاســت گذاران را بــرای اثرگــذاری 
بــر مســائلی همچــون بهــره وری اقتصــادی، 

حقوق مالکیت معنوی، حفاظت از حریم خصوصی و 

مقرون به صرفه بودن و دسترسی به اطالعات، به میدان 
اقدام کشانده است. 

 الگوهای کسب وکار، بازرگانی و ساختار بازار
کاهش اهمیت فاصله یکی از اثرات فناوری 
اطالعات بر کار است. توزیع جغرافیایی کار 
در بســیاری از صنایع به شــکلی چشم گیر 
در حال تغییر است. شرکت های نرم افزاری 
دریافته اند کــه می توانند با ارســال پروژه ها 
به کشورهایی که دستمزدها در آنها بسیار 
پایین تــر اســت، بــر بــازار محلــی و فشــرده 
مهندســان نرم افــزار چیــره شــوند. عــالوه 
بــر ایــن تفاوت هــای زمانــی امــکان فعالیت 
شــبانه روزی روی طرح های حیاتــی را فراهم 
کرده اســت. در همین حال شــرکت ها می تواننــد تولید 

خود را به سایر کشورها برون سپاری کنند، اما با تکیه بر 
صنعت ارتباطات گروه های بازاریابی، تحقیق و توسعه و 
توزیع را در تماس نزدیک با گروه های تولیدی نگه دارند. 
بنابرایــن آزادی بیشــتری بــرای مکان یابــی فعالیت های 
اقتصادی شرکت ها ایجاد شــده؛ گرچه رقابت بیشتری 
در بیــن مناطــق در زمینــه زیرســاخت ها، نیــروی کار، 
ســرمایه و ســایر منابــع بــه وجــود آمــده، اما شــرکت ها 
فرصت هــای افزون تــری بــرای انتخاب محل مناســب از 

جنبه مالیات و سایر مقررات دارند.
رایانه هــا و فناوری های ارتباطی به ترویــج بازارهای تولید 
و توزیع کمک می کنند. زیرســاخت فناوری محاســبات 
و ارتباطــات، دسترســی 24ســاعته و کم هزینه بــه انواع 
اطالعــات قیمــت و محصــول را بــرای خریــداران فراهــم 
می کند و موانع اطالعاتی عملیات کارآمد بازار را کاهش 
می دهد. چنین زیرساختی ابزار اجرای آنی معامالت را 

قرن جدید و تأثیرات 
اجتماعی فناوری اطالعات

مهران امیری
کارشناس کسب وکارهای نوپا

وابستگی به فناوری نتیجه ناگزیر پیشرفت فناوری است. جهان به زیرساخت های اطالعاتی 
در حال ظهور نیز وابسته شده که خطراتی به همراه دارد 
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فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

