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تحولدیجیتالکسبوکار
شرکتشمادرکجایمسیرقراردارد؟

   اصل ساده ای در اقتصاد می گوید: پول عنصر تعیین کننده در رفتار عرضه و تقاضا 
است و به نوعی با بررسی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کننده به این نتیجه می رسند 
که قیمت، عامل اساسی تغییر رفتار است. افزایش قیمت یک کاال، میزان تولید و عرضه 
را افزایش می دهد زیرا افزایش قیمت، افزایش سود را به همراه دارد که این خود عامل 
تشویق و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و وارد کنندگان کاال است. اما زمانی که قیمت 
یک کاال افزایش پیدا می کند تقاضا برای آن کاال کمتر شده و مصرف کننده تمایل خود 
برای خرید آن کاال را از دســت می دهد. در واقع این قیمت است که بر میزان عرضه 
و تقاضا اثر مســتقیم دارد. اما نکته ای که ما در پی آن هستیم این است که با افزایش 
قیمت یک محصول میزان تقاضا برای آن کاهش پیدا می کند و مصرف کنندگان مجبور 
می شوند به سراغ خرید محصوالتی بروند که قیمت های پایین تر و جذاب تری دارند.  با 
این پیش زمینه به راحتی می توانیم جوالن بی امان کاالهای کارکرده و بی کیفیت را در 

بازار IT به راحتی تحلیل کنیم. 

     فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری هایی هستند که دسترسی کاربران را برای 
بازیابی، ذخیره و انتقال اطالعات به صورت دیجیتالی تسهیل می کنند. این فناوری ها، 
عامل مهمی در رشد کشاورزی بوده  اند. استفاده از این فناوری ها، اطالعات و هزینه های 
معامالت را کاهش داده، ارایه  خدمات را تسهیل کرده، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد 

کرده و موجب شکل گیری مدل درآمدی نوین شده  است.

   اخیرا برای دومین بار در ســال جاری اخباری از واردات قانونی لــوازم خانگی کره ای 
به کشور منتشر شده است؛ در حالی که بررسی ها نشــان می دهد تصمیم جدیدی در این 
خصوص گرفته نشــده اســت. در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای به 
جای بدهی های کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه ها مدعی 
شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول های ایران، به کره و شرکت های کره جنوبی 
مجوز داده که بدهی ایــران را تنها از طریق واردات کاال به ایــران پرداخت کنند، اما در این 
مجوز قید شده که شــرکت های جدید امکان صادرات محصوالت خود به ایران را ندارند و 
همان شرکت های پیشین ال جی و سامسونگ باید محصوالت خود را به ایران صادر کنند. اما 
جست وجویی در سایت های مختلف انگلیسی زبان نشان می دهد که این خبر اواخر تیر ماه در 
برخی سایت ها منتشر شده که البته در آنها اشاره ای به نام شرکت ها نشده است. همان زمانی 
که اولین بار گمانه زنی هایی از واردات لوازم خانگی کره ای بعد از توافق با کشــورهای غربی 
مطرح شــد. البته چند روز پس از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( مجوز 
ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعالم کرد که هیچ تصمیمی برای ورود 

محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.

   تحول دیجیتال کسب وکار  )DBT( با مقیاس و سرعتی هم تهدیدآمیز و هم امیدوارکننده در حال رخ دادن است. در گزارشی 
با عنوان »اینترنت همه چیز«، سیســتم های CISCO تخمین زدند که 10 میلیارد دستگاه در سال 2013 به اینترنت متصل 
شده و پیش بینی کردند که این تعداد تا سال 2020 به 50 میلیارد دستگاه برسد. در ادامه پیش بینی شده که 14 تریلیون دالر 
ارزش تجاری و اقتصادی بین سال های 2013 تا 2020 در سراسر کشورها، صنایع و شرکت ها به واسطه نوآوری تجاری، بهره وری 
بیشتر، افزایش کارایی در فرایندها و افزایش تجربیات مشــتری در خطر خواهد بود. مزایای DBT بسیار زیاد بوده، اما به طور 
غیریکنواخت توزیع شده اســت. مطالعه IBM/MIT در سال 2011 نشان داد که شکاف گســترده ای بین شرکت ها در نحوه 
بهره گیری از تجزیه وتحلیل و داده ها برای ارزش کسب وکار وجود دارد. در این مقاله، به تعریف معنای DBT برای شرکت ها و 

ارایه نقشه راه برای ایجاد و جذب ارزش از ابزارها و فناوری های دیجیتال می پردازیم. 

 توسعه نرم افزارها 
 و پلتفرم های موبایلی 

در عصر نوین کشاورزی 

 5 کاربرد 
تلویزیون هاي هوشمند 

آیاالجیوسامسونگبازخواهندگشت؟
بازگشت پر ابهام دو برند مطرح 
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اخیرا برای دومین بار در ســال جاری اخباری از واردات 
قانونی لوازم خانگی کره ای به کشور منتشر شده است؛ در 
حالی که بررسی ها نشان می دهد تصمیم جدیدی در این 

خصوص گرفته نشده است.
در روزهــای اخیر دوبــاره بحث واردات لــوازم خانگی 
کره ای به جای بدهی های کره به ایران در رســانه های 
مختلف مطرح شده است. برخی رسانه ها مدعی شدند که 
آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول های ایران، به کره و 
شرکت های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از 
طریق واردات کاال به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز 
قید شده که شرکت های جدید امکان صادرات محصوالت 
خود به ایران را ندارند و همان شرکت های پیشین ال جی 

و سامسونگ باید محصوالت خود را به ایران صادر کنند.
اما جست وجویی در سایت های مختلف انگلیسی زبان 
نشان می دهد که این خبر اواخر تیر ماه در برخی سایت ها 
منتشر شده که البته در آنها اشــاره ای به نام شرکت ها 
نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه زنی هایی از 
واردات لوازم خانگی کره ای بعد از توافق با کشــورهای 

غربی مطرح شد.
البته چند روز پس از آن ماجــرا، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( مجــوز ورود محصوالت لوازم خانگی 
خارجی به کشور را رد و اعالم کرد که هیچ تصمیمی برای 

ورود محصوالت لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.
دو سال پیش و با تشدید تحریم های آمریکا، دو شرکت 
کره ای ال جی و سامســونگ که در صنعت لوازم خانگی 
سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال 
حاضر برند این دو شــرکت در ایران به جی پالس و سام 
تغییر کرده و قطعات آنها از کشــورهای دیگری به جز 
کره به ایران وارد می شود. بنابراین کاالهای برند ال جی و 
سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می شوند 

و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو 
با برند رنو و پژو نیز رخ داده است. 

یک عضو هیات رییسه مجلس شــورای اسالمی گفت: 
شنیده شده دو شرکت سامسونگ و ال جی قصد بازگشت 

به کشور را دارند اما آنها به ما خیانت کردند.
او افزود: سفر رییس جمهور به نقاط محروم مساله بسیار 
مهمی است و قطعا عرش نشینان نمی توانند درد مردم را 
درک کنند و آقای رییسی نشان داد با آنها تفاوت اساسی 

دارد.
ســلیمی در ادامه در تذکری اظهار کرد: شنیده شده دو 
شرکت سامسونگ و ال جی می خواهند با شرایط عجیب 
و غریب به کشــور برگردند؛ روزی که ما به سامسونگ و 
ال جی نیاز داشتیم آنها ایران را رها کردند و رفتند حاال هم 
پذیرفتنی نیست که به جای پول های بلوکه شده ایران 
در کره جنوبی و با فضایی کــه آمریکایی ها باز کرده اند، 

محصوالت کره ای وارد کشورمان شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به فعالیت 

کارخانه های تولید لوازم خانگی گفت: 500 کارخانه تولید 
لوازم خانگی در کشور با قابلیت تولید 1۹میلیون لوازم 
خانگی وجود دارد پس چرا امروز که راه افتاده ایم برخی 
شرکت های خارجی قصد حضور مجدد در ایران را دارند.

سلیمی تاکید کرد که دولت با دقت ویژه ای اجازه ندهد به 
راحتی سامسونگ و ال جی به کشور برگردند چون آنها به 

ما خیانت کردند.
کرهجنوبینبایدپرداختبدهیخودرامنوط

بهتهاترکاالکند
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مجوز 
آمریکا به کره جنوبی مبنی بر تهاتــر مطالبات ایران از 
کره جنوبی با کاالهای تولید شده در ال جی و سامسونگ، 
گفت: اگر کره جنوبی تالش کند بــدون توافق با ایران، 
پول های بلوکه شــده ما را فقط از طریق تهاتر کاالهای 
ال جی و سامسونگ تسویه کند، خالف قوانین و مقررات 

بین المللی عمل کرده است.
عزت اله اکبری تاالرپشــتی درخصوص مجوز آمریکا به 

کره جنوبی مبنی بر تهاتر مطالبات ایران از کره با کاالهای 
تولید شده در ال جی و سامسونگ، گفت: بخشی از منابع 
مالی ایران در کره جنوبی بلوکه شده و این کشور موظف 
است با توافق با جمهوری اسالمی ایران این اعتبار را به ما 
بازگرداند. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: در صورتی که 
کره جنوبی سعی کند بدون توافق با ایران پول های بلوکه 
شده ما را فقط از طریق تهاتر کاالهای ال جی و سامسونگ 
تســویه کند، خالف قوانین و مقررات بین المللی عمل 

کرده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط 
به تهاتر کاال کند، به دولت سیزدهم توصیه کرد که بهتر 

است زیر بار تهاتر کاالهای ال جی و سامسونگ نرود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آمریکا 
برخالف قوانین بین المللی، قوانین داخلی خود را به دنیا 
دیکته می کند، این یعنی قانون جنــگل، تصریح کرد: 
کره جنوبی حق ندارد پرداخت پول ایــران را موکول به 
اجازه آمریکا کند، این یعنی ذلت برای کره و مشــارکت 
این کشور در راهزنی و کالهبرداری آمریکا، مجلس در 
قبال این گونه برخوردها بی تفاوت نمی ماند، آمریکا و همه 
کشورهای شریک جنایاتش باید به قوانین بین المللی 
و حقوق ملت ها احترام بگذارند در غیر این صورت باید 

منتظر عکس العمل شدید ملت ها باشند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
دولت باید حمایت از تولید داخل را در اولویت قرار دهد، 
ادامه داد: تحریم ها فرصتی مناسب برای رشد و بالندگی 
صنایع داخلی به ویژه لوازم خانگی را فراهم کرد به گونه ای 
که در حال حاضر تولیدکننــدگان این حوزه می توانند 

نیازهای کشور را تامین کنند.

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

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

ما اعالم کنند.

»ناتمامهاي
فاوایکـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
۹4 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹5 آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
16 خرداد 13۹6 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 13۹6 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

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

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28 
فروردین 13۹6 براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال ۹6 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 13۹6رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

آیاالجیوسامسونگبازخواهندگشت؟

بازگشتپرابهامدوبرندمطرحبهکشور
یادداشت

اصل ســاده ای در اقتصاد می گوید: پول عنصر تعیین کننده در رفتار 
عرضه و تقاضا اســت و به نوعی با بررســی رفتــار تولیدکنندگان و 
مصرف کننده به این نتیجه می رسند که قیمت، عامل اساسی تغییر 

رفتار است  
افزایش قیمت یک کاال، میزان تولید و عرضه را افزایش می دهد زیرا 
افزایش قیمت، افزایش سود را به همراه دارد که این خود عامل تشویق 
و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و وارد کنندگان کاال است. اما زمانی 
که قیمت یک کاال افزایش پیدا می کند تقاضا برای آن کاال کمتر شده 
و مصرف کننده تمایل خود برای خرید آن کاال را از دست می دهد. در 
واقع این قیمت است که بر میزان عرضه و تقاضا اثر مستقیم دارد. اما 
نکته ای که ما در پی آن هستیم این اســت که با افزایش قیمت یک 
محصول میزان تقاضا برای آن کاهش پیدا می کند و مصرف کنندگان 
مجبور می شوند به سراغ خرید محصوالتی بروند که قیمت های پایین تر 

و جذاب تری دارند. 
با این پیش زمینه به راحتی می توانیم جوالن بی امان کاالهای کارکرده 
و بی کیفیت را در بازار IT به راحتی تحلیل کنیم. مهدی شامی زنجانی 
می گوید: »درک درســت یک مفهوم، کلید اجرای موفقیت آمیز آن 
است، اگر ما، پاسخ مناسبی برای سوال چیستی یک مفهوم نداشته 
باشیم، قطعا نمی توانیم پاسخ شایسته ای به سوال چگونگی آن مفهوم 

بدهیم. “
جوالن کاالهای کارکرده، گسترش پدیده قاچاق کاال، عرضه کاالهای 
بی کیفیت و از همه پر آسیب تر، فعال شدن کانال های توزیع غیررسمی 
کاالهای IT در بازار فناوری و حتی باال بــودن قیمت کاالها در بازار 
داخلی نسبت به قیمت فروش آن در بازار بین المللی و خارجی، علت 
ریشــه ای دارد که به مقوله عرضه و تقاضا و عنصر قیمت تنیده شده 

است .
در واقع وقتی نظام عرضه کاالها بــا اعمال محدودیت و یا ممنوعیت 
واردات کاالها کند شده و با افزایش نرخ ارز و تعرفه های گمرکی توام 
باشد، عنصری که سریع تحت تاثیر قرار می گیرد، قیمت کاالها است و 
به سرعت قیمت کاالها در مرحله اول افزایش یا فته و پدیده های ذکر 
شده در باال به تدریج گسترش پیدا می کنند. در واقع پدیده هایی مثل 
قاچاق و نظام توزیع غیررسمی، نتیجه ریشه ای سیاست گذاری اشتباه 
است و به نسبت گسترش آن، عمق بیشتری هم در بازار پیدا می کند و 

با نظارت و کنترل هم قابل درمان نیست .
طبق اصل ساده اقتصادی، وقتی در اثر مجموعه سیاست گذاری ها، 
کانال عرضه کاالها ســرکوب و نرخ ارز هم افزایش پیدا کند، قیمت 
کاالها افزایش و مصرف کننده بخش بزرگــی از توان خرید خود را از 
دست خواهد داد و برای تامین نیازهای خود، اجبارا به سمت کانال های 
دیگر عرضه کاالها سوق پیدا خواهد کرد تا بتواند کاالي موردنظرش را 
با قیمت مناسب تری تهیه کند. علت اصلی شکل گیری شبکه فروش 
کاالهای کارکرده، بی کیفیت، غیررسمی و پدیده قاچاق هم ریشه در 

این اصل ساده دارد .
این پدیده این روزها در بازار IT بیشــتر از گذشته نمایان است؛ اگر 
تا سال ها پیش دغدغه فعاالن لزوم گســترش کاالهای باکیفیت با 
گارانتی و خدمات بهتر بود، این روزها جوالن بی امان کاالهای کارکرده، 
بی کیفیت و شبکه های فروش غیررسمی کاالها، بخش بزرگی از بازار 
IT را در چنگ خودشان گرفته اند و دیگر اثری از آن دغدغه های خوب 
گذشته مشاهده نمی شود. با این شــرح، اکنون پیکره بازار IT آماج 
حمالت پرآسیبی است که اعتماد مصرف کننده ) مهم ترین رکن بازار 
IT( را نشانه گرفته است و تالش های فراوان شرکت ها و فعاالن خوب 

گذشته در تعمیق آن در حال از دست رفتن است .
از نظر نگارنده، برای مبــارزه با پدیده قاچــاق کاال، ناکارآمد کردن 
کانال های غیررســمی توزیع کاالها، احترام به حقوق مصرف کننده 
و پویایی بازار نیازي ضروری است که مســیر عرضه کاالها به شدت 
تقویت شــود و تمام محدودیت ها و ممنوعیت های واردات کاالهای 
IT برداشته شده و تعرفه های گمرکی هم به حداقل برسد تا به صورت 
سیستمی بازار پویایی خود را احیا کند. در این صورت به یقین می توان 
گفت مصرف کننده، با تنوع انتخاب بیشتری مواجه شده و قیمت های 
جذاب تری را شــاهد خواهد بود و لزوما به مسیر پرآسیب کانال های 

غیررسمی هدایت نخواهد شد.

داوود صفی خانی

 اعتماد مصرف كننده 
در مسیر آسیب

در جریان واردات صورت گرفته در ســال جاری، گوشی تلفن همراه با 
بیش از 1.4میلیارد دالر همواره در صدر واردات قرار داشته و بعد از آن 

هر یک از کاالهای اساسی قرار دارند.
به گزارش ایسنا، گرچه از ســال 13۹۷ و با تغییر سیاست ارزی دولت 
به تدریج واردات بســیار محدود و عمدتا در قالب کاالهای اساسی در 
25گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این 

بین کاالیی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
در بین اقالم در صدر واردات قرار دارد. 

بررسی روند واردات طبق آمار گمرک ایران نیز این موضوع را تایید کرده 
و نشان می دهد که در چهار ماه ابتدایی سال جاری که مجموع تجارت 
خارجی ایران در صادرات و واردات حدود 2۹میلیارد دالر بوده، حدود 
14میلیارد دالر آن واردات است و از این میزان 1.156میلیارد دالر به 

واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته است که در مقایسه با مدت 
سال قبل 102درصد از نظر ارزش و 50درصد از لحاظ وزنی رشد دارد.

در همین دوره، باز هم گوشــی تلفن همراه نسبت به سایر اقالم بیشتر 
وارد شده و در رتبه اول است. طبق آمار 23۹میلیون دالر واردات گوشی 
تلفن همراه صورت گرفته که با اختالف زیادی پس از آن اقالم اساسی 

قرار دارد. 
بر این اساس، مجموع واردات گوشی موبایل در پنج ماهه ابتدایی سال به 
بیش از 1.4میلیارد دالر می رسد که رقم قابل توجهی در واردات ایران که 
عمدتا محدود به کاالهای اساسی و مواد تولیدی است به شمار می رود.

