وای به روزی که بگندد نمک!
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نابسامانیتقویمی
برنامههای  ۵ساله پیشرفته
اسالمی -ایرانی

بانکها از pspها
سهم کارمزد میخواهند
چالشی بزرگ در فرایند اجرای
تبصره یک ماده 22

مدتها اجرای تبصره یک ماده  22قانون نظام صنفی چالشــی جدی برای مرکز
اصناف کشــور و اتاقهای اصناف بــود ،تبصره یک ماده  22قانــون نظام صنفی مدت
مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه را چهار ســال تمام مقرر کرده و در ادامه تاکید
داشته که اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات
مدیره اتحادیهها عضویت داشته باشند...
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هیجانانگیزترین
لپتاپهای  ۲۰۲۲کدامند؟

2

باتشکیلکمیتهاصالحمهندسیترافیک
شبکهملیاطالعات

یکی از عوامل کندی
شبکه ارتباطی کشور از میان
برداشته میشود
انضباط ،قفس آهنین مدیریتهایدیوانی در کشــورهای توسعهیافته و یکی از عوامل
مهم برای پیشرفت همه جانبه اقتصاد ملی کشورها است .طراحی تقویم سیاسی کشورها نیز
میتواند قفس آهنین دیگری را به وجود آورد ،برای پرهیز از انحراف و رویکرد گام به گام در
راستای اهداف استراتژیک بسیار بلند مدت نظام کل ،بهخصوص در عصر ارتباطات و فناوری
اطالعات .طراحی برنامههایپنج ساله در سازمان برنامه ،یک نمونه از تقویم سیاسی کشور
است .تقویمهایسیاسی جمهوری اسالمی ایران از اواخر دوران جنگ تحمیلی تا چند سال
پیش ،یکی پس از دیگری بدون انسجام درونی ،توسط خط و ربطهاییمستعجل ،و درنتیجه
دلیل فقدان نگرش راهبردی
بدون نگرش راهبردی بلندمدت طراحی شدند و درست به همین ِ
بلندمدت ،به جایی نرسیدند و کم و بیش توسط بخش خصوصی انکار شدند .نه تنها بسیاری از
دست اندکاران بخش خصوصی ،برنامههایپنج ساله توسعه در جمهوری اسالمی ایران را عمال
انکار میکردند ،برنامههایدولتی نیز بخش خصوصی را بهطور متقابل انکار میکردند .وزرای
جورواجور دولتهایرنگارنگ نیز به برنامههایاســتراتژیک اعتقادی نداشتند و تاکتیکی
(بخوان « ُفرادا») عمل میکردند...
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از کووید تا پساکووید

6

مزایا و دالیل برونسپاری
توسعه نرمافزار به شرکتهای
متخصص فناوری

هنگامی که یک شرکت ،شرکت توســعه نرمافزار دیگر را استخدام میکند ،این
موضوع ،به عنوان برونسپاری نرمافزار شناخته میشود .این امر ،امکانپذیر است زیرا
شرکتها ،به تنهایی ،فاقد منابع الزم (زمان ،پول ،مهندسان) و صالحیت برای انجام
فعالیت هستند .شــرکتهای توســعه نرمافزار در این زمینه تخصص دارند و اغلب،
خدمات زیادی مانند بهبود سیستم موجود یا ایجاد یک سیستم جدید پایه ،با نظرات
مشتری ارایه میکنند...

8

رویداد  CE2022ممکن است در مقایسه با رویدادهای قبلی  CESدر گذشته ،بهترین باشد .در حالی که رویدادهای
سال گذشته به دلیل بیماری همهگیر کامال مجازی بود .نمایشگاه امسال ،سیل اختراعات فناوری بسیاری از شرکتهای بزرگ
بود که موقعیت بهتری را برای آینده ارایه میدهند .این نامهای بزرگ در حوزه فناوری به معرفی محصوالت جدید ،هم مجازی
و هم حضوری ،ادامه دادهاند و  CE2022بهویژه در مورد لپتاپها ،هیجانانگیز بوده است .نه تنها شرکتهایی مانند Intel،
 AMDو  Nvidiaاجزای تلفن همراه کامال جدید با ظرفیتهای قوی تولید کردند که میتواند لپتاپهای آینده را تقویت کند،
بلکه سازندگان لپتاپهایی مانند  Dell، Asusو  Lenovoبرخی از دستگاههای آینده خود را با تعدادی ویژگی شگفتانگیز
به نمایش میگذارند .اینها شــما را وادار میکند تا لحظهای وقت بگذارید و شــوکه شــوید! به نظر میرسد سال  ،2022سال
هیجانانگیزی برای لپتاپها باشد .در زیر ،برخی از بهترین لپتاپهایی که چشمها را به سوی خود جلب کرده و در نمایشگاه
 CES2022گردآوری شده ،آمده است .این لیست ،شامل برخی از دســتگاههای نوآورانه است که به آینده اشاره دارد .لنوو
 ThinkBook Plus Gen 3قدرتمند است...
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داخلي
خبر

در بهار

آیفون  SEجدید با فناوری 5G
رونمایی می شود
طبق گزارشی جدید احتماال اپل نسل سوم آیفون  SEرا با فناوری
 5Gدر بهار و طی مراسم مجازی رونمایی میکند.
به گزارش مهر به نقل از انگجت ،این مراسم احتماال در ماه مارس یا
آوریل برگزار میشود.
مارک گرومن خبرنگار بلومبرگ با تکیه بر شایعات پیشین در این
خصوص ادعا میکند آیفون  SEجدید همچنان طراحی مشــابه
آیفون  ۸خواهد داشت اما فناوری  5Gو پردازشگری جدید به آن
اضافه میشود .پردازشــگر مذکور نیز احتماال تراشه  A15به کار
رفته در آیفون  ۱۳است.
البته در گزارش جدید به تغییرات دیگری در این دســتگاه اشــاره
نشده است اما بعید نیســت اگر اپل حافظه آیفون مذکور را به ۱۲۸
گیگابایت یا کیفیــت دوربینها را ارتقا دهــد .هرچند این موارد را
نمیتوان تضمین کــرد زیرا تمرکز اپل در آیفــون  SEتولید یک
دستگاه ارزانقیمت است.
با این وجود با توجه به استفاده از فناوری  ،5Gاحتماال دستگاه به
باتری بزرگتری نیاز دارد .اگر این خبر صحت داشته باشد ،افرادی
که منتظر یک آیفون  SEجدید و مدرن با نمایشــگر تمامصفحه
بودند ،ناامید میشــوند .با توجه به آنچه گفته شد احتماال دستگاه
نمایشگری کوچک و لبههایی ضخیم خواهد داشت.
یکمحققامنیتیفاش کرد

آیفون در خصوص سالمت باتری
به کاربران دروغ میگوید
بررسیهای یک محقق امنیتی مستقل نشــان میدهد اطالعاتی
که در گوشی آیفون در خصوص وضعیت سالمت باتری این گوشی
نمایش داده میشود ،غلط است.
به گــزارش مهر بــه نقــل از زد دی نت ،بررســیهای مســتقل
آدریــان کینگزلی هاگز نشــان میدهــد اطالعاتی کــه از طریق
مســیر تنظیمات ،باتری ،ســامت باتری به کاربران گوشیهای
آیفون نشــان داده میشــود ،دقیق نیســت و اپل عمدا وضعیت
ســامت باتری را بهتر از واقعیت نشــان میدهــد .در این بخش
از ابتدا وضعیت ســامت باتری  ۱۰۰درصد نشــان داده میشود
و ایــن درصد کــم کم کاهــش مییابد تــا زمان تعویــض باتری
فرا برسد .ولی واقعیت آن است که باتریهای آیفون سریعتر از چیزی
که در بخش تنظیمات نمایش داده میشــود ،خراب شده و از بین
میروند .بررسی که پژوهشگر مذکور روی باتری گوشی آیفون ۱۳
پرومکس انجام داده ،نشــان میدهد در شرایطی که بعد از گذشت
 ۱۰۴روز میزان سالمت باتری  ۹۲درصد نمایش داده شده ،اما عمال
این رقم بر مبنای میزان استفاده از گوشی ،سرعت خالی شدن باتری
و تعداد دفعات روشن شدن و نیز وضعیت ظاهر و وضعیت شیمیایی
باتری در حد  ۸۰درصد است .اپل هنوز در این زمینه واکنشی از خود
نشان نداده است.
حاکمیت سایبری در خارج از کشور

اتحادیه اروپا شرکتهای فناوری را
ملزم به حفاظت از کودکان میکند
اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانین تازهای است که شرکتهای فناوری
را ملزم به فعالیتهای گستردهتر برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان
میکند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،اتحادیه اروپا در ماههای آینده قوانین
تازهای را وضع میکند تا شــرکتهای فناوری مجبور شــوند برای
حفاظت از کودکان در اینترنت و جلوگیری از هرگونه سوءاســتفاده
از آنها بیشتر تالش کنند .این امر بهخصوص مربوط به جلوگیری از
سوءاستفاده اخالقی از کودکان است.
یلوا یوهانسون ،کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در این مورد گفت:
ارایهدهندگان خدمات اینترنتی و شبکههای اجتماعی  ۲۲میلیون
تخلف مربوط به سوءاستفاده جنســی از کودکان را در سال ۲۰۲۰
گزارش کردهاند که این رقم در سال  ۲۰۱۹تنها  ۱۷میلیون بوده است.
او افزود که این تنها کسری از عدد واقعی است.
یوهانســون گفت :من در ماههای آینده قانونی پیشنهاد خواهم کرد
که شرکتها را ملزم به شناسایی ،گزارش و حذف عوامل آزارجنسی
کودکان میکند .در این صورت ارایه گزارشهای داوطلبانه دیگر کافی
نخواهد بود .طبق قوانین فعلی اتحادیه اروپا ،شبکههای اجتماعی و
سرویسهای پست الکترونیکی و پیامرسانهایی مانند فیسبوک و
گوگل حق دارند تخلفات این چنینی را به دلخواه خود پیگیری کنند.
یوهانسون تصریح کرد :مبارزه با سوءاستفاده از خردساالن باید بهتر
هماهنگ شــود و تاســیس یک مرکز تخصصی اروپایی برای بهبود
شرایط ،پیشگیری ،اجرای قانون و حمایت از قربانیان مورد نیاز است.
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چالشی بزرگ در فرایند اجرای تبصره یک ماده22
داوود صفیخانی

مدتها اجرای تبصره یک ماده  22قانون نظام صنفی
چالشــی جدی برای مرکز اصناف کشــور و اتاقهای
اصناف بود ،تبصره یک ماده  22قانون نظام صنفی مدت
مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه را چهار سال تمام
مقرر کرده و در ادامه تاکید داشــته که اعضای مذکور
نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب
در هیات مدیره اتحادیهها عضویت داشته باشند .
بدون توجه به این تبصــره ،انتخابات هیاتهای مدیره
اتحادیههای صنفی سراسر کشــور طی چند ماه اخیر
برگزار و منتخبان در اتحادیههای صنفی مشغول فعالیت
بودند که با ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،به
موضوع مذکور ،رای به اجرای تبصره یک ماده  22صادر
و مرکز اصناف را ملزم به اجرای قانــون کردند .پس از
کشمکشهای حقوقی در نهایت مرکز اصناف و بازرگانان
ایران و دبیرخانه هیات عالی نظــارت ،اجرای رای را به
مراکز استانها ابالغ و خواستار برکناری اعضای منتخب
و جایگزیی افراد جدید طی انتخاباتی دیگر شدند .
سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود صراحت
ماده قانونی ،این افراد توانسته بودند در انتخابات دوباره
اتحادیههای صنفی شرکت داشته باشند؟ این سوالی
جدی است که باید از مرکز اصناف و هیات عالی نظارت
پرسیده شود .اگر اجرای تبصره یک ماده  22از آنچنان
درجه اهمیتی برای مرکز اصناف وزرات صمت برخوردار
اســت که طی یک ســال اخیر چندین بخشنامه گاه
متناقض هم صادر کرده است ،چرا در بحبوحه انتخابات
اقدامــات قانونی به منظور جلوگیری از شــرکت افراد
مشمول در انتخابات اتحادیههای سراسر کشور انجام
نگرفتهاست؟

پس از برگزاری انتخابات اتحادیهها و ورود این افراد به
راس مدیریتهای اتحادیهها و اتاقهای اصناف ،به یکباره
اجرای تبصره مذکور از آنچنان اهمیتی برخوردار میشود
که منجر به برکناری این افراد و ابالغ به برگزاری انتخاباتی
دیگر میشود .این رویه از آنجایی ایراد پیدا میکند که
منجر به بیثباتی فراگیری در بســیاری از اتحادیهها و
اتاقهای اصناف سراسر کشور شــده و حتی به بحران
مشروعیت آنها منتهی شده است .خیلی روشن است اگر
پیش از برگزاری انتخابات این تبصره عملیاتی میشد
قطعا مشکالت کنونی به کل وجود نداشت .
از طرف دیگر قوانین و مقررات قطعا برای عمیقتر کردن
فرایند حکمرانی خوب هستند و اعتماد بدنه اجتماعی به
قوانین ،کلید اجرای بدون نقص قوانین به ،شمار میآید.
اگر از این دریچه به تبصره یک ماده 22قانون نظام صنفی
نگاهی بیندازیم و روند پرچالش گذشته را مروری کنیم
به وضوح مشخص است این تبصره در سطوح مختلف
اصناف ،موضوعی بسیار پرچالش بوده است که موافقان و
مخالفان بسیاری را دربدنه اصناف به دنبال دارد و از طرفی
با استنباطهای مختلف و گاه متناقضی که از تفسیر این
تبصره صورت گرفته ،مشخص است نقایص جدی در این
خصوص وجود دارد .