سالشمار   یک 
 اختراع کد عصر جدید

 مورس 

1835
 اختراع تلگراف 

 الکتریکی 

1838

 اختراع 
 اترنت 

 معرفی اولین کنسول 
بازی ویدئویی 

مگناوکس ادیسه 

1972

 راه اندازی 
وردپرس

2003

 معرفی
 آی پد 

2010

 تولید تراشه
  سیلیکون 

1958

معرفی ریزپردازنده 
Intel 4004 

1971

  تأسیس 
لینکدین 

2001

  توسعه 
 بیت کوین 

2009

ورود اولین دستگاه 
فتوکپی به بازار 

1959

اختراع 
 فالپی دیسک 

1971

 ظهور 
وب 2

2004

 انتشار کیندل 
 توسط آمازون 

2007

 اختراع 
دیسک نوری 

1961

اختراع نمایشگر کریستال 
 )LCD(  مایع 

1971

 تأسیس 
 فیس بوک 

2004

 معرفی 
 اولین آیفون 

2007

 اختراع 
ماوس کامپیوتری 

1963

 معرفی 
ایمیل 

1971

 جایگزین شدن  
 USB فالپی دیسک با 

2005

 راه اندازی 
 توییتر 

2006

 معرفی 
محاسبات ابری 

1963
 اختراع 

نرم افزار فرامتن 

1967

  تأسیس
  گوگل آنالیتیکس 

2005

 راه اندازی 
 یوتیوب 

2005

 بالکچین؛ فصل اصلی 
انقالب صنعتی چهارم 

نمی توان با 
فناوری های نوین 

مقابله کرد
انقالب صنعتی چهارم در حوزه 
فناوری رقم خواهد خــورد و ما در 
سال های آتی این مهم را در پیش داریم. بر 
ایــن اســاس، بایســتی زیرســاخت های 
ضــروری بــرای همگامی بــا این تحــول را با 
جدیت در کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم در 
مسیر توسعه حرکت کنیم. 
اگر در انقالب صنعتی سوم 
بیشتر اقتصاد دیجیتال و 
وب مــورد توجه بــود، امروز 
می بینیم که فناوری چگونه 
در حوزه های مالی پیش رفته 
و نتایــج ایــن تحــول نیــز در 
توســعه اقتصاد دیجیتالی 
قابل بررســی اســت. امروز 
دیگــر بایــد بپذیریــم کــه 
شــکل  بــه  را  کســب وکارها  فنــاوری، 

گسترده ای دگرگون کرده است. 

فناوری های جدیدی چون هوش 
مصنوعــی، اینترنــت اشــیا و 
بالکچیــن از همگامی با انقــالب صنعتی 
چهارم توســعه می یابنــد و در شــروع این 
مسیر نیز می توان دید که فناوری ها چگونه 
در تمام کسب وکارها؛ از پزشکی تا صنعت 
فوالد و حوزه صنایع نظامی و غیره، تحوالت 
شگرفی را رقم زده اند. گوشه ای از این تحول 
را در جنگ اوکراین مشــاهده می کنیم که 
فناوری های جدید چه توانایی عظیمی به 
تســهیالت نظامی داده انــد. همچنین در 
صنعت بالکچین می بینیم که این صنعت 
درلحظــه می توانــد چــه تحولــی در بحث 
تراکنش های مالــی ایجاد کنــد. بالکچین 
فصل اصلی انقالب صنعتی چهارم است 
و ما در ابتــدای راه انقالب صنعتی چهارم 

هستیم.

مــا بایــد در نهایــت بپذیریــم که 
اساســاً بــا فناوری هــای نویــن 
نمی توان از در مقابله روبه رو شد و بر ما در 
کشور واجب است تا با فناوری های نوین در 
دنیا حرکتی همسو و همگام داشته باشیم. 
اگــر مــا رویکــرد مقابلــه ای را در پذیــرش 
فناوری های نوین در پیش بگیریم، بی شک 
از مســیر کنونــی فنــاوری در دنیــا عقــب 
خواهیم ماند. آینده از آن فناوری های نوین 
اســت کــه وابســته بــه حــوزه ارتباطــات و 

اطالعات است.

افشین آشوری
رئیس کمیسیون رمزارز 

و بالکچین نصر کشور

POINT OF VIEWدیدگاه



ویژه نـــــــــــامه روز ملی 
فنـــــــــــاوری اطالعات
19 تیـــــــــــــــــــــــر 1401

KARANG

14

فناوری اطالعات
I N F O R M A T I O N 
T E C H N O L O G Y

محمدرضا قلعه نوی، عضو هیئت مدیره نصر تهران

 درگیر رفع موانع روزمره و بدیهیات هستیم

مازیار نوربخش؛ رئیس هیئت مدیره رمیس 

قانون نمی تواند فناوری اطالعات را محدود کند

هر حوزه کسب وکاری چالش ها و دغدغه های مرتبط با 
خــود را دارد، حوزه فاوا نیز از این قضیه مســتثنی نبوده 
و چه بســا با توجه بــه شــرایط موجــود و عــدم آمادگی و 
شــناخت جامعه در بســیاری از حوزه های نوین فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات درصد ایــن چالش ها بیشــتر نیز 