واردات گوشی موبایل بیشتر از كاالی اساسی
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مدیریت گذرگاه ایمن مرزی )ُمگام( مبحثی حســاس 
در پیش نویس »طرح قانون حمایــت از حقوق کاربران 
و خدمــات پایه کاربــردِی فضای مجازی« اســت زیرا 
تهیه کنندگان طرح مذکور، مدیریت گذرگاه ایمن مرزی 
)ُمگام( را به کارگروهی هفت نفره ســپرده اند، متشکل 
از رییس مرکز ملی فضــای مجازی که همچنین رییس 
کارگروه ُمگام اســت، به عالوه نمایندگانی از شش نهاد 

حاکمیتی و دولتی دیگر، به شرح زیر:
  نماینده ستاد کل نیروهای مسلح؛ او مسوولیت کالن 
اِعمال مصوبات کارگروه ُمگام را بر عهده دارد و عالوه بر 
آن، وظیفه دارد بین دستگاه های مرتبط، هماهنگی های 
الزم برای اجرای مصوبات کارگروه ُمــگام را ایجاد کند 
و باز فراتر از آن: بر ُحســن اجرای امــور محوله، نظارت 
داشته باشد. وظیفه دیگری که در ماده 10 بر عهده ستاد 
کل نیروهای مســلح و درنتیجه بر عهده نماینده ستاد 
گذاشته شده بیان می کند که نظام دسترسی، تکالیف و 
صالحیت هاي دستگاه هاي مرتبط در گذرگاه هاي ایمن 
مرزي و آیین نامه هاي الزم براي اجراي مصوبات کارگروه، 
مبتنی بر سیاست هاي مصوب شوراي عالی فضاي مجازي 
به پیشنهاد ستاد کل نیروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه 
به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی 
خواهد رســید!!! ]حال اگر »نظام دسترســی، تکالیف و 
صالحیت هاي دســتگاه هاي مرتبــط در گذرگاه هاي 
ایمن مرزي و آیین نامه هــاي الزم براي اجراي مصوبات 
کارگروه« در کمیســیون عالی تنظیــم مقررات فضای 
مجازي به تصویب نرســید، یا چیزی به تصویب رسید 
که مورد نظر ســتاد کل نیروهای مسلح نیست، چه می 
شــود؟- خدا می داند![ در هر صورت، مسوولیت کالن 
اِعمال مصوبات کارگروه مدیریــت گذرگاه ایمن مرزي، 
ایجاد هماهنگی هاي الزم بین دســتگاه هاي مرتبط در 
اجراي مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجراي آنها، تنها 
به عهده نماینده ســتاد کل نیروهاي مسلح است و همه 
دستگاه هاي مرتبط موظفند در اجراي مصوبات کارگروه 
در هماهنگی کامل با ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس 
نظام و آیین نامه مذکور عمل کنند. احاله این وظایف بسیار 
سنگین به نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، در شرایطی 

است که او رییس کارگروه ُمگام نیست و ریاست کارگروه 
بر عهده نماینده مرکز ملی فضای مجازی است. سوال این 
است که چرا ستاد کل نیروهای مسلح، خود رأسا ریاست 

کارگروه مگام را نمی پذیرد؟
   نماینده سازمان اطالعات سپاه؛ مسوولیت او در کارگروه 
مگام هنوز تعریف نشــده، ولی همان طور که از نام این 
سازمان بر می آید؛ به نظر می رسد کارکرد احتمالی نماینده 
سازمان اطالعات ســپاه، گردآوری اطالعات حاکمیتی، 
یعنی اطالعاتی است که ضامن بقای نظام کل، نهادهایی 

فراتر از سه قوه و فراتر از دولت هستند.
   نماینده وزارت اطالعات؛ برای نماینده وزارت اطالعات 
نیز هنوز مسوولیت مشــخصی در کارگروه مگام تعریف 
نشــده ولی به گمانم کارکرد احتمالی او هم جمع آوری 
اطالعات اســت؛ منتها نــه اطالعاتــی حاکمیتی بلکه 
جمع آوری »اطالعات دولتی«، یعنی اطالعاتی که برای 
رییس جمهور وزارتخانه های تحت نظارت او، »حساس« 

به نظر می رسند؛ 
   نماینده وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات؛ عمده 
مســوولیت های نماینده این وزارتخانه در طرح صیانت 
)تبصره 2 ذیل ماده 10( مشخص شــده است. او دارای 
مسوولیت در امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه ایمن 
مرزی است؛ تبصره مذکور همچنین مصادیق امور فنی و 
اجرایی را بــرای او و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
این چنین بیان می کند: راه اندازی، نگهداری، بهره برداری، 
ایجاد دسترسی )!؟(، توسعه و ارتقاي گذرگاه ایمن مرزی. 
در حالی که منظور از »ایجاد دسترسی«، تامین پهنای 
باند الزم برای ارتباطات بین المللی شبکه ملی اطالعات و 

ترانزیت کشوری است. 
   نماینده ســازمان پدافند غیر عامل؛ مسوولیت او هم 
در کارگروه مگام نامشخص اســت؛ اما اگر کارکرد او را از 
هدف سازمان پدافند غیرعامل مشتق کنیم، وظیفه اش، 
دفاع در مقابل حمالت ســایبری، جلوگیــری از تلفات 
انسانی و پیشگیری از وارد آمدن خسارات نشات گرفته 
از حمالت سایبری به تاسیسات حیاتی و حساس نظام و 
جامعه مدنی و به حداقل رساندن تلفات و خسارات مذکور 
با استفاده از ابزارهایی غیرنظامی است. البته باید توجه 
داشت که حدود یک سال پیش، یعنی روز 2۷ مرداد ماه 
13۹۹ از طرف ستاد کل نیروهای مسلح، برای اولین بار، 
هشداری رسانه ای شد با این مضمون که اگر عملیات های 
سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور، به آستانه حمله 
مسلحانه متعارف ارتقا یابند، نیروهای مسلح ایران، حق 
دفاع مشروع دارند و دفاع در مقابل تهدیدات سایبری را 

حق خود می دانند. پس از 2۷ مرداد 13۹۹ این پرسش 
حقوقی/قانونی پیش آمده است که آیا ستاد کل نیروهای 
مسلح خود رأسا وظیفه دفاع سایبری را بر عهده دارد؟ یا 
سازمان پدافند غیرعامل، موظف به دفاع سایبری است؟ 
از ترکیب اعضای کارگروه مگفا چنین به نظر می رسد که 
پاســخ تدوین کنندگان طرح به این موضوع، این است: 
هردو! هم ستاد کل نیروهای مسلح و هم سازمان پدافند 
غیرعامل موظفند با تقسیم کار بین خود، به دفاع سایبری 
بپردازند. در نگارش بعدی طرح، شاید ناجا هم به عضویت 

کارگروه درآید. 
   و باالخره، نماینده قوه قضاییــه؛ کارکرد نماینده این 
قوه نیز معلوم نیســت؛ اما در ماده 11 پیش نویس طرح 
صیانت آمده است که در قوه قضاییه باید کمیته اجرای 
اصل 25 قانون در فضای مجازی اساســی تاسیس شود! 
می توان حدس زد که یکی از وظایف نماینده قوه قضاییه در 
کارگروه مگام، تبادل اطالعات میان کارگروه مگام و کمیته 
اجرای اصل 25 قانون در فضای مجازی باشد. در ضمن 
اصل 25 قانون اساسی به زباِن »پیشافاوا«ی رایج در زمان 
خود، می گوید: »بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش 
کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، 
سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر 

گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.«
مدیریتگذرگاهایمنمرزیچقدرایمناست

واقعیت این است که مگام کنونی کشور برای ارتباطات 
اینترنتــی و داده ای در مقابل حــوادث ناگوار و حمالت 
سایبری اصال ایمن نیســت! چرا؟ به چند دلیل؛ یکی از 

دالیل ایمن نبودن مگام، این است که مگام کنونی کشور 
برای ارتباطات اینترنتی و داده ای در یک مکان متمرکز 
است و ایمنی تاسیسات ارتباطی کشور در صورت تمرکز 
مگام در یک مکان، بســیار کم و اندک است. به عبارت 
دیگر کشــورها و شــرکت هایی که گذرگاه های مرزی 
ارتباطات اینترنتی و داده ای را در پهنه ای گسترده پراکنده 
می کنند، از ایمنی بیشتری بهره می برند. لذا در طراحی 
مگام، مهندسان شبکه سازی در اغلب کشورها از دو اصِل 
Diversity فنی و Diversity جغرافیایی استفاده 

می کنند.
به همین دلیل، هیچ کشوری در جهان، غیر از ایران، مگام 

ارتباطات اینترنتی و داده ای خود را در یک نقطه متمرکز 
نکرده است. 

چراایرانازلحاظتمرکزمگامکشوردریک
نقطه،درجهانبیهمتاویگانهاست

متمرکز شدن مگام کنونی کشور برای ارتباطات اینترنتی 
و داده ای در یک نقطه، چندان آگاهانه صورت نگرفته بلکه 
در پی تصمیماتی خاص در برنامه پنج ساله سوم توسعه 
به صورت ناخواسته و اجتناب ناپذیر، به مرور زمان شکل 
گرفته و به صورت کنونی رخ داده است: تدوین کنندگان 
برنامه پنج ساله سوم توسعه که می خواستند شرایط تبدیل 
شرکت دولتی مخابرات ایران به شرکتی خصوصی را در 
برنامه پنج ساله چهارم توسعه از پیش آماده کنند، آمدند 
دو اصطالح »شبکه های مادر مخابراتی« و »شبکه های 
غیرمادر مخابراتــی« را از خود جعل کردند و براســاس 
تعریف هریک از این دو اصطالح مجعول، »شــبکه های 
مادر مخابراتی« را حاکمیتی قلمداد و شرکت مخابرات 
دولتی ایران را به دو شــرکت، یکی شــرکت ارتباطات 
زیرساخت )حاکمیتی( و دیگری شرکت مخابرات ایران 

)خصوصی سازی شده( تقسیم کردند.
مزیتوعیبمتمرکزبودنمگام

اول اینکه ایمنی در کنار امنیت، مطلوب است. دوم اینکه 
مطلوبیت نســبی متمرکز بودن مگام، سهولت در قطع 
ســریع ارتباطات بین المللی اســت. پس اگر استراتژی 
مدیریت ارتباطات یک کشور یا یک شرکت، سهولت قطع 
و ایجاد انسداد ارتباطات اینترنتی و داده ای باشد، متمرکز 
بودن مگام، امری مطلوب است. ولی اگر کشوری و شرکتی 
دارای اســتراتژی استفاده هرچه بیشــتر، گسترده تر و 
ایمن تر از اینترنت باشد، هیچ وقت، آگاهانه سراغ استراتژی 
متمرکزسازی مگام و محدودسازی تعداد نقاط کنترل 

ارتباطات اینترنتی و داده ای نمی رود.
درایرانچندمگامموجوداست

واقعیت این اســت که مگام موجود در شرکت ارتباطات 
زیرساخت برای ارتباطات اینترنتی تنها یکی از چند نمونه 
شناخته شده آن از منظر شــرکت ارتباطات زیرساخت 
است، یعنی در کشور، مگام هایی هم هستند که از منظر 
شرکت ارتباطات زیرساخت شناخته شــده اما خارج از 
مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت هستند و مگام هایی 
هم در جاهایی از کشــور موجودند که از نظر شــرکت 
ارتباطات زیرساخت اصال رسمیت ندارند و شناخته شده 

هم نیستند!
نتیجه: بگرد تا بگردیم! بحث شیرین طرح صیانت، بسیار 

آموزنده است و البته که هنوز ادامه دارد.

نقطهبحرانیطرحصیانت؛کارگروهمدیریتگذرگاهایمنمرزی

سال138۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 13۹4 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 15 اسفند 1384 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 13۹5 به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 13۹6 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 13۹۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 13۹6 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 13۹6 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 13۹6 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 13۹3 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹4 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹5 وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه 13۹5، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در 21 تیر مــاه 13۹4 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

23 تیر ماه 13۹۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
13۹4 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 13۹۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده 5۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 3۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 13۹۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
28 اردیبهشــت ماه ســال 13۹۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

واقعیت این است که مگام کنونی 
کشور برای ارتباطات اینترنتی و 
داده ای در مقابل حوادث ناگوار و 
حمالت سایبری اصال ایمن نیست! 
چرا؟ به چند دلیل؛ یکی از دالیل 
ایمن نبودن مگام، این است که 

مگام کنونی کشور برای ارتباطات 
اینترنتی و داده ای در یک مکان 
متمرکز است و ایمنی تاسیسات 
ارتباطی کشور در صورت تمرکز 
مگام در یک مکان، بسیار کم و 

اندک است
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شــرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاســارگاد آریان یا همان فناپ، از 
معروف ترین و بزرگ ترین شرکت های فناوری اطالعات کشور است که از 
دی ماه سال 84، فعالیتش را شروع کرد و »جوانمردی« پس از یک سال به 

ورود به این شرکت از همان  ابتدا تاکنون سکاندار این شرکت، بوده است.  
هرچند فناپ در ابتدا صرفا در جهت پاسخ به نیازهای فناورانه بانک پاسارگاد 
فعالیت خود را آغاز کرد ولی به تدریج با توسعه خدمات و محصوالتش، پا را 
از حوزه بانکداری و پرداخت، فراتر گذاشت و امروز در بسیاری از حوزه های 
فناوری اطالعات کشور دســتی بر آتش دارد؛ به نحوی که در گفت وگویی 
قدیمی در سال ۹4، مدیرعامل فعلی این هلدینگ، یکی از مهم ترین مسایل 
فناپ را قائل نبودن به برنامه تجاری خودش عنوان می کند و ادامه می دهد 
اگر می خواست در این برنامه تجاری، مشابه شرکت های IT در کنار بانک ها 
حرکت کند، به شرکتی تبدیل می شــد که کارش محدود به خرید، تعمیر 
و نگهداری بود یا در نهایِت ابتکار، شرکتی بود که نرم افزار بانکی نیز نوشته 
است.  اگر فناپ را از منظر پاسارگادی نگاه کنید، به نوعی آینه بخشی از آرزوها 
و اراده های دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد است. او از روز اول فناپ، 
همیشه می گفت فناپ باید شرکت شماره یک IT کشور باشد، جهانی فکر کند 
و اصال نباید به کسب وکار هایی که بانک در اختیار شرکت می گذارد، محدود و 
منحصر شود. گویا این نقشه راه، همین شد که اکنون از هلدینگ فناپ سراغ 
داریم.  از همین رو، در این میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع »نقد و بررسی عملکرد هلدینگ فناوری 
فناپ« که با حضور شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ و کیوان 
جامه بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت های این هلدینگ برگزار 
شد، عملکرد و برنامه های آتی فناپ، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل 

این گفت وگو، پیش روی شماست. 
پارسالدرچنینروزهایی،یکبرنامهدرخدمتآقایجوانمردی
بودیم.آنموقعپرسنلفناپ،4500نفربودوامروزبه5200نفررسیده
است؛یعنیبرخالفبسیاریازشرکتهاییکهبهواسطهمشكالت،
تعدیلنیروداشتند،700نفربهمجموعهشمااضافهشدهاست.لطفا
بهاختصاردربارهوضعیتعملكردشرکتهایزیرمجموعههلدینگ
فناپتوضیحدهید.اینشــرکتها،هرکدامچهنقشیدرحوزه

فناوریبانکپاسارگادایفامیکنند؟
جامهبزرگ: رشد تعداد همکاران و سرمایه انسانی، طبق برنامه  پنج ساله ای 
که تا افق 1404 تدوین شده، پیش می رود و تا آن زمان حداقل 10هزار نفر 
همکار در فناپ خواهیم داشت. کرونا، مسایلی به وجود آورد و برای برخی 
کسب وکارها مشکالت جدی و برای برخی دیگر، فرصت ایجاد کرد. با این 
حال، این رشد سرمایه انسانی، طبق برنامه جلو می رود. شرکت های گروه را 
تحت چهار حوزه تقسیم بندی کردیم. در این خصوص، اصطالحی در گروه 
 Lifeداریم که مخفف چهار حوزه کسب وکار شامل LIFT به نام برنامه فناپ
style، Industrial،Fintech  و Telecom اســت. شرکت ها هم 
در این چهار حوزه، دسته بندی شــد اند. ابتدا از F شروع می کنم. فین تک، 
خاستگاه اصلی گروه فناپ در گروه مالی پاسارگاد بوده است. در این بخش، 
مجموعه داتین، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، شرکت داتکس و شرکت پارسا 
مشغول به فعالیت هستند. سال گذشته، داتین، درگیر پروژه مهاجرت بانک 
سپه و بانک های نظامی بعدی بود. چون شما دو برنامه را به داتین اختصاص 
دادید، به آن ورود نمی کنم. شرکت PSP حدود سه سال است که از بانک 
به گروه فناپ منتقل شد و فناپ، سهام آن را تملک کرد. جایگاه این شرکت در 
شاپرک، از رنکینگ هشتم به ششم رسیده و یکی از متنوع ترین پورتفوهای 
بانکی را در شرکت های PSP به خود اختصاص داده است. شرکت دیگر در 
حوزه تلکام، فناپ تلکام است. این شرکت، جزو معدود شرکت های خصوصی 
است که زیرساخت مخابراتی مستقل خود را از شبکه شرکت مخابرات ایران 
در شهرهای مختلف توسعه می دهد و البته بخش عمده برنامه آن، در شهرهای 
جدید و مناطق کمتر توسعه یافته است. در حال حاضر، منطقه آزاد کیش و 
انزلی، تکمیل شده و سراغ یک سری کالن شهرها مانند رشت هم رفته ایم و 
پروژه فیبر آن تا دو سه ماه آینده تمام می شود. در حوزه تلکام، مجموعه زی تل 
را داریم که یکی از پروایدرهای TD LTE در تهران، کرج و لواسان است و 
برنامه تجاری آن، عمال سال گذشته شروع شد. اتفاق خوبی که پایان سال 
افتاد، این بود که واجد شرایط دریافت مجوز موبیلیتی و 5G شد و امیدواریم 
طی یکی دو ماه آینده بتواند سرویس 5G خود را راه اندازی کند. در حوزه 
Industrial، مجموعه فناپ تک را داریم. در این زمینه، کارخانه تولیدی 
اروند را در منطقه آزاد اروند، خردادماه امسال افتتاح کردیم و به بهره برداری 
رساندیم. کار اولیه آن، تولید تجهیزات بانکی و پرداخت بوده اما در قدم های 
بعدی، تجهیزات دیگر موردنیاز شرکت های گروه مانند مودم های مخابراتی 
و اندروید باکس برای حوزه تلکام و Life style در دستورکار دارد و عمال 
یک مجموعه تولید دیوایس های دیجیتال خواهد شد. شرکت دیگر، مجموعه 
فناپ زیرساخت است که کار خود را با پیمانکاری پروژه های بزرگ IT در کشور 
 ERP شهر هوشمند و پروژه بزرگ ،ITS شروع کرد. در این بخش حوزه
را که تا سال گذشته در داخل خود فناپ مدیریت می شد، دنبال می کنیم و 
آن را به فناپ زیرساخت منتقل کردیم تا به عنوان شرکت تخصصی در حوزه 

