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ایجاد کارگروه بازرسی عملکرد 
وزارت ارتباطات با انتظاراتی گنگ

    امروز هر تولیدکننده صنعتی که به این واقعیت، واقف نباشد که باید به یک تاجر 
خدمات تبدیل شــود، خطر جدی در کمین اوست.  متاســفانه چنین مشاغل و طرز 
تفکری، هنوز بسیار وجود دارند، مانند شرکت هایی که همچنان خود را سازنده اشیای 
مختلف می دانند و حاشــیه های ناخالص، سود عملیاتی و ســایر معیارهای موفقیت 
خود را صرفا بر اساس »محصول« بیان می کنند.  با این حال، حتی رقبای روشنفکرتر 
از آنها که شروع به ارایه خدمات ارزشــمند محصوالت خود کرده اند و در برخی موارد 
به طور مستقیم از آن خدمات ســود می برند، از یک مزیت موقتی نسبت به گروه اول 
برخوردارند؛ یعنی ممکن است با برعهده گرفتن مسوولیت های مختلف مانند تعمیر و 
نگهداری و تکمیل محصول پس از فروش، روابط خود را با مشتری بهبود بخشند، اما 
این کار آنها کافی نیســت.  به زودی، ارایه خدمات برای یک شرکت کافی نخواهد بود 
بلکه شرکت ها باید »خدمات هوشــمند« ارایه کنند.   خدمات هوشمند، فراتر از انواع 
نگهداری و ارتقاهایی است که ممکن است ضمیمه محصوالت خود کنید، هم از نظر 

ارزش برای مشتریان و هم از نظر کارایی هزینه برای خودتان...

    عضــو کمیســیون اقتصادی مجلــس با تاکیــد بر ایجــاد نظــام حکمرانی 
 داده هــا و اطالعات گفــت: اجرای ســامانه مودیــان مالیاتی باید اردیبهشــت ماه 

به پایان می رسید.

   در طرح صیانت از کاربران در فضــای مجازی، نهادی فراقانونی ایجاد مي شــود تا به تن 
فیلترینگ و دیگر محدودیت هاي دسترسی کاربران به اینترنت بین المللي، جامه قانون بپوشاند.  
شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران چالش هاي طرح صیانت 
از کاربران در فضای مجازی را فراتر از محدودیت کسب وکارها می بیند. به گفته جوانمردی، به 
دلیل نگاه دولتی و دستوری به تولید اپلیکیشن ها و خدمات دهنده هاي داخلی، جایگزینی آنها با 
برنامه هاي خارجی شدنی نیست. فرض مي کنیم دسترسی مردم به اینترنت ماهواره اي عملیاتی 
نشده و در افق کوتاه مدت هم امکان دسترســی به آن برای مردم وجود ندارد. یک کشور، یک 
شبکه محلی یا یک سازمان می تواند با بیرون از خود اتصاالتی از طریق خطوط ترانزیت، برقرار 
کند یا این ارتباطات را برقرار نکند. در واقع مي تواند پهنای باند را کاهش دهد یا آن را بزرگتر کند 
یا محدود کند. در بحث نظری، یک کشور مي تواند شبکه اي از جاده ایجاد کند و این شبکه را به 
جهان خارج از خود برای تردد وصل کند. در فضای اینترنت هم مي توان یک شبکه داخلی ایجاد 

کرد که به اینترنت بین المللي وصل نباشد...

   نمونه اي از همدلِی امروز میاِن قوای سه گانه کشور، آمدن رییس سازمان بازرسی کل کشور به نزد عیسی زارع پور و »هدیه 
بسته« اصالحی خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای اجرایی شدِن پیشنهادهای قوه قضاییه در این بخش از قوه مجریه 
از طریق تشکیل یک »کارگروه بازرسی« است.  رییس سازمان بازرسی کل کشور که عضو شورای عالی قوه قضاییه نیز هست، در 
یکی از روزهای پایانی آخرین هفته مهرماه 1400 به دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می رود، »بسته ای« را حاوی گزارش 
نابسامانی هاي بخش مخابرات و فرابخش فناوری اطالعات و رویکردها و پیشــنهادهای اصالحی خود برای رفع نابسامانی ها در 
بخش و فرابخش فناوری اطالعات و ارتباطات و مخابرات، به عیسی زارع پور مي دهد و پس از ارایه شفاهی توضیحات و ذکر رئوس 
مطالب بسته ارایه شده، این پیشــنهاد را نیز مطرح مي کند که کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل 
کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تشکیل شود تا اعضای این کارگروه، موارد »بسته« پیشنهادی رییس سازمان بازرسی 
کل کشور را بررســی و مدیران وزارت ارتباطات نیز راهکارهای آن را اجرایی کنند، پیشنهادی که البته مورد استقبال و پذیرش 

عیسی زارع پور قرار مي گیرد.

قیمت خدمات کسب و کارهای 
اینترنتی باید کاهش یابد

وزارت ارتباطات تکلیف نظام 
داده ها را روشن کند

 استراتژی های هوشمند 
برای عصر »خدمات هوشمند«
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فیلترینگ در طرح صیانت 
لباس قانون به تن مي کند

 قطع دسترسی به ابزارهای بین المللي 
با اجرای طرح صیانت
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 ارتقای زیرساخت ها 
به شرط تغییر روش های بانکداری
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اصولسرمایهگذاری

یکی از مهم ترین مواردی که در زندگی مالی هر فرد وجود دارد و باید 
برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری انجام داد، مساله سرمایه گذاری 
اســت. برای اینکه بتوانید اهداف ســرمایه گذاری خود را در برنامه 

مشخص کنید باید با ادبیات سرمایه گذاری آشنا باشید.
ادبیات سرمایه گذاری را می توان شامل مواردی همچون ابزار مالی، 
نحوه خرید و فروش آنها و همچنین میزان ریسک این ابزارها دانست. 
برای مثال باید بدانید اگر توانایی خرید سهام با بازده مناسب را براساس 
تحلیل های خود ندارید، چگونه می توانید در این بازار سرمایه گذاری 
کنید، یا اینکه چگونه باید بازدهی ابزارهای مختلف را با یکدیگر مقایسه 

کنید و یک سبد سرمایه گذاری مناسب برای خود ایجاد کنید.
شاخصهایموردنیازبرایسرمایهگذاری

در هنگام قرض گرفتن )وام( یا سرمایه گذاری باید از بیشتر معیارها 
و شاخص های متداول در نظام مالی یک کشور آگاه باشید. معیارها 
و شــاخص های ســرمایه گذاری می توانند برای مقایسه عملکرد 
ســرمایه گذاری میان یک و یا گروهی از اوراق بهــادار به کار روند. 
شاخص ها و معیارهای بسیاری وجود دارند که بازدهی سرمایه گذاری 
سهام، اوراق با درآمد ثابت، امالک و مستغالت و دیگر بازارهای اوراق 

بهادار را اندازه گیری می کنند.
عالوه بر این، چنین ابزارهای اندازه گیری، نرخ ســود جاری در اوراق 
بهادار کلیدی را که توسط کارشناسان ماهر مالی در سرتاسر جهان 
مورد رصد قرار می گیرد را محاسبه می کند. در عین حال هزاران معیار 
و شاخص برای به دست آوردن عملکرد بازارهای مالی و ابزارهایی در 

بخش ها، مناطق، نواحی و کشــورهای مختلف وجود دارند. اگر چه 
پس انداز مهم است، تصمیم گیری عاقالنه در خصوص سرمایه گذاری 
نیز به همان اندازه مهم اســت. نگه داشــتن همه پول ها در بانک به 
صورت حساب پس انداز به احتمال زیاد منجر به سود پایین تری برای 
پس اندازتان خواهد شد. داشتن یک مجموعه متنوع از سرمایه گذاری 
در سهام، اوراق بدهی، امالک، مستغالت و دیگر اوراق بهادار می تواند 
سود ســرمایه گذاری را به طور قابل توجهی افزایش دهد و ریسک را 

به طور قابل توجهی کاهش دهد.
متنوعسازیبراساسسررسید

شما می توانید سبد سرمایه گذاری خود را با سررسیدهای مختلف 
تنوع ببخشید. سرمایه گذاری های طوالنی مدت معموال در مقایسه 
با سرمایه گذاری های کوتاه مدت ریسک بیشتری دارند. برخی اوقات 
متنوع سازی پرتفوی براســاس طول مدت سرمایه گذاری، با فرایند 
متنوع کردن پرتفوی براساس طبقه دارایی ها به دست خواهند آمد. 
هر دســته از دارایی ها، می تواند در گروه سرمایه گذاری بلندمدت یا 

کوتاه مدت قرار گیرد.
زمانی که قصد دارید به صورت شخصی سرمایه گذاری کنید، دقت 
کنید تا مبالغ زیادی را در دارایی هایی که نقدشوندگی پایینی دارند 
سرمایه گذاری نکنید. الزم است که شما ســرمایه های خود را بین 
گزینه هایی که می توانند نیازهــای نقدی مورد انتظار و غیرمنتظره 
شما را برآورده سازند و ســرمایه هایی که می توانند سود بلندمدت و 

فرصت های رشد را فراهم سازند، تخصیص دهید.
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در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، نهادی فراقانونی 
ایجاد مي شود تا به تن فیلترینگ و دیگر محدودیت هاي 
دسترســی کاربران به اینترنت بین المللــي، جامه قانون 
بپوشاند.  شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ و عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران چالش هاي طرح صیانت از کاربران در 
فضای مجازی را فراتر از محدودیت کسب وکارها می بیند. 
به گفته جوانمردی، به دلیل نگاه دولتی و دستوری به تولید 
اپلیکیشن ها و خدمات دهنده هاي داخلی، جایگزینی آنها با 

برنامه هاي خارجی شدنی نیست.
دربارهآسیبهاییکهطرحصیانتازکاربراندر
فضایمجازیبهاقتصادکشورواردميکند،اززمان
اعالمبررسیطرحدرمجلسشورایاسالمی،بسیار
صحبتشدهاست.یکجنبهدیگر،امکانسنجی
طرحصیانتواحتمالاجرایطرحصیانتباتوجه
بهمفادیاســتکهدرطرحگنجاندهشدهاست.
درجاییازمتناشارهشــدهبهاینکهشرکتهاي
خدماتدهندهخارجیبهکاربــرانایرانیبایداز
هیاتیکهترکیبآنهمدرطرحمشــخصشده
مجوزبگیرنددرغیراینصورتپهنایباندتخصیصی
بهآنهابهاندازهايکاهشپیداميکندکهدرعمل
استفادهکاربرانایرانیازآنهاممکننیست.زمانی
کهبحثفیلترینگشبکههاپیشمیآید،کاربرانبه
استفادهازفیلترشکنرویمیآورند.درواقعباصرف
وقتوپولبیشتربهشبکهاجتماعییاسایتفیلتر
شدهدسترسیپیداميکنند.پسازانتشارنسخهاي
ازطرحصیانتهمزمانباانتشــاراخباریدرباره
اینترنتماهوارهای،مردمبهاینفناوریبهعنوان
راهحلیبرایغلبهبرمحدودیتهايناشیازاجرای
طرحصیانتنگاهميکنند.حاالپرسشایناست؛با
فرضاینکهشهروندانایرانیبهاینترنتماهوارهاي
دسترسینداشتهباشندوبهاندازهايکهماازشبکه
ملیاطالعاتمیدانیمبهطورمشخصتاچهاندازه
امکانقطعاتصالکاربرانایرانبااینترنتجهانیو

برنامههايخارجیوجوددارد؟
فرض مي کنیم دسترســی مردم به اینترنــت ماهواره اي 
عملیاتی نشــده و در افق کوتاه مدت هم امکان دسترسی 
به آن برای مردم وجود ندارد. یک کشور، یک شبکه محلی 
یا یک سازمان می تواند با بیرون از خود اتصاالتی از طریق 
خطوط ترانزیت، برقرار کند یا این ارتباطات را برقرار نکند. در 
واقع مي تواند پهنای باند را کاهش دهد یا آن را بزرگتر کند 
یا محدود کند. در بحث نظری، یک کشور مي تواند شبکه اي 
از جاده ایجاد کند و این شبکه را به جهان خارج از خود برای 
تردد وصل کند. در فضای اینترنت هم مي توان یک شبکه 

داخلی ایجاد کرد که به اینترنت بین المللي وصل نباشد.
اینعدماتصالبرایخودبازیگراندرشبکه

داخلیچالشهاییایجادميکند؟
بله. اینترنت بین المللي امروز خدمات مختلفی را به مشتریان 
عرضه مي کند. موتورهای جست وجو، شبکه هاي اجتماعی 
مثل یوتیوب، ســرویس هاي خدمات هاســتینگ، انواع 
ســایت ها و غیره از جمله خدمات اینترنت بین المللي به 
کاربران است و لزوما همه این کاربران مصرف کننده صرف 
محتوا نیستند. بسیاری از خدمات در اینترنت بین المللی 
ابزارهای پایــه در دیگر اپلیکیشن هاســت. مثل خدمات 
پایه گوگل یا سایت ها و برنامه هاي هاستینگ دیگر. همه 
این ها نشان می دهد ما نه لزوما در مقام زیرساخت بلکه در 
بخش بهره برداری از برنامه ها و پتلفرم ها، دچار پیچیدگی و 
درهم تنیدگی با ابزارهای بین المللي هستیم و اگر اتصال ما به 
اینترنت بین المللي قطع شود، امکان استفاده از این خدمات 

هم برای کسی وجود ندارد.
درطرحصیانتازکاربــراندرفضایمجازی
بهطورمشخصبهفیلترینگاشارهنشدهامانتیجهاي
کهحاصلميشودهماناســت.درطرحگفتهاند
خدماتدهندهخارجیمجوزنگیرد،پهنایباندرا

کاهشمیدهند.
بله. نتیجه اي که حاصل مي شود، در نهایت همانی است که 
با فیلترینگ شبکه هاي اجتماعی حاصل مي شد. زمانی که 
یک شبکه اجتماعی را فیلتر مي کنند، برای مثال اپلیکیشنی 
مثل تگلرام، کاربر باید از فیلترشکن استفاده کند. این یعنی 
باید از نظر زمانی و پولی هزینه کند. به همین دلیل خیلی 
از کاربران یک شبکه اجتماعی فیلتر شده را کنار می گذارند 
چون نمی خواهند چنین هزینه اي کننــد. دیدیم که در 
خصوص تلگرام، پس از فیلترینگ، ریزش کاربران رخ داد. 

پس از کاهش پهنای باند هم چنین نتیجه اي حاصل مي شود. 
یعنی ممکن است اینستاگرام را فیلتر نکنند اما پهنای باند 
آن را کم کنند تا استفاده از آن برای کاربر ایران مختل شود 
و با تاخیر و معطلی زیادی انجام شود. عالوه بر این، هر برنامه 
داخلی دیگری که از ابزارهای بین المللي برای ارایه خدمات 
خود به کاربران استفاده کرده هم با مشکل رو به رو مي شود. 
در نهایت هم برنامه خارجی مثل اینستاگرام و هم برنامه هایی 
که از ابزارهای بین المللي استفاده کردند، قابل بهره برداری 
نخواهند بود. این به فشــار، دردسر و پیچیدگی بیشتر در 

استفاده از این برنامه منجر مي شود.
هرزمانکهبحثمحدودیتیدردسترسیبه
اینترتبینالملليمطرحشود،پایاینترتملییا
شبکهملیاطالعاتهمبهمیانمیآید.وضعیت
شبکهملیاطالعاتمبهماست.حتیاعدادمتفاوتی
ازمیزانپیشرفتاینپروژهبزرگملیمنتشرشده
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اینپروژهجنبهمحدودکنندگیدارد؟
به طور تقریبی در همه کشورهای دنیا، شبکه ملی اطالعات 
مطرح است. همه کشورها به ســمت ملی کردن شبکه 
اطالعات خود پیــش می روند تــا از ترافیک محلی خود 
استفاده کنند و اطالعات به ترافیک بین الملل تبدیل نشود. 
به طور مشخص با عدم خروج داده از شبکه ملی اطالعات، 
دسترسی به آن هم محدود مي شــود. دلیل عمده توجه 
بیشتر کشورها به شــبکه ملی اطالعات، صرفه اقتصادی 
آن است. منطقی هم نیست که شما بخواهید سایت یک 
خبرگزاری را چک کنید و زمانی که به آن سایت دسترسی 
پیدا مي کنید، اطالعات در شبکه بین المللي به هاستی در 
آمریکا برود و دوباره به داخل ایران بازگردد. بنابراین شبکه 
ملی اطالعات حرکتی برای کاهــش هزینه ها و افزایش 

امنیت کشورها و یک سیاست عمومی است. شبکه ملی 
اطالعات نباید به عنصری محدودکننده برای کسب وکارها 
تبدیل شود. کسب وکارها باید آگاهانه و به انتخاب خودشان 
از خدمات شبکه ملی اطالعات استفاده کنند. امروز ما به 
دلیل تحریم ها، مسایل زیادی داریم اما اگر تحریم نبودیم، 
مي توانستیم از شرکت هاي اینستاگرام و تلگرام بخواهیم 
سرورهای شان را به داخل کشور منتقل کنند تا ترافیک به 
خارج نرود. اما امروز تا چه اندازه احتمال این وجود دارد که 
این خدمات دهندگان را برای حضور در داخل کشور مجاب 
کنیم؟ مساله ما، صرفا مساله فنی و کسب وکاری نیست. 
مساله ارتباطات بین المللي است و به موضوع تحریم ها هم 
مرتبط است. در چنین شرایطی که تحریم دسترسی هاي 
مارا محدود کرده و حتی امکان دعوت از شرکت هاي خارجی 
به ایران را هم نداریم، قطع دسترسی مردم به شبکه ها نوعی 

خودتحریمی است.
پیشنهادشمادرخصوصطرحصیانتازکاربران
درفضایمجازیچیست؟منشاشکلگیریاینطرح

درچیست؟
نکته اي که همیشه در زمینه اینترنت گفته ام این است که 
بهتر است هر کس مســیر خودش را طی کند. اگر دغدغه 
امنیتی در این خصوص وجود دارد، ایــن دغدغعه باید از 
مسیر مناسب و درست خودش رفع شود. ما در کشورمان 
به اندازه کافی ساختار و نهاد داریم و هر کدام وظایفی دارند. 
اینکه دوباره یک قانون بنویســیم و در آن قانون یک نهاد 
فراقانونی ایجاد کنیم و پای نیروهای مســلح را به موضوع 
بازکنیم، در شــرایطی که تعداد زیادی سازمان به عنوان 
متولی امور مختلف داریم، بی معنی است. در طرح صیانت از 
کاربران در فضای مجازی هیاتی پیش بینی شده که ترکیب 
آن نشان می دهد ما به جای اتکا به ساختارهای موجود در 
دولت، مثل وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و شــورای 
عالی فضای مجازی، دوباره به ســمت نهادسازی کشیده 
مي شویم، اختیارات و مسوولیت هایی را برای نهادی تازه 
تعریف مي کنیم، و هیچ مکانیزمی را برای پاسخگویی این 
نهاد درخصوص موضوعاتی که قرار است درباره آن تصمیم 
بگیرد، پیش بینی نمی کنیم. این مسیر درستی برای رفع 
دغدغه هاي مطرح شده درباره فضای مجازی نیست و باید 
از مسیر ساختارهایی که اکنون در کشــور برای نظارت و 
رسیدگی به این فضا ایجاد شده، به مساله پرداخت. به نظر 
من بحث درباره منشا طرح مهم نیست و باید دید چه کسانی 
در کمیسیون مربوط به این طرح در مجلس شورای اسالمی 
حضور پیدا مي کنند. باید دید این افراد تا چه اندازه تخصص 
و انگیزه کافی برای بررسی این موضوع با چنین سطحی از 

اهمیت را دارند.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
94 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ 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.

اتصالمنازلبهفیبرنوری
16 خرداد 1396 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.

ایجادشهرهوشمندخوارزمی سامانههايچكاوك2و3
هشتم خرداد 1396 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک ۲ 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 ۲ 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.

فیلترینگهوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین 1396 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.

مهلتششماههاصالحسامانههايدولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 96 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. 

سامانهدسترسيآزادبهاطالعات
 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.

تجمیعدادههايمدیریتبحران
18 فروردین 1396رییس 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. 