باشد.
از جمله چالش هــای فعلی حوزه فاوا می تــوان به فقدان 
ســرمایه انســانی، عــدم شــناخت حاکمیــت و دولت از 
فناوری های نوظهور و خألهای قانونی موجود در خصوص 
کسب وکارهای استارتاپی، حوزه آزادکاران )فریلنسرها( و 
کوچ نشینان دیجیتال )دیجیتال نومد(، تعدد تشکل ها 
و مــوازی کاری و در برخــی مــوارد تضــاد منافــع موجــود 
میان آنها و بروز محدودیت های متعدد و پی درپی برای 

کسب وکارهای فاوا اشاره کرد.
در شــرایطی که از ایــن صنعت به عنــوان توانمندســاز و 
سردمدار تحول سایر صنایع یاد می شود، ما کماکان در 
بســیاری از موارد در این حوزه درگیر رفع موانع روزمره و 

بدیهیات هستیم.
به عنــوان نمونــه در حــال حاضر چــه میــزان آگاهــی در 
خصوص موضوع آزادکاران )فریلنســرها( و دغدغه ها و 
مشــکالت پیش روی آنان یــا کوچ نشــینان دیجیتال در 

سطح حاکمیت و نه در سطح جامعه وجود دارد.
حوزه ای که خواه ناخواه و به ســرعت در حال رشد بوده و 
عواملی نظیر پاندمی کرونا نیز باعث افزایش نرخ رشــد 
آن شده و عمالً نادیده گرفته می شود، در حالی که در دنیا 
این ادبیات جا افتاده و ســازوکارهای  مرتبط با آن نیز به 

وجود آمده است.
در واقــع مــا داریم با دســتان خودمان ســرمایه انســانی 
متخصص را با توجه به  مسائل اقتصادی و دغدغه های 
معیشتی، نه به یک آزادکار، بلکه ابتدا به یک کوچ نشین 
دیجیتالــی و در بســیاری موارد بــه یک مهاجــرت کاری 
)اکسپت( تبدیل می کنیم، در حالی که با یک مدیریت 
صحیح و مناسب می توانیم ضمن حفظ و جلوگیری از 
مهاجرت، زمینــه درک و تعلق بســیاری از ســرمایه های 

انسانی به کشور را که بنده از آنها به نوعی تحت عنوان 
سرمایه های دانشی نام می برم، ایجاد کنیم.

بسیاری از کسب وکارهای سنتی نیز باید بپذیرند که دوره 
محدود کردن افراد به ســاعت کاری و حضور به موقع در 
محل کار و غیره به سر آمده و می بایست خود را با نسل 

جدید و تفکر جدید آنان تطبیق دهیم.
در حــال حاضــر مــا باید عــالوه بــر مباحــث آموزشــی و 
تغییــرات بنیادیــن در ســاختار تعلیــم و تربیــت نیروی 
انسانی، نگرش و فرهنگ موجود را نیز تغییر دهیم؛ در 
غیر این صــورت قطعاً بــا چالش های عمیق تــری مواجه 

خواهیم شد.

22 تیرماه، سالروز بزرگداشت خوارزمی به ابتکار 
هیئت مدیره قبلی نصر تهران و زحمات نصر کشور 
در تقویم ثبت شــده تــا توجه تمام فعــاالن این رشــته را به 
پدیده فناوری اطالعات جلب کند. روز فناوری اطالعات که 
نشان دهنده ارزش فناوری اطالعات است، فقط مخصوص 
نصر تهران و صنف نیست؛ این روز انتخاب شده تا اهمیت 
فناوری اطالعات را به تمام فعاالن حوزه و مردم خاطرنشان 
کنــد. امــروزه بخش بــزرگ هر نیــازی کــه رفع می شــود، به 
فناوری اطالعات ربط دارد. فنــاوری اطالعات یعنی کاربرد 
ســخت افزار و نرم افزارهــا، بــرای تســهیل فرایندهــا و حل 

مسائل سازمان ها و زندگی روزمره افراد. 