فناور ی های صنعتی فعالیت کند. ما حدود 10 تا 12 شرکت اصلی داریم و اگر 
قرار باشد به همه آنها اشاره کنم، فرصت برنامه گرفته می شود. شرکت دیگر 
شناسا، مجموعه VC گروه مالی پاســارگاد است که توسط فناپ تاسیس 
شده و موضوع شتاب دهی کسب وکارهای نوبنیاد را دنبال می کند. مجموعه 
فناپ پالس را در حوزه Life style داریم که ســال های گذشته در حوزه 
VAS متمرکز بود و االن با توجه به تغییر و تحوالتی که در آن صنعت اتفاق 
افتاده، روی فناوری های آموزشی، متمرکز است. امیدوارم طی دو سه هفته 
آینده، راه اندازی اولین محصول پلتفرم آموزشی این مجموعه را در اکوسیستم، 
اطالع رسانی کنیم. مجموعه دیگری به نام پادرو داریم که در حوزه تجارت 
اجتماعی )social commerce( متمرکز اســت و احتماال دوستان، 
اخبار آن را در ماه های گذشته شنیده اند. مجموعه دیگر، باران تلکام است که 
در حوزه IPTV و VOD فعالیت می کند. البته قبال با برند آیو فعال بود و در 

این مجموعه نیز در نیمه دوم سال، تغییر و تحوالتی خواهیم داشت.
همانطورکهدرمقدمهبرنامهذکرشد،فناپتنهاهلدینگ
فناوریاستکهمدیرعاملبانک،رییسهیاتمدیرهآنجاهمهست.
فكرمیکنمسال94،درمصاحبهایباروزنامهدنیایاقتصاداشاره
کردیدآقایقاسمی،درآنزمان،بهاینكهفناپفقطدریکحوزه
کارکند،قائلنبودهوتاکنونهمباهمانرویكردپیشرفتیدوطی
سالهایگذشته،درحوزههایمختلفیسرمایهگذاریکردید.اگر
محرمانهنیست،لطفابفرماییدحجمسرمایهگذاریهایفناپدر

دهه1390ومیزانبازگشتسرمایهچقدربودهاست؟
جوانمردی: ابتدا نکته ای را درخصــوص مقدمه میزگرد تصحیح کنم. در 
مقدمه اشاره شد بنده از ابتدا مدیرعامل فناپ بودم که این طور نیست. من 
در اول شهریور 1385 یعنی ۹ ماه بعد از تاسیس فناپ به مجموعه پیوستم و 
یک سال بعدتر از آن افتخار مدیرعاملی مجموعه را پیدا کردم. آقای کشاورز 
که از موسسان مجموعه هستند، اولین مدیرعامل فناپ بودند. درخصوص 
سوال جنابعالی، آقای دکتر قاسمی، چون از ابتدا نگاه خاصی به حوزه فناوری 
داشتند و نگاه ابزاری به فناوری را حداقلی می دیدند، با نگاه توسعه ای، ماموریت 
ایجاد و توسعه شرکت فناپ را به تیم موسس واگذار کردند و طی این سال ها، 
هر گونه پشتیبانی و راهنمایی را از مجموعه داشته اند، چون به نقش متفاوت 
فناوری قائل بودند. امروز هم که شعار مجموعه »سکوی خلق آینده« است، 
فکر می کنم برای راهبری چنین برنامه ای، شخصی شایسته تر از ایشان برای 
ریاست هیات مدیره نیست. با همین نگاه، توسعه را در مجموعه هلدینگ 
فناپ دنبال کردند. آگاهی از صنعت های اثرگذار و توجه به بنچ مارک ها در 
دنیا، میزان سرمایه گذاری آنها، اینکه االن چه حجمی از بازار را به خودشان 
اختصاص داده اند، چند متخصص را درگیر کارشان کرده اند و چه نقشی در 
اقتصاد و GDP کشور داشته اند، نشان می دهد آن صنعت، چقدر تاثیرگذار 
است. وقتی به صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی یا معدن، 
سالمت و هر صنعت دیگر نگاه کنید که بخشی از تولید ناخالص داخلی را به 
خود اختصاص داده، اعداد و ارقام با شما صحبت می کنند اما وقتی وارد حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات می شویم، شاید بیشترین سرمایه گذاری ها بر 
بسترهای فیزیکی و حوزه ارتباطات یا CT متمرکز شده و عمال این شکاف 
بزرگ از سال های گذشته باعث شده، صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
ما، آن گونه که باید و شاید، رشد نکند و در حالی که می تواند در حوزه ایجاد 
مزیت های رقابتی و کمک به توسعه تمامی صنایع دیگر یا آنچه امروز درباره 
اقتصاد دیجیتالی صحبت می کنیم، موجب جهش کشور شود، این اتفاق 
رخ نداده است. همه این ها ناشی از این است که به اندازه کافی، در این حوزه، 
سرمایه گذاری نشده اســت. مجموعه فناپ با 150میلیون تومان سرمایه 
تاسیس شد و عمال در روند رشد و فعالیت خودمان، افزایش سرمایه مان تا هفت 
هشت سال اول، ناشی از تجمیع سودها و به سرمایه بردن آنها بوده است. بعد از 
استقرار نرم افزار جامع بانکی و موفقیت دو سه محصول اولیه، به نوعی خودمان 

را شایسته اعتماد بیشتر گروه مالی پاسارگارد قرار دادیم، روند افزایش سرمایه 
توسعه یافت و سهامداران، سرمایه ما را از حدود 120 تا 130 میلیارد تومان 
با آورده نقدی، به 250میلیارد تومان رساندند که همچنان سرمایه ثبت شده 
ماست. در سال گذشته، با توجه به برنامه پنج ساله  برای توسعه کسب وکارها 
و تایید سهامداران مجموعه، افزایش سرمایه به 1100میلیارد تومان را در 
دستورکار قرار دادیم که عمال سرمایه گذاران، سرمایه شان را تادیه کردند. 
چون نگاه ما این بوده که باید برای توسعه، اقداماتی انجام دهیم تا همزمان 
کسب وکارهای ما امکان پذیر نیز باشند و اگر سرمایه گذار، منابع خود را به 
کسب وکارهای ما اختصاص می دهد، حداقل پاسخگوی نرخ تامین مالی رایج 
بازار کشور باشد، ما بخش جدی از کسب وکارهای مان را که به بلوغ می رسند 
و از حالت ســرمایه گذاری اولیه خارج می شوند، با تسهیالتی که بانک های 
مختلف از نظام بانکی کشور می گیرند و ما نیز دریافت می کنیم، پیش می بریم. 
وقتی به صورت های مالی ما نگاه کنید، این امر، نشان می دهد مجموعا آنچه 
درخصوص منابع مالی برای توسعه کسب وکارهای مختلف به خدمت گرفته 
شده، بیش از 2هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است. این 
موارد، بیانگر این است که مجموعه فناپ، سودآور بوده است. صورت های مالی 
ما شفاف و حسابرسی شده روی سامانه کدال بورس موجود است و سودهای 
تسهیالتی که اخذ کردیم، پرداخت کردیم و پاسخگوی تامین کنندگان مالی 
بوده ایم. برای افق پیش رو و اینکه بتوانیم به برنامه های توسعه ای خود برسیم، 

باید به روش های مختلف بتوانیم برنامه های تامین مالی مان را دنبال کنیم.
بهبازگشــتســرمایهبایکعددکلوعددکلدیگردر
حاشیهسودیکهبرگشته،اشارهنكردید.دراینسالها،چقدر

سرمایهگذاریکردیدوچقدرسودداشتید؟
جوانمردی: عرض کردم ما روند تدریجی داشــتیم. وقتی اولین بار برای 
ما تامین سرمایه شد، از ســودمان مدام افزایش سرمایه دادیم. امروز وقتی 
که به 1100میلیارد تومان سرمایه رسیدیم، شــاید حدود یک سوم آن، از 
سودهایی که داشتیم، تامین شده و بخشی دیگر،fresh money بوده 
که سرمایه گذارها اختصاص داده اند. البته این موضوع، به جز تادیه هزینه 

تسهیالت است. 
جامهبزرگ:اگر فکر می کنید بنده با ارایه یک سری عدد و رقم از عملکرد سال 

۹۹ می توانم در این زمینه کمک کنم، خدمت تان عرض کنم. 
بلهحتما.بفرمایید.

جامهبزرگ: در سال ۹۹، مجموع درآمد شــرکت های گروه فناپ، حدود 
3400 میلیارد تومان بوده که حدود 14 درصد آن، درآمدهای درون گروهی 
بوده و قاعدتا در صورت های مالی تلفیقی حذف می شود. ما سال گذشته، 
2۹۷0 میلیارد تومان، درآمد داشــتیم و سود تلفیقی گروه نیز حدود 285 
میلیارد تومان بوده است؛ یعنی قبل از ثبت افزایش سرمایه، شرکت، بیش از 
سرمایه ثبتی قبلی، 250 میلیارد تومان، فقط در سال ۹۹، سودآوری داشته 
است. از لحاظ رشد، سال گذشته، گروه فناپ نسبت به سال قبل تر، ۹8 درصد 
رشد درآمد داشته و بازده حقوق مالکانه آن نسبت به سال ۹8، تقریبا سه برابر 
شده است. درباره شرکت ها و ســودهای آنها نیز با جزییات بیشتر می توان 
صحبت کرد. ضمن اینکه آقای جوانمــردی هم فرمودند صورت  های مالی 
همه شرکت های گروه، هم شش  ماهه و هم پایان دوره، بر روی کدال منتشر 
شده و هزینه کردها، تسهیالت، دارایی ها و درآمدها با جزییات در دسترس 

عموم قرار دارد.
همانطورکهاشارهکردیدچونبانک،بورسیاست،اطالعات
مالیگروهفناپرویکدالموجوداست.فناپجزءشفافترین
هلدینگهایفناوریدرکشوروجزءبهترینهادراینحوزهاست.
تابهحالهمنشنیدهامحاشیهمالی،پیراموناینگروهباشد.دراین
رابطه،یكیازحوزههاییکهدرمجموعههلدینگفناپ،بهتازگی
برایسرمایهگذاریورودکردهاید،نامآنرا»اَبَرپروژهمرکزداده

ابریکشور«گذاشتهایدکهدرپردیستوسطشرکتزیرساخت
فناپدنبالمیشود.لطفابفرماییدقراراستدراینحوزه،چهمیزان
سرمایهگذاریکنید؟باتوجهبهافزایشقیمتدالروتجهیزات
سختافزاریموردنیازاینپروژه،فكرنمیکنمعددکمیباشد.
برایبازگشتسرمایهاینحوزه،چهتدبیریاندیشیدهشدهاست؟
چوندرحالحاضرایرانسل،همراهاول،شرکتزیرساختوزارت
ارتباطاتوتعدادیدیگرازشرکتهایبخشخصوصی،اقدامبه
ایجاددیتاسنترهادرسالهایاخیرکردندوبانکهایکشورهم
بهصورتجزیرهایبرایخودشاندیتاسنترهاییدارندکهبرخی
درحالتوسعههستندوتعدادیهمبهخاطرقدیمیبودن،درحال
جایگزینیسیستمهایقدیمیهستند.بهنظرمیرسداینکاراز
نظرسرمایهگذاریوبازگشتسرمایه،سادهنباشد.ازآنجاییکهآن
راابرپروژهنامگذاریکردهایدوقراراستباظرفیت600رکدرپارک
فناوریپردیسراهاندازیشود،بفرماییداینظرفیتقراراستبابت

چهچیزیایجادشودوبهکجامیخواهیدسرویسبدهید؟
جامهبزرگ:در ســوال قبلی شــما ابرآروان را از قلم انداختم. ما مجموعه 
ابرآروان را نیز در گروه فنــاپ داریم و عمال یکی از بزرگ ترین ســرویس 
پروایدرهای ابری کشور است و دو سالی است که بعد از سرویس CDN و 
سرویس های امنیتی Ddos protection و امثال آن، خدمت در حوزه 
IaaS را نیز به مجموعه ها ارایه می دهد. بخش زیادی از این زیرساخت به 
اتکای فناوری های ابری و IaaS و PaaS است که هم در مجموعه ابرآروان 
و هم در شرکت های دیگر در حال راه اندازی است. ما فکر می کنیم روند رشد 
اقتصاد دیجیتال و تقاضاهایی که در ســال های آینده در حوزه زیرساخت 
ایجاد می شود، اتفاقا به خاطر همین افزایش سرسام آور هزینه های دالری، 
تقاضا برای سرویس های IaaS و as a service دریافت کردن خدمات 
سخت افزاری و پردازشی، به شدت افزایش پیدا می کند. البته به جز 600 رک، 
مجموعه ابرآروان نیز در فرودگاه پیام، دیتاسنتر دیگری تجهیز می کند. اگر 
در مجموعه هایی مانند همراه اول و ایرانسل هم به بهره برداری برسند، تقریبا 
مطمئنم همچنان تقاضای جدی برای خدمات ابری در کشور وجود خواهد 
داشت. در هیچ مرکز داده ای، امکان اینکه بتوانید 20 یا 30 رک خالی پیدا 
کنید تا سرویس بگیرید، وجود ندارد. شاید مراکز داده فعلی به صورت محدود 
در حد یک یا دو رک، ظرفیت خالی داشته باشند ولی برای پروژه های بزرگ 
و خدمات ابری، اصال چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. پروژه 600رک در 
کشور، بی نظیر است و سرمایه گذاری زیادی الزم دارد. تا پایان پروژه، رقمی 
حدود ۷500میلیارد تومان باید در این زمینه سرمایه گذاری شود که البته 
چون پروژه، فاز به فاز پیش بینی شده، بخشی از آن از محل درآمدهای پروژه، 
سرمایه گذاری می شود. در این زمینه، حوزه سیویل عملیات تقریبا تمام شده 
و طراحی ها و ثبت سفارش ها نیز انجام شده است. امیدواریم در فصل بهار 
بتوانیم 100رک اول پروژه را به بهره برداری برسانیم. درباره ظرفیت، فرض ما 
این بوده که از این 600رک، حدود 80رک، رک های پشتیبان است و حدود 
520رک، عملیاتی است. شاید حدود 65درصد از این ظرفیت، به خود گروه 
مالی پاسارگاد، فناپ و پروژه های آن اختصاص یابد و خودشان مشتری اولیه 
باشند! حدود 35درصد نیز برای مشتریانی است که قصد ندارند از پلتفرم های 
ابری فناپ استفاده کنند و صرفا دنبال Colocation و سرویس هاستینگ 
هستند. در این دیتاسنتر، تمرکز بیشتر روی خدمات ابری است. امیدوارم پروژه 

در برنامه سه ساله زمان بندی به بهره برداری برسد.
تفاوتابرآروانباشرکتزیرساختدرحوزهایجاددیتاسنتر
چیست؟اشارهکردیدابرآرواندرمنطقهاقتصادیپیامدرحال
ایجاددیتاسنتربرایخودشاست.چرااینهاموازیباهمدیگر
پیشمیروند؟آیاماموریتهایآنهامتفاوتاستیادرآیندهقرار

استادغامشوند؟
جامهبزرگ:ماموریت آنها متفاوت است. مجموعه زیرساخت، کار طراحی و 
ساخت را انجام می دهد؛ کمااینکه بخش زیادی از پروژه امام علِی دیتاسنتر 
صداوسیما را زیرساخت فناپ انجام داد. همچنین مجموعه زیرساخت برای 
بیمه البرز هم در حال فعالیت اســت. یکی از توانمندی های این مجموعه 
طراحی، تجهیز و راه اندازی مرکز داده است اما بهره برداری توسط مجموعه 
ابرآروان انجام می شود. البته بهره برداری در الیه IaaS است چون بسیاری از 
پلتفرم های فعلی گروه در حال آماده سازی است تا as a service به بازار 
عرضه شود. در اینجا، شرکت های دیگر درگیر هستند. شرکت زیرساخت فناپ 
در الیه قبل از بهره برداری درگیر پروژه است. در پروژه فرودگاه پیام نیز در حوزه 

تجهیز، فناپ زیرساخت، پیمانکار اصلی است.
البتهتوانمالیخوبیپشتسرگروهمالیپاسارگاداستوتامین
مالیاینپروژه،قطعادچارمشكلنمیشوداماشایداینفرایندبا
ایجادکنسرسیومیمتشكلازمجموعههایدیگرتسهیلشود.ما
دربرنامههایعصرپرداختازاینصحبتمیکنیمکهچرابانکها
بهصورتجزیرهایبرایخودشانهزینهودیتاسنترایجادمیکنند.
اینکار،هزینههایپرسنلی،هزینههایساختمان،کولینگوغیره
راافزایشمیدهد.درصورتیکهاگرهمگیتجمیعشوندوهربانكی

فناپازبازیگریتابازیسازیدرعرصههلدینگهایفناوریبانکی
راهاندازیسرویس5Gدرشرکتهایزیرمجموعه؛نیمهدوم1400
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بهاندازهخودشسرمایهگذاریکند،کمکبزرگیبهسرشكنشدن
هزینههامیکند.آیابهترنبودفناپباایجادکنسرسیوم،موضوع
اَبَرپروژهمرکزدادهابریراجلومیبردیااگراینکارراانجامدادهوبه

جایینرسیده،بفرمایید.
جامهبزرگ:اوال نیاز بانک ها در حوزه دیتاسنتر، قدری متفاوت است؛ هم به 
لحاظ SLA موردنیاز و هم به دلیل سطح دسترسی و مسایل امنیتی که آن 
هم بخشی از SLA محسوب می شود. طراحی پروژه دیتاسنتر پردیس به 
شکلی است که حدود 20 تا 25 درصد رک ها، در قالب سیلوها یا سوییت های 
مجزا، طراحی شده که اتفاقا بازار اولیه آن همین بانک هایی است که تمایل 
دارند دیتاسنتر اختصاصی داشته باشند اما نیاز آنها در حد 20رک و 30رک 
است. در ابتدای طراحی پروژه، از طریق کانون بانک های خصوصی، به عمده 
بانک ها، اطالع رسانی انجام شــد اما با بررسی انجام شده مالحظه کردیم تا 
دوستان شرایط را ببینند و ورود کنند، ممکن است در تصمیم گیری، تاخیر 
ایجاد شود، لذا پروژه را شروع کردیم. البته در طراحی ها این ظرفیت دیده 
شده که بخشی از این زیرساخت در قالب سرویس کولوکیشن برای مواردی 
مانند disaster، پشتیبانی و بکاپ به بانک ها اختصاص داده شود. االن هم 
تعدادی از بانک ها در حال بررسی پروژه هستند. ما برای اینکه زمان را از دست 
ندهیم، پروژه را شروع کردیم و امیدواریم بخش کولوکیشن پروژه را با مدلی که 
اشاره کردید، پیش ببریم. تقریبا دو هفته پیش، در بازدید از مجموعه پردیس4، 
میزبان مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بودیم و واقعا این هدف را دنبال می کنیم. 

