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شکل گیری »هلدینگ واقعی« سداد 
حداکثر تا نیمه سال آینده

   بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، تخمین زده می شود تا سال 2030، 
از بین جمعیت 8.5میلیارد نفری در جهان، تقریبا 2میلیارد سفر بین المللی انجام شود. 
سفرها و مسافران با جهش های متعدد، پیشرفت کرده اند. صنعت سفر و گردشگری دائما 
باید خود را با اســتفاده از فناوری تقویت کند. فناوری های نسل بعد، شیوه های سفر و 

تعریف گزینه های حمل ونقل و تحرک را تغییر می دهند.

   هفته گذشــته، وزارت خزانه داری آمریــکا اعالم کرد که دسترســی طالبان به 
۴۶0میلیون دالر دارایی ذخیره شده که قرار بود توســط صندوق بین المللی پول به 
افغانستان فرستاده شود را مســدود می کند. واشنگتن همچنین ارسال محموله های 
عمده دالر را که قرار بود به این کشــور منتقل شــود به منظور جلوگیری از استفاده 

طالبان متوقف کرد.
  نســل پنجم شــبکه های ارتباطی به عنوان فناوری تحول آفرین در عرصه های مختلف فنی، 
اقتصادی و اجتماعی مطرح شده و از سویی نهادها و موسسات تحقیقاتی و تجاری، تالش های فراوانی 
برای استفاده از این فناوری انجام داده اند.  سازمان های مختلف بین المللی نیز براساس رسالت خود 
در زمینه ایجاد اجماع بین المللی در بین همه بازیگران عرصه خدمات مخابراتی و اپراتوری، تعیین 
)ICT( خط مشی های هماهنگ در سطح جهان و آماده سازی بستر برای توسعه فناوری ارتباطات

و نزدیک سازی آن به فناوری اطالعات)IT(، نگاه خود را به 5G در قالب یک فناوری همه منظوره 
 5G معطوف داشته و فعالیت های گسترده ای در این زمینه انجام داده اند.  در روند حرکت به سمت
به منظور بهره برداری کامل از ظرفیت ها و پتانسیل هاي معرفی شده، هدف گذاری صحیح و اجرای 
یک برنامه مدون و دقیق، امری انکارناپذیر اســت. چراکه عالوه بر نیاز به ایجاد زیرساخت ها توسط 
سازمان های بزرگ دولتی، تنظیم مقررات رگوالتوری درخصوص نحوه بهره برداری و استانداردسازی 
سرویس ها، سرمایه گذاری توســط اپراتورها درخصوص خرید تجهیزات جدید و به روزرسانی سایر 
تجهیزات داخلی، ایجاد بسترهای مناسب درصنعت برای امکان استفاده کاربران و حتی برنامه ریزی 
برای برگشت سرمایه؛ براي سرمایه گذاران هر بخش احساس نیاز می شود. البته کشورهای جهان با 
دیدگاه های مختلف و برنامه هاي متفاوت در مورد فناوری 5G عمل کرده اند و همه آنها لزوما در یک 
سطح از بلوغ در فعالیت های خود قرار نداشته و برخی عزم جدی تری برای پیگیری برنامه هاي خود 

در حوزه 5G داشته اند. 

  فناوری های نوین در دو دهه گذشته هم در نحوه عملکرد کسب وکارهای بانکی در دنیا، موثر بوده و هم پایه ایجاد کسب وکارهای جدید 
مانند بانکداری الکترونیکي بوده اند. اگر به تاریخچه صنعت بانکی در کشور نگاهی بیندازیم، می توانیم ورود بانکداری الکترونیکي در اوایل 
دهه 70، راه اندازی شبکه شتاب در سال 1381 و شروع به کار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( در زمستان سال 1390 را به 
عنوان نمونه در نظر آوریم. با توسعه و گسترش کسب وکارهای جدید، به مرور زمان، نقش فناوری اطالعات در صنعت بانکی به گونه  ای شد 
که بانک ها باید به صورت متمرکز و در مجموعه های تخصصی نسبت به رفع نیازهای متنوع فناوری اطالعاتی خود اقدام می کردند. بانک ملی 
ایران نیز در پاییز و زمستان 1393 با هدف بهره مندی بیشتر از قابلیت های فناوری اطالعات و رفع نیازهای رو به گسترش بانکی در فضای 
رقابتی، با تغییر ساختار سازمانی سداد، آن را به شرکت هلدینگ تبدیل کرد و در حال حاضر شرکت  پارس تکنولوژی سداد، شرکت پرداخت 
الکترونیک سداد و شرکت فناوری اطالعات راهبر سداد، شرکت های تابعه آن هستند.  این هلدینگ به عنوان بازوی فناوری اطالعات بانک، 
از بدو تاسیس تاکنون، همگام با انتظارات و خواسته های بانک، اقدام به ارایه   سرویس  های موردنیاز کرده و البته از طرف دیگر، معاونت فناوری 

بانک ملی نیز در سال های اخیر، اقدامات قابل توجهی انجام داده که به برخی از آنها نقدهایی هم وارد است. 

کسب وکارها آسوده 
بخوابید... اینجا ایران هست 

»ایران هاست«! 

اقتصاد آمریکا، تحت تاثیر 
بحران افغانستان

 شش تغییر تکنولوژیک 
برای یک سفر رویایی

5G مدل کسب و کار اپراتورها را 
تغییر می دهد
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افغانستاندرمعرضتهدیدبحرانمالیاست

ازانقالبچتباتهاتاشخصیسازیسفر

4

Sat. 4 September 2021 Vol.18 No.994WWW.ASREERTEBAT.COM

دو قطبی شدن بخش فاوا 
زیر بهمنی از چالش ها
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 لطفا به این چند گزاره دقت کنید:
 »ایران هاست، مطمئن ترین خدمات میزبانی وب و 

دامنه با پشتیبانی 2۴ ساعته«
  این شرکت از قدیمی ترین و با سابقه ترین شرکت های 
میزبانی وب در ایران است. )آغاز به کار در سال 1999 

میالدی(
  طی این سال ها، همواره رضایت مشتری، یکی از اصول 

ایران هاست بوده است.
  ایران هاست خود را ملزم به ارایه سرویسی با باالترین 

کیفیت و بهترین پشتیبانی فنی می دارد.
  سرمایه گذاری ایران هاست روی سخت افزار، نرم افزار 
و زیرساخت های شبکه، موجب می شود تا کاربران تنها 
به توسعه خدمات آنالین خود بپردازند و نگرانی دیگری 

نداشته باشند. 
  شما با انتخاب ایران هاست به کیفیت، پایداری و امنیت 

موردنیاز برای تجارت خود دست می یابید. 
  از یک سایت شخصی کوچک تا یک سرویس سازمانی 
بسیار بزرگ، ایران هاست راه حلی جامع، برای نیازهای 

شما تهیه دیده است.
10 کلیدواژه  متن بــاال عبارتنــد از: »مطمئن ترین، 
پشتیبانی 2۴ ساعته، قدیمی  )بیش از 20 سال سابقه(، 
رضایت مشتری، باالترین کیفیت، بهترین پشتیبانی 
فنــی، ســرمایه گذاری روی ســخت افزار، نرم افزار و 
زیرســاخت ها، عدم نگرانی کاربران، پایداری و امنیت 
تجارت، راه حل جامع برای نیازها«. در نگاه اول، شاید 
با مشــاهده این عبارات استخراج شــده از وب سایت 
ایران هاســت، تصور کنید با یک رپورتاژ آگهی مواجه 
هستید، اما ماجرا دقیقا برعکس است و باز هم تکرار قصه 
پرغصه نحوه خدمات، پشــتیبانی، پاسخگویی و البته 
مســوولیت پذیری هنگام بروز بحران است؛ موضوعی 
که گویا به مدل رفتار سازمانی و شرکتی در ایران تبدیل 

شده است.
آغازحمله

هنوز مهر حمله سایبری به شــرکت ابرآوران در اواخر 
اسفندماه سال گذشته و هجوم ســایبری به وزارت راه 
و شهرســازی و زیرمجموعه های آن از جمله راه آهن و 

اختالل در سیســتم فروش بلیت و حرکت قطارها، در 
اواسط تیرماه امسال خشک نشده بود که ایران هاست، 
با شــعار »مطمئن ترین خدمات میزبانی وب و دامنه« 
از حمله سایبری به دیتاســنترهای داخل ایران، کانادا 
و زیرساخت خود در ســاعت چهار بامداد 17مردادماه 
ســال جاری خبر داد. این شــرکت در صفحه نخست 
وب سایتش، ضمن اشــاره به قطع کل دسترسی ها با 
شدت گرفتن حمالت اعالم کرد: »در تالش برای ایجاد 
زیرســاخت موقت به منظور حل این مشکل است« و 
فرایند این راهکار از طریق کانال های اطالع رسانی در 
فضای مجازی اعالم می شود. در ادامه نیز تصریح کرد: 
»اطمینان می دهیم برای مجموعه ایران هاست، هیچ 
نکته ای، مهم تر از حفظ اطالعات مشتریان نبوده، نیست 
و نخواهد بود.« پس از این اتفاق، بسیاری از مشتریان 
که از جمله کســب وکارهای اینترنتی، وب سایت های 
سازمانی، شرکتی، اطالع رسانی وغیره بودند و سال ها 
از سرویس های این شرکت استفاده می کردند، نگرانی   
شدید خود را ابراز کرده و خواستار پاسخگویی برای رفع 
مشکل شدند. اطالعیه ایران هاست مبنی بر اینکه »به 
زودی« درخصوص رفع مشکل اطالع رسانی می شود، 

نیز قانع کننده نبود. 
انکاریااقرار؟

در حالی که انتظار می رفت این شرکت، به خاطر اختالل 
در کسب وکارهای متعدد و از بین رفتن برخی دیتاهای 
مشتریان، درباره دالیل، زمان بندی رفع مشکل و جبران 
خسارت اطالع رسانی کند، در اطالعیه دوم، در اقدامی 
عجیب، ســعی کرد نقش مدیریت، سیستم امنیتی و 
زیرساخت  شرکت را نادیده گرفته و انکار کند: »در نظر 
داشته باشید این حمالت سایبری به دلیل سهل انگاری، 

ضعف زیرساخت یا سیســتم امنیتی رخ نمی دهد«! 
عبارت »درنظر داشته باشید«، در ابتدای جمله نیز قابل 

تامل است.
در ادامه، بدون پاســخ به ابهامات مشــتریان، تصریح 
شده این شــرکت، روزانه آماج حمالت سایبری است 
که 99درصد آنها ناموفق بوده اما طی 22سال فعالیت، 
»تا کنون چنین تجربه تلخ و ســنگینی را پشــت سر 
نگذاشته است.« ایران هاست در ادامه ضمن ابراز تاسف 
و عذرخواهی، از همکاری و استقرار تیم های ماهر )مرکز 
امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای( و پلیس فتا در این 
شرکت، برای ریکاوری اطالعات و بازیابی بخشی از آن، تا 

لحظه صدور اطالعیه، خبر داده است. 
اگرچه عذرخواهی و اطالع رســانی ایران هاست، اتفاق 
مثبتی اســت اما پیشــگیری و امنیت، اولویت اصلی 
شرکت های ارایه دهنده خدمات هاستینگ است و این 
عبارت معروف که: »هکرها همیشه جلوتر از متخصصان 
امنیت هستند« باید سرلوحه کار قرار گیرد. با این حال 
علی رغم هشــدارهای متعدد پلیس فتا و کارشناسان 
امنیت سایبری مبنی بر تشدید نفوذ هکرها به شرکت ها 
و سازمان های پرمخاطب و حساس از جمله موسسات 
مالی و تجارت الکترونیک، نحوه اطالع رسانی ایران هاست 
به مشتریان، نشان می دهد این شرکت، هنوز اعتقادی 
به ضعف زیرساخت هایش ندارد و بیشتر ترجیح می دهد 

»تجربه تلخ و سنگین« خود را توصیف کند!
کارشناسانامنیتسایبریچهمیگویند؟

اگرچه هجوم سایبری، طی سال های گذشته در حوزه  
دانشــگاه، اپراتورهای مخابراتی، ثبت احوال، بانک ها، 
وزارت صمت، حمل ونقل، استارت آپ های فناوری و غیره 
در ایران اتفاق جدیدی نیست اما در دنیا نیز باگ های 

اطالعاتی رخ می دهد. هک شدن حساب های توییتری 
افراد مشهور در سال گذشته یک نمونه است. در همین 
زمینه، علی عباس نژاد، مدیرعامل گروه شــرکت های 
کهکشان در حوزه فناوری و امنیت اطالعات، در میزگرد 
»عصر پرداخــت« درخصوص »امنیــت در بانکداری 
نوین«، با بیان اینکه حمله ســایبری به سوالر ویندز 
شرکت نرم افزاری معروف آمریکا و ایجاد مشکل برای 
۴25شرکت بزرگ دنیا، از پیچیده ترین حمالت سایبری 
بوده، معتقد اســت از آنجا که نفوذگــران، روش های 
جدیدی پیدا می کنند، بنابراین همیشه باید اقدامات 

جدیدی انجام شود. 
همچنین بنا به اظهــارات داوود معظمــی گودرزی، 
رییس پلیس فتا تهران، در میزگرد »رویکرد مدیریت 
امنیت در تحول دیجیتال«، یکی از اصول پذیرفته شده 
این است که هیچ فرد یا ســازمانی در مقابل تهدیدات 
سایبری مصون نیست. نوشین مومن واقفی، مدیرعامل 
هلدینگ فناوری تفتا )بانک تجارت( نیز از ســونامی 
نشــت واقعی دیتا در آینده، با وضعیت موجود، سخن 

گفته است.  
یک کارشناس فناوری اطالعات نیز در پاسخ به سوالی 
مبنی بر وظیفــه و عملکرد شــرکت های ارایه دهنده 
خدمات هاســتینگ هنگام بحران هایی مانند حمله 
سایبری به »عصر ارتباط« چهار گام را ضروری می داند: 
»اول اطالع رسانی سریع و شفاف به نهادهای ذی ربط 
مانند پلیس فتا، سایر مراجع امنیت اطالعات و مشتریان، 
دوم عذرخواهی، مســوولیت  پذیری و پذیرش تقصیر، 
سوم رفع مشکل در کمترین زمان با کمک متخصصان 
حوزه امنیت سایبری و چهارم جبران خسارات واردشده 
با توجه به SLA یا توافق نامه سطح خدمات بین شرکت 
و مشــتریان.« به گفته او، برای پیشگیری از اختالفات 
بعدی، SLA، باید مدیریت انتظارات مشتریان، کیفیت 
ارایه خدمات و حقوق مشــتری در زمان بروز مشکل از 
طرف شرکت از جمله پرداخت جریمه  را به طور شفاف 
و ملموس ارایه کند. اتفاقا در این خصوص، ایران هاست 
اعالم کرده »به عنوان یک ســرویس دهنده حرفه ای 
و با تجربه، طبــق SLA مدونی در ارایه ســرویس به 
کاربران خود گام برداشــته« و از زمان شروع سرویس، 
تمامی موارد توافق نامه شامل کیفیت خدمات، سطح 
پایــداری و UP Time بــاالی 99.9درصد، امنیت 
فیزیکی، مانیتورینگ 2۴ساعته، گزارش گیری دوره ای و 

زیرساخت سخت افزاری مناسب را ارایه می کند.
ادامهدرصفحه6

دولت ها و مســووالن می آیند و می روند، اما طرح ها، 
پروژه ها و مشــکالت همــواره می مانند. رســانه ها و 
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و 
زایش طرح ها و پروژه های جدید، با فراموشی مواجه 
بوده و هستند. ما اما تالش کرده ایم تا به شکلی ثابت 
پیگیر سرنوشت مســایل و طرح های حوزه کاری خود 
باشیم. به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده 
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات 
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد، صرفا به عنوان 
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به 
باز نشر آن خواهیم کرد.  در دوره این بازنشرها طبعا 

موضوعات و ســوژه هایی از »حافظه حوزه ICT کشور« 
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالع رســانی الزم در 
خصوص آنها را انجام خواهیم داد. تحریریه هفته نامه 
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص 
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود 
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم 
و مســووالن بخش های متخلف کشــور عمل کند. لذا 
از تمامی عالقه منــدان و فعاالن نیز دعوت می شــود 
report@ مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل
asreertebat.com یا شماره تلفن 88947452 به 

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
9۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 95 آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
1۶ خرداد 139۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 139۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از 110 میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28 
فروردین 139۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 9۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴80 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نیز به آن 
متصل شده و ضمن به اشتراک گذاری اطالعات خود از 
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان 

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 139۶رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

ادعادرحدالمپیک،اثباتدرحدتوان؟!

