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مزایا و معایب فناوریه ا
برای شرکتهای تجاری و صاحبان
کسبوکارها

هلدینگها و بانکها
حکایت ناتمام استقالل یا وابستگی

 5فناوری که باید

در کسبوکارتان از آن
استفاده کنید

هیچ احساســی بهتر از راهاندازی کســبوکار شخصی نیســت.با کسبوکار
شخصیتان ،به جای اینکه در یک شغل خستهکننده که عالقهای به آن ندارید مشغول
باشید ،این آزادی را دارید که به دنبال فعالیتهایی باشید که در زندگی دوست دارید.
به عالوه ،میتوانید از همان ابتدا شاهد رشد کسبوکارتان باشید و بدانید شرکت خود
را برای ایجاد کمک به افراد از این طریق تنظیم کردهاید.
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 3مسیرفناورانه
برایحفظمحیطزیست
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استراتژی فرصت !
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بیانیهمرکزملی فضایمجازی

فناوری اطالعات ،اغلب در حوزه کســبوکار ،به دلیل پاسخها و بازخوردهای فوری به
کاربران ،ارزش زیادی دارد.اینکه معنای یک کلمه یا عبارت را جســتوجو کنید و در عرض
چند ثانیه ،پاسخ ســوال خود را بيابيد ،بسیار خوب است.داشــتن توانایی برقراری ارتباط
همزمان با تعداد زیــادی از افراد بدون در نظر گرفتن اینکه کجــای جهان زندگی میکنید،
نیز به همان اندازه لذتبخش اســت.ظاهرا مزایای بیشــتری در مقایســه با معایب ،برای
فناوری اطالعات وجود دارد.مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهویژه در حوزه توســعه
تجارت و شرکتها ،ماهیت متکثر و تحولگرا دارد .از اینرو ،ابتدا مزایای فناوری اطالعات و
سپس معایب آن برای شرکتهای تجاری و صاحبان کسبوکار ،فهرست شده است.مزایای
فناوریها عبارتند از :ایمیلها ،نحوه تعامل کارکنان با یکدیگر را در دهه  90تغییر داد.بسیاری
برای انتقال پیامها به  America Onlineسرازیر شــدند و دریافتند پاسخ به ارتباطات
دیجیتال ،بسیار سریعتر از ارسال نامه اســت.تنها چیزی که از ارتباطات الکترونیکی پیشی
گرفت ،تماس تلفنی بود.اکنون به لطف گوشیهای هوشــمند و رسانههای اجتماعی ،یک
کارمند میتواند با استفاده از ابزار مناسب ،در عرض چند ثانیه از همکاران پاسخ دریافت کند.
فناوری اطالعات همچنین باعث ایجاد رایانش ابری شده و...
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ایران از گوگل شکایت میکند

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیهای اعالم کرد كه در پی اقدامات انحصارگرایانه
اخیر شرکت گوگل درخصوص حذف برنامک (اپلیکیشن)های پراستفاده ایرانی روبیکا
و ذرهبین ،مرکز ملی فضای مجازی ضمن محکوم كردن ایــن اقدام ،اعالم میكند که
شرکتهای مذکور با این شیوه اعمال حکمرانی ،در برابر ثبات و پایداری کسبوکارهای
ایرانی در بستر فضای مجازی مخاطره ایجاد كرده و از جایگاه انحصاری خود در بازار برای
مقابله با ظهور رقیب در بازارهای محلی سوءاســتفاده میکنند و بهاین ترتیب حقوق
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی میلیونها شهروند و کسبوکار ایرانی را نقض میكنند.
مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شــرایط کسبوکار مرتبط با فناوریهای
مجازی و بهرهگیری از فرصتهای اشتغالزایی و نیز رونق محتوا ،خدمات و تجارت در این
عرصه» ،این اقدامات یکجانبه و مداخلهگرایانه گوگل بدون اطالع یا امکان دادخواهی
کاربران و شرکتهای ایرانی را مصداق نقض مسوولیت اجتماعی شرکتها در احترام به
بوکار قانونمند و نیز تهدیدکننده حاکمیت
حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کس 
ملی کشور در فضای مجازی محسوب میکند .بنابراین ،این مرکز برای ایجاد شرایط رقابت
منصفانه کسبوکارهای ایرانی اقدامات الزم را به عمل میآورد و...

حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
در ماده  9طرح قانون حمایــت از حقوق کاربران در فضای مجازی
(که به تشــکیل کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي متشکل از
ريیس مرکز ملی فضاي مجازي به عنوان ریاست کارگروه به عالوه
نمایندگان ســتاد کل نیروهاي مسلح ،ســازمان اطالعات سپاه،
وزارت اطالعــات ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،ســازمان
پدافند غیرعامل و قــوه قضايیه ،میپردازد) منظــور از اصطالح
«گذرگاه مــرزي» یک نقطه و یک ایســتگاه خاص نیســت بلکه
مجموعه نقاطی است که هریک ،اینترفیس یا میانایی بین شبکه
بینالمللی مربوط و ســامانههای مرتبط در داخل کشــور است تا
نســبت به امنیت ارتباطات و اطالعات و مدیریت ترافیک ورودي
و خروجی کشــور در گذرگاههاي ایمن مــرزي تصمیمات الزم را
اتخاذ كنند.
این نقاط عبارتند از:
الف :درخصوص ارتباطات صوتی ،شامل:
 .۱مرکز مدیریت تلفن بینالمللی کشور که با گرفتن  00از طرف
مشترکان تلفن ثابت ،تماسهای صوتی بینالمللی را برقرار میکند.
 .۲مرکــز کنترل و مدیریت شــبکه خطــوط انتقــال فیبر نوری
زیردریایی در نقاط موسوم به Landing Point
 .۳مرکز راهاندازی اشــتراک تلفن ماهوارهای ثریا برای مشترکان
موبایل ماهوارهای در کشور
 .4مرکز مدیریت کنترل فضای فرکانسی کشور در نقاط هممرز با
کشور عراق
 .۵مرکز نگهداری خطوط انتقال سیمی در نقاط مرزی
  مرکز مدیریت ارتباطــات دادهای در LCT Large
Communication Tandem
در خیابان شیخ بهایی (جلوی برج تهران و ساختمان های آ.اس.پ)
مدیریت محل مذکور در ساختمان ال.سی.تی را مدیر کل حراست
و «صیانت فرهنگی» بر عهده دارد که اعضای آن را افرادی امنیتی
تشــکیل میدهند و این افراد با ســایر کارکنان ادارات مستقر در
ال.ســی.تی ،معموال صحبتی نمیکنند .همتای این مرکز صیانت
فرهنگی ،اداره کلی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
است که ريیس اســبقش ،آذری جهرمی بود قبل از آن که به مقام
مدیریت عامل شرکت ارتباطات زیرساخت برسد.
اسم این اداره باید امنیت شبکه باشد .پس از جهرمی ،فتاحی ريیس
آنجا شد که تا امروز ،مدیرعامل زیرساخت است.
ب :درخصوص ارتباطات اینترنتی
در سه سطح مدیریت نقطه مرزی اعمال میشود:
 .۱در سطح مدیریت سرورهای نام دامنه (پاالیش و مسدودسازی)

 .۲در سطح مدیریت ترافیک وارده (تخصیص پهنای باند کم و کند
کردن دریافت)
 .۳در سطح دروازه راههای مرزی سامانههای خودگردان
سامانههای مرزی مذکور ،تنها کسانی را کنترل میکند که از شرکت
ارتباطات زیرساخت ،پهنای باند اخذ کردهاند.
یعنیاگر نهادی و شرکتی از شرکت ارتباطات زیرساخت ،پهنای
باند نخرد ،دروازهراه هم ندارد .برای مثال ســپاه تعدادی اشتراک
موبایل ماهوارهای و گوشیهای شــرکت ثریا را در امارات خریده
و همان جا راهاندازی کرده و با گوشی روشن و فعال به ایران آمده
است .دروازه مرزی این اشتراکها و این گوشیها ،در مرکز مدیریت
شرکت ثریا در امارات است ،ولی اگر اشتراک ثریا از شرکتی واقع در
ایران خریداری و راهاندازی شود ،نقطه مرزیاش ،زیرساخت است.
پس نقطه مرزی برای درصد باالیــی از همه ارتباطات مخابراتی و
دادهای کشور ،شرکت زیرساخت است اما بعضی از ارتباطات سپاه
و صداوسیما از نقطه مرزی رد نمیشود.
قاچاق میشــود علت ،غیرامنیتی بودن نقاط مرزی داخل کشور
است که به دلیل تمرکز در شرکت ارتباطات زیرساخت ،به شدت
آسیبپذیر هستند .آسیبپذیر در برابر قطع ارتباطات و هک شدن.
پس میتوان نتیجه گرفت که مدیریت ســپاه و وزارت اطالعات بر
نقاط مرزی زیرساخت بهطور غیرقانونی از قبل وجود داشته و حاال
با طرح قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی میخواهند
به آن ،صورت قانونی و موجه بدهند.
دوم اینکه اگر بتوانند درآمد مدیریت بــر نقاط مرزی را از آن خود
(صندوق حمایت) کنند طبق قانون برنامه ششم ،شرکت زیرساخت
میبایست به سه شرکت تقسیم میشــد تا در گامهای بعدی ،به
راحتی خصولتیسازی شــوند .حاال که چنین نشده ،طرح صیانت
را پیش کشیدهاند.
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حفظ محیطزیست با فناوری به ما کمک میکند تا اکوسیســتمهای بهتری بسازیم یا با استفاده از تکنیکهای ارگانیک و
معدنی برای یک سیاره پاکیزهتر ،آسیبهای واردشده بر محیطزیست را برطرف کنیم.فناوری به ما کمک کرده زندگی خود را
ساده کنیم و این جهان را به مکانی کوچکتر تبدیل کرده است .فناوری در مبارزه با کشندهترین بیماریها به بشر یاری رسانده
و پیچیدهترین مشکالت را حل کرده است.مشکل بعدی که پیش روی ما قرار دارد ،تغییرات زیستمحیطی است.در حال حاضر،
دانشمندان تالش میکنند محیطزیست را با فناوری نجاتدهند .اگرچه تصور میشود فناوری و محیطزیست در نقطه مقابل این
طیف قرار دارند ،اما انسان ها به دنبال راههایی برای نجات محیطزیست با فناوری هستند.فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و
اینترنت اشیا در تولید انرژی سبز تجدیدپذیر یا استفاده از حسگرها برای نظارت بر گونههای در معرض خطر و ایجاد آینده پایدار
به ما کمک میکنند.در زیر ،سه روش فناورانه برای حفظ محیطزیست ذکر شده است...
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جابهجایی دولتها و روی کارآمــدن دولتهای جدید فرصتی فراهم
میآورد تا چرخش مدیریتی در سطوح کالن سیاستگذاریها صورت
گرفته و دایره تصمیمگیریهای کالن تغییراتی را تجربه کند.
در واقع برجستهترین آنها هم در روند معرفی وزرای کابینه به منظور رای
اعتماد در مجلس تجلی پیدا میکند ،در فرایند رای اعتماد مجلس به
وزرای دولتهای جدید ،فرصتی هر چند کوتاه حاصل میشود تا در این
فضا ،مسیر سیاستگذاریها و افق دید کالن مدیریتهای وزارتخانهها
تا حدود بسیاری زیادی با ارايه دیدگاه و برنامههای وزرای پیشنهادی
مشخص شود .حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات از آنجا که از بخشهای
مهم و زیرساختی و توسعهای محسوب میشود ،به دلیل گستردگی دایره
تاثیرگذاری ،لزوم توجه عمیق به فرایندهای سیاستگذاریها در آن،
موضوعی بس مهم و بااهمیت قلمداد میشود.
همچنان که به کرات در مطالب مختلفی از لزوم تفکر سیســتمی در
عمق سیاستگذاریها گفته شده است ،یکی از ارکان مهم آن حضور و
شنیدن صدای بدنه فعاالن در نهاد تصمیمگیریهای کالن است که در
تشکلهایصنفیحوزهتجلیپیدامیکند.
حضور و بدنه کارشناسی تشکلهای صنفی در عمق سیاستگذاریها،
تضمینی برای تعمیق فرایندهای سیاســتگذاری چندبعدینگری و
حل بسته مسايل است و با عمیقتر شــدن این فرایند ،سمت و سوی
سیاستگذاریها در مسیر سیاستگذاری خوب و سیستمی متمایل
خواهد شد .مدت زمان شکلگیری دولت ،رای اعتماد مجلس به وزرای
پیشنهادیريیسدولتجدیدتاآغازاستقراروزرایکابینه،فرصتیبسیار
باارزشاستتاتشکلهایصنفیحوزهبهوظیفهخطیرخودیعنیتالش
مضاعفبهعمیقترکردنفرایندسیاستگذاریهایکالنحوزهدرمسیر
تفکر سیستمی ،جامه عمل بپوشانند تا بال کارشناسی قوی و اثرگذار آنها
که بارها بر لزوم توجه به آن تاکید شده است ،در روند سیاستگذاریهای
اولیهدولتجدید،وزراومجلسباپرداختنبهکارکارشناسیدقیقمحقق
شود .تشکلهای صنفی ،با گردآوری مبسوط سیاستهای آسیبزای
دولتقبل،تحلیلوکارکارشناسیدقیقازابعادآسیبجاریشدهآنهادر
گذشته و پیشنهاد راهکارهای کارشناسی شده دقیق ،مبتنی بر پتانسیل
و واقعیت حوزه ،میتوانند نقش برجسته خودشان را در دولت آینده در
فرایند سیاســتگذاریها از همان ابتدای فعالیت وزراتخانهها ،محقق
سازند .در واقع این فرایند سیستماتیک نیازمند تفکری پویا ،راهبردی و
استراتژیمحوردربدنهتشکلهایصنفیاستتادراینفرصتمناسب،از
زمان انتخاب وزیر پیشنهادی تا فعالیت رسمی وزارتخانهها و ترسیم اولیه
استراتژیهای کالن حوزه در دولت ،آن بال قوی کارشناسی گفته شده
را محقق ساخته و از طرفی در فرایند رای اعتماد مجلس با نقد ،تحلیل،
راستيآزمایی ،پایش و تبعات اجرای برنامههای وزرای پیشنهادی نقشی
بسیار برجسته و ممتاز در جهت کمک به نمایندگان مجلس و عمیقتر
کردنفرایندتفکرسیستمیداشتهباشند.ازاینجهتکهباترسیممسیر
استراتژیک محوری نگاهها را به موضوع مهم حکمرانی خوب معطوف
كنند .منظور ما از حکمرانی خوب در واقع تعریف دقیقی است که مهدی
شامی زنجانی ارايه کرده است :حکمرانی در واقع مدیریت مدیریتهاست
یعنی ابرمدیریت و سیستمی است برای مدیریت یک پدیده از باالترین
سطح تا پایینترین سطح ممکن! ما حکمرانی را سیاستها ،ساختارها،
فرایندها و ســازوکارهایی میدانیم که برای حصول اطمینان از کسب
ارزش و منفعت از یک پدیده عمال کنار هم قرار میگیرند و قرار است که
مسوولیت پذیر ،پاسخگو و شفاف باشند .حکمرانی کارکردهای مختلفی
دارد از سیاستگذاری و ســاختاردهی و سازماندهی تا تعیین ارزشها
و قوانین بازی ،مدیریت ،پیادهسازی و اســتقرار برای آن مفهومی که
حکمرانی میکنیم ،پایشوکنترلپیشرفت آنودر نهایت ارزیابی تحقق
منافع که مهمترین عامل در هر پدیدهای است که ما دنبال این هستیم که
آیا توانستیم منافع مد نظرمان را محقق کنیم یا خیر !
پیداست در صورت تعمیق و جاری شدن این نوع نگاه تخصصی در بدنه
تشکلهای کالن ،بعد خردجمعی تقویت ميشــود و میتوان امیدوار
بود که در فرایند تغییرات دولتها ( به شرحی که گفته شد) و تعامالت
تشکلهاباسازمانهایکالنسیاستگذاریهایدولتی،تمامبرنامههای
شعارمحور به کنار رفته و فرایند پایش ،راستيآزمایی و ارزیابی تحقق
برنامهها محوریت پیدا میکند تا در نهایت بال کارشناســی تخصصی
پرقدرت تشکلهادرمیدان سیاستگذاریهایکالندولت،جوالندهد.
از نظر نگارنده ،تشکلهای صنفی حوزه فناوری فاقد استراتژیهای گفته
شده ،هستند برای همین واکنشها و فعالیتهای آنها صرفا در بیرون از
دایره سیاستگذاریها بوده و از این جهت در تصیمگیریها به شرحی که
گفته شد ،جدی گرفته نمیشوند .برای نیل به اهداف گفته شده با شروع
دولت جدید و همراه با آنها نیازمند خانهتکانیهای ساختاری استراتژیکی
دردرونتشکلهاهستیمتاجایگاهکارشناسیآنهابهعنواناعضاییموثر
و صاحب رایدرنهاد سیاستگذاریهابه رسمیت شناخته شوند تا مسیر
قانونگذاری خوب هموارتر شود.
*استراتژی داشتن یعنی وقتی مجموعه تصمیمهایمان دیده
میشود ،بتوان الگویخاص و پیوسته را در آنها مشاهده کرد.
هنریمینتزبرگ