واقعیت این اســت که ایران در فنــاوری اطالعات 
حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. اقداماتــی در زمینــه 
خدمــات دولت الکترونیــک و بیمه الکترونیک در کشــور 
صورت  گرفته، اما فناوری اطالعات در ایران جایگاه خود را 
پیدا نکرده است. شرکت های بزرگ دنیا و ۵00 شرکت برتر 
جهان، همگی یا بر پایه فناوری اطالعات هستند یا محصول 
مبتنی بر فناوری ارائه می دهند. اعتقاد دارم قانون نمی تواند 
فنــاوری اطالعــات را محــدود کنــد، فنــاوری اطالعــات بــه 
حمایت های قانونی نیاز نــدارد، نیاز فنــاوری اطالعات این 

است که محدودیت های قانونی ایجاد نشود. 

اتفاقات سال های گذشته را از هر زاویه ای که نگاه 
می کنیــم، درمی یابیم که دولت یــا تصمیم گیران 
فضای مجازی با اعمال محدودیت کار فعاالن و شرکت ها را 
ســخت تر می کنند. قانــون نمی تواند فنــاوری اطالعــات را 
محدود کند، زیرا فناوری مســیر خــودش را پیــدا می کند. 

بنابراین با فیلتر و محدودکــردن نمی توان خیال خــود را از 
رخ نــدادن وقایــع غیرعرف راحــت کرد.فــارغ از هر شــعار و 
ادعایــی، نقش فنــاوری اطالعــات در آینده بســیار کلیدی 
است. فناوری اطالعات در گذشته در نقش توانمندساز کنار 
کسب وکارها بود تا آنها فعالیت هایشان را بهتر، دقیق تر و 
ســریع تر انجام دهند، اما امروز نقش فناوری اطالعات به 
نقشی کلیدی تبدیل شــده. پس بدیهی است که فناوری 
اطالعات دیگر کمک کننده نیست، بلکه یک الزام است. 

مقایســه زندگــی امــروزه انســان ها بــا چنــد دهه 
گذشــته )زمانــی کــه اولیــن کامپیوتــر و زبان های 
برنامه نویسی پدید آمدند و اطالعات در کاغذها و دفاتر ثبت 
می شــدند(، نشــان می دهند که فنــاوری اطالعات چگونه 
زندگی شخصی، کاری و حرفه ای ما را متحول کرده است. از 
نگاه من تغییراتی که فناوری اطالعات در زندگی انسان ها 
رقم زده،  بهانه خوبی است که به چگونگی دنیای گذشته، 

دنیای حال حاضر و دنیای آینده فکر کنیم.

فرایند سیاست گذاری فناوری 
اطالعات باید چابک باشد 

ضرورت استفاده 
از فناوری در 
قانون گذاری

آشــکار کردن اهمیت موضوعات برای آحــاد جامعه به 
آییــن و رویــداد نیــاز دارد. بنابرایــن بهترین اقــدام برای 
همگرایــی رویدادهــا و هدفمنــدی آیین هــا، ایــن اســت 
کــه برنامه هــای مرتبــط بــا موضوعــات مهــم را در یــک 
روز خــاص تجمیــع کنیــم. فنــاوری اطالعــات از همــان 
موضوعات مهمی اســت کــه ایــن روزها به تمام شــئون 
زندگی انســان ها رخنه کرده و به عنوان یک زیرساخت 

در مسیر تمدن سازی آینده در حال حرکت است.
اما در خصوص مفهوم فناوری اطالعــات باید گفت که 
فناوری اطالعات شیوه انجام و چگونگی امور است. به 
عبارتی به »ابزارها و مهارت های الزم برای تبدیل  داده ها 

به خدمات«، فناوری اطالعات می گویند.