کسب وکارها آسوده بخوابید... اینجا ایران هست، »ایران هاست«! 
یادداشت

مدتی اســت که موضوع جوان گرایی در سطوح مدیریتی کشور 
تبدیل به دغدغه بسیاری از تحلیلگران شده است، اینکه میانگین 
سن مدیران کشور در مقایسه با معدل سنی کشورهای پیشرفته 
باال اســت. از این رو در دولت گذشــته هم گام هایی برای ورود 
جوانان به بدنه وزارتخانه ها و تصمیم گیری کالن برداشــته شد. 
نمونه بــارز آن هم بــه روی کارآمــدن آذری جهرمی در قامت 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بود. در واقع ایشــان به عنوان 
جوان تریــن وزیر کابینــه و نماد جوان گرایی در دولت حســن 

روحانی شهرت یافت.
خارج از بررسی کیفیت مدیریت وزیر جوان در وزارتخانه متبوع 
که موضوع نوشــته ما نیست، ســوالی که یک بار دیگر به بهانه 
جوان گرایی در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت 
سیزدهم مطرح شده است این است که اساسا آیا جوان گرایی و 
سپردن سکان هدایت مدیریت های کالن به دست جوانان، ما را 
به مســیر بهتری هدایت خواهد کرد؟ آیا جوان گرایی به خودی 
خود، معیاری بر شایسته ساالری اســت؟ قطعا این طور نیست 
اما اگر نیست چرا در کشور ما، جوان گرایی به عنوان یک ارزش 

دربه دست گرفتن سکان مدیریت ها محسوب می شود؟
از نگاه کارشناسان حوزه مدیریت، مولفه های مهمی که برمبنای 
آن روی کار آمدن مدیران جوان موجه جلوه می کند، به دلیل این 
است که اصوال تفاوت های بنیادی در شیوه مرسوم مدیران پیر و 
جوان وجود دارد که در نظام های پیشرفته با توجه به این مولفه ها، 

مدیریت های جوان و پیر ارزیابی و تحلیل می شوند. 
چکیده نظر کارشناسان این حوزه حکایت از این دارد که مدیران 
پیر بالغ بوده و چالش ها را بیشــتر می بینند و در تکمیل کارها 
پیشقدم هستند. دیدگاه های بلند مدت در اداره افراد و سیستم ها 
دارند و مسایل را معموال به شیوه گذشته و حداقل کردن ریسک 

انجام می دهند 
اما در مقابل مدیران جوان رقابتی، نتیجه گرا و فعال تر هســتند. 
سبک باز مدیریت را اختیار می کنند. ریسک پذیر بوده و گرایشات 

جدید را مورد توجه قرار می دهند “
در کنار مولفه هایی که گفته شد و در اصل در کلیت مبنای تفاوت 
نظام های فکری مدیران جوان و مســن اســت. به نظر می رسد 
همه این موارد تکمیل کننده و معیار نهایی برای سپردن سکان 

مدیریت های کالن محسوب نمی شود. 
هر چند به نظر می رسد در کشور ما فرایند روی آوردن به مدیریت 
جوان ها و حتی زنان، رویکردی باور محور و ســاختاری نباشد و 
بیشتر جنبه نمایشــی آن بر تمام این تحلیل ها ارجحیت داشته 

باشد. 
 شکل درســت و سیاســت اصولی در انتخاب افراد قطعا ایجاد 
زنجیره اثرگذار برای حل مشکالت مجموعه تحت مدیریت و خلق 
کیفیت اثرگذار در بهبود فرایندهای مدیریتی سازمان ها است. 
با این پیش زمینه برویم به سراغ طرح سوال اصلی، با علم به این 
موارد کارایی مدیران جوان کارسازتر است یا مدیران مسن و پیر؟ 
از نظر نگارنده، مســیر بهتر و اثرگذار، کنار گذاشتن بحث جوان 
یا پیر، زن یا مرد بودن مدیریت ها اســت. هر چند جوان گرایی 
مطلوب است اما قطعا شایسته ساالری و صالحیت مهم تر است. 
شایسته ســاالری و صالحیت هم در دل رقابت و کارایی آبدیده 
شده و تبدیل به معیاری بهتر برای ارزیابی می شود. همچنان که 
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته توجه جدی به این مقوله، 
سکان های مدیریتی را رقم می زند نه صرفا جوان، پیر یا زن و مرد 

بودن اشخاص !
در واقع صالحیت و شایســتگی از طریق رقابــت و کارایی و در 
فضایی بی طرفانه قابل ارزیابی است در صورت معیار قرار گرفتن 
صالحیت و شایستگی دیگر مهم نیست فردی که مدیر می شود 
جوان اســت یا پیر، زن یا مرد. اما با عمیق تر کــردن این فرایند 
می توان به طور سیســتماتیک مســیری را باز کرد تا جوانان در 
فضایی مناسب صالحیت و شایســتگی خودشان را نشان داده و 
براساس این مولفه مهم، سکان هدایت مدیریت های کالن را به 

دست بگیرند نه صرفا با تکیه بر مزیت جوان بودن شان !

داوود صفی خانی

 جوان گرایی 
یا شایسته ساالری

سعید میرشاهی
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خبر بد این است که بخش فاوا به این زودی ها از زیر بار 
بهمنی از چالش ها خالصی نخواهد یافت. وزارتخانه های 
دولت سیزدهم و در رأس آنها وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وارث ده ها برنامه اجرا نشــده و بد اجرا شده 
هستند، در حالی که انبوهی از پروژه های نیمه تمام و به 
بهره برداری نرسیده روی دست دولت سیزدهم سنگینی 

می کند.
خبر بدتر، این اســت که اوضاع از این هم کشمشــی تر 
می شود؛ روایت همسویی احتمالی برنامه وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات با پروژه های کمیســیون فرهنگی 
مجلس یا کمیسیون ویژه بررســی کننده »طرح قانون 
حمایت از حقوق کاربــران فضای مجــازی « به روش 
سعی و خطا و به طور آزمایشی براساس اصل 85 قانون 
اساسی، اگر درست باشد، یکی از معانی اش این است که 
طرح یکپارچه سازی دو واحد سازمانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، یکی، کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات؛ و دیگری، سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، در کمیســیون عالی تنظیــم مقررات فضای 
مجــازی نوعــی misrepresentation از آب در 
 ،misrepresentation خواهد آمد. و منظــورم از
جازدن و باز-ارایه کج و معوج یک موضوع به صورتی بدتر 
از پیش است. باز- ارایه کج و معوج یک موضوع به صورتی 
بدتر از پیش، معموال به یکی از این سه گونه، رخ می دهد: 
به گونه معصومانه، به گونه جاهالنه و به گونه مجرمانه. اگر 
روزی داستان های پشــت صحنه طرح قانون حمایت از 
حقوق کاربران فضای مجازی رو شــوند، آنگاه می توان 
فهمیــد کــه misrepresentation مورد بحث، 

معصومانه اتفاق افتاده است؟ یا...؟
بدترین خبر، از منظر محافظــه کاران و ذی نفعان وضع 
کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، فروپاشــی 
احتمالی ساختارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در درون حفره ها و خأل هــای قانونی خود، پس از اعمال 
misrepresentation مذکــور اســت. اگر این 
فروپاشی رخ دهد، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت 

سیزدهم، آخریِن مسووالن آن خواهد بود.
خبر خوب )خوب از منظر وزیر جدیــد( نیز حاوی این 

بشارت است که خدا را شــکر، همه اجزا و ارکان نظام با 
دولت سیزدهم همدل و هم زبان شده اند به طوری که دیگر 
کسی از قوای مقننه و قضاییه یا فراتر از آنها، پروای چوب 
الی چرخ گذاشتن و خیال پوست خربزه زیر پای این و آن 
گذاردن را ندارد. نیازی هم به این تشبثات نیست تا وقتی 

که همه همسو و همدل هستند.
عالوه بر بشارت مذکور، این نوید هم شادی بخش است 
که اغلب برنامه ها، مثل برنامــه وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، بسیار جمع و جور و کارشناسانه تدوین شده اند 
و به قول معروف، از لحاظ انشا، نمره 20 می گیرند و مو الی 

درزشان هم نمی رود، اگر چالش ها بگذارند.
چالشهایمطرحدربرنامهوزیرارتباطاتو

فناوریاطالعات
از نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت سیزدهم، 

چالش های اجرای برنامه او عبارتند از کاستی های زیر:
 تهیـه و تصویـب دیرهنـگام »طـرح کالن و معمـاری 
شـبکه ملـی اطالعـــات« در تاریـــخ 1399/0۶/25 
توسـط شـورای عالــی فضــــای مجــازی پــس از 
گذشت حــدود چهــار ســال از زمان تصویــب ســند 
تبیین الزامات شــــبکه ملــی اطالعــــات و عــدم 
اجــرای متــوازن آن توســط تمام دســتگاه هــای 
مســوول بــر اســاس اقدامــــات کالن و نگاشــت 
نهــادی شــبکه ملــی اطالعــات منــدرج در ســند 

طــرح کالن؛ 
 محدودیــت منابــع مالــی بــه میــزان مــورد نیــاز 
به منظور اجــرای شــبکه ملــی اطالعــات و عــدم 
تخصیــص بهینــه درآمدهــــای حــوزه فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات بــه پیشــرفت آن؛
 کاهش روند سرمایه گذاری جدید اپراتورها به دالیل 
تحریم هــا و افزایش قابل توجه نرخ ارز تحریم هــــای 
بیــن المللــــی و عــدم امــــکان دسترســی بــه 
فناوری ها و تجهیــزات جدیــد و همچنیــن تامیــن 

و جــذب منابـع مالـی؛
 عــــدم تفکیــــک اعتبــــارات مالــــی بــرای 
دســتگاه هــای مجــری مطابــق جــدول نگاشــت 
نهــادی ســند طــرح کالن در قانــون بودجــه بــرای 
مدیریــت یکپارچــه و متــــوازن توســعه شــبکه 
ملــی اطالعــات در قوانیــن و تبصــره هــای ســاالنه 

بودجــه؛ 
 عـدم بلـوغ خدمـــات راه انـدازی شـــده داخلـی 
نظیـر جویشـــگرها و پیـام رسـان هـــای داخلـی در 
زیسـت بـوم شـبکه ملـی اطالعـــات در مقایسـه بـا 

خدمـات دهنـدگان نظیـر خارجـــی و عـدم امـکان 
رقابـت بـا مزیـت هـای رقابتـی و در نتیجـه عـدم رغبـت 
کاربـران داخلـی به ویـژه کسـب وکارهـا در اسـتفاده از 

آنهـا؛
  بـی توجهـی بـه توانمنـدی صنایـع و شـرکت هـای 
دانـش بنیـان ایرانـــی در بومـی ســـازی تجهیـزات 
سـخت افـــزاری بـا فنـاوری هـای بـــاال و همچنیـن 
توسـعه بسـترها و بسـته هـای نـرم افـزاری بومـی مـورد 
نیـاز بـرای اسـتقرار معمـاری شـبکه ملـی اطالعـات 
در تمـام الیـه ها از ســـوی اپراتورهـا، دسـتگاه هـای 
دولتـی و بانـک ها و افزایش وابسـتگی کشـور بـا ظهـور 
نسـل هـای جدیـد ارتباطـی و فنـاوری اطالعـات نظیـر 

5G  و 6G؛
 عـدم اطـالع رسـانی مناســـب در راسـتای اقنـاع 
افـکار عمومـی در خصـوص اتفاقـــات بعـد از اجـرای 
طـرح شـبکه ملـی اطالعـات همچـون قطـع دسترسـی 
بـه شـبکه جهانـی وغیره و در نتیجـه کاهـش اعتمـاد 

عمومـی مـردم بـه ایـن طـرح؛ 
 عدم آگاهی و دانش الزم و باور برخی از مســووالن و 
مدیران به توانایی تحقق کامل شــبکه ملی اطالعات و 

فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطالعات؛
 نگاه تصدی گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطالعات؛

 عدم توجه به توانمندی های داخلــی برای راه اندازی 
خدمات و ابزارهای الیه های مختلف شبکه ملی اطالعات؛

 وجود انحصار در بخش هایی از شبکه زیرساختی شبکه 
ملی اطالعات

اما به نظر من، چالش عمــده در برنامه او، مغفول مانده 
اســت؛ تاکنون اجرا نشــدن برنامه ایجاد شــبکه ملی 
اطالعات بر اســاس ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه 
و لزوم برنامه ریزی برای اجرای واقعی آن توســط دولت 
ســیزدهم. باید توجه داشــت که در دولت یازدهم یک 
misrepresentation جاهالنــه درمورد مصداق 
شبکه ملی اطالعات ُرخ داد و آن، اعالن رسمی اجرا شدن 
تمام فازهای میانی تا فاز نهایی شبکه ملی اطالعات بدون 
هیچ زحمت بود، در حالی که چند ســال بعد، در اواخر 
دولت دوازدهم، ضرورت اجرای طـرح کالن و معمـاری 
شـبکه ملـی اطالعـات مطرح و ابالغ شد. این یعنی، خط 
بطالن کشیدن بر پیش فرض وجود شبکه ملی اطالعات و 
پذیرش این واقعیت تلخ که چنین شبکه ای هنوز در سال 

1۴00 اجرا نشده است.
همزمانیدولتسیزدهمبابرنامهپنجساله

هفتم
از سویی دیگر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در فروردین ماه 1۴00 گزارشی 
را با عنوان »پیشنهاد تمدید یک ساله قانون برنامه ششم 
توسعه کشور« منتشــر کرد؛ زیرا که مدت اعتبار قانون 
برنامه ششم، سال های 139۶ تا 1۴00 را می پوشاند و بر 
اساس قانون، الیحه قانون برنامه هفتم توسعه نیز باید تا 
چند روز دیگر یعنی تا پایان شهریور ماه 1۴00 به مجلس 
شورای اسالمی ارایه شود؛ در حالی که تقریبا هیچ اقدامي 
در راستای اجرای ده ها پروژه مندرج در برنامه ششم در 

حوزه فاوا، انجام نشده است. 

چالشناسازگاریطرحهایمندرآوریوزرای
دولتسیزدهم

از روی ناچاری، برای ارزیابی مدعیان وزارت و ریاست، ُمد 
روز شده است که ایشان باید دارای برنامه ای مدون باشند 
تا مطرح شوند. سیاســتمداران ما هم تا آخرین لحظه 
ساکت می مانند، حتی تمایل خود به نامزدی برای اشغال 
پستی دولتی را تا دقیقه 90 رسما انکار می کنند ولی به 
ناگاه، ده ها و بلکه صدها صفحه برنامه توسعه اقتصادی 
ناب از آســتین مبارک بیرون می آورند و مدعی داشتن 
نوشداروی عالج همه دردها و رفع همه چالش های توسعه 

کشور می شوند. 
زندهبادخودتبلیغی

جدیدترین وسیله خودتبلیغی یک فرد برای احراز مقام 
وزارت و تولیت امور، داشــتن برنامــه ای جادویی برای 
حل مشکالت در حوزه ای مرتبط و معرفی خود به عنوان 
شخصیتی دارای تجربه کافی برای رفع مشکالت، همگام 
با مجلس اصولگرا و هم راســتا با احکام گام دوم انقالب 
است. فرد نامزد شده برای اداره وزارتخانه ای معین، کافی 
است برنامه مدون خود را چند روز بعد از نامزد شدنش 
از کشوی میز کارش در آورد، منتشــر کند و نسخه ای 
را هم به طور رســمي به مجلس بدهد. به زودی فرایند 
تشخیص صالحیت و اهلیت او برای احراز مقام وزارت، 
در مجلس شروع می شود. او به چند کمیسیون مربوط و 
نامربوط دعوت می شود، به پرسش هایی پاسخ می دهد، 
درخواست هایی را می شنود و قول هایی می دهد، سپس 
توسط نمایندگان ارزیابی شده بعد به صحن علنی مجلس 
راه می یابد، چند دقیقه ای سخنرانی می کند و حاضران در 
صحن علنی مجلس پس از نقد و شور، به او رای اعتماد 
می دهند یا نمی دهند. به چند دلیل، این فرایند، عقالیی و 
موثر نیست.  از رییس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد وغیره، 
وزیر ارتباطات کابینه اش، هریک جدا جدا، پشت برهم و 
دور از یکدیگر، بدون بیان purpose یا قصدی واحد، 
بدون تعریف goals یا اهدافی معین و بدون پیش بینی 
ابزار means یا ابزار الزم بــرای روی آوری به مقصد 
توسعه، برنامه هایی را تدوین و بدون سنجش سازگاری 
آنها با یکدیگر و رفع ناهماهنگی های احتمالی، آنها را فله ای 

منتشر و به مجلس ارایه  می کنند. 
از شواهد و قرائن مشهود است که وضع، خوب است اما 
اوضاع، خراب! برای عده کمی، اقتصاد بخش فاوا زیر بهمن 
این همه چالش، ُگل می کند و اکثریت دست اندرکاران 
بخش فاوا، دیگر محال است بتوانند قد علم کنند. در واقع 

polarization  یا قطبش بزرگ، در راه است.

دو قطبی شدن بخش فاوا  زیر بهمنی از چالش ها

سال1389 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 139۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 15 اسفند 138۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 1395 به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴0 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 139۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1397 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 139۶ پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 139۶ وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 139۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1393 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 9۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 95 وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه 1395، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در 21 تیر مــاه 139۴ محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

23 تیر ماه 1397 یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
139۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1397 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده 59 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

شده بود که این طرح هنوز به سرانجام کامل نرسیده است. 