باید ببینیم آیا در آینده، بانک های دیگر به این پروژه می پیوندند یا خیر.
معموالسعیمیکننددیتاسنترهاومراکزحساسدیتاییرادر
فضاییایجادکنندکهکمترینآسیبراازنظرزلزلهونظایرآنداشته
باشد.پردیس،رویخطگسلمشااستوشمالتهراندرآننقطه
قراردارد.درزمینهجانماییپروژه،نگرانیندارید؟البتهحتماروی
آنفكرشدهامابههرحالدرایننقطه،ممكناستزلزلهشدیداتفاق
بیفتد.ازاینجهتعرضمیکنمکهبسیاریازشرکتهایبزرگما،
یکدفتردرپردیستاسیسکردهاندکهفكرمیکنمدلیلبزرگآن
فرارمالیاتیومعافیتهاییاستکهدرآنجاوجوددارد.نظرشمارا

دراینزمینهمیشنویم.
جامهبزرگ: درست می فرمایید. البته بنده به جای فرار مالیاتی از تسهیالت 

مالیاتی استفاده می کنم!
بله.هرچندمعافیتهمدرانتهابهفرارمیانجامد!

جامهبزرگ: البته خود آن معافیت هم محل ابهام است. چند وقت پیش 
بخش نامه ای را مالحظه کردم که در سازمان بازرسی هم به دنبال آن بودند و 
شاید نتوان در طوالنی مدت، امیدی به بحث معافیت مالی داشت! درخصوص 
نکته ای که اشاره کردید حتما مطالعات انجام شده است. گسل مشا، یکی از 
ریسک های پروژه است اما در فاز طراحی، این موضوع لحاظ شده و حداقل 
در طراحی و ساخت، تا میزان هشت ریشتر ایمنی لحاظ شده است. البته در 
مکان نمایی پروژه، فقط مطالعات زمین شناسی مطرح نیست و مباحث دیگر 
هم مهم است. حس ما این بود به خاطر ظرفیتی که در خود پردیس وجود 
دارد و امکاناتی که در آنجا مستقر می شود، و اینکه فناپ و شرکت های دیگر در 
آنجا مستقر هستند، پروژه در حد 600رک، در آنجا، توجیه دارد. این تمهیدات 
هم پیش بینی شده و چندان مساله حادی وجود ندارد. اگر شاخص مان صرفا 
تاب آوری زلزله باشد، در ژاپن هیچ دیتاسنتری نباید ساخته می شد! اما آنجا 
هم دیتاسنتر، طراحی و رویدادهایی مانند زلزله به راحتی پاس می شود. از این 
جهت، حداقل در حدی که مطالعات و توان مهندسی داخلی اجازه می داده، 

برای این پروژه، تمهیدات الزم، لحاظ شده است.
بهنكتهدرستیاشارهکردید.ژاپنیهادرهمهچیزآنقدرجلو
افتادهاندکهزلزلههفتوهشتریشتریرابهراحتیردمیکنند
کهگویابرایآنها،تبدیلبهخاطرهشدهچراکهآنجازلزلههایزیادی
رخمیدهد.دربارهمعافیتمالیاتی،هنوزبرایبندهجایسوال
استکهچراشرکتهایبزرگدرچنینکاری،ورودمیکنند؟
پردیس،یکنمونهاست.نمونهدیگراینكهخیلیهادوستدارند
دانشبنیانشوندتامعافیتمالیاتیبگیرند!یکدفترهمدرمنطقه
آزادکیشراهاندازیمیکنندتاآنجاهمبتوانندمعافیتمالیاتی
بگیرند.بهنظرمیرسددولتبایدبرایشرکتهاییکهوضعشان
خوباستودرآمدمناسبیدارند،فكریبكندتابهاینشكل،
بهدنبالمعافیتمالیاتینباشند.هرچندنامآنمعافیتمالیاتی
استامااگرهدفرادنبالکنیم،میبینیمشرکتهابهدنبالفرار

مالیاتیهستند.
جامهبزرگ: فکر می کنم الزم باشد برنامه ای برای سیاست های مالی و مالیاتی 
در حوزه فناوری برگزار شــود. بنده با موضوعات زیادی از این قبیل مواجه 
می شوم که آیا این معافیت ها، قانونی است؟ عادالنه است؟ و سواالتی نظایر آن. 
در کشورهای دیگر، وقتی قرار باشد در یک حوزه، رشد نامتعارف داشته باشید 
نه رشدی که همیشه در اقتصاد رخ می دهد، تسهیلگری ها و ریل گذاری هایی 
صورت می گیرد و از تمام ابزارهای حقوقی، قانونی، مالی و مشوق ها استفاده 
می کنند تا این امر، اتفاق بیفتد اما ما در کشــور، گرته برداری ناقص انجام 
می دهیم. مثال قانونی را تصویب می کنیم و بعد، ســال های زیادی سپری 
می شود بدون اینکه عملکرد و دستاوردهای آن را ارزیابی کنیم یا بدون اینکه 
واحد اندازه گیری داشته باشیم که اگر فالن اتفاق افتاد، اقدام بعدی ما چه باید 
باشد. اگر در کشور، در حوزه فناوری به طور عام و در حوزه اقتصاد دانش بنیان، 
جهش یا رشد نامتعارف نسبت به سایر ارکان اقتصاد داشته باشیم، در اینجا 
هم باید ابزارهای مناسبی تعبیه شود. باید اجازه دهیم اگر شرکت های فناور، 
سودشان را در حوزه فعالیت خودشان، مجددا سرمایه گذاری می کنند و آن را 
از سرمایه گذاری شان خارج نمی کنند و در عرصه تحقیق و توسعه و نیز توسعه 
محصوالت جدید به کار می برند، با این عنوان، معاف کنیم اما اگر ثروتی، ایجاد 

و مدام، تقسیم سود cash out انجام شود و همگی معافیت داشته باشد، ما 
هم با آن موافق نیستیم. با این حال باید اجازه داده شود شرکت ها با سرمایه گذار 

مجدد سودشان، از معافیت ها استفاده کنند.
حرفدرستیاست.اینكهمیگوییماقتصادنفتی،بالیجان
مملكتشده،همیناست.اگرقراراستدرآمدیایجادشود،از
همینحوزههاست.بهگفتهشما،ثروتیکهبهواسطهفناوریایجاد
میشود،اینروزهاشاهدیمکهبخشیبزرگیازآن،ازکشورخارج
میشودوجاهایدیگریمیرودکهنامنمیبرمامارویآن،نام
دانشبنیان،جزیرهکیشوپردیسمیگذارندتامعافیتمالیاتي
داشتهباشندوعمالازاینثروتایجادشده،سهماقتصادکشور
راهمپرداختنمیکنند.بایدبرایاینموضوع،برنامهونشست
مجزابرگزارکنیم.بگذریم...آقایجوانمردی!درسالهایگذشته،
شــاهدبودیمیكیازآرزوهایفارغالتحصیالنتاپدرجهیِک
دانشگاههایخوب،اینبودکهدرمجموعهفناپاستخدامشوند.
طیدورهایهمنیروهایخوبوجواناننخبهایراجذبکردید
کهتعدادیباقیماندندوتعدادیدیگرخارجشدند.اگرمجموعه
عملكردشمارادرسطحمدیرانارشددرزمینهپرورشمدیرانو
جانشینپروریدرسالهایگذشتهموردتوجهقراردهیم،خیلی
جاها،افرادازبیرونبهمدیرانمجموعهفناپاضافهشدهاند.البته
اینموضوع،فقطبههلدینگفنــاپاختصاصنداردودربانک
پاسارگادنیزایناتفاقافتادهاست.مثالدرحوزهفناوری،خانم
میرحســینیازبانکاقتصادنویندرکناربانکپاسارگادقرار
گرفتند.اینكهفناپدرخانوادهخودمدیرانومنابعانسانیخوبی
پرورشمیدهدامادرادامه،اینافرادازمجموعهشماجداشدهو
درخانوادهخودشانازآنهااستفادهنشده،بهچهدلیلاست؟البته

ازعزیزانیکهبودندورفتند،اسمنبردم.
جوانمردی:سوال خیلی خوبی است. ما از زمانی که در مجموعه فناپ کار 
خودمان را شروع کردیم، نگاه مان این بوده که جذب حداکثری قابل اتکا در 
حوزه های مختلف، اعم از مدیریتی، فنی و پشتیبانی در جنبه های مختلف 
فعالیت مان داشته باشیم. همیشه این اتفاق در حوزه های سرمایه های انسانی 
ما رخ داده که چه در هلدینگ و چه در مجموعه شرکت ها، چند کاندیدای 
شایسته و احراز صالحیت شده داشته باشیم. ما در مجموعه فناپ، از روز اول 
نگاه مان این بوده که مجموعه ای از استعدادها را در حوزه های فنی، مدیریتی، 
پشتیبانی و تمام دیسیپلین های مختلفی که مجموعه در وضع فعلی و افق 
پیش رو نیاز دارد، داشته باشیم. به همین خاطر خوشبختانه مجموعه همکاران 
در کنار ما بودند، رشد کردند و شایسته احراز پست های مختلف شدند اما با 
توجه به اینکه ما کسب وکارهای مختلف و سبد متنوعی از کسب وکارها را 
داریم که هرکدام شان در چرخه حیات خودشان در نقطه خاصی قرار گرفتند 
و به تناسب آن باید همکارانی را داشته باشیم، بعضا برای راهبری بهتر آن 
کسب وکار در سطوح مختلف، از بیرون مجموعه نیز نیروهایی را جذب کردیم. 
این امر، یک سیاست است به این دلیل که به یک حلقه بسته از همکاران مان 
بسنده نکنیم و همیشه استعدادها و توانمندی های بیرونی را هم به مجموعه 
دعوت کنیم. با افتخار می گوییم جمع کثیری از همکاران امروز ما، دیروز، در 
شرکت های مختلف اعم از استارت آپ ها، SME ها و شرکت هایی با مقیاس 
بزرگ، در داخل یا خارج از کشور مشغول به فعالیت بوده اند. این موضوع را جزو 
ماموریت مان می دانیم و به همین دلیل بعضا فناپ را به عنوان مدرسه فناپ 
یا مکتب فکری فناپ می  شناسیم زیرا یکی از ماموریت های ما، رشد و ارتقای 
همکارانی است که یا از دانشگاه آمدند و باید در این بستر، روی جذب و ارتقای 
آنها کار شود و یا از شرکت دیگری در مجموعه ما حضور پیدا کرده و مدتی در 
فناپ کار می کنند تا هم مجموعه و هم خودشان را رشد دهند. بنابراین بنده 
این موضوع را نه تنها آسیب نمی بینم بلکه قطعا یک فرصت می دانم که هم 
ما و همکارانی که از ابتدا در فناپ، کارشان را شروع کرده اند از افراد خارج از 
مجموعه یاد می گیریم و هم آنها با یک اکوسیستم متفاوت و مشی فکری 
گوناگون مواجه می شوند. ضمن اینکه تایید می کنم ما این ریزش و رویش 
را به طور مداوم در مجموعه داریم اما همیشه ابتدا نگاه مان به داخل مجموعه 
است. اگر تناسب به گونه ای باشد که از همکاران داخل استفاده کنیم، اولویت 
ما داخل مجموعه است وگرنه از افراد خارج از مجموعه بهره می بریم. بسیار 
خوشحالم که عرض کنم در تمامی پست های کلیدی هلدینگ و شرکت های 
زیرمجموعه، همیشه چند جانشین و جایگزین خبره و حاذق داریم و با افتخار 

می توانیم به آنها تکیه کنیم.
جنابجامهبزرگعلیرغمســالمتمالیمناسبفناپدر
صنعتفناوری،یكیازموضوعاتحاشیهایکهدرخصوصاین
هلدینگمطرحاست،پروژهERPاستکهبرایهلدینگمیدکو
انجامدادید.اینپروژه،حواشیایجادکرد.االنآقایمجیدقاسمی
بهعنوانرییسهیاتمدیرههلدینگمیدکومشغولبهفعالیت
هستندچونگروهمالیپاسارگاددرمیدکوسهممدیریتیدارد.فكر
میکنمسال94یا95درخصوصطرح ERP،مناقصه،برگزارویابه
صورتترکتشریفاتانجامشد.عددکلپروژهحدود30میلیون
دالربادالر3هزارتومانیبودوفناپبرندهشد.آنموقععنوانشد
اینعدد،خیلیدرشتاستولیبهجمعبندیکهمیرسیدیم،این
بودکهاتفاقبدینیفتادهاســت.گروهمالیدرآنطرف،شرکتی
داشــتهواینطرفهمفناپدرحالفعالیتاستوبهاینپروژه
نیازداشتهواگرعددیباالترازعرفبازارپرداختشود،راهدوری
نمیرود!وعمالبهجیبخــودمجموعهبرمیگردد.اینموضوع،
شائبههایزیادیایجادکرد.لطفابفرماییدچراعددیباالترازقیمت
بازارتعیینشد؟آیاغیرازمیدکوتوانستیداینپروژهERPراجای
دیگریهمدرهمانمقیاسیامقیاسکوچکتربفروشیدیاخیر؟

جامهبزرگ: اولین ماموریت های فناپ در گروه مالی پاســارگاد، تامین 
نیازهای فناورانه گروه در حوزه ICT بوده که نمود آن در بانک پاسارگاد، 
کربنکینگ، سوییچ پرداخت الکترونیک، خدمات PSP و امثال آن وجود 
دارد. همچنین در حوزه بیمه، کر بیمه شده است که بیمه پاسارگاد از آن 
استفاده می کند. میدکو هم به عنوان یکی از ســرمایه گذاری هایی که از 
ابتدا توسط خود گروه مالی پاسارگاد انجام شده و خوشبختانه در قالب یک 
مجموعه عظیم معدنی به بهره برداری رسیده، از این قاعده مستثنا نبود. در 
طرح اولیه میدکو، 14 کارخانه پیش بینی شده بود که از معدن تا محصول 
نهایی را پشتیبانی می کرد که فوالد، مس، فروسیلیس وغیره را شامل می شد 
و گستره بزرگی از محصوالت معدنی را پوشش می داد. روزی که میدکو به 
دنبال ERP بود، با RFP که دوستان آماده کرده بودند، هیچ مجموعه ای 
در کشور، چنین محصولی نداشــت تا در این پروژه، شرکت و رقابت کند 
لذا موضوع طراحی و دیزاین مطرح بود و یا اینکه از شــرکت های خارجی 
استعالم کنند. همان موقع هم این کار را کردند اما به خاطر شرایط خاص 
کشور، هیچ کدام از شرکت های خارجی، به طور مستقیم در ایران فعالیت 
نمی کردند و معموال ایجنت های دست دوم و سوم آنها سرویس می دادند. 
اعداد و ارقام آنها بسیار نجومی بود. استعالماتی که ما و میدکو برای پوشش 
نیازمندی های آن RFP خاص انجام دادیم، نشــان می دهد اگر قرار بود 
solution خارجی خریداری و به کشور وارد شود، حداقل پنج برابر عددی 
که شما اشاره کردید، البته فارغ از پشتیبانی های بعدی، باید هزینه می شد. 
فقط الیسنس و استقرار را عرض می کنم. از طرف دیگر استقرار هم موضوع 
مهمی بود، چون حتی وقتی قرارداد منعقد شد، هیچ کدام از کارخانه ها هنوز 
به بهره برداری نرسیده بود؛ یعنی همزمان با ساخت کارخانه،ERP  هم 
پیش می رفت. همچنین حدود 120 تا 130 نفر از همکاران درگیر پروژه در 
سایت، همزمان با ساخت هرکدام از کارخانه ها همراه بودند و نهایتا از این به 
بعد، به عنوان نیروهای میدکو، ادامه فعالیت می دهند. لذا آن موقع، امکان 
اینکه مناقصه ای برای خرید این محصول، برگزار شود، وجود نداشت اما بر 
اساس برآوردها و استعالمات، قیمت ما به میدکو، حدود 20درصِد مشابه 
محصول خارجی بود؛ یعنی برای محصولی که حدود 400فرایند، 5هزار 
فیچر و 14محصول بزرگ در داخل آن توسعه داده شده بود، رقم قرارداد، 
بسیار پایین تر از نمونه های خارجی است و البته دوستان و کارشناسان هم 
می توانند درباره آن اظهارنظر کنند. درخصوص بهره برداری در نقاط دیگر، 
واقعیت این است که این محصول هنوز در مجموعه میدکو، کامل نشده و 
امیدواریم پایان امسال، بخش زیادی از استقرار انجام شود. البته بخشی از 
پروژه نیز ری اسکوپ شده، چون ماژول های بیشتر و پِلَنت های بیشتری در 
میدکو در همین سه سال اضافه شد و پیرو آن، قلمرو ERP نیز بزرگ تر شد. 
امیدواریم بعد از اینکه بتوانیم استقرار پروژه میدکو را تمام کنیم، ظرفیتی 
خالی شود تا به سراغ حوزه های دیگر برویم. برنامه ریزی آن هم انجام شده و 
به طور مشخص امسال پروژه مارکتینگ این پروژه شکل گرفت تا به سمت 
بازارهایی خارج از میدکو و مجموعه های صنعتی دیگر، هم در راستای صنایع 
معدنی و فلزی و هم در راستای انرژی برویم. البته همزمان با دانشی که در 
میدکو ایجاد شد، این نکته نیز قابل ذکر است که ERP پلنت تولیدی با 
ERP یک شرکت خدماتی یا IT بسیار متفاوت است. ما در داخل مجموعه 
فناپ، شروع به استفاده از محصول کردیم و شرکت های دیگر نیز زیرساخت ها 
و راهکارهای خودشان را به سمت این محصول، مهاجرت می دهند که ما آن 