از آن جهت که اساسا نمیدانیم بدنه اصناف در سطوح
مختلف از اتحادیهها تا اتاقهای اصناف کشــور و ایران
به عنوان نمایندگان طیف وسیع اصناف آیا موافق این
تبصره قانونی هســتند یا مخالف آن ،به نظر میرسد
پایش مشخصی هم در سطح اصناف به این منظور انجام
نگرفته است تا بدانیم آیا بدنه اصناف با این تبصره موافق
هستندیانه.
اگر مبنای قانونگذاری درست ،بسترسازی عمیق در
جهت خواست و نظر اصناف و اعتماد آنها است به منظور
اجرا یا حذف این تبصره ،بایستی نتیجه این پایش به نحو
موثری گردآوری شــده و در اختیار مراجع قانونگذار
قرار گیرد .
از طرف دیگر چون اجرا و یــا حذف این تبصره ،تبعات
بســیاری در کیفیت مدیریت اتحادیههــا و اتاقها در
سراسر کشور دارد به نظر میرسد بسیار با احتیاط و با
کار کارشناسی دقیقی این تبصره و آثار مثبت و منفی
آن بایستی توسط سازمانهای دخیل مورد تحلیل قرار
گیرد و از همه مهمتر نظرات بدنه اصناف در این خصوص
مد نظر قرار داده شود.
حال اگر برگردیم به بخشنامههای مرکز اصناف ایران ،به
وضوح مشخص است استنباطهای حقوقی متعدد و گاه

متناقضیکهدراینخصوصجاریشدهاست،اجرایاین
تبصره یا عدم اجرای آن ،شمولیت افراد یا عدم شمولیت
افراد را در بازههای مختلفی به چالش کشیده است و این
باعث بیثباتی مدیریتی در بسیاری از اتحادیهها و اتاقها
شده است و این بیثباتی حتی بسیاری از اتحادیهها را
برایحضورافراد مشمول این تبصره ازدرجه اعتبار ساقط
کرده است و منجر به ورود اعضای علیالبدل و غیره شده
است که خود تاییدی برای تاثیرات کیفیتی مدیریتی
اتحادیهها و اتاقها که در باال ذکر شد ،محسوب میشود .
دریکفرایندانتخاباتیسالم،اعضایاتحادیههایسراسر
کشور به نامزدها رای داده و آنها را برای مدیریت اتحادیهها
انتخابکردهاندواعضایمنتخبنیزمشغولبرنامهریزی
و مدیریت اتحادیه و اتاقها بودند که به یکباره اعالم شد
افراد مشمول تبصره یک ماده  22بایستی از هیاتهای
مدیره اتحادیههای صنفی برکنار شوند ،

این روند نه تنها به اعتبار رایدهندگان خدشه وارد کرده
است بلکه اعتبار قانونی مراکز نظارتی را نیز در اذهان افکار
عمومی خدشهدار کرده و مقوله اعتبار بدنه اجتماعی به
قوانین را نیز دچار آسیب میکند .
به اعتقاد نگارنده به جای تعجیل و سراسیمگی در جهت
اجرای تبصره یک ماده  22با پیچیدگیهای استنباطی
حقوقی که ذکر شد ،بهتر است اجرای این تبصره تا پایان
این دوره انتخاباتی که انجام شده است به تاخیر بیفتد
تا اســتنباطهای حقوقی و چالشهای پیرامون آن در
فضای آرام و بدون تعجیل ،بهطور کامل مورد بررسی و
تحلیل قرار گیرد و نقایص موجود برطرف شود .از طرفی
اتاق اصناف ایران نیز باید فرصت کافی در اختیار داشته
باشد تا با ایجاد فرایندی سیستمی منظمی ،خواست و
نظر اتحادیهها و بدنه اصناف را به به منظور اجرا یا حذف
این تبصره قانونی گردآوری کنند تا در آینده با استناد به
آن بتوان فرایند قانونی را در مسیر اعتماد بدنه اصناف
که تضمینکننده اجرای قوانین هستند ،پیش برد و در
نهایت از بیثباتی اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشور در
این شرایط خاص ،جلوگیری کرد .

شناسایی بدافزار مخرب در حمله به وبسایتهای اوکراین

شرکت مایکروسافت اعالم کرد که بدافزار مخرب را در سیستمهای متعلق به
سازمانهایدولتیمتعدداوکراینوسازمانهاییکهبامقاماتدولتیهمکاری
دارند ،شناسایی کرده است.
به گزارش ایسنا ،مایکروسافت در بیانیهای اعالم کرد این بدافزار به پوشش
جاسوسافزار درآمده اســت اما در واقع اگر از سوی حملهکننده فعال شود،

«ناتمامهاي

سیستم رایانهای آلوده را غیرقابل فعالیت خواهد کرد .ما این اطالعات را به
اشتراک میگذاریم تا به دیگران در جامعه امنیت سایبری کمک کنیم تا به
دنبال دفاعی در برابر این حمالت باشند.
مایکروسافتهنوزگروهیکهدراینحمالتنقشدارندراشناسایینکردهوبه
تحلیل و بررسی ادامه میدهد .این بدافزار نخستین بار در ۱۳ژانویه شناسایی

فاوایکـشور»

دولتها و مســووالن میآیند و میروند ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشت مســایل و طرحهای حوزه کاری خود
باشیم .به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد ،صرفا به عنوان
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به
باز نشر آن خواهیم کرد .در دوره این بازنشرها طبعا

شد .بر اساس گزارش بلومبرگ ،مایکروسافت اعالم کرد «مایکروسافت ۳۶۵
دفندر اندپوینت دیتکشن» و محافظتهای آنتیویروس این شرکت قادر به
مقابله در برابر این بدافزار هســتند و هیچ شواهدی از اینکه در این حمالت،
آسیبپذیری در محصوالت و خدمات مایکروسافت مورد بهرهبرداری قرار
گرفته باشد ،مشاهده نشده است.

موضوعات و ســوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور»
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالعرســانی الزم در
خصوص آنها را انجام خواهیم داد .تحریریه هفتهنامه
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم
و مســووالن بخشهای متخلف کشــور عمل کند .لذا
از تمامی عالقهمنــدان و فعاالن نیز دعوت میشــود
مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل @report
 asreertebat.comیا شماره تلفن  88947452به
ما اعالم کنند.

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

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

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

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

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

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

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

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

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

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

نابسامانیتقویمیبرنامههای ۵سالهپیشرفتهاسالمی-ایرانی
عباس پورخصالیان

انضباط ،قفس آهنین مدیریتهایدیوانی در کشورهای توسعهیافته و یکی از
عوامل مهم برای پیشرفت همه جانبه اقتصاد ملی کشورها است.
طراحی تقویم سیاسی کشورها نیز میتواند قفس آهنین دیگری را به وجود
آورد ،برای پرهیز از انحراف و رویکرد گام به گام در راستای اهداف استراتژیک
بسیار بلند مدت نظام کل ،بهخصوص در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات.
طراحی برنامههایپنج ساله در سازمان برنامه ،یک نمونه از تقویم سیاسی
کشور است .تقویمهایسیاسی جمهوری اسالمی ایران از اواخر دوران جنگ
تحمیلی تا چند سال پیش ،یکی پس از دیگری بدون انسجام درونی ،توسط
خط و ربطهاییمستعجل ،و درنتیجه بدون نگرش راهبردی بلندمدت طراحی
دلیل فقدان نگرش راهبردی بلندمدت ،به جایی
شدند و درســت به همین ِ
نرسیدند و کم و بیش توسط بخش خصوصی انکار شدند .نه تنها بسیاری از
دست اندکاران بخش خصوصی ،برنامههایپنج ساله توسعه در جمهوری
ال انکار میکردند ،برنامههایدولتی نیز بخش خصوصی
اسالمی ایران را عم 
را بهطور متقابل انکار میکردند .وزرای جورواجور دولتهایرنگارنگ نیز به
برنامههایاستراتژیک اعتقادی نداشتند و تاکتیکی (بخوان « ُفرادا») عمل
میکردند .حتی اگر تدوینکنندگان اولیه برنامههایپنج ساله توسعه ،گاه
هدفی تقریبا بلندمدت را نشانه گیری میکردند و متناسب با آن هدف واال،
احکامی مرتبط را در برنامههایپنج ساله توســعه میگنجاندند ،در عمل
به دلیل نوسانات شدید سیاســت روز در منطقه ،تغییر سوگیری دولتهاو
دگرگونی الگوی اولویتهایبیسابقه ،انکار احکام برنامههایمصوب و انحراف
از هدف برنامه ،بدیهی و ضروری مینمود.
با این وجود ،تقویم سیاسی کشور درمواردی معین (مثل انتخابات و مراسم
مذهبی) تقریبا منظم و دقیق کار میکند و به همین دلیل ،برای نیل به اهداف
از پیش تعیینشده مربوط به خود ،اغلب موثر واقع میشود و جواب میدهد.
ولی تقویم سیاسی کشور در برخی موارد دیگر (مثل برنامهریزی برای تهیه و
ارای ه الیحههایبودجه سال مالی آینده و برنامههایپنج ساله توسعه اقتصادی
ال دقیق و درست کار نمیکند .این ولنگاری در مدیریت
فرهنگی کشور) اص 

تقویم بودجه سال مالی آینده و برنامههایپنج ساله توسعه اقتصادی فرهنگی
کشور به نوبه خود تشدیدکننده سردرگمی و آشفتگی عمومی در بازار و عامل
حیف و میل کننده منابع ذیقیمت کشور است .نابسامانیهایتقویمهای
سیاسی کشور تاکنون بارها آسیبشناسی و علتیابی شدهاند و در مواردی که
درمان میشدند ،در آن موارد ،از آثار منفی تحریمهایبیرونی بر اقتصاد ملی
تاحدودی کاسته میشد ولی بر ثبات اوضاع عمومی و رشد مثبت اقتصاد کشور
بیتاثیر بود .ولنگاری مدیریتهایتقویم سیاسی کشور درمورد زمانبندی
اجرای برنامههایپنج ساله توسعه ،دهههاست که مانع پویایی وزارتخانهها
و شرکتهایدولتی شده است بهطوری که با نگاهی گذرا به تقدیر و میزان
تحقق (حداقل) سه برنامه توسعه پنج ساله اخیر ،میتوان دریافت که:
ِ
نخست ،هر سه برنامه اخیر ،توسط شورای نگهبان مردود اعالم شدند و لذا
دیرهنگام در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تصویب و از سوی این مجمع به
دولتهاابالغ شدند؛
دوم ،بر مهلت اجرای پنج ساله هرکدام از برنامههایچهارم و پنجم توسعه،
یک سال اضافه شد ،به این امید که احکام بیشتری در سال ششم تحقق یابند
یا به تحقق خود نزدیک و نزدیکتر شوند؛
و سوم ،دیدیم و تجربه کردیم که در دقیقه  90و حتی در فرصت اضافی نیز
هیچ اتفاق خاصی روی نداد!