سعید میرشاهی

فناوری اطالعات ،اغلب در حوزه کســبوکار ،به دلیل
پاســخها و بازخوردهای فوری به کاربران ،ارزش زیادی
دارد.اینکه معنای یک کلمه یا عبارت را جستوجو کنید و
در عرض چند ثانیه ،پاسخ سوال خود را بيابيد ،بسیار خوب
است.داشــتن توانایی برقراری ارتباط همزمان با تعداد
زیادی از افراد بدون در نظــر گرفتن اینکه کجای جهان
زندگی میکنید ،نیز به همان اندازه لذتبخش اســت.
ظاهرا مزایای بیشتری در مقایسه با معایب ،برای فناوری
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واقعی
زمان
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ت
فعالی
،Skype
و
نحوه برقراری ارتبــاط ،کارکنــان میتوانند اطالعات
اطالعات وجود دارد.مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات ،میکند و هزینههای ناشــی از حضور مشتریان در محل اشتراکگذاریشده را در اختیار گیرند و استراتژیهای
بهویژه در حوزه توسعه تجارت و شرکتها ،ماهیت متکثر یا تعامل با کارمندانی را که از راه دور کار میکنند ،تا حد بهتری برای بهبود آن ایجاد کنند.بنابراین یکی از مزایای
و تحولگرا دارد.
زیادی کاهش میدهد.به لطف فناوری اطالعات ،مشاغل ،ارتباط دادهها ،داشتن زمان بیشتر است که به برنامهریزی
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موثرتر ،منجر میشود.فناوری اطالعات میتواند با تشویق
برای شرکتهای تجاری و صاحبان کسبوکار ،فهرست بینالمللی ،ارتباط برقرار میکنند.
انتقال دانش و ترغیب تفکر استراتژیک در سازمانها ،به
شده است.مزایای فناوریها عبارتند از:
دهد
  هزینهها را کاهش می
آنها در زمینه تقویت مزیت رقابتــی در بازار کمک کند.
  ارتباطات را بهبود میدهد
وقتی از حذف مراحل کاری در تجارت صحبت میشود ،به عنوان مثال ،با اســتفاده از پایگاه دادههای اشتراکی
90
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و شبکههای اجتماعی ،شــرکتها مانند گذشته قادر به
تغییر داد.بســیاری برای انتقال پیامها به  Americaمزیت مهم فناوری اطالعات ،توانایــی آن در نگهداری سازماندهی ،تفسیر و انتقال دادهها میشوند.این امر ،باعث
 Onlineسرازیر شــدند و دریافتند پاسخ به ارتباطات پول در حساب بانکی شرکت شماســت.برخی از مردم دسترسی بینظیر بنگاههای اقتصادی به مصرفکنندگان
دیجیتال ،بسیار سریعتر از ارسال نامه است.تنها چیزی به دلیل هزینههای اولیهای که بعضا احساس میکنند ،و مشتریان شده و به شرکتها در ارايه محصوالت بهتر و
که از ارتباطات الکترونیکی پیشی گرفت ،تماس تلفنی از مفهوم فناوری اطالعات میترســند اما حقیقت این نوآورانه کمک میکند.
بود.اکنون به لطف گوشــیهای هوشمند و رسانههای است که یک سیستم بهروزشده طی چند هفته ،هزینه
  از اطالعات ،حفاظت میکند
اجتماعی ،یک کارمند میتواند با استفاده از ابزار مناسب ،خود را پرداخت میکند.بهبود ارتباط ،به تنهایی ،منجر همیشه در بخش شرکتی ،مکانی برای پروندههای سنتی
در عرض چند ثانیه از همکاران پاسخ دریافت کند.فناوری به بهرهوری بیشــتر و در نتیجه افزایش درآمد میشود .وجود دارد.با این حال ،ترک کاغذ ،ممکن است بهترین
اطالعات همچنین باعث ایجاد رایانش ابری شــده و به فناوری اطالعات ،سرمایهگذاری است که همه صاحبان ایده درخصوص اطالعات حساس نباشد.سارقان هویت،
کارمندان اجازه میدهد زمانی که در اداره نیســتند ،به مشــاغل باید دنبال کنند.در حالی که ممکن است در برای تبدیل سادهترین اطالعات مانند نام یا تاریخ تولد به
اطالعات مهم ،دسترســی پیدا کنند.هنگام استفاده از ابتدا پیادهســازی فناوری اطالعات گران به نظر برسد ،سالح ،راههایی دارند که افراد ناشناس را قربانی میکند.
فضای ابری نیاز به اتصال به هارددیســک نیست.دنیای اما در درازمــدت با سادهســازی فرایندهای مدیریتی و پس بهتر است در فناوری اطالعات با رمزگذاری و سایر
فناوری اطالعات ،مراحل متعدد برای برقراری سریعتر عملیاتی یک سازمان ،مقرونبهصرفه خواهد بود.اساسا اقداماتامنیتی،سرمایهگذاریکنیدتاچشمهایغیرمجاز
ارتباط را کوتاه میکند.
پیادهسازی فناوری اطالعات و ارتباطات در کسبوکارها قادر به مشــاهده اطالعات طبقهبندیشده نباشند.در
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محافظت از اطالعات طبقهبندیشده ،فناوری اطالعات
اطالعات به سادهسازی ارتباطات کمک میکند.در یک کیفیت خدمات و محصوالت ،به موفقیتهای بیشتری برای جلوگیری از شکایات فعالیت میکند.قربانیان سرقت
چشمانداز تجاری متصل به سرعت و گسترده ،استخدام ،دست یابند.
هویت ،اغلب منبعی را پیدا میکنند که سارقان با استفاده
نفوذ و حفظ کارکنان ،مستلزم ارتباط مداوم و تالشهای
  تفکر استراتژیک را ترغیب میکند
از آن ،قادر به سرقت اطالعات بودهاند.غیرمعمول نیست
این
مشترک است.یکی از مزایای مهم فناوری اطالعات
شــود.
ی
م
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به
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چنیناشخاصیازشرکتهاییکهمسوولجبرانخسارت
است که میتواند ارتباطات داخلی و خارجی را ساده کند .هنگامی که کارکنــان میدانند قادرند اطالعــات را از ناشیازاینجنایتهستند،شکایتکنند.تصمیمتانبرای
بهعنوانمثالابزارهایویديوکنفرانسوسیستمهايعامل طریق فناوری ابری منتقل کنند ،نحوه ارتباط با همکاران بهروز بودن نسبت به آخرین فناوریها ،میتواند هزینههای
جلســات آنالین مانند  GoToMeeting،Zoomکمتر نگرانکننده است.بنابراین با وجود استرس برای قانونی ناشی از سهلانگاری را از بین ببرد.

«ناتمامهاي

فاوایکـشور»

دولتها و مســووالن میآیند و میروند ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشت مســایل و طرحهای 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

   از موانع فرهنگی عبور میکند
هرچند شرکتها به دلیل قوانین ایاالت متحده ،تبعیض
بر اساس نژاد ،جنسیت ،گرایش جنسی ،سن و عوامل دیگر
را که باعث تفاوت منحصربهفرد افراد میشــود ،ممنوع
میدانند ،اما به هر حال ،تنوع ،وجود دارد.مزیت دنیای
فناوری اطالعات ،هوش مصنوعی است که بهطور خودکار
با همان فیلترهایی که انسانها به آن عادت کردهاند ،ارايه
نمیشود.اگر رزومه متقاضی احتمالی یک واجد شرایط،
برای کسب شغل باشــد ،برای رایانه ،زن یا مرد بودنش،
اهمیتی ندارد.پس فناوری اطالعات میتواند با طراحی
ل به تنوع احترام بگذارد.
سیستمهايعام 
با وجود مزایای یادشده ،فناوری اطالعات ،معایبی را برای
شرکتهای تجاری و صاحبان کسبوکار به همراه دارد.
این معایب ،عبارتند از:
   فرصتهای شغلی را کاهش میدهد
یکی از معایب فناوری اطالعــات و ارتباطات در تجارت،
کاهش فرصتهای شغلی موجود برای انسان است.وقتی
سازمانها ،فناوری را در فرایندهای تولید مشاغل به کار
میگیرند ،فردی را کارمند بهتری میدانند که نه تنها ،کار
را به موقع به پایان میرساند ،بلکه قادر است فرایندهای
خاصی را برای ســهولت کارش انجام دهــد.از این رو،
نرمافزارها ،قابلیت انجام وظایفی را دارند که برای انسانها
لحاظ شده است.مفهوم این امر ،این است که آنها به رقیب
انسانها تبدیل شدهاند زیرا شرکتها ،نیازی به استخدام
افراد زیاد برای مشاغلی که توسط تعداد کمی از کارکنان و
یک نرمافزار هوشمند انجام میشود ،ندارند.
اگرچه کاهش تقاضا برای نیروی انســانی ،ممکن است
خبر خوبی برای کارفرمایان کسبوکارها باشد ،اما برای
کارکنان ،مفید نیســت.وقتی از فناوری به جای انسان
استفاده میشود ،مشاغل تجاری ،اهمیتی برای استخدام
کارکنان قائل نیســتند.در نتیجه ،نرخ بیکاری افزایش
مییابد و افراد بیشتری در جامعه ،حضور مییابند تا برای
تامین مخارج خانــواده و پرداخت قبضها تالشکنند.
بنابراین مهم است شرکتها درک کنند چگونه به جای
اخراج کارکنان در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیکی ،از
آنها استفاده کنند.اگر شرکتهای تجاری بتوانند کارکنان
خود را آموزش دهند ،بهتر است.پس از آموزش ،کارکنان
باید برای انجام وظایف دیگر و تصدی پستهای جدید که
ماشینها قادر به انجام آنها نیستند ،آماده شوند.یادآوری
این نکته ضروری است که دستگاههای تکنولوژیک ،تنها
زمانی عملکرد بهینه خواهند داشت که توسط کارکنان
ماهر به کار گرفته شوند.
ادامه در صفحه7

موضوعات و ســوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور»
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالعرســانی الزم در
خصوص آنها را انجام خواهیم داد .تحریریه هفتهنامه
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 بخشهای متخلف کشــور عمل کند .لذا
از تمامی عالقهمنــدان و فعاالن نیز دعوت میشــود
مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل @report
 asreertebat.comیا شماره تلفن  88947452به
ما اعالم کنند.

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات
سازمان امداد و نجات از پنج سال
قبل نرمافزار جامع اطالعاتی مکانی
را راهاندازی کرد ه است .این نرمافزار
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را
دارد که ســایر ارگانها نیز به آن
متصل شده و ضمن بهاشتراکگذاری اطالعات خود از
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان
محقق نشده است.

با وجــود آنكــه قانون انتشــار و
دسترســی آزاد به اطالعات سال
 88تصویب شــده اما تــا تيرماه
ســال  96با وجود الــزام قانون و
ابــاغ آییننامــه آن ،را هاندازی
سامانه به تعویق افتاده بود .حال
اما باوجود را هاندازي ســامانه همچنان بســياري از
 480دستگاهي كه بايد در اين سامانه عضو شوند به
آن متصل نشد هاند.

 18فروردين 1396رييس سندیکای
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت
فناوری برای طرحهــای کالن ICT
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم
كرد هدف این سند انتقال دانش فنی
در قراردادهای خارجی است .این سند
بايد پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب
ميرسيد كه البته همچنان اين اتفاق نيفتاده است.

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28
فروردین  1396براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات آییننامه اجرایی استقرار چارچوب
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصويب رساند.
بر اين اساس تمامي دستگاههای اجرایی موظف شدند
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت
به اصالح يا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و يا بازطراحی
ســامانههای اطالعاتی اقدام كنند كه البته همچنان
بسياريازدستگاهها اين كار را نكردهاند.

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال
که دسترسی به شــبکههاي اجتماعي مقدور باشد
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر
شــود .آنطور که منابع رســمی وزارت ارتباطات
گفتهاند ،بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند
احتماال بیش از  110میلیــارد تومان قرارداد میان
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ
هوشمند پيش از اين منعقد شده كه البته اطالعی
از سرنوشت و خروجی آن نیست.

هشتمخرداد 1396دبیرکلبانکمرکزی
از راهاندازی ســامانههای چــکاوک ۲و
چکاوک  ۳خبرداد .چــكاوك  2قرار بود
موجب تجمیع آمار چکهای درون بانکی
با آمار چکهای بینبانکی ،توسط بانک
مرکزی شود .ایجاد امکان واگذاری چک به
مقصدحسابهایدولتینزدبانکمرکزیازشعببانکیاقصانقاط
کشور نيز قابليت ويژهاي بود كه قرار بود چكاوك 3ايجاد كند ،اما
همچناننسخههاي 2و 3چكاوكعملياتينشدهاند.

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری
اطالعات در اوایل بهمنماه ســال
 94وعده اتصال منازل به فیبر نوری
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به
منازل و محــل کار مردم از ابتدای
سال  ۹۵آغاز خواهد شد .این وعده
البته جزو ماموریتهای اپراتور چهارم ایرانیاننت بود
که محقق نشده و حتي سرنوشــت اين اپراتور هم در
هالهای از ابهام قرار دارد.

 16خرداد  1396يكي از اعضاي هیاتمدیره شــرکت
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای
امکانســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید
«خوارزمی» خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران
احداث شود .همچنين توسعه مشترک تحقیقات روی
تکنولوژی ســاختمانها نیز یکی دیگر از قراردادهای
امضاشده در تفاهمنامه با کره جنوبی بود كه تا اين لحظه
هيچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي اين
تفاهمنامههاي امضاشده با كرهايها منتشر نشده است.
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ارتباطات

مدیریتهای موزايیکی طرح صیانت به امید تفوق بر چالشهای فضای مجازی

مدیریت توزیعی ،نوعی اداره غیرمتمرکز امور اســت که
در آن ،گروهها یا تیمهــای دارای مدیریت محلی ،دور از
هم و پراکنده در عرصهای گسترده در حال فعالیت روی
هدفی مشخص هستند ،بدون آن که مدیریتهای محلی،
ارتباطی با یکدیگر یا با مرکزیتی معین داشــته باشند.
نمونهای از مدیریت غیرمتمرکز را در خصوص جنگهای
چریکی گروههای طالبانی توزیع شده در والسوالیها (یا
شهرستانهای) مختلف افغانستان علیه نیروهای دولت
مرکزی میتوان مشاهده کرد .اگر عمل چریکها علیه
دولت مرکزی و حامیان بینالمللیاش را «دفاع» بنامیم،
نام تخصصی این مدیریت توزیعی ،دفاع موزايیکی است.
مدیریتهای توزیعی در شــرایط بحرانی ،در حالی که
اشراف اطالعاتی موجود نباشــد و ارتباطات میان فردی
تخریب یا مسدود شده باشــد ،برای برونرفت از شرایط
بحرانی مناسب هســتند؛ اما برای ســازندگی و توسعه
سراسری ،داشــتن اشــراف اطالعاتی کافی و مدیریتی
متمرکز ،فرض است.
بررســی چهل و چند سال کوشــش و تالش در جهت
سازندگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه انقالبی
ایران ،نشان میدهد که شیوه مدیریتی ما ،عمدتا از نوع
توزیعی و موزايیکی بوده است ،شــیوهای که در شرایط
بحرانی ،موفــق و در دوران ســازندگی ،ناموفق جواب
داده است!
هنــوز بعــد از چهل و چنــد ســال تجربــه کارایی و
محدودیتهای شــیوه مدیریت موزايیکی در کشــور،
ساختارهای مدیریتی و کنترلی لحاظ شده در پیشنویس
طرح قانون حمایت از حقوق کاربــران فضای مجازی را
میتوان بازتولید اندیشه مدیریت موزايیکی به امید تفوق
بر چالشهای فضای مجازی کشور دانست.
  مدیریت موزايیکی فراقوهایها در قوای سهگانه
تاکنون نهادهای موسوم به فراقوهای ،مثل شورای عالی
فضای مجازی ،مرکز ملی فضای مجازی و کمیســیون
عالی تنظیم مقرراتِ فضای مجازی ،طی یک دهه اخیر،
عمدتا فی نفسه و له نفســه (در خود و برای خود) تحت
مدیریتهایی متمرکــز ،عمل میكردنــد و در مواردی
که فعالیت آنها منجر به ابالغ حکمی حکومتی میشــد،

هیات دولت ،قوه قضايیه و مجلــس ،آن حکم را حرمت
میگذاشتند و تا حد امکان متمرکز و غیرمتمرکز ،هر طور
شده به آن حکم عمل میکردند .البته باید توجه داشت که
در کشورهایی که سه قوهای اداره میشوند [یا در نظامهایی
که تنها دارای دو قوه هستند (زیرا قوهقضاييه آن نظام در
درون وزارت دادگستریِ قوه مجریه حل شده است)] هیچ
حکومتی فراقوهای ،موجود نیست .تنها نیروی
ســاختار
ِ
فراقوهای موفق در این گونه کشــورها ،قانون و حکومت
قانون ( )Rule of the lawاست ،طوری که میتوان
گفت :در حکومت قانون ،هیچ فردی و هیچ کسی حاکم
نیســت زیرا افراد تنها پذیرندگان و مجریان قانون حاکم
هستند ،قانونی که در فرد فرد اشخاص حقیقی و حقوقی
جامعه ،درونیسازی ( )internalizedو در کل نظام،
اجتماعیسازی و جامعهپذیر ( )socializedشده است.
اعتقاد به حکومت قانون و تثلیت قوای سهگانه متشکل
از قوهمقننه ،قوهمجریه و قوهقضاييه ،به عنوان ضرورت
عین درهمتنیدگی و تعامل
جداسازی آنها از یکدیگر در ِ
کاری آنها با یکدیگــر در اداره بهینه نظام کل در شــهر
( )Polisیا در کشور ،یکی از نوآوریهای ارسطو (در قرن
چهارم پیش از میالد) بوده است که تفسیرهای جدیدتری
از آن ،هزار و یکصد سال پیش ،توسط فارابی و تاویل مدرنی
از آن ،قرنها بعد در دوران نوزایی توسط جان الک (در قرن
هفدهم میالدی) و به وسیله شارل دومونتِسکیو در کتاب
«روحالقوانین» (در قرن هجدهم میالدی) ارايه شدند ،تا
اینکه باالخره در قرن بیستم ،تعبیر جدیدتری از آن در
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
منعکس شد .این اصل میگوید :قوای سهگانه حاکم در
جمهوری اسالمی ایران زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت
امت بر طبق اصول دیگر قانون اساسی کشور قرار دارند .این
تعبیر جدید از اصل تفکیک و برهمکنش قوای سهگانه زیر
نظر ولی امر ،طی چهار دهه اخیر از لحاظ نهادی چنان زایا
و پویا عمل کرده است که در اجرا ،ساختارهای فراقوهای
بسیاری را پدید آورده است .این ساختارهای فراقوهای به
نوبه خود ،به مرور زمان باعث و بانی شکلگیری واحدهای
بدیع در قوهمجریــه و قوهقضاييه شــدند ،بهطوری که
دستگاههای حاکمیتی را همواره بزرگ و بزرگتر کردند؛
آن چنان که شمارش همه دستگاههای اجرایی کشور،
دیگر کار آسانی نیست ،زیرا تعداد آنها همواره رو به افزایش
است .آنچه برای بحث حاضر مهم است این نکته است که
نوع مدیریت امور در دســتگاههای اجرایی کشور عمدتا
موزايیکیاست.برایمثال،پیشنویسطرحقانونحمایت
از کاربران در فضای مجازی دارای چند مدیریت از قبل

عباس پورخصالیان

موجود و چند مدیریت برآینده از مواد این طرح است که در
مجموع فاقد ساختاری پیکروار و روابط سازمانی منسجم
هستند بهطوری که میتوان مجموع مدیریتهای مورد
نظر در طرح صیانت را مدیریتهــای موزايیکی خواند.
مدیریتهای از قبل موجود در طرح صیانت ،حداقل سه
شامل:
نهاد فراقوهای هستند،
ِ
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان
تنظیمگ ِر تنظیمگرها در شبکه ملی اطالعات
مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر بر حسن فعالیت
کمیسیون مذکور؛ و
شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه آن ،به عنوان
بازوی مشورتی رهبری در حوزه فناوری اطالعات و فضای
مجازی.
حاال طرح قانــون حمایت از حقوق کاربــران در فضای
مجازی به عنوان مصوبهای شِ بهقانونی ،با مدت اعتباری
موقت ،قرار اســت وظایــف و اختیارات جدیــدی را به
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تفویض
کندبنابراينمجبوراستمدیریتهایموزايیکیمتعددی
را برای رسیدن به اهداف طرح ،پیشبینی و منظور کند ،و
عمال نهادهای بدیعی را در قوای سهگانه ،به وجود بیاورد؛
از آن جملهاند:
هیات ساماندهی و نظارت بر پیامرسانهای اجتماعی،
کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی،
موسسه دولتی صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی
داخلی و محتوای مرتبط،
کمیته اجرای اصل  25قانون اساسی در فضای مجازی،

یک تفکر قدیمی موفق در امر
تخریب و ناموفق در امر سازندگی،
یعنی مدیریت توزیع شده ،بدون
مرکزیتی معین و موزايیکی ،بر آن
حاکم است .این تفکر در بدترین
حالت ،به درد تفوق بر شرایط
بحرانی و آشوبناک میخورد و
نه در بهترین حالت .یعنی پس
از عبور از بحران و پشت سر
گذاشتن آشوب و شروع دوران
سازگی و بالندگی
هیــات ماده  26برای تشــخیص و تعییــن مجازات
متخلفان از اصول ماده  26طرح حمایت،
هیات ماده  28برای تجدیدنظر در آراي هیات ماده 26
(هر دو هیات اخیرالذکر ،زیر نظر قوهقضاييه)،
و البته مدیریتهای موزايیکی بیشتری در راه هستند
که از موضوعات طرح صیانت از دادهها به شمار ميآيند که
در دست شور در کمیسیونهای مجلس هستند ولی هنوز
برای انتشار ،رونمایی نشدهاند.
بدیهی اســت که هریــک از این ســاختارهای جدید،
دیوانداری (بوروکراسی) ،ریاست ،دبیرخانه ،دفتر ،اداره،
سامانه ،پرسنل ،بودجه و فضای کاری مخصوص به خود را