بنابرایــن مهم تریــن رکــن به کارگیــری فنــاوری اطالعات 
داده هــا هســتند. اینکــه چگونــه داده هــا را احصــا و 
استفاده می کنیم، نشان دهنده میزان حرکت به سمت 
فناوری اطالعات است. »سخت افزار و زیرساخت ها«، 
»نرم افزار« و »ارتباطات« سه رکن اصلی و هسته فناوری 
اطالعات هســتند. با رشــد این ارکان اســت کــه فناوری 
توسعه یافته و به کمک زندگی بشر می آید. البته تحقق 
فنــاوری اطالعــات و توســعه آن بــه عوامــل دیگــری هم 
 بستگی دارد. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر توسعه فناوری 
اطالعــات در یــک کشــور، فرهنــگ و شــکاف دیجیتال 
اســت )به میزان تــوان اســتفاده عامــه مــردم از فناوری 
اطالعات، شــکاف دیجیتال می گوینــد(. زمانی که افراد 

 برنامه جدید نصر

ساده سازی حضور 
کسب و کارهای نوپا

ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران یا نصر یک  نهاد صنفی 
است که شرکت های خصوصی در آن 
جمع شــده اند تا مســائل خود را پیش 
ببرنــد. نقش ایــن نظــام کارشناســی و 
کمک در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
در بدنه حاکمیت اســت. نظام صنفی 
در حل مشــکالت صنفی نقش دارد و 
به نوعــی صــدای شــرکت های صنفــی 
کــه  انتظامــی  شــورای  اســت. 
دســتورالعمل خــود را دارد، بــرای حــل 

برخی از مسائل صنفی کاراست.

در این نظام صنفی موضوعات 
مختلفی مطرح می شود. نظام 
صنفی تقریبــاً هفت هــزار عضو فعال 
فقــط در تهــران دارد. این 
دســته های  از  اعضــا 
و  هســتند  مختلفــی 
خدمــات گوناگونــی ارائه 
می دهنــد. نظــام صنفــی 
تمــام شــرکت های حــوزه 
فــاوا را کــه در بخش هــای 
مختلف از جملــه تولید، 
واردات، ســرور و غیــره 
فعــال هســتند، شــامل 

می شود. 

همان طــور کــه اشــاره شــد، 
بــرای  مختلفــی  مشــکالت 
رســیدگی در نظام صنفــی وجــود دارد. 
بــرای رســیدگی بــه ایــن مشــکالت 
هماهنگی ها و جلســاتی ترتیــب داده و 
بیانیه هایــی نیــز صــادر می شــود. بــه 
مناســبت روز فاوا نیز به زودی بیانیه ای 
برای شرکت های نوپا و استارتاپی منتشر 
می شود. این بیانیه یک برنامه سه ماهه 
اســت که مدیران نظام صنفی در قالب 

یک طرح حمایتی طراحی کرده اند. 

بــر اســاس این طــرح شــرکت ها 
می تواننــد تقریبــاً به صــورت 
رایگان به مدت ســه مــاه در نظام صنفی 
عضو شــوند. هــدف ایــن برنامــه افزایش 
فضــای inclusivity و ارائــه فرصــت و 
و  شــرکت ها  تمــام  بــه  دسترســی 
استارتاپ های نوپاست. احساس کردیم 
به عنــوان یــک مجموعــه صنفــی جــای 
اســتارتاپ ها و حوزه های جدیــد و نوپا در 
نظام صنفی خالی است. این استارتاپ ها 

می توانند بسیار تأثیرگذار باشند. 

POINT OF VIEWدیدگاه

نازنین دانشور
عضو هیئت مدیره نصر تهران
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سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران  با همکاری
 فعاالن صنعت فاوا برگزار می کند