با به پایان رسیدن مهلت پنج ساله برنامه ششم توســعه در سال جاری و با
داشتن تجربه بیفایده بودن تمدید یک ساله دو برنامه توسعه چهارم و پنجم،
دیگر امسال نمیبایست و معقول نبود که بیایند بر مهلت اعتبار قانونی برنامه
ششم ،یک سال دیگر را بیفزایند؛ ولی این کار نابخردانه را تکرار کردند! شاید
چون که مدیریت تقویم سیاسی کشور صرفا روی مهندسی انتخابات مجلس
یازدهم و انتخابات ریاست دولت سیزدهم متمرکز شده بود؛ آنچنان که اصال
جایی برای فکر کردن درمورد چرخه حیات برنامهریزی توسعه و تدارک برنامه
هفتم باقی نگذاشته بود! گویا متولیان تقویم سیاسی فراموش کرده بودند که
دولت سیزدهم ،مثل دولتهاینهم تا دوازدهم ،با دیکته برنامه توسعه نوشته
هفتم مورد قبول
شده توسط دولت قبلی مواجه نیست و الیحه قانون برنامه ِ
خود را میتواند همدل و همسو با دیگر نهادهای نظام کل ،رأسا تدوین کند .به
رغم این امتیا ِز دولت سیزدهم نسبت به چهار دولت پیشین ،متحدان و متفقان
دولت سیزدهم نه تنها در قبال تدوین بهموقع برنامه هفتم مورد نظر خود پیش
از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کاری نکردند بلکه به محض رسیدن
به قدرت سیاسی ،چون با خأل برنامه پنج ساله هفتم مواجه و غافلگیر شدند
آمدند برنامه ششم را تمدید کردند؛ زیرا فهمیدند نخواهند توانست به این
زودیهامتن برنامه هفتم توسعه را تدوین کنند؛ چرا که پیششرط تدوین و
تصویب برنامه هفتم توسعه ،ابالغ سیاستهایکلی برنامه هفتم توسعه است

و سیاستهایکلی برنامه هفتم توسعه نیز هنوز تدوین نشده است .وانگهی ،تا
مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود آید و بخواهد سیاستهایکلی برنامه
هفتم توسعه را تدوین کند و به توشیح رهبری برساند و به دولت سیزدهم ابالغ
کند ،به مهلتی حداقل چند ماهه نیاز دارد و تازه پس از ابالغ سیاستهایکلی
برنامه هفتم توسعه ،دولت سیزدهم میتواند و باید تدوین متن الیحه برنامه
هفتم را بر اساس احکام سیاستهایکلی برنامه هفتم توسعه به دست گیرد.
پس سیاستمداران دولت سیزدهم صالح خود را در فرار به جلو و تمدید برنامه
ششم به مدت یک ســال دیدند .به این ترتیب ،میتوان پیشبینی کرد که
تدوین سیاستهایکلی برنامه هفتم توسعه ،تصویب آن در مجمع تشخیص
مصلحت و ابالغ آن از ســوی رهبری و در پی آن ،تهیه الیحه برنامه هفتم را
نباید و نمیتوان تا پایان سال جاری ( )1400انتظار داشت .اما آیا سال 1401
نخستین سال اجرای برنامه هفتم خواهد بود؟ یا سال 1402؟ درهرصورت در
برنامه بودجه سال 1401از برنامه هفتم خبری نیست!
سیاسی کشور و زمانبندی برنامهریزیهایپنج ساله برای توسعه
اگر تقویم
ِ
کشور دچار عدم تقارن پی در پی نمیشدند ،سیاستهایکلی برنامه هفتم
توسعه میبایست سه سال پیش و قانون برنامه هفتم نیز دو سال پیش به دولت
ابالغ میشدند و احکام برنامه هفتم میبایست از یک سال پیش تاکنون به اجرا
گذاشته میشد تا با پایان مهلت اجرای آن در انتهای سال  ،1403در نوروز
 1404جمهوری اسالمی ایران بروندادهای اجرای برنامه هفتم را درونداد
برنامه هشتم توسعه فرض میکرد و قرار میداد تا در نهایت به اهداف سند
چشمانداز 20ساله برسد یعنی به:
جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه
با هویت اسالمی و انقالبی،
الهامبخشی در جهان اسالم
و تعامل سازنده و موثر در روابط بینالمللی.
به این ترتیب فرضی ،برنامه هفتم توسعه دو نقش را ایفا میکرد :از یک سو،
آخرین برنامه چشمانداز افق  20ســاله توسعه کشور بود و از سوی دیگر ،در
چرخه حیات برنامهریزی پنج ساله برای توسعه ،اینترفیس یا میانای سند افق
چشمانداز و دو سند دیگربود :یکی سند بیانیه «گام دوم انقالب» و دیگری
«سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت».
به این ترتیب ،پیشرفت ما دچار نابسامانی است و باید جدا به فکر چاره باشیم.
چطور دولت چین ،چهاردهمین برنامه پنج ساله ( 2021الی202پنج) خود را
در دست اجرا دارد و با قدرت و صالبت در این جهان متالطم از لحاظ سیاسی
و اقتصادی پیش میرود؛ ما هم باید بتوانیم!

دیدهبان امنیت ITآلمان اعالم کرد

شواهدی از قابلیت سانسور در گوشیهای شیائومی پیدا نشد
دیدهبان امنیت سایبری فدرال آلمان ( )BSIاعالم کرد هیچ
شواهدی از قابلیتهای سانســور در تلفنهای همراه تولید
شرکتشیائومیچیننیافتهاست.

به گزارش ایسنا ،سازمان امنیت ســایبری دولتی لیتوانی
ســپتامبر گذشــته اعالم کرده بود که تلفنهای شیائومی
یک قابلیت داخلی برای شناسایی و سانسور واژههایی نظیر

«تبت را آزاد کنید»« ،زنده باد استقالل تایوان» یا «جنبش
دموکراسی» دارند.
در گزارش مرکز امنیت ســایبری ملی لیتوانی آمده بود که

تلفن شیائومی ،اطالعات گوشی را به صورت رمزنگاری شده
به سروری در ســنگاپور ارسال میکند که برخالف مقررات
دیتای اروپایی است .سخنگوی شیائومی در واکنش به این

اتهام ،اعالم کرده بود این شرکت به مقررات حفاظت از دیتای
عمومی اتحادیه اروپا پایبند است .بر اساس گزارش رویترز،
دیدهبان امنیت ســایبری فدرال آلمان پس از مطرح شدن
این اتهام ،تحقیقاتی را آغاز کرد که چندیــن ماه زمان برد.
سخنگوی این نهاد اعالم کرد دیدهبان امنیت سایبری فدرال
آلمان نتوانسته است موارد غیرمعمولی پیدا کند که نیازمند
تحقیقاتیاتدابیردیگرباشد.