حکومتی در حال حاضر بیش
دارد بنابراين دستگاههای
ِ
از حد متورم را متورمتر ،متزلزلتر و غیرقابل شفافتر از
خصوصی
پیش میکند! در حالی که برای کنترل بخش
ِ
درگیر در توســعه جامعه اطالعات کشور ،جایی درخور
باز نمیکنــد و نهادهای مدنی میلیونهــا کاربر فضای
مجازی را قال میگــذارد .اینکه دســتگاههای اجرایی
کشور در اثر قانونی شدن طرح صیانت ،بزرگتر و غیرقابل
شفافتر از پیش میشوند ،البته که امری بدیهی است ،اما
خواننده محترم شاید بپرسد که با توسعه مدیریتهای
موزايیکی ،بوروکراســی کشــور چرا متزلزلتر از پیش
میشود؟ پاسخهای من به این پرسش ،سه مورد است؛
نخست؛ به دلیل موقتی بودن مهلت اجرای طرح صیانت
بهطور آزمایشی و به شیوه سعی و خطا؛ و دیگری:
دوم؛ به دلیل موقتی بودن عضویت افراد در شــورای
عالی فضای مجازی براساس صدور احکام جدید توسط
رهبری و
سوم؛ به دلیل تغییر ريیس شورای عالی فضای مجازی
که همزمان ريیس دولت است ،برای مثال ،پس از استيضاح
و امکان عزل او توسط مجلس یا پس از برگزاری انتخابات و
گزینش ریاستجمهوری جدید.
این در حالی است که سازمان و ساختارهای اداری الزم
برای مدیریت فضای مجازی کشــور ،تــاب این موقتی
بودنهای مذکور را ندارد زیرا سازمانها براساس اصول
قائم به فرد نبودن و سیستماتیک (پیکروار و قانونمند عمل
کردن) طراحی میشوند .شکلگیری مدیریت موزايیکی
جدید برای مقابله علیه چالشهای فضای مجازی کشور،
اتفاقی است که در دولت سیزدهم در حال وقوع است ،آن
هم برای تعامل و همکاری شماری از نهادهای فراقوهای با
اجرایی جدید در قوای سهگانه! این در حالی
دستگاههای
ِ
ست که یک تفکر قدیمی موفق در امر تخریب و ناموفق در
امر سازندگی ،یعنی مدیریت توزیع شده ،بدون مرکزیتی
معین و موزايیکی ،بر آن حاکم است .این تفکر در بدترین
حالت ،به درد تفوق بر شرایط بحرانی و آشوبناک میخورد
و نه در بهترین حالت .یعنی پس از عبور از بحران و پشت سر
گذاشتن آشوب و شروع دوران سازگی و بالندگی.
اما پرسش دیگر این است؛ مدیریت متمرکز در رأس هرمی
از سلسله مراتب مدیریتهای متمرکز دیگر (برای مثال)
در امر مقرراتگذاری موفق در بخشهای اقتصاد و بازار
فاوا و خدمات شبکه ملی اطالعات چگونه شکل میگیرد؟
پاسخ به این پرسش بزرگ نیاز به تامل و اجماع گسترده
دارد و من به نوبه خود سعی خواهم کرد در آینده ،به قدر
تواناییام به آن پاسخ دهم.

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

سال 1389مصوبهاي قانوني تکلیف
زبالههــای الکترونیکی را در کشــور
مشخصكردبااينوجوداینمسوولیت
همیشه پاسکاری شــده است .پس از
آن ،هجدهم اسفندماه  1394وزارت
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک
تفاهمنامه در خصوص اين زبالهها به امضا رساندند كه البته
همانطورکهقابلپیشبینیبوداينتفاهمنامهنيزتكليف
زبالههاي الكترونيكي در كشور را مشخص نکرد.

از  15اسفند  1384كه اولين تالشها براي ساخت
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون  9ماهواره
ساخته شده که علیرغم صرف هزینههای میلیون
دالری ،وضعیت هریک نامعلو متر از دیگری است.
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده،
طبق بررســیهای کارشناســانه در مورد ماهواره
مصباح به این نتیجه رســید هایم کــه هزینههای
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد كه
آ نرا به فضا بفرستيم.

پروژه  10برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد
کسبوکار دیجیتال در ســال  1395به تایید ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید .در اين مقطع حدود
 40میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار
شد با توســعه محتوا تاثیر قابلتوجهی بر حوزههای
علمی ،پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود.
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای
آن بهطور کلی از اولویتهای پروژه اقتصاد مقاومتی
خارج شده است.

چهارم اســفند  1396بود كه وزير
ارتباطات در توييتي وعده ايجاد ارز
ديجيتالی داخلي توسط پستبانك
را مطرح كــرد .جهرمي ،هشــتم
اردیبهشت ماه سال  1397اين بار
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز
دیجیتالی ایرانی خبر داد .با ايــن وجود تا اين لحظه
همچنان خبري از سرنوشــت ،کارکرد و خروجی ارز
ديجيتالی ملي نیست.

پنجم اســفند ماه  1396پنج الیحــه مرتبط با نظام
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارايه به
هیــات دولت رونمایی شــد .حمایــت از اطالعات و
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی ،مســوولیت
ارايهدهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات،
شناســههای الکترونیکی ،حکمرانــی الکترونیکی و
تراکنشهــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبديل
شوند كه البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

هجدهم بهمن ماه سال  1396وزیر
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتیویروس
پادویش در دستگاههای دولتی را به
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم
كرد .اگرچه از همــان زمان تاکنون
انتقاداتمتعددیبهمخاطراتاستفاده
انحصاریازتنهایکآنتیویروسمطرحشدلیکنهمچنان
گزارشیازمیزانپیشرفتواجرایایندستورحاکمیتیاز
سویدستگاههایدولتینیست.

دوم آبــان مــاه ســال  1396وزیر
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت
از کودکان در فضای مجازی در روز
 ۱۳آبان و همزمان با روز دانش آموز
خبر داد .با اين وجود تاكنون خبري
در خصوص رونمايي اين سند منتشر
نشده است .تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در
این فضا نیز در این سند پیشبینی شده بود که از میزان
پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

از دی ماه سال  1393با مصوبه شورایعالی اشتغال
برای توسعه اشــتغال مبنی بر «مزیتهای استانی»
با عنوان «توسعه کســبوکار و اشــتغال پایدار» یا
«تکاپو» در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان
طرح ميگفتنــد بهمن ماه  94در کارگروه شــورای
برنامهریزی استان تصویب و از سال  95وارد فاز اجرایی
شــد .با اين وجود تاكنون نتيجه مشخصي از ميزان
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد  130هزار شغل
در بخش  ICTنیست.

ريیس مجلس شــورای اسالمی در
 28اسفند ماه  ،1395قانون برنامه
ششم توسعه کل کشور را که توسط
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود،
بهمنظور اجرا به ريیسجمهور ابالغ
کرد .در قانون برنامه ششــم توسعه
کشور ،برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر
امنیت سایبری پیشبینی شده بود كه البته تا اين لحظه
هيچ آماري از پيشرفت آن منتشر نشده است.

در  21تير مــاه  1394محمود واعظــي وزير وقت
ارتباطات مصوبه مربوط به «نظام ملي آدرسگذاري
كشــور»( )GNAFرا براي اجرا به تمام دستگاههاي
اجرايي كشــور ابالغ كرد .در اين نظام امكان بررسي
و صحتسنجي آدرس به همراه موقعيت جغرافيايي
مقدور اســت و همين امر ميتواند باعــث باال رفتن
ضريب ايمني ســايتهاي دولتي شود كه پیشرفت
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت
پست بود ،مشخص نیست.

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

 23تيرماه 1397يكعضوكميسيون
مصاديق مجرمانه اعالم كرد كه وزارت
ارتباطات،وزارتاقتصاد،بانکمرکزی
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با
سایتهایقماروشرطبندیبهدولت
ارايهكردهاند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک در صورت
تصویبلوایحمذکور،تبديلبهقانونشوند.اینلوایحنیزدر
زمرهناتمامهایحوزهفاواقراردارند.

مطالعاتاولیهنیازسنجی،امکانسنجی
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال
 ۱۳۹۴توسطسازمانفضاییایرانآغاز
شدوچارچوبکلیآندررگوالتوريبه
تصویب رسید .سيزدهم تير ماه1397
اما مدیرکل سازمان فضایی ایرانپس از
گذشت سه سال اعالم كرد كه بررسی و صدور مجوز پروانه
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور،
دردستورکارکمیسیونتنظیممقرراتارتباطاتقراردارد.

حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع
مالیاتی به ماده 59قانون برنامه ســوم
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح
جامع مالیاتی بــاز میگردد .به همین
منظور در ســال  1383اعالم شد که
شرکت دیلویت کانادا برای برنامهریزی
وتدویننقشهراهاینطرحدعوتبههمکاریشدهودربرنامه
اجراییطرحجامعمالیاتی 37پروژهدرپنجمحورسازماندهی
شدهبودکهاینطرحهنوزبهسرانجامکاملنرسیدهاست.

پنجمخردادماهسال 1397مدیرعامل
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش
نالمللازطریقدوصفر،
نرخمکالماتبی 
درصورتآزادسازیارايهاینخدماتدر
کشورخبرداد.برايناساسبهجایآنکه
شركتزيرساختبهصورتمستقیمبا
نالمللقراردادببندد،قراراستاپراتورهایداخلی
اپراتورهایبی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شركت زيرساخت تنها بحث
تحویل ترافیک را عهدهدار باشد.

 28ارديبهشــت ماه ســال  1397معاون پیشگیری
سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره
به ضرورت ایمنسازی اماکن ناایمن پایتخت ،گفت:
از مســووالن ذیربط میخواهیم که فشار بیشتری
بیاورند تا ساختمان عالءالدین ایمنسازیاش نهایی
شود .باوجود آنكه پايتخت تجربه حادثه تلخ پالسكو
را پشت سرگذاشــته اما به نظر ميرســد هشدارها
درباره عالءالدين جدي گرفته نشده و این موضوع نیز
همچنان بالتکلیف بماند.
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در میزگردی با حضور مدیران هلدینگهای فناوری تجارت ،پارسیان و کارآفرین مطرح شد

هلدینگهاوبانکها؛حکایتناتماماستقاللیاوابستگی
لزوم تغییر مسیر از هلدینگهای ماموریتی به خودگردان در آینده

در اهمیت و گستردگی بازار فناوریهای مالی و پرداخت ،همین بس که بخش
بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش میکشد و به تنهایی گردش مالی ،بیش از رقم
تولید ناخالص داخلی ( )GDPرا داراســت .از همینرو بانکهای بزرگ کشور
به منظور ایجاد زنجیره متنوعی از کسبوکارهای مرتبط با فناوری اطالعات و
بانکداری الکترونیکي ،به تشکیل هلدینگهای فناوری اقدام کردند.
در همین حال ،ماموریت اصلی بسیاری از این هلدینگها ،توسعه ،تامین و تدارک
خدمات جامع در حوزه فناوری اطالعات به یک بانک به عنوان سهامدار اصلی است
و برخی از آنها حتی در زمينه اراي ه خدمات به سایر بانکها نيز فعالیت میکنند.
با توجه به اهمیت کلیدی این شرکتها ،از انتهای تیرماه امسال ،تصمیم گرفتیم
عملکرد تمامی هلدینگهای فناوری بانکهای کشور را با حضور مدیران ارشد آنها
مورد نقد و بررسی قرار دهیم که تاکنون موفق به برگزاری جلسات هلدینگهای
فناوری گروه توسن ،بهســازان فردا ،هلدینگ فناوری بانک صادرات ،هلدینگ
فناوری بانک ایران زمین و هلدینگ دادهورزی سداد شدهایم.
در این برنامه ،قصد داریم هلدینگهای فناوری زیر را مورد نقد و بررسی قرار دهیم:
شــرکت «تدبیرگران فناوری اطالعات تجارت ایرانیان» (هلدینگ تفتا) که در
سال 94با هدف برنامهریزی ،مدیریت ،اعمال کنترل ،ایجاد هماهنگی و نظارت بر
شرکتهای تابعه در مسیر ارزشآفرینی و همافزایی در اراي ه خدمات و محصوالت
نوین بانکی به بانک تجارت و صنعت بانکداری تاسیس شد« ،گروه دادهپردازی
پارسیان» که از سال  93با هدف توسعه خدمات هوشمند بانکی امن و آسان در
منطقه ،با ماموریت توسعه و اراي ه خدمات مالی و پولی با بهرهگیری از فناوریهای
پیشرفته در راستای ارتقای کیفی و رشد پایدار خانواده بانک پارسیان به منظور
حداکثرسازیمنافعذینفعانتاسیسشدودرنهایتهلدینگتازهتاسیس«نگاه»
که در سال  99با هدف ایجاد تحول در خدمات و محصوالت بانک و شرکتهای
زیرمجموعه و تغییر جایگاه فناوری در بانک کارآفرین تاسیس شد.
از همین رو ،در این میزگرد از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد
دیجیتال که با موضوع «نقد و بررسی عملکرد هلدینگهای فناوری بانکهای
تجارت ،کارآفرین و پارســیان» با حضور نوشآفریــن مومنواقفی مدیرعامل
هلدینگ تفتا ،حسین اسالمی مدیرعامل هلدینگ نگاه و علیرضا خداکرمی عضو
هیات مدیره گروه دادهپردازی پارسیان برگزار شد ،عملکرد و برنامههای آتی این
هلدینگها ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .آنچه پیشروی شماست ،مشروح
این گفتوگوست.
  خانم واقفی! به عنوان اولین سوال ،لطفا در خصوص شرکتهای
زیرمجموعههلدینگتفتاشاملشرکتهایایرانکیش،سیمرغتجارت،
تاتا ،زفتا ،چابک تجارت آسیا و تکنو تجارت ،به اختصار توضیح دهید.
عملکرد آنها چگونه بوده و چه نقشی در حوزه فناوری بانک تجارت ایفا
میکنند؟
مومنواقفی :همانطور که اشــاره کردید هلدینگ فنــاوری بانک تجارت یا
آنطور که در نظامنام ه سال قبل برای آن تعریف شده ،هلدینگ کسبوکارهای
فناوریمحور،باهدفتوسعهکسبوکارهایهوشمندمبتنیبرفناوریهاینوین،
ه مراستاباتحوالتدیجیتالدراکوسیستمبانکیشکلگرفتهاست.مادرهلدینگ
چند وظیفه اصلی را دنبال میکنیم؛ اول همافزایی در شرکتهای گروه فراتر از
نظارت بر عملکرد شرکتها ،دوم مشارکت استراتژیک با شرکتها و سازمانهای
دیگر ،سوم طراحی و نظارت طرحهای فراشــرکتی؛ یعنی طرحهایی که چند
شرکت در کنار هم میتوانند به تولید یک محصول یا خلق ارزش ویژه کمک کنند.
شرکتهایی که نام بردید ،اکثریت یا تمام سهامشان ،متعلق به بانک تجارت است
و هر کدام در حوزه فناوری ،بهطور خاص در یک ُکر بیزینس کار میکنند .عالوه
بر آن ،به واسطه قابلیتهای کلیدی و مزیتهایشان در طرحهای بینشرکتی
و کالن بانک ،از آنها اســتفاده میکنیم .یکی از این شرکتها ،توسعه ارتباطات
الکترونیک تجارت ایرانیان است که به اختصار به نام تاتا میشناسیم .کار اصلی
این شرکت ،تولید و طراحی نرمافزار است و وظیفه پیادهسازی و یکپارچهسازی
سامانههای بانکداری متمرکز ،اراي ه راهحلهای سازمانی بانک و سرویسهایی
از جنس اینترنتبانک و موبایلبانک را برعهده دارد .شرکت دیگر ،ایران کیش
است که همگی نسبت به آن آشنا هستند و یکی ازPSPهای بسیار فعال است.
این شرکت ،جدا از  ،PSPنقش وی ژهای در زنجیره ارزش شرکتهای ما در این
هلدینگ ایفا میکند .مورد دیگر ،باشــگاه مشتریان یا شرکت چابک است و کر
بیزینسی که اراي ه میدهد ،خدمات باشگاه مشــتریان است تا افزایش وفاداری
مشتریانبانکراداشتهباشیم.شرکتتکنوتجارترویمرکزنوآوریبانک تجارت
و سرمایهگذاری در حوزه اســتارتآپها کار میکند .شرکت زفتا یا زیرساخت
تافزار ،مراکز داده بانک و تامین
فناوری تجارت ایرانیان ،خدمات شبکه ،ســخ 
تجهیزات در حوزه نیازهای بانک را برعهده دارد و امنیت اطالعات را هم به حوزه
تخصصیآناضافهکردهاست.خوشبختانهامسالمجوزافتاراهمگرفتتادرحوزه
مشاوره و استقرار سیستمهای امنیت اطالعات بهطور حرفهای وارد شود .شرکت
دیگر ،سیمرغتجارت است .کار اصلی آن ،خدمات ارزش افزوده مبتنی بر موبایل
اســت و روی برنامکهای موبایل کار میکند .بانکداری باز در حوزه این شرکت
است و صادرکنندگی کارت و تمامی خدمات مرتبط با آن را نیز برعهده دارد .البته
نقش تسهیالتیار را نیز برای آن لحاظ کرده بودیم که در حال حاضر هنوز تکلیف
آن از نظر مجوز ،روشن نیست .در ادامه بحث ،اشاره خواهم کرد که از ترکیب این
مهارتهای شرکتها ،چه سرویسهایی به بانک داده میشود.