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1397 مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
28 اردیبهشــت ماه ســال 1397 معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 
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فناوری های نوین در دو دهه گذشته هم در نحوه عملکرد کسب وکارهای 
بانکی در دنیا، موثر بوده و هم پایه ایجاد کســب وکارهای جدید مانند 
بانکداری الکترونیکي بوده اند. اگر به تاریخچه صنعت بانکی در کشــور 
نگاهی بیندازیم، می توانیم ورود بانکداری الکترونیکي در اوایل دهه 70، 
راه اندازی شبکه شتاب در سال 1381 و شروع به کار شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شاپرک( در زمستان سال 1390 را به عنوان نمونه در نظر 
آوریم. با توسعه و گسترش کســب وکارهای جدید، به مرور زمان، نقش 
فناوری اطالعات در صنعت بانکی به گونه  ای شد که بانک ها باید به صورت 
متمرکز و در مجموعه های تخصصی نسبت به رفع نیازهای متنوع فناوری 

اطالعاتی خود اقدام می کردند.
بانک ملی ایران نیز در پاییز و زمستان 1393 با هدف بهره مندی بیشتر از 
قابلیت های فناوری اطالعات و رفع نیازهای رو به گسترش بانکی در فضای 
رقابتی، با تغییر ساختار سازمانی سداد، آن را به شرکت هلدینگ تبدیل کرد 
و در حال حاضر شرکت  پارس تکنولوژی سداد، شرکت پرداخت الکترونیک 
سداد و شرکت فناوری اطالعات راهبر سداد، شرکت های تابعه آن هستند. 
این هلدینگ به عنوان بازوی فناوری اطالعات بانک، از بدو تاســیس 
تاکنون، همــگام با انتظــارات و خواســته های بانک، اقــدام به ارایه   
سرویس  های موردنیاز کرده و البته از طرف دیگر، معاونت فناوری بانک 
ملی نیز در سال های اخیر، اقدامات قابل توجهی انجام داده که به برخی 

از آنها نقدهایی هم وارد است. 
از همین رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشســت های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع »نقد و بررسی عملکرد معاونت 
فناوری بانک ملی و هلدینگ داده ورزی ســداد« که با حضور مســعود 
خاتونی، عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطالعات بانک ملی و فرهاد 
فائز، مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد برگزار شد، دستاوردها و ابهامات 
موجود در زمینه اقدامات انجام شده، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

ماحصل این گفت وگو، پیش روی شماست. 
درابتدایبحث،لطفادرخصوصشرکتسداد،زیرمجموعهها
وحوزههایفعالیتآنتوضیحدهید.همچنیننقشآفرینیسداد

درحوزهفناوریبانکملیراتشریحبفرمایید.
فائز: شرکت داده ورزی سداد، سال78 به عنوان شرکت تخصصی و ابزاری 
بانک ملی ایران در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با سرمایه مختصر 
و با مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک تاسیس شد و فعالیت خود را 
شروع کرد. تمرکز اصلی این شرکت بر توسعه و بهبود خدمات فناوری 
اطالعات به بانک ملی اســت و تالش می کند نقش آفرینی بیشتري در 
طرح تحول بانک ملی داشته باشد. همچنین شــرکت داده ورزی سداد 
به عنوان هلدینگ، هم افزایی شرکت های گروه را نیز برعهده دارد. از بعد 
سهامداری، 7۶درصد شرکت داده ورزی سداد متعلق به بانک ملی ایران 
است که از این میزان، 72درصد مستقیم، ۴درصد غیرمستقیم و 2۴درصد 
نیز متعلق به شــرکت خدمات انفورماتیک اســت. این شرکت، حدود 
۶70نفر پرسنل دارد که در چارچوب چهار معاونت تخصصی، سه مدیریت 
مستقل و یک مرکز نوآوری موسوم به فینوداد فعالیت می کند. سال93، 
درخصوص هلدینگ شدن قدم  های خوبی برداشته شد. خرداد93، شرکت 
پارس تکنولوژی سداد تاسیس شد که برای فعالیت تخصصی در حوزه 
سخت افزار و ارتباطات شــکل گرفته بود و از شرکت سداد مستقل شده 
و به صورت یک sbu، فعالیت خود را آغاز کرده است. 7۶0نفر پرسنل 
در این شرکت فعالیت می کنند و در اقصا نقاط کشور نمایندگی دارد و به 
بانک ملی امدادرسانی می کند. شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز در 
تیرماه 93 به صورت شرکت مســتقل فعالیت خود را شروع کرده است. 
شرکت دیگر، فناوری اطالعات راهبر سداد )فارس( است که به صورت 
تخصصی در حوزه شبکه اجتماعی و البته فراتر از آن فعالیت می کند و در 
حال تبدیل شدن به یک سکوی بانکداری اجتماعی است و 70نفر نیز در 
این شرکت فعالیت می کنند. در مجموع هلدینگ، 3100نیرو دارد که در 
حوزه های مختلف بانکداری و صنعت بانکی به بانک ملی ایران، کمک و 

سرویس دهی می کنند.
معموالدرتعریفهلدینگدرکشــور،شرکتهایمادریا
هلدینگها،چندانکاراجرایینمیکنندوبیشترنقشنظارتی
وسیاستگذاریدارند.درمجموعهسداد،چنینچیزینیست
وخودتانکاراجراییمیکنیدوایــنموضوع،مغایرباالگوی
سازمانیهلدینگهاست.دلیلایناتفاقچیست؟آیابرنامه
مشخصیبرایگذرازاینشرایطوتشکیلهلدینگبامفهوم

سازمانیواقعیداریدیاخیر؟
فائز: شرکت سداد، فرایند هلدینگ شدن خود را با قدرت در سال93 آغاز 
کرد و سه چهار شرکت در همان سال ها تاسیس شدند. االن که صحبت 
می کنیم شرکت سداد 70 تا 80درصد آن مفاهیم هلدینگ را در خودش 
پیاده سازی کرده است اما برخی کارها را تا تنور داغ است، باید انجام داد؛ 
با گذشت سال93 و چندین سال مشمول مرور زمان شدن، یک  سری 
کارهای اجرایی را از دل سداد بیرون آوردن، سخت شده اما در این زمینه، 

قدم های خوبی برداشتیم و طرح مشخصی را تقدیم بانک کردیم و بانک 
هم با نظر مثبت در حال تایید آن است. یکی از برنامه های ما این است 
که شرکت جدید، تاسیس و فعالیت های اجرایی را به آن شرکت، منتقل 
کنیم و شرکت هلدینگ ســداد به معنای واقعی به کارهای هلدینگی 
بپردازد. یک سری مسایل و معضالتی هم وجود دارد. ما یک سهامدار غیر 
از بانک ملی داریم و باید با این شرکت )خدمات( هم هماهنگی داشته 
باشیم. البته این شــرکت هم همراهی می کند و انتظار داریم تا پایان 
امسال و حداکثر در نیمه سال بعد، هلدینگ داده ورزی سداد به معنای 

واقعی شکل بگیرد.
آقایخاتونی!ازدیدگاهشماعملکردسدادبهعنوانبازوی
فناورانهبانک،اززمانتاســیستاکنون،تاچهمیزانتوانسته
نیازهایبانکرابرآوردهکند؟اگرجایــیضعفوجودداردو
بخشهاییدچارمسالههستند،دراینشرکتبایدچهاتفاقی

بیفتدتاتقویتشودوبتواندنظربانکرابرآوردهکند؟
خاتونی: سوال خوبی مطرح کردید. از آقای فائز هم متشکرم چون با 
جدیت، تشکیل هلدینگ را دنبال می کنند و در نیمه دوم سال گذشته، 
مجوزهای آن مجددا در بانک، ترمیم شــد و در مجمع نیز بر آن تاکید 
کردیم. امیدوارم ســال جدید، سال خوبی برای ســداد باشد و ما این 
تفکیک را داشته باشــیم. آقای فائز و مدیران قبلی، هم نقش هلدینگ 
و هم نقش اجرا داشــتند که بیانگر توانمندی آنهاست و زحمات شان، 
قابل تقدیر است. با توجه به شناخت بنده از مجموعه سداد از بدو تولد 
شرکت، قطعا این شرکت با یک خانواده چند هزار نفری، فعالیت گسترده 
و نوآورانه برای بانک ملی و مشــتریانش و نیز تاثیرگذاری فعالیت های 
شرکت در صنعت بانکداری، نمره خوب و عالی می گیرد نه به این خاطر 
که شرکت، متعلق به ماست بلکه به عنوان فردی که به طور مستقیم با 
دوستان کار می کنم و علی رغم مشکالت و دست اندازهای فراوان ناشی از 
سایه دولتی بودن این مجموعه، شاهد زحمات آنها هستم. همه مدیران 
قبلی و فعلی این شرکت، کارنامه خوبی داشته اند. انتظار از یک شرکت 
فناوری، بسیار گسترده است و امروز، محدود کردن آنها به اینکه فقط 
بانک به این شرکت ها بگوید فالن مســیر را طی کنید، جذابیت ندارد. 
زمانی ما این شرکت  ها را به صورت ابزاری هدایت می کردیم؛ یعنی اموری 
در بانک، تعریف و به آنها ابالغ می شد و انتظار داشتیم در همین محدوده 
حرکت کنند اما من از سال95، این تصور و نگاه را در بانک تغییر دادم که 
بسیار سخت است. آقای فائز شاهد هستند در جلسات با چه چالش هایی 
مواجه بودیم و برای تغییر نگاه مدیریتی و حاکم بر مجموعه باید با چه 
ادبیاتی وارد می شدیم. نگرش بنده به این سمت وسوست که همکاران 
ما در سداد به منظور تعریف کسب وکارها و تحول، حتما اقدامات جدی 
داشته باشــند و ارایه   خدمت را از دستورکار خود خارج نکنند. سداد را 
برای ایجاد کسب وکارهای نو و خالقانه، به این سمت هدایت کردیم. ما 
این مفهوم را در بانک جا انداختیم که مرزی بین کسب وکار و فناوری 
وجود ندارد. خودتان شاهد هستید خلق کسب وکارها و تغییر و تحول، 
در قلب فناوری شــکل می گیرد و اگر ما در بانک، هرگونه محدودیتی 
برای آنها ایجاد کنیم، قطعا آنچه بانک نیاز دارد که از طریق منابع انسانی، 
تکنولوژی نوین در دنیا و شــناخت نیازهای مجموعه سداد، به دست 
بیاورد، دشوار خواهد شــد. البته خود مجموعه بهتر از بانک، مسایل را 
درک می کند هرچند خود بانک هم  می تواند مسایل و موارد مربوط به 
شناخت ها را به دلیل ارتباط مستقیم با مشتریان رصد کند. به هر حال، 
تولید محصول توسط هلدینگ سداد و شرکت های دیگر که به هر دلیل، 
به ما ارایه   خدمت می دهند، هم مشــتری را راضــی نگه می دارد و هم 
سازمان را در بازار رقابت حفظ می کند. البته این نوآوری ها با مقاومت 
بســیار زیادی روبه روست که همه این ها ناشــی از عدم درک صحیح 
بخش هایی است که باید این موضوع را به صورت کامل، جامع و با ادبیات 

خوب به آنها انتقال دهیم و بخش دیگر، فرایندهای دست وپاگیر یک 
سیستم دولتی است. با توجه به استراتژی  که بانک، در دو سال گذشته 
در حوزه فناوری تحت عنوان تحول دیجیتال ایجاد کرده و موردتایید 
وزارت امور اقتصاد و دارایی هم واقع شــده و در مجمع نیز به تصویب 
رسیده، و نیز به دلیل سبد پروژه های خوب، که همگی به واسطه مطالعه 
گسترده درون سازمانی، برون ســازمانی و خارجی مانند به کارگیری 
شرکت بزرگ دیلویت برای تدوین سند تحول دیجیتال صورت گرفته 
و درون آن پروژه  های خوبی رقم خورده و ابالغ شــده، به نظر می رسد 
شرکت داده ورزی سداد بتواند در آینده نزدیک، طی یکی دو سال آینده 
انتظارات بانک ملی )که بخشــی از آنها شاید موردنقد و بررسی باشد و 
البته حجم آن، بسیار کم است( را برآورده کند و نقطه مطلوبی برای بانک 

ملی و سداد داشته باشیم.
چندسالپیشبرایســرویسکارتاعتباری،ازشرکت
داتین،سوییچخریداریکردید.علیرغمگذشتچندسالاز
ایناتفاق،بانکملی،سرویسخاصیدراینزمینهارایهنکرده
است.نکتهدیگراینکهشنیدهشدههنوزدربانکملیوشرکت
پرداختالکترونیکسداد،ازسامانهکشفتقلبآنالیناستفاده
نمیکنید.دلیلاینکهدراینحوزه،هنوزدیتارابهصورتآفالین
بررسیمیکنید،چیست؟واقعاهنوزدرکشور،یکسامانهکشف

تقلببومینداریمکهبانکهابتوانندازآناستفادهکنند؟
خاتونی: خودتان در جمله پایانی، پاسخ سوال بنده را دادید مبنی بر 
اینکه در کشور، هنوز یک ســامانه بومی نداریم و همه آفالین استفاده 
می کنند. ما خرید سوییچ انجام ندادیم و یک خدمت دریافت کردیم. 
از آبان 95، صدور کارت اعتباری را به صــورت جدی در بانک ملی در 
دســتورکار قرار دادیم. ما حدود یک میلیون و5۶هزار کارت اعتباری تا 
کنون صادر کردیم. از دیدگاه بنده، حرکت، کند است زیرا هنوز فرهنگ 
کارت اعتباری در مجموعه، حاکم نشده است. با این حال، سهم بانک ملی 
در کارت اعتباری، بیش از 35درصد است که عدد قابل توجهی است. بعد 
از بخش نامه سال گذشته بانک مرکزی که به بانک ها تکلیف کرد باید در 
نیمه اول سال، عمده تسهیالت خود را با کارت اعتباری ارایه   کنند و از 
مهرماه سال گذشته، اجباری شد، کارت اعتباری تقریبا در مسیر خود 
قرار گرفت و البته به تدریج این فرهنگ جا می افتد. فکر می کنم در سال 
جاری، استقرار خوبی در این حوزه داشته باشیم. بنابراین کار، متوقف 
نشده و با تنوع خوبی که بانک مرکزی در شاخه های مختلف به ما ابالغ 
کرده، کارت اعتباری را طراحی کردیم و در بخش های مختلف، صدور 
کارت داریم. درباره اینکه چرا در زمینه کشــف تقلب، برخط نیستیم، 
 PSP  شما می دانید کشف تقلب بر اساس سناریوهای پولشویی، روی
ها نیز باید اتفاق بیفتد و تفاوتی ندارد، چون بانک ها هم سوییچ دارند. 
در مجموع باید سامانه کشف تقلب برخط داشته باشیم. بنده بر اساس 
آخرین دیتایی که دارم، فکر نمی کنم نهادی، به صورت آنالین کار کرده 
باشد. همه به صورت آفالین فعالیت می کنند. بانک مرکزی هم چند بار 
ابالغیه داشته که خیلی جدی نبود تا اینکه وقتی بحث قمار و شرط بندی 
مطرح شد، بانک مرکزی روی این قضیه فشار آورد و نه تنها ما، بلکه همه 
بخش ها در تکاپو هستند. همچنین شــاپرک سعی کرد در چند سال 
گذشته یک محصول خارجی تهیه کند که با حرف و حدیث هایی مواجه 
و کنار گذاشته شد اما فکر می کنم دانش فنی آن وجود دارد. ما در هر دو 
حوزه، هم سوییچ و هم PSP خودمان، آفالین کار می  کنیم اما یکی از 
دالیلی که این کار را به تاخیر می اندازد، زمان انجام تراکنش است. زمانی 
که این سناریوها در کنار هم قرار می  گیرند، زمان تراکنش کاهش پیدا 
می کند. اگر همه مجموعه ها با هم، با یک سناریوی واحد، در یک طبقه 
خاص ورود پیدا نکنند، این بازار رقابت، باعث می شود مشتری ها، جابه جا 
شــوند. این موضوع، یکی از دغدغه های اصلی است که شاید به همین 

دلیل، بانک ها هنوز تمایل چندانــی ندارند که روی این قضیه متمرکز 
شوند. امیدوارم در بانک مرکزی، در این زمینه تدابیری اندیشیده شود. 
از آنجا که در صنعت بانکداری تجربه خوبی داریم، فکر می کنم شاید در 

سال جاری بتوانیم آن محصول بومی را نیز داشته باشیم.
فارغازجایگاهسازمانیفعلیتان،لطفابهعنوانکارشناس
بهاینسوال، پاسخدهید.دربحثکشفتقلبازهمانزمانیکه
قرارشدنرمافزارSASخریداریوبهکشورواردشود،یکعده
افرادبانفوذتمایلنداشتنداینسامانهدرکشورراهاندازیشود.

آیاشماتاییدمیکنید؟
خاتونی: سوال سختی کردید! بنده از جایگاه کارشناس عرض می کنم. در 
این زمینه خاطره ای تعریف می کنم که می توانید آن را بسط دهید. شاهد 
هستید بانک ملی در چند سال گذشته، تمرکز بسیار زیادی روي سفته، 
برات، تمبر دیجیتالی و قراردادهای هوشمند داشته است. فکر نمی کنم 
کسی منکر شــود بنیان گذار این موضوع، بانک ملی است. تیرماه سال 
گذشته، با پیگیری های مکرر دوساله، شبانه روزی، بی وقفه و با جنگندگی 
باال، توانستیم از سفته در ایام کرونا استفاده کنیم. امروز بیش از 85هزار 
پرونده  کرونایی بدون مراجعه به شعبه، از صفر تا 100 آن، از تمبر گرفته 
تا قرارداد، سفته و امضاهای آن در فضای دیجیتال انجام می شود. در این 
زمینه، یکی از مدیران ارشد به بنده گفت شما می دانید با الکترونیکی و 
دیجیتالی کردن سفته، چه اتفاقی برای شما می افتد؟ گفتم خیر! گفت: 
می دانید چاپخانه ها تحت تاثیر قرار می گیرند و آنهایی که واردات کاغذ 
دارند، چه مشکالتی پیدا می کنند؟ آن موقع، توجه نکردم. آن مدیر ارشد 
گفت شاید اتفاق عجیب و غریبي بیفتد و بسیاری مانع توسعه این قضیه 
شوند. واقعا در طول یک سال گذشته، این موضوع را لمس کردم. نکته ای 
که شما گفتید، درست است. قطعا زمانی که با ورود یک فناوری، بخشی 
از مفاسد از بین برود، کسانی که در این مسیر، منافع خوبی برای خودشان 
دارند، برای تاخیر آن، کارشکنی می  کنند. چون به هرحال فناوری ورود پیدا 
می کند و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. فناوری مانند آب است که هر 
مسیر را ببندید، از مسیر دیگر وارد می شود و این امر، اجتناب ناپذیر است 
اما به تاخیر افتادِن ورود و به کارگیری فناوری می تواند یک مقدار کار را برای 
پیشروی مفاسد آسان کند. این واقعیتی است که باید در جامعه بپذیریم. 
البته چند مورد دیگر هم بود که فقط یک مورد را عرض کردم. خدا می داند 

بابت این قضیه، شخصا چه مشکالتی را پشت سر گذاشتم. 
بندههمتجربهکوتاهیعرضکنــم.صاحبامتیازمادر
هفتهنامهعصرارتباط،آقایبگلریهستندکهکاروارداتکاغذ
راهمانجاممیدهند.دردورهنخستکهبرجامدچارمسالهشد،
بحثکاغذهایحرارتیهمدرکشوربامشکلمواجهشد.ایشان
بهواسطهروابطشان،تالشکردندکاغذواردکنندودردورهایهم
واردکردنداماازیکمقطعبهبعد،فشارهاییواردشدکهگفتند
همینمیزانیکهواردکردیممجانیبرایشما!انشاءا...دردولت
جدیدکهشعارشمبارزهبافساداست،اتفاقاتمثبتیرقمبخورد.
تازمانیکهسامانهکشفتقلبآنالیناعمازبومییاخارجیدر
کشورنداشتهباشیم،بعیدمیدانمبتوانمباحثپولشویییاقمار