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

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

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

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

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

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

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

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

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

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

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

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

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

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

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

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

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

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

بانکها از pspها سهم کارمزد میخواهند

هفته گذشته اولین نشست از سلسله نشستهای بررسی مشکالت صنعت
پرداخت با حضور سه تن از مدیران عامل شــرکتهای  PSPسداد ،سایان
کارت و سپهر برگزار شــد .آنچه در این میزگردها دنبال میکنیم مشکالتی
است که قدمتی نزدیک به یک دهه دارد و نه تنها هنوز راهحل جامع برای آنها
ارایه نشده ،بلکه کار به جایی رسیده که برخی از این مشکالت در کسبوکار
صنعت پرداخت الکترونیکی ریشه کرده و امروز بسیاری از پذیرندهها در گام
اول بازاریابی ،درخواست دریافت کارمزد از درآمد این شرکتها دارند .بر این
اساس ،اینکه رگوالتور بانکی باید چه نقشی در این فرایند داشته باشد و اینکه آیا
خود شرکتهای PSPمیتوانند در تفاهم صنفی بر مشکالت خود فائق آیند
و چالشهای دیگر این شرکتها در صنعت پرداخت الکترونیکی ،موضوعات
مهمی محسوب میشوند .از اینرو در هشــتاد و پنجمین میزگرد آنالین از
سلسلهنشستهایتخصصیبانکداریو اقتصاددیجیتالکهباموضوع«بررسی
محمدرضا اسکندریون
چالشها و موانع کســبوکاری صنعت پرداخت» با حضور شــهریار خلیلی
مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت ،مجید شکوهی مدیرعامل شرکت فنآوا
کارت و محمدرضا اسکندریون مدیرعامل شرکت آسان پرداخت پرشین برگزار اشاره کنم .بحث پرداخت بر مبنای  QRدر سال  98نبود بلکه در سال  ،95این
شد ،چالشها و مشکالت شــرکتهای  PSPو راهکارهای برونرفت از آن ،سرویس را با اپلیکیشن داشــتیم اما چون فضا برای راهاندازی آن فراهم نبود،
موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .مشروح این گفتوگو ،پیشروی شماست.
علیرغمتالش،موفقیتیحاصلنشد.آنموقعنسبتبهامروز،فضامساعدتربود
  جناب شکوهی! یکی از موضوعات اساسی در صنعت پرداخت ،چون در پرداختهای اینترنتی ،رمز پویا وغیره نبود و  UXراحتتری داشت.
عدم استفاده از فناوریهای نوین در این حوزه است .البته در چند با این حال ،آن زمان ،استقبال چندانی نداشت و فرهنگسازی ماجرا ،هزینه
سال اخیر ،گامهایی در زمینه استفاده از  QRکد و  NFCبرداشته زیادی داشت تا اینکه سال ،98مجددا با همکاری یکی از بانکهای بزرگ کشور،
شد .آقای همتی هم از یک اقدام پایلوت به صورت نمادین ،رونمایی پروژه مشترکی را در این حوزه شروع کردیم و پروژه به خوبی پیش میرفت که
کردند اما هنوز ماحصل آن را مشاهده نکردیم .با وجود اینکه حوز ه به چالش پذیرندگی در قالب  QRبرخوردیم .در تعاریف پذیرندگی ســمت
 ITبانکها ،تقریبا سرآمد حوزه   ITکشــور است اما اگر قرار باشد شاپرک ،دو نوع پذیرندگی شامل پوز و  IPGداشتیم .اینها پوز نبودند و باید
شــرکتهای پرداخت با توجه به گرانی سختافزارهای این حوزه ،پذیرندگان  QRرا در قالب پذیرندگان اینترنت تعریف میکردیم .با توجه به
بهخصوص کارتخوان ،ســوییچ وغیره ،با همین وضعیت درآمدی الزام وجود اینماد در بهمن سال  ،98چون پذیرندگان ،عمدتا صنوف بودند و
و با همین مدل کســبوکار جلو بروند ،قطعا با مشکل جدی روبهرو سایت اینترنتی نبودند که امکان اخذ اینماد را داشته باشند و برای پذیرندگان
میشوند .نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟
اینترنتی ،این قضیه سخت بود و همچنان درگیر آن هستند ،آن زمان ،این امکان
شکوهی :فکر میکنم باید یکی دو نکته را به صورت مجزا باز کنیم .استفاده از ایجاد نشد .با این وجود ،به دلیل ســرمایهگذاری مناسب و تعریف یک پروژه
فناورهای نوین توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک هم دنبال میشود .اخیرا خوب ،تب این قضیه در سایر شرکتهای PSPنیز ایجاد شد و آنها هم پرداخت
فورس بیشتری گذاشته شده که همه PSPها ،شاپرک  2را راهاندازی کنند و بر مبنای  QRکد خود را توسعه دادند .چهار پنج شرکت نیز این امکان را در
سپس به دنبال استفاده  EMVبروند تا بتوان مسایل  QRکد و کیف پول را از اپلیکیشن خود ایجاد کردند اما به هرحال آن موقع با توقف سنگین مواجه شد .ما
نظر فنی حل کرد .در حوزه کیف پول ،هنوز بخشی از مباحث درآمدی و بانکی ،منتظر حل موضوع از طرف شاپرک شدیم زیرا امکان توسعه آن وجود نداشت .در
همچنان غیرشفاف است و باید شفافیت بیشتری از طرف رگوالتوری ایجاد سال گذشته ،نوع جدید پذیرندگی با عنوان پذیرندگی ،QRایجاد و موجب شد
شود .عالوه بر فناوریهای نوین ،ایزوله کردن صنعت
این اتفاق رخ دهد و در این فرصت ،پذیرندگان نیز امکان
پرداخت از دیگر ابزارهای پرداخت الکترونیکی ،مانند
الزم را داشتند .با این همه ،باید بپذیریم با توجه به اینکه
خلیلی :ما با 80میلیون جمعیت که
جدا کردن ایشیوری (صدور یا  )issuerو اکووری نیز
در  ،QRپرداخت بر مبنای کارت اســت و تراکنش،
مطرح است .بنده عدم تحقق درآمدها یا عدم کاهش حدود 60میلیون نفر ،درگیر مسایل
اینترنتی است UX ،خوبی برای کاربر ایجاد نمیشود،
هزینهها را مطرح میکنم .اینجا فضاهایی وجود دارد مالی هستند ،تا کی میخواهیم به هرچند سهولت خود را دارد .در این شرایط ،کاربر باید
جای سرمایهگذاری در حوزههای
که میتوان به شرکتهای پرداخت اجازه داد در حوزه
در فروشگاه ،رمز پویا را دریافت کند و اینترنت داشته
نوآورانه ،پوز بخریم؟ شاید
کارتهای پیشپرداخت و خرید اقســاطی حرکت
باشد که فرهنگسازی این قضیه نسبت به پرداخت
«لذتی که در خرید پوز است
کنند .البته بنده میدانم برخــی PSPها به نیابت
کارتی ،سخت است .اوایل کرونا حساسیتها ،بسیار
از طرف بانک اصلیشــان ،این کار را انجام میدهند
در  QRنیست»!
بیشتر بود و تصور میشد از این موضوع ،استقبال شود
اما از ق َِبل شخصیت PSPشــان نیست بلکه از ق َِبل
اما واقعا تغییر فرهنگ و الگوی مصرف ،کار سنگینی
شخصیت نیابتی از طرف بانک اصلی است .در مجموع،
بود و نه ما و نه دیگــران ،توفیقی در این زمینه حاصل
تالشهایی در حال انجام اســت اما اقدامات فنی نیاز
نکردیم .شما به موضوع همپذیرندگی و QRیکسان که همه شرکتها بتوانند
است که همه خود را با آن آداپته کرده ،راهاندازی کنند و این موضوع ،فراگیر از طریق اپلیکیشنها آن را بخوانند و امکان پرداخت داشته باشند ،اشاره کردید
شود .نکته دیگر ،بحث مقررات اســت .مقررات ما در این حوزه ،خیلی روان و که قطعا این فضا برای همه خوشایند است .در این حالت ،به دلیل یوزربیس باالی
شفاف نیست .ما هم به مقرراتزدایی ،هم به روانسازی مقررات و هم به ایجاد اپلیکیشن آپ و کاری که چندین سال در این حوزه انجام دادیم ،فضای رقابت
مقررات در حوزههای جدید نیاز داریم .در حوزه لندتک که PSPها یکی از از مسیر فعلی ،خارج میشد .االن چون سهم بازار بین PSPها ایجاد شده و
ارکان ارایه این خدمات هستند ،میتوان کمک کرد فینتکها و فناوریهای جابهجاییهای مختصری در ماههای مختلف دارد ،اگر این اتفاق میافتاد ،معادله
نوین وارد شوند و سپس با ایجاد مقررات ساده ،ورود آنها را باز کرده و بتوانیم به نفع ما میشد و قطعا شبکه پرداخت و فعاالن این حوزه ،مقاومت میکردند.
هزینهها را مدیریت کنیم .این موضوع ،برایPSPها ،درآمد هم خواهد داشت درخصوص فرصتهایی که این موضوع ایجاد میکرد ،با اعداد و ارقام صحبت
تا فشار هزینهای و فشار ناشی از عدم افزایش کارمزد که از جمله استثنائاتی است میکنم .االن حدود 10میلیون پوز فعال در شبکه وجود دارد که در حال استفاده
که در  10سال آینده افزایش پیدا نکرده ،مرتفع شود.
است و حدود 25درصدپوزها ،نزد شرکتها ،بکآپ دارند و با این حساب ،بالغ
   آقای اسکندریون! اواخر ســال  ،98با شیوع کرونا ،صحبت از بر  13میلیون پوز در کشور وجود دارد .با میانگین قیمت  3میلیون تومان برای
پرداختهای غیرتماسی با  QRکد در کشور مطرح شد .شرکتهای هر پوز ،ارزش هر دستگاه کارتخوان در شبکه پرداخت کشور ،حدود  40هزار
 PSPبه بهانه حساسیت به سالمت مردم ،به سمت استفاده از  QRمیلیارد است .از آنجا که این شبکه هر پنج ســال یکبار مستهلک میشود،
حرکت کردند .فارغ از این موضوع که میتوانست در پرداختهای چیزی حدود 8هزار میلیارد هزینه استهالک ساالنه پوزهای شبکه است که
غیرتماسی کمک کند ،در هزینههای شرکتهای PSPهم موثر بود؛ مباحث ارتباطی ،شبکه موجود وغیره نیز معادالت خاص خود را دارد .بنابراین
البته مشروط به اینکه قرار نباشد  QRرویدستگاه پوز ایجاد شود .حدود 8هزار میلیارد خروج ارز و هزینه تحمیلشده به شبکه وجود دارد چون
با استفاده از استند و پرینت  QRکد ،جذابیت آن از نظر هزینه برای هرکس به زعم خودش ،متضرر است ،اگر تمام ذینفعان از این قضیه حمایت
شرکتها دوچندان بود .با این حال ،به خاطر نگرانی شرکتهای PSPکنند ،تا مانند آسیای جنوبشرقی و جاهای دیگر ،توفیقات خوبی در مباحث
از اینکه اطالعات شرکت در اختیار رقبا قرار گیرد ،این فرصت از دست موبایلی داشته باشیم و با یک برگ پرینت ،کار انجام شود ،نیاز به هزینههای
رفت ،در حالی که شاپرک میتوانست همپذیرندگی با  QRواحد را مازاد نخواهیم داشت .این شیوه که استاتیک است ،حتی در حالت داینامیک
به صورتی که تراکنشها بدون نام بین PSPها ردوبدل شود ،رقم که رقم میتواند در آن ایجاد شود ،باز هزینه تمامشده بسیار پایینتر است .با
بزند .فکر میکنم مشکل اصلی ،سهم بازارPSPهای بزرگ و رده اول توجه به اینکه برای هر  500 - 400پوز ،یک نیروی میدانی برای رسیدگی به
کشور بود .آن موقع آپ ،رتبه یک را در کشور داشت و البته هنوز هم  PM، EMوغیره نیاز است ،حدو 20هزار نفر در خیابان به این پوزها رسیدگی
داردکهاینامربهدلیلنوعمدلتجاریآپدربیزینسمدلخوداست .میکنند .هزینه منابع انسانی باالست .اینها موارد روشن ماجراست و اگر تمام
بنابراین بحث جذب مشتریان  VIPو دیگران نبود ،آیا این موضوع را ذینفعان اعم از شرکتهای  ،PSPنهادهای باالسری ،ناظر ،رگوالتور و بانک
تاییدمیفرمایید؟
مرکزی ،حمایت کنند تا این اتفاق بیفتد ،با توجه به مشکالتی که شرکتها از
اسکندریون :اگر اجازه بدهید ابتدا به تاریخچه پرداخت موبایلی از طرف آپ نظر درآمدی با آن مواجه هستند ،اتفاق مثبتی خواهد بود و بخش عمدهای از