حسین اسالمی

  جنابخداکرمیهمینسوالراهمازجنابعالیدارم.لطفادرخصوص
شرکتهای زیرمجموعه شامل تجارت الکترونیک پارسیان ،کاسپین،
تجارت الکترونیک پارسیان کیش ،همراه لوتوس ،آتی شهر هوشمند
ایرانیان ،پویا تجارت ســیمرغ کیش ،تابان آتیپرداز و توسعه سریع
نوآوری ستارگانتوضیحدهید.اینشرکتهاچهعملکردی داشتهاندو
چهنقشیرادرحوزهفناوریبانکپارسیانایفامیکنند؟
خداکرمی :هلدینگ دادهورزی سال  ،93تاسیس شد و طی سا ل  95با افزایش
سرمایه،فعالیتآنشکلگرفت.تقریباحدود8هزارمیلیاردتومان،مارکت َ
کپاین
هلدینگ است که حدود 5500میلیارد تومان آن شامل شرکتهای رتاپ و تاپ
کیش ،یعنی تجارت الکترونیک پارسیان و تجارت الکترونیک پارسیان کیش ،در
بورساست.حدودهزارمیلیاردتومانسرمایهثبتیمجموعهشرکتهایپارسیانو
حدود3هزارتا4هزارمیلیاردتومانداراییو3هزارمیلیاردتوماندرآمدسالگذشته
ما بوده است .درخصوص تجارت الکترونیک پارسیان که PSPماست و اطالعات
آن در کدال موجود اســت ،فقط چند نکته را ذکر میکنم که ناشی از یکسری
فعالیتها و ریلگذاریهاســت .در این شــرکت ،در چهار ماهه گذشته ،تقریبا
50درص د افزایشدرآمدوحدود80درص د افزایش سودداشتهایم.عمالبا فعالیتها
و ریلهایگذاریهایی که در قالب یکسری پروژهها انجام شده ،شرکت ،رشد
قابل قبول و مناسبی را داشته است .شرکت بعدی تاپ کیش است که تقریبا تمام
خدمات سختافزاری و شبکهای را به مجموعه بانک و گروه شرکتهای هلدینگ
و سایر هلدینگهای بانک اراي ه میدهد و به دنبال این است که خدمات خود را به
بیرون از بانک هم توسعه دهد .در حال حاضر حدود 10تا15درص د موفق شده اما
برنامه ما این است که این رقم به  40تا 50درص د طی دو سال آینده افزایش پیدا
کند .این شرکت ،اول مهر  97با قیمت سهام 170تومانی وارد فرابورس شد .امروز
با افزایش سرمایه سه برابری از 40میلیارد به 120میلیارد تومان ،ارزش آن حدود
1200تومان است که علیرغم افت بازار ،قیمت آن ،حدودا  22برابر شده و رشد
قابل قبولی داشته است؛ یعنی این رشد در خود شرکت هم وجود داشته که منجر
به این شده امروز قیمت این سهام 22،برابر روز عرضه باشد .شرکت بعدی ،کاسپین
است که خدمات نرمافزاری کل بانک و کربنکینگ را اراي ه میدهد .در این شرکت،
اصالح ساختار ،اتفاق افتاده و یکسری فعالیتهای شفاف و روشن در هشت حوزه
در شش  ،SBUتعریف شــده و تمام خدمات نرمافزاری بانک و اپلیکیشنها و
کارهای تکنیکال را انجام میدهد و ماموریت آن اراي ه سرویس به دیگر حوزههاست
و توانمندساز کل مجموعه بانک و گروه است .شرکت دیگر ،تابان آتیپرداز است.
در واقع اپلیکیشن تاپ را به عنوان یک شرکت ایجاد کردیم چون عمال آینده این
کسبوکار در این حوزه است و الزم بود بهطور خاص به آن توجه كرده و فعالیت آن
را بهطور کامل ،رصد و برنامهریزی كنيم .شرکت دیگر ،آتیشهر است که در حوزه
گردشگری و شهر هوشمند ،هدفگذاری شده است .قبال در زمینه خودرو نیز فعال
بود که این حوزه از شرکت ،خارج شد و در واقع آن را جدا و به صورت یک کسبوکار
مستقل با شرکای دیگر تعریف کردیم و مختص شهر هوشمند و گردشگری قرار
دادیم .شرکت سیمرغ در حوزه کارتهای ارزی و خدمات کارتهای بینالمللی
فعالیت میکرد و میکند اما در حال حاضر به دلیل تحریمها و شــرایط کشور،
تقریبا این شرکت ،فریزشده است و فعالیت آنچنانی برای آن متصور نیستیم اما
زیرساختهای آن را فراهم کردیم و هروقت ،راهها باز باشد و امکان اراي ه خدمات
کارتهای بینالمللی فراهم شود ،تمام امکانات ،شرایط ،زیرساختها و کر مربوطه
را دارد و به سرعت میتواند به چرخه خدمات برگردد .شرکت دیگر ،توسعهسریع
است .در این شرکت ،دگردیسی انجام داده و شکل شرکت را تغییر دادیم و آن را
به یک صندوق نوآوری تبدیل کردیم .در حال حاضر ،فعالیت خوبی دارد .سرمایه
10میلیارد تومانی داشته و االن در حال تغییر به سرمایه100میلیارد تومانی است.
عاملیت بانکها و عاملیت صندوقهای نوآوری را دریافت کرده ،و مجوزهای بانک
مرکزی و صندوق نوآوری را دارد و میتواند یک صندوق ضمانت برای استارتآپها
باشد و البته االن هم هست .همچنین میتواند فعالیتهای جنبی داشته باشد .در
حال حاضر ،این شرکت ،ظرف مناسبی برای حمایت از سایر استارتآپهاست و
ماموریت آن نیز توانمندسازی دیگر مجموعههاست.
  آقایاسالمی!هلدینگنگاه،بهخاطرتازهتاسیسبودن،شرکتهای
زیادی در زیرمجموعه خود ندارد .سه شرکت نگاهپرداخت ،نگاهبانک
و مدیریت ثروتستارگان زیرمجموعه آن هستند .لطفا بفرمایید این

نوشآفرین مومنواقفی

علیرضا خداکرمی

شرکتها چه عملکردی داشــتهاند و قرار است چه نقشی را در حوزه
فناوری بانک کارآفرین ایفا کنند؟ آیا شــما تصمیم دارید مانند سایر
هلدینگهای فناوری کشور ،تعداد شرکتهای زیرمجموعه را افزایش
دهیدیاخیر؟
اسالمی :نحوه تشکیل و راهبری هلدینگهای مختلف با همدیگر متفاوت است.
بنده این افتخار را داشتم که در ســه هلدینگ فناوری اطالعات بانک پاسارگاد،
پارسیان و ســداد ،دانشآموختههای زیادی داشته باشم .اولین ویژگی نگاه این
است که هلدینگ فناوری مجموعه کارآفرین ،پیشینی است نه پسینی .بسیاری
از هلدینگها ،در ابتدا تشکیل نمیشوند بلکه ابتدا شرکتها تشکیل و بعد برای
راهبری آنها ،هلدینگها برگزیده میشوند .در هلدینگ نگاه ،مانند بسیاری از
هلدینگهایدیگر،ابتدانگاهتشکیلشدوسپسشرکتهایدیگرتاسیسشدند.
دومینویژگینگاهایناستکهازروزاولتاکیدداشتیماینهلدینگ،یکهلدینگ
فناوری است نه هلدینگ فناوری اطالعات ،چون معتقدیم در این دهه و بعد از
 ،1400فناوریها به تدریج همگرا میشوند و ما نمیتوانیم فقط فناوری اطالعات
را مدنظر قرار دهیم .مثال اینکه نمیتوانیم بایو را مدنظر قرار ندهیم و یا نسبت به
بسیاری از موضوعات دیگری که االن در حال رخ دادن است ،بیتوجه باشیم .لذا از
روز اول هم در اسم و هم در رسم تاکید کردیم ما هلدینگ فناوری هستیم نه صرفا
فناوری اطالعات .هرچند در شروع کار ،فناوری اطالعات ،غلبه خاص خود را دارد.
سومین ویژگی نگاه این است که هلدینگ چابک و تصمیمگیرنده است .ما سعی
کردیم چیدمان در داخل هلدینگ به شکلی باشد که به جای عملیات ،تمرکز بر
تداریباشدواتصالویژهایبهمدیریتارشدبانکبرقرارکنیم؛بهشیوهایکه
شرک 
شاید يكهفته در میان ،با مدیرعامل بانک حداقل یک جلسه داریم و این موضوع،
شاید در سایر بانکها ،غیرممکن به نظر برسد .نگاه مدیریت ارشد بانک به فناوری،
یداندیاپیشرفتدهنده
بسیارمهماستواینکهآنرامانندسایربخشهایبانکم 
بانک و گروه مالی .چهارمین ویژگی نگاه این است که هلدینگ نگاه به مشارکت با
استارتآپها و فینتکها معتقد است لذا بنای ما این نیست که ظرف چند سال
آینده ،چند هزار نفر شویم و یا شرکتهای خیلی زیادی را تاسیس کنیم .در بخش
معرفی ثروتستارگان به آن خواهم پرداخت .ما باید به سمت مشارکت حداقلی
بدونداشتنمدیریتبابسیاریازعالقهمندانیبرویمکهاالندربازارفعالهستند.
زمان انجام پروژهها ،در پروژههای میانمدت و متوسط ،یک دوم و از منظر هزینه،
یک سوم است .اگر قرار باشد بسیاری از کارها ،در داخل هلدینگها انجام شود،
باید دو برابر ،زمان و سه برابر ،هزینه پرداخت کنیم .پنجمین ویژگی نگاه این است
که یک هلدینگ مشارکتجوست .در عرض یک سال ،به جز اینکه سه شرکت
زیرمجموعه داریم ،دو مشارکت در قالب سندباد و فرادیسگستر با چندین بانک
دیگر داریم .ما معتقدیم به جای رقابت (که حتی  15 10سال پیش بین بانکها
بر سر نوشتن ُکر ،رقابت بود) االن تا حد امکان ،باید جنس همراهی و مشارکت،
اولویت داشته باشد .شرکت نگاهبانک ،متمرکز بر حوزه بانک کارآفرین ،کر خارجی
دارد و ویژگیهای خاص خود را داراست .از منظر دیگر ،زیرساختها برای شعب
مختلفدر اختیار این شرکت است و تمام توسعههای مربوط به بانکداری دیجیتال
را در اینجا مدنظر داریم .شرکت نگاهپرداخت ،به این موضوع برمیگردد که بانک
کارآفرین PSP،نداشت و ما این امر را به جای نقطه ضعف یا بهبود ،به نقطه قوت
تبدیل کردیم .ما سعی میکنیم با PSPهای دیگر کار کنیم تا کیفیت خدمات
خودراباالببریم.نگاهپرداخت،متمرکزبرحوزههایپرداختیاستکهبقیهبانکها
هم در سالهای دراز روی آن تمرکز کردهاند .مجموعه مدیریت ثروتستارگان،
مجموعهای است که در آن با موسسه دانشبنیان برکت ،مشارکت کردیم .به جای
اینکه خودمان مرکز نوآوری تشکیل دهیم یا شــروع به تاسیس و مشارکت در
استارتآپها کنیم ،با مجموعهای که قبال کار کرده و در حوزه فینتک ،صاحبنام
بود ،مشارکت کردیم .اعتقادمان این بود که حضور یک بانک خوشنام کنار این
مجموعه که در حوزه VCکار کرده ،میتواند ویژگیهای خاصی را به همراه داشته
باشد اما مدیریت آن را به دست آوردیم .این مجموعه16،استارتآپ و دو فاند دارد
و یکی از فاندها را با مجموعه هلدینگ فناوری بانک پارسیان شریک هستیم که
همان توسعه سریع ستارگان است .معتقدیم باید تعداد آن را زیادتر کنیم البته
ممکن است بعضیها را خارج کنیم .چندین استارتآپ مانند قسطا ،آسانبورس،
رده ،بونس وغيره را میتوانیم  scale upکنیم و ســعیمان بر این اســت که
مشارکتهای جدید را در این قالب ،رقم بزنیم .لذا اعتقادمان این است در نگاهبانک

و نگاهپرداخت ،افزایش افراد ،حداقلی باشد و در مجموعههای مختلف جستوجو
کنیم و آنهایی که برای پیشرفت بانک و هلدینگ مالی کارآفرین الزم است ،پیدا و
در قالب ثروتستارگان روی آنها سرمایهگذاری کرده و سعی کنیم مدیریت آن را
دردستخودشانقراردهیموبیشترآنویژگیهاییکهیکبانکمیتواندتکمیل
کند مانند زیرســاختهای نرمافزاری یا حمایتهای  administrativeدر
حوزه مالی و اداری را اضافه كرده و اجازه دهیم خودشان پیشرفت کار را رقم بزنند.
مشارکت اينها میتواند به هلدینگ نگاه ،کمک بسیار زیادی کند.
  برگردیمبهشرکتسیمرغتجارت.خانمواقفی!اگراشتباهنکنماین
شرکت ،مشمول ماده 141قانون تجارت شده و طی چند ماه گذشته نیز
مدیرعاملاینشرکتراتغییردادید.لطفادرخصوصاینکهچراشرکت
سیمرغتجارت به این نقطه رسیده که مشمول ماده 141شود و هنوز هم
ازاینوضعیتخارجنشدهاست،باجزییاتبیشترتوضیحدهید.باتوجه
به تغییر مدیرعامل ،چه برنامهای برای این شرکت در هلدینگ ترسیم
کردهاید؟
مومنواقفی :قرار بود سوال چالشی نپرسید اما پرسیدید .مواردی که درخصوص
شرکت سیمرغتجارت و مشمول ماده  141شــدن اشاره کردید ،چیز عجیبی
نیست .جز شرکتهای PSPکه به دلیل بیزینسمدل مبتنی بر تراکنش ،درآمد
تضمینشده دارند ،سایر شرکتهای فناوری ،در وضعیت حاشیه سود کم یا زیان
بهسر میبرند؛ یعنی این اتفاق برای شرکتهای نوپایی از جنس سیمرغ که صرفا
در حوزه فناوریهای نوین کار میکنند و متکی به جریان ثابت درآمدی نیستند،
طبیعیاست.تغییرمدیرعاملهمکهمعمولتریناتفاقدنیاست!افرادبرایتجربه
فضایجدیدبینشرکتهاجابهجامیشوندبنابراینماهمممنونمدیرعاملقبلی
هستیموهممدیرعاملجدید.بنابرایناتفاقخاصینیفتادهاست.سیمرغتجارت،
مورد خوبی است که در صنعت  ،ITدر حوزه بانکی کار میکند و جنس کارش،
مبتنی بر سرویسهای نوین و استارتآپی است و ریسک کسبوکاری آن باالست.
مادرسیمرغتجارت،دالیلیداشتیمکهدرمواردی،آگاهانهاینزیانهاراپذیرفتیم؛
یعنیاینطورنبودهکهمثالشرکتبتواندبرایخودشبرنامهریزیکندوجلوبرود.
تمام برنامههای شرکت ،قطعا با بانک کنترل میشود .در اینجا پرانتزی هم باز کنم.
در زمینه شرکتهایی که در حوزه سهامداری عمده یا صددرصدی بانک هستند،
از یک طرف ،فرصت بینظیری داریم چون پشتمان به سرمایهگذار حامی ،گرم
است و از طرف دیگر ،یکسری چالش داریم .بانک ،عموما تنها سهامدار ماست
و البته تنها مشتری ما .این دو نقش ،بسیاری مواقع موجب میشود پارادوکسی
شکل بگیرد که جمع کردن آن ،کار راحتی نیست .از یکسو ،واحد سرمایهگذاری
بانک ،کامال بحق از ما انتظار دارد که چون میزان مشخصی سرمایهگذاری کرده،
در انتظار بازگشت سرمایه باشد و از سوی دیگر ،یکسری واحدهای بانک ،ما را از
جنس وظیفهای و ماموریتی میبینند و معتقدند ماموریتی به ما واگذار کردهاند
و سود و زیان آن به ما ربطی ندارد! و باید این کار را انجام دهیم .این دو نگاه که فکر
میکنم همه هلدینگها با آن دســت به گریبان هستند ،مقداری کار را سخت
میکند .همانطور که عرض کردم یکی از شــرکتهای ما فقط کار زیرساخت،
امنیت و شبکه انجام میدهد و شرکت دیگر فقط کار نرمافزار را برعهده دارد اما در
سیمرغرویفناوریهاینوینتمرکزداریم؛یعنیپرریسکترینبیزینسمدلهای
ما در سیمرغ بوده است .در این زمینه ،اپلیکیشنست را داشتیم که زمان رسیدن
به بازدهی آن طوالنی است .همچنین ما در بانکداری باز سرمایهگذاری کردیم که
از همان جنس اســت .در بانکداری باز به  backendبانک ،خیلی وابستهایم؛
یعنی هرچقدر جلو را درست کنیم ،باز هم backendبانک باید ظرفیتی داشته
باشد تا بتوانیم آن را به APIتبدیل كرده و سرویس ،اراي ه كنیم .اتفاق دیگری هم
برای ما رخ داد .بر اساس آنچه که فکر میکنم دو سال و نیم پیش در بانک مرکزی
مطرح شد که یکسری مجوز در حوزه تسهیالتیار ،پرداختیار و موارد دیگر داده
میشد ،مابهدستوربانکدرحوزه تسهیالتیاری سرمایهگذاریکردهو زیرساخت
ایجادکردیمومتحملهزینهشدیم.سپسدوسالمنتظرماندیمامابانکمرکزی
پاسخ مثبت یا منفی نمیداد .البته ما شانس آوردیم که بانک ،سرمایهگذار ما بود
وگرنه بسیاری از شرکتهای کوچک در این حالت ،از بین میروند و نمیتوانند به
بقای خود ادامه دهند .حوزه کیف پول هم چالشهای خاص خود را داشــت .در
مجموع ،زنجیرهای از عوامل ،شرکتهایی از جنس سیمرغ را از حاشیه سود خارج
میکند چون معتقدم این اتفاق فقط به سیمرغ مربوط نمیشود و هلدینگها
و شرکتهای دیگر هم میتوانند به آن اشــاره کنند .االن ما بیزینسالینها را
عوض نکردیم بلکه بیزینسمدلها را روی این ســرویسها تغییر میدهیم و با
مدیریت هزینه تالش میکنیم از زحمات قبلی و کنونی دوســتان ،به بهترین
بهرهبرداری برسیم.
  البته در زمینه سیمرغ ،فکر میکنم در زمان مدیریت سابق ،آقای
آجودانی،هزینهسنگینتبلیغاتیبرایاپلیکیشنستانجامشدکهعمال
نسبت به بقیه اپلیکیشنهای پرداخت ،سرویس ویژهای هم نمیداد .در
کنار این موارد ،شنیدهام این شرکت ،یک میلیارد زیان انباشته هم دارد
با این وجود نمیدانم چرا بانک اصرار دارد شرکتهای زیانده خود را
حفظ کند؟ شاید یکی از دالیلش این باشد که بانکها طبق قانون ،دیگر
نمیتوانندشرکتجدیدتاسیسکنند.شمافرمودیداستارتآپیاست
اما شرکت سیمرغتجارت ،مدت زمان زیادی است که کار میکند .مثال
یک دوره ،در حوزه پرداخت و حتی شهری ورود کرد که آنجا هم چندان
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موفقنبود.درمقطعینیزبانکتجارت،کارتهایبانکیکهعمالقابلیت
سرویسکیفپولرارویآنداشت،درمقیاسبزرگترینسبتبهبانک
ملت ورود کرد .البته چند سال ،از آنجا به خوبی ارتزاق کرد اما متاسفانه
بعد از آن ،کل پروژه زیان داد و بانک تجارت ،از آن خارج شد .فکر میکنم
تغییراتمدیریتیمداومدراینشرکت،بهخاطربهثمرنرسیدنپروژهها
بود.امیدواریمدرادامهخانمآقاباباییبتوانندسیمرغرادرجهتومسیر
مناسبخود،هدایتکنندکهاینشرکتازاینوضعیتخارجشود.بنده
کلیاتموضوعراعرضکردم،لطفاشماجزییاتایناتفاقاترادرخصوص
سیمرغ،تشریحبفرمایید.
مومنواقفی :به قسمتی از این دالیل اشاره کردم .بخشی از موضوع این است که
بانک به ما ماموریت داد در این حوزهها سرمایهگذاری کنیم .هرچند ما تمام این
هزینه را هدررفته نمیدانیم و قسمتی از آن را از جنس تحقیق و توسعه درنظر
میگیریم.مثالرویدیوایسهایمختلفکارکردیموثبتاختراعداشتیم.ممکن
است این موارد به درآمد ،نرسیده باشد اما برای بانک ،ارزش افزوده داشته است .البته
بازبینیکاملرویاینموضوعداشتیمکهکجارابایدتصحیحکنیم،کجاهزینههارا
کمکنیم،کجابیزینسمدلآنمحصولراعوضکنیمکهحاشیهسودمناسبتری
داشته باشند .به هر حال ،در شرکت ماموریتی ،اختیار همهچیز در دست شرکت
نیست .مثال بانک مرکزی درخصوص تسهیالتیار ،یکی دو ماه پیش ،نام ه زد که
لیزینگها هم حق ندارند در این زمینه کار کنند و محدودیت عملکرد برای آنها
لحاظ کرد .اگر ما یک شرکت خصوصی خاص باشیم ،ممکن است علیرغم اقدام
بانک مرکزی ،ریسک آن را بپذیریم و ادامه دهیم اما یک بانک بزرگ مانند بانک
تجارت ،این ریسک را نمیپذیرد که ارتباطات خود را با بانک مرکزی ،تحتالشعاع
سرویسی از این جنس قرار دهد .از نظر من ،اينها هزینههای هدررفته نیست و در
آینده میتوانیم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.
  با توجه به سابقه شما در حوزه کربنکینگ در بانک تجارت ،یکی
از موضوعات مهم این است که سالهاست بانک تجارت تالش میکند
برای خود یک کر مستقر کند که به سرویسهای جدید و متمرکز ،به
صورت پایدار خدمات اراي ه کند .اگر اشــتباه نکنم شرکت خدمات به
صورت ترک تشریفات ،برنده کربنکینگ بانک تجارت شد .لطفا درباره
آخرین وضعیت کربنکینگ شرکت خدمات توضیح دهید .آیا برنامه
طبق توافقات روی کاغذ ،در حال پیشروی است یا خیر؟ چشمانداز شما
درخصوصکربنکینگبانکتجارتچیست؟
مومنواقفی :بنده تخصص فنی کربنکینگ نــدارم و در این زمینه ،نمیتوانم
اظهارنظر قطعی داشته باشم اما چون به هرحال شرکت تاتا در هلدینگ ،در حوزه
مدیریت پروژه به بانک کمک میکند ،باید عرض کنم هرچند پروژه ،طوالنیتر از