را به نام آی فناپ می شناسیم و در میدکو، به نام میدآرپی شناخته می شود.
البتهیكیازمشكالتیکهدرصنعتهمباآنمواجههستیم،
نقلمكاننیروهایانسانیازاینشرکتبهآنشرکتاست.گویا
هیچگونهتوافقیدرصنعتبرایاینموضوعوجودندارد.بعضی
مجموعههاییکهتوانمالیوپرداختهایخوبیدارند،باافزایش
حقوقودستمزد،نیروهایخوبراجذبمیکننداماشرکتهای
پاییندستیدچارمسالهمیشوند.البتهیکبرنامهویژهبرایاین
موضوعخواهمگذاشت.بااینحال،باتوجهبهکاهشارزشنرخ
ریالومهاجرتافرادفنیدرشرکتهایفناوریبهخارجازکشور،

بفرماییدشماچقدربااینمشكل،مواجههستید؟
جوانمردی:جابه جایی نیروها مدام اتفاق می افتد امــا ما تهدید اصلی را 
خروج نیروها از کشور می دانیم. علی رغم اینکه گذراندن دوره کارآموزی و 
socialize کردن در مجموعه و خروج نیروها قبل از اینکه دســتاوردی 
برای مجموعه داشته باشند، برای ما هزینه است، اما این دغدغه اصلی کنونی 
ما نیست. فناپ در صنعت به این موضوع شناخته نمی شود که با پرداخت های 
خارج از عرف یا خیلی باال، افراد را جذب کند. البته ما برای جذب، سبد جبران 
خدمت داریم اما انگیزه فناپی شدن و رســیدن به اهداف و آرزوهایی که در 
مجموعه دنبال می کنیم، جدی ترین وجه ماجرا برای پیوستن به گروه فناپ 
است. درخصوص رویه های داخل یک صنعت، اینکه حد مناسب آن چیست، 
بحث مفصلی می طلبد، اما اگر بخواهیم یک نیروی بسیار بسیار کلیدی را از 
مجموعه دیگر، اعم از رقیب یا همراه، در صنعت، جذب کنیم، حتی اگر به 
صورت رسمی میسر نشود، به صورت غیررسمی با مدیران ارشد مجموعه 

دیگر، تماس می گیریم و سعی می کنیم چک و تیک ها را با هم انجام دهیم.
همانطورکهاشارهکردیدمجموعهفناپبیشترنیروازدست
میدهدتااینكهجذبکند.اینموضوعچندانبهشمابرنمیگردد.
دراینجاتوضیحیراعرضکنم.برخیدوستان،نكتهایرامطرح
کردندمبنیبراینكهروالایناستکهوقتیکسیمهماناست،
خودشنمیتوانداسپانسرباشدامادراینبرنامه،مهمانبرنامه،
گروهفناپ،همزماناسپانسرنیزهست.دراینزمینهبایدعرض
کنمیكیازمشكالتمادرحوزهرسانهدرسالهایاخیراینبوده
کهوقتیمجموعهایرانقدمیکردیم،معموالدرلیستبدهاقرار
میگرفتیم!وشرکتهانهتنهاحمایتنمیکردندبلكهمشكالتی

همبرایماایجادمیشــد.بعداز21سالفعالیترسانهای،امروز
افتخارمیکنمبهنقطهایازبلوغدرصنعتبانكیرسیدهایمکه
مدیرانشرکتهانهتنهاازنقدسازندهحمایتمیکنندوبهآن
پاسخمیدهند،بلكهرسانهراتشــویقمیکنندبهروندخودبه
عنوانیکرسانهمستقلادامهدهد.ازگروهفناپوتمامدوستانی
کهدراینمدتدرکنارمابودند،تشكرمیکنم.باوجوداینكهآنها
رانقدکردیموبرنامهتبلیغاتیبرایشرکتهادرقالبپرسشها
انجامندادیمونقدصریحداشتهایم،بازهمازحمایتاینشرکتها
برخورداربودهایم.البتهازهفتهآینده،اینروالبهحالتسابقخود
برمیگردد.میخواستیمبهدوستانیکهمیگویندعصرپرداختبا
یکسریشرکتها،بسته}زدوبندکرده{وکارهایخاصیمیکند،
نشاندهیمچنیناتفاقینیفتادهونخواهدافتاد.مابهعنوانیک
رسانهمستقل،بهمسیرخودمانادامهمیدهیموحداقلاینوصلهها
بهمانمیچسبد.بگذریم...اتفاقیکهدرسالهایاخیردرمجموعه
فناپافتاده،ایناستکههرجاییدرحوزهفناوری،مجوزیصادر
میشده،فناپبهدریافتآنمجوزاقدامکردهاستازجملهپروژه
FCP،MVNO،تلویزیوناینترنتیآیو،پروژهسپندار،فناپپالس
VASکهدرحوزهتولیدمحتوافعالیتمیکردوبهخاطرمشكالت(
کهآقایجهرمیدنبالکرد،بامشكلمواجهشد.البتهواقعابخشی
ازآنپیگیری،بحقبودووزیرسابقبهدرستیاقداموبرخوردکرد
امااینكهاینصنعتبعدازآنپاشیدوشرکتهایفعالدراینفضا،
مجبوربهتغییرمسیرشدند،نكتهقابلتاملیاست.همانطورکه
آقایجامهبزرگهماشارهکردندفناپپالسنیزدرحالتغییرمسیر
استوازVASخارجشدهودرحوزهآموزشیورودکردهاست.
رویكردشمابرایدریافتمجوزهاییبهاینشكلدرمجموعهفناپ
چیست؟چونشنیدمخودآقایدکترقاسمیهمبااظهاراتیکهدر
مجموعهداشتهاند،بیشتردرپیکوچککردنوکوچکنگهداشتن
هلدینگهستندتااینكهشرکتهایزیرمجموعهراگسترشدهند.
اینحوزههاسرمایهگذاریهایینیازداردکهشماهمانجامدادید.
لطفادربارهپروژههاییکهنامبردم،بفرماییدکدامیکموفقبودندو

کدامیکناموفق؟ودالیلآنچهبودهاست؟
جوانمردی:از بخش آخر سوال درباره رویکرد دکتر قاسمی شروع می کنم. 
صحبت های شما درباره اظهارات ایشان درست نیست! اگر به فرمایشات  
ایشــان در روز چهارم خرداد، در زمان افتتاحیه کارخانه فناپ تک که در 
رسانه ها هم منتشر شــد، دقت کنید، متوجه می شوید اتفاقا یک رویکرد 
 ICT توسعه ای بسیار جدی را برای توسعه ســرمایه گذاری های صنعت
در فناپ تصویر کرده اند. هرچند نگاه آقای دکتر قاسمی کامال اقتصادی و 
کسب وکاری است، اما برای خودشان و مجموعه پاسارگاد که یک مجموعه 
ملی و سهامی عام است، همزمان یک نگاه مسوولیت اجتماعی نیز دارند؛ یعنی 
در بسیاری حوزه ها، به جای اینکه به دولت بگوییم فالن کار را انجام دهد و یا 
چرا این کار را انجام نمی دهد، خودمان در حد وسع و بضاعت، اقداماتی انجام 
می دهیم و خصوصا زیرساخت هایی را آماده می کنیم تا شاید مجموعه هایی 
که پتانسیل مالی کمتری دارند یا آمادگی نشستن پای پروژه های درازمدت 
ندارند و به راحتی نتوانند ورود کنند یا اصال عرصه رقابت آنها نباشــد، نیز 
منتفع شوند. به همین دلیل، آقای دکتر قاسمی، از روز اول، فناپ را از اینکه 
با شرکت های کوچک و متوسط رقابت کند، پرهیز دادند و اعالم کردند فناپ 
نباید فقط بازیگر باشد و خیلی جاها باید بازیساز باشد و زمین بازی را فراهم 
کند. مثال های شما، اغلب از این جنس اســت. اگر به برنامه های فناپ در 
انتهای سال 1380 و مستندات آن مقطع زمانی، مراجعه کنید، برای اینکه 
بتوانیم برنامه ها را پیش ببریم )آن موقع لفظ اکوسیستم رایج نبود و ما هم از 
آن استفاده نکردیم( نیاز داریم سه گانه پردازش تراکنش ها که لزوما مالی و 
پرداخت نیست، زیرساخت های دسترسی به مردم و رسانه متناسب با آن را 
داشته باشبم و برمبنای همان الگو، برنامه های توسعه ای را پیش بردیم. هرجا 
الزم بوده، مجوزهای الزم را اخذ کردیم چون کشور ما مجوزمحور است. البته 
این مجوزها تا حدی و در برخی موارد مانند حوزه  فرکانس های رادیویی الزم 
است. پس سعی کردیم مجوزها را برای روز مبادا اخذ کنیم!  هم در حوزه تلکام 
و هم در حوزه IPTV سعی کردیم قواعد و قرارهای نظام حاکم را رعایت 
کنیم و با اخذ مجوز الزم کارها را پیش ببریم. در سپندار، چند مجموعه ای که 
در زمینه های نزدیک به آن فعالیت می کردند، با همدیگر کنسرسیوم تشکیل 
دادند که اتفاقا جنس دیگری از فعالیت است؛ یعنی تالش چند بازیگر بزرگ 
بازار برای اینکه بتوانند نوع دیگری از کسب وکار را با مشارکت همدیگر رقم 
بزنند. در سپندار ایرانیان بر این مبنا حرکت کردیم، نه اینکه مجوزی وجود 
دارد و ما می خواهیم مجوز دیگری اخذ کنیم. ما بر مبنای برنامه راهبردی مان 
از انتهای دهه 1380 تا حدود سال های ۹3 13۹2 بر یک مبنا پیش رفتیم 
و توسعه آن را تا پایان ســال 13۹8 تدوین کردیم. همچنین از پایان سال 
13۹۹ تا 1404 وارد مدار دیگری شدیم که ایجاد این مدار در سال 13۹۹ 
و شــروع برنامه از ابتدای ســال 1400 بود. نگاه ما، توسعه سرمایه  گذاری 
ICT و سکوسازی، هم بر مبنای زیرساخت های توسعه فناوری اطالعات 
و ارتباطات است که بیشــتر در حوزه تلکام، دیتاســنتر، اینترنت اشیا و 
زیرساخت های مربوطه آن را دنبال می کنیم و هم بر اساس توسعه پلتفرم ها 
یا سکوسازی های پلتفرمی است تا کسب وکارهای دیگر، بر این بسترها، کار 
خود را تسهیل شده تر پیش ببرند و هم توسعه اپلیکیشن های نهایی، آنجایی 
که ماموریت ها و سبدهای کســب وکاری ما، آن حوزه ها را مورد توجه قرار 
می دهد. همان طور که تا االن مجموعــه، موضوع را پیش برده، برنامه های 

توسعه سرمایه گذاری های گسترده را در این حوزه، دنبال می کنیم.
ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی

asreertebat.comبخوانید.
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تحول دیجیتال کسب وکار  )DBT( با مقیاس و سرعتی هم 
تهدیدآمیز و هم امیدوارکننده در حال رخ دادن است. در گزارشی 
با عنوان »اینترنت همه چیز »، سیستم های CISCO تخمین 
زدند که 10 میلیارد دستگاه در سال 2013 به اینترنت متصل 
شده و پیش بینی کردند که این تعداد تا ســال 2020 به 50 
میلیارد دستگاه برسد. در ادامه پیش بینی شده که 14 تریلیون 
دالر ارزش تجاری و اقتصادی بین سال های 2013 تا 2020 در 
سراسر کشورها، صنایع و شرکت ها به واسطه نوآوری تجاری، 
بهره وری بیشتر، افزایش کارایی در فرایندها و افزایش تجربیات 
مشتری در خطر خواهد بود. مزایای DBT بسیار زیاد بوده، اما 
به طور غیریکنواخت توزیع شده است. مطالعه IBM/MIT در 
سال 2011 نشان داد که شکاف گسترده ای بین شرکت ها در 
نحوه بهره گیری از تجزیه وتحلیل و داده ها برای ارزش کسب وکار 
وجود دارد. در این مقاله، به تعریف معنای DBT برای شرکت ها 
و ارایه نقشه راه برای ایجاد و جذب ارزش از ابزارها و فناوری های 
دیجیتال می پردازیم. در واقع DBT، بیشــتر در مورد تغییر 
سازمانی و همچنین فناوری بوده و ما چارچوبی را به منظور بهبود 
حرکت این تغییر و درک کامل پتانسیل DBT ارایه می دهیم.
تحولدیجیتالکسبوکار؛تعریفوعناصرکلیدی

 Being“ اصول تحول دیجیتال کسب وکار را می توان در کتاب
Digital” نیکالس نگروپونته، بنیان گذار آزمایشــگاه رسانه 
MIT در سال 1۹۹5 دریافت که قابلیت جایگزینی بیت ها و 
اتم ها را بررسی کرد. بنا بر پیشنهاد نگروپونته، هرگونه اطالعاتی 
که به عنوان اتم وجود دارد )مانند کتاب و DVD ( می تواند با 
بیت های یک دستگاه دیجیتال نمایش داده شود. این بینش 
بنیادی، اســاس رشــد اولیه تجارت الکترونیکي و همچنین 
استقرار گســترده در صنایع سنتی سیســتم های اطالعاتی 
 ،FedEx است، به عنوان نمونه می توان به ردیابی حمل و نقل
مدیریت موجودی والمارت و ردیابی روزانه خریدهای میلیونی

Frito Lay  توسط رانندگان مســیر فروش آن، اشاره کرد.  
مدیران این شرکت ها درک کرده اند که اطالعات دیجیتالی در 
مورد محصوالت )و مشــتریان( به اندازه خود محصوالت برای 
افزایش عملکرد کسب وکار در برابر رقیبانی که دانش کمتری در 
زمینه دیجیتالی دارند، مهم است. از آن زمان تاکنون سازمان ها، 
فناوری های دیجیتالی را به طور گسترده پیاده سازی و فرایندها را 
در جهت ایجاد قابلیت دیجیتال اصالح می کنند تا عموما از لحاظ 
دیجیتالی قوی تر شوند، اما اغلب به صورت موقت، بدون ساختار 
 DBT،یا استراتژی جامع این کار را انجام می دهند. در اینجا
ر را همانند مسیری دانســته که باید با دقت به آن نزدیک شد 
و حرکت کرد. ما تحول دیجیتال را تغییر ســازمانی از طریق 
استفاده از فناوری های دیجیتال به منظور بهبود موثر عملکرد 

تعریف مي کنیم .
AMPS؛جدیدترینفناوریهایدیجیتال

رهبران دیجیتال، شرکت هایی هستند که از قدرت اطالعات و 
فناوری های دیجیتال برای بهبود عملکرد کسب وکار استفاده 
می کنند. برای مدیران مهم است که از فناوری های دیجیتال که 
قدرت فعال سازی و تحول کسب وکار آنها را داشته، آگاه باشند. 
ما موج کنونی این فناوری ها را AMPS می نامیم. همان طور که 
در ادامه توضیح داده می شود، این چهار فناوری دیجیتال، در کنار 
هم تاثیر چشمگیری بر چگونگی تحول سازمان ها و صنایع دارند.