شهریار خلیلی

مجید شکوهی

این موضوعات را حل میکند.
حواسجمعتر عمل کردهاند؛ مشروط بر اینکه مسیر درست آن اتفاق
خوبی
کار
شغل
ایجاد
گویند
ی
م
قریشــی
   در این زمینه ،آقای
بیفتد که البته تا اینجا هم چیزی خارج از آن اتفاق نیفتاده است.
است .با این حال االن کسانی که وزیر مرتبط با ایجاد اشتغال شدهاند اسکندریون :چون بحث کارت به کارت را مطرح کردید ،باید عرض کنم طی
و معتقدند با یک میلیون تومان میتوان شغل ایجاد کرد ،حرفهای چندین سال ،افتتاح مدلهای مختلف درخصوص سبد کاال ،معیشت خانوار
دیگری میزنند.بگذریم ...در صنعت،طیسهچهار سال قبل ،در حوزه وغیره که جزو سیاستهای دولت بوده و همین اواخر ،سرویس پیچک ،از طریق
فناوریهاینویناینحسدستمیدادکهگویابانکمرکزی،بهشکل آپ بوده است .با توجه به اینکه چندین سال به بانکها ،چک صیادی ابالغ شده
خاصی آپ را دوست داشت .مثال وقتی قرار بود از NFCرونمایی کند ،بود و شبکه بانکی آماده اجرا نبود و مهلت مقرر در حال سپری شدن بود ،بانک
آقای ناصر حکیمی در بانک مرکزی ،نشست خبری ،برگزار و در آن مرکزی تصمیم گرفت این سرویس در اپلیکیشنهای شبکه پرداختی نیز ارایه
نشست ،آپ ،این سرویس را راهاندازی کرد در حالی که دیگران هم در شود .به ما مهلت  15روزه دادند در حالی که بانکها فرصت چندماهه داشتند.
زمینه این سرویس کار میکردند؛ البته نه به صورت عملیاتی و در حد ما در مهلت  15روزه ،سرویس را عملیاتی کردیم .البته شرکتهای دیگر هم
مطالعه .مورد دیگر ،سرویس کارت به کارت بود که عمال با بانک ملی ،بودهاند.
کشبه ایجاد شد .قرار بود شما با آقای خاتونی اتفاقات خوبی رقم
ی 
   وقتی فراخوان داده میشود و همه ســرخط حاضر هستند،
بزنید اما ناگهان ورق برگشت .قبول دارید روابط آپ با بانک مرکزی ،مشکلی نیست اما آیا درخصوص کارت به کارت ،فراخوان داده شد؟
نسبت به بقیهPSPها ،ویژهتر بود؟
بنده یادم نمیآید .درباره پیچک ،اینکه آپ با تیم فنی قوی ،به سرعت
اســکندریون :اجازه میخواهم کمی به عقب برگردیم .آپ تقریبا در بین اینسرویس راایجادکرد،جزوامتیازات PSPبهشمارمیرودوحرفی
 12شــرکت پرداخت ،جزو آخرین PSPها بود که در سال  89وارد صنعت نیست .بنده فقط سرویس کارت به کارت ،مدنظرم بود.
پرداخت شد و فعالیت خود را شــروع کرد .در آن مقطع ،شرکتها چندین اسکندریون :سرویس کارت به کارت ،قطعا سرویس جذابی است و کاربر از
ســال در حال فعالیت بودند و ناوگان بزرگی داشتند .در شروع قضیه ،ما یک آن استقبال کرده و ما هم کاربر جذب کردیم اما اگر بررسی کنیم ،هزینههای
موافقتنامه اصولی داشــتیم و امکان اتصال به شبکه شــتاب نداشتیم و به سرویس ،بسیار زیاد است و هیچ درآمدی ندارد .همین اواخر ،از یک اکانت بابت
صورت کلوزلوپ ،فروش شــارژ داشــتیم .به تدریج
استعالم چک شاهکار ،حدود  10میلیارد تومان برای
شروع کردیم .االن اگر ترند آسان پرداخت را نگاه کنید،
چند ماه اخیر هزینه داشتهایم .حدود  25تا 30درصد
اسکندریون :تا زمانی که این
رویکرد متفاوتی نسبت به ســایرین داشته است .در
مرکز تماسهای ما در حوزه کارت به کارت است که
استقالل شکل نگیرد و شرکتهای
زمینه کدهای  USSDنیز پیشقدم شدیم و هزینه
هزینه بسیار زیادی را به ما تحمیل کرده است .با این
آن را دادیم و در جامعه فرهنگسازی کردیم .در این  PSPبه صورت مستقل ،نسبت به
حال ،االن در فضای فعلــی ،مهاجرت کارت به کارت
زمینه ،هم شرکتهای  PSPو هم بانکها ،بعد از ما درآمد و هزینه  -فایده خودشان ،به روی هاب فناوران شــاپرک مطرح است و به همه
پاسخگو نباشند ،حتی اگر نظام
ورود کردند .ما از ابتدا تا همین اواخر90 ،درصدسهم
PSPها ،تکلیف شده اســت .هفته پیش در جلسه
بازار را داشــتیم که توسعه  USSDاز سیاستهای کارمزد اصالح شود ،دوباره پول بانک مرکزی بودیم .ما حدود70درصدتراکنشها را به
شرکت در چند سال اخیر خارج شد .زمانی که همه کارمزد به سمت پذیرنده میرود هاب فناوران منتقل کردیم در صورتی که نموداری که
درگیر توسعه  USSDبودند ،فضای مساعدی ایجاد
بنده مالحظه کردم و البته اعداد و ارقام وجود نداشت،
اینترنت
شد .گوشیهای هوشمند آمدند و ضریب نفوذ
این موضوع ،درباره شــرکتهای دیگــر ،به 5درصد
گوشیهای همراه ،بسیار بیشتر شد .بنابراین زمان مناسبی بود تا تجربه کاربر نمیرسید .با توجه به اینکه حجم تراکنشهای ما زیاد است و بانکهای مختلف
را از  USSDخشک و خالی ،تغییر دهیم و به ســمت اپلیکیشن برویم تا میتوانند اذعان کنند در این حوزه ،پیش رفتهایم هرچند درآمد ندارد و بیشتر
 UXبهتری به کاربر ارایه دهیم .در زمانی که همه درگیر  USSDبودند ،ما هزینه دارد .به نظرم بهتر است بیانصافی نکنیم .برخی موارد ،اولویت مجموعه
رویاپلیکیشن کار میکردیم .همین موضوع ،باعث شد اختالف زیادی بین است و بابت این موضوعات ،زمان ،انرژی ،هزینه و منابع صرف میکنیم .اینکه
اپلیکیشن ما و سایرین وجود داشته باشد .ما سعی کردیم به نوآوری در این خروجی آن ،زودتر دیده میشود ،همینطوری اتفاق نمیافتد و قطعا با زاویه
صنعت ،فکر و برای آن ،هزینه کنیم .همچنین درباره موضوعی که درخصوص دیدی که شما مطرح کردید ،همراه نیست.
 NFCاشاره کردید ،این موضوع در نمایشگاه کتاب همراه با بانک شهر ،افتتاح
   جناب خلیلی! در حوزه کارت به کارت ،فراخوان داده نشد .درست
و عملیاتی شد .شاید ســال  96بود .در آن مقطع ،سرویس استفاده شد و در است؟
نمایشگاه کتاب که یکی از حساسترین ایونتهای کشور از نظر پرداختی است خلیلی :کارت به کارت ،زمانی راه افتاد که تمامی اپلیکیشــنهای بانکی در
و با وجود حساسیتهایی که در حوزه ارایه خدمات در زمینه پوز وجود دارد و بازار وجود داشتند و در تمام اپلیکیشنهای بانکی انجام میشد .اینکه چطور
شرکتها همواره دچار چالش بودند ،ما امکان  NFCرا نیز عملیاتی کردیم .از PSPها ســر در آورد ،هنوز هم نمیفهمم! بعد هم هاب فناوران درســت
با اینکه به زعم شما ،رونمایی باشکوهی داشته ،اما با وجود اینکه محصولی بود شد در حالی که یک سرویس کامال بانکی داشتیم که هیچ کمبودی نداشت
ت به کارت داشتند
که قبال ما و بقیه داشتیم ،مجددا دو سال قبل ،پروژه کهربا با آن ابعاد ،رونمایی و همه موسسات مالی و بانکها ،روی اپلیکیشــنها ،کار 
شد! اینکه میفرمایید بانک مرکزی ،نگاه ویژه به ما داشته ،حس میکنم گزاره و سیستم بانکی در مضیقه نبود تا یکی به دادش برســد .اگر هم هزینه دارد،
درستی نیست بلکه کملطفیهایی ،البته نه از سوی بانک مرکزی ،بلکه از سوی PSPها میتوانند جمع کنند و به بانکها برگردانند .بانکها ،ابزارهای زیادی
دیگران به ما شده است .در مجموع...
برای انتقال وجه دارند مانند  ،Cashless، ATMاپلیکیشــن و بانکداری
   ببخشیدبینصحبتهایشماورودمیکنمبندهمقداریشیطنت اینترنتی .به هرحال کارت به کارت به سیستم PSPها راه پیدا کرد و یکی از
کردم .اینکه نگاه آپ به حوزه فناوری متفاوتتر از بقیهPSPها بوده و ارکان آن شــد .از آنجا که بنده نگاه بانکی دارم و بیشتر در بانک ،کار کردهام تا
پیشگام بوده ،درست است اما اینکه سرویس کارت به کارت ،یکشبه  ،PSPمتوجه نمیشوم چرا کارت به کارت از PSPسر در آورد .طی سه چهار
ایجاد شد ،بنده همان موقع از سایرPSPها پرسیدمشما چرا نیستید سال که ابزارهای موبایلی توسعه پیدا کرده ،ببینید PSPها چند صدهزار پوز
و گفتند تازه باخبر شدیم! در این ماجرا ،فکر کنم رگوالتور میتوانست خریدند .اگر به جای خریداری آن پوزها ،در زمینه فرهنگسازی QRکد ،هزینه
قبل از اینکه سرویس راهاندازی شود ،فراخوانی مبنی بر افتتاح فالن میکردند ،وضعیت متفاوت بود .آقای اسکندریون درست میگویند .االن  12تا
سرویس بدهد .وقتی همه را سرخط میچینید ،آنکه توانمندتر است  13میلیون پوز در بازار و انبارهایPSPها وجود دارد و از آنجا که بنده با چندین
و زودتر به خط پایان میرسد ،حقش است اما در حوزه سرویس کارت فروشنده چینی دوست هســتم ،آنها هنوز هم ایران را یکی از بازارهای جدی
بهکارت ،فضا متفاو 
ت بود .البته این قاعده نیز جزو کسبوکار و اقتصاد فروش پوز میدانند و مدیران عامل و فروش چینی ،دائما بازار ایران را پیگیری
و
است
آپ
افتخارات
جزو
بلکه
نیست
هم
بدی
چیز
در تمام دنیاست و
میکنند .ما با 80میلیون جمعیت که حدود 60میلیون نفر ،درگیر مسایل مالی
آقای شهیدی و دوستان ،عمال در این حوزه ،نسبت به بقیه PSPها ،هستند ،تا کی میخواهیم به جای سرمایهگذاری در حوزههای نوآورانه ،هنوز
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پوز بخریم؟! شاید «لذتی که در خرید پوز است ،در  QRنیست»! ما میگوییم تغییر نظام پرداخت کارمزد به صورت پلکانی ،مشروط بر اینکه ابزار
پول نداریم فرهنگسازی کنیم اما پول داریم ،پوز بخریم .فکر میکنم ما برای جایگزین در اختیار مشتری و پذیرنده باشد ،میسر است تا با مدلهای
مشــتریان ،خلق ارزش نکردیم .االن وقتی فردی در مغازهای خرید میکند ،تشویقی،هزینهشبکهصنعتپرداختکهعمدتادرحوزهسختافزار
پایداری پوز ،سرعت کارت و پوز ،هیچ رقیبی ندارد و حداکثر ظرف چهار ثانیه ،استوشیرینیخریددرسختافزار،باظهور QRوفناوریهایجدید
تراکنش انجام میشود .با توجه به آشنایی و تجربه مشتری در زمینه دستگاههای از بین برود یا کاهش پیدا کند .بنابراین چارهای جز تغییر مدل کارمزد
کارتخوان ،وی به رسید پوز میرسد و این امر ،پایدار است .وقتی رسید کاغذی نداریم و اگر این امر ،اتفاق نیفتد ،شبکههای پرداخت با مدل فعلی
دریافت میشود ،به منزله سند برای کاربر است .موبایل هنوز این خاصیت را ندارد درآمدی و هزینههای جاری ،تا دو سال دیگر ،به سمت زیان میروند.
زیرا هنوز آن پایداری و تجربه کاربری را دارا نیست و سیستم  QRنمیتواند آقای شکوهی! نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
با سیستم فعلی رقابت کند .ما هم چیزی برای مشتری اضافه نکردیم .اگر به شکوهی :آقای خلیلی گفتند بیشــتر بانکی هستند ،بنده هم بیشتر کارتی
مشتری بگوییم کارش را با QRانجام دهد ،چه چیزی نصیب مشتری میشود؟ هستم تا PSPو پرداختی .توفیق داشتم در بانکهای پارسیان و ملی ،عهدهدار
آیا قبال کارمزد میگرفتیم که االن نگیریم؟ اتفاقی برای مشــتری نمیافتد .بحثهای کارت اعتباری باشم .فکر میکنم اشتباهاتی در طول 20سال فعالیت
بنابراین نمیتوان در زمینه QRامید داشت.
حوزه پرداخت ،در کشور ایجاد شده که بخشی از آن به سرمایهگذاری وحشتناک
   در زمینه مدل کســبوکاری ،قطعا حق با شماست و اگر هر دو رویپوز و مانند آن برمیگــردد .از آنجا که بنده عضو تیم موســس تجارت
رایگان باشد ،قطعا کارت به کارت ،مسیر ســادهتری از نظر تجربه الکترونیک پارسیان بودم ،آن موقع کارمزد از پذیرنده را جا انداخته بودیم اما
مشتری است اما اگر مدل به سمت کیف پول سوق پیدا کند و کارمزد متاسفانه برخی بانکها با استفاده از امکانات ویژه خود ،کارمزد را حذف کردند،
به صورت پلکانی باشد ،جذابیت ایجاد میشود و یا اگر به سمت کیف اتفاق نامیمونی رخ داد و این هزینه بر گردن بانکها افتاد و بعدها خود بانکها
پول آفالین میرفتیم و در برخی تراکنشها ،تپ اند گو با نزدیک کردن اعتراض کردند که چرا ما باید این همه هزینه بدهیم ،در حالی که شروعکننده
گوشی موبایل به دستگاه پوز و خواندن  QRکد و رد شدن آن ،اتفاق این بازی غلط ،خودشان بودند .به نظرم تنها راهحل این موضوع ،تغییر به سمت
میافتاد ،صددرصد از سمت مردم استفاده میشد .اگر یادتان باشد ،کارتهای غیرنقدی مانند کارت اعتباری و کارت فروش اقساطی است .آنجا
سال گذشــته هم با حضرتعالی میزگرد داشتیم که همین سوال را میتوان از پذیرنده ،کارمزد گرفت چون امکان و قدرت فروش بر اساس پولی که
پرسیدم .فکر میکنم در آن برنامه ،آپ اسپانسر بود و بنده متوجه بانک ،تامین میکند ،صورت میگیرد .به تدریج میتوان این کار را شروع کرد.
شدم نباید موضوع برنامه با اسپانسر یکی باشد! آن موقع پرسیدم اطالع دارم برخی PSPها ،مانند بهپرداخت ،با بانکهایشان این کار را انجام
فارغ از مدل کسبوکاری ،آیا دلیل عدم راهاندازی ،QRفاصله دانلود میدهند و از این مسیر ،میتوان درآمد مناسبی به دست آورد و نظام پذیرندگی
اپلیکیشن آپ با بقیه پذیرندهها نبود؟ آیا دوستان به این خاطر ،زیر را متقاعد کرد که این هزینهها را باید خودش بپردازد .در اینجا دوگانگی داریم.
میز زدند؟ آیا بر سر حرف سال گذشته هستید؟
حدود 10تا 12سال پیش ،وقتی با بانکها صحبت میشد که مرچند ،پذیرنده
خلیلی :واهلل نمیگویم این عامل نبوده است .شاید آن هم یکی از عوامل بوده یا فروشگاه ،باید هزینهای بابت خدمات پرداخت بپردازد ،بانکها سینه سپر
است.
کردند که اینها مشتریان خوب ما هستند و خودمان پرداخت میکنیم .االن
   البته یکی از عوامل مهم؟! درست است؟
اوضاع برگشته و بانکها جهتگیری میکنند و معتقدند چرا ما باید پرداخت
خلیلی :خیر! هنوز بر این بــاورم این عامل از مهمترین آنها نبوده اســت .کنیم و چون دست پیش را نسبت به PSPها دارند ،معموال بانک مرکزی و
کیف پول یا ابزارهای ما طوری نبوده که مشتری ،اشتیاقی برای استفاده از رگوالتور بانکی ،بیشتر حرف آنها را میشنوند .آنچه بنده عرض میکنم شاید
تکسرویس داشته باشــد .اگر مجموعهای از سرویسها مانند کیف پول را دربارهPSPهایی که بانک اصلی دارند ،کمتر نمود پیدا کند .بیشترPSPهای
کنار هم میچیدیم ،حرف دیگری بود .خــود کیف پول هم جای بحث دارد ما به این صورت هستند و به دلیل بدهبستان با بانک اصلی خود ،مشکلی در این
مانند اینکه چگونه قرار است کیف پول را اجرا کنیم؟ چه کارمزدهایی روی حوزه ندارند و در بازار هم قدرتمند هستند که دلیل آن هم حمایت بانکی است.
آن میآید؟ چون پرداختهای خرد اســت ،پای
شــرکتهای پرداخت مانند ما که در نیمه دوم جدول
ضرب سکه و چاپ اســکناس وسط میآید .شاید
هستیم و بانک اصلی یا حامی نداریم ،از این نعمت بیبهره
تنها توجیهی که میتوان برای آن انجام داد ،تورم
هستیم و در شرایط رقابتی که مقام رگوالتوری باید حامی
شکوهی :تنها راهحل اصالح نظام
رو به افزایش مستمر در کشور ماست وگرنه اگر یک
رقابت سالم باشد ،دست ما کوتاه میماند .اینکه چگونه
کارمزد ،تغییر وضعیت به سمت
سکه را ضرب کنیم و دهها هزار بار خرج کنیم ،تقریبا
میتوان کارمزد را به سمت مرچند به عنوان اصلیترین
کارتهای غیرنقدی مانند کارت
هزینه آن به سمت صفر میل میکند ،در حالی که اعتباری و کارت فروش اقساطی است .شخصی که از این سرویس استفاده میکند ،سوق داد،
یک تراکنش الکترونیکی ،به صورت مستمر هزینه
تغییر فضا از طریق کارت اعتباری است .این در حالی است
آنجا میتوان از پذیرنده ،کارمزد گرفت
دارد و این هزینه ،رو به افزایش است .بنابراین اینکه
که کمتر از نیمدرصدتراکنشها و کارتهای ما ،اعتباری
چون امکان و قدرت فروش بر اساس
کجا باید از کیف پول استفاده کنیم یا نکنیم ،جای
است در حالی که ترکیه ،باالی 65درصداست.
پولی است که بانک تامین میکند
بحث کارشناســی دقیقتر دارد .در این حالت که
   به نکات درستی اشــاره کردید .زمانی که
مشــتری و پذیرنده ،انگیزهای بــرای ورود به این
بانکها نسبت به تغییر مدل کارمزد اقدام کردند،
مدلها ندارند ،نمیتــوان روی  QRفکر کرد اما
شما در بانک پارسیان از پذیرنده پول میگرفتید.
سایر خدمتهایی که نوآوری در آن وجود داشته باشد ،میتوان آنها را ذکر آنجا شاهد کمکاری از سوی رگوالتور...
کرد .مثال شاید بتوان درباره لندتک که آقای شکوهی مثال زدند ،فکر کرد .االن شکوهی :بله عدم حمایت رگوالتور بود .هم کارمزد مهم بود تا حذف نشود و
بحث احراز هویت در کشور جدی شده و کلید موفقیت در این مباحث ،همین هم اینکه بیش از چند پوز در یک فروشگاه مستقر نشود .پیشنهادهای ما به بانک
احراز هویت است .وقتی احراز هویت شکل بگیرد ،متعاقب آن ،اپلیکیشنها و مرکزی مربوط به  15تا  16سال پیش بود که هنوز شاپرک ایجاد نشده بود .در