پیوستفناوريطرحهايكالن

قطعدسترسیبهابزارهایبینالملليبااجرایطرحصیانت

فیلترینگ در طرح صیانت، لباس قانون به تن مي کند
خبر

شبکه ملی اطالعات به معنای محدود شدن دسترسی به اینترنت 
جهانی نیست، بلکه راهبردی برای شکل گیری یک فضای مجازی 
در دسترس، پایدار، ارزان و امن است تا از طریق آن کسب و کارها 
بتوانند به راحتی توسعه پیدا کنند و خدمات باکیفیت، همه جا در 

دسترس کاربران باشد.
تســریع در تکمیــل و راه اندازی شــبکه ملی اطالعــات، جزو 
اولویت های اصلی دولت ســیزدهم در بخــش فناوری اطالعات 
قرار گرفته است و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بر شتاب 

گرفتن در راه اندازی آن، تاکید دارد.
رییس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر تالش و 
همت مضاعف همه دستگاه ها در ساماندهی فضای مجازی برای 
جبران عقب ماندگی ها در این حوزه و دســتیابی به اهداف اصلی 

تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.
آیت ا... ســید ابراهیم رییســی، تکمیل و راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات را یک ضرورت دانســت و به مرکز ملی فضای مجازی و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دستور داد راهبری تکمیل 

شبکه ملی اطالعات را با جدیت پیگیری کنند.
اما، زمانی که صحبت از شبکه ملی اطالعات می شود نگاه کاربران 
معموال به آن، انتقادی اســت و تکمیل شبکه ملی اطالعات را به 
معنای محدود شدن دسترســی به اینترنت جهانی می دانند که 
به عدم شــناخت کاربران اینترنت از کاربرد شبکه ملی اطالعات 

بازمی گردد.
در واکنش به این برداشــت، مســووالن حوزه سیاست گذاری و 
اجرایی شبکه ملی اطالعات بارها اعالم کرده اند که شبکه اطالعات 
به معنای جدایی از اینترنت نیست؛ این شبکه یک راهبرد برای 
شکل گیری یک فضای مجازی در دســترس، پایدار، ارزان و امن 
است تا از طریق آن کســب و کارها بتوانند به راحتی توسعه پیدا 

کنند و خدمات باکیفیت همه جا در دسترس کاربران باشد.
طبق تاکید مسووالن اجرایی )وزارت ارتباطات( و ناظران )شورای 
عالی فضای مجازی( پروژه شــبکه ملی اطالعات برای دسترسی 
کاربران به اینترنت باکیفیت تر، ارزان تر و امن تر طراحی شده است 

و هیچ منافاتی با اینترنت جهانی ندارد.
در سند ابالغی از ســوی شــورای عالی فضای مجازی، اهداف 
عملیاتی برای شبکه ملی اطالعات تا پایان سال 1400 مشخص 
شــده اســت که از میان آنها می توان به دسترسی 80درصدی 
خانوارها به پهن باند ثابت با سرعت دسترسی ۲۵مگابیت بر ثانیه 
و پوشش 100درصد کشور برای دسترســی به پهن باند سیار با 
سرعت متوســط 10مگابیت بر ثانیه، مزیت بخشی اقتصادی و 
تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای 
داخلی به میزان حداقل دو برابر و دسترســی بــه خدمات پایه 
کاربردی شــبکه ملی اطالعات به میزان حداقل سه برابر رقبای 
خارجی و در نهایت، مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات 
و محتوای داخلی به میزان پنج برابر نســبت به خدمات محتوای 
خارجی، امکان اتصــال حداقل 10درصد کاربران با دسترســی 
مبتنی بر نسل جدید ارتباطات، ایجاد حداقل سه مرکز داده در سه 
استان، تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه و ایجاد 

گذرگاه های ایمن داخلی اشاره کرد.
وزیر ارتباطات در برنامه های خود اعالم کــرده، در دوره جدید، 
تحقق شــبکه ملی اطالعات در همه الیه هاســت. الیه هایی در 
اختیار وزارت ارتباطات اســت کــه باید با ســرعت و همگرایی 

بیشتری پیش برود.
زارع پور خاطر نشــان کرد: هدف از تکمیل و توسعه شبکه ملی 
اطالعات این اســت که کاربران بتوانند از طریق آن ارتزاق کند؛ 
دولت باید برای این کار، مدل اقتصادی داشته باشد. شبکه ملی 
اطالعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ICT شود. آن موقع 
می توانیم بگوییم که وزارت ارتباطات کار خود را به نحو شایسته ای 

انجام داده است.
وزیر ارتباطات، توسعه شــبکه ملی اطالعات را یک کار نمایشی 
نمی داند، به همین دلیل گفته اســت: اینکه فالن پلتفرم ملی را 
باال بیاوریم و من هم به عنوان وزیــر آن را افتتاح کنم و فردا هم 
هیچ کسی از آن استفاده نکند و اصال زیست بوم و فعالیت اقتصادی 
شکل نگیرد، فایده ای ندارد. این می شــود کار نمایشی که بنده 

به هیچ عنوان اهل کار نمایشی نیستم.

شبكهملیاطالعات
اینترنترامحدودمیكند؟
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نمونه اي از همدلِی امروز میاِن قوای سه گانه کشــور، آمدن رییس سازمان 
بازرسی کل کشور به نزد عیسی زارع پور و »هدیه بسته« اصالحی خود به وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای اجرایی شدِن پیشنهادهای قوه قضاییه در این 

بخش از قوه مجریه از طریق تشکیل یک »کارگروه بازرسی« است. 
رییس سازمان بازرسی کل کشور که عضو شورای عالی قوه قضاییه نیز هست، 
در یکی از روزهای پایانی آخرین هفته مهرماه 1400 به دیدار وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات می رود، »بسته ای« را حاوی گزارش نابسامانی هاي بخش 
مخابرات و فرابخش فناوری اطالعات و رویکردها و پیشــنهادهای اصالحی 
خود برای رفع نابسامانی ها در بخش و فرابخش فناوری اطالعات و ارتباطات و 
مخابرات، به عیسی زارع پور مي دهد و پس از ارایه شفاهی توضیحات و ذکر رئوس 
مطالب بسته ارایه شده، این پیشنهاد را نیز مطرح مي کند که کارگروهی متشکل 
از مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تشکیل شود تا اعضای این کارگروه، موارد »بسته« پیشنهادی رییس 
سازمان بازرسی کل کشور را بررسی و مدیران وزارت ارتباطات نیز راهکارهای 
آن را اجرایی کنند، پیشنهادی که البته مورد استقبال و پذیرش عیسی زارع پور 

قرار مي گیرد.
 جالب ترین مواردی که رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عملکرد 
برخی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در این دیدار با 
عیسی زارع پور در میان مي گذارد، به نظر من، نکاتی هستند مربوط به توجه 
ویژه به دولت الکترونیکی، هشدار در مورد مخاطراتی که شرکت مخابرات ایران 
با آنها رو به رو است و عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال 
بخش و فرابخش ارتباطات، مخابرات و فناوری اطالعات، به شرح )به شدت 

خالصه شده( زیر است: 
 تاکید بر اجرای دولت الکترونیکی و به سرانجام رساندن آن،

 تضمین اجرای یکپارچه ســازی همه بانک هاي اطالعات و مراکز داده ها 
در تمام دستگاه ها از طریق قانون به منظور تبادل اطالعات و اتصال به دولت 

الکترونیکی،
 تعمیم نظارت هوشــمند ســازمان بازرسی کل کشــور از طریق دولت 
الکترونیکی برای دسترسی سازمان بازرسی به عملکرد دستگاه ها و شکایات 

مردم،
 )هشدار رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ( بحران مالی و خطر 

ورشکستگی شرکت مخابرات در زمینه تلفن ثابت؛ 
 فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه تلفن ثابت )در کشور(؛ 

 ترجیح بخش زیادی از مردم برای )درخواست اشتراک( تلفن ثابت نسبت 
به تلفن همراه؛

 برقراری تناسب بین جرایم )مقرر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی( با حجم و انتفاع مالی اپراتور ها از انجام تخلف. 
 )برطرف کردن( ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظارت 

بر اپراتور ها، 
  ارتقاي کیفیت خدمات ارایه شده به مردم.

 یکی از نتایج این دیدار، قراری است که رییس سازمان بازرسی کل کشور با وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات مي گذارد. بر اساس این قرار، کارگروهی بین سازمان 
بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات تشکیل مي شود تا نکات مورد اشاره در این 

بسته پیشنهادی را کارگروه مذکور بررسی و راهکار های آن را اجرایی کند.
]توضیح این که در سطور باال آنچه در داخل »بین الهاللین« یا درون »پرانتز« 
نوشته شده اســت، از نگارنده اســت و بقیه عبارات، از متن خبری به روایت 
خبرگزاری فارس زیر عنواِن: »رییس ســازمان بازرسی: شرکت مخابرات در 
خطر ورشکستگی است/ ضرورت توجه به »دولت الکترونیک«« برداشت شده 
است. همچنین نامگذاری روی کارگروه مورد بحث در گزارش حاضر، به عنوان 

»کارگروه بازرسی« ، از نگارنده است![
ازکارگروهبازرسیچهانتظاریميتوانداشت؟

پیش از بیان انتظارات از کارگروه بازرسی، الزم است، تاکید کنم که این دیدار، 
از نوع مالقات میان دو همکار که هردو قبال شاغل در قوه قضاییه بودند و اکنون 
یکی از آن دو، در قوه مجریه فعالیت مي کند، نیست! این دیدار، مالقاتی رسمی 
بود حاوی پیام ها و نشــانه هایي که باید واکاوی شوند، تا بتوان به این پرسش 
پاسخ داد که آیا روال جدیدی از پشتیبانی و تفاهم در رفع موانع پیشرفت امور 
اجرایی کشور و فصل جدیدی از همدلی، همکاری و همسویی میان قوای نظام 

را باید انتظار داشت. 
به باور من، در مقایسه با هشت سال گذشته، اکنون روال جدیدی از پشتیبانی 

و تفاهم در رفع موانع پیشرفت امور اجرایی کشور را شاهدیم و فصل جدیدی از 
همدلی، همکاری و همسویی میان قوای نظام را تجربه مي کنیم که ماهیتا خوب 
و میمون و مبارک است و از تنش ها و تشنج هاي موجود در بخش و فرابخش 
صنعت جامعه اطالعات تا حدودی مي کاهد. اما این گونه کوشش ها، بیشتر 
اقتضایی، روبنایی، سرسری و کوتاه مدت هستند و اغلب به وصله-پینه کردن 

ساختاری و انباشت معضالت منجر مي شوند. 
به دالیلی متعدد که نمی توان در این یادداشت به همه آنها اشاره کرد، از تشکیل 
کارگروه بازرسی، انتظاراتی اساسا اصطالحی نمی توان داشت. در نهایت آنچه 
معلوم نیســت و در هاله اي از ابهام وجود دارد، انتظارات متولیان از تشکیل 
کارگروه هاي رنگارنگ است؛ در شرایطی که مجلس شورای اسالمی الیحه ها 
و طرح هایي ناپخته، نرسیده و کال همچون طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی یا الیحه بازپس گیری کانال ها، داکت ها 
و حوضچه هاي مخابراتی از شرکت مخابرات ایران را به شور می گذارد و منابع 
ذی قیمتی را به پای این لوایح و طرح هاي مشکل افزا، قربانی و هزینه مي کند، 
نمی توان پیش بینی کرد که باالخره بر سر صنعت جامعه اطالعات کشور چه 

خواهد آمد؟ 
انتظار موفقیت داشتن از یک کارگروه، نوعا محدود و وابسته است به »کانسپت« 
و کارکرد کارگروه. کارگروه ها، در بهترین حالت، صورت چند مســاله و چند 
سناریو را در خروجی خود مشخص مي کنند. به عبارت دیگر، با تشکیل یک 
کارگروه میان قوه قضاییه و وزارت ارتباطات نمی توان به یک هدف مشخص در 

سطح بخش و در فرابخش فناوری اطالعات و ارتباطات رسید.
برای کوتاه کردن دالیل ناامیدیم از نتایج کارگروه مذکور، تنها به مفهوم و مصداق 
کارگروه می پردازم: اصطالحاتی مثل »گروه کاری« یا »کارگروه«، از جعلیات 

 .Working Group مدرن دیوان داری کشورند، وام گرفته از واژه انگلیسي
هرچند کاربرد این گونه اصطالحات جعلی در زبان رسمی امروزه ما، عمومی 
و رایج شده اســت، اما مفهوم )یعنی کارکرد( و مضمون )یعنی مصداِق( این 
اصطالحات معموال مورد مداقه قرار نمي گیرند و به دلیل نافهمی، اغلب غوز باالی 

غوز مي شوند، بدون آن که مشکل یا مساله اي را حل و رفع کنند.
بنا به تعریف، یک گروه کاری یا یک کارگروه، تشکلی از متخصصان است که 
برای رسیدن به اهدافی مشــخص با هم فعالیت مي کنند. اعضای کارگروه، 
نمایندگان یا کارشناسانی اعزام شده از حوزه هایي مشخص هستند که گرد هم 
می آیند تا روی بحثی معین یا فعالیت در زمینه موضوعی خاص، تمرکز کنند. 
هر عضو یک کارگروه مي تواند به همکاری بین رشته اي با دیگر اعضا پرداخته و 
از لحاظ علمی یا فنی، نیازمندی تخصصی کارگروه را تکمیل و مرتفع کند. مدت 

فعالیت یک کارگروه مي تواند چند ماه تا چند سال به درازا انجامد. 
عملکرد یک کارگروه، جمع نتایج فردی هر یک از اعضای آن است و بنابراین، 
خروجی فعالیت یک کارگروه، متعدد و متنوع اســت. هر عضو یک کارگروه، 

مسوولیت نتایج فعالیت خود را بر عهده مي گیرد. 
اکنون مي توان از رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات پرسید: تشــکیل کارگروه بازرســی، کدام یک از انتظارات شما را 
برمی آورد؟ اگر کارگروه سازی هاي قبلی نتوانسته اند جواب دهند، آیا بهتر نیست 

که کارگروه سازی در جمهوری اسالمی، آسیب شناسی شود؟  
اگر دستورالعمل مورخ ششم شهریور 1389 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه هاي اجرایی )از آن 
جمله در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( عملیاتی شده بود، آیا هنوز نیاز به 

تشکیل کارگروه بازرسی بود؟
به نظر می رسد آنچه ما »نظام« می خوانیمش، به دالیل اعوجاج ساختاری، 
نظام مندی و نظام مندسازی ها را برنمی تابد! تا موقعی که چنین است، امید 
فن ساالران شورای اجرایی فناوری اطالعات، به یک دولت الکترونیکی یکپارچه 
اســت.  از این منظر، هم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باید پیشگام در 
استقرار نظام الکترونیکی مدیریت عملکرد در دستگاه هاي اجرایی خود باشد )که 
متاسفانه هنوز پیشگام نیست( و قوه قضاییه نیز باید در پروژه هاي الکترونیکِی 
بالکانیزه و جزیره اي سازی شده خود تجدیدنظر کند و با پیوند زدن همه آنها 
به طور کامل به مرکز ملی تبادل اطالعات کشور )NIX( گامی نهایی در راستای 

تحقق دولت هوشمند و دولت همراه در کشور بردارد. 
به نظرم، عالوه بر نافهمی مفاهیم اساسی در حوزه مدیریت و شکل گیری جزایر 
قدرت و سازمان هاي رنگارنگ در عرصه مقررات گذاری هاي دولتی که از جمله 
موانع پیشرفت و توانمندسازی بخش خصوصی کشور هستند، تعارض منافع 
در بین مسووالن و میان قوا و دستگاه ها، مانع بزرگی برای رسیدن به یکپارچگی 
مورد نیاز برای تحقق دولت هوشمند و حکمرانی دیجیتالی و حاکمیت سایبری 

مطلوب است.
وقتی که از »دولت هوشمند« صحبت مي کنیم، از تحقق »شخص ثالثی« یاد 
نمی کنیم بلکه از »خود« مي گوییم از »خود« نیز باید شروع کنیم. شکل گیری 
کارگروه، به جای خود نیکوست؛ اما امید بستن تنها به کارگروه، انتظار معجره 

داشتن از شخص ثالث است.

سال1389 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1394 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.

زبالههایالكترونیكی
از 1۵ اسفند 1384 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهوارههایایرانی
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 139۵ 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.

10برابركردنمحتوايالكترونیكي
چهارم اســفند 1396 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1397 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارزدیجیتالیداخلي
پنجم اســفند ماه 1396 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.

لوایحپنجگانهحقوقفناوریاطالعات

هجدهم بهمن ماه سال 1396 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.

الزامدولتیهابهنصبپادویش
دوم آبــان مــاه ســال 1396 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.

سندمراقبتازكودكاندرفضایمجازی
از دی ماه سال 1393 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ 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.

برنامهدفاعسایبریطرحتكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه 139۵، 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 ۲1 تیر مــاه 1394 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.

GNAFطرح

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

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایحقماروشرطبندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
1394 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1397 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانهاپراتورماهوارهای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

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

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

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

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمنسازیعالءالدین

عباس پورخصالیان 

ایجاد کارگروه بازرسی عملکرد وزارت ارتباطات با انتظاراتی گنگ
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تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال از موضوعات داغ این روزهای صنعت بانکداری 
کشور است. وجود سطح حداقلی از آمادگی دیجیتال و توسعه زیرساخت های 
موردنیاز، به ویژه ایجاد تغییرات الزم در ُکربنکینگ، فرصت کافی به بانک ها می دهد 
تا خود را برای این تغییر آماده کرده و مدل های عملیاتی دقیقی برای اجرای آن 
ترسیم کنند.  تغییرات موسوم نیز در الیه های مختلف، اعم از کسب وکار و ارایه  
خدمات مبتنی بر تجربه مشتری، سرمایه انسانی و ایجاد نگرش نوین، اپلیکیشن 
و قابلیت های ماژوالر آن، معماری و ارتقای چابکی و در نهایت، زیرساخت و نحوه 
پشتیبانی از نیازمندی ها آغاز شده که خود مقدمه ای است بر تحول دیجیتال 
صنعت بانکی. اما بررسی مسیر طی شده توسط بانک های معتبر دنیا، حاکی از 
آن است که این تحول، فرایند پیچیده ای است و مولفه های تاثیرگذار متعددی 
به عنوان ضامن موفقیت بانک ها در این مسیر وجود دارد. در عین حال این نگرانی 
مطرح است که عدم درک صحیح از این مفاهیم و شتاب زدگی در اجرای آن با تفکر 
سیلویی و تمرکز بر برخی مولفه های تحول، به هدررفت سرمایه بانک ها منجر شود. 
نکته قابل توجه اینکه بانک های ما به واسطه عملکرد خوبی که در حوزه بانکداری 
الکترونیکی در یک دهه گذشته داشته اند، ســرمایه گذاری سنگینی در حوزه 
خرید سخت افزار انجام داده اند که اکنون این زیرساخت ها در حال از رده خارج 
شدن هستند. اینکه در وضعیت کنونی میزان آمادگی زیرساخت های عمومی، 
بازطراحی معماری و ایجاد بسترهای جدید در نظام بانکی برای اجرای عملیاتی 
تحول دیجیتال تا چه اندازه مهیاست، از موضوعات حائز اهمیت در این زمینه است.
از این رو، در هفتاد و چهارمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع »بررسی آمادگی زیرساختی بانک ها برای 
اجرای تحول دیجیتال« که با حضور آقایان مسیح قائمیان پیشکسوت صنعت 
بانکی، فریبرز گودرزوند چگینی مدیرعامل سابق شرکت بهسازان و بابک حق طلب 
قائم مقام مدیرعامل شرکت سرورایانه برگزار شد، وضعیت گذشته، حال و آینده 
زیرساخت های بانکی برای اجرای تحول دیجیتال، موردبحث و تبادل نظر قرار 

گرفت. آنچه پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
بهعنواناولینســوال،بفرماییدبانکهایمادرگذشتهباچه
دیدگاهیزیرساختهایخودراایجادکردند؟چراشاهدهستیمهر