رادرکشورجمعوجورکرد.نظرشماچیست؟
خاتونی: درست می فرمایید اما با کارهایی که انجام می دهیم و با توجه به 
حضور ویروس منحوس کرونا که موجب حرکت خوبی در صنعت بانکداری 
شد، امیدوارم شاهد امنیت اقتصادی شویم. کلمه فساد را حذف کنیم و از 
امنیت اقتصادی بگوییم. واقعا هدف همه پروژه هایی که انجام می  دهیم، 
امنیت اقتصادی است. در صورت وجود امنیت اقتصادی، همه گروه ها و 
ذ ی نفعان اعم از داخلی و خارج از کشور، حتما فعالیت خوبی انجام می دهند 

و منافع آن، به خودشان و مردم برمی گردد.
طیچندسالگذشته،درساعت12شبیکاتفاقجذابدر
بانکملیمیافتد!بهاینمعناکهناگهانبهطورکلی،شبکهازکار
میافتد!البتهشعب،تعطیلهستنداماتمامحوزههایبانکداری
ATMالکترونیکيازاپگرفتهتابام،اینترنتبانکودستگاههای
دچاراختاللمیشوند.ظاهراســابقهسالهایگذشتهنشان
میدهداینقطعشدن،تا30دقیقههموجودداشتهامااالنبه5تا
10دقیقهکاهشپیداکردهاست.دلیلاینقطعشدنسرویسها
درساعت12شبچیست؟فکرمیکنمطیسهچهارسالاخیر،
مقطعیبرایحلاینمسالهبهسمتسوییچBPCرفتیدکهدر
سدادعملیاتیشودامانمیدانماالندرچهوضعیتیاست.لطفا

دراینزمینهتوضیحدهید.
فائز:بنده چون مدت طوالنی در شرکت خدمات بودم، سابقه قطع شدن 
را از خیلی وقت پیش دارم. خاطرم هست اوایل حضور در شرکت خدمات، 
این قطعی، زیاد بود. شاید هر شــب یک ساعت برای عملیات پایان روز، 
قطعی داشتیم. این موضوع ذات ُکری بود که به بانک های بزرگ سرویس 
می دهد و شرکت خدمات، از آن ُکر استفاده می کند اما شرکت خدمات، در 
طول سال  های گذشته، این عدد را کاهش داد و االن به پنج دقیقه رسیده 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانفناوریوهلدینگبانکملیایرانمطرحشد

شکل گیری »هلدینگ واقعی« سداد، حداکثر تا نیمه سال آینده

مسعودخاتونیفرهادفائز

مرزبینکسبوکاروفناوریازبینرفتهاست
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و طرحی دارد که این پنج دقیقه را هم به زودی حذف کند و سرویس دهی 
به صورت 2۴ســاعته و الینقطع ادامه داشته باشــد. این موضوع، به کر 
برمی گردد و باید در آن مــدت زمان، عملیات پایــان روز اتفاق بیفتد. 
درخصوص سوییچ هم باید عرض کنم برای رفع آن مشکل نبود. ذات آن 

مشکل، به کر برمی گردد و به سوییچ ارتباطی ندارد. 
اینسوییچBPCقراراستچهکارکند؟

فائز:بانک ملی ســال9۶ یک سری درخواســت هایی داشت که به یک 
مناقصه منجر شد. شرکت سداد در این مناقصه شرکت کرد و با یک پارتنر 
خارجی به نام BPC که یکی از سوییچ  های معتبر در این حوزه است، به 
این مناقصه ورود کرد و برنده شد. قراردادی بود که باید آن سوییچ، طی 
سه سال با سوییچ بانک ملی جایگزین می شد اما با بازگشت تحریم ها در 
اردیبهشت ماه 97، شــرکت BPC به دلیل تحریم ها، در تیرماه 97، از 
ادامه پروژه، انصراف داد. قاعدتا منافع دیگری داشت که با ادامه فعالیت 
با ایران، آن منافع به خطر می افتاد و نهایتا تصمیم گرفت ادامه فعالیت 
ندهد و اساسا آن پروژه، متوقف شد. سوییچ BPC  از سوییچ  هایی است 
که در حوزه تعامالت بین المللی بسیار ید طوالیی دارد و در کشور آن را 
می شناسند. با سوییچ  های بین المللی، ویزا و مستر و پروتکل ها به خوبی 
آشناست. کشــور هم به دنبال این بود که با برچیده شدن تحریم ها، به 
سرعت به این سوییچ  های بین المللی وصل شود. هرچند فکر می کنم در 
ایران، این توانمندی وجود دارد که  سوییچ های بومی هم به اسکیم های 
بین المللی وصل شــوند ولی زمان، دانش و تجربه، بسیار مهم بود. این 
شرکت می توانست این نیازها را برآورده کند اما با انصراف شرکت، پروژه، 

به نتیجه نرسید.
شرکتBPCروسیاست؟

فائز: بله. می توان گفت شرکت  بین المللی است که خاستگاهش روسیه 
است و در جاهای مختلف، فعالیت بین المللی و دفتر دارد. 

بهموضوعقطعی12شببرگردیم.البتهخوبیاشایناست
کهشمادرمجموعهشرکتخدماتهمحضورداشتید.هرچند
اینقطعیهاوجرایمبهمعاونتشمامربوطنبود.اشارهکردید
درگذشتهعددبسیارزیادتربودواالنکمترشدهامافکرمیکنم
بابتقطعی،بانکمرکزی،جرایمسنگینیرادریافتمیکند.
SLAطبققرارداد،شماپرداختکنندهجریمهبودیدیاطبق
کهباخدماتدارید،خودشرکتخدماتاینهزینههاراپرداخت

میکند؟
فائز:بانک مرکزی برای هر نوع قطعی، جریمه کم نمی کند. یک سری 
قطعی  ها جزو ذات سیستم ها و موردتایید بانک مرکزی هستند. ممکن 
است سوییچ یا سیستم کر، نیازمند بهبود باشد و سیستم، چند ساعت قطع 
شود. اگر برای بانک مرکزی استدالل شود، جریمه نمی کند. ضمن اینکه 
اعمال جریمه بانک مرکزی از یک threshold شروع می شود و این طور 
نیست که به ازای هر یک تراکنش ناموفق، جریمه کند بلکه فاصله نفس 
کشیدن به بانک ها می دهد و این قطعی هم از آنچه بانک مرکزی مدنظر 

دارد، پایین تر است و جریمه خاصی را متوجه بانک ها نمی کند.
هرشبکهبهروزرســانیکراتفاقنمیافتد؟بههرحال
بانکهایدیگرهمهستند.وقتیکرمیخوابد،سرویسشما
5دقیقهدرکلکشــورمیخوابدوسرویسگیرنده،نمیتواند
سرویسبگیرد.البتهشایدچونشرکتخدمات،زیرمجموعه
بانکمرکزیاست،مقداریهمراهیمیکندوگرنهدرPSP ها
هرمیزانقطعیاتفاقبیفتد،براساسهمانقطعیبرایشرکت
PSP،جرایمیرااخذمیکنند.بگذریم.چرابرایسوییچبه
سمتشرکتروسیرفتید؟نمیشدازشرکتهایداخلیکمک
بگیریدکهبابازگشتتحریمهاومنتفیشدنکلپروژه،گرفتار

نشوید؟
فائز: همان طور که عرض کردم این موضوع به سال9۶ برمی گردد که بنده 
در آن زمان، در سداد حضور نداشتم و چون ادامه فعالیت نداده، چندان 
عالقه مند نبودم جزییات آن را بپرسم. با این حال، BPC ید طوالیی در 
اتصال به اسکیم های بین المللی دارد. مملکت نیز با امید به اینکه تحریم ها 
به زودی رفع خواهد شد، به دنبال راهکاری بود که به راحتی، سهولت و 
سرعت به سامانه های بین المللی وصل شود و قاعدتا BPC می توانست 

این امکان را فراهم کند.
درسال99،درخصوصشبکهسراسریبانکملی،بایکنگاه
جدید،مناقصهایبرگزارکردید.لطفادرخصوصجزییاتاین
پروژهتوضیحدهیدواینکهچرابرایآن،مناقصهبرگزارکردید؟

خاتونی: قبل از پاسخ به سوال شما، صحبت های آقای فائز را تکمیل کنم. 
متوسط پرداخت جریمه بابت تراکنش هایی که به مشکل برمی خورند، 
ماهانه حدود 100میلیون تومان است و به دلیل اینکه سرویس توسط 
زیرســاخت پیمانکارمان که مسوولیت با ایشان اســت، انجام می شود، 
پرداخت به طور کامل توسط پیمانکار انجام می شود اما حجم آن نسبت به 
فعالیت ما، قابل توجه نیست با این حال، به دنبال این موضوع هستیم که 

وضعیت، بهبود پیدا کند.
آقایفائزگفتنداینقطعی12شــب،بهخاطرکرشرکت
خدماتاست.آیادرهمهبانکهاییکهشرکتخدماتیهستند،

ایناتفاقمیافتدیافقطبانکملیاست؟
خاتونی: در این زمینه، آقای فائز، چون بنیان گذار این کار هستند، باید 
خودشان پاسخ بدهند اما فکر می کنم این اتفاق برای سایر بانک  ها هم رخ 

می دهد.
فائز: بله این ویژگی کر شرکت خدمات اســت و قطع شدن برای تمام 
مشتریانی که از شرکت خدمات بهره می برند، وجود دارد. در بانک های 

کوچک تر مانند آینده یا توسعه صادرات شاید به دو سه دقیقه هم نرسد 
اما در بانک  های بزرگ تر، مقداری بیشتر است و شاید به پنج شش دقیقه 

برسد.
فکرمیکنمباحضورفناوری،اینمسایل،قابلحلاست.
امیدوارمشرکتخدماتاینقطعیرابهصفربرساندکهمردم
دچارمسالهنشوند.جنابخاتونی!درخصوصسوالقبلیکه

عرضکردم،درخدمتشماهستیم.
خاتونی: در این زمینه، ابتدا دیتای مختصــری بدهم. ما بیش از 3هزار 
شعبه و بیش از ۶هزار درگاه خارج از شعبه داریم. ما یک شبکه گسترده 
داریم که قطعا مدیریت کردن هزینه هایی که بابت پهنای باند پرداخت 
می کنیم و تجهیزاتی که خریداری شده و اســتقرار پیدا کرده، حفظ و 
حراست از بیش از 9هزار نقطه که به تدریج از 10هزار مورد نیز فراتر می رود، 
کار ساده ای نیست. بنیان این شبکه از سال85 پایه ریزی شده و عمر آن 
بالغ بر 15سال است. در سال 9۴ - 93 بانک تصمیم گرفت شناخت کاملی 
از این شبکه به دست بیاورد چون در سال های 8۶  -85 به استان ها تفویض 
شده بود. برای اینکه این زیرســاخت را در کل مجموعه و بانک، استقرار 
دهیم، تفویض به استان ها داده شد و هر استانی با توجه به ظرفیت ها و نگاه 
خودش حرکت کرد. آن زمان، سرویس را صرفا از مخابرات می گرفتیم و 
سرویس پروایدرهای مختلف وجود نداشــت. در سال93، بانک تصمیم 
گرفت مدیریت واحد ایجاد کند و این ها را انسجام دهد. لذا اولین گزارش 
شناخت و RFP در سال93 ایجاد و در سال9۴، به مناقصه گذاشته شد. 
قرارداد، پنج ساله بود. اولین ماموریت برنده مناقصه این بود که یکپارچگی 
را در سطح کشور ایجاد کند. با همان تجهیزات و امکاناتی که داشتیم و 
اکنون بیش از 15سال از عمر آن می گذرد، این یکپارچگی در طول این 
چند سال شکل گرفت. سال گذشته، سررسید قرارداد بود. ما از سال97، 
با همکاران صحبت کردیم تا زمانی که سررســید قرارداد می رسد، کار 
جدید انجام دهیم و قرار نیست همین شبکه را مجددا دنبال کنیم. قرار 
شد آسیب شناسی انجام دهیم. تجهیزاتی که سال ها پیش خریداری شد، 
امکان به روزآوری نداشت و نسخه های جدید باال نمی آمد و شرایط ما را 
سخت می کرد. ما هر روز سرویس های جدیدی را داشتیم و در کنار آن 
مهاجرت تحت وب انجام می دادیم که تنظیمات خاص خود را روی شبکه 
دارد. برای بسیاری از دیوایس های ما این امکانات فراهم نبود و می توانست 
ما را با چالش مواجه کند. شــعبه ای یک مگ پهنای باند داشت و شعبه 
دیگر 512کیلوبایت. روزهایی داشتیم که پهنای باند 512کیلوبایت ما 
پاسخگوی نیازهای مشتریان نبود اما شعبه یک مگ ما در وضعیت ۴0 یا 
50درصدی مصرف در آن لحظه خاص، قرار داشت. توان آن را نداشتیم 
جابه جایی انجام دهیم و باید رفتار شعبه را بررسی می کردیم و اگر قرار 
بود پهنای باند شــعبه را افزایش دهیم، فرایند خاصی نیاز داشت که آیا 
در زمان های دیگر، این اتفاق برای شعبه تکرار خواهد شد یا خیر؟ همین 
االن هزینه قابل توجهی بابت عدم استفاده بهینه از پهنای باند داریم. لذا 
همکاران از سال97، آسیب  شناسی را انجام دادند. ما دوستان را در سداد 
و بانک به کالس های آموزشی داخل و خارج از کشور فرستادیم. آنها به 
این نتیجه رسیدند که نیازمند یک شبکه stvan در بانک ملی هستند 
که بتوانند روی شبکه گسترده ون استقرار دهند. این کار، مزایای خاص 
خود را داشت. کلیدی  ترین قضیه این بود که ما می توانستیم ترافیک را به 
صورت بهینه و هوشمند کنترل کنیم و هزینه ها را به شدت کاهش دهیم. 
در حال حاضر، به جای اینکه به صــورت تک تک پهنای باند را ببندیم و 
قابلیت انعطاف پذیری نداشته باشیم، پهنای باند متمرکز داریم و توانستیم 
آن را در یک محیط مرکز برای سراسر کشور در اختیار بگیریم. فکر می کنم 
با توجه به stvan محلی و بومی که همکاران در دو سه سال گذشته روی 
آن متمرکز شدند، این RFP شکل گرفت. سال گذشته، سال سررسید 
قرارداد ما بود. مجددا اسناد، منتشر و فرایند قانونی و مناقصه عمومی، طی 
شد و پیمانکار برنده، مشخص شد. امیدوارم حداکثر تا پایان امسال یا سال 
آینده، استقرار stvan بومی را داشته باشیم. این امر، هزینه قابل توجهی 
از شبکه ما را کاهش می دهد ضمن اینکه در کنار آن، تجهیزات نوسازی 
را هم دربرمی گیرد. عمده تغییرات مناقصه سال گذشته نسبت به سال 

9۴ - 93 همین موارد بود.
برندهمناقصهشرکتهایوباستکهیکشرکتبورسی
اســتوباعدد4200میلیاردریالبرندهمناقصهشدتادرپنج
سالاینکارراانجامدهد.چونشرکت،بورسیاستواطالعات
رادرسامانهکدالوسایتهایخبریمنتشرکرده،میتوانیم
نامآنرابیاوریم.طبقنظرکارشناسان،بااینعددمناقصه،در
قراردادهاییمشابهآن،بهصورتپلکانیرفتارمیشودوهرسال
بهواسطهپیشرفتفناوریوکاهشهزینهها،عددبایدبهصورت
پلکانیدرسالهایپیشروکمترمیشدنهاینکهثابتباشد.لطفا

درخصوصمدلقراردادباهایوبتوضیحدهید.
خاتونی: شــما در صحبت های خودتان به یک موضــوع جالب یعنی 
قراردادهای مشابه اشــاره کردید. اگر دوســتان جزییات این RFP را 
مشاهده کنند، می بینند چنین قراردادی که کسی بتواند stvan بومی را 
استقرار دهد، نداشتیم. اگر شما در کشور، به خصوص در شبکه بانکی، کسی 
را پیدا کردید که توانسته در زیرساخت خودش،stvan بومی را استقرار 
دهد، مثال بزنید. اصال نداریم. حتی به گفته دوستانی که در این صنعت 
کار می کنند و چندین جلسه حضوری با آنها داشتم، همان پیمانکارانی که 
در مناقصه شرکت داشتند و ساعت ها با بنده جلسه داشتند، بدون استثنا 
اذعان کردند چنین کاری برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد. اینکه چرا 
نظام بانکی وارد چنین فضایی شده، شاید به این برمی گردد که بنده تمایل 
دارم کارهای خالقانه انجام دهم چون تلنگر به جامعه بزنیم که همه ورود 

پیدا کنند. در قرارداد سال گذشته، دو اتفاق متفاوت وجود داشت که قابل 
قیاس با سایر قراردادها نیست؛ اول اینکه تمام تجهیزات و امکاناتی که 
نزدیک 1۶سال عمر دارند، طی این قرارداد، نوسازی می شوند که خودش 
هزینه دارد. دوم اینکه از فرصت  های از دست رفته که در قراردادهای سال 
گذشته به دلیل معماری و پهنای باند، نمی توانستیم مدیریت کنیم اما پول 
آن را پرداخت می  کردیم، استفاده کردیم. زمانی مشکل پهنای باند حل 
می شد که stvan استقرار پیدا کند تا به صورت هوشمند به محض اینکه 
مصرف شعبه افزایش پیدا می کند، در کسری از زمان، این ها را جابه جا 
کنیم. این دو اتفاق بزرگ، این قرارداد را از سایر قراردادها متمایز می کند. 
بحث پلکانی نیز به سیاســت کارفرما برمی گردد. ما در این فضا به دلیل 
استقراری که فکر می کنم سال آینده، نهایی شود، اتوماتیک وار، هزینه  های 
پرداختی پهنای باند را کاهش می دهیــم اما هزینه کاهش یافته، صرف 
نوسازی شبکه می شود. لذا طی چهار ســال آینده هم شبکه را نوسازی 
کرده و هم به فضایی ورود پیدا می کنیم که با توجه به ارایه   ســرویس  ها 
و نیازمندی های جدید به نقطه اشــباع می رسیم و هزینه های اضافی را 