زمان پیشبینیشده در گانت اولیه باشد اما در مسیر خود قرار دارد .علت طوالنیتر
شــدن زمان پروژه به چند عامل مختلف برمیگردد .یکی اینکه بانک تجارت از
نظر سیستمهای  ،ITبسیار پیچیده است .تعدد سیستمها ،تعدد پیمانکاران و
پراکندگی دیتا در بانک تجارت وجود دارد و وقتی عمــر بانک ،طوالنی و دارای
قدمت است ،این ویژگیها شکل میگیرد .در طول زمان برای ایجاد نیاز مشتریان،
سیستمهایمختلفیبهصورتجزیرهایایجادشدهاست.وقتیبحثکربنکینگ
ویکپارچهسازیدیتاهامطرحمیشود،پیچیدگیخاصخودرادارد.تنهامسالهای
که میتوان اشاره کرد ،این است که پیمانکار روز اول ،عمق آبی که پای خود را در آن
میگذاشت ،دقیق اندازه نگرفت و این موضوع ،مقداری روی زمان تاثیر گذاشته اما
کار ،پیش میرود .البته دوستان فناوری بانک تجارت باید روی این کار بهطور خاص
اعالمنظر کنند .بحث کرونا هم در این زمینه ،چالشبرانگیز شد .کاهش بسیاری از
نیروهای کارفرما ،پیمانکار و نیز تعطیالت ،موجب شد این پروژه ،مقداری طوالنی
شود .امیدوارم زحماتی که در این مدت کشیده شده و فارغ از کر ،روی مستندسازی
سرویسهاوفرایندهایداخلیبانکموثربوده،بهنقطهخوبیبرسد.مدیریتارشد
بانک ،متولیان و شرکت کارفرما ،به شدت عالقهمندند این موضوع به نتیجه برسد
تاچالشهایفعلیراحلکنیم.بهجزبحثتخمیناشتباهابعادپیچیدهیکپروژه،
یدانمفعالیتسایربانکهادراینابعادباشد،اتفاقدیگرینیفتادهوپروژه
کهبعیدم 
در مسیر خود جلو میرود.
  پس پیشبینی شما این نیست که مشابه آنچه در بانک سپه اتفاق
افتاد،کرخدمات،ازسمتبانکتجارتمتوقفشود؟
مومنواقفی :همین االن که با هم صحبت میکنیم ،میدانم دوســتان در این
تعطیالت ،از طرف بانک و شرکت خدمات ،انرژی خاص گذاشته بودند و پروژه جلو
میرود اما آینده ،قابل پیشبینی نیست .اگر با همین جدیتی که االن کار میکنند،
پیشبرود،قطعابهنتیجهمیرسد.
  درجریانهستیدپیشرفتپروژهتاچهمیزانپیشرفتهاست؟
مومنواقفی :میدانم در زمینه بومیسازی محصول ،تقریبا آن محصول اولیه
موردنظربانک،تامینشدهاست.االنرویبحثیکپارچگیدادهدرحالکارهستند
که قسمت پیچیده کار و البته بخش عمدهای از آن ،سمت بانک است و امیدواریم
آن هم به زودی به نتیجه برسد.
  یکی از موضوعاتی که در گروه دادهورزی پارسیان به واسطه حضور
مدیران سابقش مانند آقای پوررنجبر و آقای قنبریان در شرکت تجارت
الکترونیک پارسیان مطرح شد ،ورود به  MVNOبود که با نام شرکت
پارســیان همراه لوتوس صورت گرفت .این موضوع ،فقط مختص به
مجموعه هلدینگ پارسیان نبود و خیلی بانکها از هول حلیم در دیگ
افتادند! فکر کردند اگر مجوز  MVNOرا بگیرند ،مجوز ارزشــمندی

مانند  PSPخواهند داشت و در این زمینه سرمایهگذاری کردند که
هزینه سنگینی هم به آنها تحمیل شد اما متاسفانه به جایی نرسید .با
توجهبهاینکهآقایرنجبروقنبریانازباسابقههايصنعت ICTهستند،
چطورشدبانکپارسیانهممانندسایربانکهاگرفتاراینموضوعشد؟
البته بانکهای دیگر ،چون دیدگاه  ICTنداشــتند ،شاید این اشتباه
استراتژیک از سوی آنها ،قابل پذیرش بود اما حداقل توقع خودم این بود
که با توجه به اینکه مدیران پارسیان کامال به صنعت مخابرات ،شناخت
و آگاهی داشتند ،در تله رگوالتور مخابراتی که برای بانکها پهن کرد،
نیفتند! رگوالتور مخابراتی عمال مجوزفروشی کرد و همه پول هنگفتی
دادند و بخشی هم سرمایهگذاری کردند و امروز هیچ  MVNOجدی
در این حوزه وجود ندارد .لطفا در این زمینه از دیدگاه آسیبشناسانه،
نظراتتانرابفرمایید.
خداکرمی MVNO :فقط برای بانکها نبود .شاید سیاست کالن رگوالتوری
درست بود؛ یعنی  MVNOراه توسعه اپراتوری در کشور بود اما شیوه اجرای آن
درست نبود .االن در اروپا و تمام دنیاMVNO،ها ،توسعهدهنده کسبوکارند
و چون MVNOها بزرگ هستند و نمیتوانند شرایط ویژهای برای مشتریان
خاص ایجاد کنندMVNO،ها مشتریان خاص را شناسایی و در آن حوزه فعالیت
میکنند ،سرویس بهتر اراي ه میدهند و شرایط را مناسب میکنند .الزمه این کار
این بود که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به عنوان رگوالتوری ،فرایندها ،ابزارها
و ضمانت اجرا را فراهم کند .نوع تفکر موجود آن زمان این بود که شــرکتهای
 MVNOبازار آنها را خراب میکنند و نگاه اینکه توسعه بازار میدهند و بازار آنها را
بزرگ میکنند ،نداشتند .نتیجه این شد که االن هیچ MVNOموفقی در کشور
نداریم .سرمایهگذاریهای انجامشده ،متفاوت بوده است .برخي MVNOها،
عالوه بر هزین ه اخذ پروانه و کف تضمین به رگوالتوری ،باید پرداختهای مرتبط
آن و نیز هزینههای زیرساختی را بدهند .چهار مدل هزینه در اینجا اهمیت دارد:
اول هزینه گرفتن پروانه و کف پرداخت به رگوالتــوری ،دوم هزینههای ایجاد
زیرساختها ،سوم هزینههای تبلیغات و چهارم هزینههای جاری مانند حقوق
و دستمزد و نظایر آن .ما در  ،MVNOهزینه اولیه را انجام دادیم و در حد بسیار
محدود ،تبلیغ اولیه انجام و دستمزد پرداخت شد اما بعد از اینکه مشاهده کردیم
رگوالتوری حمایت نمیکند و شرایط بهگونهای است که امکان اجرای عملیات
به شکلی که قبال برنامهریزی کرده بودیم ،نیست ،سیاستمان را تغییر دادیم و با
بازنگری و آسیبشناسی شرکت ،سرویسهای دیگری را برای آن تعریف کردیم
و برنامهریزیهای الزم را انجام دادیم .در سال گذشته ،اقدامات جدیدی در این
خصوص صورت گرفت و االن شرکت  MVNOما ،در حوزه اراي ه سرویسهای
خاص فعالیت میکند .مدتی فریز بود و سال گذشته از فریز خارج و فعال شد .در
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حال حاضر شرکت ،سودده است اما امیدواریم طی ســه سال آینده ،زیانهای
انباشــته را هم پوشــش دهد و با تغییر در پارادایم اراي ه خدمات در این شرکت،
فکر میکنم بتوانیم مشکل را حل کنیم ولی بهطور کلی ،مشکل  MVNOدر
کشور وجود دارد .ما در این محیط ،فعالیت و برنامهریزی میکنیم که MVNO
خودمان را از زیان ساالنه درآوریم تا ســودده شود و به مرور ،زیانهای انباشته را
پوشش دهد.
  درخصوصهزینههایثابتبهرگوالتور،عددآنرادرذهنتاندارید
کهبهطورتضمینشده،ساالنهچقدربایدپرداختکنید؟
خداکرمی :در مجموع ،در شرکتهای مختلف ،متفاوت است .االن حضور ذهن
دقیقی ندارم اما بهطور متوسط همه شرکتها باید ساالنه بین 3تا 5میلیارد تومان
به رگوالتور پرداخت کنند.
  چهدرآمدداشتهباشندوچهنداشتهباشند؟
خداکرمی :بله .درست است.
  یکی از وظایف مهم رگوالتورها ،اعم از مخابرات یا بانک مرکزی،
در کنار سیاســتگذاری ،ایجاد فرایند مدیریت بازار است .رگوالتور
مخابراتی در پروانهای که به شما داده با ظرافت ،بخش بزرگی از مدیریت
بازار را از گردن خود برداشت ه است! االن شرایط برای اینکهMVNOها
به شما فضا بدهند تا کار کنید ،فراهم نیست .اپراتور ممکن است بگوید
نمیخواهم کار کنم .در این شرایط چه باید کرد؟ اگر هم کار میکند،
بهطور اختصاصی ،با چند MVNOخاص کار میکند .در این زمینه ،چرا
MVNOها با همدیگر ،مجتمع و متحد نشدند؟ اظهارات شما مبنی بر
اینکه فقط بانکها برای MVNOاقدام نکردند ،درست است امادرصد
زیادی از مجوز  MVNOبه بانکها اختصــاص دارد .آقای وزیر جوان
سابق هم فضای باز در اختیار داشت و تمایلش این بود که بتواند در این
فضا فعالیت کرده و مسیر را باز کند .چراMVNOها از این فرصت برای
تغییرشرایطاستفادهنکردند؟بههرحالشما،درآمدینداشتیدکهقرار
باشد ساالنه سه چهار میلیارد تومان بدهید .حداقل در رسانهها دیده
نشدهیچکدامازMVNOها،بهصورتانفرادییاجمعی،بهاینموضوع،
ورود کرده و حقوقشان را از رگوالتوری مطالبه کنند .دلیل آن چه بود؟
خداکرمی :این اقدامات صورت گرفت؛ یعنی MVNOها هم به صورت مجزا و
هم به صورت جمعی با رگوالتور در تعامل و پیگیر موضوع بودند اما اینکه رسانهای
نکردند،بحثدیگریاست.حتیطرحشکایتهممطرحشداماعمدتاسعیکردند
این مساله را با خود رگوالتور حلوفصل کنند.
ادامه این ميزگرد را در سایت هفتهنامه عصر ارتباط به نشانی
  asreertebat.comبخوانید.
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مخالفت برخی از سیاستمداران آمریکایی
با استفاده گسترده از بیتکوین

معاملهگران نباید ناشناس
باقیبمانند!

ذخایر ارزی خارجی و طالی روسیه به باالترین رکورد تاریخ خود رسید

افزایش دو برابری سود بانکهای روسی در نیمه اول۲۰۲۱
اميرعباس زمانيان

صعود بیتکوین به کانال ۳۴هزار دالری باعث افزایش امیدها به آغاز رالی
جدید شده است و این درحالی است که ارزش بازارهای رمزارز ،روز به روز ،در
حال افزایش بوده است.
مخالفت برخی از سیاستمداران آمریکایی با بیتکوین ادامه دارد و سناتور
جمهوریخواه  -چاک گرسلی  -با اشاره به استفاده گسترده بیتکوین در امور
مجرمانه گفته هر سال حدود۷۶میلیارد دالر تراکنش غیرقانونی با استفاده از
بیتکوین صورت میگیرد و نیمی از تراکنشهای مربوط به این ارز برای انجام
کارهای غیرقانونی است .به گفته گرسلی ،امکان ناشناس ماندن معاملهگران،
ارزهای دیجیتالی را خطرناک ساخته است.
صرافی بایننس که فعالیت آن تحت تاثیر اتخاذ رویکرد سختگیرانه برخی
کشورها قرار گرفته است ،تصمیم دارد برای پرهیز از وقوع اتفاق مشابه و از
دست رفتن بازار آمریکا ،سهام صرافی بایننس در آمریکا را در بورس این کشور
عرضهکند.مدیرعاملبايننسبابیاناینکهمجموعهتحتمدیریتشالزامات
و قوانین مالی کشورها را رعایت کند وعده داده است بايننس تالش کند با
کمک گرفتن از مشاورههای حقوقدانان و فعاالن مالی ،انتظارات نهادهای
ناظر را برآورده سازد.
صحبتهای اخیــر جک دورســی -مدیرعامل توییتر -و ایالن ماســک
مدیرعامل تسال -در خصوص ارزهای دیجیتالی باعث ورود موج تازهای ازتقاضا به بازار شده است .ایالن ماسک گفته احتمال پذیرش مجدد بیتکوین
به عنوان ابزار پرداخت برای خرید خودروهای تسال وجود دارد اما به شرطی
که بیشتر انرژی الزم برای استخراج رمزارزها از انرژیهای پاک تامین شود.
ماسکهمچنینگفتهاستتسالدربیتکوینوخودشدربیتکوین،اتریوم
و دوجکوین سرمایهگذاری کردهاند.
این درحالی است که دادهها نشان میدهد که در چند روز گذشته که قیمت
بیتکوین از ۵۰هزار دالر فراتر رفت ،بزرگترین ســرمایهگذاران آن که به
نهنگهای بیتکوین مشهورند در این روند تاثیرگذار بودهاند.
ک ِچین،
طبقتحقیقاتجدید ِچینآنالیسیس،شرکتتحلیلیدادههایبال 
از پایان ماه ژوئن حسابهای رمزارزی که دارای بیش از ۵۰میلیون دالر در
حساب خود بودهاند بهطور مداوم خرید رمزارز خود را افزایش دادهاند و باعث
به وجود آمدن موجی از افزایش قیمت شدهاند که این روند تا اواخر آگوست
(چند روز پیش) که قیمتها از۵۰هزار دالر فراتر رفتند ،ادامه داشته است.
فیلیپ گرادول ،اقتصاددان ارشد ِچینآنالیسیس میگوید :میزان بیتکوینی
که توسط این سرمایهگذاران بزرگ انباشــته شده است در افزایش قیمت
میانمدت بیتکوین موثر بوده است.
او میگوید :امســال باال رفتن قیمت رمزارزها کامال به فعالیت نهنگهای
بیتکوین مرتبط بوده است .این سرمایهگذاران بزرگ تا اواخر فوریه (قبل
از آخرین سقوط بازارها) هم نیروی محرک بازارها بودهاند و قیمتها را باال
بردهاند .وقتی این سرمایهگذاران بزرگ داراییهای دیجیتال بیشتری انباشته
میکنند ،معموال قیمتها در یک دوره۲۸روزه باال میرود .وقتی آنها شروع به
فروش رمزارزها میکنند قیمتها سقوط ميكند.
در معامالت هفته گذشته ،قیمت بیتکوین حدود ۳.۵درصد رشد کرد و
به مرز ۴۹هزار دالر رسید .در معامالت بازار جهانی ارزهای مجازی ،قیمت
بیتکوین ۳.۵درصد رشــد کرد و به ۴۸هزار و  ۷۳۳دالر رسید .این قیمت
نسبت به ابتدای ماه پیش هم۲.۵درصد باالتر بوده و ارزش کل بازار بیتکوین
را به۹۱۵میلیارد دالر رسانده است.
در هفته گذشته۷۳۸،هزار بیتکوین به ارزش۳۶میلیارد دالر در بازار جهانی
جا به جا شده و تعداد بیتکوینهای جهان هم حاال به۱۸میلیون و۷۹۲هزار
و ۴۳۱عدد رسیده است.
رشد اتریوم نصف بیتکوین بود و ۱.۷درصد باال رفت و به ۳۲۷۶دالر رسید.
کاردانو هم رشــدی برابر اتریوم را به ثبت رساند و ۲.۴۹دالر خرید و فروش
میشود .شگفتیساز معامالت در میان ارزهای مجازی مطرح بايننسکوین
بود که ۶درصد رشــد کرد و ۴۵۵دالر دست به دســت میشود .ریپل نیز
۴.۵درصد رشد را به ثبت رساند و روی۱.۲۶دالر در حال معامله است.
دوجکوین هم یک رشــد 2درصدی ثبت کرد و توانست به ۳۲سنت برسد.
پولکادات هم که هشتمین ارز بازار از نظر کل ارزش سرمایه به شمار میرود
۸.۲درصد باال رفت و ۲۸.۹۲دالر ارزش دارد.
بهطور کلی ،ارزش جهانی بــازار ارزهای مجازی ۳درصد رشــد کرد و به
۲۰۹۱میلیارد دالر رسید .این بازار۱۱۰میلیارد دالر هم حجم خورده و تعداد
ارزهای مجازی جهان به۱۱هزار و ۳۴۵نوع رسیده است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی روسیه ،ذخایر ارزی
خارجی و طالی این کشور در هفته منتهی به پایان ماه
آگوســت ۱.۸میلیارد دالر رشــد کرده است .طبق این
گزارش میزان ذخایر روسیه در این هفته از۵۹۳.۸میلیارد
دالر به۵۹۵.۶میلیارد دالر رسیده است.
گفته میشود رشد اخیر این ذخایر مربوط به خرید از قبل
برنامهریزی شده ارزهای خارجی توسط بانک مرکزی و
همچنین رشد نرخ ارزهای موجود در ذخایر روسیه در برابر
دالر است .گزارش بانک مرکزی روسیه همچنین نشان
میدهد که در ســال  ۲۰۲۰میزان ذخایر ارزی و طالی
این کشور۷.۵درصد جهش کرده و تا يكم ژانویه ۲۰۲۱به
۵۹۵.۸میلیارد دالر رسیده بود.
میزان ذخایر ارزی خارجی و طالی روسیه در پایان ماه می
به باالترین رکورد تاریخ خود رسید و ۶۰۵.۹میلیارد دالر
شد .مقادیر بزرگی از این ذخایر صرف هزینههای مربوط به
پاندمی کرونا شده است.
بانک مرکزی روســیه گــزارش داد که ســود خالص
وامدهنــدگان روســی در ماههــای ژانویه تــا جوالی
۱.۴۲۹تریلیون روبل (۱۹.۲میلیارد دالر) است که تقریبا
دو برابر درآمد آنها در مدت مشابه سال گذشته است.
مجموع سود خالص نیمه اول سال ۷۶۱ ،۲۰۲۰میلیارد
روبل بــود .تنها در جــوالی  ،۲۰۲۱بانکهای روســی
۲۲۹میلیارد روبل ســود خالص به دســت آوردند که
۱۳درصد بیشتر از سود۲۰۴میلیارد روبل ماه ژوئن است.
تعداد بانکهای سودآور در ماه جوالی از ۲۳۷بانک تا۲۴۹
افزایش یافت.
این تنظیمکننده در گزارش خود اظهار داشت :افزایش
ســود از جمله موارد دیگر به بازگرداندن ذخایر به دلیل
فروش مجدد بدهیهای بد مربوط میشــود .بر اساس
پیشبینیهای بانک مرکزی ،ممکن اســت سود بخش
بانکی روسیه تا پایان ســال از ۲تریلیون روبل فراتر رود.
از جمله موارد دیگر ،این تنظیمکننده به کند شدن رشد
وامهای مصرفی بدون ضمانت اشاره کرد .از سوی دیگر،
وامدهی شرکتها در روسیه در ماه جوالی به ۱.۵درصد
افزایش یافت که بهطور قابل توجهی باالتر از متوسط نرخ
ماهانه در نیمه اول سال ۲۰۲۱است.
نرخ تجدید اعتبار در این کشور در ماههای اخیر ثابت شده
و در حد متوسط باقی مانده است .در پایان ماه ژوئن ،این
تنظیمکنندهبهوامدهندگانتوصیهکردکهبهدلیلشیوع