ابزارهای بانکی میتوانند خدمات نوآورانه ارایه دهند که مشتریان جذب آنها آن پیشــنهاد پیشبینی کرده بودیم اگر مرچندها ،دارای چندپوز شوند ،این
شوند وگرنه با مدل موجود و هزینه چندهزار میلیاردی ،طی  15تا  16سال امر ،به نفع کشور نیست ،چون سرمایه عظیم برای سختافزار صرف میشود و
گذشته ،برگرداندن آن سخت است .با وضعیت موجود ،شاید تکنولوژی ،QRهر فروشگاهی که چند پوز دارد ،سرمایه عظیمی را از کشور گرفته است .بدتر
مانند تلفن ثابت در برخی کشورها شود و دیگر نیاز به استفاده از آن در حوزه اینکه اینها به سن استهالک میرسند و کشور باید آن را تامین کند و ارزبری
پرداخت نداشته باشیم.
ادامه دارد .آقای خلیلی به درستی اشاره کردند که پوز همچنان بیرقیب است.
   نکتهدرستیاست.فکرمیکنمنزدیکدوسالیابیشتر،صحبت صنعت پرداخت باید سختافزار پوز را تامین کند .آن موقع رگوالتور یعنی بانک
از فناوری با QRمیکنیم.
مرکزی ،بیتوجهی کرد و زورش به بانکهای بزرگ مانند بانک ملی و بانک ملت
خلیلی :خیلی بیشتر است .فکر میکنم پنج شش سال است NFCو QRرا نرسید و اینها موجب حذف کارمزد شد و برای برگرداندن آن باید به صورت
داریم .سال ،95پرداخت با NFCرا رونمایی و برای پذیرندهها ،ترمینال تعریف تدریجی کار کرد.
کردیم اما هیچوقت شکل نگرفت چون چیزی نصیب مشتری نمیشد وNFC
   شاپرک برای حل همین مشکالت ایجاد شد در حالی که امروز
و QRهمگی نمادین شد و یکسری اسامی که باقی ماند و فکر میکنم از همه به هر فروشگاهی مراجعه میکنید ،چند دستگاه کارتخوان وجود
اینها عبور خواهیم کرد و به زودی چیزهای جدیدتر خواهد آمد.
دارد و متاسفانه این اتفاق نیفتاد .بانکهایی که آن موقع ،بازی را بههم
   بله قطعا! االن در خارج از کشور آمازونگو را داریم که...
زدند و مدل کارمزد را عوض کردند ،با دید اقتصادی این کار را انجام
خلیلی :االن چون اسپانسر برنامه شما ،شــرکت آدونیس است ،میتوانیم دادند .آن موقع ،مدل پرداخت کارمزد اینگونه بود که کسی که شبکه
خوددریافت و خودپرداز را مثال بزنیم .اگر سال  90میشد به اینها فکر کرد ،داشت و کسی که در آن شبکه ،کارت میکشید ،باید هزینه را پرداخت
میتوانست ارزش افزوده ایجاد کند اما آن هم کمرن 
گ است؛ یعنی تعداد موجود ،میکردوهرچهشبکه،بزرگتربود،درآمدهمبیشتربود.برایبزرگتر
آنقدر زیاد نیست زیرا نقدینگی توسط ابزارهای دیگر کنترل میشود و کار مردم کردن شبکه ،سرویس را رایگان و پذیرنده را به سمت خودش ترغیب
راه میافتد.
کرد .کسی پول را پرداخت میکرد که کارتش در آن شبکه تراکنش
   البته کرونا باعث شد این ابزار ،برخی جاها به درستی استفاده میزند .اگر با آن مدل ،ادامه پیدا میکرد ،کسی برنده بود که شبکهاش
شود .یکسری از دوســتان که قبل از کرونا ،هزینه سنگینی کرده بزرگتر بود اما بانک مرکزی ،در یک سال ،مدل را عوض کرد و بازی،
بودند ،با شیوع کرونا توانستند آن را توجیه کنند .وظیفه رگوالتور کامال متفاوت شد.
در صنعت پرداخت ،سیاستگذاری و نظارت است و میتواند با یک شکوهی :مدل توسط بانک مرکزی عوض نشد بلکه بانکهای بزرگ ،مدل را
سیاست درست ،مشکل اساســی را که از ابتدای دهه  90در حوزه تغییر دادند و زور بانک مرکزی ،به این بانکها نرسید و مقهور این عمل شد و
پرداخت کارمزد بوده ،حل کند که البته عامل آن ،بانکهای صاحبان هیچوقت نتوانست بازی را به روال درست خود برگرداند.
سهام PSPها بودند اما به هر حال ،خشت ،کج گذاشته شده و تا ثریا
   البتهاگراشتباهنکنم،آنزمان،صحبتازفناوریوفرهنگسازی
دیوار کج خواهد رفت با این حال ،دلیل نمیشود ادامه آن همین گونه آن مانند بانک الکترونیکی در کشور میکردیم تا مردم از این ابزارها
باشد .باالخره تغییر نظام پرداخت کارمزد با یک جراحی باید روزی بیشتر استفاده کنند .بخش دیگر ،فارغ از اینکه زورش نرسید ،اشتباه
در مملکت اتفاق بیفتد .تصور میکنم اســتفاده از چند مسیر برای تاکتیکیبود.
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شکوهی :ببینید بحث پرداخت آنالین بود .اینهــا که با استانداردهای ایزو PSPها حتما باید طرف قراردادشان باشند وگرنه امکان پرداخت کارمزد
 8583نیز موافق نبود اما برخی بانکها ،تســویه آنالیــن و حذف کارمزد را را ندارند و این موضوع ،مورد استقبال عزیزان قرار گرفته و آنچه به ما تکلیف
میشود این است که اگر بخواهیم به نظر و سلیقه مشتری احترام بگذاریم و
راهاندازی کردند.
   به رقابت نامیمون افتادند .به نظرم به جای اینکه بگوییم زورشان حساب او را از بانکی به بانک دیگر تغییر ندهیم و به همه بانکها سرویس بدهیم،
نرسید ،باید گفت تصورشان این نبود که به نقطه کنونی میرسند و اگر باید با همه بانکها قرارداد ببندیم .در غیر این صورت ،شهریورماه بحث عدم
میدانستند به وضعیت فعلی میرسند ،قطعا ورود میکردند و اجازه پرداخت بخشی از کارمزد مطرح بود که عدد آن درصدباالیی در شرکتهای
 PSPبود .االن مجددا عدد 10درصداعالم شده ،مبنی بر اینکه اگر  PSPبا
نمیدادند این اتفاق بیفتد.
بانک عامل قرارداد نداشته باشد ،شبکه پرداخت10 ،درصدکارمزد را پرداخت
شکوهی :جسارتا خیر این حرف را قبول ندارم.
نخواهد کرد .این کار ،ما را به سمت مسیری میبرد که با بانک برای عقد قرارداد
   چند سال بعد ،بانک مرکزی ،مدل پرداخت کارمزد را برگرداند.
مذاکره کنیم .بانکهای عامل چنین فضایی را میدانند و قطعا نیاز به قرارداد
شکوهی :حس بنده این بود که زورش نرسید.
خلیلی :نکته آقای شکوهی درست است .پارسیان ،اولین شرکتی بود که پوز بدون مبلغ هم نیست .بانک میداند 10درصدکمتر کارمزد پرداخت میکند
نصب کرده بود و خودم عالقهمند بودم هرجا پوز وجود دارد ،کارت بکشم .آن تا اینکه تفاهم ببندد که صددرصد کارمزد را پرداخت کند .اینها ناشی از فشار
موقع ،قرار بود پذیرنده تا سقف  1500تومان ،کارمزد بدهد .آن زمان ،پراید  4بانکهای بزرگی است که حسابها و کارتهای بیشتری دارند و با این کار،
میلیون تومان بود .پذیرنده به زور از ما میگرفت و میگفت اگر قرار است کارت فضای صنعت پرداخت را به سمت دیگری سوق میدهند در حالی که رسالت
بکشید ،باید فالن میزان اضافه بدهید .آن موقع بانک مرکزی ،کاری نداشت و و الزامات شاپرک از زمانی که ایجاد شــد ،مشخص است .چون فضا از فضای
زیر 100هزار پوز در کل کشور وجود داشت ،با این حال ،باز هم پذیرنده از دارنده بانکی خارج میشد ،جزو الزامات بود که مدل قرارداد PSPها با بانکها باید
کارت ،کارمزد میگرفت وگرنه میگفت پول نقد بیاورد .این اتفاق ،به طریق اولی تغییر کند و از مدل اجارهبها به مدل حفظ و نگهداشت حسابهای پذیرنده
در بانکها افتاد و برای اینکه در این رقابت قرار گیرند ،کارمزد را حذف کردند و نزد بانکها تغییر پیدا کند و اسامی بانکها از روی پوزها و رسیدها جمع شود.
واریز آنی گذاشتند .در همان موضوع پارسیان ،بانک ملی کارمزد را صفر کرد و آن موقع ،به PSPها فشار میآوردند برچسبهای بانکهای مختلف روی
در روزنامه هم تبلیغ میکرد .سپس بانک ملت ،این کار را انجام داد و وقتی این پوزها ،نصب شــود و بهگونهای مالکیت آن پوز ،حداقل مالکیت معنوی نزد
دو بانک ،این کار را انجام دهند ،سایر بانکها هم تابعیت این روال را دارند و به آن بانک ،به عنوان ویترین ایجاد شــود .آن زمان در شاپرک ،فضا به یک فرم
نقطه کنونی میرسیم .بنده هم معتقدم وقتی هنوز  50هزار پوز نصب بود ،فکر متحدالشکل رسید اما االن دوباره داریم به سمتی برمیگردیم که در صورت
نمیکرد روزی  10میلیون پوز در کشور باشد و این همه تراکنش از شتاب عبور تداوم این سیاست ،بازی به نفع بانکهای بزرگ تمام خواهد شد .درباره هدایت
کند .آن موقع فکر نمیکردند این کارمزد اندک ،گردش مالی باالیی ایجاد کند .تراکنشها باید عرض کنم ،یکی از موضوعاتی که چالش بزرگی خواهد بود،
ش با PSPها قراردادهای خاص دارند
این است که شرکتهای هدایت تراکن 
شکوهی :ما در جلسات ،این مسایل را به دوستان میگفتیم.
خلیلی :یعنی چشمانداز شما هم این بود که روزی در کشور 10 ،میلیون پوز و احتماال اعداد و ارقامی بین اینها ،مشخص شده و توانستند در این فضا ،آزادانه
نصب میشود؟ بنده میگویم بانکها سرمایه کالنی برای این موضوع داشتند درباره انتخاب حساب پذیرنده حرکت کنند .چالش جدید این است که احتماال
که بخشی از آن ،فرهنگسازی بود و بخش دیگر درآمد .در بانک ملت ،صحبت PSPهایی که به این فضا ورود کردهاند ،ادامه همکاریشان با شرکتهای
بر سر این بود که جذب منابع از این طریق ،ارزان قیمت است .رویکرد ،کامال هدایت تراکنش ،به این سمت خواهد رفت که قراردادها اصالح شود .مدلهای
درآمدی لحاظشده ،کم نیست .از فردی که دستگاه را میفروشد تا شخصیت
بانکی بود و اصال کاری به پرداخت ،کارت وغیره نداشت.
حقوقی که با PSPها قرارداد دارد ،ذینفع اســت و کل این معادالت بههم
شکوهی :این جذب منابع همچنان ادامه دارد.
خلیلی :چون این پول در نظام کالن اقتصادی برای بانکها بهصرفه است ،هنوز میریزد و احتماال به سمتی میرود که فردی که پوز بیسیم خریده و سه چهار
این منطق وجود دارد و همچنان بانکها از طریق دستگاه کارتخوان ،جذب میلیون هزینه کرده ،حداقل انتظارش این است که به حساب بانک خودش
وصل شود .با این شرایط ،فردا باید به این سمت برود
منابع ارزان قیمت انجام میدهند و این کار ،هنوز هم
که حساب خود را تغییر دهد .فرد ،دستگاه را خریده
برای آنها جذاب است.
که اختیار عمل بیشتری داشته باشد و نیاز نباشد در
است.
کرده
فرق
مقداری
وضعیت،
شــکوهی :االن
مظاهری :رفتار مصرفکننده
هر لحظه در چارچوبهای این شکلی قرار گیرد .کل
شاید شما چون فقط با بانک خودتان کار میکنید ،با
بهسرعتتغییرپیدا
این فضا دچار چالشهای بزرگی خواهد شد .امیدوارم
بانک
این موضوع کمتر درگیر باشــید اما بنده با چند
نمیکند و تا پنج سال آینده،
دوستان حداقل در این برهه زمانی ،این تصمیم را اتخاذ
کار میکنم که هیچکدام قصد حمایت ندارند و قصد
پرداخت الکترونیک کار میکند
نکنند چون شبکه پرداخت ،مربوط به امروز نیست
خرید سرویس با ارزانترین قیمت یا مجانی را دارند.
اما سهم درآمدی  PSPدر
و شرکتها چندین ســال در این حوزه کار کردهاند
آنها دربــاره این موضوع که جذب منابــع یا نظایر آن
بیزینسمدل آن ،به جای
و هرکدام از این شــرکتها با حســابهای متنوع،
اســت ،ما را به عنوان ســرویسدهنده میشناسند و
 90درصد70 ،درصدخواهد شد
چندصدهزار پذیرنده دارند و جابهجایی و تغییر آنها،
پول ما را هم با فاصله میدهند و دست به جریمهشان
به نفع بانکهای بزرگ است .قطعا تمایل بانکهای
هم خوب اســت! بعد هم به شاپرک اعتراض میکنند
بزرگ ،این است که شرکتهای خودشان این کار را
ت تراکنشــیها ،فریبانک هســتند و با
که چرا هدای 
بانکی که پذیرنده شــبای آنجا را دارد ،کار را تعریف میکننــد .انتهای این انجام دهند و احتماال دوباره ترکیب شرکتهای  PSPبههم بخورد و سداد،
موضوع به این امر برمیگردد که بانکها در حــوزه جذب منابع یا کم آوردند سهم بازار بهتری را به خود اختصاص دهد .ما االن پذیرندههای بسیاری داریم
یا دنبال این هستند که از یک ســرویس ویژه یا نسبتا مجانی استفاده کنند .که حسابشان متصل به حســاب بانک ملی است .نکته دیگر درباره هدایت
بنده طی صحبتی که دو ســه ماه پیــش با یکی از بانکهای طــرف قرارداد تراکنشها این است که ما همیشه خودمان را به جای کاربر و مرچند گذاشتهایم
داشتم ،مدیر مربوطه میگفت تالش میکنیم به  PSPقویتر ماهانه هیچ که اگر قرار باشد کسی روزی ریال بیشتری پرداخت کند ،چه خواهد شد در
پولی ندهیم و درآمد شــاپرکی کفایت کند .اینکــه آن  PSPچرا این کار را حالی که مشابه همین کارمزد ،توسط کاربران در شبکه بانکی و حتی مرچندها
کرده یا نکرده ،بحث دیگری است .موضوع اینجاست که جذب منابع به طرف به عنوان کاربر پرداخت میشود و سرویسهای بانکی هم هر سال ،یکی دو بار
دریافت خدمات با حداقل قیمت یا به صورت مجانی ،تغییر پیدا کرده است .افزایش پیدا میکند و هیچگونه اعتراضی هم وجود ندارد ولی درباره شبکه
در این زمینهPSP ،هایی مانند فــنآوا کارت که بانک اصلی ندارند و تالش پرداخت ،همیشه این قضاوت مطرح است که اگر قرار باشد روزی چنین اتفاقی
میکنند با ارایه خدمات ،خودشــان را زنده نگه دارند ،با چالش جدی مواجه پیفتد ،چه آشوب و بلوایی برپا خواهد شد! شبکه ما ،زمان زیادی است که از ما
میشــوند .بانکی که حمایت نمیکند ،برخی مواقع طلبکار میشود و اتفاقا میخواهد بحث فروش دستگاه و هدایت تراکنش را پیش ببریم اما تاکنون،
تاخیر آنها ساالنه است .برای اینکه این اتفاقات ،دوباره به مسیر خود برنگردد ،حرکت جدی در این حوزه نداشــتهایم .جالب اینکه علیرغم وجود پوزهای
به قول آقای افتاده ،آنهایی که بزرگ هســتند ،بعید است بعد از یکی دو سال رایگان که توسط همه شرکتها در اختیار پذیرنده قرار میگیرد ،شبکهای شکل
به کاهش درآمد یا حتی زیاندهی نرسند .در این زمینه ضعیفترها ،شرایط گرفته که پوز را میفروشد و پذیرنده حاضر است سه چهار میلیون پول بدهد
و پوز خریداری کند درحالی که به راحتی میتواند با مراجعه به بانک و افتتاح
سختتری دارند.
   جناب اســکندریون! همانطور که خودتان اشاره کردید مدل حساب ،پوز بیسیم درخواست نماید .اگر به جنبه مثبت موضوع نگاه کنیم،
کسبوکاری آپ ،نسبت به سایرPSPها متفاوت بود و این امر ،کمک نویدی است که احتماال پذیرش آن در جامعه وجود دارد و ما به اشتباه قضاوت
کرد آسان پرداخت ،رشد قابل توجهی نسبت به سایرPSPها داشته میکنیم که با تغییر نظام کارمزد ،تبعات بدی وجود خواهد داشت .در شبکه
باشد .هدایت تراکنشیها موجب شده ،برخی PSPها به خاطر توان فعلی ،ماهانه حدود  3.2تا  3.3میلیارد تراکنش زده میشود و ساعتی حدود
باالبهواسطهبانکحامییاجسارتیکهبهخرجمیدهند،دراینزمینه چهار پنج میلیون تراکنش در شبکه پردازش میشود .ارقام در بولتن شاپرک
ورود کنند .البته اخیرا شاپرک ،ورود جدی به این حوزه داشته و اگر وجود دارد .عدد 10 ،به توان  15است .روزانه حدود  22هزار میلیارد تومان و هر
تخلفیشکلبگیرد،سرانجامبدیدرانتظارPSPهایمتخلفخواهد ساعت ،حدود 1000میلیارد تومان در این شبکه ،پول جابهجا میشود .پس این
شبکه ،ارزشمند است .بنابراین ذینفعان زیادی دارد و اینکه خودمان را به جای
بود .نظر جنابعالی در حوزه هدایت تراکنشیها ،چیست؟
اسکندریون :دوستان درباره سیاستهایی که در حوزه حذف کارمزد و رقابت ذینفع یا کاربری که سال  85حاضر بوده ،عدد  1500تومان را پرداخت کند
بانکها در سالهای گذشته اتخاذ شد و سرانجام آن ،صحبت کردند .شاید به و کسبه از مشتری میگرفتند ،قرار دهیم ،درست نیست .االن از ترس اتفاقات
تعبیر آقای خلیلی ،رقم تعیینشده برای کارمزد تراکنش یعنی  1500تومان احتمالی ،به نظام کارمزد ،دست نمیزنیم که تبعات آن فقط درآمدی نیست.
در سال  ،85یک مبلغ درست و نزدیک به اســتانداردهای جهانی بود .در آن همین موضوع باعث شده کیف پول به درستی شکل نگیرد چون در آن فضا،
مقطع ،بانکهای بزرگ ،معادله را بههم زدند .صنعت پرداخت در سال  ،1401راهبر کیف پول میتواند کارمزد بگیرد .وقتی راهحل موازی کیف پول ،پرداخت
در صورت تداوم وضعیت فعلی ،دچار چالشهای جدی خواهد شــد .ما االن کارت به صورت رایگان است و با دسترسی باال در اختیار وی قرار دارد ،چگونه
دچار فضای دیگری هستیم .االن هم با نکته آقای شکوهی مبنی بر اینکه بانک میتوانیم از کاربر پول بگیریم؟
مرکزی زورش به بانکهای بزرگ نرسید ،مواجه هستیم و بانکهای بزرگ ،ادامه این ميزگرد را در سایت هفتهنامه عصر ارتباط به نشانی
بابت پرداخت کارمزد به شبکه پرداخت ،وضعیت را بهگونهای پیش بردند که   asreertebat.comبخوانید.
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هیجانانگیزترین لپتاپهای ۲۰۲۲کدامند؟