به هیچ وجه پرداخت نمی کنیم. 
درسال97،همزمانباملیشو2اقدامبهخریدوراهاندازی
دستگاههایCRS،VTMوbank officerبرایبانکملی
کردید.آنزمانبسیاریازافراددرصنعت،ایناقدامبانکملی
رانمایشیوهزینهبرعنوانکردند.البتهباتوجهبهاخباروآماری
کهماههایگذشتهتوسطبانکملیمنتشرشد،درسالگذشته،
عددینزدیکبه5هزارمیلیاردتومانباهمیندستگاهها،جابهجا
کردیدوفکرمیکنماالننزدیکعدد10هزارمیلیاردتوماناست.
درایامکرونا،دستگاههابهکارآمدومیزانبهرهوریآنهابیشتر
شدوعددیکهاالنجابهجامیشود،باسال97قابلقیاسنیست.
خواهشمیکنمبهطورشفافبفرماییدآنزمانباچهدیدگاهی،
اقدامبهخریداینتجهیزاتکردید؟چونفکرنمیکنمجنابعالی
همآنزمانپیشبینیمیکردیدروزیکروناخواهدآمد!واگراین

تجهیزاتراخریداریکنید،بهنفعبانکخواهدشد.
خاتونی:از کجا می دانید پیش بینی نمی کردیم کرونا خواهد آمد؟! )به 
مزاح( ما بیش از 10هزار میلیارد تومان در این دوران کرونایی از طریق 
CRS کســب کردیم که اگر به هر دالیلی، چرخه این اسکناس ها در 
شعب ما وجود داشــت، تصور کنید چه فاجعه ای رخ می داد. بگذارید 
شفاف صحبت کنم. اگر بگویم ملی شو ایده شخص بنده بود، اغراق نکردم. 
نهایتا با مشورت هایی که با مدیران ارشد و مدیرعامل داشتیم، این رویداد 
شکل گرفت و از سال95، ملی شو را با سه هدف، برگزار کردیم؛ اول اینکه 
این رویداد، فرصتی بود که درخصوص محصوالتی که در طول ســال 
در بانک ملی استقرار پیدا کرده بود و مشتریان کمتر با آن آشنا بودند، 
اطالع رسانی جامع کنیم. دوم اینکه محصوالتی که استراتژی مان بود تا 
در سال آینده، سراغ آن برویم و تولید کنیم، در این رویداد، به صورت 
ضمنی، معرفی اولیه صورت می گرفــت، هرچند برای خودمان انتظار 
ایجاد می کردیم. برخی دوســتان می گفتند شو اســت اما بنده عرض 
می کردم کدام سازمان، برای خودش انتظار ایجاد می کند؟ پس ما اصال 
و تحت هیچ شرایطی، دنبال این ادبیات نیستیم. سوم اینکه دنیا را رصد 
می کردیم و می دیدیم اتفاقاتی در دنیا می افتد که ما از آن غافل هستیم. 
اگر بخواهیم این ادبیات را در کشور، جاری و ساری کنیم، مقاومت هایی 
زیادی در مقابل آن وجود دارد. با این حــال، تالش بنده این بود که در 
ملی شــو، تلنگری به جامعه، صنعت بانکداری و اقتصاد کشور بزنم که 
چنین چیزی در دنیا وجود دارد تا ذهن ها باز شــود. حداقل استارت 
آن زده شود حتی اگر زمانبر باشد. بیش از 80 تا 90درصد محصوالت 

ملی شو، جزو پروژه های خوب هستند مانند رمز یک بار مصرف.
درادامهباجزییاتبیشــتربهمحصوالتیکهدرملیشو

رونماییشده،خواهیمپرداخت.
خاتونی:بســیار خوب از این موضوع می گذرم. درخصوص CRS، در 
سال 95 - 9۴ شخصا به دلیل آشنایی با این محصول و مطالعاتی که داشتم 
و مستنداتی که از دیلویت خوانده بود که در آینده، چه حوادثی رخ خواهد 
داد، روی آن متمرکز شدم. وقتی این محصول در کشور استقرار پیدا کرد، 
بنده با مدیران ارشد بانک، دوستان بانک مرکزی و مدیران آنها، جلسات 
متعددی داشتم و پرزنت می کردم، همه می گفتند خوب است اما همراهی، 
ضعیف بود. مشکالت عدیده ای را پشت سر گذاشتم و فشارهای سنگینی 
را تحمل کردم اما پیگیری آن را ادامه دادم. عالوه بر CRS، کیوسک ها، 
cashless ها و  VTM ها همگی محصوالت مدنظر ما بود. از ســال 
95 - 9۴ اینکه سرانه ما نسبت تعداد کارت های ما، فاصله زیادی داشت، 
موجب می شد کارت های ما در شبکه بانکی توزیع شود و حجم سنگینی 
از کارمزدها را پرداخت کنیم که عدد قابل توجهی بود؛ به گونه ای که برخی 
سال ها، 800میلیارد تومان پرداخت کارمزد داشتیم. بنابراین با این کار، 
به جای اینکه کارمزدها را در آن حوزه، پرداخت کنیم، بخشــی از آنها را 
سرمایه گذاری می کردیم. بر اســاس نظام های پرداخت، وظیفه ما بود 
این سرانه را کاهش دهیم. در سال 95  -9۴، سرانه تجهیزات و درگاه های 
حضوری ما ۴هزار بود؛ یعنی به ازای هــر ۴هزار کارت باید یک دیوایس 
می داشتیم که متاســفانه آمار ما باالی 7هزار بود. این 3هزار و خرده ای 
فاصله سرانه، موجب می شد کارت های ما در شبکه بانکی سرریز شود و 
نهایتا ما کارمزد پرداخت کنیم. لذا خرید این تجهیزات را در دستورکار قرار 
داریم. درباره CRS به طور خاص، خودتان شاهد هستید این محصول، 
یکی از طالیی ترین محصوالت نظام بانکی شده و خود بانک مرکزی، در 
20 تیرماه ابالغیه ای را مبنی بر کارآ بودن، توانمند بودن و اثرگذار بودن 
این محصول در شبکه بانکی صادر کرد و پیگیر بود که شبکه بانکی چقدر 

از این تجهیزات را نصب کرده است. این امر، نشان می دهد بانک ملی در 
سال 95 هدف گذاری درستی داشته و با دریافت 10هزار میلیارد تومانی 
که در دوره 17  -18 ماهه کرونا انجام دادیم، موفقیت محسوب می شد. ما 
در حال حاضر با توجه به استفاده از CRS، کیوسک ها، cashless ها 
در هر 2۴ ساعت، بیش از دونفر نیروی انسانی را کاربری می کنیم؛ یعنی اگر 
این دیوایس ها نبودند، ما باید روزانه دونفر نیروی انسانی تجهیز می کردیم. 

این عدد، قابل توجه است.
اگرآماریداریدکهمیزانعددکارمزدپرداختیشماچقدر

کاهشپیداکرده،بفرمایید.
خاتونی: االن آمار ندارم اما در طول صحبت ها در میزگرد، پیگیری و 
عرض خواهم کرد. تا پایان سال 98، کارمزدهای پرداختی ما منفی بود؛ 
یعنی کارمزدهایی که می دادیم و که می گرفتیم، منفی بود اما در سال 
99، کارمزد ما مثبت شد. در سال های گذشته، حدود 800میلیارد تومان 
هم کارمزد پرداختی داشتیم؛ یعنی تفاوت کارمزد پرداختی ما بیش از 
500 میلیارد تومان بود اما در سال گذشته، کارمزد ما مثبت شده است. 
همین امر، بیانگر اثرگذاری تجهیزات یادشده بود که توانستیم سرانه را 
تغییر دهیم؛ یعنی از سرانه 7هزار تا به بیش از 5هزار تا رسیدیم؛ یعنی 
خودمان را به ۴هزار تا نزدیک کردیم. بنابراین مثبت شدن کارمزد در 
سال گذشته، دو دلیل داشت: اول تغییر کارمزدهایی که بانک مرکزی 
انجام داد. دوم عملکرد دیوایس های ما در بانک ملی. معموال بین 500 تا 
۶00میلیارد تومان در سال، تفاوت کارمزد پرداختی داشتیم و همیشه 
منفی بودیم اما در سال گذشته مثبت شد. فکر می کنم این امر، بیانگر 
اثربخشی این تجهیزات است. ما این تجهیزات را در سال 95 خریداری 
کردیم. همه این ها با نرخ ۴هزار تومانی ارزبری داشت. تصور کنید اگر 
قرار بود امروز ایــن تجهیزات را خریداری کنیم بــا چه هزینه گزاف و 
سختی های خاص خود مواجه بودیم. بنابراین اثرگذاری این تجهیزات، 

کامال مشهود است.
یکیازهدفگذاریهابرایاستفادهازتجهیزاتاینبودکه
تعدادشعبراکاهشدهید.اززمانیکهایناتفاقافتاده،درزمینه

کاهششعببهواسطهاینموضوع،موفقبودهاید؟
خاتونی:در این زمینه، ابتدا خاطره ای تعریف کنم. ســال 87 تصمیم 
گرفتم شعبه ای که ناکارآ و زیان ده بود، ببندم. آن زمان کارشناس بودم و 
باید این کارها را انجام می دادم. مدیر مسوول بودم. روز قبل، اقدامات الزم 
را انجام داده بودیم و آن روز، پایان کاری شعبه بود، وقتی وارد شعبه شدم، 
تماس گرفتند شعبه را ترک کنید و برگردید زیرا آن شعبه، دوباره سرجای 
خودش می ماند! بستن شعبه در بانک ملی، به دلیل اینکه یک مسوولیت 
اجتماعی برعهده آن گذاشته شده، کار ســاده ای نیست. سال گذشته 
کاهش حدود ۴00 شعبه را در برنامه کاری داشتیم اما بیش از 185 شعبه 
را نتوانستیم ببندیم. افرادی که با فعالیت بانک خصوصا در حوزه طرح و 
برنامه و فناوری آشنا هستند، می دانند بستن 185 شعبه در سال 99، یک 
عملکرد صددرصدی است. واقعا کار سختی است. پارامترهای زیادی داریم. 
ذ ی نفعان زیادی هستند. فقط بانک ملی، عامل این موضوع نیست که شعبه 
را ببندد. جایگزین بستن این 185 شعبه دو مسیر بوده است: اول درگاه های 
حضوری که از VTM، CRS، کیوسک و cashless  آغاز می شود 
و دوم اپلیکیشن هایی که در حوزه  های متعدد روی آن متمرکز شدیم تا 
بتوانند به راحتی جایگزین شعبه شوند. بنابراین فکر می کنم موفقیت در 
این حوزه، حاصل شده و اگر بتوانیم ذ ی نفعان را راضی کنیم، امسال و سال 
آینده، عمده شعب زیان ده و ناکارآمد را می بندیم و آنها را به سمت این 

تجهیزات و زیرساخت ها هدایت می کنیم.
درشبکهاپراتورهایتلفنهمراهدرجاهایمختلف،مشخصا
درحوزهسایتهایBTSکهمشکلنصبدرشهرهادارند،عمال
ازاینظرفیتبهصورتمشارکتیاستفادهمیکنند.اصطالح
مربوطهدرآنحوزه،sidesharingاست.فرضکنیدیک
BTSمربوطبههمراهاولاست.آنتنراگذاشته،هزینهاجارهرا
میدهد،فضایخالیآنتندارد،ایرانسلهمآنجاآنتنخودش
راباتجهیزاتهمراهاولمتصلوبخشبزرگیراتهاترمیکنند.
سپسباتوجهبهاپراتوریکهبیشتریناستفادهراداشته،براساس
یکتوافق،تعاملصورتمیگیرد.یککانکشنفیمیگذارندو
اینترکانکشنرابینهمدیگرپرداختمیکنند.بهنظرمدرنظام
بانکی،حتیهمینماشینهایبانکی،قابلیتاستفادهمشارکتی
دارد.دوهفتهپیشهمدرخدمتآقایحکیمجوادیبودیمو
اینبحث،مطرحشدکههمهبانکهابرایخودشاندیتاسنتر
جداگانهایجادمیکنندکهخصوصادراینوضعیتتحریمهاو
دالر،هزینههایسنگینیدارد.آوردنآنهممعضلدیگریاست.
برخیتجهیزاتبرایبانکملیوبعضیبانکهایبزرگدیگر،به
نقطهاستهالکرسیدهوبایدبسیاریازتجهیزاتازدور،خارجو
تجهیزاتجدید،جایگزینشود.چرابانکهادراینزمینهدورهم
نمینشینند؟حضرتعالیدربسیاریاززمینهها،پیشگامبودید.
فکرمیکنماینموضوعهمنقطهجذابیاستکهاگرشماوسایر
دوستانسردمدارآنشویدوبهنقطهتعاملبرسانید،میتوانید
ازظرفیتهایهمدیگربهصورتمشترکاستفادهکنیدوعدد
درشتیرادراینزمینهصرفهجویینماییدکهخیرآنبهمملکت

میرسد.نظرشمارامیشنویم.
خاتونی: سوال شما بســیار بجاست. بنده پاســخ آن را دارم. اگر پست 

مدیریتی نداشتم حتما جواب شما را می دادم!
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هفته گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که دسترسی 
طالبان به ۴۶0میلیون دالر دارایی ذخیره شــده که قرار بود 
توسط صندوق بین المللی پول به افغانستان فرستاده شود را 
مسدود می کند. واشنگتن همچنین ارسال محموله های عمده 
دالر را که قرار بود به این کشور منتقل شود به منظور جلوگیری 

از استفاده طالبان متوقف کرد.
بانک مرکزی افغانستان حدود 9میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد 
که تقریبا همه آنها در خارج از کشور ذخیره شده است. به گفته 
اجمل احمدی، رییس سابق بانک مرکزی این کشور، طالبان 

تقریبا به هیچ یک از این وجوه دسترسی ندارد.
شبه نظامیان طالبان مدت کوتاهی پس از اعالم خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان پس از نزدیک به 20سال حضور نظامی 
در افغانستان، کابل را تصرف کردند. این رویداد باعث سقوط 
ارزش پول این کشور به پایین ترین سطح خود شد و خطر باالیی 

برای تورم ایجاد کرد.
این درحالی اســت که به گفته رییس فــراری بانک مرکزی 
افغانستان، آمریکا 9میلیارد دالر از سرمایه این بانک را مصادره 
کرده است و با این اقدام، این کشور با یک بحران اقتصادی بالقوه 

روبه رو است.
اجمل احمدی، رییس بانک مرکزی افغانستان، طی اظهاراتی 
تاکید کرد که دولت جدید این کشور به رهبری طالبان با یک 
سری شوک های اقتصادی روبه رو است که احتماال منجر به 
کاهش ارزش پول، تورم ســریع تر و محدودیت های سرمایه 

می شود.
او در مصاحبه با بلومبرگ گفت: احتماال افغانی پس از آنکه هفته 
گذشته به کمترین میزان )ارزش( خود رسید، مجددا ضعیف 
خواهد شــد. این امر می تواند با افزایش قیمت واردات، باعث 
افزایش قیمت مصرف کننده شود. احمدی همچنین تاکید کرد 
که با توقیف بیشتر دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط 
ایاالت متحده که به بیش از 9میلیارد دالر می رسد، افغانستان با 

یک بحران اقتصادی بالقوه روبه رو خواهد بود.
بر اساس این گزارش، توقیف این دارایی ها به مشکالت ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، خشکسالی منطقه ای و آوارگان این کشور 
خواهد افزود. احمدی در تماس تلفنی از مکانی نامعلوم که پس 
از سقوط دولت به آنجا فرار کرده اســت، گفت: این واقعا یک 
وضعیت چالش برانگیز است. ما در حال تالش برای مدیریت سه 
شوک بودیم، و اکنون من فکر می کنم آنها باید با ضربه چهارم 

نیز مواجه شوند.
احمدی ۴3ساله که فارغ التحصیل دانشــگاه هاروارد است، 
مدت کوتاهی در وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اقتصاددان 
مشغول به کار بود. همزمان با آمادگی ایاالت متحده برای خروج 

کامل نیروهای خود از افغانســتان که باعث شد اشرف غنی، 
رییس جمهور این کشور به امارات متحده عربی فرار کند و گروه 
طالبان وارد کابل شوند، اقتصاد و بخش بانکی افغانستان دچار 

مشکل شد.
بر اســاس داده های بانک جهانی، تقریبا سه چهارم از تقریبا 
۴0میلیون شهروند این کشــور در مناطق روستایی زندگی 
می کنند، در حالی که اکثر وام دهندگان در ســه شهر بزرگ 
هستند. واحد پول افغانستان برای تجارت فرامرزی پذیرفته 
نمی شود و این کشور وابســته به دالر آمریکا و یک سیستم 

غیررسمی انتقال پول موسوم به حواله است.
حواله که روش انتقال نقدینگی به قدمت 100ســال است و 
تجارت بین المللی را در سراسر خاورمیانه و جنوب آسیا پیش 
از ظهور بانکداری مدرن پایه گذاری کرده بود، همچنان بخش 

اصلی زندگی در افغانستان است.
طالبان پس از به دســت گرفتــن قدرت برای اداره کشــور 
افغانســتان، تنها 1.۶میلیارد دالر بودجه دارند؛ زیرا بانک ها و 
موسسات بین المللی، ارسال کمک های خود به این کشور تحت 

اشغال طالبان را قطع کرده اند.
در دو دهه اخیر، حدود 80درصد بودجه افغانســتان توسط 
آمریکا و سازمان های بین المللی فراهم می شد و حاال این پول ها 
بلوکه شده اند. هفته گذشته صندوق بین المللی پول اعالم کرد 
دسترسی افغانستان به منابع مالی آن را مسدود کرده است که 
این شامل 370میلیون دالری می شود که قرار بود در اواخر این 

ماه به دست دولت افغانستان برسد.
دولت بایدن هم اعالم کــرد که دارایی هــای بانک مرکزی 
افغانستان در آمریکا برای طالبان در دسترس نخواهد بود. طبق 
آنچه رسانه ها و مقامات دولت سابق افغانستان اعالم کرده اند 
حدود 9.5میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان 

در بانک های آمریکا بلوکه شده است.
آلمان هم که یکی از بزرگ ترین حامیان مالی افغانستان بود 
کمک 500میلیون دالری امسال خود را لغو کرده است. اتحادیه 

اروپا نیز که اعالم کرده بود در چهار سال آینده 1.۴میلیارد دالر 
به افغانستان کمک می کند فعال این برنامه را تعلیق کرده است.