بانکدرکشور،یکدیتاسنتردارد؟
چگینی: اگر اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. بعد از سال های 1363 یا 
1364، پس از انقالب فرهنگی که بنده از اولین فارغ التحصیالن رشته کامپیوتر 
بودم، بخشی از نیروی کار برای حوزه IT کشور تامین شد. در همین سال ها، دوره 
جنگ و سهمیه های ارزی وجود داشت و شرکت ها و بانک ها، با تنگناهای موجود 
فعالیت می کردند. بنده در همان ایام، یعنی سال 1364 به عنوان مدیر کامپیوتر 
وزارت علوم مشــغول به کار بودم و کار اصلی ما در حوزه کنکور و سیستم های 
وزارت علوم بود. در آن ایام که ما مشتری مرکز مشاع داده پردازی بودیم، تب خرید 
ماشین های مستقل مطرح شد و وزارتخانه ها و بانک ها سهمیه  ارزی داشتند و 
مانند بودجه دولتی باید آن را استفاده می کردند. بنابراین به تدریج به سمت خرید 
 IBM دستگاه های مین فریم و سرورهای مختلف رفتند. بعدها از آن مسیری که
از قبل در ایران داشــت و تجهیزات را اجاره می داد و در کنار آن در داده پردازی، 
مرکز مشاعی وجود داشت که مشتریان بتوانند سرویس بگیرند، فاصله گرفتیم. 
ما به عنوان بخش IT، از مرکز مشاع استفاده می کردیم و پاسخ نامه ها و کارت های 
کنکور را در خود مرکز داده پردازی انجام می دادیم. در ایامی که پاسخ نامه گرفته 
می شد، قرنطینه برقرار بود و رفت وآمد، بسیار کنترل شده صورت می گرفت. به 
خاطر اینکه فضای کار استقالل داشته باشد و به دلیل ظاهر قضیه و سایر دالیل، 
وزارت علوم تصمیم گرفت سایت مستقل داشته باشد. زمانی که سایت وزارت 
علوم شکل گرفت و قرار بود افتتاح شود، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش و وزیر 
بهداشت وقت که هر سه در بحث کنکور ذی نفع بودند و نیز رییس سازمان برنامه 
و بودجه وقت، برای افتتاح سایت حضور پیدا کردند. این موضوع، بیانگر اهمیت 
آن بود. همچنین سهمیه ارزی به گونه ای بود که با ارز 7 تومانی، ارگان یا وزارتخانه  
با رقم ظاهرا ناچیزی می توانست سایت قدرتمندی ایجاد کند و شوآف داشته 
باشد. این مسیر به شکل ویروس در کشور درآمد و این رقابت ادامه پیدا کرد. حتی 
یادم است یکی از وزارتخانه ها به تعداد استان ها دستگاه خرید که این دستگاه ها 
راه اندازی نشد و بخشی در وزارتخانه و بخش دیگر در انبارهای داده پردازی خاک 
خورد چون فکر می کردند باید به نحوی این پول را مصرف کنند! تعدد سایت ها، 
منابع کشور را دچار مشکل کرد. همه ارگان ها سعی می کردند سایت راه اندازی 
کنند تا به شکل ظاهری، استقالل و امنیت بیشتری داشته باشند تا بر این اساس 
مانند آنچه بسیاری از کشورهای پیشرفته قبال طی کرده بودند و االن هم همان 
مسیر را سپری می کنند، پیش بروند و از طریق شــرکت ها، خدمات بگیرند و 
خودشان به بیزینس اصلی خودشان بپردازند. همه این ها باعث شد ارگان ها درگیر 
مسایلی شوند که شغل اصلی شان نبود چون باید خدمات تا جای ممکن، خریده 
می شد و با سرویس خوب، بدون دغدغه به کار اصلی خودشان می رسیدند. فکر 
می کنم با مسیر طی شده، ما به شدت از نرم های جامعه بین المللی دور هستیم 
چون منابع در حال هرز رفتن اســت و همه ارگان هایی که بودجه دارند، سعی 
می کنند سایت داشته باشند، همچنین نیروهای سخت افزاری و نرم افزاری، افراد 
مرتبط با شبکه، امنیت و نظایر آن با منابع محدود کشور توزیع شده اند و همگی 
سعی دارند خودشان را تجهیز کنند و رقابت پنهان بین شرکت ها شکل گرفته 
است. خود داده پردازی هم در برخی موارد، مهندس تعمیرات سخت افزاری مقیم 
در سایت ها قرار می داد چون کار سایت مهم است و خود این مرکز هم به عنوان 
بزرگ ترین شرکت فعال در این حوزه، در تنگنا قرار داشت که به ازای هر مشتری، 
فضا و قطعات یدکی در سایت داشته باشد. به نظرم باید عقالی این رشته به این 

سمت بروند که منابع را متمرکز کنند و چند شرکت به شکل رقابتی، سرویس ارایه  
کنند و SLA خوبی برقرار شود تا اگر بانکی، سرویس خوب دریافت نکرد، بتواند با 
روتین های تشویقی و تنبیهی، خود را ارتقا دهد. االن اگر برای بانکی اتفاقی بیفتد، 
کاری نمی توان کرد اما وقتی رقابت وجود داشته باشد، شرکت های متعددی باشند 
و سرویس های خود را ارتقا دهند، بانک ها یا شرکت ها حق انتخاب خواهند داشت. 

االن باید با همین منابع، وضعیت را سپری کنند.
جنابقائمیان!همزمانبامدیرعاملیشمادرشرکتدادهپردازی
ایران،تبخریددیتاسنتروتجهیزاتزیرساختیدربانکهاوبسیاری
ازسازمانهایکشور،برایارایهسرویسالکترونیکیشان،داغشد.چرا
آنزمانبهسمتدیتاسنترمشاعنرفتید؟همانطورکهآقایچگینی
اشارهکردندIBMیااجارهمیدادیاخودشسرویسایجادمیکرد.چرا

بهسمتفروشتجهیزاتووارداتسختافزاردراینحوزهرفتید؟
قائمیان: اگر به حدود ســال های 1361 تا 1363 و قبل از منصوب شدن آقای 
چگینی به عنوان مدیر کامپیوتر وزارت علوم برگردیم، باید عرض کنم بنده از 
حدود سال 13۵9 در بانک مرکزی حضور داشتم و شرکت IBM، سرویس دهنده 
به بانک مرکزی بود اما این شرکت یک سال قبل از انقالب، به دلیل اینکه با دولت 
ایران در آن زمان به مشکل برخورده بود، فروش مین فریم و تحویل هر دستگاه 
جدید را به کشور قطع کرده بود و باید با همان دستگاه های قدیمی کار می کردیم و 
شاید دعوایی خارج از کنترل دولت بود. IBM می گفت اگر تمایل دارید می توانید 
از فرانسه بخرید و نگهداری آن را ما انجام می دهیم. بعد از انقالب، همه موسسات، 
خصوصا موسسات بانکی در شرایط بدی بودند و با االن قابل مقایسه نیست. بسیاری 
از دوستان، آن زمان را ندیده اند. مثال جابه جایی یک چک در بانک چندین ماه 
طول می کشید و تازه اگر چند هفته، اتفاق می افتاد، خیلی خوب بود. مثال اگر قرار 
بود از شرکت نفت پول بگیریم، یک نفر به آبادان می فرستادیم و با پرواز هواپیمایی 
می رفت و می آمد تا چک را بگیرد. مکانیزم بانکی ما تا این حد ضعیف بود. بانک ها 
در آن مقطع، تصمیم گرفتند خودشان را نونوار کنند. مذاکرات با IBM مطرح 
شد و بنده مسوول تیم مذاکره بودم و Iranian Branch IBM برای شورای 
عالی انفورماتیک یا برنامه و بودجه خریداری کردیم. مالکیت آن به برنامه و بودجه، 
منتقل و بعدها به یک شرکت سهامی عام، تبدیل و از برنامه و بودجه جدا شد. 
استراتژی ما در آن زمان، این بود که مرکز مشاع را گسترش دهیم زیرا واردات 
ماشین آالت به شدت گران تمام می شد و سخت بود. بنابراین سعی می کردیم تا 
جای ممکن به خیلی ها در مرکز مشاع سرویس بدهیم با این حال، تصمیمات 
اقتصادی، بسیاری اوقات، تصمیمات مدیریتی را تغییر می دهد. وقتی دالر هفت 
تومان بود و بودجه  های ارزی، ولو کم به موسسات می دادند که باید خودشان را 
آپدیت کنند، بسیاری موسسات به سمت خرید می رفتند. اگر به آن زمان رجوع 
کنیم، داده پردازی یا شعبه ایرانی IBM که آن موقع نام آن EXIBM بود، چون 
IBM خارج شده بود، مذاکره کرده بود و هنوز شکل داده پردازی ایجاد نشده بود. 
بنابراین اگر مشتری به آنها می گفت می خواهد خرید کند، نمی توانستند کاری غیر 
از آن انجام دهند و برای آنها خرید انجام می دادند. هرچند برای شرکت نیز منفعت 
داشت گرچه مرکز مشاع نیز جزو بخش های پرسود شرکت محسوب می شد اما 
ورود تجهیزات برای شرکت نیز منفعت داشت. بنابراین منفعت و فشار به شرکت، 
موجب گسترش خرید تجهیزات می شد. ما در آن زمان، چیزی به نام کربنکینگ 
نداشتیم و مراکز کامپیوتر، عمال مراکز batch بود و روی کاغذ کار می کردند. 
هرچند یک سری نرم افزارهای ساده آنالین وجود داشت اما تقریبا سیستم های 
آنالین نداشتیم و به ندرت می دیدیم کامپیوتری با آن همه عظمت در آن مقطع، 
با بیش از 10ترمینال داشته باشیم. وقتی تصمیم گرفتیم، ۲۵0ترمینال بگذاریم، 
همه تعجب کردند چگونه می توان ۲۵0ترمینال گذاشت. بانکداری امروز اصال 
ربطی به آن زمان ندارد. زاویه دید بنده، تشکر از موفقیتی است که در بانکداری 
ایران ایجاد شده و برخالف بسیاری از بخش های دیگر صنعت که عقب تر از دنیا 

هستند، صنعت بانکداری، نسبتا متعادل تر و به روزتر است.
البتهسوالمناینبودکهچراشمادردادهپردازی،دیتاسنترمشاع

راایجادنکردید؟
قائمیان: اتفاقا بزرگ ترین مرکز مشــاع ایران در داده پــردازی به وجود آمد و 
کار می کرد. این طور نبود که مرکز مشاع نداشــته باشیم اما االن مرکز مشاع از 
مین فریم به سمت سرویس های دیگر سوق پیدا کرده، با این حال، مرکز مشاع 

وجود دارد و مین فریم و انواع سرور های دیگر را هم داراست اما چون آن زمان، نرخ 
ارز هفت تومان بود و در قیاس با سایر موارد، ارزان محسوب می شد و بودجه ای به 
موسسات که اکثرا دولتی بودند، داده می شد، مشتریان کشش زیادتری به خرید 
داشتند و البته در داده پردازی هم کشش به فروش وجود داشت، با این حال، نباید 
داده پردازی را زیاد مقصر دانست بلکه باید به این موضوع توجه کرد که مشتری 
به شدت به دنبال خرید بود. هرکدام از مشتریان نیز دلیل یا بهانه ای مانند امنیتی 
بودن وغیره داشتند و البته حجم فعالیت ها در داده پردازی هم مطرح بود. بنابراین 
می توانستند به وزیر بقبوالنند و وزیر، بودجه موجود را در اختیار نهادها قرار می داد. 
ضمن اینکه مصوبات کشور نیز در جهت رشد IT بود و چون بودجه ارزی وجود 

داشت، این کار انجام می شد.
البتهدادهپردازیقطعادراینزمینهمقصرنیستوبهسودوزیان
شرکتوسهامدارانخودفکرمیکرد.ضمناینکهدرآنمقطع،فروش
سختافزاربرایشرکتدادهپردازی،سودوجذابیتبیشتریداشتتا

اینکهمرکزمشاعخودراتوسعهدهد.
قائمیان: خیر این طور نبود! شاید در برخی مواقع، مرکز مشاع، سود بیشتری هم 
داشت ولی فروش نسبت به آوردن مشتری آسان تر بود. برای جذب مشتری، باید 
چندین ماه با او کلنجار می رفتیم که از مرکز مشاع ما استفاده کند و قیمت های ما 
هم مقداری باالتر بود، ولی سود خوبی داشتیم. چون دستگاه های ما قدیمی بود و 
سرمایه جدیدی نگذاشته بودیم، طبق علم اقتصاد، وقتی فقط از روشن کردن یک 
جنس یا کاالی مرده، قادر به کسب سود و پول باشید، بسیار جذاب است! فارغ از 
این موضوع، زمانی که پروژه ای جواب می داد، اجرایی شدن آن، طول می کشید 
مثال جذب مشتری، چهار پنج ماه، زمان می برد در حالی که فروش، یک ماهه 

اتفاق می افتاد.
چگینی:عالوه بر موضوعی که آقای قائمیان اشاره کردند، شاید نتوان گفت متهم 
کیست. وجود نداشتن استراتژی در آن مقطع در کشور، نکته اصلی بود. هرکس 
هرکاری را فکر می کرد درست است، انجام می داد و آن نگاه کالن و استراتژیک و 
اینکه یک  سری افراد خبره، بتوانند مسیر منطقی و درست را تبیین کنند، در کشور 
حاکم نبود البته مرکز مشاع از قبل وجود داشت، اما امروز مرکز مشاع، نمایشگاه 
ماشین های فروش داده پردازی شده؛ یعنی اگر کسی بخواهد چیزی بخرد، می تواند 
نمونه آن را در آن سایت پیدا کند بنابراین، رسالت خود را از دست داد. در همان 
 Virual Machine سیستم عاملی به نام ،IBM ،مرکز مشاع، در همان سال ها
VM ارایه  کرد که هر مشتری فکر می کرد یک ماشین و امکانات برای خودش 
دارد و این ایده بعدا برای ماشین های mid range هم مطرح شد که در حال 
حاضر شرکت سرو امین یکی از شرکت های موفق در این زمینه است و با همین 
شیوه، منابع را به صورت اشتراکی و عمومی استفاده می کند اما ما در آن ایام، یک 
ماشین فیزیکی مستقل دادیم و پول آن را گرفتیم و سایت، استهالک دستگاه ها، 
فضا، برق،UPS  و ژنراتور به عنوان سرمایه، هرز رفت و هنوز هم در حال هرز رفتن 
است، چون دید کالن در آن زمان وجود نداشت. االن هم خیلی دیر شده، با این 
حال، باید ببینیم چه کار می توان کرد و تا چه زمانی، قرار است شرکت ها و بانک ها، 
به جای اینکه در زمینه هایی مانند نرم افزاری، بیزینس و نظایر آن کار کنند، این 
سرمایه ها را به شکل نامناسبی هزینه کنند. االن دغدغه بخش IT بانک این است 
که UPS آن کار می  کند یا خیر؟ یا اینکه برق را از پست گرفته، اگر پست دوم را 
بگیرد، خوب است تا اگر برق قطع شد، پست دوم، جوابگو باشد. بخشی از انرژی و 
سرمایه  بانک ها، بابت موضوعاتی صرف می شود که حرفه اصلی بانک نیست. مانند 
اینکه بانکی بخواهد برای خودش آسانسور بسازد در حالی که باید خدمات را از 
شرکت های متخصص آن حوزه خریداری کند و به کار اصلی خودش بپردازد. آن 
موقع استراتژی نبود و االن هم برای حاکم شدن این استراتژی، دیر است. در عین 

حال، ما در حوزه IT کشور باید به سمت مسیر درست حرکت کنیم.
بهنکتهدرستیاشارهکردید.ماهمدرمقدمهبرنامهمطرحکردیم
کهزمانیاستراتژیدرستیدربانکهادراینحوزهوجودنداشتاما
تجهیزاتهمینبانکهاییکهآنموقعاقدامبهخریدکردند،بهسمت
فرسودهشدنمیرودکهباایندیدگاهشایدبتوانگفتبانکهابهنقطه
صفررسیدهاند.درادامهبرنامه،صحبتخواهیمکردکهبانکهابایدبه
یکنقطهتعاملبرسندواستراتژیدرستپیادهکنندنهاینکهبهصورت
جداگانهوجزیرهایبرایخرید،اقدامکنند.آقایحقطلب!ازدیدگاه

حضرتعالینقشزیرساختدربانکداریدیجیتالچیست؟آیاباوضعیت
موجودبانکها،امکانارایهخدماتدیجیتالیوجوددارد؟

حقطلب: زیرساخت، موضوعی است که مغفول مانده بود. جلسات بسیاری 
درباره بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، بانکداری نوین و پرداخت برگزار شده اما 
درباره زیرساخت، مدت هاست حتی از دید مدیران ارشد بانک ها یا CIO  ها نیز 
مغفول مانده است. وقتی از بانکداری دیجیتال صحبت می کنیم، از رفورم و تحول 
بیزینس مدل بانک ها حرف می  زنیم. وقتی بیزینس مدل را عوض می کنیم به این 
معناست که ارزشی که به مشتری می دهیم، متفاوت است. قبال تعریف ارزشی 
که در بانکداری الکترونیک به مشتری می دادیم، متفاوت بود و IT و زیرساخت، 
تسهیلگر ارایه  ارزش به مشتری و بهره بردار بود اما امروز در بانکداری دیجیتال، 
IT خوِد ارزشی است که ارایه  می شود و جنس ارزش، متفاوت شده است. تجربه 
مشتری، فیچرهای نرم افزاری که باید بابت تجربه مشتری ایجاد شود، انطباق با 
رگوالتور به عنوان یک چالش نرم افزاری، بانکداری باز و API ها از مسایلی هستند 
که بانک ها را تبدیل به تولیدکننده یک نرم افزار می کند و نرم افزار، محصولی است 
که به بانک ارایه  می شود. تا االن، شاخص عملکرد که توسط CIO موردبررسی 
 SLA موفق بانکی، وقتی IT بود؛ یعنی یک مدیر SLA قرار می گرفت، بحث
خود را می پوشاند و پاســخ می داد، به این معنا بود که مدیر موفقی است چون 
توانسته دسترسی بدهد و قطع شدن سرویس در طول سال، بسیار پایین بوده 
و با کارایی خوب توانسته سرویس را عرضه کند. تا اینجا، پارامترهایی هستند که 
یک مدیر ارشد بانکی با آن اندازه گیری می شود. امروز در بانکداری مفهوم دیگری 
غیر از SLA مطرح است که time to value یا »زمان ارایه  ارزش« به بازار 
نام دارد که جزو پارامترهای اندازه گیری موفقیت بخش IT یک بانک است. برای 
زمان ارایه  ارزش باید نگاه جدید به زیرســاخت های بانکی داشته باشیم و این 
زیرساخت ها باید مدرن شود. بنده معتقدم چالش اصلی ما این نیست که یک مرکز 
مشاع ایجاد کنیم. ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم. بهترین راهکار، مدل هیبرید 
است؛ یعنی بانک های بزرگ دنیا، قسمتی را به صورت unpromised داخل 
دیتاسنترها اجرا می کنند و قسمتی از سرویس ها هم به صورت کلود است و در 
قالب مدل هیبرید کار می کنند. آقای چگینی به درستی اشاره کردند که منابع، هدر 
می شوند. برای استفاده بهینه از منابع، نیازمند نقشه راه برای زیرساخت هستیم که 
زمان ارایه  ارزش و SLA به درستی اتفاق بیفتد یا پاسخ داده شود. همان طور که 
برای بیزینس مدل و فرایندهای بیزینسی، نقشه راه داریم و هیات مدیره به آن فکر 
می کند و مدیر IT در هیات مدیره عضویت دارد و مشاور از بیرون، بیزینس مدل 
را طراحی می کند، کنار آن باید نقشــه راه برای زیرساخت وجود داشته باشد 
تا مشخص شود چه زیرســاختی می تواند این بیزینس مدل را پشتیبانی کند. 
زیرساخت های قدیمی ما نمی تواند زمان ارایه  ارزش را که مدنظر بیزینس مدل 
بانک است، پاسخ دهد و زیرساخت باید رفورم شود. در ادامه بحث ذکر خواهم کرد 
که چه عناصری می تواند کمک کند بهینه سازی در زیرساخت انجام شود. اینکه 
دیتاسنتر مشاع باشد یا داخل بانک باشد، اینکه چه مواردی را باید رعایت کنیم و 
معاونت IT، باید چه نگاهی داشته باشد تا با کارخانه تولید نرم افزاری که قرار است 
در بانک اتفاق بیفتد و زمان ارایه  ارزش را به حداقل برساند، هم راستا شود. مثال 
و مصداق کوچکی عرض می کنم؛ بنده در جی تکس بودم. اچ پی ای، راهکاری به 
نام greenlake مطرح کرده که بر این اساس، داخل سایت، کلود، راه اندازی 
می کند؛ یعنی تجهیزات را داخل دیتاسنتر قرار می دهد و در واقع اجاره می دهد و 
بانک، الزم نیست نگران عملکرد، نرم افزار، عمر تجهیزات و خرید باشد. به عبارت 
دیگر، هزینه سرمایه ای و هزینه عملیاتی را اجاره می دهد و بر اساس استفاده، 
شارژ انجام می شود. وقتی چنین سرویسی داده می شود و مشتریان بزرگ دنیا 
از آن استفاده می کنند، هنوز مشتریان اعتماد کامل ندارند که کل دیتای خود را 
در مشاع بیرونی قرار دهند اما قطعا Community cloud به عنوان یکی از 
ابزارها کمک می کند. با این حال اینکه چه تغییراتی باید داده شود، چگونه باید 