ویروس کرونا ،وامها و وامهای شــهروندان و بنگاههای
کوچک و متوسط را تا يكم اکتبر ۲۰۲۱ادامه دهند.
این در حالی است که ساخت وساز روی پل راهآهن مرزی
روســیه و چین از طریق رودخانه آمور ،به پایان رسیده و
بخشهایروسیوچینیاینمسیرهابههممتصلشدند.
در همین خصوص ،تلویزیون مرکزی چین گزارش داد
که نصب آخرین قســمت ریلها به پایان رسیده است.
این ســاختار ۲۲۰۹متری (۱.۴مایل) شرق روسیه را با
شمالیتریناستانهیلونگجیانگچینمرتبطمیکند.
انتظار میرود این پل راهآهن تجارت دوجانبه بین روسیه
و چین را به باالترین حد برساند.
ساخت و ساز در سال  ۲۰۱۶و پس از سه دهه مذاکره آغاز
شد.طولکلیوزیرساختهایمربوطبهآن۱۹.۹کیلومتر
(۱۲.۴مایل) است .تقریبا ۶.۵کیلومتر (۴.۱مایل) از پل و
اتصاالت جادهای در چین اجرا میشود و ۱۳.۵کیلومتر
باقی مانده (۸.۴مایل) در روسیه واقع شده است.
گفته میشود اولین قطارهای آزمایشــی قرار است در
آگوست  ۲۰۲۱از روی پل عبور کنند .بخش بزرگراه این
پل روی رود آمور در سال  ۲۰۱۹تکمیل شد و مسیر بین
این دو کشور را تقریبا۳۵۰۰کیلومتر (۲۱۵مایل) کوتاهتر
از قبل کرد.
همچنین به گزارش اداره آمار اروپا ،روسیه در رتبه سوم
بزرگترین کشــورهای صادرکننده اتحادیه اروپا قرار
گرفت .به گــزارش اداره آمار اروپا ،روســیه در نیمه اول

آمازون برای به مرحله اجرا رساندن فناوری BNPLبا کمپانی Affirmهمکاری میکند

االن بخر ،بعدا حساب کن

قابلیت پرداخت  BNPLاز هفته گذشته در اختیار
شماری از مشتریان آمریکایی آمازون قرار گرفته است
و پیشبینیها حاکی از گسترش این همکاری است.
کاربران با این ویژگی میتوانند خریدهای بیشــتر از
۵۰دالر را بهصورت پسپرداخت ،در چند ماه به این
شــرکت پرداخت کنند .قابلیت پرداخت قسطی در
ماههای آینده برای کاربران سایر کشورها هم عرضه
میشود.
آمازون و  Affirmدر بیانیه مشترکی اعالم کردند که
مدتی است آزمایش این ویژگی را برای برخی کاربران
آغاز کردهاند که البته گروه خاصی را شامل میشود.
البته مشخص نیســت که در حال حاضر چند نفر به
این ویژگی دسترسی دارند .آمازون میگوید در زمان
انتخاب  Affirmبه این نکته توجه داشــته که هیچ
هزینهمتاخریامخفیانهدرکارنباشد.
یکی از ســخنگویان آمازون در ایمیلی مدعی شــد
کاربران برای استفاده از این ســرویس باید حساب
اعتباری خود را برای بررســی در اختیار این شرکت
قرار دهند .سپس با توجه به سوابق عملکرد اعتباری
کاربر و مبلغ خریدشان میتوانند به گزینههایی برای
پرداخت قسطی دسترســی پیدا کنند .این گزینهها

ممکن است در اقساط  ۳تا  ۴۸ماهه با نرخ بهره ساالنه
 ۰تا۳۰درصدی ارايه شوند .قابلیت پرداختBNPL
برای شــرکتی مانند آمازون بســیار منطقی به نظر
میرسد و حتی شــاید بتوان پیادهسازی آن را کمی
دیر تلقی کرد .بســیاری از برندها و خردهفروشان در
حال حاضر چنین ویژگیهایی دارند و خود Affirm
هم به بیش از ۱۲هزار خردهفروش از جمله والمارت
خدمترسانیمیکند.
«اریک مــورس» ،معاون ارشــد فــروش Affirm
میگویــد« :ما با همــکاری آمــازون شــفافیت،
پیشبینیپذیری و مقرون بهصرفگی سرویسهای
 Affirmرا کــه همین امروز هم در دســترس قرار
دارند بــه میلیونها کاربــر  Amazon.comدر
آمریکا ارايه میکنیم ».شرکت اسکوئر اخیرا کمپانی
 Afterpayرا که در همین حوزه فعالیت میکند،
به مبلغ ۲۹میلیارد دالر خریداری کرد .چندی قبل
در گزارشــی اعالم شــده بود که اپل هم در حال کار
روی قابلیتی به نام  Apple Pay Laterاســت
که با همکاری شرکت گلدمن ساکس به کاربران اجازه
میدهد نه تنها محصوالت اپل ،بلکه تمامی خریدهای
خود را بهصورت قسطی انجام دهند.

سال۶۷.۴ ،۲۰۲۱میلیارد یورو (۷۹.۵میلیارد دالر) کاال
به کشــورهای اتحادیه اروپا صادر کرده و در رتبه سوم
بزرگترین کشــورهای صادرکننده اتحادیه اروپا قرار
گرفت.حجم صادرات روسیه در شش ماهه اول سال۲۰۲۱
نسبت به مدت مشابه سال قبل۳۵.۶درصد افزایش یافت.
چین و ایاالت متحده نیز جزو سه گروه اول قرار دارند ،به
ترتیب ۲۴۶.۸میلیارد دالر و ۱۲۹.۴میلیارد دالر کاال به
کشورهای اتحادیه اروپا در این دوره گزارش شده ،صادر
شــده اســت .حجم کل واردات اروپا با حدود ۱۴درصد
افزایش به ۱.۱۴تریلیون دالر رسید .ســهم صادرات از
اروپا به روسیه حدود ۵۰.۴میلیارد دالر رسید که نسبت
به آمار سال گذشــته ۱۳درصد افزایش نشان میدهد.
بزرگترین واردکنندگان اتحادیه اروپا ،ایاالت متحده با
۲۲۵.۴میلیارد دالر بین ماه ژانویه تا ژوئن ،۲۰۲۱انگلیس
با ۱۵۹.۸میلیــارد دالر ،چین (۱۳۲.۸میلیــارد دالر) و
سويیس (۹۰.۸میلیارد دالر) بودند .حجم کل کاالهای
صادر شده توسط کشورهای اروپایی در نیمه اول سال به
۱.۲تریلیون دالر رسیده است که تقریبا ۱۴درصد بیشتر
از سال گذشته است.
بنابراین ،با توجه به رویدادهای سیاسی ،افزایش بیسابقه
همکاری چین و روسیه در مسايل کالن اقتصادی و اتمام
پروژه حذف دالر از سیســتم پرداخت روسیه ،روسها
پساندازشان به دالر آمریکا را با یورو و سایر ارزهای خارجی
جایگزینکردند.

بانک مرکزی روســیه در پی افزایش فــروش ارز میان
شــهروندان روس۱۹۶ ،میلیون دالر ارز در بازار داخلی
خریداری کرد .این بانک مرکزی گزارش داد که روسها
بیشتر در نیمه اول سال  ۲۰۲۱مبادله ارز را آغاز کردهاند.
گزارششدهکهحجممبادالتارزهایخارجیدرماهژوئن
در مقایسه با سال گذشته۲۹درصد افزایش یافته است.
روسها تمایل زیادی به پسانداز دالر آمریکا داشتهاند،
بهطوری که فروش آن در مقایسه با سال گذشته۱۰درصد
افزایش یافته است ،در حالی که خرید ارز آمریکایی از ماه
ژانویه تا ژوئن ۲۴ ،۲۰۲۱درصد کاهش یافته است .اوضاع
یورو برعکس شد ،روسها آن را ۲۲درصد کمتر از سال
 ۲۰۲۰فروختند و۲۹درصد بیشتر خریدند.
حجم ارز فروخته شده در بازار داخلی در شش ماهه اول
سال  ۲۰۲۱بالغ بر ۱.۶۸۵تریلیون روبل (۲۲.۲۷میلیارد
دالر) بود .بانک مرکزی روسیه نیز از افزایش فروش ارز به
غیر از شهروندان خبر داد .بر اساس دادههای نظرسنجی
این بانک درخصوص خطرات پیش روی بازار مالی ،آنها در
ماه جوالی ۶۱میلیارد روبل ارز بینالمللی در بازار روسیه
خریداری کردند.
بانک مرکزی اعالم کرد :در معامالت بورس ،تقاضا برای
ارز خارجی از غیرشهروندان افزایش داشته است .با این
وجود ،بهطور کلی ،نقدینگی ارز خارجی در ماه جوالی
وجود نداشت و روبل در برابر دالر و یورو در پایان این ماه
تقویتشد.

هکرها۶۰۰میلیون رمزارز دزدیده شده از بورس پلینتورک را بهطور کامل پس میدهند

هنوز 353میلیون دالر باقی مانده!

هکرهایی که ماه گذشــته بزرگترین سرقت تاریخ
رمزارزها را انجــام دادنــد ،با پس دادن یک ســوم
۶۱۳میلیون دالر سرقت شــده ،اعالم کردند این کار
را برای تفریح انجام دادهاند .یک روز پس از انجام این
ســرقت از بورس پلینتورک که گزارش آن را بهطور
کاملدرشمارههایگذشتهعصرارتباطمنتشرکردیم،
مسووالن این بورس اعالم کردند که هکرها تا به حال
۲۶۰میلیون دالر از سکههای رمزارز ،اتريوم و پلیگون
را پس دادهاند .پلینتورک اعالم کرد حدود۳۵۳میلیون
دالر از سکههای مجازی به سرقت رفته هنوز برگردانده
نشدهاند .این حمله سایبری موجی از نوسانات را در بازار
رمزارزها ایجاد کرد و بیتکوین ،اتريوم و اکسپیآر هر
کدام بیش از ۴درصد ارزش خود را از دست دادند.
هکرهایی که مســوولیت ایــن حمله را بــه عهده
گرفتند ،مدعی شــدند این اقدام را برای نشان دادن
آسیبپذیریهای سیستم رمزارزها انجام دادهاند.
ابتدای ماه گذشــته بود که هکرها ۶۰۰میلیون دالر
رمزارز را به سرقت بردند و توانستند با استفاده از پلتفرم
چندملیتی بالکچین پلینتورک ،حدود۶۱۱میلیون
دالر رمزارز را از اختیار این گروه خارج کنند.
به نقل از راشاتودی ،تبهکاران سایبری توانسته بودند

با استفاده از پلتفرم چندملیتی بالکچین پلینتورک
حدود۶۱۱میلیون دالر رمزارز را به سرقت ببرند.
پلتفرم پلینتورک در حساب تويیتر خود اعالم کرده
بود :متاسفانه باید گزارش دهیم که پلینتورک مورد
حملهقرارگرفتهوحسابهایاتريوم،بایننسوپلیگون
به سرقت رفتهاند .در کل ۹,۴۶۸مورد از انواع سکههای
رمزارز به ارزش ۶۱۱میلیــون دالر از این پایگاه خارج
شدهبودندکهارزش سکههایاتريوموبایننسبه صدها
میلیون دالر میرسید .در همان زمان ،پلینتورک از
بورسهای رمزارز خواست سکههای رمزارزهایی که
از آدرسهای مرتبط با هکرها میآیند را در لیســت
ســیاه خود قرار دهند .این مقدار پول به سرقت رفته،
بزرگترین مقدار پول دزدیده شده در تاریخ فایننس
غیرمتمرکزلقبگرفت.
به دنبال اخبار این سرقت بود که بورس رمزارز تتر اعالم
کرد ۳۳میلیون دالر از سکههای رمزارز مربوط به این
هک را مسدود کرده است .هکرهایی که این سرقت را
انجام دادند ،همان زمان هم در اقدامی غافلگیرکننده
اعالم کرده بودند حاضرند پول دزدیده شــده را پس
بدهند .آنها پس از این پیام ۴.۸میلیون دالر را به این
پایگاه بازگرداندند.

گزارش
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 3مسیرفناورانهبرایحفظمحیطزیست
آسیه فروردین

حفظ محیطزیســت با فناوری به ما کمــک میکند تا
اکوسیستمهای بهتری بسازیم یا با استفاده از تکنیکهای
ارگانیک و معدنی برای یک سیاره پاکیزهتر ،آسیبهای
ت را برطرف کنیم.فناوری به ما
واردشده بر محیطزیســ 
کمک کرده زندگی خود را ســاده کنیم و این جهان را به
مکانی کوچکتر تبدیل کرده است.
فناوری در مبارزه با کشندهترین بیماریها به بشر یاری
رسانده و پیچیدهترین مشکالت را حل کرده است.مشکل
بعدی که پیش روی ما قرار دارد ،تغییرات زیستمحیطی
اســت.در حال حاضر ،دانشــمندان تــاش میکنند
محیطزیسترابافناورینجاتدهند.اگرچهتصورمیشود
فناوری و محیطزیست در نقطه مقابل این طیف قرار دارند،
اما انســان ها به دنبال راههایی برای نجات محیطزیست
با فناوری هستند.فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و
اینترنت اشیا در تولید انرژی سبز تجدیدپذیر یا استفاده از
حسگرها برای نظارت بر گونههای در معرض خطر و ایجاد
آینده پایدار به ما کمک میکنند.در زیر ،سه روش فناورانه
برای حفظ محیطزیست ذکر شده است.
  توسعهفناوریانرژیهایتجدیدپذیر
یکی از مهمترین راههای کمک به حفظ محیطزیســت،
تولید و استفاده پایدار از منابع انرژی موجود است.با توجه
به تجدیدناپذیری سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ،
نفت و گاز طبیعی ،محققان ،روشهای جدیدی برای تولید
انرژی با فناوری ارايه کردهاند.تولید انرژی با فناوری سه
جنبه اصلی را شامل میشود :ذخیره ،شبکههای انرژی
و تولید برق .ذخیره انرژی ،شــامل توســعه راهحلهای

ذخیرهسازی کمهزینه انرژی در قالب باتریهای مدرن و
بهبود پیلهای سوختی است.برخی از راهحلهای انرژی
کارآمد عبارتند از :سلولهای سوختی ،باتریهای لیتیوم
هوا ،ذخیره انرژی هیــدروژن و جمعکنندههای انرژی
حرارتی.شبکههای هوشــمند به انتقال برق تولیدشده
در اطراف کمک میکنند تا اطمینان حاصل شــود همه
افراد در شبکه میتوانند به آن دسترسی داشته باشند.این
فناوری ،شامل ساخت این شبکهها و تالش برای نگهداری
آنها میشود .اگرچه ما هنوز عمدتا بر شبکه هوشمند نسل
اول متکی هستیم که هر مصرفکننده را در زمان واقعی
نظارتمیکنداماگمانهزنیهاییمبنیبرتوزیعشبکههای
انرژیبراساسزیرساختهایانعطافپذیرواستانداردهای
پذیرفته شده جهانی وجود دارد.تولید برق پایدار شامل
تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید ،باد و جزر
و مد است.استفاده از انرژی خورشیدی در سالهای اخیر،
انگیزه بسیاری ایجاد کرده و مردم به دنبال یافتن روشهای
ابتکاری برای استفاده از انرژی جزر و مد و باد هستند.
وحش در خطر انقراض
  فناوری و نجات حیات ِ
طبق اظهارات آلن ادیســون« :زیستشناســی ،مدیون

فنــاوری در برخی موارد اســت ».تمرکز دانشــمندان
محیطزیستبررفعتعادلاکولوژیکیناشیازانسانهاست.
بخشی جداییناپذیر اکوسیستم فناوری در حال حاضر
بهطور گســترده در نجات حیاتوحش مورد اســتفاده
قرار میگیرد.برخی از اقدامات انجامشــده در سراســر
جهان برای حفاظــت از جانوران با اســتفاده از فناوری
عبارتند از:
یقههای هوشمند تعبیهشده با GPSو سنسورها برای
ردیابی گونههای در معرض خطر مانند کرگدن و فیل
نظــارت از راه دور روی صداهــای حیاتوحش برای
تشخیصهرگونهآسیبشکارچییاناراحتیطبیعی
یقههای مبتنی بر  SIMبرای حیوانــات در نزدیکی
زیستگاههای انسان برای کاهش درگیری حیوان و انسان
تکنیکهایتعیینتوالیبراینجاتگونههایدرمعرض
خطر از بیماریهای صعبالعالج
پهپادهای حفاظتی برای ردیابــی و نظارت بر مناطق
جنگلی وحشــی برای آمادگی در برابــر هرگونه بالیای
طبیعی مانند آتشسوزی جنگل که میتواند باعث مرگ
حیوانات شود.