لغو این کمک های مالی، کار طالبان را سخت خواهد کرد و از 
سویي دیگر تاثیری مستقیم بر زندگی شهروندان افغان خواهد 
گذاشت. طبق اعالم کمیته امداد بین الملل حدود 18.۴میلیون 

افغانی نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند.
بانک جهانی نیز پس از جلسه هیات مدیره خود درخصوص 
افغانســتان اعالم کرد که پرداخت ها به این کشور را که اخیرا 

توسط طالبان تصاحب شده، به حالت تعلیق درآورده است.
ســخنگوی این نهاد مالی گفت: ما عمیقا نگــران وضعیت 
افغانستان و تاثیر آن بر چشم اندازهای توسعه این کشور به ویژه 
برای زنان هستیم. او افزود که بانک جهانی از نزدیک وضعیت 

این کشور را زیر نظر دارد.
در عین حال، این وام دهنده مســتقر در واشنگتن تاکید کرد 
که در حال بررسی راه هایی برای ادامه مشارکت در افغانستان 
و حفظ دستاوردهای توسعه اســت و به حمایت از مردم این 
کشور ادامه می دهد. سخنگوی بانک جهانی گفت: ما بر اساس 
سیاست ها و رویه های داخلی خود وضعیت را زیر نظر داریم و 
ارزیابی می کنیم. در حین انجام این کار، ما به مشورت نزدیک با 
جامعه بین المللی و شرکای خود برای توسعه ادامه خواهیم داد.

در این بین دولت آمریکا ارسال پول نقد به افغانستان را متوقف 
کرده تا به دست طالبان نرسد. جلوی ارسال دالرهایی که قرار 
بود هفته گذشته به افغانستان منتقل شوند، گرفته شده است. 
واشنگتن همچنین دسترسی افغانستان به حساب های دولتی 
تحت مدیریت فدرال رزرو و بانک های آمریکا را قطع کرده است.
طبق گفته اجمل احمدی، رییس سابق بانک مرکزی افغانستان، 
این کشور حدود 9میلیارد دالر در خارج از افغانستان ذخیره 
دارد. وی اعالم کرد هیچ خطری این ذخایر را تهدید نمی کند 
و این منابع از هیچ کدام از حساب های بانکی دزدیده نشده اند. 
با توجه به بلوکه شدن بخش اعظمی از منابع مالی افغانستان، 
طالبان تنها به 0.1درصد از آنها دسترســی دارد. احمدی در 

توییتر خود نوشــت: »طالبان باید بداند این تصمیم توسط 
بانک مرکزی افغانســتان یا کارکنان آن گرفته نشــده است 
بلکه مستقیما نتیجه سیاست تحریم آمریکاست که توسط 
دفتر کنترل ذخایر خارجی این کشور اجرا می شود. طالبان و 
حامیان آن باید این نتیجه را پیش بینی می کردند. طالبان با 
قدرت نظامی برنده شده اســت ولی حاال باید حکومت کند و 

این آسان نیست.«
این درحالی است که دالر در بازار جهانی، صعودی شد و شاخص 
دالر مجددا کانال 93 واحدی را پس گرفت. با توجه به عملکرد 
ضعیف تر از حد انتظار اقتصاد چین، تقاضا برای اسکناس سبز 
به ویژه در کوتاه مدت بین معامله گران ارز تقویت شده است. 
از طرف دیگر با توجه به تســلط طالبان بــر اکثریت مناطق 
افغانستان، نگرانی ها از افزایش تنش های ژئوپلتیکی در منطقه 
خاورمیانه به افزایش تقاضا برای دالر دامن زد. طالبان پس از 
کنترل بر کابل اعالم کرده است به زودی حکومتی جدید در 
افغانستان تشکیل خواهد داد و با توجه به مواضع آنها می توان 

انتظار داشت خاورمیانه شاهد تحوالت جدیدی باشد.
وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد که کسری 
بودجه این کشور در ماه جوالی به 302میلیارد دالر رسیده که 
این رقم، بیشترین کسری بودجه ماهانه در طول تاریخ معاصر 
آمریکا بوده است. با توجه به وضعیت وخیم کرونایی، مخارج 
دولت کماکان رو به افزایش اســت اما از سوی دیگر سررسید 
دریافت مالیات ها برای بسیاری از مالیات دهندگان به تاخیر 
افتاده که این مساله به نوبه خود موجب کاهش محسوس درآمد 

دولت شده است.
این در حالی اســت که با فرار رییس بانک مرکــزی از کابل، 
واحد پول افغانی ســقوط کرد و روند سقوط افغانی، پول ملی 
افغانستان، با تسلط طالبان بر پایتخت کابل ادامه دارد. اجمل 
احمدی، رییس بانک مرکزی این کشور، از کشور فرار کرده است. 
با توجه به پیام های این رییس کل در توییتر، به این بانک مرکزی 
اعالم شده که دیگر هیچ گونه عرضه دالر وجود نخواهد داشت 
که این امر باعث کاهش توانایی این تنظیم کننده در تقویت پول 

ملی و ایجاد وحشت بیشتر در سراسر کشور می شود.
آشفتگی سیاسی افغانستان در تعطیالت آخر هفته، به بازارهای 
همسایه اش پاکستان نیز سرایت کرد، تا آنجا که اوراق قرضه 
دالر دولتی ســال 2031 در روز دوشــنبه 1.8سنت کاهش 
یافت که بیشترین افت را از زمان قیمت گذاری در ماه مارس 
نشان می دهد. در همین حال، گزارش شده که اوراق قرضه دالر 
پاکستان بیشترین ضرر را در آسیا متحمل شده است. ارزش 

اوراق بهادار 0.2سنت افزایش یافت و به 100.5سنت رسید.
نیروهــای طالبان در 15 آگوســت پس از آنکــه جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا اعالم کرد تمــام نیروهای آمریکایی تا 
11 سپتامبر، بیستمین سالگرد حمالت تروریستی علیه ایاالت 
متحده، این کشور را ترک می کنند، وارد کابل شدند. قبل از 
تصرف پایتخت افغانستان، ســال ها تنش و حمالت طالبان 

پیش بینی شده بود.
اما آنچه که به نظر می رسد قطعی باشد، این است که طالبان 

به منابع بانک مرکزی افغانستان در آمریکا دسترسی نخواهد 
داشــت و رســانه آمریکایی به نقل از یک مقام آگاه، گزارش 
داد طالبان هرگز به منابع بانک مرکزی افغانستان در آمریکا 
دسترســی پیدا نخواهد کرد. پایگاه آکسیوس که این خبر را 
به نقل از مقام آمریکایی گزارش داده، نوشــته بانک مرکزی 
افغانستان تا ماه آوریل 9.۴میلیارد دالر ذخیره ارزی در خارج 

از کشور داشته است.
رسانه  آمریکایی نوشته نگرانی ناظران بین المللی این است که 
طالبان در صورت دسترسی به منابع ارزی افغانستان با آنها چه 
خواهد کرد. یک منبع مطلع به پایگاه آکسیوس گفت: بخش 
اعظم دارایی های بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر داخل 

این کشور نیستند.
بانک مرکزی کشورها معموال دارایی هایشان را در قالب طال 
یا ارزهای رایجی ماننــد دالر آمریکا نگهداری می کنند. مقام 
آمریکایی به آکسیوس گفت: هر دارایی بانک مرکزی دولت 
افغانستان که در آمریکا نگهداری می شود در دسترس طالبان 

قرار نخواهد گرفت.
پس از توافق فوریه 2020 آمریکا و طالبان و امضای »توافق نامه 
صلح« بین دو طرف، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان 
این کشور از افغانستان شروع شد. این در حالی است که طی 
هفته های اخیر، طالبان موفق به پیشروی در افغانستان و تصرف 
شهرهای مهم این کشور شد. گروه طالبان ماه گذشته وارد کابل 

شد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد.
ایاالت متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در سال 2001 در 
پاسخ به حمالت 11 سپتامبر همان سال در آمریکا، به افغانستان 
حمله نظامی کردند و از آن زمان، حضور نظامی و اشغالگری آنها 

در افغانستان ادامه داشت.
این درحالی است که افت ضریب اطمینان مصرف کننده در 
آمریکا، تا کمترین میزان 10 سال اخیر رسیده است و ضریب 
اطمینان مصرف کننده در ایاالت متحده، از ســال 2011 نیز 
کمتر شده اســت. ضریب اطمینان مصرف کنندگان ایاالت 
متحده در اوایل ماه آگوست به پایین ترین سطح طی یک دهه 
اخیر رسید؛ با اینکه آمریکایی ها بیشتر نگران چشم اندازهای 
اقتصادی، تــورم و افزایش اخیر موارد ابتــالی ویروس کرونا 
بودند. براساس اطالعات منتشر شده، شاخص ضریب اطمینان 
اولیه دانشگاه میشیگان با 11واحد کاهش، به 70.2 رسید که 
کمترین میزان از دسامبر 2011 است. این آمار در نظرسنجی 
بلومبرگ از اقتصاددانان بسیار کمتر از برآوردها است که این 

ماجرا، بی ربط به بحران افغانستان نیست.
Consumer(ضریباطمینانمصرفکننــده«
Confidence(: یــک ضریب خوش بینی اســت که 
مصرف کنندگان نسبت به اقتصاد کشور دارند و رابطه مستقیم 
با صرفه جویی و هزینه کردن مصرف کننــدگان دارد به این 
صورت که اگر مصرف کننده نسبت به آینده اقتصاد خوش بین 
باشد شروع به هزینه کردن می کند و اگر نسبت به آینده اقتصاد 
بدبین باشد شروع به صرفه جویی می کند. در آمریکا این ضریب 
 University of( توسط دانشگاه میشگان سنجیده می شود
 )Michigan Consumer Sentiment Index
و روال کار به این شکل است که به صورت تلفنی حداقل با 500 
مصرف کننده تماس برقرار کرده و سواالتی در مورد هزینه کردن 
و صرفه جویی می پرسند و نتایج را جمع بندی کرده و به اطالع 

عموم می رساند.«

افغانستاندرمعرضتهدیدبحرانمالیاست

اقتصاد آمریکا، تحت تاثیر بحران افغانستان

امیرعباسزمانیان

ادعادرحدالمپیک،اثباتدرحدتوان؟!

كسب وكارها آسوده بخوابید... اینجا ایران هست، »ایران هاست«! 
ادامهازصفحه2

مشتریانچهمیگویند؟
یکی از مشتریان ایران هاســت که سال هاست از این شــرکت، خدمات 
هاستینگ و دامنه دریافت کرده و بیش از یک هفته دسترسی به وب سایتش 
میســر نبوده، به »عصر ارتباط« می گوید: »پس از بروز مشــکل با بخش 
پشتیبانی شــرکت تماس گرفتم و ابتدا دلیل عدم اطالع رسانی پیامکی 
یا ایمیلی به مشتریان را پیگیری کردم. پاسخ شــان این بود که باید عضو 
کانال های شرکت در فضای مجازی باشید و در سایت هم اعالم شده است.« 
او می افزاید: »این در حالی است که در صورت اتمام مهلت سرویس یا موارد 
مشابه، از طریق ایمیل و پیامک، بارها درباره پرداخت هزینه و تاریخ انقضا، 
یادآوری شــده و در صورت عدم پرداخت هزینه در موعد مقرر، بالفاصله 
سایت از دسترس خارج می شود اما درباره این موضوع بسیار حساس، این 
شرکت، زحمت یک اطالع رسانی ســاده را به خودش نمی دهد چه برسد 
جبران خسارت! باالخره ما هم به عنوان مشتری شرکت ایران هاست، باید به 

مشتریان شرکت مان پاسخگو باشیم.«
مسوول یک وب سایت اطالع رســانی که از خدمات ایران هاست استفاده 
می کند، نیز در گفت وگو با »عصر ارتباط« از نامشــخص بودن زمان رفع 
مشکل، علی رغم تماس های مکرر با ایران هاست می گوید و تصریح می کند: 

»تنها پاسخ شرکت این است که همکاران در حال تالش برای رفع مشکل 
هستند و نمی توانیم زمان مشخصی اعالم کنیم.«

او می افزاید: »به خاطر این مشکل، چندین روز سایت از دسترس خارج بوده، 
بخشی از اطالعات و محتوای ما طی یک ماه گذشته، حذف شده و اعتبارمان 
نزد کاربران سایت و مشــتریان آگهی دهنده که فقط ما را می شناسند نه 
ایران هاست را، زیرسوال رفته است.« این مشتری ایران هاست با بیان اینکه 
علی رغم پیگیری های متعدد برای ریکاوری اطالعات و جبران خســارت، 
پاسخ مشخصی دریافت نکرده، راهکار ارایه شده توسط این شرکت را این گونه 
تشریح می کند: »درک می کنیم اما درخصوص حذف بخشی از اطالعات 
سایت تان، باید به بخش پشتیبانی ایمیل بزنید. البته با اطمینان نمی توانیم 
بگوییم اطالعات، کامال بازیابی خواهد شد. همچنین درخصوص جبران 
خسارت، به بخش امور مشترکان، ایمیل ارسال کنید تا توسط مدیریت، 
بررسی شــود. البته با توجه به حجم باالی کار و پیگیری ها، باید همچنان 
منتظر بمانید.« به گفته یکی دیگر از مشتریان، خالصه پاسخ ایران هاست، 
بعد از چند هفته بالتکلیفی این است: »اطالعات سرورها و سرویس های شما، 
به دلیل حمله سایبری پاک شده. لطفا با ما تماس نگیرید. اگر موفق به بازیابی 

شدیم، خودمان با شما تماس می گیریم!«
همه این ها در حالی اســت که طبق اعالم ایران هاست و »حرفه ای بودن« 

شرکت در حوزه SLA: »در صورت بروز هر گونه وقفه از پیش تعیین شده و 
یا غیرقابل پیش بینی که منجر به قطعی طوالنی مدت سرویس کاربر شود، 
ایران هاست طبق SLA خود در جهت رضایت کاربر اقداماتی همچون ارایه 
سرویس رایگان به  مدت مشخص، افزایش تاریخ انقضای سرویس فعلی یا 

ارایه سرویس جایگزین مناسب وغیره اقدام خواهد کرد.«
ششسوال:ازتوانتاادعا!