بهینه سازی و زمان ارایه  ارزش انجام شود، در ادامه بحث، مطرح خواهد شد.
آیاراهکاریکهاشارهکردیداچپیارایهمیدهد،درشرایطتحریم،

امکانارایهآندرایراننیزوجوددارد؟
حقطلب:خیر در ایران امکان پذیر نیســت. بحث بنده، بیشتر مدل سازی و 
  greenlake،مصداق هایی بود که در دنیا در حال رخ دادن است. به طور مثال
با ناسا این کار را کرده بود و بحث رایانش لبه ای آن بود. این ها نمونه هایی است 

ارتقای زیرساخت ها به شرط تغییر روش های بانکداری

فریبرزگودرزوندچگینیبابکحقطلب مسیحقائمیان

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانوکارشناسانبانکیوفناوریعنوانشد
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تا ببینیم راهی که در دنیا توســط بانک های بزرگ طی شده، چه چیزی بوده 
و به یک نقطه تعادل رســیده اند و ما هم به سرعت، به ســمت آن برویم. نقطه 
تعادل، یعنی اینکه قطعا مفید است که داخل صنعت یا به عبارتی، فضای مشاع 
Community cloud و کلود داشته باشیم که بین بانک ها مشترک باشد. 
این فضا، می تواند با کمک بانک مرکزی، شرکت خدمات، گروه بهسازان یا یک 
مجموعه خصوصی ایجاد شــود. اگر فکر کنیم مشکل زیرساختی ما در جهت 
تحول دیجیتال این است که همه چیز را برون سپاری کنیم و در کلود قرار دهیم، 
اشتباه است بلکه بحث اصلی، مدرنیزه شدن زیرساخت ها و بهینه سازی زمان 
ارایه  ارزش است. این نکته را از این جهت پرســیدم که شرایط تحریم بهانه ای 
شده تا از مسیرهای دیگری تامین نیاز کنیم. به عنوان تجربه، نکته ای را عرض 
کنم. حدود یک دهه گذشته، شرکت هوآوی و ZTE در صنعت مخابرات، مانند 
همین کاری که HP با ســازمان های دیگر انجام می دهد، انجام می دادند. در 
شرکت مخابرات ایران، زمانی که به سمت IP محور شدن حرکت می کرد، 100 
تا soft switch را به مناقصه می گذاشت، چینی ها پایین تر از قیمت تولیدی 
خودشان کار می کردند؛ یعنی حتی قیمت تمام شده را از شرکت مخابرات ایران 
دریافت نمی کردند و االن در زیرساخت مخابراتی کشور، تجهیزات کامال چینی 
شده است. در حال حاضر، در خدمات پس از فروش به گونه ای رفتار می کنند که 
شرکت مخابرات غیر از خودشان، از جای دیگری نمی تواند سرویس بگیرد. به 
نظر می رسد این نکته باید در صنعت IT و بانک ها موردتوجه قرار گیرد و مراقب 
راه حل های مشابه که جذابیت زیادی دارد و سرویس رایگان داده می شود، باشیم، 
چون شرکت ها و کشورهای خارجی قطعا به دنبال سود خودشان هستند و خدمات 
رایگان، بدون علت نیست. جناب چگینی! در حال حاضر با وضعیت موجود، در 
حوزه زیرساختی، می توانیم بانکداری دیجیتال داشته باشیم و امکان ارایه  سرویس 

توسط بانک ها وجود دارد؟
چگینی:شاید بخش قابل توجهی از منابع یا زیرساخت ها را در حال حاضر داشته 
باشیم اما این ها باید به روز شوند و ارتقا پیدا کنند. مهم تر از زیرساخت، روش هاست. 
اگر روش های بانکداری را عوض نکنیم می توانیم زیرساخت را بی انتها با روش های 
غیراستاندارد و پرهزینه ارتقا دهیم. برای متناسب سازی زیرساخت با استانداردهای 
بین المللی، باید روش ها نیز تغییر کند. االن هیچ جای دنیا، بابت خریدهای ریز و 
خرد، سراغ اکانت نمی روند. کاری که در ایران انجام می شود، مستقیما از حساب 
برداشت می شود مانند خرید نان ســنگک! این ها آفتی در حوزه تراکنش های 
خرد است یا در دنیا از طریق کارت اعتباری، آخر ماه، معادل خرید انجام شده از 
حساب شان کسر می شود یا بحث کیف پول. وقتی روش ها متناسب با استاندارد 
نباشد، زیرساخت های بی انتها می طلبد. کف زیرساختی که بابت تحول دیجیتال 
نیاز است، در کشور وجود دارد. درباره سوال قبلی هم عرض کنم ظاهرا برداشت 
آقای حق طلب این بود که ما در حال پیچیدن نســخه برای ایجاد مراکز مشاع 
هستیم در حالی که قطعا روش های ترکیبی وجود دارد و بخشی از بیزینس باید در 
بانک باشد و زیرساخت های دیگر به سمت مراکز مشاع برود. هر سایت، نوارخوان 
و ریسک های متعدد دارد. واقعا چقدر از آن به طور هفتگی استفاده می شود؟ این ها 
باید دپو شود. بنابراین در ارتباط با تحول دیجیتال نیز ما باید بخش هایی از این پازل 
را داشته باشیم و حتی در برخی موارد، بیش از منابع و مصارف داریم و برخی جاها 
متناسب با نیاز بیزینس است و کارخانه تولید نرم افزار یا بیزینس باید فعال تر شود 
نه اینکه بخش زیادی از انرژی بانک و بودجه آن، بر ایجاد زیرساخت ها متمرکز 
شود و وقت و انرژی بانک را بگیرد. بنابراین با زیرساخت های فعلی، کفایت شروع 
تحول دیجیتال وجود دارد اما قطعا متناسب با سمت وسوی حرکت این تحول، 

باید بخشی از این زیرساخت ها تقویت شود. 
آقایقائمیان!نظرشماراهمدراینزمینهمیشنویم.

قائمیان:ما باید کارها را به چند الیه تقسیم کنیم. در البه الی صحبت های آقای 
چگینی، بحث کارت اعتباری مطرح شد. آیا هیچ بانکی می تواند خودش کارت 
اعتباری درست کند؟ ظاهرا این اختیار را دارد اما باطنا خیر و وظیفه ای است که 
عمال بانک مرکزی می تواند آن را تعریف کند و اجازه بدهد و ابزارهای الزم را در 
اختیار قرار دهد تا شبکه اعتباری در کنار شبکه نقدی ایجاد شود. در دنیا، دو پول، 
شامل نقدی و اعتبار وجود دارد. در ایران، اعتبار به معنای اعتبار را نداریم و وقتی 
قرار است به کسی اعتبار بدهیم، در واقع پول به حساب او واریز می کنیم. وقتی پول 
به حساب واریز شود، قابل کنترل نیست اما در غرب، قابل کنترل است و گردش 
خرد، متوسط و بزرگ، کامال معلوم است و هرکدام ناظر و مکانیزم های خودش را 
دارد. باید خودمان را به جای بانکدار بگذاریم. ما گاهی لغت IT را استفاده می کنیم 
اما  آ تي من به معنای عمومی آن نیستیم چون اگر بخواهیم از IT به معنای عام آن 
صحبت کنیم، بهترین نقطه ایران، همان بانکداری است. اگر در بانک، به دنبال یک 
چک برگشتی 10 سال قبل باشیم، به سرعت قابل استخراج است اما اگر سابقه 
10 سال پیش یک بیمار در بیمارستان را مثال از وزیر بهداشت جست وجو کنیم 
یا اینکه حتی بیمار دیروز مراجعه کرده، یا اینکه گروه خونی او سوال شود، پاسخ 
دقیقی دریافت نمی کنیم و خواهند گفت پرسش از این همه دیتا چه معنایی دارد؟! 
این ها به این معناست که مکانیزمی که ما از نظر اطالعاتی در شبکه بانکی درست 
کرده ایم، در مقایسه با سایر بخش ها، مانند آموزش، درمان، خودروسازی وغیره 
کامال مدرن تر، بهتر و به روزتر است. بنابراین باید از تیم بانکداری تشکر کرد. نکته 
بعدی اینکه خوب است که بانکداری، بهترین تجهیزات دنیا را داشته باشد و اینکه 
فردی در آن سوی دنیا بخواهد مملکت را آباد کند، برای تیم IT بانکی کشور، بسیار 
خوشحال کننده است. همه می دانند شکل بانکداری عوض شده است؛ یعنی قبال 
آرزوی یک بانکدار این بود که مردم پول شان را به ما داده اند و وقتی خواسته اند ما 
پول را به آنها داده ایم و این امر، محقق شده است. در سال های اوایل انقالب، پول 
نقد چاپ شده کم بود و مجبور شدیم چاپخانه اسکناس درست کنیم چون پول 
چاپ شده باید از انگلیس می آمد و گرفتاری هایی داشت. امروز اگر پول نقد نباشد، 
ضرری نمی کنیم و می گوییم با کارت یا مکانیزم دیگری جابه جا می کنیم. یک سری 
شرکت های بین المللی مانند الجیکا به بانک مرکزی، کمک و مکانیزم هایی مانند 
ساتنا و پایا، روابط بین بانکی را تسهیل کردند، مقدمات تعریف روش های خارجی را 
در ایران انجام دادند و سپس تعریف و عملیات انجام شد. بانکدار آرزو دارد سرویس 
جدیدتر، مدرن تر، بهتر و به روزتر به مشتری ارایه  دهد و تایم تومارکت بسیار جدی 

است. برخی مشتریان حرفه ای آن را مطالبه می کنند اما تا این موضوع به کلمات 
IT، تبدیل و اجرا شود، زمان طوالنی می طلبد و گاهی اوقات بعد از سه سال مصوبه 
هیات مدیره، هنوز اجرا نشده است. پروژه های بزرگ در بانکداری مانند پرداخت 
با حدود ۲۵ سال سابقه و شبکه شتاب، نسبتا موفق هستند و طوری نیست که 
این سیســتم، از کار افتاده یا دچار اختالل عظیم باشد. پیشنهاد من این نیست 
که فقط از یک روش استفاده کنیم چون بانکدارها می ترسند اما اگر بتوانیم، باید 
سرمایه گذاری کنیم. اگر اچ پی این کار را کرده، به این دلیل است که نهادی است که 
در دنیای غرب به خوبی کار می کند. چرا ما در ایران، به هیچ شرکت خصوصی که 
بتواند خوب کار کند، بال وپر نمی دهیم و می گوییم مانند شمشاد است و باید سر آن 
بریده شود! باید بگذاریم شرکتی ایجاد شود که به یک بانک بگوید تمام خدمات را 
ارایه  می دهد و بابت تراکنش، فالن میزان پول می گیرد. االن کسی جرات نمی کند 
چون هم نرخ ارز مرتبا تغییر می کند و هم مدیریت بانک عوض می شــود و اگر 
سرمایه گذار نتواند پولش را دربیاورد، نابود می شود. بنابراین ما باید یک استراتژی 
کالن داشته باشیم؛ یعنی بانک ها و بانک مرکزی کنار هم بنشینند و تصمیم بگیرند 
برخی خدمات را خودشان انجام ندهند و برون سپاری کنند و شرکت های بیرونی، 
بزرگ شوند. شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت بزرگی شده اما صددرصد متعلق 
به بانک مرکزی است. اگر خصوصی بود، خوشحال تر می شدیم. عمال هیچ کدام از 
موسسات خصوصی به دلیل عدم حمایت مستقیم، سرپا نماندند و یا زیرآب آنها زده 
شد و یا خودشان، زیرآب خود را زدند! اوایل انقالب، از دوستان خوب IBM از ایران 
خارج شدند و شرکتی به نام DPAP در زمینه تعمیرات ایجاد کردند. این شرکت 
چندسالی دوام داشت اما به دلیل نداشتن مشتری یا عدم حمایت درست، نابود شد 
در حالی که شاید قوی ترین نیروهای IBM آن موقع خارج شدند. این امر، نشان 
می دهد ما استراتژی کالن برای چگونگی حمایت از شرکت های خصوصی نداریم. 
اگر این شرکت ها حمایت شوند، درست می شود. اگر قرار است سهامی عام کنیم، باز 
هم ایرادی ندارد اما همان سهامی عام یک استراتژی مدیریتی نیاز دارد که بانک ها از 
آن حمایت کنند تا رشد کند. مرکز مشاع در اینجا معنا پیدا می کند و اگر یک اتفاق 
منفی بیفتد، کسی که مرکز مشاع دارد، مجبور است جرایم زیادی بدهد. به همین 
دلیل است که همه جرات نمی کنند و معتقدند همه کارها باید درون خودشان انجام 
شود تا به دلیل یک گرفتاری کوچک، کار بانک روی زمین نماند. بنابراین بانک 
می گوید در کنار این همه ساختمان، مقداری هم پول دیتاسنتر بدهیم، مشکلی 
ندارد و درصد مناسبی در مقابل سایر سرمایه  گذاری هاست. بنابراین IT در بانک ها 
موفق بوده اما اگر بتوانیم موسسات خصوصی را رشد دهیم و آنها را بزرگ کنیم، 
آن موقع می توانیم خدمات خوب دریافت کنیم. همچنین به جای یک موسسه، 
مثال می توانیم سه موسسه ایجاد کنیم تا با هم رقابت کنند؛ البته نه رقابت کشنده!
االندربیناظهاراتتاناشارهکردیدشرکتخدماتانفورماتیک،
صددرصدبرایبانکمرکزیاست،درحالیکهصددرصدینیستبلکه
شرکتسهامیعامشده،10درصدآندربورساستوبهگونهایشتر،
گاو،پلنگشدهاست.ماهمنفهمیدیماینشرکت،خصوصیاستیا

دولتی!امابهطورکلیبااینبخشازصحبتهایشماموافقم.
قائمیان: اینکه عرض کردم مربوط به بانک مرکزی است، مالکیت از نوع دفتری، 
مدنظرم نبود بلکه مالکیت از نوع تصمیم گیری بود؛ آیا می توانیم تمام سهام شرکتی 
مانند خدمات انفورماتیک که سهامی عام هم است، بخریم چون نگران امنیت 
هستیم؟ انواع این ماجراها وجود دارد که باید مراقبت کنیم و خصوصی ها هم 
باید با دقت کمک کنند. این طور نیست بگوییم خصوصی ها، خوب و دولتی ها، بد 
هستند اما بنده بیشتر طرف خصوصی ها هستم چون محدودیت بیشتری دارند.
بلههمانطورکهاشارهکردیدســهاممدیریتیدراختیاربانک
مرکزیاستوتصمیماتاززاویهدیدبانکمرکزیاتفاقمیافتد.البته
طبقصحبتیکهباآقایجوانمردیوجامهبزرگداشتیم،هلدینگ
فناپدرپارکفناوریپردیس،بهتنهاییبزرگتریندیتاسنترکشور
راراهاندازیمیکند.کنسرسیومیدرحوزهبانکداریبازبهنامفرابوم
راهاندازیشد.درققنوسهمیککنسرسیومداشتیم.ازطرفدیگر
مدیرانهلدینگITکشوردرمیزگردهایاخیرمتفقالقولمیگفتند
حاضریمســرمایهگذاریکنیمودیتاسنترمشاعبرایشبکهبانکی
راهاندازیکنیموهرکسهمبهسهمخودش،هزینهراپرداختکنداما
متاسفانههنوزایناتفاقرخندادهاست.البتهاگربهقولآقایقائمیان،
سرویسرابرونسپاریکنیم،ممکناستچنانچهدرخواستیداشته
باشیم،دیرترانجامشود،امنیتبهخطربیفتدودیتادراختیاررقیب
قرارگیرد.بااینحال،درنهایتتوجهنداشتنبهاینموضوع،باعث
میشودهزینههایاضافیدراینحوزهپرداختکنیمومنابعکشور
رابهخاطریکسریموضوعاتیکهقطعابرایآنراهکاروجوددارد،
هدردهیمدرحالیکهدردنیاهمایناتفاقمیافتدوازدیگرانسرویس
میگیرندوبخشیازکارهارابرونسپاریکردهاند.بااینحال،مادر
ایران،انحصارطلبهستیمودوستداریمجزیرهمانرابزرگترکنیم
وهمهچیزبرایخودمانباشدکهاینامرباعثهدررفتمنابعکشور
میشود.آقایمنصوریدرگروهپرسیدهاندکدامکنسرسیومتاکنون
توانستهموفقیتکسبکند؟دراینزمینهبانکهایککنسرسیوم
درحوزهکیفپولایجادکردندکهدرفرادیسهیچخبریازآننیست.
فکرمیکنماشتباهاستراتژیکصورتگرفتکهباشرکتخدمات
انفورماتیککهدرحوزههایدیگر،ذینفعاست،واردمشارکتشدند.
درحوزهققنوسیابالکچیننیزمشکالتازسمتبانکمرکزیاست
وتارگوالتوریآندرستنشود،راهبهجایینمیبرد.درحوزهبانکداری
بازنیزفرابوم،اقداماتیانجامدادهاماباتوجهبهاینکهدرحوزهسرویس
APIوکارتبهکارتمتمرکزشدهاند،جذابیتیدرآندیدهنمیشود،
بااینحال،نسبتبهدوکنسرسیومدیگر،جلوتراستامااگرکسی
پایحرفشبایستدودرنهایتبپذیردکهچهاتفاقیمیافتدوارادهای
برایاینمسایلوجودداشتهباشــد،اخبارخوبیرابهدنبالدارد.
بگذریم...وقتیازتحولدیجیتالصحبتمیکنیم،قطعاتاثیرپذیریو
تاثیرگذاریآنبرصنعتبانکداری،رویکرد،محصولوخدماتمحوری

آن،بسیارزیاداستودرهمهحوزههاوپدیدههایاقتصادی،اجتماعی،
فرهنگیوسیاســیمیتواندتاثیرگذارباشــد.دراینمیان،نقش
بازطراحیمعماریوایجادبسترهایجدیدتاچهاندازهمهماستواین