رویدادی برای بزرگداشت روز ملی فناوری اطالعات 

از هوش مصنوعی تا کالن داده ها

تأثیر فناوری های دیجیتال بر آینده جهان

 ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان 
تهران به مناسبت 22 تیرماه که در تقویم 
رسمی کشــور روز ملی فناوری اطالعات نام گذاری 
شده، رویداد »بزرگداشت روز فناوری اطالعات« را 
چهارشــنبه ایــن هفتــه در هتــل اســپیناس بلوار 
کشاورز برگزار می کند. این رویداد  با همراهی بانک 
مرکزی، وزارت ارتباطات، سازمان بورس، پلیس فتا 
و حمایــت برندهایــی چــون تجــارت الکترونیــک 
پارسیان، آداک فناوری مانیا، شرکت جویا، شرکت 
ملی خدمات انفورماتیک، تلویزیون اینترنتی آیو، 
شــرکت ترنــا و بــا حضــور بیــش از ۵00 چهــره 
کســب وکاری، اصحــاب رســانه و پیشکســوتان 

صنوف مختلف فاوا برگزار می شود.

 ارائه گزارش عملکرد یک ســاله ســازمان 
نصر تهران، سخنرانی  چهره های صنفی، 
کسب وکاری و دولتی، پنل انتقال تجربه صنفی، 
ســخنرانی دربــاره چرایــی و اهمیــت روز فنــاوری 
اطالعات، بررسی جامعه شناســانه نقش فناوری 
اطالعات و مظاهــر آن در زندگی ایرانیــان و اهدای 
مدال روز فنــاوری اطالعات از بخش های مختلف 
این رویداد هستند. در این رویداد چهره هایی چون 
امیرحسین سعیدی نائینی، محمد خوانساری، 
حسین اسالمی، شهاب جوانمردی، دکتر مقصود 
فراستخواه، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، مهران 
محرمیان، صادق فرامرزی، میالد منشی پور و... در 
ارائه ها و پنل های مختلف به ارائه دیدگاه های خود 
درباره بازار و صنعــت فناوری اطالعــات و اهمیت 

ابعاد اقتصادی-اجتماعی آن خواهند پرداخت.

 امســال بــرای اولین بار به طور رســمی 22 
تیرماه در تقویم به عنوان روز ملی فناوری 

اطالعات نام گذاری شــده اســت. انتخــاب این روز 
به دلیــل همزمانــی آن بــا زادروز محمدبن موســی 
خوارزمی؛ دانشمند شهیر ایرانی و مبدع الگوریتم 
است؛ الگوریتمی که نقش بسزایی در توسعه علوم 
رایانه داشته و این یعنی شاید قرن ها پیش، گام اول 
زندگی هوشــمند را خوارزمی، احتماالً بدون آنکه 
بداند در آینده چه تأثیری خواهد گذاشت، برداشته 
باشــد. این روز به مناســبت زادروز این دانشــمند 
و  فرهنگ ســازی  راســتای  در  و  برجســته 
گفتمان ســازی درباره اهمیت فناوری اطالعات در 
تقویم ملی گنجانده شــده و ســازمان نصــر تهران 
اعالم کرده همگرایی صنفی و توجه به اولویت های 
این صنعت از اهداف برگزاری ایــن رویداد خواهد 
بود. رویداد روز ملی فناوری اطالعات از ساعت 18 
تا 23 روز چهارشنبه 22 تیرماه در هتل اسپیناس 

بلوار کشاورز برگزار خواهد شد.

EVENTرویداد

پیشرفت های دیجیتال قادر به افزایش شتاب دستیابی 
به اهداف توسعه پایدار؛ از پایان دادن به فقر شدید گرفته 
تا کاهــش مرگ و میر مــادران و نــوزادان، ترویج کشــاورزی 
پایدار، دسترسی به کار شایسته و سواد جهانی هستند، 
اما همچنین می توانند حریم خصوصی را تهدید کنند، 

امنیت را از بین ببرند و نابرابری را افزایش دهند. 