اکنون پس از گذشــت چندین هفته، در حالی که هنــوز ریکاوری کامل 
اطالعات بسیاری از کاربران و مشــتریان ایران هاست، صورت نگرفته و با 
اذعان به اینکه هیچ شرکت و سازمانی از حمله سایبری، مصون نیست و خود 
ایران هاست نیز متحمل خسارت فراوان شده، انتظار می رود به این سواالت، 
یا به تعبیر بهتر، ادعاها و وعده ها که ایران هاست در معرفی خود به آنها اشاره 

کرده و در ابتدای گزارش نیز ذکر شده، پاسخ شفاف داده شود:
1.  آیا ایران هاست، طبق شعار خود »مطمئن ترین« خدمات میزبانی وب و 

دامنه را داراست؟
2.  آیا شیوه پاسخگویی، بازیابی اطالعات، جبران خسارت و عملکرد بعد از 
حمله سایبری، نشانه رعایت SLA  و رضایت مشتری به عنوان یکی از اصول 

ایران هاست است؟
3.  آیا سرویس ایران هاست، باالترین کیفیت و بهترین پشتیبانی فنی را دارد؟

۴.  آیا با سرمایه گذاری  زیرساختی، سخت افزاری و نرم افزاری ایران هاست، 
اکنون کاربران می توانند بدون نگرانی به توسعه کسب وکار خود بپردازند؟

5.  آیا کیفیت، پایداری و امنیت موردنیاز برای تجارت، از سایت شخصی تا 
سازمانی، توسط ایران هاست، محقق شده است؟

۶.  و باالخره؛ آیا ایران هاست در این شــرایط، راه حل جامع، برای نیازهای 
کاربران، تدارک دیده است؟

بدیهی است پرداختن به این سواالت یا ادعاهای تبلیغاتی، به معنای نادیده 
گرفتن توانمندی شرکت های فعال در حوزه خدمات وب از جمله ایران هاست 
نیست، اما توانایی حل یک مساله، اتفاقا در زمان بروز بحران، معنا پیدا می کند. 
آیا با انکار سهل انگاری و ضعف زیرســاخت و سیستم امنیتی، می توان به 
تقویت آن در آینده، تبدیل تهدید به فرصت و پیشگیری از مشکالت بعدی 
امیدوار بود؟ وقتی ادعایی در حد المپیک و کسب مدال آن، مطرح می کنیم، 
باید اول مجوز ورود به المپیک را کسب، سپس توانمندی خود را در حین 
رقابت، اثبات و در نهایت انتظارات و توقعات ایجادشده را برآورده کنیم. ادعا 
در گفتار و نوشتار، دشوار نیست اما عمل به کردار چرا. به قول دکتر حسابی: 
»حاصل ضرب توان در ادعا، مقداری ثابت اســت، هرچه توان انسان کمتر 
باشد، ادعای او بیشتر اســت و هرچه توان انسان، بیشتر می شود، ادعایش 

کمتر.«
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نســل پنجم شــبکه های ارتباطی به عنــوان فناوری 
تحول آفریــن در عرصه های مختلف فنــی، اقتصادی و 
اجتماعی مطرح شــده و از ســویی نهادها و موسسات 
تحقیقاتی و تجاری، تالش های فراوانی برای استفاده از 

این فناوری انجام داده اند. 
سازمان های مختلف بین المللی نیز بر اساس رسالت خود 
در زمینه ایجاد اجماع بین المللی در بین همه بازیگران 
عرصه خدمات مخابراتی و اپراتوری، تعیین خط مشی های 
هماهنگ در سطح جهان و آماده سازی بستر برای توسعه 
فناوری ارتباطات )ICT(و نزدیک سازی آن به فناوری 
اطالعات)IT(، نگاه خود را به 5G در قالب یک فناوری 
همه منظوره معطوف داشته و فعالیت های گسترده ای در 

این زمینه انجام داده اند. 
در روند حرکت به ســمت 5G به منظــور بهره برداری 
کامــل از ظرفیت هــا و پتانســیل هاي معرفی شــده، 
هدف گذاری صحیح و اجرای یــک برنامه مدون و دقیق 
در این حوزه، امــری انکارناپذیر اســت. چراکه عالوه بر 
نیاز به ایجاد زیرســاخت ها توسط ســازمان های بزرگ 
دولتی، تنظیــم مقررات رگوالتــوری درخصوص نحوه 
بهره برداری و استانداردسازی سرویس ها، سرمایه گذاری 
توســط اپراتورها درخصوص خرید تجهیــزات جدید و 
به روزرســانی ســایر تجهیزات داخلی، ایجاد بسترهای 
مناسب درصنعت برای امکان اســتفاده کاربران و حتی 
برنامه ریزی برای برگشت سرمایه؛ براي سرمایه گذاران 
هر بخش احساس نیاز می شود. البته کشورهای جهان 
با دیدگاه هــای مختلف و برنامه هاي متفــاوت در مورد 
فناوری 5G عمل کرده اند و همه آنها لزوما در یک سطح 
از بلــوغ در فعالیت های خود قرار نداشــته و برخی عزم 
 5G جدی تری برای پیگیری برنامه هاي خود در حوزه 

داشته اند. 
اما ضروری است متناسب ســازی و اجرای فناوری هایي 
از این دســت در کشــور ما با مختصات کاربری بومی و 
جایگاه مدیریتی از نقطه نظر کارشناســی بررسی شده 
و چارچوب های اجــرای آن مورد تحقیق قــرار بگیرد. 
احد ســالجقه از مدیران حوزه فناوری و کارشناســان 
این حوزه به عنوان یکی از صاحب نظران توسعه فناوری 
ارتباطات، میهمان این گفت وگو بوده و درباره به کارگیری 
فناوری های ارتباطی نسل جدید اظهاراتی داشت که در 

ادامه مي خوانید.
آقایســالجقهلطفــاابتــدادرخصوص
اســتانداردهای5Gومختصاتفنیآندردنیا

توضیحبفرمایید؟
بخش ارتباطات رادیویی در اتحادیــه جهانی مخابرات 
ITU-R وظیفــه استانداردســازی و رســیدگی بــه 
ویژگی هاي مربوط به فناوری هاي مخابراتی در مقیاس 
بین المللی را برعهــده دارد. این حــوزه درعمل، همان 
نسل های مختلف سیســتم هاي مخابراتی سیار بعد از 
3G در قالب چارچــوب IMT-2000 را دربرگرفته و 
در راستای تعاریف چارچوب IMT-2020 که در عمل 
همان 5G است، با قابلیت های بسیار بهتر از شبکه هاي 
3G، توصیه نامه ITU-R M.2083 را منتشر کرده و 
در آن به اهداف، الزامات، موارد کاربرد و قابلیت های شبکه 

5G پرداخته که به شرح زیر مطرح می شود: 
  حداکثرنرخدیتا:در شرایط ایده آل بر حسب کاربر / 

Gbit/s دستگاه
  نرخدیتایتجربهشدهتوسطکاربر: در ناحیه تحت 

Mbit/s پوشش برای کاربر / دستگاه
  تاخیر: سهم شبکه رادیویی در مدت زمان بین ارسال 
درخواســت از مبدا توسط مشــترک تا سرویس دهنده 

 ms براساس
  تحرکپذیری:حداکثر سرعتی که QOS معین و 
انتقال بی وقفه بین سایت های رادیویی شبکه ایجاد شده 

Km/h محقق مي شود
  چگالیاتصال: مجموع دستگاه های متصل و یا قابل 

km^2 دسترس در واحد سطح
  کاراییانرژی: تعداد بیت های اطالعات ارســالی / 

دریافتی از کاربر در واحد مصرف انرژی شبکه رادیویی 
  بهرهوریطیفی:گذردهی متوسط دیتا در واحد منبع 

 bit/s/Hz طیفی
  ظرفیتترافیکناحیهای: مجموع گذردهی ترافیک 

Mbit/s/m^2 در ناحیه جغرافیایی

به طور کلی بایــد گفت که افزایش ســرعت انتقال داده 
تا 20گیگابیت بر ثانیه )یک گیگابیــت بر ثانیه برای هر 
کاربر(، افزایش ظرفیت سرویس دهی به کاربران شبکه به 
این شکل که حداقل یک میلیون کاربر ارتباطات پهن باند 
سیار در هر کیلومتر مربع بتوانند به شبکه متصل شوند و 
هر کاربر باید بتواند در شلوغ ترین حالت، حداقل سرعت 
100مگابیت بر ثانیه را تجربه کند، که این در استاندارد 
نسل چهارم قید نشده بود، کاهش تاخیر شبکه و بهینگی 

بیشــتر مصرف توان در تجهیزات شــبکه و کاربر و نیز 
پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران در حال حرکت )مانند 
کاربر سوار بر اتومبیل در اتوبان یا قطارهای سریع السیربا 

سرعت 500کیلومتر در ساعت ( تعریف شده است. 
نکته حائز اهمیت در مورد 5G این است که برخالف نسل 
پیشین خود 4G که روی بهبود سرویس های قابل ارایه 
متمرکز بود، بر ایجاد تنوع در سرویس های قابل ارایه تمرکز 
دارد و برای آنها مصادیقی کلی در سه دسته سرویس های 
بهبود یافته موبایل، ارتباطات ماشینی انبوه و سرویس های 

با قابلیت اطمینان زیاد و تاخیر کم تعیین کرده است. 
،5Gباتوجهبهحوزهتعاریففنیشــبکه
براساساســتاندارداعالمشــده،کشورهای
مختلفازچهطیففرکانســیوبــهچهمیزان
اســتفادهکردهاندوکشــورمادرچهسطحی

قرارگرفتهاست؟
به طور کلــی در فناوري 5G در ســه بخــش زیر یک 
گیگاهرتز، بین یک الی ۶گیگاهرتز و باالی شش استفاده 
 5G می کنند. در این چارچوب محدودیتــی برای باند
اعالم نشده و اپراتورها می توانند طیف مورد نظر را برای 
انواع فناوری های ارتباطی همچون 4G و یا 5G استفاده 
کنند. در کشور ما نیز برای تخصیص فرکانس به اپراتورهای 
مخابراتی، تصمیم گیری های خوبی در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگوالتور فعالیت های 
مخابراتی در کشــور انجام گرفت و مقرر شــد از طیف 
فرکانســی محدوده TD-LTE در محــدوده 3300 
مگاهرتز پیش بینی شده و حتی ســایت های آزمایشی 
نیز نصب شده است. البته مقرر شده بود برای این منظور 

و اختصاص فرکانس بــه اپراتورهای مدنظر، مناقصه ای 
برگزار شود. 

تقریبا تمام کشورها فعالیت های خود را برای تست و یا 
دموی سایت های 5G انجام داده اند اما تا کنون 5۶ اپراتور 
در ۶1 کشــور اعالم کرده اند که از شبکه 5G در شبکه 
خود به صورت واقعی استفاده کرده اند. در اکثر کشورهای 
دنیا 5G به صورت هات اسپات و FWA مورد استفاده 
قرار گرفته و بیشتر از حوزه های B2B  و سرویس های 
مبتنی بر کسب وکارها شروع می شود. پیش بینی می شود 
که 5G در دنیا در ســال 202۴ فراگیر شود و به مرحله 
پوشش شبکه 4G در شرایط فعلی برسد، اما اکنون که 
در سال 2021 بسر مي بریم، دنیا در حوزه هات اسپاتی یا 
 5G کار می کند. البته کشورهایی هم بوده اند که FWA
را در حوزه موبایل هم راه اندازی کردند، از جمله کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، اما آنچه که در نقشه راه دنیا وجود 
دارد این است که تجاری شدن 5G در سال 202۴ اتفاق 

خواهد افتاد.
باتوجهبهاینکــهعنوانکردیــدکهاین
استاندارد،عالوهبرتمرکزبرفعالیتهایمخابراتی
براستانداردهایکسبوکارمبتنیبر5Gنیزاقدام
کرده،لطفانظرخودرادرخصوصتاثیراتاقتصادی

ایناستانداردبفرمایید؟
تا پیش از 5G، بسیاری از پیشرفت های حوزه ارتباطات 
سیار درصدد بهبود سرویس هاي ارایه شده به مشتریان از 
قبیل پهنای باند باالتر و یا پوشش بهتر بوده اند، اما ما انتظار 
داریم که 5G به عنوان یک پلتفرم فناورانه افراد و هر آنچه 
پیرامون آنهاســت را به هم متصل کرده و قدمی فراتر از 
فناوری های پیشین برداشته و مجموعه بسیار متنوعی 
با کاربردهای مختلف را فراهم سازد. مطابق پیش بینی ها، 
نرخ افزایش ساالنه درآمد اپراتورها در حالت فعلی برابر 1.5 
درصد بوده و درآمد بازیگران اصلی ICT همچون رسانه، 
سرگرمی، خدمات مالی، ایمنی عمومی، انرژی، سالمت، 
خرده فروشی، کشــاورزی، حمل و نقل عمومی، خرده 
فروشــی و خدمات ابری رایانه ای، که ناشی از دیجیتالی 
کردن صنایع است با رشدی معادل 13.۶درصد مواجه 
شود. البته من این گزارش را از تحقیقات شرکت اریکسون 

به دست آورده ام. 
درسال 2017 تعداد مشاغل مستقیم صنعت ارتباطات 
ســیار 12میلیون نفر بوده که درصورت ادامه نرخ رشد 
ســنتی خود در حدود یکدرصد درسال 2035 درحدود 
2تریلیون دالر گردش اقتصادی خواهد داشت که براساس 
پیش  بینی موسسه IHS، زنجیره ارزش 5G به تنهایی 
سبب ایجاد 3.5تریلیون دالر گردش اقتصادی و پشتیبانی 

از 22میلیون شغل مستقیم خواهد بود. 
به طور کلی ارزش های 9گانه اتوماسیونی برخط، خدمات 
ویدیویــی، مانیتورینگ و ردگیری، اتصــال خودروها و 
وسایل مورد استفاده اشخاص، نظارت هوشمند، نگهداری 
تجهیزات و ساختمان ها، عملیات راه دور، واقعیت ارزش 
افزوده، روباتیک خودرو، سهم بسزایی در صنایع مختلف و 

در بازیگران اصلی ICT خواهند داشت.
آقایســالجقهآیااینتکنولــوژیبدون
اغراقهایموجوددرتعاریفآکادمیکباعثایجاد
مدلهایجدیدکسبوکارمیشود؟وبفرماییدکه
تمایزایننسلدرایجادکسبوکارهایجدیدبا

نسلهایقبلیدرچیست؟
درحال حاضر، اپراتورها پس از ایجاد شبکه و ارایه سرویس 
مخابراتی، خدمات خود را به طور مســتقیم به مشتری 

 ،5G یا کســب و کار مدنظر ارایه می دهند. اما با ظهور
نقش واسطه ها بسیار مطرح می شود و این امکان را فراهم 
می کند تا تعداد بیشتری از سرویس های متمایز و به تبع 
آن مدل هــای مختلف دریافت هزینه، ارایه شــوند. این 
امر موجب تغییر در مدل مرسوم ارایه سرویس به کاربر 
مي شــود. مدل جدید به صورت مجموعه ای از دقیقه و 
دیتا به ازای هزینه اشــتراک یا دریافت هزینه مبتنی بر 
تعداد دستگاه و مقدار دیتای مصرفی است. لذا الزم است 
اپراتورها، تمام حوزه هایی که این فناوری می تواند براي 
آن مفید باشد را شناسایی کرده و تعرفه هاي استادندارد 
را وضع کرده و کاربــران 5G را جذب کننــد یا اینکه 
واسطه هاي سرویس همچون شــرکت های ارایه دهنده 
خدمات IOT، درخصوص قیمت گذاری و مشخصات 
سرویس با اپراتورها وارد مذاکره شده تا نیازهای مشتریان 

خود را پیاده سازی کنند. 
یکی دیگر از موارد می تواند افزایــش تقاضا برای اتصال 
دســتگاه های منفرد به یکدیگر و اینترنت باشد. اگرچه 
ممکن است پهنای باند مورد نیاز هر دستگاه، علی رغم 
دیدگاه عمومی مبنی بر افزایش ســرعت و دسترسی به 
دیتا، بسیار کم باشد اما 5G می تواند پاسخگوی تعداد 
بسیار زیادی از این دســتگاه ها و در برخی موارد الزامات 
مصرف کم توان آنها باشــد. درحال حاضر مدل متداولی 
برای دریافت هزینه در چنین سرویس هایی وجود ندارد 
و از این رو فراهم کنندگان اتصــال که همان اپراتورهای 
اصلی و یا دیگر فراهم کنندگان محتمل شبکه باشند، باید 
مدل های جدید دریافت هزینه را تعریف کرده تا در قیاس 
با فناوری های جایگزین، بتوانند پیشنهادات جذاب تری 

برای مشتریان ارایه کنند. 
درخصوصتغییراتشبکهرادیوییاپراتورها

چطور،نظرشماچیست؟
در شبکه 5G نیاز است که تعداد زیادی سایت کوچک 
در نواحی شهری و داخل ساختمان ها، مراکز خرید و یا 
صنایع مدنظر اپراتور را پوشــش دهند. به نظر می رسد 
که این ســلول های کوچک، امکان مالکیت خصوصی 
داشــته و با همکاری صنایــع بازیگر خدمــات ICT و 
اپراتور سرویس دهنده، مشترکان را جذب خدمات خود 
کنند. پس در این حالت، بازیگــران می توانند به منظور 
جلوگیری از ایجاد ســایت های متفــاوت در یک محل 
جغرافیایی همچون شبکه ســازی حال حاضر اپراتورها 
که باعث چالش های متفاوت شده است، اقدام کرده و با 
همکاری شهرداری ها و یا سایر ادارات خدماتی تامین برق 
و ترانسمیشن مورد نیاز سایت ها اقدام کرده و امکان ارایه 

سرویس را به سایر اپراتورها بدهند. 
حالت دیگری نیز وجود دارد کــه بازیگران جدیدی در 
باالدست اپراتورهای موبایل حضور داشته و سایت های 
موجود در نواحی شــهری پرتراکــم و فضاهای عمومی 
داخل ساختمان را در اختیار گرفته و زیرساخت خود را به 

اپراتورها اجاره دهند. 
جنابسالجقهپسشــمابرایاپراتورهاو
شرکتهایخدماتینقشجدیدیرامدنظرقرار

میدهید؟
 اپراتورها می توانند به تناسب نقشی که در زنجیره ارزش 
خدمات برای خــود متصور هســتند، از منابع درآمدی 
بهره مند شوند، یعنی نقش هایي که در ذیل عنوان می شود:

ایجادکنندهشبکه:کار اصلی اش ایجاد و بهره برداری 
از زیرساخت های ارتباطی شامل بخش های دسترسی، 
هسته شبکه و انتقال است. مالکان صنایع، شرکت های 
ســاخت تجهیزات و دکل های مخابراتی و اپراتورهای 

مستقل می توانند در این دسته قرار گیرند. 
فعالکنندهسرویس:پلتفرم هــای دیجیتالی را برای 
کسب و کارها فراهم کرده تا ایشان بتوانند با قابلیت های 
دراختیار گرفته، ارزش کسب و کار خود را بهبود ببخشند. 
ایجادکنندهسرویس: کســب و کار نوآورانه به وجود 
آورده و به همکاری فراتر از حوزه مخابراتی می پردازد تا 
ارزش های دیجیتال بیشتری افزون بر ارایه پلتفرم هاي 

دیجیتال و راه هاي ارتباطی خلق کند. 
شمااعالمکردیدکهکشورمانیزدراینخصوص
اقداماتیانجامدادهوحتیسایتهاینمونههم
نصبشــدهاســت.آیاازفعالیتهاینهادهاو

ارگانهایدولتیورگالتوریباخبرهستید؟
در سال 1393 مرکز پژوهش های مجلس، گزارش تحلیلی 
با عنوان شبکه هاي مخابراتی سیار نسل پنجم منتشر کرده 
و دورنمایی از پیشرفت فناوری های مورد استفاده را اعالم 
کرد. در ســال 1395 نیز به انتشار گزارش اینترنت اشیا 
پرداخت. نهاد ریاست جمهوری در مهرماه 1395 همایش 
 5G بین المللی ارتباطات نسل پنجم را با عنوان تهران
برگزار کرد.  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نیز 
باتوجه به ماموریت خود مبنی بر کمک به رشد و ارتقای 
وضعیت دانش، فناوری و نوآوری از طریق بسترســازی 
همراه و با اولویت های تعیین شــده در اساس نامه خود 

اقداماتی را انجام داده است. 
یا پروژه رصد فناوری و تدوین برنامه جامع توسعه شبکه 

از 4G به 5G در پژوهشگاه ارتباطات انجام شده است. 
درزمینه سیاســت گذاری و مقررات گذاری نیز سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی نســبت به تعیین 
اســتراتژی تحریک بازار، همکاری بین بخشی با کمک 
شهرداری و صنایع، تســهیل و انعطاف پذیری قوانین و 
مقررات برای سرمایه گذاری و پیاده سازی نظام نوآوری و 
دسترسی مناسب و به موقع برای بازیگران اصلی را فراهم 
کرده است. تدوین طرح کالن توسعه شبکه فیبرنوری در 
دو حوزه انتقال و بکهال، توســعه خدمات ICT در شهر 
و روستا، تعیین چارچوب فناوری در حوزه 5G توسط 
رگوالتور و ابالغ آن به شــرکت های ارایه دهنده خدمات 
FWA، جذب صنایع برای مشــارکت در پیاده سازی 
5G، تدوین مقررات و نحــوه تخصیص باندهای طیف 
5G از جمله سایت های پایلوت و تسهیل در دسترسی 
دیتا از طریق مراکز عمومی داده ملی از جمله فعالیت های 

نهادهای حاکمیتی بوده است. 