اتفاقازچهطریقیرخمیدهد؟
حقطلب: همان طور که قبال عرض کردم در بانکــداری الکترونیک، موضوع 
اصلی یک معاونت IT، SLA  بود و اگر می توانست آن را برقرار کند و سرویس 
را در دسترس مشــتری قرار دهد، یک مدیر IT موفق محسوب می شد. یادم 
است نامه های متعددی که از طرف بانک مرکزی به IT بانک ها بابت قطع شدن 
تراکنش های آنها ارسال می شــد و چقدر این موضوع برای مدیران IT اهمیت 
داشت. امروز با توجه به اینکه بانک ها در بیزینس مدل دیجیتال شان، فرایندهای 
بیزینسی را بازطراحی می کنند و به این سمت می روند که ارایه  محصول شان کامال 
مبتنی بر نرم افزارهای بانکی باشد، موضوع جدیدی به نام زمان ارایه  ارزش مطرح 
است. مدیران IT باید دغدغه زمان ارایه  ارزش را داشته باشند؛ یعنی از زمانی که 
یک ایده بیزینســی به عنوان یک محصول، نوآوری و ارزش افزوده جدید، برای 
بانک ایجاد می شود تا زمانی که تبدیل به محصول اجرایی می شود تا مشتری از 
آن بهره برداری کند، این زمان باید به حداقل برسد. در رقابت بانک ها، بانکی موفق 
است که بتواند زمان ارایه  ارزش را به حداقل برساند و خط تولیدش در بهترین زمان 
به جواب برسد. دوستان می دانند که چقدر طول می کشد به طور رایج یک فیچر 
نرم افزاری تست و اجرا شود و بهره بردار بتواند از آن استفاده کند. این موضوع، از 
فاکتورها و دغدغه های جدید مدیران بانکی در بیزینس مدل دیجیتال خواهد 
بود در حالی که در بانکداری الکترونیک، قرار بود یــک batch نرم افزاری به 
بانکداری اینترنتی یا یک فیچر جدید به موبایل بانک اضافه کنیم اما امروز ممکن 
است هر هفته بخواهیم فیچر ایجاد نماییم. اینجاست که زمان ارایه  ارزش مطرح 
می شود. سوال مهم، نقش زیرساخت در بانکداری دیجیتال است. زیرساخت یک 
قسمت اصلی از خط تولید است و مدل سازی مجدد زیرساخت موردنیاز است تا 
بتوانیم زمان ارایه  ارزش را به حداقل برســانیم. بانک باید سخت افزار خریداری 
کند. سخت افزار و زیرساخت، رگ حیات بیزینس بانک است اما خریداری باید 
به درستی انجام شود و بهترین اســتفاده را از آن ببریم و بهترین مدل سازی را 
انجام دهیم. این موضوع، مغفول می ماند. ما بیشتر باکس موور داریم. سخت افزار 
را خریداری کرده و در سایت قرار می دهیم و می گوییم از آن استفاده شود اما اینکه 
چقدر استفاده می شود، معلوم نیست. سال های 138۵ یا 1386 اتفاق خوبی در 
بانک ملت افتاد. آن موقع مجازی سازی به جای اینکه روی یک سیستم یا سرور 
بانکی راه اندازی شود بر روی ۲0 ســرور بانکی باال آمد؛ یعنی ما تقریبا ۲0 برابر 
هزینه های سرمایه ای را کاهش دادیم. اگر همان اتفاق در بانکداری دیجیتال رخ 
دهد، قطعا در هزینه ها و سخت افزاری که در دیتاسنتر داریم، صرفه جویی خواهد 
شد. پس ما باید به زمان ارایه  ارزش توجه کنیم و به این منظور، مدل سازی مجدد 
دیتاسنتر باید در جهت بانکداری دیجیتال اتفاق بیفتد. معاونت ها، CIO ها و 
Clevel ها ضمن اینکه دغدغه فرایندهای بیزینسی و بیزینس مدل را دارند، باید 
دغدغه زیرساخت را نیز داشته باشند. نمی توان در یک کارخانه تولیدی، در حوزه 
بیزینس مدل، فقط به نوع محصول فکر کرد و به ابزارها، خط تولید و ماشین آالت 
بی توجه بود. همان قدر که بیزینس مدل مهم است، ماشین آالت هم باید به درستی 
انتخاب شوند تا بتوانند بیزینس مدل را اجرا کنند. اگر ماشین آالت درست کار 
نکند، بیزینس مدل به درستی اجرا نمی شود. آن ماشین آالت، زیرساخت های 
بانکداری دیجیتال هستند. اینکه این ماشین آالت باید چه جنسی داشته باشند یا 
 scale ،چه پارامترهای اصلی در معماری آنها باید وجود داشته باشد مانند کلود

out، هایبریدکلودها و... در ادامه میزگرد، بحث خواهم کرد.
جنابچگینی!نظرشماراهمدراینزمینهمیشنویم.

چگینی: بخشی از مطلب را در قسمت قبلی عرض کردم. بخش عمده ای از تحول 
دیجیتال باید بر روی تغییر روش های بانکی و سرویس هایی که قرار است به مردم 
ارایه  کنیم، متمرکز شود. شبکه پایدار اینترنت به عنوان یک پیش نیاز، بسیار مهم 
است. بخش سرویس دهنده و سرویس گیرنده باید این خدمات را داشته باشند. 
بخش حاکمیتی و قانون گذار کشور باید بتواند بر روی تنگناهای موجود دست 
بگذارد و از نظرات کارشناسی استفاده کند و مشکالت پیش روی تحول دیجیتال 
را رفع و رجوع نماید. در بخش های مختلف به مباحث کارشناسی کمتر توجه 
می شود و بیشتر روزمرگی انجام می دهیم. بر اساس یک سری شرایط، تصمیمات 
و قوانینی شکل می گیرد و بعد از بروز اشکاالت، آن را تغییر می دهیم و قانون متضاد 
آن یا قوانینی که قادر نیست سمت وسوی تحول را مشخص کند، مصوب می شود. 
نکته دیگر، درباره توجه به اهمیت IT و تحول دیجیتال در بانک هاست. از گذشته، 
نگاهی وجود داشته که چه خوب بود یکی از هیات مدیره بانک ها، IT  من باشد. 
یکی دو بار برخی بانک ها به این سمت رفتند اما به طور کلی مغفول واقع شد و در 
بانک های ما، به طور عمومی، اعضای هیات مدیره یا حتی سطوح پایین تر از معاونان 
هیات مدیره، نگاه یا دانش IT ندارند و با این شیوه، برخی از این مفاهیم را پیش 
بردن، سخت است. بسیاری از این دوستان، واقعا فکر می کنند تحول دیجیتال، 
مانند خریدن یخچال است که باید بعد از خرید، آن را به برق، متصل و روشن و 
خوراکی ها را از یخچال قبلی، به یخچال جدید منتقل کرد! بیش از 90 درصد 
مدیران بانکی ما، حال و حوصله این موضوع را که این تحول، باید مانند یک نطفه 
شکل بگیرد، بزرگ شود و به بلوغ برسد، ندارند. سرعت تغییر مدیران در بانک ها 
زیاد است و همه سعی دارند در مدت مسوولیت، کاری را شکل دهند که بگویند 
انجام شده است. بنابراین عدم استراتژی ها در خود بانک هم وجود دارد و حتی 
گروه بعدی، بسیاری از مسیرهای که گروه قبلی سپری کرده، زیرورو می کند و 
مسیر ثانویه را در پیش می گیرد. نکته دیگر، تامین و آموزش نیروی انسانی است. 
IT، بخش کلیدی و حیاتی اســت. اگر بخش تسهیالت بانک، یک روز به دلیل 
سمینار یا برنامه ای سرکار حاضر نشوند و یا اگر بخش ریالی بانک، در یک یا چند 
شعبه تعطیل شود، اتفاقی نمی افتد اما نمی توان تصور کرد بانک یک روز کار نکند 
چون IT آن خوابیده اســت! یکی از مدیران ارشد بانک، مثال می زد و می گفت 
دست ما زیر ساطور است چون رگ حیات بانک، بخش IT است اما متناسب با 
رگ حیات، آن توجه و نگاه کالن صورت نمی گیرد. اگر بخش زیرساخت را به عنوان 
یک پیش نیاز و شرط الزم درنظر بگیریم، کافی نیست؛ یعنی اگر ما بستر بهترین 

زیرساخت را نیز فراهم کنیم، چنانچه مدیران ما نگاه کالن و توجه ویژه به بخش 
فناوری نداشته باشند و نظام پرداخت آنها متفاوت نباشد، فایده ندارد. االن بیشتر 
سهم مهاجرتی نیروهای تخصصی، در حوزه IT است. در حال حاضر، اگر یک دکتر 
فوق تخصص دارای برد تخصصی در ایران و یک عضو هیات علمی دانشگاه به آن 
سوی مرزها برود، کار برای وی فراهم نیست و باید بسیاری از دوره ها را دوباره طی 
کند و الیسنس بگیرد اما فردی که حتی نتواند اثبات کند، لیسانس دارد و فقط 
تجربه کار برنامه نویسی و کار با IT داشته باشد، بالفاصله بهترین موقعیت های 
شغلی را در خارج از کشور کسب می کند، بدون اینکه نیاز به گرفتن الیسنس 
از جایی داشته باشد. همین که مصاحبه می کنند و ببینند می تواند از پس کار 
برآید، جذب می شود. با این حال، بزرگ ترین متخصصان کشور در زمینه پزشکی، 
مهندسی عمران، برق، الکترونیک، بال استثنا در خارج از کشور باید از نو شروع کنند 
و خودشان را تطبیق دهند اما در حوزه IT، این گونه نیست. از آنجا که در کشور 
به منابع محدود IT توجه کافی نشده و نمی شود، این افراد، مهاجرت می کنند و 
زمینه جذب آنها باالست چون نیاز به آنها در خارج از کشور وجود دارد. طبق آمار، 
دولت کانادا برنامه ریزی کرده امسال 440 هزار نفر، یعنی نزدیک نیم میلیون نفر، 
در زمینه های مختلف مهاجر بپذیرد. ما در تمام این سال ها، صادرکننده بوده ایم 
و میزان جذب ما، از فارغ التحصیالن دانشگاهی، بسیار کم بوده و آنهایی که حضور 
داشته اند نیز قادر به حفظ شان نبوده ایم زیرا به IT توجه ویژه نکرده ایم. در کنار 
زیرساخت، متاسفانه بحث نیروی انسانی، آموزش، بودجه و نگاه کالن که IT به 

عنوان رگ حیاتی بانک دیده شود، در بسیاری از بانک های ما وجود ندارد.
البتهنیرویانسانیباتوجهبهنرختورمدرکشورما،بهتدریجبه
یکبحرانتبدیلمیشودومشکالتشرکتهایبزرگبرایجذبو
نگهدارینیروهایخوبیکیازنکاتمهماست.البتهمهاجرتآنهانیز
ماجرایدیگریاست.بااینحال،چارهایجزبازطراحیوتوسعهمعماری
وبســترهایجدیددرحوزهتحولدیجیتالنداریم.جنابقائمیان!

جنابعالیهمنظرتانرادربارهاینموضوعبفرمایید.
قائمیان: نیروی انسانی، نکته کلیدی اســت و ما همیشه با آن درگیر هستیم. 
درگیری، وقتی قابل حل است که نیاز مشخصی را تعریف کنیم. خدا آقای دکتر 
نوربخش را رحمت  کند. ایشان می گفت می خواهم کاری کنم که شعب بانک ها 
متمرکز شود. با زبان خودشان، لغت خاصی به بنده گفتند. من به ایشان خیلی 
نزدیک بودم. ایشان گفت دوست دارم مشتری، مشترِی یک گیشه نباشد. شما 
کاری کنید بنده مشتری یک بانک و سپس مشتری، کل بانک ها باشم. گفتم 
منظور شما چیست؟ گفت طوری باشــد که حساب من در یک گیشه نباشد و 
وقتی به یک شعبه می روم به همه جا رفته باشم. منظور ایشان در آن روزها، نیاز به 
کربنکینگ بود و برای آن بودجه اختصاص داد و البته بیش از بودجه، توجه مدیر 
موثر است که ایشان توجه کرد. این امر موجب شد ما بیش از 3000 نفر دانشجویان 
خوب دانشگاه های کشور را جذب کردیم، به تدریج آنها را رشد دادیم و به جایی 
رسیدند. ما کاری انجام دادیم که در 4000 شعبه بانک ملی توانست کار کند و 
این اتفاق، در دنیا دیدنی است. صورت مساله این بود که اختیارات، حمایت ها و 
اقدامات ویژه برای استاندارد آن روز انجام شد. کربنکینگ، استاندارد امروز نیست 
و برای امروز، کهنه است. ۲۵ تا 30 سال پیش بود که می شد با یک کربنکینگ، 
زندگی را چرخاند. االن باید کار دیگری انجام داد. نیاز از یک تعریف جدید شروع 
می شود. ما نباید اقتصاد را شوخی بگیریم. ما درگیر جنگ شدیم. همان طور که 
وقتی جنگ می شود، شهر نابود می شود، اقتصاد و بانکداری هم صدمه می خورد. 
ما باید از بهترین ابزارها استفاده کنیم، بهترین دفاع و بهترین نیروها را هم داشته 
باشیم. آیا می توانیم این ها را جذب کنیم و آیا به اندازه کافی توجه می کنیم یا خیر؟ 
بنده به شدت به اینکه حقوق و رفاه خوب به نیروهای IT بدهیم، معتقدم و در کنار 
آن، کار خوب و نیاز خوب دادن برای افراد باهوش هم نیاز است؛ یعنی اگر به فرد 
بگویید چرت بزن و حقوق خوب می دهم، وی بگوید حقوق خوب را نمی خواهم 
چون می خواهم مغزم کار کند. بنده نمی ترسم کسی رشد کند و خارج از کشور 
جذب شــود. نباید جلوی وی را گرفت. یک نفر وقتی در دبی یک پروژه تعریف 
می کند و قرار است برنامه نویس که پایین ترین الیه IT  من است، استخدام کند، 
بودجه، امکانات، مدیر و... برای آن قرار می دهد تا خودش را به الیه باالتر برساند. ما 
باید با این دید نگاه کنیم که نیروی انسانی، جزء نیازهای اصلی است و بانک باید 
یک marketplace را پشتیبانی کند؛ یعنی بانکداری همه کار نیست بلکه 
افراد، مهم هستند و آنها قرار است بیزینس کنند بنابراین نیروی انسانی و بیزینس 
اولویت اول است. اگر بتوانیم نیروی انسانی و بیزینس آنها را درک و حمایت کنیم 
که آنها بیزینس شان را انجام دهند، آن موقع، بانکداری موفق می شود. بانکداری، 
یک ابزار زیرالیه ای عملیات بیزینس است. این عملیات می تواند خیلی چیزها 
باشد. IT به شدت جای افراد را می گیرد یا جایگزین تصمیم گیری برای پشتیبانی 
از سیستم ها می شود و به مشتری راهنمایی می کند. اگر مدیری از این ابزارها، 
به درستی سر در نیاورد، نمی تواند آن را درک کند مانند یک فرمانده نظامی که 
هیچ وقت توپخانه را ندیده باشد، در این حالت، نمی تواند تاثیر آن را بداند. االن 
برنامه نویسی ها آماده است و می توان آن را خریداری و نصب کرد. مهم این است 
که چگونه این ها را درست کنیم و درک الزم را از آن داشته باشیم و بتوانیم تیم را 
بسازیم. برای ساختن تیم، نیروی انسانی به شدت مطرح است و وقتی مطرح باشد، 
پشتیبانی می شود. اگر همه چیز را از خارج خریداری کنیم، موفقیت نیست بلکه 
اگر آن را در داخل تولید کنیم، موفقیت است. نباید خیلی بترسیم. ممکن است 
تعدادی برنامه یا سخت افزار هم از خارج بیاورند که مساله ای نیست و باید یکی دیگر 
بسازیم. بنابراین بنده از اینکه نیروی انسانی مان را بسازیم، نمی ترسم. هرکدام از این 
نیروهای انسانی روزی برای خودشان بزرگ می شوند و کار بزرگی انجام می دهند. 
روزی در خدمت آقای دکتر الهی بودیم، آقای دکتر فاطمی آن موقع به عنوان 
دانشجو حضور پیدا کرد و االن به عنوان یکی از بزرگان صنعت فعالیت می کند. 
نباید نگران این موضوع باشیم که مثال دکتر فاطمی به خارج از کشور برود یا نرود. 
مهم این است که کشور توانسته چنین فردی را بسازد. ما اگر با این دیدگاه نگاه 

کنیم، باید marketplace را ببینیم.
ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی

asreertebat.comبخوانید.
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صندوق بین المللی پول اعالم کرد که بدهی جهانی 97.8درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهان در سال ۲0۲1 برآورد شده که این 0.8درصد کمتر 
از سال قبل است، اما در نتیجه واکنش هاي مالی گسترده به همه گیری 

کووید -19 هنوز در باالترین سطح خود قرار دارد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، بدهی عمومی در سطح جهان در 
حال حاضر 88 تریلیون دالر است، اما پیش بینی مي شود در سال ۲0۲1 و 
۲0۲۲ حدود یکدرصد از تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یابد و قبل از 

آن در حدود 97درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود.
صندوق بین المللی پــول در گزارش خــود می گوید: انتظــار می رود 
بدهی ها به طور مداوم بیشتر از پیش بینی قبل از همه گیری باقی بماند 
و در اقتصادهای پیشــرفته این بدهی ها تقریبا ۲0درصد تا سال ۲0۲6 

پیش بینی مي شود.
بر اســاس برآوردهای اولیه، بدهــی جهانی صادره از ســوی دولت ها، 
شرکت هاي غیرمالی و خانوارها در سال ۲0۲0 به ۲۲6 تریلیون دالر رسید 

که نسبت به سال ۲019، ۲7 تریلیون دالر افزایش داشته است. 
بر اساس این گزارش، اقتصادهای پیشرفته و چین بیش از 90درصد از 
بدهی هاي جهان را در سال ۲0۲0 به خود اختصاص داده اند، در حالی که 
بدهی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه با درآمد کم تنها حدود 
7درصد است. صندوق بین المللی پول برآورد می کند که 6۵ تا 7۵ میلیون 

نفر بیشتر از پایان سال ۲0۲1 در فقر قرار خواهند گرفت.
طبق گزارش جدید یورو اســتات، اداره آمار اتحادیه اروپا، تورم ساالنه 
منطقه یورو در ماه سپتامبر از 3درصد به 3.4درصد افزایش یافت که این 

باالترین سطح تورم این منطقه در 13 سال گذشته است.
داده ها نشان می دهد ماه گذشته تورم کل اتحادیه اروپا 3.6درصد بوده 
است. این در حالی اســت که تورم در ماه آگوست 3.۲درصد بوده است. 
برای اینکه متوجه باال بودن تورم اروپا شویم باید اشاره کنیم که یک سال 

قبل تورم اروپا 0.3درصد بود.
کمترین نرخ تورم ساالنه در ماه گذشــته در ماالتا با 0.7درصد، پرتغال 
1.3درصد و یونان با 1.9درصد به ثبت رسید و بیشترین تورم هم مربوط 
به استونی و لیتوانی هر دو با 6.4درصد و لهستان با ۵.6درصد بود. در ماه 
سپتامبر عاملی که بیشترین تاثیر افزایشی را در نرخ تورم اروپا به خود 
اختصاص داد، انرژی بود. نیمی از تورم 3.6درصدی اروپا به علت افزایش 

قیمت انرژی رخ داد.
همچنین میلیاردر پل تودور جونز، مدیر صندوق سرمایه گذاري تودودر 
معتقد است که تورم موجود باقی مانده و تهدید بزرگی برای بازارها و اقتصاد 
ایاالت متحده است. او مي گوید: من فکر می کنم مساله اول سرمایه گذاران 
وال استریت، تورم است و برای من کامال واضح است که تورم گذرا نیست. 

این احتماال بزرگ ترین تهدید برای بازارهای مالی و جامعه است.
جونز گفت که برای نجات این اقتصاد از همه گیری کووید -19، فدرال رزرو 
بیش از 4 تریلیون دالر به ترازنامه خود از طریق برنامه کاهش کمی اضافه 
کرده، در حالی که دولت ایاالت متحده بیش از ۵ تریلیون دالر محرک 
مالی داشته است. او مي گوید: فشار قیمت ها در ماه هاي آینده همچنان 
افزایش می یابد. تورم در ماه سپتامبر به دلیل مشکالت زنجیره تامین و 
تقاضای فوق العاده شدید به باالترین سطح 30 سال اخیر رسید. شاخص 
قیمت هزینه هاي مصرف شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو است، 
در ماه آگوست0.3درصد افزایش و نسبت به سال قبل 3.6درصد افزایش 

یافته است.
موسس و سرپرست سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاری تودور مي گوید 
زمان آن رسیده اســت که حصارهای تورمی شامل کاالها و اوراق بهادار 
تحت حفاظت خزانه داری دو برابر شود و ســرمایه گذاران باید از درآمد 
ثابت در این محیط تورمی اجتناب کنند. جونز در مورد اوضاع ســهام با 
وجود تورم موجود گفته است اگر فدرال رزرو برای رفع تورم حرکت کند، 
می تواند حقوق صاحبان سهام را چند برابر کند. ارزش سهام در شرایط 
تورم، بسیار بهتر از درآمد ثابت اســت. اس اند پی ۵00 در سال ۲0۲1 
حدود ۲0درصد افزایش یافته و کمتر از یکدرصد از باالترین سطح خود 
در اوایل سپتامبر بوده است. جونز پس از پیش بینی و سودآوری از سقوط 
بازار سهام 1987 مشهور شد. او همچنین رییس Just Capital است 
که شرکت هاي عمومی ایاالت متحده را بر اساس معیارهای اجتماعی و 

محیطی رتبه بندی می کند.