 آینده دیجیتال برای همه
فناوری هــای دیجیتــال شــتابان تر از هــر نــوآوری دیگــری 
در تاریــخ پیشــرفت کرده انــد، تنهــا در دو دهه حــدود ۵0 
درصد از جمعیــت جهان در حــال توســعه را دربر گرفته 
و دگرگــون کــرده اســت. در بخــش ســالمت، فناوری های 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعی بــه نجــات جــان انســان ها، 
تشــخیص بیماری هــا و افزایــش امیــد بــه زندگــی کمک 
می کننــد. محیط هــای یادگیــری مجــازی و آمــوزش از راه 
دور برنامه هایی را بــرای دانش آموزانی فراهــم کرده اند که 
در نبود ایــن فناوری هــا بیــرون از چرخه قــرار می گرفتند. 
کالن داده هــا همچنیــن می تواننــد از سیاســت ها و 

برنامه های پاسخگوتر و دقیق تر، پشتیبانی کنند.
بــا ایــن حــال بخش هایی کــه هنوز بــه ایــن چرخــه پیوند 
نخورده انــد، از مزایــای ایــن دوره جدیــد دور می شــوند و 
عقب تر باقــی می ماننــد. بســیاری از آنهــا در گــروه زنان، 
ســالمندان، افراد دارای معلولیــت یا اقلیت هــای قومی و 
زبانی، بومیان و ساکنان مناطق فقیر یا دورافتاده هستند. 
در ســطح جهان نســبت زنانــی کــه از اینترنت اســتفاده 
می کنند 12 درصد کمتر از مردان اســت. در حالی که این 
شکاف در سال های 2013 تا 201۷ در بیشتر مناطق کاهش 
یافت، اما در کشورهای کمتر توسعه یافته از 30 درصد به 

33 درصد افزایش یافت.
در همین حال استفاده از الگوریتم ها می تواند سوگیری 
انســانی و سیســتمی را در جایــی کــه داده هــای گوناگون 
به اندازه کافی در دســترس نیســت، تکرار و تقویت کند. 
نبود تنوع در بخــش فناوری به معنــای کم توجهی به این 

چالش است. 

 آینده کار
انقالب های فناوری در طول تاریخ نیــروی کار را دگرگون کرده 
است. موج کنونی تحول، تغییرات عمیقی خواهد داشت. 
بر پایه برآورد سازمان بین المللی کار تغییر به سمت اقتصاد 
سبزتر می تواند تا سال 2030 تعداد 24 میلیون شغل جدید 
ایجــاد کنــد. در همیــن حــال گزارش هــای گروه هایــی مانند 
مک کنزی نشــان می دهد ممکن اســت 800 میلیــون نفر تا 
سال 2030 شغل خود را به دلیل روندهای اتوماسیون بر پایه 

فناوری از دست بدهند. 

 آینده داده ها
فناوری های دیجیتال، گــردآوری داده ها و هوش مصنوعی 
در ردیابی مسائل کشاورزی، بهداشت و محیط زیست یا 
هدایت ترافیک یا پرداخت صورت حساب به  کار می روند. 
از آنها می توان برای دفاع و اعمال حقوق بشر نیز استفاده 
کرد، اما همچنین می توانند در خدمت نقض حقوق شامل 
نظارت بر حرکات، خریدها، گفت وگوها و رفتارهای ما قرار 
گیرند. دولت ها و کسب وکارها به طور فزاینده ای ابزارهایی 

برای استخراج و بهره برداری از داده ها در اختیار دارند.

 آینده رسانه های اجتماعی
گرچــه رســانه های اجتماعــی مــردم را قــادر بــه رســاندن 
صدایشان به گوش دیگران و گفت وگوی بدون وقفه کرده اند، 
امــا می تواننــد بــا انتشــار ســخنان نفرت انگیــز؛ اطالعات 
نادرست یک جانبه نگری و تعصب ها را تقویت و اختالف 
ایجاد کند. الگوریتم های رسانه های اجتماعی می توانند به 

پراکندگی جوامع دامن بزنند،.

 آینده فضای مجازی
در گیرودار افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، در حالی که هر 
کدام از قدرت های جهانی برای اینترنت و هوش مصنوعی 
راهبرد ویژه خود، قوانین ارزی، تجاری و مالی و دیدگاه های 
ژئوپلیتیکی و نظامی متناقض دارند، ایجاد »شکاف بزرگ« 

می تواند دیوار برلین دیجیتال را ایجاد کند.