بیانیهمرکزملیفضایمجازی

ایران از گوگل شکایت میکند

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیهای اعالم کرد كه در پی اقدامات
انحصارگرایانهاخیرشرکتگوگلدرخصوصحذفبرنامک(اپلیکیشن)
های پراستفاده ایرانی روبیکا و ذرهبین ،مرکز ملی فضای مجازی ضمن
محکوم كردن این اقدام ،اعالم میكند که شــرکتهای مذکور با این
شیوه اعمال حکمرانی ،در برابر ثبات و پایداری کسبوکارهای ایرانی در
بستر فضای مجازی مخاطره ایجاد كرده و از جایگاه انحصاری خود در
بازار برای مقابله با ظهور رقیب در بازارهای محلی سوءاستفاده میکنند و
بهاین ترتیب حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی میلیونها شهروند و
کسبوکار ایرانی را نقض میكنند.
مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شرایط کسبوکار مرتبط
با فناوریهای مجازی و بهرهگیری از فرصتهای اشــتغالزایی و نیز
رونق محتوا ،خدمات و تجــارت در این عرصه» ،این اقدامات یکجانبه

و مداخلهگرایانه گوگل بــدون اطالع یا امــکان دادخواهی کاربران و
شرکتهای ایرانی را مصداق نقض مسوولیت اجتماعی شرکتها در
بوکار قانونمند و
احترام به حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کس 
نیزتهدیدکنندهحاکمیتملیکشوردرفضایمجازیمحسوبمیکند.
بنابراین ،این مرکز برای ایجاد شرایط رقابت منصفانه کسبوکارهای
ایرانی اقدامات الزم را به عمل میآورد و با توجه به اینکه شرکت گوگل در
موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار محاکمه و مجرم
شناخته شده است ،این موضوع را از مجاری بینالمللی و دادگاههای
ذیصالحپیگیریحقوقیمیکندتاخسارتواردهجبرانشودودرادامه
در صورت عدم پذیرش آن شرکت و تکرار رفتار ضدرقابتی غیرقانونی،
اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران انجام میدهد.
مقتضی است وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در چارچوب حمایت از

تجزیه و تحلیل و پیشبینی برای جمعآوری اطالعات
حیوانات گونههای مختلف روی کره زمین و کسانی که
بهطور جامع در زمینه حفاظت از آنها فعالیت میکنند.
  خانههایهوشمند
انسان ،راههایی را برای داشــتن یک شیوه زندگی ایمن
و پایدار برای کمک به محیطزیســت ارايه کرده اســت.
خانههای هوشمندی که از زندگی سبز و ضایعات کمتر،
حمایتمیکنند،امروزهمحبوبیتزیادیپیداکردهاند.این
ساختمانها ،روی سنسورهای پیشرفتهای کار میکنند
که به صرفهجویی در انرژی در فعالیتهای روزانه کمک
میکند.آنها معموال از یک منبع انرژی تجدیدپذیر استفاده
میکنند و حضور افراد در خانه را برای تصمیمگیریهایی
که میتواند به زندگی پایدار کمک کند ،پیگیری میکنند.
آنها همچنین از سیســتمهای مدیریت پسماند طبیعی
با روشهای بازیافت داخلی اســتفاده میکنند که با این
روش ،زباله کمتری تولید میشود .همچنین اتومبیلهای
هوشمند روی خطوط مشابهی تولید شدهاند که به کاهش
آلودگی خودرو و کاهش مصــرف انرژی کمک میکند.
خودروهای برقی مانند تســا مــدل ،3روی باتریهای
قابل شــارژ کار میکنند که در توزیع انــرژی به قطعات
خودرو بسیار کارآمد هستند.بر اساس یک گزارش ،این
اتومبیلهای کممصرف حدود 62درصد از قدرت موتور
را به چرخهای خودرو میرسانند در حالی که اتومبیلهای
معمولی فقط  17تــا  21درصد از کل انــرژی را مصرف
میکنند.بنابراینآنهاحدودسهبرابراتومبیلهایمعمولی
با ســوخت ،کار میکنند .روشهای بسیار دیگری برای
کمک به حفظ محیطزیست با استفاده از فناوری وجود
دارد.اکثر این برنامهها بهطور گسترده مورداستفاده قرار
میگیرندوتغییراتقابلتوجهیایجادکردهاند.بااینحال،
اگر این فناوریها بهگونهای ساخته شوند که با افراد زیادی
تماس بگیرند و آنها را در استفاده از فناوری به بهترین نحو
ممکن ،آموزش دهند ،موثرتر هستند.

حقوقکاربرانوکسبوکارها،براساسسند طرحکالنومعماریشبکه
ملی اطالعات با همکاری سایر دستگاههای مسوول نسبت به کاهش
وابســتگی به خدمات پایه کاربردی خارجی بهخصوص سیستمهاي
عامل ناقض حقوق کاربران ،کســبوکارها و حاکمیت ملی ،در اسرع
وقت اقدام كند و حمایت الزم را از خدمات پایــه کاربردی داخلی به
عمل آورد .همچنین ،وزارت امور خارجه با همکاری قوهقضايیه و وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،پیگیری الزم را از مجامع بینالمللی برای
ایجاد هنجارها و سازوکارهای الزم جهت شناسایی و مواجهه با روند رو به
گسترش نقص سیستماتیک حقوق دیجیتال کاربران توسط سکوهای
فراملی انجام دهد.
در نهایت مرکز ملی فضای مجازی در راستای «حفظ حریم خصوصی
آحاد جامعه» و فتوای رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر حرمت نقض
حریم کاربران در فضای مجــازی ،اعالم میکند چنانچه هر خدمت و
برنامک(اپلیکیشن)درمظانتخلفدرخصوصنقضحریمخصوصیو
دیگر حقوق کاربران باشد ،موضوع را از مجاری قانونی پیگیری میكند تا
بوکارها صیانت شود.
از حقوق شهروندان و کس 

مزایا و معایب فناوریها برای شرکتهای تجاری و صاحبان کسبوکارها
ادامه از صفحه2
  کارکنانراضداجتماعیمیکند
فناوری ،کانالهایی را برای ارتباط افراد با یکدیگر بدون نیاز
به حضور در یک فضای فیزیکی ،ایجاد کرده است.این امر به
لطف چند ابزار ارتباطی از جمله Skypeامکانپذیر است.
درنتیجه،همکارانتجاری میتوانندجلساتکنفرانسرادر
نقاط مختلف جهان برگزار کنند.مشکل این کار ،هر چقدر
هم فوقالعاده باشد ،این است که بخش عمدهای از ارتباطات
انسانی به سمت آنالین حرکت کرده است.در همین حال،
کارکنانی که از ابزارهای تکنولوژیک برای اغلب ارتباطات
خود اســتفاده کردهاند ،با کاهــش مهارتهای اجتماعی
مواجه میشوند.اکنون تغییراتی در رفتارهای فردی ،ایجاد
شده زیرا افراد عادت دارند بیشتر وقت خود را با استفاده از
دستگاههای تکنولوژیک مانند لپتاپ و گوشی همراه صرف
کنند با این حال ،مشاغل میتوانند این مشکل را حل كنند.
همه کنفرانسها و ارتباطات نباید به صورت آنالین انجام
شود.صاحبان مشاغل باید ساالنه دورههای خاصی را برگزار
کنندکهکارکنان،بهصورتفیزیکیبایکدیگرمالقاتكنند

و تعامل داشته باشند.
   وابستگیبیشازحدایجادمیکند
دستگاههای تکنولوژیک در زمینه اتوماسیون فرایندهای
پیچیده سازمانی ،مفید و برای شرکتتان ،عالی هستند.
با این حال ،این تکنولوژیها ممکن اســت در هر نقطه ،به
دالیل مختلف ،خراب شــوند.با این اتفاق ،عملیات تولید،
ناگهان متوقف میشود و این امر ،میتواند کسبوکارتان را
به طرز وحشتناکی تحتتاثیر قرار دهد.وقتی کار به صورت
خودکار انجام میشود ،مردم تمایل زیادی به دستگاههای
تکنولوژیکی دارند.آنها احساس میکنند درک نحوه انجام
این فرایندها به صورت دســتی ،ضروری نیســت.وقتی
مشکلی در این دستگاهها ایجاد شود ،کل عملیات تجاری
متوقفمیشود.
شما به عنوان یک صاحب کســبوکار ،نباید اجازه دهید
عملیات اجرایی شرکت ،فقط به برنامههای فناوری وابسته
باشد.شمابایدبهکارکنانتانآموزشدهیدتابدانندهرزمان
اپلیکیشنها و برنامههای کاربردی ،دچار مشکل میشوند،
چهکارکنند.همچنینشمابایدکتابچههایراهنمایکامل

داشته باشید تا هنگام خراب شدن پیشبینینشده دستگاه،
فعالیتهایشرکت،دچارمشکلنشود.پیادهسازیورعایت
مقررات برای اجرای راهحلهای جدید ،نیازمند زمان و هزینه
است.به طور معمول ،خدمات تجاری با اجرای مراحل جدید
عملیات ،قطع میشود ،بنابراین آموزش بیشتر کارکنان،
موردنیاز است.آنها ممکن است مجبور شوند در طول فرایند
پیادهسازی ،کیفیت خدمات را کاهش دهند.سازمانها،
معموال پیمانکاران خارجی برای اجرای راهحلهای دشوار
سختافزارها و نرمافزارهای جدید استخدام میکنند.اگرچه
راهحلهای فناورانه با پیشــرفت فناوری ارزانتر شده ،اما
سازمانهایی که الزاماتی برای انطباق گسترد ه دارند ،باید
اطمینان یابند به تمام مقررات پایبندند ،وگرنه در معرض
ت قرار میگیرند.
خطر اقدامات قانونی و مجازا 
   مقرراتگذاری دادهها ،بیشتر میشود
در دنیای مــدرن ،اطالعات ،یک تجارت بزرگ اســت.به
همین دلیل ،حفاظت از دادهها و استفاده اخالقی از آن برای
رگوالتورها و قانونگذاران از اهمیت باالیی برخوردار است.
صاحبان شرکتها نمیتوانند از آنچه در حفاظت از دادههای

مشتریوجوددارد،غافلشوند.برخیحوزهها،مانندخدمات
مالیوبهداشتودرمان،مقرراتگستردهترینسبتبهسایر
عرصهها دارند ،زیرا این مشاغل در فعالیتهای تجاری روزانه
خود ،اطالعات خصوصی و حساس بیماران و مشتریان را
جمعآوری میکنند؛ با این وجود ،اینکه شما صاحب یک
فروشگاه مد هستید ،به این معنا نیست که شما از قوانین،
معاف خواهید بود.نحوه مدیریت فهرست ایمیلها ،فرایند
تایید سن افرادی که درباره آنها گردآوری اطالعات میکنید
و نحوه مدیریت دادههای کارت اعتباری ،همگی قابل توجه
اســت.همچنین تهیه و پذیرش پروتکل استاندارد برای
محافظت از شرکت و مشتریانتان ،کلیدی است.
موارد یادشده ،تنها برخی از مزایا و معایب استفاده از ICT
در حوزه تجارت و کسبوکار است.خبر خوب اینکه رویهها و
سیاستهاییوجودداردکهشمامیتوانیدبهعنوانصاحبان
مشــاغل برای رفع معایب ،آنها را اجرا کنید.در مجموع،
همانطور که شرکت شما از فناوری اطالعات و ارتباطات
در کسبوکار استقبال میکند ،باید برای مقابله با آثار منفی
آن نیز آماده شوید.
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دبیرانجمنواردکنندگانموبایل:

آرامش بازار تلفنهمراه را
بر هم نزنیم

محدودیتی که هم اکنون با ممنوعیت واردات تلفنهمراه به علت عدم
شمارهگیری شــمارههای اضطراری ســه رقمی در برخی از مدلهای
برندهای پرفروش بهوجود آمده ،باعث برهم زدن آرامش بازار تلفنهمراه
شده و در صورت ادامه این روند ،مصرفکننده از خرید کاالی باکیفیت و
مقرون به صرفه محروم میشود.
به گزارش فدراسیون فاوا ،دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم
جانبی در یادداشتی نوشت :اگردر۱۲ماه گذشته سهم بازار تلفنهمراه در
کشور را بخواهیم بررسی کنیم باید گفت که بیش از۳۰درصد از سهم بازار
را برندهایی که واردات آنها ممنوع شده تشکیل میدهند ،زيرا این دسته از
تلفنهمراهازجملهمدلهایپرطرفدارمصرفکنندگانمحسوبمیشود
و با این اقدام۶۰درصد از سهم بازار برند شیائومی با مشکل مواجه میشود.
بررسیهانشانمیدهدفقطدرخردادماهسالجاریسهمبازارتلفنهمراه
بین دو برند شیائومی و سامسونگ تغییر محسوسی داشته و سهم بازار
شیائومی و ریئل می ،اوپو وغيره نســبت به سامسونگ از مرز ۴۵درصد
گذشته است.
ما به دو دلیل مهم میگوییم باید این مشکل پیگیری و رفع شود ،زيرا این
دسته از کاالهای ممنوع شده زیر رنج ۳۰۰دالر هستند و قطعا میدانیم
که ۹۱درصد از تقاضای بازار را کاالهایی زیر ۳۰۰دالر تشکیل میدهند.
مهمتر اینکه این دسته از کاالها از نظر کیفیت و توانمندی تکنولوژی و
مشخصات فنی نسبت به برندهای مشابه ،برتری داشته و وضعیت خوبی
دارند حتی میتوان گفت که برای مردم از نظر قیمت مقرون به صرفه است
و دارای کیفیت باالیی است .به همین دلیل سهم بازار را در دو سال گذشته
به خود اختصاص داده و رو به رشد است .به عبارتی باید گفت سهم بازار این
برندهایی که واردات آنها بهدلیل یک مشکل جزيی ممنوع شده ،از3درصد
به۳۰درصد رسیده است و آن بهدلیل کیفیت است که مردم از این دستگاه
در شرایط کنونی استقبال کردهاند.
دلیل دوم برای پیگیری مشکل این است که یک ماه دیگر دوباره مدارس باز
خواهدشدوبهعلتمهارنشدنبیماریکرونابهاحتمالزیاددوبارهمدارس
غیرحضوری خواهند بود و باید بهصورت آنالین از طریق شبکه اجتماعی
شاد و اینترنت آموزش ببینند .بنابراین خرید تلفنهمراه در سبد خانوار
وجود خواهد داشت و آنها بهدنبال تلفنهمراه مقرون به صرفه و باکیفیت
هستندکهمتاسفانهباممنوعیتوارداتآندرشرایطسختکنونیآنهارا
بامشکلمضاعفیروبهرومیکنیم.
باید گفت این دستگاهها ،دستگاههای معیوبی نیستند؛ این دستگاهها
روش شمارهگیری متفاوتی دارند و اتصال آنها به شبکه مخابراتی فرق
ميكند چون شمارههای اضطراری کشــور ما با کل دنیا متفاوت است
شمارههای اضطراری در دنیا یکسان است و این موضوع در دستگاههای
تلفنهمراه تعریف شده ولی چون در کشور ما این شمارهها متفاوت است
امکان برقراری تماس با آنها وجود ندارد و باید نرمافزاری برای آنها تعریف
شود .بنابراین درخواست ما از دولت و حاکمیت این است که اپراتورها در
این زمینه به کمک بیایند ،زيرا حتما راهحلی وجود دارد .از سوی دیگر
میتوان به خود مصرفکننده قدرت انتخاب داد تا خودشان انتخاب کنند
که آیا دستگاهی که امکان شمارهگیری شمارههای ضروری سه رقمی
به روش خاص (اضافه کردن  +به دیال) میخواهند یا ترجيح ميدهند
دستگاه دیگری را برای خرید انتخاب کنند.در این راستا هم سامانه همتا
میتواند روش شمارهگیری تلفنهای اضطراری را به کاربران خود به همراه
رجیستری اطالعرسانی کند .بازرگانان هم متعهد میشوند که با زدن
برچسبی روی جعبه تلفنهمراه نحوه شمارهگیری تلفنهای ضروری
را به کاربران اعالم کنند .برندهای موجود در بازار ،برندهایی هستند که
برخالف سامسونگ وغيره در شرایط تحریم به ما در تامین کاالی بازار
کمک کردهاند .بنابراین نباید میدان را به رقبا بدهیم ،زيرا با ادامه این روند
و رفع نکردن مشــکل جزيی ،بازار تلفنهمراه با افزایش قیمتی مواجه
خواهد شد .هم اکنون با فشار روی برندهای پرتقاضای مردم ،بازار را به
سمت برندهایی سوق میدهیم که در شرایط سختی و تحریم ما را یاری
نکردند .بازرگانان با همکاری این برندهای پرفروش در بازار توانستهاند بازار
را تامین کنند بهطوری که هم اکنون قیمت کاال در کشور ما از دوبی و دیگر
کشورهای منطقه ارزانتر است و بازار آرامش دارد .از اینرو این اقدامها
تنها باعث بر هم زدن آرامش حاکم بر بازار میشود .بنابراین بهتر است
با سیاستهایی که همه نهادها روی آن اجماع دارند به یک جمعبندی
برسند و تصمیم را اجرا کنند.
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چالشهای كسبوكار
در حوزه فناوری اطالعات
یککارآفرینوفعالفضایمجازیباتشریحچالشهاومسايلكسبوكارهای
حوزه فناوری اطالعات ،نبود رغبت سرمایهگذاری و خأل کشور در منابع انسانی
متخصص را از جمله این چالشها عنوان کرد.
محمدحسینکاشیدرگفتوگوبامهربابیاناینکهمشکالتكسبوكارهای
حوزه فناوری اطالعات در چند دسته قابل تقسیمبندی هستند ،اظهار داشت:
اولین دسته مربوط به مشکالتی میشود که به قوانین و مقررات ما برمیگردد.
بهنحویکهاینقوانینومقررات،شرایطكسبوكارهاوقوانینمرتبطبافضای
تجارت فعلی را نمیتوانند پشتیبانی کنند .کارآفرین و فعال فضای مجازی و
اقتصاد دیجیتال ادامه داد :از این رو شاهد کمبود موارد حمایتی از كسبوكارها
در این حوزه هســتیم و همینطور شــاهد خأل قوانین و مقررات مرتبط با
كســبوكار از جمله راهاندازی و مدیریت و مباحث مربوط به فناوریهای
جدید در تجارت الکترونیکي هستیم .کاشی با بیان اینکه استارتآپها در
شرایط فعلیبا مباحث مربوطبهبیمهو مالیاتدرگیرهستند،ادامهداد:بهطور
کل یک دسته از چالشهای كسبوكارها در این حوزه ناشی از بهروز نبودن
قوانین است .در آینده ،بهروز شدن فرایندهای جدید و ورود فناوریهای جدید
میتواندمشکالتبسیاریرادراینبخشایجادکندکهمرتبطبااعمالقوانین
است.حضورفعالترمجموعههایصنفیوارايهپیشنهادازسویكسبوكارها
برای مباحث حمایتی و تدوین قوانین میتواند راهگشا باشد.
او ،دسته دیگری ازچالشهای كســبوكارهای فناوری اطالعات را مربوط
به مشکالت ناشی از شــرایط اقتصادی کشــور از جمله نقدینگی و جذب
سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود :استارتآپها و كسبوكارها برای توسعه
فعالیت خود نیاز بــه نقدینگی و جذب ســرمایهگذاری دارند اما با توجه به
شرایط فعلی و نوسانات قیمت ارز و مشکالت تحریم ،سرمایهگذار خارجی در
این بخش وارد نمیشود .کاشی ادامه داد :از سوی دیگر سرمایهگذار داخلی
بهخصوص در بخشهای خصوصی نيز خیلی رغبتی برای سرمایهگذاری در
این فضا ندارد زيرا در فضای كسبوكار شاهد تالطم هستیم و این موضوع
ریسک و توان سرمایهگذاری را در مقابل سایر پیشنهادات سرمایهگذاری در
حوزههای دیگر تحت تاثیر قرار میدهد .در واقع این بیرغبتی در سرمایهگذار
داخلی ناشی از حبابهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاریهای بیبازگشت در
دورههای قبلی در اکوسیستم بوده است که باعث دقت و بررسی سختگیرانه
بیشتر از سوی سرمایهگذاران میشود.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد :حتی در مواردی که برخی
از كسبوكارها توانستهاند از مسیر پرپیچ و خم سرمایهگذاری و حمایتهای
صندوقهای سرمایهگذاری عبور کنند ،برای توسعه و نگهداشتن نیروی کار
خودبامعضالتمربوطبهمباحثنقدینگیومشکالتدیگریروبهروشدهاند.
او با اشاره به افزایش حدود ۴۰درصدی حقوق منابع انسانی نسبت به سال
گذشته و مشکالت كسبوكارهای نوپا در عدم توانایی برای پرداخت این مبالغ
گفت :كسبوكارهای نوپا که مدل درآمدی خود را برای یک سال آینده افزایش
 ۱۵تا ۲۰درصدی ترسیم میکنند به ناگاه به افزایش۴۰درصدی حقوق منابع
انسانی خود مواجه میشوند که این موضوع مشکالت متعددی را در فضای
كسبوكار ایجاد میکند .به این معنی که كسبوكار یا باید حقوق مدنظر را
افزایش دهد و این تغییر را با افزایش نرخ خدمات و سرویسهای قابل ارايه به
مشتریان خود جبران کند و یا اینکه نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند.
کاشی با اشاره به اینکه هم اکنون اغلب شرکتهای فناوری و كسبوكارهای
نوپای این حوزه با این مسايل دست و پنجه نرم میکنند ،گفت :مورد بعدی در
چالشهای پیش روی این كسبوكارها به موضوع منابع انسانی باز میگردد.
کمبود نیروی متخصص و نبود نیروی متخصص با توقعات کارفرما از جمله
این معضالت است .او در توضیح این موضوع گفت :برای مثال کارفرما در یک
پروژه  aریال حقوق در نظر میگیرد اما نمیتواند با این میزان حقوق ،نیروی
متخصص مورد نظر را پیدا کند و یــا نیرویی پیدا میکند که از نظر تجربه و
تخصص با آنچه مدنظر است فاصله دارد.
این کارآفریــن و فعال فضای مجازی با اشــاره به اینکه متاســفانه یکی از
چالشهایفعلیایناستکهتوقعنیروهایمتخصصومنابعانسانیدرحوزه
 ITدر مقایسه با كسبوكارهای دیگر به شدت باال رفته است ،افزود :اگرچه
شاید توقع نیروی انسانی تا حدی معقول باشد اما تا حدودی نیز این توقع به
دلیل حبابی است که در حقوق نیروی انسانی ایجاد شده است .به این معنا که
چند شرکت بزرگ با دادن حقوقهای کالن به یک عده نیروی متخصص،
سایر نیروهای انسانی شاغل در سایر شرکتها را درگیر موضوعات چشم و
هم چشمی و مقایسه کردهاند .او با بیان اینکه تفاوت حقوق و دستمزد در این
بخش ،بازار را به هم میریزد ،افزود :ضمن اینکه در کشور در زمینه کارآموزی
و جذب نیروهای جدید و کسانی که نیروهای تازه فارغ التحصیل هستند هیچ
برنامهریزیمشخصیتوسطكسبوكارهایبزرگصورتنگرفتهاست.ایندر
حالی است که در اغلب کشورها معموال در کنار نیروهای باتجربه ،از یک سری
نیروهای کمتجربه ولی عالقهمند و با انگیزه نیز استفاده میشود تا وارد این فضا
شده و تجربه کسب کنند .این موضوع یک خأل در کشور ما محسوب میشود.
کاشیچالشدیگردربحثمنابعانسانیرامربوطبهپیشنهاداتیدانستکهاز
خارج از کشور به نیروی کار و مهندسان فناوری اطالعات داده میشود و گفت:
این پیشنهادات به دلیل شرایط ارزی ،نسبت به میزان پرداختی حقوق جاری
شرکتها باالتر و جذابتر است و به همین دلیل باعث مهاجرت یک سری از
نیروهای متخصص به خارج از کشور میشود.
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 5فناوری که باید در کسبوکارتان از آن استفاده کنید
هیچاحساسیبهترازراهاندازیکسبوکارشخصینیست.
با کسبوکار شــخصیتان ،به جای اینکه در یک شغل
خستهکننده که عالقهای به آن ندارید مشغول باشید ،این
آزادی را دارید که به دنبال فعالیتهایی باشید که در زندگی
دوست دارید.به عالوه ،میتوانید از همان ابتدا شاهد رشد
کسبوکارتان باشید و بدانید شرکت خود را برای ایجاد
کمک به افراد از این طریق تنظیم کردهاید.
با همه اينها ،کسبوکار در پر قو اتفاق نمیافتد وسخت
کار کردن ،دقیق بودن در زمان و کمی صبوری نیاز دارد.
زمانی که با لحظات سخت در کسبوکار مواجه میشوید،
چه بايد کنید؟ ما توصیه میکنیم به دنبال فناوری باشید
زیرا فناوری تبدیل به یک شیوه زندگی شده است.مفید
بودن آن در هر بخش از زندگــی ،از جمله تجارت صدق
میکند.چندین فناوری تجاری وجود دارد که قادر است
وضعیت شرکت شما را در زمینه بازاریابی در کسبوکار،
مدیریت مشــتریان ،حقوق و دســتمزد یا حتی ذخیره
دادههایتانتسهیلکند.دراینجا،پنجفناوریبرترکهباید
در کسبوکارتان پیادهسازی و اجرا کنید ،ذکر شده است.
نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
مشتریان شما ،تجارت شما هستند و برای اکثر مشاغل،
افزایش مشتریان منجر به رشد شرکت آنها میشود.با این
حال ،مدیریت روابط فردی با مشتریان ،هنگامی که آنها
افزایش مییابند ،دشوارتر میشود.بنابراین یک سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری مناسب در این شرایط ،ایدهآل
است.مدیریت ارتباط با مشتری ،یک نرمافزار مبتنی بر
دادههای ابری با کاربردهای مختلف برای مشاغل است.
برخی از مزایای آن عبارتند از:
   افزایش مشتری و حفظ وی
   افزایش درآمد
   کاهشهزینه بازاریابی
این برنامــه ،قابلیت ادغام قدرتمند با ســایر برنامهها در
 ، Googleایمیلهــا Office365،و ماننــد آن را
دارد.همچنین چندین سیســتمعامل  CRMوجود
دارد که کسبکارتان میتواند از آنها استفاده کند مانند
 Zoho،Salesforce ،Insightlyو نظایــر آن
که هرکدام دارای ویژگیها و مزایای متعدد برای تجارت
شماهستند.