صندوقبینالمللیپولاعالمکرد

88تریلیوندالر
بدهیعمومیجهان

نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان در سطح باالیی 
باقی مانده و چشم انداز اقتصادی را تا حدی تیره کرده 
است. برای نمونه در انگلیس با وجود کاهش نسبی 
سرعت باال رفتن قیمت ها، نرخ تورم ساالنه این کشور تا 
پایان ماه سپتامبر با 0.1درصد کاهش نسبت به مدت 
مشابه منتهی به ماه قبل به 3.1درصد رسیده که بازهم 
یکی از باالترین نرخ هاي تورم 9 سال اخیر محسوب 
می شود. بانک مرکزی انگلیس دســتیابی به تورم 

۲درصدی را تا پایان سال هدف گذاري کرده است.
دفتر توسعه و تجارت سازمان ملل در گزارشی اعالم 
کرد در نیمه نخســت ســال جاری میالدی حجم 
سرمایه گذاري مســتقیم خارجی در جهان به 8۵۲ 
میلیارد دالر رســیده که این رقم در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل 78درصد افزایش یافته است. 
کشورهای توسعه یافته با جذب 4۲4 میلیارد دالر از 
این سرمایه بیشترین سرمایه خارجی را جذب کرده اند. 
طی بازه زمانی فوق سرمایه گذاري مستقیم خارجی در 
آمریکا نسبت به نیمه نخست سال قبل به میزان قابل 

توجه 90درصد بیشتر شده است.  
رشد اقتصادی بیشتر کشــورهای جهان در حالش 
کاهش است و این مســاله به نوبه خود کمی فعاالن 
بازار بورس را نسبت به چشم انداز پیش روی اقتصاد 
جهان نگران کرده اســت. اقتصاد چین در سه ماهه 
سوم امسال رشــد 4.9درصدی را به ثبت رساند که 
در مقایسه با فصل قبل 3.0درصد کمتر شده است. 
این رشد اقتصادی همچنین 0.3درصد کمتر از نرخ 

پیش بینی شــده قبلی توســط کارشناسان است و 
بدترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل 

اخیر محسوب می شود.
صورت هاي ســود و زیان منتشرشده بســیاری از 
شرکت هاي بزرگ بورسی امیدوارکننده تر از چیزی 
بوده است که پیش تر تصور می شــد. میزان درآمد 
شرکت هاي بزرگ در سه ماهه سوم سال به ویژه در 
بخش خدمات مالی و بانکی افزایش قابل مالحظه اي 
داشــته که می تواند نویدگر افزایــش حجم تجارت 
خارجی و ســرمایه گذاری ها در ماه هاي پایانی سال 
باشد. از طرف دیگر بهبود نسبی وضعیت تراشه ها نیز 
می تواند در بخش صنعت به افزایش میزان تولیدات 

کارخانه ها کمک کند.
بازار کار بسیاری از کشورها تحت تاثیر پیامدهای کرونا 
باقی مانده است؛ داده هاي منتشرشده توسط وزارت کار 
آمریکا نشان مي دهد تا پایان سپتامبر بیش از ۲ میلیون 
و 700 هزار آمریکایی بیکاری طوالنی مدت را تجربه 
کرده اند به آن معنا که از زمان بیکاری آنها بیش از شش 

ماه می گذرد. این رقم بیش از یک سوم کل جمعیت 
بیکاران را تشــکیل مي دهد. باال بودن نرخ بیکاری 
احتماال کار بانک هاي مرکزی را بــرای بازگرداندن 
شرایط اقتصادی به حالت عادی دشوارتر خواهد کرد.  
در حالی که بیشتر کارشناسان اقتصادی انتظار کاهش 
یا دســت کم ثابت ماندن تورم آمریکا ر اداشــتند، 
متوســط نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان در 1۲ 
ماه منتهی به سپتامبر با 0.1درصد افزایش نسبت به 
دوره مشابه منتهی به ماه قبل به ۵.4درصد رسید. این 
نرخ تورم که 0.۲درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی 
و باالترین سطح تورمی ثبت شــده در آمریکا در 13 
سال اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت 
بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه اي که تورم بنزین به 

۲4.8درصد رسیده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدیدی اعالم کرد 
برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان 
در سال ۲0۲1 را به ۵.9درصد کاهش داده که این رقم 
0.1درصد کمتر از برآورد قبلی این نهاد است. صندوق 

بین المللی پول همچنین انتظار دارد متوسط رشد 
اقتصادی جهان در سال آینده از رقم امسال نیز کمتر 
شده و به 4.9درصد برسد. این نهاد با اشاره به اینکه 
اختالل هاي ایجاد شده ناشی از کرونا به ویژه در بخش 
تجارت خارجی ادامه خواهد داشت بار دیگر بر ضرورت 

واکسیناسیون تاکید کرد.
احتمال تصویب مالیات جهانی بر درآمد شرکت هاي 
بزرگ تا حد زیادی روی تمایل سرمایه گذاران برای 
خرید سهام آنها تاثیر منفی گذاشته است. قرار است از 
سال آینده حداقل مالیات بر درآمد شرکت هاي بزرگ 
به 1۵درصد افزایش پیــدا کند. عالوه بر نگرانی هاي 
مالیاتی، نگرانی هایی در خصوص امنیت ســایبری 
شرکت ها و آسیب پذیری آنها در برابر حمالت هکری 
وجود دارد. ایالن ماسک نیز از انتقال مقر این شرکت 
به تگزاس پس از اختالف با مقامات کالیفرنیا خبر داد.  
تاکنون بیش از ۲4۲ میلیون و 711 هزار و 807 مورد 
ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین 4 میلیون 
و 934 هزار و 663 نفر جان خود را از دســت داده اند. 
در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به 
آمریکا با 7۵0 هزار و 11 نفر، برزیل با 604 هزار و ۲۲8 
نفر، هند با 4۵۲ هزار و 844 نفر، مکزیک با ۲84 هزار 

و 9۲3 نفر و روسیه با ۲۲6 هزار و 3۵3 نفر بوده است.
کریس بوشــامپ، تحلیلگر بازار سرمایه در موسسه 
تریدر اي جی مي گوید: یک مساله آشکار در معامالت 
بازار این اســت که هنــوز نگرانی هــاي مختلف از 
شــاخص هاي کالن اقتصادی مانع از سرازیر شدن 
بخش قابل توجهی از سرمایه هاي تازه به بازار مي شود 
و این یعنی بازارها بــرای آغاز یــک دوره صعودی 
پرقدرت با مشکل مواجه هســتند. اینکه در نهایت 
بانک هاي مرکزی به ویژه فدرال رزرو تصمیم بگیرند 
تا سیاست هاي معکوس سیاست هاي فعلی را اجرایی 

کنند، تعیین کننده خواهد بود.  

نگرانیهايمختلفازشاخصهايکالناقتصادیمانعازسرازیرشدنسرمایههايتازهبهبازارمیشود

مشکل عدیده بازارها برای آغاز یک دوره صعودی پرقدرت 

امیرعباسزمانیان

HSBCازاتصالکارتهایبانکیمیرروسیهبهگوگلپلیتاافزایش74درصدیسودبانک

گذرازبحرانبانكی،قدمبهقدم
بانک ها از هفته گذشــته اتصــال کارت های بانکی 
میر به گوگل پلي را آغاز کردند. سیســتم پرداخت 
ملی میر Mir به بانک ها اجــازه داده تا از ۲6 اکتبر 
کارت های میر را به سیســتم پرداخت گوگل پلي 
متصل کنند. به گفته این روزنامه، تعدادی از بانک ها 
 VTB ،Credit Bank of Moscow شامل
 ، Promsvyazbank ،DOM.RF
 ،Renaissance Credit ، Home Credit
و Post Bank از این ادغام پشتیبانی می کنند. این 
بانک ها کارت هاي مذکــور را در تاریخ هاي مختلف 
مطابق برنامه هاي مجزای خود به این سیستم متصل 

می کنند.
بانک روسیه و سیســتم کارت هاي پرداخت ملی از 
انتشار کارت هاي سیستم پرداخت میر در 1۵ دسامبر 
۲01۵ خبــر داده اند. از ســال ۲018، تمام حقوق 
کارکنان دولت به کارت هاي میر منتقل شده است. در 
اکتبر ۲018، بالروس اولین کشوری بود که کارت هاي 
میر را در سطح بین المللی به رسمیت شناخت. انواع 
عملیات این کارت نیز در آبخاز گرجستان، ارمنستان، 
ویتنام  قزاقستان قرقیزســتان، ازبکستان، ترکیه و 

اوستیای جنوبی در گرجستان موجود است.
همچنین در جدیدترین خبرهــا نیز آمده که بانک 
مرکزی دانمارک به سیستم پرداخت بانک مرکزی 
اروپا می پیوندد. بــه نقل از رویتــرز، بانک مرکزی 
دانمارک می خواهد به سیســتم تسویه حســاب 
بانک مرکزی اروپا بپیوندد که جریان پرداخت بین 

بانک های تجاری در اروپا با آن پردازش می شود.
روز سه شنبه بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت اعالم 
کرد کرون، واحد پول ملی این کشور عضو اتحادیه 
اروپا که بخشــی از منطقه یورو نیست، قرار است تا 
نوامبر ۲0۲۵ به سیستم پرداخت T2 متصل شود. 
بانک مرکزی دانمارک نیز ابراز عالقه کرده است تا به 
سیستم تسویه حساب جدید بانک مرکزی اروپا برای 

انتقال سریع پول که TIP نامیده می شود، بپیوندد. 
این سیستم پرداخت، شرکت ها و مشتریان خصوصی 
را قادر می سازد ظرف چند ثانیه از طریق بانک خود، 

وجوه را به گیرندگان منتقل کنند.
با پیوستن به این سیستم، فعاالن بازار دانمارک در 
آینده می توانند از هر دو سیستم تسویه حساب برای 
پرداخت با یورو و کرون دانمارک استفاده کنند. این 
 T2 .سیستم پرداخت در نوامبر ۲018 راه اندازی شد
جانشین سیســتم پرداخت Target2 است و از 

نوامبر ۲0۲۲ جایگزین آن می شود.
بانک مرکزی تایلند نیز از برنامه های خود برای ایجاد 
یک سیستم پرداخت الگو برای کسب و کارهایی که 
از رمزارزملی و یا پول های سنتی ارایه شده را به صورت 
دیجیتال اســتفاده می کنند، رونمایــی کرد. بانک 
مرکزی تایلند در بیانیه ای اعالم کرد که این پروژه در 
جوالی آغاز خواهد شد و انتظار می رود تا پایان سال 

به سرانجام برسد.
در بیانیه این نهاد آمده اســت: این پروژه در راستای 
افزایش وسعت و دسترسی رمزارزملی برای مخاطبان 
بیشــتر، گامی مهم محسوب شــده و کار خود را با 

شرکت های بزرگ آغاز می کند.

بسیاری از بانک های مرکزی جهان در حال بررسی 
پتانسیل های خود برای ایجاد و استفاده از رمزارزملی 
هستند؛ پول دیجیتالی که با بیت  کوین و امثال آن که 
با حل پازل های پیچیده ریاضی استخراج و توسط 
جوامع آنالین ناموزون کنترل می شوند، تفاوت دارد 
زیرا رمزارز ملی توسط یک هیات متمرکز همچون 
بانک مرکزی یا رگوالتــور قانونی تحت نظارت قرار 

می گیرد.
همچنین با بهبود اقتصاد از بحران کووید، سود قبل 
از مالیات بانک HSBC در سه ماهه سوم به میزان 
74درصد افزایــش یافت. بانــک HSBC برنامه 
بازخرید سهام تا ســقف ۲ میلیارد دالر را اعالم کرد 
در حالی که نتایج برخالف پیش بینی هاي موجود 
است. در حالی که بهبود شرایط اقتصادی به این بانک 
این امکان را داد تا صدها میلیون پوند را که در ابتدا 
برای جهش احتمالــی وام در طول همه گیری کنار 
گذاشته شــده بود، آزاد کند، سود HSBC در سه 
ماهه سوم 74درصد افزایش یافت. این بانک مستقر 
در لندن گفت سود قبل از مالیات در سه ماه منتهی به 
30 سپتامبر به ۵.4 میلیارد دالر )3.9 میلیارد پوند( 
افزایش یافته که نســبت به 3.1 میلیارد دالر سال 

گذشته افزایش داشته که برخالف پیش بینی ها برای 
سود 3.8 میلیارد دالری برای این سه ماهه بود.

HSBC ثبات اقتصادی را برای کمک به افزایش 
ســود خود اعالم کرد، در حالی که بهبود شــرایط 
به مشــتریان اجازه داد بدهی هاي خود را به موقع 
 HSBC بازپرداخت کنند. این به آن معناست که
می تواند حدود 700 میلیــون دالر از پول نقدی که 
در طول همه گیری جمع آوری کرده برای کمک به 
کاهش ضربه افزایش احتمالــی بدهی ها آزاد کند. 
HSBC تقریبا 78۵ میلیون دالر هزینه از دست 
دادن وام را در مدت مشابه سال گذشته، جبران کرد. 
تحلیلگران انتظار داشتند که در سه ماهه سوم ۲36 
میلیون دالر افزایش یابد. نتایج بهتر از حد انتظار بود 
و باعث شد بانک HSBC برنامه بازخرید سهام را 
اعالم کند که منجر به توزیــع تا ۲ میلیارد دالر بین 

سرمایه گذاران خواهد شد.
نوئل کوین، مدیر اجرایی بانک، گفت: با رشد باالی 
سود که با انتشار اعتبار اضافی حمایت می شد در سه 
ماهه سوم عملکرد خوبی داشتیم و افزود که استراتژی 
این بانک در مســیر خود باقی می ماند. در حالی که 
رییس بانک گفت که این بانک هنوز در مورد خطرات 
احتمالی محتاط است. اگرچه بانک به دلیل افزایش 
تورم و ســرمایه گذاری در طول ســال مالی انتظار 
هزینه های باالتری را دارد، HSBC گفت که افزایش 
احتمالی نرخ های بهره که به افزایش درآمد کمک 
می کند به جبران برخی از اثرات می انجامد. انتظارات 
مبنی بر این است که بانک انگلستان می تواند برای 
مقابله با تورم در اوایل ماه آینده نرخ ها را افزایش دهد. 
عملکرد قوی این بانک چنــد روز پس از آن صورت 
گرفت که رقیبش Barclays فاش کرد که سود 
سه ماهه سوم خود را به واسطه وام هاي زیاد و افزایش 
فعالیت هاي سرمایه گذاري بانکی تقریبا دو برابر کرده 

و به ۲ میلیارد پوند رسانده است.
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همان طور که جهان از طریق اینترنت اشــیا، بیشــتر به 
یکدیگر متصل می شود و رایانه ها از هوش ماشینِی بیشتر 
و بهتری مانند هــوش مصنوعی برخوردار می شــوند، 
دنیای اســباب بازی های کودکان در جوامع مدرن، فراتر 
از فناوری های صفحه لمسی و چند رســانه ای ساده نیز 
متحول می شوند.  اسباب بازی های مجهز به هوش مصنوعی 
و متصل به اینترنت، بیانگر آینده بازی و یادگیری کودکان 
است.   اسباب بازی های هوشمند، به ویژه در زمینه آموزش، 
نوید بسیار زیادی برای آینده می دهند، اما اگر مسووالنه 
طراحی نشوند، خطرات بالقوه ای برای کودکان به همراه 
دارند.  اسباب بازی های هوشمند، بدون طراحی مسووالنه یا 
با تمرکز بر حقوق کودکان، می توانند بهترین دوست کودک 

و یا یک ابزار نظارتی ترسناک باشند.  
چهچیزییکاسباببازیراهوشمندمیکند؟

واقعا چه چیزی یک اســباب بازی را هوشمند می کند؟ 
این سوال، مشابه آن است که بپرســیم چگونه می توان 
»فناوری هوشــمند« را دقیقا تعریف کرد.  هیچ تعریف 
واضحی از ماهیت »اسباب بازی هوشمند« وجود ندارد. 
 تبلیغات و بازاریابی گسترده منجر به این تصور غلط شده 
که هر اسباب بازی در صورتی که دارای تراشه کامپیوتری 
یا دارای برخی عملکردهای ازپیش  برنامه ریزی شده و یا 
قابلیت های چند رسانه ای باشد، »هوشمند« است.  یکی 
دیگر از زمینه های سردرگمی، اسباب بازی های آموزشی 
هستند که به عنوان ابزاری برای کمک به باهوش تر شدن 
فرزندان به بازار عرضه می شوند.  با این همه، بهترین چیزی 
که یک اسباب بازی هوشمند را توصیف می کند، روشی 
است که هوش ماشین روی آن، تجربه بازی یا یادگیری 
را برای کاربر، فراهم و هوش انسان  را شبیه سازی می کند. 
 این اســباب بازی های هوشــمند می توانند از کاربر یاد 
بگیرند و با او صحبت کنند، رفتار او را تغییر دهند، اقدامات 
 تعاملی ارایه دهند و درس های یادگیری را سفارشــی و 

شخصی سازی کنند.
چرااسباببازیهایهوشمند؟

 بازی برای کودکان در هر سنی ضروری است زیرا آنها را قادر 
می سازد تا مهارت های خاصی را توسعه دهند و برای رشد 
جسمی و اجتماعی کودک نیز حیاتی است.  بازی، مستلزم 
تعامل و فانتزی است و به کودکان کمک می کند دنیای 
اطراف را بهتر درک کنند.  اسباب بازی، هر چیزی است که 
کودک در بازی خود می گنجاند.  کودکان از طریق بازی، 
مهارت های مختلف شناختی، ادراکی، حرکتی، زبانی و 

ارتباطی را پرورش می دهند.  
هنگام بازی کردن به تنهایی، کودک با اشیا، ارتباط برقرار 
می کند و حرکات مختلفی را انجام می دهد، مانند چیدن 
یا پرتاب آنها، قرار دادن آنهــا در یک ردیف یا چیدن آنها 
روی یکدیگر.  همه این حرکات، ساده نیستند.  برای مثال، 
ســاختن یک برج با مکعب های روی هم برای کودکان ۲ 
تا 3 ساله می تواند دشوار باشد، به خصوص اگر مکعب ها، 
کوچک و برج، بلند باشد.  از آنجا که اسباب بازی ها فنی تر و 
پیچیده تر می شوند، کودکان در سنین پایین، در معرض 
فناوری قرار می گیرند و فناوری همه جنبه های زندگی آنها 
را فرامی گیرد.  بنابراین هوش مصنوعی، از اسباب بازی های 
روباتیک و رســانه های اجتماعی گرفته تا کالس درس 
و خانه، در زندگی روزمره کودک رایج تر خواهد شــد.  از 
آنجا که اسباب بازی ها، بیشتر و بیشتر از هوش مصنوعی 
استفاده می کنند، تاثیر مثبت یا منفی بالقوه عمیقی بر 

کودکان دارند.  
هشتاسباببازیهوشمندمنتخبدنیا

بیشتر توسعه دهندگان اسباب بازی های هوشمند، هدف 
محصوالت خود را برای کودکان ۲ تا 1۲ ساله قرار می دهند. 
 برخی اسباب بازی ها، مانند عروسک ها و فیگورهای اکشن، 
تجربه بــازی فیزیکی را برای کودکان خردســال فراهم 
 Robosapien می کنند.  اســباب بازی هایی ماننــد
یا Webkinz به کــودکان این امــکان را می دهند تا 
مهارت های اجتماعی مانند مکالمه و رعایت نوبت را تمرین 
کنند.  به عنوان مثال، خرس تدی، عروسکی هوشمند با 
کنترل های لمسی و دارای برنامه است که برای آموزش 
موارد مختلف به بچه ها، از جمله غــذا خوردن، مدیریت 

