وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﮑﺎم :۲۰۱۷
آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎره ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ICTﺑﺴﺘﮕﯽ دارد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ITUﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺴﺎل ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﺳﺎن ﺷﻬﺮی واﻗﻊ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺘﺎد و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

ﺳﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه  ICTاز اﻣﺮوز ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ و از اﯾﺮان وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه او در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ وزرای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ  ITUﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺨﺶ زﻧﺪه از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ او در ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاردی ﭼﻮن آب و ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری،
درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﭼﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ زد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ  ICTدر
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺷﻮد .او از ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ آب و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از 90درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺼﺮف آب را در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ  50درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ داد:

»اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از ﻗﺪرت ICTﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارده
اﺳﺖ .وﻟﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﻧﯿﺎز دارد«.

ﻫﻢاﮐﻨﻮن  9ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز ﺧﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻧﺘﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و آﻣﺪن ﻧﺴﻞ  5Gرا در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) (IoTﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎل  2025ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 50ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺮﯾﻠﯿﻮنﻫﺎ
دﻻر درآﻣﺪ در ﺳﺎل را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آن در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