خبر

یک پلتفرم بومی ،میزبان کاربران
 ۴۵کشور جهان است

آسیه فروردین

یک پلتفرم بومی ارایهدهنده سرویس برقراری ارتباطات تصویری آنالین،
عالوه بر ارایه خدمت به کاربران ایرانی ،اکنون  ۴۵کشــور جهان را نیز
میزبانیمیکند.
به گزارش ایرنا ،با شیوع کرونا در کشور ،استفاده از زیرساختهای حوزه
ی مختلفی برای رفع نیازهای
ارتباطی شدت گرفت و پلتفرمهای بوم 
مختلف مردم توسعه داده شدهاند .همین امر باعث شد مسایلی مانند
آموزش ،حملونقل ،پزشکی به حالت تعطیل درنیایند.
یکیازپلتفرمهاییکهبرایارتباطاتتصویریدرجهانازآناستفادهشد،
اسکایپ بود .این پلتفرم که توسط مایکروسافت توسعه داده شد ،سالها
است در تمام جهان مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از ابزارهای مهم در زمان شیوع کرونا ،استفاده از پلتفرمهای ارتباط
تصویریبود.تاقبلازشیوعکرونامعموالایننیازبااستفادهازاسکایپرفع
میشد،امااکنونیکپلتفرمبومیتوانستهرکورد ۴۰۰میلیوننفرساعت
ارتباطات تصویری آنالین را به ثبت برساند.
در اولین نشست خبری این پلتفرم (اسکایروم) که امروز برگزار شد ،آمار
جالبیارایهشد.اینپلتفرم توانستهبیشاز ۲۷میلیونساعترویدادو۲۰
هزار رویداد زنده را در مدت حضورش در سیستم ارتباطی کشور ثبت کند.
بر بستر این پلتفرم بومی ،بیش از  ۲۷میلیون کاربر ایرانی فعالیت دارند،
بیش از ۱۶میلیون رویداد و ۲۷میلیون ساعت رویداد برگزار شده و بیش
از  ۴۰هزار برگزارکننده در این بستر رویدادهای خود را ارایه کردهاند .این
پلتفرم میزبان ۲۰هزار واحد دانشگاهی ،موسسات آموزشی و مدارس
بوده است.
این پلتفرم بومی ،توانسته کاربران بیش از  ۴۵کشور جهان را میزبانی
کند .بیشــترین تعداد افراد حاضر در یک رویداد در بستر این پلتفرم،
 3هزار نفر بوده است.