وعده های غذایی و تغذیه سالم طراحی شده است.   همزمان، 
کودکان بزرگ تر مطالب پیشرفته هوش مصنوعی مانند 
برنامه های آموزشــی را دریافت می کنند.  در ماه مه سال 
۲0۲1، مجمع جهانی اقتصاد، هشت برنده افتتاحیه جوایز 
اسباب بازی هوشــمند را اعالم کرد.  این مسابقه از چهار 
دستورالعمل طراحی و سنجش برای ارزیابی متقاضیان و 

انتخاب برندگان جوایز استفاده کرد که عبارتند از: 
 حریمخصوصــیدادههاوامنیتســایبری: 
اســباب بازی چگونه از حریم خصوصی داده ها و امنیت 

سایبری کودکان و سایر کاربران محافظت می کند؟ 
 دسترسی: اسباب بازی چگونه برای کودکان دارای 
ناتوانی های جسمی، ذهنی و یادگیری، از جمله کودکان 
دارای تفاوت ها و اختالالت ذهنی و روانی و کودکانی که 
به زبان هایی غیر از انگلیسی سخن مي گویند و در قالب 
فرهنگ های دیگر صحبت می کنند، قابل دسترسی است؟

 استفادهازهوشمصنوعیوشفافیت:اسباب بازی 
چگونه به طور خالقانه از هوش مصنوعی استفاده می کند 
و چگونه مزایای استفاده از آن، بر خطرات احتمالی، برتری 
دارد؟ اســتفاده از هوش مصنوعی، چگونه به کاربر اعم از 

کودک و والدین/ سرپرستان منتقل می شود؟ 
 تناسبسنوبازیسالم:تناسب سن اسباب بازی و 
مرحله رشد، چگونه مشخص می شود و چگونه باعث ارتقای 

بازی سالم و رشد کودک خواهد بود؟
 Intelino، Twin  :هشت برنده این مسابقه عبارتند از
 Science، LEGO، Leka، PlayShifu،
ROYBI، CoderMindz و LuxAI.  در زیر، کاربرد 

این اسباب بازی های هوشمند را مرور می کنیم:
Intelino: کشف کنید چرا این قطار روبات گونه که برنده 
جایزه شده، تخیل کودکان، والدین، سازندگان و مربیان را 

به طور یکسان به خود جلب کرده است!
Twin Science: چندین کیت آموزشی مانند کیت 

هنر روباتیک ارایه می دهد یا کیت کدگذاری.
LEGO VIDIYO: لگو، دیگر فقــط آجرهای قابل 
چیدن نیست بلکه یک سازنده موزیک ویدیو برای کودکان 
اســت که آجرهای قدیمی را با فنــاوری واقعیت افزوده 
پیشــرفته، ترکیب می کند تا زمان نمایــش کودکان را 

متحول سازد.
Leka:لکا مانند یک گوی درخشان جادویی است که 
برای کمک به کودکان با نیازهای ویژه در بهبود مهارت های 
حرکتی ظریف، نشانه های بصری و مهارت های اجتماعی، 
طراحی شده است.  لکا، یک اسباب بازی هوشمند تعاملی 
و چندحسی است که به کودکان با نیازهای خاص، توانایی 

بازی سرگرم کننده و آموزشی را ارایه می دهد.  
PlayShifu:این شــرکت اسباب بازی، 16 محصول 
هوش مصنوعی تولید می کند که تجربه های منحصربه فرد 
بازی لمسی را برای سنین 4 تا 11 سال،STEM  و سایر 
مهارت های اساسی مانند استدالل منطقی، خالقیت وغیره 

 ارایه می دهد.  
ROYBI: این روبات، کودکان را با فناوری، ریاضی، علوم 
و چندین زبان )انگلیسی، ماندارین به عنوان یک گروه از 

زبان های چینی و اسپانیایی( آشنا می کند.
 CoderMindz: این بازی رومیزی و اســباب بازی 
STEM با استفاده از یک بازی سرگرم کننده، مفاهیم 
کدنویسی و هوش مصنوعی را آموزش می دهد.  تشخیص 
تصویر، آموزش، استنتاج، داده، یادگیری تطبیقی، استقالل 
و موارد دیگر از ســایر آموزش های آن اســت.  همچنین 
مفاهیم کدنویسی مانند حلقه ها، توابع، مجهول، نوشتن 

الگوریتم وغیره  از جمله موارد آموزشی است.
LuxAI QTrobot LuxAI: یک روبات اجتماعی 

اســت که برای افزایش کارایی آموزش بــا نیازهای ویژه 
از طریق تشــویق تعامل فعال بین کودکان و والدین آنها 

طراحی شده است.
مزایایاسباببازیهایهوشمند

هدف اصلی اسباب بازی ها، یعنی سرگرمی، بدون تغییر 
باقی می ماند اما اسباب بازی های هوشمند، می توانند بسیار 
فراتر از آن باشــند.  آنها به بچه ها کمک می کنند تا اینکه 
مهارت های اجتماعی را توسعه دهند زیرا رفتار آنها بازخورد 
فوری دریافت می کند، مهارت های حل مساله را توسعه 

می دهد و تعامل فرایندهای شناختی را تقویت می کند.  
با استفاده از اسباب بازی های هوشمند، می توانید خالقانه 
فکر کنید و از تخیل خود بهره مند شوید زیرا آنها کنجکاوی 
را تشــویق می کنند.  پس باید مهارت های ضروری برای 
دنیای دیجیتال امروزی را بیاموزید.  برخی اسباب بازی ها، 
درس هایی در رشــته های STEM )علــوم، فناوری، 
مهندســی و ریاضی(، برنامه نویسی و حتی مفاهیم اولیه 
هوش مصنوعی ارایه می دهند و کمک می کنند تا کودکان 
مهارت های حرکتی خود را توسعه دهند که این امر، یک 
مساله خاص درباره کودکان ناتوان در یادگیری است.  در 
این زمینه، تشــخیص اختالالت رشدی، شخصی سازی 
رســانه های تعاملی که نظرات فردی کودکان را تجزیه و 
تحلیل می کند و به آن پاسخ می دهد، مزایای آموزشی قابل 

توجهی را ارایه می دهد.  
عالوه بر این ها، فردی شدن، هسته اصلی تغییرات شگرف 
در فناوری های یادگیری اســت که از نرم افزاری استفاده 
می کنند که با نیازها و پیشرفت یک کودک سازگار است و 
به او در سرعت، مکان و نحوه یادگیری آنها کمک می کند. 
 فراتر از آن، محاســبات فراگیر و هــوش محیطی، حتی 
می توانند از حوزه های کاربردی نوآورانه مانند تشخیص 
اختالالت حرکتی در محیط خانه پشتیبانی کنند.  برای 
 ،EDUCERE مثال پــروژه تحقیقاتی اســپانیایی
اکوسیستم تشخیص، مراقبت و تحریک زودهنگام کودکان 
مبتال به اختالالت رشــدی اســت.  هدف، این است که 
مشخص شود آیا کودکان قادر به ساختن برج هستند یا 
خیر و نیز تجزیه و تحلیل چگونگــی انجام آن به منظور 
تشخیص حداقل تاخیر در رشد که ممکن است منجر به 
نظارت پیشگیرانه برخی از کودکان یا در صورت لزوم، توجه 

اولیه بیشتر شود.  
خطراتونگرانیهایاسباببازیهایهوشمند
در غیاب دستورالعمل های روشن، والدین و مربیان باید 
درباره محصوالت اســباب بازی هوشــمند، با اطالعات 
ناقص و پیامدهای پیچیده برای سالمت و حریم خصوصی 
فرزندان شان تصمیم بگیرند.  با ورود بیشتر هوش مصنوعی 
به بازار کودکان، همــه ذی نفعان باید مکانیزم هایی برای 
محافظت از کودکان ایجاد کنند و در عین حال، »آموزش 
دقیق« و ســایر مزایای هوش مصنوعــی را مدنظر قرار 
دهند.  در حالی که اســباب بازی های هوشمند بیشتر و 
بیشتری وارد بازار می شوند، مدیریت دقیقی برای طراحی، 
توســعه و اســتفاده از آنها وجود ندارد.  اسباب بازی های 
هوشمند، خطرات بالقوه بسیاری را برای کودکان به همراه 
دارند از جمله حریم خصوصی داده ها، امنیت ســایبری، 
نظارت دولتی و عدم شفافیت و دسترسی.  اسباب بازی ها و 
روبات های هوشمندی که با فرزندان تعامل دارند، ممکن 
است در ابتدا ایده خوبی به نظر برســند با این حال، این 
اسباب بازی های هوشــمند، می توانند حریم خصوصی 
خانواده شما را به خطر بیندازند.  اسباب بازی های هوشمند 
دارای چندین ویژگی هســتند که اطالعات را به دست 
می آورند و پردازش می کنند.  برخی از ویژگی ها عبارتند 
از: سنســور و میکروفن.  این اســباب بازی ها برای ایجاد 

دوستی، سواالت خصوصی درباره زندگی شما می پرسند. 
 آنها همچنین هنگام بازی به آنچه بچه ها می گویند، گوش 

می دهند.  
 My در سال ۲017، یک آژانس فدرال در آلمان، فروش
Friend Cayla، یک اسباب بازی هوشمند تولید شده 
توسط Genesis Toys مســتقر در لس آنجلس را 
ممنوع کرد، زیرا مکالمات کودک و افراد دیگر، بدون اطالع 
والدین، می توانست ضبط و ارسال شود.  این اسباب بازی 
همچنین می تواند توسط یک شرکت برای مخاطب قرار 
دادن کودک یا والدین در تبلیغات استفاده شود.  عالوه بر 
این، اگر لینک بی سیم )مانند بلوتوث( به اندازه کافی توسط 
سازنده محافظت نشود، ممکن است یک اسباب بازی بدون 
توجه توسط اشــخاص ثالث نزدیک، برای گوش دادن به 

مکالمات استفاده شود.  
IoToys-اینترنتاسباببازیها

با ظهور و رشد اینترنت اشیا )اکوسیستمی از دستگاه های 
هوشمند مبتنی بر وب( یک زیربخش در حال ظهور به نام 
اینترنت اسباب بازی ها )IoToys( وجود دارد.  اساسا این 
موضوع به اسباب بازی های فیزیکی مجهز به حسگر اشاره 
دارد که نه تنها یک به یک با کــودکان تعامل دارند، بلکه 
به صورت بی سیم به سایر اسباب بازی ها و یا پلتفرم های 
مبتنی بر کلود )ابری( متصل می شــوند.  این امر، اجازه 
می دهد ســطح کامال جدیدی از تعامل ظهــور کند.  در 
ایــن زمینــه،Haptic IoToys  فرصت هایی را برای 
برنامه نویسی رابط به منظور ایجاد پروژه ها و اقدامات تعاملی 
ارایه می دهد.   این پیشــرفت ها به هر کودک، یک تعامل 
سفارشی، متمایز و پویا با اسباب بازی های خود با استفاده از 
 IoToys،قابلیت اینترنت اشیا نوید می دهد.  در این رابطه
می تواند از تشــخیص صدا و یا تصویر اســتفاده کند و با 
اتصال به کلود )ابر( برای تجزیه و تحلیل، پردازش و پاسخ 
به مکالمات و تصاویر کودکان مورد اســتفاده قرار گیرد. 
 از جمله اســباب بازی های دارای اپلیکیشن می توان به 
هواپیماهای بدون سرنشین، ماشــین های اسباب بازی 
و روبات های Toys-to-life که اکشــن فیگورها را به 
بازی های ویدیویی متصل می کند، پوشیدنی های فناورانه 
کودکان مانند ساعت های هوشمند و ردیاب های تناسب 

اندام اشاره کرد.  
کودکان در سنین پایین تر از گوشی های هوشمند و تبلت ها 
اســتفاده می کنند و والدین، اغلب به نفع دســتگاه های 
چندرسانه ای متصل تصمیم می گیرند، زیرا کودکان شان را 
مشغول نگه می دارد.  با این حال، این امر، نظارت والدین را 
غیرضروری نمی کند و شاید حتی برعکس نظارت بیشتری 
طلب کند.  درباره اســباب بازی های هوشمند نیز همین 
مشکل وجود دارد.  همان طور که تعداد بیشتری از دوستان 
فرزندان تان، صاحب چنین این اسباب بازی هایي هستند، 
فشار به شما به عنوان والدین برای خرید آن افزایش می یابد. 
 هرچند این اسباب بازی ها، بدون شک، مزایایی دارند، اما 
خطرات حریم خصوصی و هک شدن آنها، ممکن است به 

اندازه تلفن های هوشمند آشکار نباشد.
دســتورالعملهایمهــمهنــگامخرید

اسباببازیهایهوشمند
برخی از دســتورالعمل ها و نکات کلی وجود دارد که باید 
قبل از خرید یک اسباب بازی هوشمند برای فرزندان خود 

مدنظر قرار دهید.  این نکات عبارتند از:
  بــرای درک ویژگی های اســباب بازی تحقیق کنید 
و ببینید آیا از ســوی ســازمان های نظــارت بر حقوق 

مصرف کننده، توصیه هایی دریافت کرده است یا خیر.  
  درباره شهرت سازنده اســباب بازی اطالعات الزم را 

جویا شوید.  
  با کودکان تان بحث کنید و زمانی را برای صحبت با آنها 
در خصوص خطرات قــرار دادن اطالعات در معرض این 

اسباب بازی های هوشمند اختصاص دهید.  
  به فرزندان تان درباره محدودیت ها و مواردی که نباید 
هنگام تعامل با این اسباب بازی ها از آن عبور کنند، آموزش 

دهید.
  فرزندان شما باید هر زمان که از اسباب بازی هوشمند 

استفاده نمی کنند، آن را خاموش کنند.  
  فعالیت های فرزندان خود را زیرنظر داشته باشید.  در 
ابتدا، مراقب نحوه استفاده کودکان از اسباب بازی های خود، 

برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی باشید.
  مطمئن شــوید اســباب بازی ها، در طول مکالمات 
خانوادگی خاموش باشند.  اگر نگرانی دارید، با سازنده تماس 
بگیرید تا بدانید چگونه از داده های شما محافظت می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ایجاد نظام حکمرانی داده ها 
و اطالعات گفت: اجرای سامانه مودیان مالیاتی باید اردیبهشت ماه به 

پایان می رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ایجاد نظام حکمرانی داده ها و اطالعات 
گفت: سامانه مودیان مالیاتی هنوز به نتیجه نرسیده اما شاید حدود ۲0 
تا 30 درصد پیشرفت کرده است. این ســامانه باید اردیبهشت ماه به 
پایان می رسید که یکی از مطالبات مجلس یازدهم از دولت سیزدهم و 

همچنین از شروط ما نسبت به روی کار آمدن دولت جدید بوده است.
او افزود: متاسفانه دولت قبل، سامانه مودیان را به انجام نرساند. البته ما 
هم برای این مساله پرونده ای در دستگاه قضایی ایجاد کردیم و دژپسند 
به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت پیش و پارسا، رییس پیشین 
سازمان امور مالیاتی باید پاسخگو باشند. در حال حاضر هم خاندوزی 
وزیر امور اقتصاد و دارایی و منظور، رییس جدید سازمان امور مالیاتی با 
شرط بهره برداری زودهنگام از سامانه مودیان در جریان موضوع هستند.

طغیانی تاکید کرد: اطالعات در کشور ما در بسیاری از موارد پراکنده 
است؛ بنابراین هم باید سامانه های جدید ایجاد کنیم و هم اطالعات را 
به اشتراک بگذاریم تا حکمرانی اطالعات و داده ها محقق شود. وگرنه 
این سیستم و نهضت تشکیل سامانه ها ادامه خواهد یافت. بسیاری از 
اوقات نیازی به ایجاد سامانه نداشــتیم اما متاسفانه این اتفاق به دلیل 
به اشتراک نگذاشتن داده ها، رخ داده است. البته در برخی موارد مانند 
موضوع مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی واقعا به سامانه نیاز داریم.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: یکی از مسوولیت های 
وزارت ارتباطات دقیقا تعیین تکلیف نظام داده ها و سامانه هاســت که 
طرحی هم در مورد موضوع حکمرانی اطالعات و داده ها مدتی پیش در 

مجلس مطرح شد و امیدواریم به نتیجه برسد و سر و سامان داده شود.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی مجلس خواستار کاهش قیمت خدمات 
ارایه شده کسب و کارهای دیجیتال شد و گفت: وزارت ارتباطات می تواند 
ضمن حمایت از فعاالن اقتصادی فضای مجازی شرایط نظارت بر آنها را 

توسعه دهد.
محمد صفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
در گفت وگو با فارس با اشاره به توسعه کسب وکار دیجیتال در دو سال اخیر 
و در شرایط کرونایی کشور اظهار داشت: ما کشوری هستیم که از حالت 
سنتی در حال ســوق پیدا کردن به حالت مدرن هستیم که این موضوع 

چالش هایی را هم به همراه دارد.
او افزود: کاروان علم در دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی های جدید سوق 
پیدا کرده است و ما شاهد آن هستیم که در تمامی حوزه ها از تکنولوژی های 
مختلف استفاده می کنند. رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس تصریح کرد: در حوزه مدیریت کشور انتظار از دولت ها آن است 
که خود را ارتقا داده و به سطح جهانی برسانند که یکی از این موارد توسعه 
کسب وکارهای دیجیتال و اینترنتی اســت و چاره ای جز استفاده از این 
موضوع نداریم چراکه در جهان همگان در حال اســتفاده از این موضوع 
هستند. صفری گفت: دولت مجبور به استفاده از کسب وکارهای دیجیتالی 
و اینترنتی است و در دو سال اخیر که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده این 
حوزه، توســعه زیادی داشته اســت. این در حالی است که گردش مالی 
کسب وکارهای دیجیتالی بسیار باالست و نظارت دولت بر آن هم می تواند 

نسبت به حوزه های دیگر آسان تر باشد.
او با تاکید بر حمایت مجلس از کســب و کارهای آنالین و فروشگاه های 
اینترنتی خاطرنشان کرد: توسعه کسب وکارهای دیجیتالی و اینترنتی در 
کشورمان می تواند برای همه دولت ها و مردم منافع زیادی در پی داشته 
باشد؛ چراکه فعالیت  در این حوزه سهل الوصول است و ایجاد شغل در آن هم 
نسبت به ایجاد شغل در حوزه های دیگر ارزان تر تمام می شود و شفافیت در 
این حوزه هم زیاد است و می تواند دست بسیاری از سودجویان و واسطه ها 
را قطع کند. رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار 
داشت: استفاده مردم از خدمات ارایه شده توسط فعاالن کسب و کارهای 
اینترنتی و دیجیتالی ارزان تر از امور دیگر است ضمن اینکه می تواند در 
کاهش ترددهای شهری هم تاثیر بسیار باالیی داشته باشد ضمن اینکه 

امنیت استفاده از تکنولوژی های این حوزه هم بسیار باالست.
صفری اضافه کرد: کســب و کارهای دیجیتالی در کاهش تعداد بیکاران 
کشور تاثیر بســیار باالیی دارد و خدمات ارایه شــده به مردم را ارزان تر 

می کند، عالوه بر آن، در صرفه جویی زمان هم تاثیر بسیار باالیی دارد.
او در پایان گفت: وزارت ارتباطات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید 
زیرساخت کسب وکارهای دیجیتالی و اینترنتی را در سطح کشور ارتقا 
دهد. هر چند که در دو ســال اخیر کارهای خوبی در این زمینه صورت 
گرفته اما همچنان برخی کمبودها را شاهد هستیم که الزمه آن حمایت و 

پشتیبانی بخش های مختلف کشور از فعاالن این حوزه است.