ابزارهاواپلیكیشنهایتحلیلی
این ابزارها و برنامه ها برای تجزیه وتحلیل و اســتخراج ارزش 
از حجم وســیعی از داده های موجود در سازمان های امروزی 
طراحی شــده اند. تفاوت بین این »کالن« داده ها و داده های 
سنتی مربوط به حجم یا مقدار زیاد داده؛ تنوع یا انواع مختلف 
داده های ساختاریافته و بدون ساختار؛ و سرعت یا سرعت ایجاد 
داده های جدید، اســت. به عنوان مثال، شرکت های نفت و گاز 
از داده های پیچیده زمین شناســی و تاریخی استفاده کرده تا 
موقعیت حفره های چندمیلیون دالری برای استخراج بیشتر 

نفت از ذخایر موجود را به درستی دریابند.
ابزارهاواپلیكیشنهایتلفنهمراه

امروزه افراد، بیشتر از طریق دســتگاه های تلفن همراه مانند 
تلفن های هوشمند و تبلت ها به اینترنت متصل مي شوند تا از 
طریق دستگاه های ثابت همچون رایانه های شخصی بسیاری از 
شرکت ها استراتژی mobile first را دنبال کرده و به این ترتیب 
توسعه اپلیکیشن، ابتدا برای دستگاه های تلفن همراه و بعد از آن 
برای رایانه ها و سایر دســتگاه های ثابت انجام  شود. به عنوان 
مثال، Streetline، اپلیکیشن هایی را به منظور نظارت بر در 

دسترس بودن فضای پارکینگ در شهرهای بزرگ ارایه می دهد 
تا در مصرف سوخت و زمان رانندگان جهت مکان یابی پارکینگ 

در نزدیکی مقاصد موردنظر آنها صرفه جویی کند.
پلتفرمهاییبرایایجادقابلیتهایدیجیتالیقابل

اشتراکگذاری
بسیاری از سیستم ها و فرایندهای ســنتی، اختصاصی بوده، 
به این معنی کــه داده ها و بینش های زیربنایــی را نمی توان 
به راحتی به اشتراک گذاشت. پلتفرم های دیجیتال، سیستم های 
غیراختصاصی هســتند که می توانند اشتراک گذاری داده ها، 
اپلیکیشن ها و بینش ها را در بخش های مختلف یک سازمان 
تسهیل کنند. کتابخانه های دیجیتالی محتوا و اپلیکیشن ها 
درحال توسعه هســتند تا امکان اشــتراک گذاری و استفاده 
مجدد از منابع ارزشمند تجاری را فراهم آورند. به عنوان مثال، 
برنامه نویس کد سیستم عامل لینوکس را بهبود می بخشد و 
برنامه های کاربردی به صورت رایگان در کتابخانه های دیجیتالی 

در اینترنت موجود هستند.
رسانههایاجتماعی

اپلیکیشن های رسانه های اجتماعی همانند فیس بوک، لینکدین 
و توییتر اجازه می دهند که اطالعات و ارتباطات دوطرفه بین 
یک ســازمان و ذی نفعان اصلی داخلی و خارجــی آن برقرار 
شود. آنها همچنین می توانند به عنوان ابزارهای یادگیری برای 
نظارت بر روندهای صنعت، احساسات مشتری و حرکت رقبا 

استفاده شوند.
تغییرسازمانیضروریاست

تحول دیجیتال کسب وکار، تنها به معنای استقرار AMPS در 
محل کار نیست. پیاده سازی فناوری بدون همراهی با تغییرات 
سازمانی به احتمال زیاد منجر به نتایج نامطلوب خواهد شد. در 
واقع، مزایای DBT تنها با ترکیب مناســب افراد، مهارت ها و 

ساختار سازمانی، قابل دستیابی است.
اولیــن چالش بــرای رهبران کســب وکار، ایجــاد فرهنگ 
اشتراک گذاری است که در آن افراد تشویق شده تا دانش خود 
را به نفع شــرکت بیان کرده و از آن استفاده کنند. مدل های 
فعلِی فرمان و کنترل ســازمان ها در عصــر دیجیتال کارایی 
ندارد. همچنین فرهنگ های ســازمانی که به جای همکاری 
تیمی، بیش از حد به عملکرد فردی متکی هستند، مشکالت 
کســب وکار را برطرف نمی کنند. چالش دوم، توسعه و ترویج 
طرز تفکر کنجکاوی، افزایش انگیزه افراد برای درک بهتر آنچه 
می دانند و مهم تر از همه، آنچه نمی داننــد و پیوند دادن این 
دانش به تصمیم گیری و مزایای کسب وکار است. به عنوان مثال، 
شــرکت هایی همانند اینتل بایــد پیش از رواج اســتفاده از 
ریزتراشه ها در بازارهای خاص، روی آنها سرمایه گذاری کنند 
و به یک نوع تشخیص هوشــمندانه از بازارهای آتی که برای 
محصوالت آن مناسب است، دســت یابند. به عنوان سومین 
چالش، فرهنگ اطالعات محور را در سراسر شرکت، و فراتر از 
آن، برای مشتریان و شــرکا، به منظور ایجاد ارزش و نوآوری از 
طریق استفاده هوشــمندانه از ابزارهای دیجیتالی و اطالعات 

زمان واقعی ایجاد کنند.
  آیا مدیران شرکت شما برای پرورش ارزش ها و رفتارهای مرتبط 
با یکپارچگی اطالعات، شفافیت، اعتماد و اشتراک گذاری که 
فرایندها و مدل های کسب وکار مبتنی بر دیجیتال به آنها نیاز 
دارند، از فناوری های دیجیتالی استفاده می کنند؟ دیجیتالی 
شــدن، متمرکز در زمینه تحول دانــش و فرهنگ مبتنی بر 
اطالعات یک شــرکت اســت، همان طور که در مورد کاربرد 

فناوری های دیجیتال جدید نیز صادق است. 
چهارمین چالش، اولویت بندی انتخابی حوزه های کسب وکار 
نوظهور اســت که از ابزارها و فناوری های دیجیتال استفاده 
می کنند، درحالی که هنوز به دنبال بهینه ســازی حوزه هایی 
هستند که با این تغییرات به چالش کشیده شده اند. یافتن تعادل 
بین حوزه های جدید و قدیمی می تواند امری بسیار دشوار باشد. 
به عنوان مثال، شرکت های بیمه چندجانبه چندین دهه است 
که بر شبکه های بزرگی از نمایندگان فیزیکی خود تکیه کرده اند 
که در جوامع مشتریان زندگی و کار می کنند. امروزه بیمه به طور 
فزاینده ای به صورت آنالین جست وجو و خریداری می شود و 
تعامل کمی با عوامل فیزیکی دارد؛ بنابراین، شرکت های بیمه باید 
قابلیت های دیجیتالی را برای طراحی، ترویج و فروش بیمه نامه ها 
از طریق کانال های دیجیتالی توسعه دهند، درحالی که همچنان 

از قدرت شبکه آفالین خود نیز استفاده می کنند.
تحــولدیجیتــالکســبوکار،درعملكرد

هوشمندانهتراست
ترکیب فناوری های دیجیتال با تغییرات سازمانی و افراد، ملزم 
به ایجاد فرهنگ اطالعات محور دیجیتالی است که به سازمان ها 
این امکان را داده تا عملکرد تجاری را به میزان قابل توجهی بهبود 

ببخشند. در اینجا، معتقدیم که شش حوزه خاص برای بهبود 
عملکرد وجود دارد:

   ثبت و اســتفاده از داده های زمان واقعی در مورد تجربیات 
مشتری برای تعامالت هوشمندانه فروش

   نظارت و ردیابی اطالعات مربــوط به محصول، خدمات و 
راه حل های بهبود مستمر

   اشــتراک گذاری موثر دانش و اطالعات بــرای فعالیت در 
محدوده عملکردها و مرزهای سازمان

   استفاده از تجزیه وتحلیل های عمیق تر و هدفمندتر که امکان 
تصمیم گیری بهتر را فراهم می کند

   استقرار فرایندها و سیستم های کارآمدتر و چابک تر برای 
واکنش سریع به تغییرات تجاری

   اتخاذ مدل های کسب وکار خالقانه و انعطاف پذیر برای ایجاد 
تغییر و نوآوری در یک صنعت خاص

درحالی که اکثریت مدیران مایل هســتند تحوالت دیجیتال 
کسب وکار را از نظر افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها اندازه گیری 
کنند، ما معتقدیم این شاخص ها در اکثر شرکت ها شاخص های 
ناکارآمدی هستند. بر اساس تجربیات ما، بهبود این شاخص ها 
به دنبال توسعه شاخص های پیشرو برای شش زمینه بهبود 

عملکرد )ذکر شده در باال(، خواهد بود.
تحولدیجیتالکسبوکار؛کجایمسیرهستید؟

بسیاری از مدیران در شرکت هایی با قابلیت های غیردیجیتالی 
قوی با چالش های »دیجیتالی شدن« دست وپنجه نرم می کنند. 
شرکت های باســابقه از دارایی ها و قابلیت های قدیمی »غیر 
دیجیتالی« خود شکایت دارند و با رشک، نظاره گر رقبای نوظهور 
هستند. اما عکس آن نیز صادق است: بازیکنان نوظهور دیجیتالی 
نیز در آرزوی منابع موجوِد در اختیار شرکت های سنتی مانند 
برندهای معتبر، دسترسی به سرمایه، دانش عمیق محصول و 
صنعت و شبکه های قوی ارتباط با مشتریان و سایر ذی نفعان 
مربوطه، هستند. این مزایا می توانند توسط شرکت های سنتی 
با انتقال به حوزه های دیجیتالی جدید مورداستفاده قرار گیرند.

قسمتاول؛دیجیتالیشدنانجاماصولاولیه
بسیاری از شــرکت ها با دارایی ها و قابلیت های غیردیجیتالی 
قوی هنوز در مرحله آزمایشی برای دیجیتالی شدن هستند. 
در طول 10 سال گذشــته، آنها وب ســایت ها، اینترانت ها و 
برخی از شبکه های فرعی را برای پیوند دادن تامین کنندگان 
و شرکای خود توســعه داده اند و همچنین هزینه های زیادی 
را صرف سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( و 
زیرساخت های فناوری اطالعات کرده اند. اکثر مدیران و کارکنان 
از تلفن های همراه و رایانه های شــخصی استفاده می کنند و 
ممکن است تجارت الکترونیکي در شرکت ها و شرکت های تابعه 
مختلف وجود داشته باشد. بااین حال، این مدیران تفکر حرکت 
به طورجدی به سمت بهره برداری از فناوری های دیجیتالی را 
نداشته، و همچنین این شرکت ها استراتژی های تجاری مناسب 
برای انجام این کار را ندارند. درحالی که مدیران ارشد ممکن است 
در خصوص دیجیتالی شدن صحبت کنند، اما اغلب خودشان 
کاربران فعال فناوری های دیجیتال نیستند. آنها معتقدند این 
ابزارها برای کارکنان نسل های جوان تر است، نه تیم های برتر. 
درحالی که سازمان فناوری اطالعات و برخی واحدهای تجاری از 
سایت های دیجیتالی درون شرکت استفاده می کنند، استفاده از 
دیجیتال برای نظارت بر ارتباطات، تجربیات و شکایات مشتریان، 
کمترین میزان ممکن را دارا اســت. اجتماعات دیجیتالی و 
به اشتراک گذاری اطالعات ممکن است در داخل شرکت و در 
واحدها و عملکردها اتفاق بیفتد، اما عمدتا داوطلبانه اســت و 

توسط رهبران ارشد تشویق نمی شود.
ازآنجا که فناوری های دیجیتال و تغییرات سازمانی، در کمینه 

خود قرار دارند، مزایای بهبود کســب وکار از طریق دیجیتالی 
شدن یک حلقه بی ربط است و شاخص های قدیمی و ناکارآمد 
درآمد و هزینه ها به طور سنتی با ارتباط کم با سرمایه گذاری یا 

تغییرات دیجیتال مورداستفاده قرار می گیرند.
قسمتدوم؛قابلیتهایتجارتالكترونیكيقوی

مجزاازکسبوکاراصلی
در صنایع باسابقه مانند تولید، توزیع، فرایند و مواد شیمیایی، 
بسیاری از شرکت ها توانمندی های تجارت الکترونیکیي قوی 
و پیچیده ای را، چه به عنوان واحد فروش و خدمات الکترونیکی 
مستقل و چه به عنوان قابلیت های تجارت الکترونیکي متصل، 
توســعه داده اند. این تالش ها معموال هماهنگی و تاثیر کمی 
با کارکردهای سازمانی مانند تولید، تحقیق و توسعه و توزیع 
دارد. مدیران ارشد در این شرکت ها اهمیت دیجیتالی شدن 
در فروش و بازاریابی را تشخیص می دهند، اما »اینترنت اشیا« 
را کشــف نکرده اند که در آن فناوری های دیجیتالی به صورت 
ماشین به ماشین )مونتاژ خودکار توسط روبات ها( و ماشین به 
افراد )سیستم های ایمنی ناوبری برای جلوگیری از برخورد در 

اتومبیل ها( به یکدیگر متصل می شوند.
به عنوان مثــال، در صنایع توزیع محور مانند تاسیســات آب 
ساختمان یا تامین برق، شرکت های پیشرو به توسعه تجارت 
الکترونیکي پرداخته اند، اما هنوز استراتژی های کسب وکار را 
توسعه نداده اند تا از اطالعات محصول به منظور ایجاد راه حل 
برای نصب کنندگان یا پیمانکاران ســاختمان استفاده کنند. 
مدیران ارشد در این شرکت ها بر این باورند که تخصص و دانش 
کارکنان آنها در تعامالت رودررو با مشتریان تجاری در شبکه های 
شعب و سایت های ســاختمانی بهتر از کانال های دیجیتالی 
مبادله می شود.  بنابراین مدل های کسب وکار غیردیجیتالی 
آنها در معرض فرسایش تدریجی است که با دیجیتالی شدن 
دانش محصول توسط تامین کنندگان و مشتریان تجاری آنها 
مرتبط است. خطری که برای شرکت های موجود در این بخش 
وجود دارد این اســت که به دلیل توسعه قابلیت های تجارت 
الکترونیکي، آنها معتقدند که »دیجیتالی شده اند«. یک واحد 
کسب وکار تجارت الکترونیکي ممکن است موفق باشد، اما تا 
زمانی که قابلیت ها و دانش دیجیتالی با سازمان قدیمی ادغام 

نشود، مزایای DBT محقق نمی شود.
قسمتسوم؛بهرهبرداریازدادههایدیجیتالیو

بینشهایتجاریساختنبرایآینده
برخی از شرکت ها قابلیت های دیجیتالی پیشرفته ای را بدون 
سرمایه گذاری بزرگ در دارایی های فناوری توسعه داده اند. در 
طول شش یا هفت سال گذشته، بسیاری از شرکت های تاسیس 
شده در صنایع ســنتی تر   مانند نفت و گاز، تغذیه و سالمتی و 
مصالح ساختمانی   به تغییرات ســریع در استفاده از اینترنت 
باهدف قراردادن مصارف خــاص AMPS در داخل و خارج 
از شرکت خود پاســخ داده اند.  به عنوان مثال، نستله تیم های 
پاسخگوی قوی از بازاریابی دیجیتالی و افراد فناوری اطالعات را 
در دفتر مرکزی خود ایجاد کرده است تا بر آنچه مصرف کنندگان 
در سراسر جهان در مورد محصوالت نستله می گویند )سایت های 
رسانه های اجتماعی( و آنچه را در این مورد می بینند )یوتیوب(، 
نظارت کنند. سایر شرکت ها نیز یک فرهنگ عملیاتی تثبیت 
شده از بهبود و پیشرفت مستمر ایجاد کرده اند تا تالش های بهبود 
 ، CEMEX فرایند را در سراسر شرکت تسریع کنند. شرکت
)تامین کننده پیشرو جهانی سیمان، بتن و سنگ دانه ها(، صدها 
تیم بهبود فرایند مجازی هدفمند را در شرکت های عامل محلی 
خود با استفاده از فناوری رسانه های اجتماعی و اینترانت شرکت 

سازماندهی کرده است.
این تالش ها باعث بهبــود همکاری بین تیم هــای محلی و 

حوزه های مختلف در بحبوحه بحران های جهانی صنعت مالی 
و صنعت ساختمان شده اســت. در زمینه نفت و گاز، مدیران 
ارشد اکوپترول )Ecopetrol( در کلمبیا برنامه ای پنج ساله 
)شروع از سال 2010( برای توسعه یک شرکت تجاری دیجیتال 
آغاز کردند. آنها معتقدند این قابلیت های دیجیتالی همراه با 
دارایی های غیردیجیتالی، شرکت آنها را برای رقابت در صنعت 

نفت و گاز منطقه ای و جهانی بهتر آماده می کند.
قسمتچهارم؛قابلیتهایدیجیتالکسبوکاریک

سفرتحولجهانی
شرکت هایی که به این مرحله رسیده اند،AMPS  را به طور 
موفقیت آمیزي با تغییرات سازمانی واقعی ترکیب کرده اند و 
به طور مداوم در حال تکامل هســتند. به عنوان مثال، دیزنی، 
اگرچه در تحوالت دیجیتالی در کســب وکارهای سرگرمی و 
آموزشی تازه وارد نیست، اما از دارایی های غیردیجیتالی خود 
استفاده می کند.  این شرکت یک میلیارد دالر سرمایه گذاری 
 MagicBand موسوم به ”smartband“ کرده تا فناوری
را برای مشتریانش در پارک های تفریحی با تم خاص خود فراهم 
کند. هدف، پیگیری و بهبود تجربه مشتری در تمامي خدمات 
ارایه شده در پارک دیزنی از جمله رزرو هتل، خدمات گردشگری 

و بسیاری از جاذبه های دیگر است.
این پروژه که بــه MY Magic+معروف اســت، و باهدف 
اطمینان از اینکه 30میلیون بازدیدکننده ساالنه دیزنی بهترین 
تجربه ممکن را در پارک ها و امکانات آنها داشــته و همچنین 
موجب افزایش مصرف خدمات و جاذبه های دیزنی برای افزایش 
درآمد و ســود از دارایی های غیردیجیتالی آن شــود، در این 

پارک های تفریحی خاص ایجاد شده است.
حرکتدرمسیرتحولدیجیتالکسبوکار

تحول دیجیتال کسب وکار در 15 سال گذشته به طور مداوم در 
هر دودسته اقتصاد توسعه یافته و نوظهور گسترش یافته است. 
ترکیب قابلیت های دیجیتالی و غیردیجیتالی همچنان در صنایع 
مختلف در حال دگرگونی است. صنایع گردشگری، بانکداری، 
سرگرمی و خرده فروشــی در این تحوالت پیش گام بوده اند. 
صنایع حمل ونقل، بیمه و مراقبت های بهداشتی نیز به سرعت 
در حال پیشرفت هستند. طی دهه آینده، همه صنایع یا به وسیله 
عامل های جدیدی که شیوه های کسب وکار موجود را متحول 
می کنند، یا به وسیله دست اندرکاران باسابقه که رهبران آنها 
معتقدند تحول دیجیتالی، الزامی رقابتی در حال حاضر و آینده 
است، دگرگون خواهند شد. وقتی DBT را در داروسازی، بیمه 

و صنایع دیگر بررسی می کنیم، هفت عامل برجسته می شود:
   شفافیت هدف، امری ضروری است. مدیران ارشد باید بینش 
و صالحیت رهبری تحول دیجیتال در شــرکت های خود را 

داشته باشند.
   این تغییر باید شامل نیروهای کاری مهم و پرمسوولیت باشد. 
در یکی از شرکت های بهداشت و درمان جهانی، رییس بخش 
داروسازی، 25هزار دستگاه آی پد را برای نیروی فروش خود 
فراهم کرد تا آنها را به منظور بهبود مشارکت مشتریان با اطالعات 

بهتر مشتری و محصول، تقویت کنذ.
   متصدیان اجرای تحول دیجیتال باید نیاز به سرمایه گذاری 
در AMPS و پلتفرم های فناوری را کــه به اندازه کافی قوی 
و انعطاف پذیر هســتند، درک کنند و در سراســر شــرکت 

مورداستفاده قرار دهند.
    مدیران باید توانایی افراد را در اســتفاده موثر از اطالعات 
باال ببرند، زیرا تجزیه وتحلیل، به طور فزاینده ای بخش مهمی 

از شایستگی های نیروی کار در همه سطوح را شامل می شود.
    مدیران ارشــد باید در مدل ســازی ارزش ها و رفتارهای 
مرتبط با اســتفاده از دانش و اطالعات موثر در شرکت دارای 
قابلیت دیجیتالی پیش قدم شوند   صداقت، شفافیت، اعتماد، 
به اشتراک گذاری و استفاده فعال از دانش برای تصمیم گیری 