ابزارهای مبتنی برمکان
ابزار مبتنی بر مــکان ،نوع دیگری از فناوری اســت که
کسبوکار شما به آن نیاز دارد.با پیشرفت روزافزون جهان
دربعدفناوری،مشتریانبهدنبالمشاغلوخدماتنزدیک
از طریق ابزارهای مبتنی بر مکان هستند و کسبوکار شما
میتواند از این مزیت اســتفاده کند.ابزارهای مبتنی بر
موقعیت مکانی بسیار زیاد است که هر کدام کاربردهای
خود را دارند.برخی از نمونهها ،شامل رسانههای اجتماعی
 ، Yelp،CitySearch ،Yellow Pagesپسوند
دامنه کشور محل ســکونت و مانند آن است.شما باید
حضورتانرادروب،محلیکنیدتامطمئنشویدمشتریان
احتمالی را از دست نمیدهید.برخی از روشهای استفاده
از ابزارهای مبتنی بر مکان عبارتند از:
در فهرست صفحات زرد منطقه خود عضو شوید.
با وارد کردن نوع کسبوکار فعلی ،نام ،آدرس و سایر
اطالعات تماس ،میتوانیــد در صفحات زرد محلی خود
قرار گیرید.
همیشــه از مکان دقیق خود در هر پست اجتماعی
استفادهکنید.رسانههایاجتماعی،ویژگیموقعیتمکانی
را ارايه و به کاربران امکان میدهند مکان دقیق خود را در
هر پستی که وارد میکنند ،ذکر كند.شما به عنوان صاحب
کسبوکار ،میتوانید آدرس بیزینستان را ارايه کنید.
از پســوند دامنه کشور خود اســتفاده کنید.متوجه
خواهید شد برخی وبسایتها دارای  co.ukيا  ngبه

 URLخود متصل شدهاند.اينهاپسوندهای دامنه کشور
منحصربهفردآنهاهستندوبهاهدافمحلیو SEOکمک
میکنند.با استفاده از پسوند دامنه کشورتان ،وبسایت
شما در نتایج جســتوجو برای افرادی که در آن مناطق
زندگی میکنند ،نمایانتر میشود.
ایمیل تجاری
یکی دیگر از فناوریهای مهم کسبوکار شما ،یک ایمیل
تجاری اختصاصی است.با توجه به اینکه ایمیلها یکی
از راههای ارتباطی داخلی و خارجی هستند ،انتخاب یک
ارايهدهنده ایمیل عالی ،کلید موفقیت ارتباط شماست.
شــما قصد دارید یک ارايهدهنده خدمات ایمیل تجاری
انتخاب کنید که میتواند برخی از ویژگیهای زیر را در
اختیارتان قرار دهد:
نام دامنه تجاری :به جای آدرس ایمیل شــخصیتان
 @ gmail.comیــا  @ yahoo.co.ukآدرس
ایمیل کسبوکار شــما @ businessname.com
خواهد بود.بنابراین اقدامات امنیتی باالتر نیاز است؛ اقداماتی
برای به حداقل رســاندن هــک ،هرزنامه ،بدافــزار و حتی
ویروسها.
فضای ذخیرهسازی بیشــتر :یک آدرس ایمیل
تجاری ،فارغ از مزایای ذکرشــده ،به افراد حرفهای که با
کسبوکارشماسروکاردارند،حسحرفهایبودنمیدهد.
ذخیرهسازی ابری
ذخیرهسازی ابری در طول سالها ،محبوبیت زیادی در

مشاغل کسب کرده است زیرا یک سیستم ذخیرهسازی
برای همه شرکتها ضروری است.ذخیرهسازی ابری ،یک
سیستمذخیرهسازیمجازیبرایهمهپروندههایتجاری
شما ،دادههای مشتری ،موجودیهای تجاری و سایر اسناد
مفید اســت.دلیل مفید بودن این نوع ذخیرهسازی ،این
است که خطر ذخیره فایلهای فیزیکی را از بین میبرد
و یک مرکز امن برای صاحبان مشاغل به منظور ذخیره،
دسترســی و بازیابی دادهها در هر زمــان و مکان ایجاد
میکند.تنها چیزی که برای دسترسی به این دادهها الزم
است ،اتصال به اینترنت است.ذخیرهسازی ابری همچنین
میتواند به راحتی به افزایش کارایی در کسبوکار شما،
بهبود ارتباطات داخلی و اشــتراکگذاری اطالعات بین
اعضای یک تیم کمککند.
اینترنتتجاری
اینترنت عالی کسبوکار ،برای موفقیت عملیات تجاری،
حیاتی است.تصور کنید یک کســبوکار را با اتصال به
اینترنت ضعیــف و غیرقابل اعتمــاد اداره میکنید.این
موضوع،چهاحساسیدرشماایجادمیکند:ناامیدی،مفید
نبودن و آزرده خاطر بودن؟! اگر شما کارمندان خود را برای
انجام یک کار عالی استخدام کنید ،اما به آنها یک اتصال
اینترنتی نامرغوب برای انجام این کار ارايه دهید ،چنین
احساسی خواهند داشت.به عالوه قطع ارتباط اینترنتی،
حتی میتواند به از دست دادن فروش ،منجر شود.
اینترنت خود را به اینترنت تجــاری ارتقا دهید.این نوع
فناوری ،مورد استفاده شرکتهایی است که به کارایی و
بهرهوری اهمیت میدهند.بسیاری از شرکتهای خدمات
اینترنتی ،اینترنت خاصی را برای مشاغل ارايه میکنند
و شما میتوانید سرویســی را که به نیازهای شما مربوط
میشود ،انتخاب کنید.با یک بودجهبندی مشخص کار
کنید و ویژگیها و برنامههای کلیدیای را انتخاب كنید که
نیازهای اصلی کسبوکار شما را تامین کند.
هرچند فناوریهای بســیار بیشــتری وجــود دارد که
کسبوکار شما میتواند از آنها بهرهمند شود اما این پنج
مورد ،برای هر سازمان و شرکتی ،بسیار مهم است؛ خصوصا
اگر شما یک کسبوکار کوچک یا متوسط هستید ،این
پنج فناوری را در شرکت خود پیاده کنید تا شاهد افزایش
مشتری،رشدمشتری،بهرهوریکارکنانومانندآنباشید.

فناوریهای بالک چین را بهتر بشناسید
فناوریبالكچينرویزمینچیست؟بیشترشبیهآنچهدراینترنتوجود
دارد.بالكچينسیستمیاستکهدرآنچندینکامپیوترمتصلبهشبکه
همتا به همتا سوابق تراکنش ارزهای رمزنگاری شده را حفظ میکنند .به
زبان ساده ،فناوری بالكچين یک دفترکل غیرمتمرکز و توزیعشده است
که منبع داراییهای دیجیتال را ثبت میکند.
شهرت فوقالعاده شفاف و ایمن از کالهبرداری آن را به پیشرفت مطلوبی
درفناوریمعامالتپولتبدیلکردهاست،چیزیکهشرکتهانمیتوانند
در برابر آن مقاومت کنند .در زیر  10فناوری برتر بالكچين که امروزه
میتوانید ،استفاده کنید آورده شده است.
پایگاه سکه ()Coinbase
 Coinbaseدر سال  2012تاسیس شد ،صرافی کامال تنظیم شده
و دارای مجوز در 40ایالت ایاالتمتحده اســت .در ابتداCoinbase ،
فقط به کاربران اجازه داد که بیتکوین معامله کنند ،اما این شرکت ،سایر
ارزهای رمزنگاری شده را نيز که مطابق با معیارهای غیرمتمرکز آن است،
گسترشداد Coinbase.محصوالتمختلفی را خارجاز سرمایهگذاری
در ارزهای رمزنگاریشــده ارايه میدهد ،از جمله یک پلتفرم معامالتی
پیشرفته،حسابهاینگهداریازموسسات،کیفپولبرایسرمایهگذاران
خردهفروشی و سکه پایدار دالر آمریکا.
کاربران میتوانند از طریق دستگاههای  Androidیا  iOSبه پلتفرم
 Coinbaseدسترسی پیدا کنند .تجارت بســیار آسان است و برای
مبتدیان مناسب است .این برنامه مبتنی بر مرورگر است و هیچ نرمافزار
تجاری قابل بارگیری را ارايه نمیدهد .پلتفرم تجاری پیشرفتهتر آن که با
نام  Coinbase Proشناخته میشود ،تجربه تجاری بسیار بیشتری
را ارايه میدهد .یک پلتفرم استاندارد  Coinbaseیک ابزار عالی است
که به مردم کمک میکند تا بفهمند خرید ،ذخیره و جابهجایی ارزهای
دیجیتال چقدر آسان است Coinbase Pro .برای افرادی که مایل
به تجارت فعال یا سرمایهگذاری با هزینههای کمتر و ویژگیهای بیشتر
هستند،بهتراست.
آیينه  ()Mirror
آيينه یک دفتــر کل دیجیتال بــرای معامالت بیتکویــن و ارزهای
رمزنگاریشده است .این نرمافزار یک راه مطمئن برای ایجاد یا ثبت تمام

معامالت ،توافقنامهها یا قراردادها در اختیار شما قرار میدهد .پایگاه داده
بین چندین کاربر به اشتراک گذاشته میشود تا بتوانند از ابتدای شبکه به
اطالعات همه تراکنشها دسترسی داشته باشند .اندازه شبکه با توجه
تعداد کاربران متفاوت است .آیينه یک ابزارموثر در برابر تقلب است زیرا
شفافیت نهایی را ارايه میدهد.
به لطف فناوری پیشرفته بالكچين ،همه معامالت در یک محیط امن
انجام میشود و از آنجا که آيينه ،اطالعات خود را با همه افراد در شبکه به
اشتراک میگذارد ،اگر کسی بخواهد سیستم را هک کند ،باید برای تغییر
در پایگاه داده به همه رایانهها در شبکه دسترسی داشته باشد.
BTC Jam
 BTC Jamیک جامعه آنالین سرمایهگذاران و وامگیرندگان است.
کاربران جداگانه میتوانند مشخصات شخصی قابل اعتمادی ایجاد کنند،
مبلغی را وام دهند و روی ایدهها و مفاهیم دیگران سرمایهگذاری کنند.
 BTC Jamبه وام گیرندگان بر اســاس اعتبار پروفایل آنها ،مانند وام
سنتی بانکی ،نرخ بهره میدهد .سرمایهگذاران در مورد شایستگی یک
شخصتصمیممیگیرندنهیکدفتراعتبارسنتی.
 BTC Jamدر اواخر ســال  2012تاسیس شد ،اولین اندازه متوسط
وام آن  600-400دالر بــود .در اکتبر  ،2013برنامه  500اســتارتآپ
 BTC Jamرا پذیرفت و از Ribbit Capital، 500 Startups،
 Funders Clubو  Bitcoin Investment Trustتامین مالی
کرد .تا سال  ،2016این شرکت بیش از 16هزار وام به 121کشور صادر
کرد .هرکسی که ميخواهد در جامعه BTC Jamسرمایهگذاری كرده
يا از آن وام بگیرد باید تا حد ممکن سابقه اعتبار و وام شما شفاف باشد.
همچنین ،وقتی شخصی سرمایهگذاری میکند ،او را دنبال کنید و دوباره
روی پروفایل او سرمایهگذاری کنید .این ادب رایج به شما کمک میکند
شهرتخوبیپيداكنيد.بنابرايندفعهبعد،فرددرسرمایهگذاریرویشما
تردید نخواهد کرد .سرانجام ،از پول برای پروژه مورد نظر خود طبق وعده
استفاده کنید و مدرک خرید یا سرمایهگذاری را ارايه دهید.
ابرا ()ABRA
 ABRAمخفف « »A Better Remittance Appاســت .این
شرکت خدمات و فناوری مالی را با استفاده از کیف پول و صرافی همهجانبه

و رمزنگاریشده ،ارايه میدهد .ابرا در خط مقدم امور مالی متمرکز و امور
مالی غیرمتمرکز قرار دارد .این نرخ بهره بســیار باالیی برای بیتکوین،
الیتکوین ،بیتکوینکش ،اتریــومStellar Lumens، USD ،
 Coinو سایر ارزهای رمزنگاریشده ارايه میدهد.
در سراسر جهان Abra ،بیش از يك میلیون بارگیری دارد و در بیش از
150کشور مختلف قابل بارگیری است .این برنامه در هر دو سیستمعامل
 iOSو  Androidدر دسترس است .کاربران  Abraبرنامه میتوانند
چهار سکه بومی را واریز ،برداشت ،مبادله و نگهداری کنندBitcoin، :
 Litecoin،Bitcoin Cashو  .Ethereumاین برنامه همچنین
به کاربران اجازه میدهد تا بیش از80ارز رمزنگاریشده مختلف را مبادله
کرده و در اختیار داشته باشند.
  سیستمهایاجماع
( ) Consensus Systems ConsenSysیک شرکت فناوری
نرمافزاری بالكچين است که برای توسعه خدمات نرمافزاری غیرمتمرکز
و برنامههای کاربردی در بالكچين اتریوم تاسیس شده است و در سال
 2015توسط جوزف لوبین راهاندازی شد .دفتر مرکزی آن در بروکلین،
نیویورک ،و دفاتر اضافی در واشنگتن دی سی و سانفرانسیسکو است .در
میان سیستمهای چندعاملی مانند ارزهای رمزنگاریشده ،این مکانیسم
مقاوم در برابر خطا در رایانهها و سیستمهای بالكچين برای دستیابی به
توافق الزم در مورد یکمقدار داده واحد یا یک وضعیت واحد شبکه استفاده
میشود .بالکچینهای عمومی غیرمتمرکز و خودتنظیمی در مقیاس
جهانیبدونهیچمجوزواحدکارمیکنند.صدهانفرازشرکتکنندگاندر
زمینهتاییدواحرازهویتتراکنشهایبالكچينوفعالیتهایاستخراج
بالکچين کار میکنند .در این چارچوب ConsenSys ،بر دو اصل
متفاوتعملمیکند:
اثبات کار :این الگوریتم اجماع به یک گروه شرکتکننده نیاز دارد تا تایید
کند که کار ارايه شده آنها را واجد شرایط دریافت حق افزودن تراکنشهای
جدید به بالكچين میکند.
اثبات سهام :این الگوریتم اجماع شامل تخصیص مسوولیت در نگهداری
دفتر کل عمومی به یک گروه شرکتکننده با توجه به تعداد توکنهای ارز
مجازی است که در اختیار دارد.