وزارتارتباطاتتكلیفنظامدادهها
راروشنكند

قیمتخدماتكسبوكارهای
اینترنتیبایدكاهشیابد

خبر فرصتهاوتهدیدهایاسباببازیهایهوشمند

وقتی هوش مصنوعی به دنیای اسباب بازی ها وارد می شود 

آسیه فروردین 
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نخستینهفتهنامهفناورياطالعاتوارتباطات

امروز هر تولیدکننده صنعتی که به این واقعیت، واقف نباشد که باید به یک تاجر 
خدمات تبدیل شود، خطر جدی در کمین اوست.  متاسفانه چنین مشاغل و طرز 
تفکری، هنوز بسیار وجود دارند، مانند شرکت هایی که همچنان خود را سازنده 
اشیای مختلف می دانند و حاشیه های ناخالص، سود عملیاتی و سایر معیارهای 
موفقیت خود را صرفا بر اساس »محصول« بیان می کنند.  با این حال، حتی رقبای 
روشنفکرتر از آنها که شروع به ارایه خدمات ارزشمند محصوالت خود کرده اند و در 
برخی موارد به طور مستقیم از آن خدمات سود می برند، از یک مزیت موقتی نسبت 
به گروه اول برخوردارند؛ یعنی ممکن است با برعهده گرفتن مسوولیت های مختلف 
مانند تعمیر و نگهداری و تکمیل محصول پس از فروش، روابط خود را با مشتری 
بهبود بخشند، اما این کار آنها کافی نیست.  به زودی، ارایه خدمات برای یک شرکت 

کافی نخواهد بود بلکه شرکت ها باید »خدمات هوشمند« ارایه کنند.  
خدمات هوشمند، فراتر از انواع نگهداری و ارتقاهایی است که ممکن است ضمیمه 
محصوالت خود کنید، هم از نظر ارزش برای مشتریان و هم از نظر کارایی هزینه 
برای خودتان.  در واقع، باید هوشــمندی، به معنای آگاهــی و اتصال را در خود 
محصوالت ایجاد کنید.  شما باید آماده خدمات رسانی بر اساس آنچه که محصوالت 

پس از استفاده نشان می دهند، باشید.  
شرکت هایدلبرگ که سازنده ماشین های چاپ گران قیمت است، در طول تاریخ 
خود، خدمات تعمیراتی را به مشتریان ارایه کرده است.  چندین سال پیش، زمانی که 
هایدلبرگ، توانایی نظارت بر تجهیزات از راه دور را توسعه داد، متوجه شد می تواند 
تعمیر و نگهداری را بسیار مقرون به صرفه تر انجام دهد.  این شرکت اکنون با ارتباط 
مداوم ماشین هایش از طریق اینترنت، انتقال اطالعات در مورد وضعیت آنها بین 
چاپخانه ها و متخصصان پشتیبانی فنی منطقه ای و جهانی هایدلبرگ، دسترسی 
و بینش الزم برای بهینه سازی عملکرد چاپ در مغازه های مشتریان را داراست. 
 پشتیبانی محصول که در حال حاضر توسط هایدلبرگ ارایه می شود و حتی به 
حذف و فروش مجدد ماشین آالت نیز گسترش می یابد، سطح کامال جدیدی از 
ارزش را برای خریداران نشان می دهد.  این امر، زمینه تفاوت را برای هایدلبرگ ایجاد 
کرده و به شرکت اجازه می دهد تا به صمیمیت واقعی با مشتریان خود دست یابد.  

انکار کردن الزام خدمات هوشمند دشوار است.  در تحقیقات، نرخ رشد ارگانیک 
برای بسیاری از شرکت هایی که این مسیر را دنبال می کنند، به صورت دو رقمی 
ثبت شده است.  رهبران در حال ایجاد معیارهای عملکردی جدید برای صنایع خود 
هستند که بیش از ۵0درصد از درآمد و 60درصد حاشیه سود خود را به جای فروش 
محصول از خدمات به دست می آورند.  برای اکثر تیم های مدیریتی در شرکت های 
محصول محور، اعدادی مانند آن، غیرواقعی به نظر می رسند.  پیوستن به صفوف 
سازمان های خدمات هوشمند در درجه اول، یک چالش فنی نیست.  فناوری های 
الزم، در عین حال که برای این کار، حیاتی هستند، به اندازه کافی در این نقطه ایجاد 
شده اند.  در مقابل، در بیشتر شرکت ها، بزرگ ترین چالش این است که مدیران ارشد 

دیدگاه جدیدی در مورد ماهیت کسب وکار اتخاذ کنند.  شرکت های پیشتاز خدمات 
هوشمند درخصوص هدف و نحوه کسب سود خود به طور متفاوت فکر می کنند اما 

هنوز تا حدی در این زمینه مقاومت دارند.
خدمات هوشمند پدیده اي کامال متفاوت از خدمات ارایه شده در گذشته است. 
 برای شروع، آنها اساسا پیشگیرانه هستند تا واکنشی.  پیشگیرانه یعنی اقدامات شما 
مبتنی بر هوش میدانی سخت است.  زمانی که شواهدی در دنیای واقعی دال بر 
نزدیک شدن آن رویداد دارید، یک حمله پیشگیرانه برای جلوگیری از یک رویداد 
نامطلوب انجام می دهید.  بنابراین خدمات هوشمند، مبتنی بر شواهد واقعی است 
و نشان می دهد یک ماشین در شرف از کار افتادن است، عرضه مواد مصرفی مشتری 

در شرف اتمام است، ارسال مواد به تاخیر افتاده و مانند آن.
برای مشتریان، خدمات هوشمند نوعی ارزش کامال جدید ایجاد می کند؛ ارزش 
حذف شگفتی های ناخوشــایند از زندگی آنها.  در همین حال، از آنجا که هوش 
میدانی، عملکرد محصول و رفتارهای مشتری را به طور بی سابقه نشان می دهد، 
تولیدکنندگان، بازخورد تحقیق و توسعه بی سابقه و نیز بینش مناسبی نسبت به 
نیازهای مشتریان به دست می آورند و می توانند ارزش مداوم بیشتری را ارایه دهند. 
 در نهایت، به دلیل غیرعملی بودن استقرار افراد برای جمع آوری و تحلیل داده های 
میدانی فوری موردنیاز، خدمات هوشمند به »هوش ماشینی« وابسته هستند. 
 در یک محیط خدمات هوشمند، ریزپردازنده های قابل اعتماد و سریع، کاری را 
انجام می دهند که در اجرای آن بسیار خوب عمل می کنند: هضم میلیاردها نقطه 
داده، صحبت با یکدیگر در مورد داده ها، کنترل یکدیگر بر اساس وضعیت نانوثانیه 
داده ها.  این جریان بی وقفه اطالعات تجاری باید برای مردم نامرئی باشد.  در عین 
حال، تمام این فعالیت های پیش زمینه، دید بسیار بیشتری نسبت به دارایی ها، 
هزینه ها و بدهی های یک کسب وکار به مدیران و تصمیم گیرندگان می دهد؛ یعنی 

دقیقا زمانی که آنها به آن نیاز دارند.  
 اکثر شرکت ها هنوز محصوالت الکترونیکی و الکترومکانیکی خود را به عنوان 
اشیای مستقل در نظر می گیرند، نه چیزهایی که می توانند یا باید به هم متصل شوند 
اما این شبکه و مدیریت این دستگاه هاست که باعث ایجاد مشاغل هوشمند برای 
ارایه خدمات هوشمند می شود.  محصوالت متصل، عملکردهای زیر را دارا هستند:

وضعیت:وضعیت اپلیکیشن ها، عملکرد و استفاده از یک دستگاه یا محیط تحت 
نظارت را گزارش می دهند.  

برنامههایتشخیصی: این برنامه ها، دستگاه را قادر می سازد خود را بهینه کند 
یا به یک سرویس دهنده اجازه می دهد دستگاه ها را نظارت، عیب یابی، تعمیر و 

نگهداری کند.  
بهروزرسانیوارتقا: ارتقای برنامه ها، عملکرد یک دستگاه را افزایش می دهد. 
 آنها از مشکالت مربوط به کنترل نسخه، منسوخ شدن فناوری و خرابی دستگاه 

جلوگیری می کنند.  
کنترلواتوماسیون:برنامه های کنترل و اتوماسیون، فعالیت توالی چندین 
دستگاه را هماهنگ می کنند.  آنها همچنین می توانند باعث شوند دستگاه ها، 

اقدامات مجزا را انجام دهند.  
پروفایلوپیگیریرفتار: برنامه های نمایه سازی و ردیابی رفتار بر تغییرات 
مکان، فرهنگ، عملکرد، استفاده و فروش دستگاه، نظارت می کنند.  این برنامه ها 
می توانند پاسخ های سفارشی یا پیش بینی بیشتری برای کاربران نهایی ایجاد کنند.  

برنامههایتکمیلمجــددوتجارت:بر مصرف یک دســتگاه و الگوهای 
خرید کاربر نهایی نظارت می کنند.  این برنامه ها می توانند هنگام خرید مجدد، 

سفارش هاي خرید یا سایر معامالت را آغاز کنند.  
نقشــهمکانوتدارکات: برنامه نگاشــت، موقعیت مکانی و برنامه های 
لجستیک سیستم پشتیبانی خدمات را برای یک دستگاه ردیابی و بهینه سازی 
می کند.  این برنامه ها همچنین از زنجیره تامین و فعالیت های فروش پشتیبانی 

می کنند.  
این آینده نگری، خیره کننده و دور از انتظار نیســت و خدمات هوشمند برای 
بسیاری از شــرکت ها، در حال حاضر واقعیت دارد.  برای بسیاری دیگر، مساله 
برداشت محصول دانه های کاشته شده است.  چندین دهه است مشاغل به طور 
پیوسته با اســتفاده از حســگرها، کنترل کننده ها و ریزپردازنده ها، اطالعات 
الکترونیکی را در اشیای تولیدشده ایجاد می کنند.  امروزه تقریبا همه محصوالتی 
که از برق اســتفاده می کنند، اعم از اسباب بازی ها، قهوه ســازها، ماشین ها یا 
ماشین های تشخیص طبی، دارای قابلیت پردازش داده های ذاتی هستند.  هر کدام 
اطالعات زیادی در مورد وضعیت فعلی، سابقه استفاده و عملکرد ارایه می دهند. 
 بنابراین اگر یک ماشین تولیدی ، محصول مصرفی یا ساختمان، بر تمام جزییاتی 
که سازنده اش می خواهد استخراج کند، نظارت نمی کند، می توان آن را به راحتی 

و ارزان قیمت انجام داد.

چگونهتاجرخدماتشویم؟

استراتژی های هوشمند برای عصر»خدمات هوشمند«
خبر

هشداردرخصوصآسیبپذیریشبکهبیتکوین

یکسومبیتكوینهايجهان
دراختیار10هزارسرمایهگذار

بیت کوین در کنترل عده محدودی است. تازه ترین مطالعه اداره ملی تحقیقات 
اقتصادی نشان می دهد 10هزار ســرمایه گذار حقیقی در بازار بیت کوین، 

نزدیک به یک سوم از کل چرخه بازار را در دست دارند.
سدشکنی هاي بیت کوین، آغازی بر دوره تازه ای از محبوبیت آن است. با این 
حال، این محبوبیت هاي دوره ای، تغییری در ماهیت این ارز مجازی ایجاد 
نمی کند. بلومبرگ در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بازار ارزهای مجازی، 
از تمرکز بخش عمده ای از بیت کوین هاي جهان در دست عده ای محدود خبر 
داده است. عالقه مندان به ارزهای دیجیتال سال هاست در خصوص اینکه چه 
کسی بزرگ ترین مالک بیت کوین از زمان ایجاد آن است، کنجکاو هستند. 
شناسایی اینکه چه یا کدام سرمایه گذار حقیقی اصلی ترین و بزرگترین دارنده 
بیت کوین است، کار سختی است. به ویژه که بســیاری از آدرس ها در بازار 
ارزهای دیجیتال، به سرمایه گذار حقیقی نمی رسد. تخمین هاي ارایه شده در 
گزارش ها از بررسی صرافی ها و دیگر موسسات مالی است که به نمایندگی از 

سرمایه گذاران، بیت کوین نگهداری می کنند.
اداره ملی تحقیقات اقتصادی در بررسی از داده هاي موجود توانست تا پایان 
سال گذشته دارندگان ۵.۵ میلیون بیت کوین را ردیابی کند و این رقم در 

آخرین بررسی این اداره به 8.۵ میلیون رسیده است.
گزارش این مرکز نشــان می دهد یک هزار سرمایه گذار شخصی 3میلیون 
بیت کوین در جهان را کنترل می کنند و این رقم ممکن است بیشتر هم باشد.

پژوهشگران می گویند اندازه گیری تمرکز بیت کوین در این بررسی ممکن 
است کوچک نمایی شده باشد، زیرا بعضی آدرس ها با سهم باال از بیت کوین، 
توسط یک نهاد کنترل می شود. برای مثال، در این بررسی مشخص نمی شود 
که ۲0هزار آدرس، متعلق به یک نفر)ساتوشــی ناکاموتو( است یا متعلق 
به ۲0هزار شخص مختلف اســت. تمرکز در بخش استخراج بیت کوین، از 
نگهداری بیت کوین هم عمیق تر اســت. داده ها نشان می دهد 10درصد از 
اســتخراج کنندگان، 90درصد از ظرفیت اســتخراج را در اختیار دارند و 
0.1درصد یعنی ۵0استخراج کننده، ۵0درصد از ظرفیت استخراج را کنترل 

می کنند. این می تواند به آسیب پذیری شبکه بیت کوین منجر شود.
پژوهشگران می گویند با وجود توجهی که در سال هاي اخیر به بیت کوین 
جلب شده، اکوسیستم این ارزمجازی همچنان در سلطه بازیگران بزرگ است 

که می توانند در نقش استخراج کنندگان، دارندگان یا صرافی ها ظاهر شوند.

یک استارت آپ ترک خدمات خود را در اروپا توسعه داده است 
و یک استارت آپ پاکستانی هم از سرمایه گذاران بین المللی 

سرمایه جذب کرده است.
توسعه بازار کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها در کشورهای 
همسایه ایران با شتاب در جریان است. استارت آپ ترکیه ای 
گتیر فعالیت خود در لیسبون پرتغال را آغاز کرده است و یک 
استارت آپ پاکســتانی در زمینه خدمات تحویل و لجستیک 

۲.3میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
دیلی صباح نوشــت، پس از همه گیری کرونــا، گتیر در چند 
دوره سرمایه هاي خوبی جذب کرده و حاال پرتغال به فهرست 
کشورهایی که خدمات گتیر را دریافت می کنند، اضافه شده 
است. ناظم سالور، مدیرعامل این اســتارت آپ ترکیه ای در 
توییتر از عرضه خدمات گتیر در لیســبون خبر داده اســت. 
پرتغال هشتمین کشــور غیر از ترکیه است که گتیر خدمات 
خــود را در آن عرضه می کند. ســالور ادعا کــرده در نوامبر، 

خدمات گتیر در ایاالت متحده آمریکا هم عرضه می شود.
در آغاز سال جاری میالدی، گتیر وارد بازارهای اروپایی شد 
و خدمات خود را در انگلستان هم عرضه کرد. این استارت آپ 
به سرعت توانست کار خود را در هلند، آلمان، فرانسه، اسپانیا 
و ایتالیا توســعه دهد. در ماه سپتامبر ســال جاری میالدی، 
گتیر 1۵0میلیون دالر معادل 1.۲7میلیون لیر سرمایه جذب 
کرد که ارزش کل سرمایه جذب شــده در این استارت آپ را 
در ســال ۲0۲1، به بیش از 1.1میلیارد یورو رساند. گتیر در 

تالش است تا ارزش خود را به بیش از 7.۵میلیارد دالر برساند. 
از ماه مارس سال جاری جذب سرمایه در گتیر آغاز شده و تا 
شش ماه نخست سال ۲0۲1، یک میلیارد دالر سرمایه جذب 

شده است.
همچنین استارت آپ پاکســتانی رایدر، از ســرمایه گذاران 
جهانی ۲.3میلیون دالر آمریکا ســرمایه جذب کرده است. 
این استارت آپ در حوزه لجستیک فعالیت می کند و در سال 
۲019 کار خود را آغاز کرده اســت.  رایدر خدمات خود را در 
80شهر پاکستان با ایجاد 300نمایندگی عرضه کرده است. 
این اســتارت آپ با تحویل 1.۵میلیون بســته، 93درصد از 

سفارش ها را با موفقیت به سرانجام رسانده است.

اردوغان طی ماه های گذشته حمایت بسیاری از احزاب و ائتالف های سیاسی 
این کشور را هم از دست داده و پیش بینی می شود که در انتخابات آینده این 
کشور شانسی برای رای آوردن نداشته باشد. اقتصاد ترکیه روزهای سخت 
و شکننده ای را پشت سر می گذارد و ارزش پول این کشور در برابر ارزهای 
جهانی از جمله دالر و یورو به پایین ترین سطح خود رسیده است. روز گذشته 
نرخ برابری لیر و دالر در بازار این کشور به هر دالر به 9.8 لیر ترکیه و هر یورو 
11.7 لیرترکیه رسید. همچنین از ابتدای سال میالدی جاری )۲0۲1( ارز 
پول ملی ترکیه )لیر( در برابر دالر افت ۲4درصدی را تجربه کرده است. از سوی 
دیگر سه روز پیش در حالی که ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا 
اف  ای  تی  اف باقی ماند این گروه، ترکیه را در فهرست »خاکستری« قرار داده 
که نشان دهنده شرایط و فضای اقتصادی این کشور است و در ماه های آینده 
مي تواند روی روند سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی این کشور 
اثرات منفی بگذارد. اما چرا اقتصاد ترکیه در شرایط سخت کنونی قرار گرفته 
است؛ به اعتقاد کارشناسان تصمیمات اشتباه رییس جمهور این کشور، رجب 
طیب اردوغان و همچنین سیاســت های مالی و اقتصادی ماه های گذشته 
بیشــترین ضربه را بر اقتصاد ترکیه وارد کرده است، برای مثال هفته پیش 
بود که به یکباره بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیرمنتظره نرخ سود بانکی را 
کاهش داد که این اقدام، افت ارزش لیر را در پی داشت و تحلیل کارشناسان از 
آن »اقدامی مخرب« است. نرخ سود بانکی در ترکیه حاال به 16درصد رسیده 
در حالي که نرخ تورم در ماه گذشته در این کشــور 19.6درصد بوده است. 
اردوغان که بارها نرخ بهره را با صفاتی چون »دشمن توسعه ترکیه« و »مادر 
شیاطین« خطاب کرده است، در برابر نرخ های باال موضع منفی دارد و تالش 
برای افزایش نرخ بهره را تحمل نمی   کند؛ به طوری که در یک سال گذشته سه 

فرد مختلف بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تکیه زده   اند. این موضوع 
در حالی اتفاق می   افتد که تورم ترکیه به حدود ۲0درصد رسیده و در میان 
کشورهای با اقتصاد نوظهور، باالترین تورم منفی به ترکیه تعلق دارد؛ اتفاقی که 
عالوه بر تشدید تورم، جریان خروج سرمایه را نیز سرعت می   بخشد و کاهش 
ارزش لیر را به همراه دارد. این درحالی است که ترکیه بیش از 4۵0میلیارد 
دالر بدهی خارجی دارد. در چنین شرایطی که سطح سرمایه گذاری خارجی 
رو به کاهش است و بانک مرکزی ترکیه قصد افزایش نرخ بهره را ندارد، تنها 
راه مطمئن برای پرداخت تعهدات ارزی این کشور، ذخایر ارزی بانک مرکزی 
خواهد بود؛ ذخایری که طی سیاست   های حمایت از ارزش لیر در سال گذشته 
به شــدت کاهش یافته و خطر نکول بدهی   های ترکیه را باال برده است. این 
موضوع می تواند به افزایش دوباره و البته شدید نرخ ارز در این کشور منتهی 
شود. عالوه بر این ها سیاست های اردوغان به خصوص در مواجهه با کشورهای 
دیگر به خصوص کشورهای اروپایی در روزهای گذشته برای اقتصاد ترکیه 
گران تمام شده است. پس از آنکه 10 کشورغربی خواستار آزادی »عثمان 
کاواال«، زندانی سیاسی در ترکیه شدند، رییس  جمهور این کشور در سخنرانی 
خود از دستورش به وزارت خارجه این    کشور، مبنی بر شناختن سفرای این 10 
کشور به عنوان عنصر نامطلوب و اخراج آنان از ترکیه خبر داد؛ اتفاقی که در 
دو روز گذشته باعث تندتر شدن روند سقوط ارزش پول ملی این کشور شده 
است. در پی کاهش چندباره ارزش لیر در ترکیه، هشتگ استعفای اردوغان 
در توییتر با بیش از 3۲هزار توییت ترند شد و اعتراضاتی در سطح این کشور 
به وقوع پیوست. اردوغان طی ماه های گذشته حمایت بسیاری از احزاب و 
ائتالف های سیاسی این کشور را هم از دست داده و پیش بینی می شود که در 

انتخابات آینده این کشور شانسی برای رای آوردن نداشته باشد.
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