باید از راس شروع شود.
    اندازه گیری پیشرفت در مسیر توسعه قابلیت های دیجیتال 
کسب وکار، به منظور تثبیت شــتاب در جهت بهبود مستمر، 
ضروری اســت. تحول دیجیتال کسب وکار یک سفر است، نه 

یک مقصد!
    مدیران اجرایی باید فرهنگ اجرایی را با اجتناب ناپذیرِی 
تغییراِت متحول کننده در صنایع مختلف متعادل کنند. این 
»روند جدیِد« بسیاری از شرکت های باسابقه، در آینده است   
منحنی پذیرش AMPS در اقتصاد جهانی شتاب گرفته، و 

کند نمی شود.
منبع:

https://www.imd.org/research knowledge/
articles/digital business transformation where  i
s your company on the journey/

رضاسمیعزاده؛هیاتعلمیدانشگاهالزهرا
سحروطنخواه؛دکترایمهندسیصنایع
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تحولدیجیتالکسبوکار؛شرکتشمادرکجایمسیرقراردارد
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 فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری هایی هســتند که 
دسترسی کاربران را برای بازیابی، ذخیره و انتقال اطالعات 
به صورت دیجیتالی تسهیل می کنند. این فناوری ها، عامل 
مهمی در رشد کشاورزی بوده  اند. استفاده از این فناوری ها، 
اطالعات و هزینه های معامالت را کاهش داده، ارایه  خدمات 
را تسهیل کرده، فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کرده و 
موجب شــکل گیری مدل درآمدی نوین شده  است. به 
عبارت دیگر، فناوری های نوین با انتشــار موثر اطالعات 
مهم و تضمین امنیت غذایی، کشاورزی را در اقتصادهای 

نوظهور، متحول کرده است.
فناوریهایتلفنهمراهدرکشاورزی

فناوری های نوین، دسترسی به اطالعات به موقع و دقیق 
را برای بهبود تولیدات کشــاورزی تسهیل می کنند. در 
این میان، دسترسی به اطالعات در مزارع خانوادگی نیز 
بسیار مهم است. این فناوری ها، به ویژه در حوزه برنامه های 
تلفن همراه، نقش مهمی در تســهیل دسترســی افراد 
کم بضاعت به منابع دارند. انقالب خدمات مالی دیجیتال 
پیامدهای گسترده ای دارد. با افزایش نفوذ تلفن های  همراه 
در نقاط دورافتاده، تقویت استفاده نوآورانه از فناوری های 
موبایلی توسط کشاورزان، ضروری است. ترکیبی از فناوری 
موبایلی و سیستم اطالعات جغرافیایی، اطالعات دقیق و 
جزیی از خاک، آب، مواد مغذی و غیره را برای تصمیم گیری 

کشاورزان ارایه  می دهد.
ایجــاد محیط هــای مناســب از طریق سیاســت ها 
و اســتراتژی های صحیح، دسترســی مقرون به صرفه و 
باکیفیت به فناوری ها را در مناطق روستایی فراهم کرده 
و بر این اســاس، از تبادل بهینه اطالعات کشاورزی برای 
مزارع خانوادگی حمایت می کند. با این حال، استراتژی ها 
و پلتفرم های فناورانه که مشارکت سازمان های مرتبط با 
کشاورزان را در توسعه سیاست گذاری ها و تاثیرگذاری بر 

اجرای آن افزایش می دهد، باید ارتقا یابد. 
شرکت تعاونی Gnucoop در ســال 2013، از طریق 
برنامه تلفن همراه، نظارت بر قیمت کاالهای اساســی در 
حوزه موادغذایی موجود را در بازارهای جمهوری آفریقای 
مرکزی توسعه داد. این شرکت تعاونی، شامل گروهی از 
متخصصان فناوری اطالعات و توســعه است که در سال 
2012 تاسیس شــد تا با بهره مندی از فناوری به ویژه از 
سازمان های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی پشتیبانی 

کند. در این اپلیکیشــن، قیمت موادغذایی اعالم-شده 
توسط سازمان های مختلف که در مناطق گوناگون فعالیت 

می کنند، جمع-آوری و ارایه  می شود. 
ابزارهایفناورانهدرکشاورزی

ابزارهای فناورانــه اطالعات و ارتباطات مورد اســتفاده 
در کشــاورزی را می  توان شــامل فناوری های بی سیم، 
سیستم موقعیت یابی جهانی)GPS(، سیستم اطالعات 
جغرافیایی)GIS(، سیستم خودکار کنترل شده با کامپیوتر 
مانند روبات های کشاورزی، برنامه تلفن همراه هوشمند و 

فناوری شناسایی امواج رادیویی )RFID( دانست.
فناوریهادرکشاورزی؛مزایاومعایب

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، نقش حیاتی در 
کشاورزی دارد و به رونق جوامع روستایی کمک می کند. 
فناوری های ارتباطات و اطالعات در کشاورزی، مزیت های 

زیر را به همراه دارند:
  اطالعات الزم را ارایه  می دهند؛ استفاده از فناوری ها در 
کشاورزی، سود چشمگیری در کارایی و صرفه جویی در 
هزینه ها به همراه دارد، زیرا نقش مهمی در ارایه  اطالعات 
به روز و موردنیاز کشاورزان در قالب کاربرمحور ایفا می کند. 
   مقرون به صرفه اســت: ماهیت مقــرون به صرفه آن 
فرصت های بی نظیری را برای توانمندسازی کشاورزان در 

مقیاس کوچک با تقویت قابلیت-های آنها ارایه  می دهد.
   پشتیبانی از تصمیم گیری؛ فناوری اطالعات و ارتباطات 
نه تنها از سیاست گذاری پشتیبانی می کند، بلکه مدیریت 
مزرعه را نیز بهبود می بخشــد و از ایــن طریق، وضعیت 

معیشت توده های روستایی را ارتقا می دهد. 
   دسترسی به بازار را بهبود می دهد؛ فناوری در کشاورزی 
می تواند از طریق آخرین اطالعات درباره بازارها و به تصویر 
کشیدن تغییر الگوهای مصرف برای کشاورزان سودمند 
باشد. با افزایش دسترسی به تلفن های همراه، کشاورزان 
می توانند تولید را بر اساس عرضه و تقاضا برنامه ریزی کنند، 

بنابراین با افزایش بازدهی بازار، دسترسی به آن تسهیل 
خواهد شد.

در مجموع، استفاده از فناوری ها در کشاورزی، مزیت ها، 
معایب و چالش های خاص خــود را دارد. برخی دیگر از 

مزایای فناوری ها در کشاورزی عبارتند از:
1. ماشین های مدرن می توانند باعث کنترل فشار کاری بر 

کشاورزان شوند.
2. زمان را کاهش می دهند.

3. بر قیمت و تقاضای محصوالت تاثیرگذارند. 
4. باروری خاک را افزایش می دهند.  

5. در آبیاری ها استفاده می شوند. 
6. در تولید کودهای مصنوعی و کنترل آفات شیمیایی 

موثرند.
۷. میزان مصرف آب را کاهش می دهند.  

8. از افزایش ضایعات مواد در دریاها جلوگیری  می کنند.
از سوی دیگر، بهره مندی از فناوری ها در کشاورزی، معایب 

یا چالش های زیر را دارا هستند:
1. اســتفاده بیش از حــد از مواد شــیمیایی به کمک 

ماشین آالت، باروری زمین را کاهش می دهد.
2. به دلیل فقدان دانش فناوری، کشاورزان از ماشین آالت 
مدرن از جمله ماشین های بدون راننده، استفاده مطلوب 

نمی کنند.
3. هزینه نگهداری ماشین آالت و فناوری های کشاورزی 

بسیار زیاد است.
4. استفاده بیش از حد از ماشــین آالت، احتمال آسیب 

محیطی را افزایش می دهد.
5. بهبود برنامه های پیش بینی شــده با ماشین روباتیک 
نمی تواند فرهنگ کشاورزان را تغییر دهد و فرهنگ سنتی، 

غالب است.
نرمافزارهاوپلتفرمهایکشاورزی

 ،)chetu(در همین زمینه، شرکت توسعه نرم افزاری چتو

با شــعار ارایه  راه حل های نرم افزاری در کالس جهانی در 
آمریکا، نرم افزارهای مرتبط با کشاورزی را طراحی کرده 
اســت. در این نرم افزارها، راه حل های دقیق کشاورزی با 
تحلیل و مدیریت مزارع، ترکیب شده است. بر این اساس، با 
ایجاد API های مختلف، فناوری های کشاورزی هوشمند 
می توانند با زیرساخت های موجود و نرم افزار حسگر خود، 

ارتباط برقرار کنند. 
با توجه به این نرم افــزار، برنامه های دقیق کشــاورزی 
هوشمند، مقیاس بندی و ERP یا برنامه یکپارچه سازمانی 
کشاورزی اصالح می شــود. در این خصوص، راه حل های 
دقیق توســعه برنامه تلفن همــراه AG، دارای طراحی 
و زیرســاخت مهندســی اطمینان بخش است. توسعه 
کشاورزی هوشمند از حافظه فلش یا حافظه رم، استفاده 
و سپس داده ها را در ســرورهای اختصاصی، ترکیبی یا 
ابری مستقر می کند تا برنامه تلفن همراه را در زمان واقعی 

فعال کند. 
همچنین راه حل  هواپیماهای بدون سرنشین کشاورزی 
یکی دیگر از نرم افزارهاست. این نرم افزار پهپادی که قادر 
اســت بذرها را در مزارع مســتقر کند، به پهپادها اجازه 
می دهد تا از حســگرهای داخلی برای ضبط داده هایی 
مانند نقشه های حرارتی، سالمت محصول و موارد دیگر 

استفاده کنند.
نرمافزارهاینظارتبرسیستمکشاورزی

توسعه دهندگان این نرم افزارها در Chetu، با استفاده از 
مدل های دیجیتال، برای سنسورهای خاک، نرم افزاری 
را برای سیستم نظارت بر کشــاورزی طراحی می کنند. 
کشاورزان،Ph)مقیاس تعیین میزان اسیدی یا بازی بودن 
یک محلول آبی( رطوبت، مــواد مغذی، دما و موارد دیگر 
را با استفاده از فناوری های حسگر برای کشاورزی دقیق 
اندازه گیری می کنند. نرم افزار نقشه برداری خاک، نرم افزار 
حسگر برداشــت و نرم افزار هواپیماهای بدون سرنشین 
از طریق یک سری API با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و 
داده ها و تجزیه و تحلیل آنها را با هم ترکیب می کنند. این 
قابلیت همکاری به کشاورزان اجازه می دهد تا درک بهتری 
از محصوالت خود کســب کنند. در این زمینه، مقررات 
کشاورزی و رعایت محیط زیست با نظارت دقیق تر، مدنظر 

قرار می گیرد.
ادغام و پیاده سازی Chetu با اســتانداردهای نظارتی 
تعیین شــده توســط وزارت کشــاورزی ایاالت متحده 
)USDA(، اداره غذا و دارو )FDA( و خدمات ایمنی و 
بازرسی مواد غذایی )FSIS( مطابقت دارند. این شرکت 
 )EPA( همچنین از آژانس حفاظت از محیط زیســت
پیروی می کند. سیستم حذف آالینده های ملی و گزارش 

گازهای  گلخانه ای نیز جزو برنامه های Chetu قرار دارد.

یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مردم دغدغه قطع اینترنت دارند 
و شغل شان به فضای مجازی وابسته است، گفت: با وجود تمام ایرادات طرح 

صیانت نباید حکمرانی را به واتس اپ و گوگل واگذار کنیم.
نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع »طرح 
حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی )گذشته، حال و آینده(« توسط 

پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد.
در این جلسه که با مدیریت علمی محمدصادق نصراللهی عضو هیات علمی 
دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه 
السالم برگزار شد، صادق ستاری فرد، مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات 
فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس، محمد کشوری کارشناس 
فناوری اطالعات و محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاست گذاری و 
حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد 
پرداختند. محمدحسین انتظاری، مدیر گروه سیاست گذاری و حکمرانی 
فضای مجازی اندیشکده تداوم در این نشست موضوعاتی چون ابهامات 
موجود در طرح، تفاوت میان حکمرانی و تنظیم گری، دغدغه های مردم و 
لزوم اصالح فضای رسانه ای موجود پیرامون طرح را مورد بررسی قرار داد.

او گفت: مردم در مورد خدمات پایه کاربردی و مصادیق آن سوال دارند؛ 
نه اینکه چه کسی تنظیم گر است. این قبیل جنجال ها، در همه کشورها 
در سطح ژورنالیستی وجود دارد. مردم دغدغه قطع اینترنت دارند زیرا 
آموزش و شغل شان به فضای مجازی بســتگی دارد. انتظاری با انتقاد از 
رویکرد دولت پیشین در مواجهه با فضای مجازی، گفت: ما جریان هایی در 
دولت داشتیم که هر حرکتی در حوزه حکمرانی فضای مجازی را به مثابه 
محدودگری اینترنت می پنداشت و اعتقادی به حکمرانی نداشت . مدیر 
گروه سیاست گذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم افزود: ما 
با وجود تمام ایرادات و نواقص موجود، نمی توانیم حکمرانی را به واتس اپ 
و گوگل واگذار کرده و از خودمان رد صالحیت کنیم. اعمال این حاکمیت 
نباید دست خارجی ها باشد. جای انتقاد زیاد است اما اینکه مدیریت را به 

پلتفرم ها و شرکت های خارجی بسپاریم به معنای استعمار است.
انتظاری با اشاره به ناکارآمدی های موجود در پلتفرم های داخلی، دستیابی 
به شبکه ملی اطالعات را راهکار حل مشکالت موجود دانست و گفت: ما 
به جز فیلترینگ هیچ ابزاری در اختیار حکمران نگذاشته ایم. شبکه ملی 
اطالعات ابزار حکمرانی را توسعه می دهد. از طریق شبکه ملی اطالعات 

می توان بخش بزرگی از ترافیک را به داخل کشور منتقل کنیم.
او تاکید کرد: ما به جای یک قانون کلی، به قوانین مادر نیاز داریم و باید این 

قوانین مادر قدم به قدم پیش رفته و جامعه را با خود همراه کنند.

مردم دغدغه قطع اینترنت دارند
خبر

توسعهنرمافزارهاوپلتفرمهایموبایلیدرعصرنوینکشاورزی

آسیه فروردین 

اقتصاد آمریکا به دلیل گســتردگی و پیوند تجاری که 
با اروپا، آسیا، آفریقا و اســترالیا دارد، نقش قابل توجهی 
در اثرگذاری بر اقتصــاد جهانــی دارد. پیوند تجاری و 
تکنولوژیک اقتصاد آمریکا سبب شده است که بحران های 
مالی آن به سایر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 
نیز کشیده شود. در ســپتامبر 2001 برج های دوقلوی 
مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون مورد حمالت 

سازمان یافته قرار گرفتند.
این حمالت که در طی دو ساعت به طول انجامید، بهانه 
حضور رسمی آمریکا در خاورمیانه، سرآغاز جنگ های 
مذهبی با محوریت اسالم و اشغال و جنگ آمریکا با عراق و 
افغانستان را به دنبال داشت، اکنون پس از 20 سال حدود 

6.4 تریلیون دالر برای آمریکا هزینه در برداشته است.
اقتصادآمریكا

فدرال رزرو برای جلوگیری از بحران مالی در آمریکا طی 
سه روز اول، روزانه 100میلیارد دالر نقدینگی به اقتصاد 
تزریق کرد و ســپس نرخ بهره را کاهش داد. راجر دبلیو 

فرگوســن رییس وقت فدرال رزرو، این اقدامات را برای 
حفظ ثبات اقتصادی و جبران اختالالت احتمالی ناشی از 

آسیب سیستم مالی بیان کرد.
سیاســت های پولی فدرال رزرو، اگرچه در پیشگیری از 
رکود اقتصادی در 2001 تاثیر مثبتی داشت، اما بدهی 
دولت را به شکل قابل توجهی افزایش داد. با مرگ نزدیک 
به 3هزار نفر و مجروح شدن هزاران شهروند آمریکایی، 
مالیات های دریافتی از ســوی دولــت 3.5میلیارد دالر 
کاهش یافت و بیــش از 5۹8هزار نفر بــه آمار بیکاری 
اضافه شد. طبق گزارشات آمریکا، خسارت وارد شده به 
ساختمان و تاسیسات، 83میلیارد دالر برآورد شده است 
و تاثیر ثانویه ای که بر اقتصاد آمریکا ایجاد کرد در حدود 
1۹1میلیارد دالر اعالم شد. این حجم از بدهی دولت منجر 
به ضعف آمریکا در رفع چالش های بحران مالی 200۷ شد.

در شهر نیویورک، تقریبا 430هزار شغل از دست رفت و 
2.8میلیارد دالر دستمزد از دست رفته در سه ماه پس از 
حمالت 11 سپتامبر بر اقتصاد تحمیل شد. برآورد می شود 
که تولید ناخالص داخلی شهر نیویورک در سه ماه انتهایی 
2001 و طی ســال 2002 تا 30.3میلیارد دالر کاهش 
یافت. دولت فدرال برای حمایت از اقتصاد نیویورک در 
ماه اول بســته اقتصادی 11.2میلیارد دالری را تصویب 
کرد و در اوایل ســال 2002 بســته اقتصادی دیگری با 
10.5میلیارد دالر کمک برای توسعه اقتصادی و نیازهای 

زیرساختی تصویب کرد.
صنعتبیمه

این حمالت سبب شد شرکت های بیمه حدود 40میلیارد 
دالر خســارت پرداخت کنند و به یکــی از بزرگ ترین 
حوادث بیمه تاریخ تبدیل شد. به هر یک از شرکت های 
 Berkshire Hathaway. Lloyd’s. Swiss
Re. and Munich Re در حــدود 2میلیارد دالر 
بیمه پرداخت شــد و از طرفی ارزش سهام شرکت های 
بیمه با کاهش شــدید روبه رو شــد، به طوری که سهام 
شــرکت های بیمــه Swiss Re حــدود 10درص، 
Baloise Insurance Group حدود ۷.8درصد 
و Swiss Life حدود 11درصد کاهش را تجربه کردند.