5G مدل کسب و کار اپراتورها را تغییر می دهد

تقریبا تمام کشورها فعالیت های خود 
 5G را برای تست و یا دموی سایت های
انجام داده اند اما تا کنون 56 اپراتور 

در 61 کشور اعالم کرده اند که از شبکه 
5G در شبکه خود به صورت واقعی 

استفاده کرده اند. در اکثر کشورهای 
 FWA 5 به صورت هات اسپات وG دنیا
مورد استفاده قرار گرفته و بیشتر از 
حوزه های B2B  و سرویس های مبتنی 

بر کسب وکارها شروع می شود

در سال 1393 مرکز پژوهش های 
مجلس، گزارش تحلیلی با عنوان 

شبکه هاي مخابراتی سیار نسل پنجم 
منتشر کرده و دورنمایی از پیشرفت 
فناوری های مورد استفاده را اعالم 
کرد. در سال 1395 نیز به انتشار 

گزارش اینترنت اشیا پرداخت. نهاد 
ریاست جمهوری در مهرماه 1395 

همایش بین المللی ارتباطات نسل پنجم 
را با عنوان تهران 5G برگزار کرد
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

بر اساس گزارش ســازمان جهانی گردشگری، تخمین زده 
می شود تا سال 2030، از بین جمعیت 8.5میلیارد نفری در 
جهان، تقریبا 2میلیارد سفر بین المللی انجام شود. سفرها و 
مسافران با جهش های متعدد، پیشرفت کرده اند. صنعت سفر 
و گردشگری دائما باید خود را با استفاده از فناوری تقویت کند. 
فناوری های نسل بعد، شیوه های ســفر و تعریف گزینه های 
حمل ونقل و تحرک را تغییر می دهند.  ما سریع تر سفر می کنیم 
اما خوش شانس هستیم که از امکانات مناسب تر با کیفیت بهتر و 
راحت تر، همراه با ابزارها و برنامه های مفید استفاده می کنیم که 
به ما این امکان را می دهد تا بیشتر اوقات این کار را انجام دهیم. 
تکنولوژی برای همیشه، روش سفر میلیاردها نفر را در حوزه 
تفریح یا تجارت تغییر داده است. تلفن های هوشمند، هوش 
مصنوعی ، پرداخت الکترونیکي، رسانه های اجتماعی و نظایر آن، 
سفرهای بی شماری را تحت تاثیر قرار داده اند. فناوری های نسل 
آینده، شیوه های سفر ما را تغییر می دهند. آنچه 10سال پیش، 
رضایت مشتریان را جلب کرده بود، امروز دیگر جواب نمی دهد.

الگوهایسفرمشتریانامروزی
اینترنــت و فناوری های جدید، رفتارهــای مصرفی را کامال 
دگرگون کرده و سفر در نتیجه فناوری های دیجیتالی بسیار 
پیشرفت کرده است. این تغییرات در رفتار مصرف کنندگان یا 

مشتریان را می توان به سه طریق خالصه کرد: 
-نخست:مشتریان مدرن بسیار فوری تر از گذشته نیازمند 

خدمات هستند.
-دوم:مشتریان هنگام استفاده از خدمات مسافرتی، صرفنظر 
از برند و تبلیغات، انتظار یک برنامه یکپارچه اعم از برنامه های 

پیام رسان و ایمیل ها تا ارتباط حضوری را دارند.
-سوم:مشتریان به مطالب و خدمات شخصی سازی شده و 
سفارشی، پاسخ مثبت می دهند. تقاضای بیشتر مشتریان و 

تغییرات در الگوهای سفر، تکنولوژیکی است. 

در اینجا، شــش مورد از مهم ترین تغییرات تکنولوژیکی که 
بر نحوه انجام سفر طی سال های اخیر تاثیرگذار بوده، آورده 

شده است.
نخست:سفردوستانهتربامحیطزیست

فناوری باعث می شود سفر دوستانه تری با محیط زیست داشته 
باشیم. اگر تصمیم بگیرید از فناوری استفاده کنید، سفر شما 
می تواند بسیار دوستدار محیط زیست باشد. آن روزهایی که 
نیاز به چاپ بلیت هواپیما، کارت سوار شدن یا رزرو هتل وجود 
داشت، گذشته است. به لطف رزرو آنالین، سیستم تلفن همراه و 
بلیت های الکترونیکی، می توانیم مقادیر زیادی کاغذ را ذخیره 
کنیم و نگران حمل اسناد متعدد نباشیم. این، یک موقعیت برد  
برد است. عالوه بر این، رزرو آنالین در وقت صرفه جویی می کند 

زیرا برای تهیه بلیت، نیاز به حضور در صف نیست.
دوم:تغییرروالبستهبندیوذخیرهفضا

تکنولوژی، روال بسته بندی ما را تغییر داد و فضای زیادی را 
برای ما ذخیره کرد. امروزه فناوری در تالش است تا بیشترین 
عملکردها و نقش ها را در یک ابــزار کوچک جمع کند. برای 
گوش دادن به موســیقی دیگر نیازی به iPod نداریم. تنها 
چیزی که باید داشــته باشــیم یک حســاب Spotify یا 
iTunes است. ما می توانیم موســیقی را در حال حرکت 
پخش کنیم. همین امر در مــورد کتاب ها نیز صدق می کند. 
زمان پایان این نگرانی فرارسیده که آنها را چگونه در چمدان 
خود قرار دهیم. در حال حاضــر Amazon Kindles یا 
Kobo )خوانندگان الکترونیکی( یک تن از فضای کیف های 

ما را ذخیره می کنند!
سوم:عبورازموانعزبانی

فناوری به ما کمک می کند از موانع زبانی عبور کنیم. چندی 
پیش، نیاز به حمل کتاب هایی مانند اصطالحات به زبان محلی 
که قرار بود به آن سفر کنیم، وجود داشت. امروزه تنها یک گوشی 

 Google هوشمند، نیاز است و با پشتیبانی برنامه هایی مانند
Translate یا iTranslate ، مبارزه برای تعامل با افراد 
 Google Translate محلی به پایان رسیده است! برنامه
حتی به شما امکان می دهد از دوربین گوشی هوشمند خود برای 
ترجمه عالئم یا منوها در زمان واقعی استفاده کنید. عالوه بر این، 
برنامه هایی مانند Duolingo به شما این امکان را می دهد که 
زبان جدیدی یاد بگیرید یا زبانی را که قبال با آن آشنا بودید، بهبود 

بخشید. همه این ها بدون انجام هزینه در کالس هاست.
چهارم:ازخدماتهتلداریتاچتباتها

فناوری ها، نحوه رزرو پرواز، رزرو اتاق، دسترســی به خدمات 
هتل، اطالع از رویدادهای روزانه و مشاوره برای بازدید از یک 
شــهر را تغییر داده اند. اکنون چت بات ها به عنوان یک برنامه 
رایانه ای مبتنــی بر هوش مصنوعی که مکالمات انســانی را 
شبیه سازی می کند، به یک همراه مناسب برای سفر تبدیل 

شــده اند. این نرم افزار هوش مصنوعی، درخواست های کاربر 
را تفسیر و پردازش کرده و ســریعا به آنها پاسخ می دهد.  در 
حال حاضر، بســیاری از هتل ها و شــرکت های هواپیمایی، 
گزینه های پیام رسانی خود را از طریق ارسال پیامک به وسیله 
برنامه های شخصی خود یا ایجاد کانال های پیام رسان مانند 
Facebook Messenger یا واتس اپ  به مشــتریان 
خود ارایــه  می  دهند اما انقالب واقعی، چت بات ها هســتند. 
آنها به دارایی های عظیمی برای این صنعت تبدیل می شوند. 
چت بات ها به افراد اجازه می دهنــد از طریق رابط چت با یک 
انسان یا هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنند. با توجه به اینکه 
برنامه های پیام رسان به رســانه های اجتماعی جدید تبدیل 
شده اند، منطقی است شرکت ها، این نوع خدمات را در مجموعه 
خود ادغام و اضافه کنند. به عنوان مثال HiJiffy  یک چت بات 
است که میهمانان را از طریق مسنجر فیس بوک به کارکنان 

هتل متصل می کند.  هوش مصنوعی به چت بات اجازه می دهد 
تا به پرسش های متداول نســبتا آنی پاسخ دهد. کاربران می 
توانند نرخ ها و در دســترس بودن را بررســی کرده و رزرو را 
به طور مستقیم در مســنجر انجام دهند. عالوه بر این، هرگاه 
روبات  نتواند به این سواالت، پاســخ دهد، این موضوع به یک 
عامل انسانی واگذار می شود. این محصول، صنعت هتلداری را 
با ابزاری که خدمات مناسب را در زمان مناسب به میهمانان ارایه  

می دهد، متحول می کند.
پنجم:راحتوایمنباپرداختالکترونیکی

همه چیز با پرداخت های الکترونیکی بسیار آسان تر می شود. 
با اپل پی، سامســونگ پی یا Google Wallet، پرداخت  
الکترونیکی بســیار ســاده تر اســت. درخصوص پرداخت 
الکترونیکی به جای استفاده از پول نقد، باید به دو مورد اشاره 

کرد: 
-نخست،سهولتوراحتی:دیگر به حمل نقدینگی زیاد، 
داشتن چند کارت اعتباری یا حتی حضور در صف برداشت 

دستگاه های خودپرداز نیازی نیست. 
-دومریسککمتر:به ویژه هنگام مسافرت به خارج که در 
آن از دست دادن پول نقد، می تواند ناراحتی بزرگی ایجاد کند. 
پس از یکپارچه سازی کامل، دیگر الزم نیست نگران تقلب در 

کارت اعتباری یا تغییر کارت باشید.
ششم:نسلهزارهوتجربیاتشخصیسازیشده

کلیدواژه صنعت سفر، شخصی سازی است. مسافران مدرن 
به ویژه نسل هزاره )نسل ایگرگ و وای(، به دنبال تجربه های 
سفارشی و منحصربه فرد هســتند و با کمک پیشرفت های 
تکنولوژیکی می توانند به مقصود خود دست یابند. چت بات ها، 
وب ســایت ها، وبالگ ها، برنامه ها و ســرویس ها، فضایی را 
ایجاد کرده اند کــه در آن می توانید رویاها را تداوم بخشــید 
و در نهایت یک نســخه واقعی از ســفر رویایی پیدا کنید! در 
این خصوص، فنــاوری بالک چین در مراحل اولیه توســعه 
خود اســت، اما بســیاری از صنایع را به روش های اساســی 
تغییــر خواهــد داد. دربــاره صنعت ســفر، پیاده ســازی 
 قابــل درک این فنــاوری نوآورانــه، در زمینه شناســایی و

 شخصی سازی است.

سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به برنامه های وزیر جدید ارتباطات 
که در قالب هشت رکن اعالم شده است، خواستار افزودن »صدای بخش 
خصوصی« به عنوان رکن نهم این برنامه ها شد. به گزارش سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران در بیانیه ای ضمن اعالم موضع در مورد سوابق 
و برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، نظرات خود را به عنوان رکن 
نهم برنامه های ارایه شده با عنوان »صدای بخش خصوصی« منتشر کرد. 
در این بیانیه آمده است: »سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با نگاه 
کارشناسی، برنامه محور و فنی خود به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه های 
دکتر عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات اقدام کرده 
است. ضمن استقبال از جوان بودن ایشان و تحصیالت در دانشگاه های 
معتبر ایران و جهان و نیز موافقت حداکثری با مواردی همچون هدف گذاری 
برای دستیابی به سهم 10درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص 
ملی در افق 1۴0۴، الکترونیکی کــردن 100درصدی خدمات پرکاربرد 
دولتی و ارایه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقت با الگوهای موفق در 
کشورهای دنیا در مورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور 

ماهواره مخابراتی، باید گفت:
1. به دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری های نوین قرار دارد، لذا برای 
نیل به اهداف تعیین شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشت 

آن در برابر مخالفان شفافیت و فناوری هراسان هستیم.
2. صاحبان کســب وکارهای حوزه ICT منتظر اعالم موضع شــفاف 
تصمیم سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، 
قانون گذاری در حوزه فناوری های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای 
مجازی، مجوززدایی، خود تنظیم گری، اقناع )و نه تحمیل( استفاده از شبکه 
ملی اطالعات، مواجهه با سوء استفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه ای 
به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه جانبه به امنیت سایبری به دور 
از برخوردهای سلبی و محدودکننده با کسب وکارها، بر اساس واقعیت های 
اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند 
مهندسان مشاور صنعت ساختمان، سالمت الکترونیک، تعدد نهادهای 
متولی مجوزدهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی 
استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک که در برنامه پیشنهادی به آن توجه 
نشده است، تعامل بالغانه با فناوری های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت 

تحریم های وسیع بین المللی و پرهیز از خود تحریمی هستند.
3. راهبری حوزه وسیع فاوا به ویژه در زمینه فناوری های نوظهور صرفا با 
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات امکان پذیر نیست و تمهید 
فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت ضــرورت دارد. لذا به منظور 
هم افزایی حداکثری، الزم است عالوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و مرکز 

ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری )CIO( تمامی دستگاه های 
حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات )و در تعامل با 

صنف( همسو شوند.
۴. الزم اســت برنامه عملیاتی با زمانبندی اجرایی بر اساس واقعیت ها 
و پتانســیل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم شود تا در صورت 
عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه های زمانی مورد نظر، امکان 
بازطراحی و اســتفاده از برنامه های جایگزین برای نیل به اهداف دولت 
سیزدهم در حوزه فاوا محقق شــود. نکته مهم، بررسی مستمر میزان 
پیشــرفت برنامه ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عــدم حصول به نتایج 
مندرج در برنامه های پیشنهادی است که به صورت معمول در برنامه های 

پیشنهادی وزرا مغفول مانده است.
5. این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات طی چهار سال پیش رو، از تمام ظرفیت خویش در حمایت از 
تصمیمات فنی و حرفه ای و همچنین اعالم نقدها و کاستی ها استفاده 
خواهد کرد و عمیقا بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه های پیشنهادی 
اخذ مشورت و پذیرش و اعمال نظر بخش خصوصی، نه به شکل شعاری و 
صرفا بخش نامه ای، بلکه با قبول و باور به این واقعیت که باید تصمیمات در 
مورد کسب و کارها را فعاالنی اخذ کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت 
می کنند و تبعات آن را می پذیرند. لذا حاکمیت، ضمن کاهش تصدیگری، 

بهتر است به سیاست گذاری و نظارت هدفمند بپردازد.
در انتهای این بیانیه تاکید شده است: »سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران، در تکمیل ارکان هشت گانه برنامه ارایه شده وزیر ارتباطات، نظرات 
خود را با عنوان »رکن نهم؛ صــدای بخش خصوصی« به تفکیک رئوس 

برنامه های پیشنهادی دکتر زارع پور اعالم می کند.
»نظرات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با عنوان رکن 
نهم؛ صدای بخش خصوصی، به تفکیک رئوس برنامه های وزیر ارتباطات در 

این لینک قابل دسترسی است.«

درخواستنظامصنفیرایانهایاززارعپور

صدای بخش خصوصی ركن نهم برنامه های وزیر ارتباطات باشد

ازانقالبچتباتهاتاشخصیسازیسفر

شش تغییر تکنولوژیک برای یک سفر رویایی

ایرانسـل؛ اولین و بزرگترین 
www.irancell.irاپراتـــــور دیجیتـــــال ایــــران

ــید: 700  ــاط باش ــا در ارتب ــا م ب
 10/9604    -   ایرانسل دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با  اپلیکیشن همه کاره ایرانسل من هیچی بعید نیست!

shop.irancell.irفروشگاه اینترنتی ایرانسل #۴۵*ایرانسل من

از  خریـد  و  ایرانسـل من   همـه کاره  اپلیکیشـن  متنـوع  محصـوالت  و  خدمـات  از  اسـتفاده  بـا   ۱۴۰۰ تابسـتان 
فروشـگاه اینترنتـی ایرانسـل، در قرعه کشـی تابسـتانه ایرانسـل شـرکت کنیـد و یکـی از ۳۰ برنـده سـیم کارت از 

جنـس طـا بـه ارزش ۵۰ میلیـون تومـان باشـید.

و  اسنپ فود  جمله  از  ایرانسل من  اپلیکیشن  در  منتخب  سرویس های  از  استفاده  با  این،  بر  عالوه 
اسنپ مارکت، از اینترنت هدیه بهره مند شوید.

• بـه ازای هـر خریـد یـا تراکنـش بـاالی ۵ هـزار تومـان از ایرانسـل من و فروشـگاه اینترنتـی ایرانسـل، یـک امتیـاز 
در قرعه کشـی دریافـت کنیـد.

۳۰ سیم کارت طا به ارزش ۵۰ میلیون تومان و اینترنت هدیه 

ایرانسـل؛ اولیـن و  بزرگترین اپراتـور دیجیتال ایران