 اگرچه صنعت بیمه دارای ذخایری بود که حمالت 11 
سپتامبر را پوشش می داد اما شرکت های بیمه تمایلی 
به ادامه پوشش برای حمالت تروریستی آینده نداشتند  
تنها تعداد کمی از بیمه گذاران به ارایه چنین پوشش هایی 

ادامه می دهند.
صنعتهواپیماییوگردشگری

ابتدا پروازها در نقاط مختلف آمریکا و کانادا متوقف شدند 
و صرفا به خدمات پشتیبانی از عملیات پرداخته شد. این 
حمالت ریسک خطوط هواپیمایی را افزایش داد و سهام 
شرکت های هواپیمایی و شرکت های تولیدکننده هواپیما 
سقوط کردند و برخی از آنها حتي ورشکسته شدند و ده ها 

هزار نفر اخراج و بیکار شــدند. دولت برای کمک به این 
صنعت، یک بسته اقتصادی شامل 10میلیارد دالر ضمانت 

به همراه 5میلیارد دالر برای کمک کوتاه مدت ارایه کرد.
به دنبال حمالت 11 ســپتامبر، صنعــت هواپیمایی 
آمریکا  تنها در همان سال، ۷میلیارد دالر زیان به همراه 
داشت و طی 10سال خسارت ۷4میلیارد دالری به این 

صنعت اعالم شد.
در صنعت گردشگری نیز نیویورک آسیب بزرگی دید و 

صنعت هتلداری با 40درصد افت تقاضا روبه رو شد.
طی 2سال بیش از 335هزار نفر مشاغل خود را از دست 
دادند که خسارت 2میلیارد دالری برای این صنعت اعالم 

شد.
بازارسهاموبورساوراقبهادار

روز سه شنبه، 11 سپتامبر 2001، پس از برخورد اولین 
هواپیما به برج شمالی مرکز تجارت جهانی، بورس اوراق 
بهادار نیویورک )NYSE( با تاخیر بازگشــایی شد اما 
پس از برخورد هواپیمای دوم به برج جنوبی سازمان مرکز 
تجارت جهانی، تمامی معامالت بورس آمریکا لغو شد. 
بورس آمریکا به مدت یک هفته تعطیل شد و ساختمان آن 
و سایر بانک ها و موسسات مالی در وال استریت و بسیاری از 

دیگر شهرهای آمریکا تخلیه شدند. 
قبل از توقــف معامــالت، بــازار ســهام در بازارهای 
آمریکای التین نیز با افت همراه شــد و بورس مکزیک با 

5.6درصد کاهش، بورس آرژانتین با 5.2درصد کاهش و 
بورس برزیل با ۹.2درصد کاهش همراه شدند.

همزمان بــورس اوراق بهــادار لندن و برخــی دیگر از 
بورس های سهام در سراســر جهان نیز به دلیل احتمال 

تداوم حمالت تعطیل و تخلیه شدند.
روز بعد از حمله، بازارهای ســهام اروپا به شدت سقوط 
کردند، بورس آلمان با کاهش 8.5درصدی، بورس لندن 
با کاهش 5.۷درصدی و بورس اسپانیا با 4.6درصد افت 

همراه شدند.
بازارطال

قیمت هر انس جهانی طال در معامالت لندن با 8.1درصد 
رشــد و 24.15دالر افزایش، از سطح 2۷0.۹0دالری به 

2۹5دالر افزایش یافت.
بازارمبادالتجهانیارز

در بازار ارز، شاخص جهانی دالر با 3.8 واحد افت همراه 
شد و دالر آمریکا در برابر یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن به 

شدت سقوط کردند.
*نفتوگاز

قیمت گاز در آمریکا نیز به مدت یک هفته صعودی شد 
و نفت نیز با 2.43دالر افزایش همراه شــد و قیمت آن از 
2۷.82دالر به ســطح 30.25دالر رسید اما سپس سیر 
نزولی پیدا کرد و بعد از 15روز با 8.1دالر کاهش همراه 

شد و به سطح 22.15دالر رسید.

دکتر احرام شاه محمدی
پژوهشگر اقتصاد مقاومتی
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 آیا شــما از تمام امکانات تلویزیون هوشــمندتان آگاهی 
دارید؟ این دســتگاه ها می توانند به تنهایــی به اینترنت 
متصل شوند. این به آن معناســت که دارای قابلیت های 
بسیار بیشتری نسبت به یک تلویزیون استاندارد هستند. 
آنها همچنین مقرون به صرفه تر می شوند زیرا مردم بیشتر 
از قبل، تلویزیون های هوشمند خریداری می کنند. با این 
حال، همه نمی دانند ایــن تلویزیون ها، واقعا چه کارهایی 
می توانند انجام دهند. بنابراین از همه عملکردها و امکانات 
آن استفاده نمی کنند. اگر تلویزیون هوشمند دارید و آن را 
به اینترنت متصل نکرده اید، باور نمی  کنید چقدر فرصت را از 
دست داده اید! در زیر، پنج نکته جالب توجه درباره تلویزیون 
هوشمند ذکر شده که اگر قبال استفاده نکرده اید، باید یاد 

بگیرید از آن استفاده کنید:
   بهشــبكههایاجتماعیخودتاندسترسی

پیداکنید
از آنجا که تلویزیون هوشمندتان می تواند آنالین شود، از 
آن برای دسترسی به همه شبکه های اجتماعی موردعالقه 
خود مانند فیس بوک و توییتر استفاده کنید. تعدادی برنامه 
مختلف در تلویزیون های هوشمند وجود دارد که به شما 
امکان می دهد به راحتی به روز رســانی کنید و تصاویر و 
فیلم ها را نیز به اشتراک بگذارید، حتی می توانید با استفاده 
از اسکایپ و سایر برنامه هایی که امکان چت تصویری دارند، 
با دیگران چت کنید. برخی از تلویزیون های هوشــمند، 
کانال های رســانه های اجتماعی را در کنار فیلم یا برنامه 

تلویزیونی که تماشا می کنید، می آورند تا بتوانید در حین 
تماشای آن در شبکه های اجتماعی صحبت کنید. بسیاری 
از تلویزیون های هوشــمند با صفحــه کلیدهای بلوتوث 
بی  سیم سازگار هستند. حتی ممکن است بتوانید از تبلت 
یا تلفن هوشمند خود به عنوان کنترل از راه دور و صفحه 

کلید استفاده کنید.
   اخباررابخوانید

مطمئنا می توانید ایســتگاه های خبری تلویزیونی مانند 
سی. ان .ان یا اخبار محلی را مشاهده کنید، اما شما از طریق 
تلویزیون هوشمندتان قادر خواهید بود، اخبار را هر زمان 
و به هر شــکل که می خواهید دریافت کنیــد. می توانید 
 USA Today برنامه ها را از ســایت های خبری مانند
و TIME بارگیری کرده و هر زمان که تمایل داشــتید، 
رویدادهای جاری را مطالعه کنید. برنامه های ورزشــی از 
ESPN، BBC Sport  و دیگر شبکه ها نیز در دسترس 
 هســتند، بنابراین هر زمان که بخواهید می توانید آنها را 

دریافت کنید. 

   پخشآنالینبرنامههایتلویزیونی
 با اســتفاده از برنامه هایی برای برخی ســرویس ها مانند 
Hulu و Netflix، تلویزیون هوشمند شما در هر زمان، 
به هزاران برنامه تلویزیونی و فیلم دسترسی پیدا می کند. 
بسیاری از شبکه ها، ســایت های پخش خود را دارند که 
آخرین قسمت های برنامه  تلویزیونی فعلی را پس از پخش 
نیز ارایه می دهند. این خدمات به طور مرتب، به روزرسانی 
پیشــنهادها را ادامه می دهند بنابراین حتی اگر چیزی را 
که می خواهید تماشا کنید، نبینید، ممکن است دفعه بعد، 
پس از بررســی، چندین برنامه تلویزیونی دوران کودکی 
شــما را اضافه کرده باشــند. عالوه بر پخش برنامه های 
تلویزیونی، شما می توانید موســیقی را از سرویس هایی 
مانند Pandora یا Spotify پخش کنید. این کار برای 
اوقاتی که واقعا قصد دارید موسیقی گوش دهید، عالی است. 
با استفاده از سیستم های صوتی شگفت  انگیز، می توانید به 
 تلویزیون هوشمندتان و انواع مختلف موسیقی در اینترنت 

متصل شوید.

   دریافتتوصیههاوپیشنهادها
اگر تلویزیون هوشمند خود را به اینترنت متصل کرده اید، 
می توانید ببینید دیگران اخیرا چه برنامه هایی را  تماشــا 
کرده اند و چه چیزی را توصیه می کنند. شــما می توانید 
ببینید چه نمایش ها و فیلم های مختلفی رتبه بندی شده اند 
و حتی قادرید بر اساس مواردی که تماشا کرده اید و به آن 
برنامه ها امتیاز داده اید، توصیه های هوشــمندانه در مورد 
تعدادی از برنامه ها دریافــت کنید. این توصیه ها، معموال 
بسیار دقیق هستند و می توانند به شما در کشف برنامه ها، 
فیلم ها، بازی ها و چیزهای دیگری که هرگز نمی دانستید 
وجود دارند اما دقیقا همان چیزی هســتند که دوســت 
دارید، کمک کنند. شما همچنین می توانید به رسانه های 
 اجتماعی و سایت های پخش کننده بروید و نظرات خود را 

اعالم کنید. 
   تمرینکنید

تلویزیون هوشمند شما می تواند به تعدادی از برنامه های 
مختلف تناسب  اندام و سایر برنامه های تمرینی دسترسی 
داشــته باشــد که قادرید از آنها برای حفظ فرم بدن خود 
بدون رفتن به باشگاه بدن سازی یا خرید دی وی دی تمرین 
استفاده کنید. این برنامه های مختلف همه چیز را از ایروبیک 
گرفته تا اقدامات روتین کــه روی ماهیچه های خاص یا 
انواع تمرینات تمرکز دارند، پوشــش می دهد. همچنین 
برنامه هایی برای مبتدیان تا متخصصان وجود دارد و بسیاری 
از تمرینات ارایه شده، نیاز به خرید تجهیزات ورزشی ندارند. 
این برنامه ها برای کسانی که از رفتن به باشگاه بدشان می آید 
اما می خواهند برای حفظ تناسب اندام ورزش کنند، بسیار 

مناسب است. 
اکنون این سواالت، مطرح می شود که آیا از همه عملکردهای 
تلویزیون هوشمند خود استفاده می کنید؟ آیا می دانستید 
می توانید این کارها را با تلویزیون هوشمند خود انجام دهید؟ 
بسیاری از مردم، هیچ ایده ای نداشتند! از کدام یک از این 
عملکردهای تلویزیون هوشمند خود استفاده می کنید؟ از 
کدام یک لذت می برید و باعث می شود هرگز مایل به بازگشت 

به تلویزیون سنتی نباشید؟

5کاربردتلویزیونهايهوشمند
خبر

در ادامه روند حذف اپلیکیشــن های ایرانی از فروشــگاه های آنالین 
آمریکایی به دلیل تحریم ها، دو اپلیکیشن ایرانی به تازگی از گوگل پلی 

حذف شدند.
به گزارش ایسنا، نبرد شرکت های خارجی و فروشگاه های آنالین آمریکایی 
با اپلیکیشن های ایرانی از حدود سه سال پیش آغاز شد؛ اپل تنها چند ماه 
پس از گشودن درهای فروشگاه آنالین خود به روي اپلیکیشن های ایرانی 
در سپتامبر 2016، با فرمان دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا برای 
تحریم علیه ایران، برخی اپلیکیشن های ایرانی را از اپ استور حذف کرد. 
موضوع حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور حل نشده بود که گوگل 
نیز به فاصله ی دو هفته پس از اپل و در اقدامی مشابه، نرم افزارهای ایرانی 
را از گوگل پلی -فروشگاه آنالین نرم افزارهای اندرویدی- با توجیه مشابه 

تحریم های دولت آمریکا علیه ایران، حذف کرد.
در ادامه مشکالت پلتفرم های ایرانی به دلیل تحریم ها، امروز خبر جدیدی 
از حذف دو اپلیکیشــن  ایرانی )آپارات از سرویس های اشتراک گذاری 
ویدیو و دیگری از سامانه های نمایش درخواستی( از گوگل پلی منتشر 
شد. روابط عمومی شــرکت صباایده که این دو اپلیکیشن را راه اندازی 
کرده، به زومیت خبر داد که 10 روز پیش ایمیلی مبنی بر عدم امکان 
استفاده از گوگل پلی به دلیل بند 16.5 قوانین توسعه دهندگان دریافت 
کردند. صباایده دراین باره گفت که این اپلیکیشن ها به دلیل تحریم، پس 
از دریافت ایمیل رسمی از روی گوگل پلی حذف شدند و این موضوع از 

طریق مراجع حقوقی در حال پیگیری است.
اگرچه با آغاز ریاســت جمهوری جو بایدن که پــس از ترامپ جایگاه 
ریاســت جمهوری در آمریکا را بر عهده گرفت، با توجه به اینکه دونالد 
ترامپ و جو بایدن نه تنها از دو حزب متفاوت هستند، بلکه در بسیاری 
از زمینه ها نیز دیدگاه مختلفی دارند و از همان زمان احتمال بازگشت 
آمریکا به برجام مطرح می شــد، این امیدواری وجود داشت که شاید 
سرنوشت متفاوتی برای شــرکت های فناوری در ایران رقم بخورد، با 
این وجود، آخرین رویداد حذف پلتفرم های ایرانی نشان می دهد این 
مشکالت ناعادالنه تحریمی علیه شرکت های ایرانی همچنان ادامه دارد.

خبر قفل شدن گوشــی از برند شــیائومی در کوبا در حالی 
منتشر شده که انجمن واردکنندگان موبایل می گوید تا کنون 
حتی یک مورد غیرفعال شــدن گوشی در ایران یا کشورهای 
تحریم شــده دیگر از جمله کره شــمالی، ســوریه، سودان و 
کریمه گزارش نشده اســت و به نظر می رسد خبر قفل شدن 

گوشی های شیائومی در ایران صحت ندارد.
به گزارش ایسنا، در چند ساعت گذشته، اخباری مبنی  بر قفل 
شدن گوشی های شیائومی در چند کشور خاص در برخی از 
خبرگزاری ها و سایت ها منتشر شــد. اولین بار سه روز پیش 
یک کاربر از کوبا در سایت ردیت، از قفل شدن گوشی جدید 
خود پس از چند روز استفاده خبر داده بود. او گفت که گوشی 
شیائومی نوت 8 دیگری نیز دارد که نزدیک به یک سال از آن 
استفاده می کند و این مشکل برای این گوشی اتفاق نیفتاده 
و برای گوشی جدیدش بعد از چند روز اتفاق افتاده است. این 
کاربر کوبایی ادعا کرده بود که از بیش از 20مورد مشکل مشابه 
که برای کاربران دیگر اتفاق افتاده آگاه اســت اما توضیحات 

بیشتری نداده است.
شیائومی در کشــور کوبا به صورت رسمی فروش و خدماتی 
ارایه نمی دهد اما بســیاری از گوشی های ساخت این شرکت 
استفاده می کنند. پس از آن، از شب گذشته، برخی از سایت ها 
مانند XDA به بازنشر این خبر پرداختند و کشورهای دیگری 
را نیز به کوبا اضافــه کردند. این در حالی اســت که انجمن 
واردکنندگان موبایل اعالم می کند با جست وجویی که انجام 
داده، هیچ موردی در ایران یا کشورهای دیگر گزارش نشده 
اســت و حتی افراد دیگری از کوبا چنین مشکلی را گزارش 

نکرده اند.
دلیل اضافه کردن نام ایران، کره شمالی، سوریه، سودان، کریمه 
به این لیســت، بند 14.2 شــرایط و ضوابط فروش شیائومی 
در اروپاســت که در وب سایت شــیائومی و همچنین هنگام 
روشن کردن و فعال سازی اولیه گوشــی های شیائومی ذکر 
شده است. بر اساس این بند، صادرات دوباره تمام محصوالت 
شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است و هرگونه فروش 
این محصوالت به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره شمالی، 

سودان و کریمه ممنوع است.
آن طور که محمدرضا عالیان -سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی- به ایســنا گفت،  این شــرایط و 
ضوابط برای صادرات گوشی ها و محصوالتی  است که از مبدا 

اروپا به این کشورها صادر می شوند و درواقع این محصوالت 
فقط برای استفاده در اروپا تولید شده اند و نمی توان آنها را بنا 
به قوانین تحریمی ایاالت متحده به این کشورها صادر کرد، 

مانند هر کاالی دیگر.
به گفته عالیان، این قوانین مربوط به فروشنده یعنی شیائومی 
فرانسه )که نمایندگی کل شــیائومی اروپا را برعهده دارد( و 
مشتری اســت و مربوط به ســایر مناطق نمی شود. حتی در 
لیست شرایط و ضوابط منتشرشــده در وب سایت شیائومی 
چین، هند یا مناطق دیگر این محدودیت ها ذکر نشده است و 
احتماال این گوشی های محدودی که در کوبا غیرفعال شده اند 
توسط مسافران یا یک شرکت از مبدا اروپا وارد کوبا شده اند. 
از آنجا که حتی یک مورد غیرفعال شــدن گوشی در ایران یا 
کشورهای ذکرشــده جز کوبا نبوده ایم، بنابراین به احتمال 

بسیار زیاد این خبر واقعیت ندارد.
او خاطرنشــان کرد: البته این خبر از منابع رسمی شیائومی 
منتشر نشده و به همین دلیل انجمن آن را تایید نمی کند، اما 
ما در حال پیگیری موضوع هستیم. با وجود این آنچه مسلم 
اســت، اینکه هنوز در ایران هیچ نمونه ای از غیرفعال شدن 
گوشی های شیائومی گزارش نشــده، از طرفی طی روزهای 
گذشته برای چند مدل  از گوشی های شیائومی که در لیست 
ممنوعه رگوالتوری بودند، آپدیت رفع مشــکل شماره گیری 
تماس های اضطراری آمده است. با کنار هم قراردادن این موارد 
می توان نتیجه گرفت که این اتفاق حداقل برای موبایل های 
شیائومی در ایران نمی افتد، اما باز باید منتظر اعالم نظر منابع 

رسمی شیائومی باشیم.

ماجرای حذف گوشی های شیائومی در ایران 

سعید میرشاهی

تحریم، دوباره از پلتفرم های 
ایرانی قربانی گرفت