هفته کاری کارمندان پاناسونیک
کوتاهتر شد
پاناســونیک گزینه چهار روز کار در هفته را معرفــی کرد و به جمع
شرکتهای ژاپنی پیوســت که ترند جهانی توازن مناسب بین کار و
زندگی را تشویق میکنند.
به گزارش ایسنا ،یوکی کاسومی ،مدیرعامل پاناسونیک هفته گذشته
در جلسه کوتاهی به سرمایهگذاران اعالم کرد که کارمندان این شرکت
میتوانند در روزهای استراحت اضافی ،مشاغل جانبی اختیار کنند و
اوقاتشان را برای کار داوطلبانه سپری کنند.
او گفت :مســئوولیت ما ایجاد توازن بین ســبک کار و زندگی برای
سرمایه انسانی متنوعمان اســت .پاناسونیک همچنین به کارمندان
اجازه میدهد هنگامی که شریک زندگیشان به مناطق دیگر منتقل
میشود ،به دورکاری بپردازند.
اقدامات پاناسونیک همسو با اقدامات شــرکتهای فناوری سراسر
جهان است که تالش میکنند با کوتاه کردن هفته کاری ،استعدادها را
در بازار کار دچار کمبود نیرو جذب کنند .شرکت آمازون هم به صورت
آزمایشــی هفته کاری چهار روزه را برای کارمندان منتخب در سال
 ۲۰۱۸به اجرا گذاشــت و غول کاالهای مصرفی یونیلیور در دسامبر
سال  ۲۰۲۰آزمایش یک ساله هفته کاری کوتاهتر را برای کارمندانش
در نیوزیلند آغاز کرد .کشورهایی مانند ایرلند و ایسلند نیز به دنبال
اجرای این برنامه هستند.
در ژاپن گروهی از قانونگذاران در حال بررسی پیشنهادی برای دادن
یک روز تعطیلی بیشتر به کارمندان عالوه بر دو روز تعطیلی در هفته
هستند تا از سالمت روان آنها حمایت کنند .اما شرکتهایی که چهار
روز کار در هفته را اجازه میدهند ،همچنان در اقلیت هستند .طبق
نظرسنجی که در سال  ۲۰۲۰از سوی وزارت کار ژاپن انجام شد ،تنها
بیش از  8درصد از شــرکتهای ژاپنی بیش از دو روز تعطیلی را به
کارمندانش پیشنهاد میدهند.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،این وضعیت ممکن است تغییر کند .طبق
گزارش روزنامه «نیککی» شرکت داروسازی «شیونوگی اند کو» که
در حال ساخت یک داروی کووید  ۱۹است ،گزینه سه روز کار در هفته
را از آوریل فراهم میکند .شرکت یاهو ژاپن و «سومپو هیماواری الیف
اینشورنس» هم با هفته کاری چهار روزه برای کارمندانی که از کودکان
و بستگان سالمند مراقبت میکنند ،موافقت میکنند.

رویداد CE2022ممکن است در مقایسه با رویدادهای
قبلی  CESدر گذشــته ،بهترین باشــد .در حالی که
رویدادهای سال گذشته به دلیل بیماری همهگیر کامال
مجازی بود .نمایشگاه امســال ،سیل اختراعات فناوری
بسیاری از شرکتهای بزرگ بود که موقعیت بهتری را
برای آینده ارای ه میدهند .ایــن نامهای بزرگ در حوزه
فناوری به معرفی محصــوالت جدید ،هم مجازی و هم
حضوری ،ادامه دادهانــد و  CE2022بهویژه در مورد
لپتاپها ،هیجانانگیز بوده است.
نه تنها شرکتهایی مانند  Intel، AMDو Nvidia
اجزای تلفن همراه کامال جدید با ظرفیتهای قوی تولید
کردند که میتواند لپتاپهای آینــده را تقویت کند،
بلکه ســازندگان لپتاپهایی مانند  Dell، Asusو
 Lenovoبرخی از دستگاههای آینده خود را با تعدادی
ویژگی شگفتانگیز به نمایش میگذارند .اینها شما را
وادار میکند تا لحظهای وقت بگذارید و شــوکه شوید!
به نظر میرسد سال  ،2022سال هیجانانگیزی برای
لپتاپها باشد.
در زیر ،برخی از بهترین لپتاپهایی که چشــمها را به
ســوی خود جلب کرده و در نمایشگاه CES2022
گردآوری شده ،آمده اســت .این لیست ،شامل برخی از
دستگاههای نوآورانه است که به آینده اشاره دارد.
  Lenovo ThinkBook Plus Gen 3
لنوو ThinkBook Plus Gen 3قدرتمند است .این
لپتاپ در حال حاضر ،یک موفقیت ویژه و خالق به نظر
میرسد و یک صفحهنمایش با نسبت تصویر فوق عریض
 21:10را ارای ه میدهد .شما میتوانید آن را یک لپتاپ
طویل بنامید اما میتوانید مطمئن باشید فضای کاری
اضافی در اختیار شــما قرار میدهد .نمایشگرهای فوق
عریض در رایانههای شخصی رومیزی کامال خارقالعاده
هســتند؛ بهخصوص زمانی که کاربر ،نیازمند باز کردن
چندین برنامه بهطور همزمان است .بنابراین دیدن همان
ویژگی فوق عریض در لپتاپ بسیار جالب است .عالوه بر
اینصفحهعریض،یکصفحهنمایشثانویههشتاینچی
درکنارصفحهکلیدقرارداردکهمیتواندعملکردهاییک
تبلت طراحی با قلم را ارای ه دهد .این ،همان لپتاپی است
که خالقان دیجیتال را هدف قرار میدهد و با سختافزاری
عالی تکمیل شده است .این مدل لنوو ،با قیمت 1399دالر
در بازار به فروش میرسد.
  Alienware X14
سالها پیش وقتی نام یک لپتاپ بازی را میشنیدید،
چیزی که نشــان میداد یک لپتاپ بــزرگ ،حجیم و
البته زشت بود .این روزها ،دستگاههای شیک ،در حال
ظهور هستند و Alienware X14جدیدترین نمونه
است .با این حال ،در نمایشگاه  ،CES2022لپتاپ

 Alienware X14اولین باری اســت که ماموریت
دل برای ســاخت یک لپتاپ گیمینگ رده باال و قابل
حمل بوده است .این لپتاپ ،برندی است که برای توسعه
دستگاههای بازی لوکس شناخته شده وAlienware
 X14این سنت را تکرار میکند .زبان طراحی نمادین
 Alienwareاکنون به یک لپتاپ باریک و ســبک
اضافه شده است .این لپتاپ ساختهشــده با پردازنده
گرافیکی  ،Nvidia RTX 3060شــاید قویترین
لپتاپ گیمینگ که در ماههای آینــده میتوانید پیدا
کنید ،نباشد اما قطعا این لپتاپ هنوز هم این ظرفیت را
دارد که بازیهای مدرن را روی صفحهنمایش ۱۴اینچی
 ۱۴۴هرتزی فولاچدی خود انجام دهد.
برای کاربرانی کــه به دنبال یک لپتاپ بازی شــیک
برای انجــام جدیدتریــن بازیهای در حــال حرکت
هســتند Alienware X14 ،میتواند در لیســت
عالقهمندیهای شــما باشــد .هنوز مشخص نیست
 Alienware X14چه زمانی در دســترس خواهد
بود اما احتمال اینکه در چند ماه آینده در قفســههای
فروشگاهها نمایش داده شود ،بسیار زیاد است و بعید به
نظر میرسد آنقدر گران باشد .با توجه به اینکه با RTX
 3060به اوج میرسد ،احتماال نباید انتظار داشته باشید
که  Cyberpunk 2077را با کیفیت  4Kیا هر چیز
دیگراجراکند.اینلپتاپمجهزبهپنل 14اینچیFHD
با فرکانس 144هرتز خواهد بود .این موضوع ،ممکن است
بیانگر پیشرفت نباشد اما جفتسازی عالی برایGPU
است .این لپتاپ ،دارای فضای اضافی در پشت است و
یک مزیت جزیی برای فضای اضافی در پشت شاسی از
طریق پورتها وجود دارد .حتی برای لپتاپهایی به این
کوچکی ،مجموعه گستردهای از پورتها ارای ه میشود ،با
دو پورت  ،Thunderbolt 4یک پورت USB-C
که برای شارژ نیز استفاده میشود ،یک  ،USB-Aیک
کارتخوان  SDو یک جــک هدفون  HDMIچیزی
است که  Dellدارد.
  Asus ROG Flow Z13
ایســوس با یکی از جالبترین لپتاپهای نمایشــگاه
 ،CES 2022یعنی Asus ROG Flow Z13
با صفحهکلید کامال جداشــدنی عرضه میشود .حذف

صفحهکلید بهطور خــودکار لپتاپ شــما را به تبلت
بازی قدرتمند تبدیل میکند .تبلــت ،فوقالعاده نازک
و تنها  12میلیمتر است اما متوجه خواهید شد برخی
از چشمگیرترین مشــخصات ،از جمله پردازنده Intel
 12900H-Core i9و کارت گرافیــک Nvidia
 RTX 3050 Tiرا دارد .این ،به آن معناســت که این
لپتاپ ،نه تنها به راحتی قابل حمل است ،بلکه بازیهای
مدرن را با کمی تغییر ،مدیریت میکند .صفحهنمایش
با وضوح  1080و نرخ رفرش  120هرتز ارای ه میشود و
همچنین گزینهای برای صفحهنمایش 4Kبا نرخ تجدید
 60هرتز وجود دارد .همانند ،Flow X13لپتاپZ13
با محصول گرافیکی خارجی ایسوس ،XG Mobileکه
اکنون میتواند تا RTX 3080یاAMD Radeon
 RX 6850M XTجدیــد معرفیشــده را در خود
جای دهد ،جفت شود .هنوز اطالعاتی درباره قیمت این
محصول ایسوس منتشر نشده ،اما چون میتوان آن را با
 XG Mobileجفت کرد ،قیمت فوقالعادهای خواهد
داشــت .این لپتاپ ،مطمئنا یکی از هیجانانگیزترین
دســتگاه های بازی اســت که در ســال  2022عرضه
میشود .بســیاری از دیگر بیانیههای اعالمی ایسوس
در قالب بهروزرســانیهای محصوالت موجود ROG
 Strixو  Zephyrusهستند ،با پیکربندیهایی که
اکنون شامل پردازندههای هسته دوازدهم اینتل ،سری
 ،Ryzen 6000 AMDآخریــن پردازندههــای
گرافیکی لپتاپNvidia GeForce RTX 3070
و  Ti 3080میشوند.
  Asus Zenbook 17 Fold OLED
یکی دیگر از محصوالت ایسوس که در CES2022
توجهها را به خود جلب میکند ،لپتاپ خالقانهای است
کــه  Asus Zenbook 17 Fold OLEDنام
دارد .همانطور که از نام آن پیداست ،این لپتاپ یکی
از لیستهای تاشو است .به راحتی میتوانید یک تبلت
بزرگ 17.3اینچی داشته باشید ،آن را به شکل Lتا کنید
و از آن در حالت لپتــاپ با صفحهنمایش  12.5اینچی
استفادهکنید،درحالیکهنیمهپایینیآنبهعنوانصفحه
کلید روی صفحهنمایش عمل میکند .این لپتاپ ،دارای
وضوح تصویر 1920در 1280است و با مشخصات صدای

بسیار چشــمگیر ،با تراشههای نســل دوازدهم اینتل،
اتصال  Thunderbolt 4و بلندگوهای Harmon
 Kardonعرضه میشــود .با این حــال ،این فناوری
صفحهنمایش است که واقعا فوقالعاده چشمگیر است
و پنل  OLEDتاییدشــده توسط  Pantoneاست.
نه تنها  OLEDاســت که کیفیت تصویر عالی را ارایه
میدهد ،بلکه خصوصا در مورد کنتراست ،صفحهنمایش
نیز دارای اعتبــار پنتون اســت ،از Dolby Vision
پشتیبانی میکند و 100درصد طیف رنگی DCIP3را
ارای ه میدهد .در سال 2022به احتمال زیاد ،لپتاپهای
صفحهنمایش تاشو بیشتری عرضه میشود ،اما به نظر
میرســد لپتاپ Zenbook 17 Fold OLED
ایسوس میتواند بهترین شانس موفقیت را داشته باشد
زیراهمهباکسهارابارهاوبارهاعالمتمیزند.طبقگفته
ایسوس ،این لوال برای 30هزار چرخه آزمایش شده است.
بنابراین امید میرود Asus Zenbook 17 Fold
 OLEDمستعد آسیب دیدن صفحهنمایش در امتداد
تاشونباشد،همانچیزیکهبرخیازگوشیهایهوشمند
تاشو اولیه را آزار میدهد.
  XMG Neo 15 with XMG Oasis
خنک نگه داشتن اجزای قدرتمند بازی همچنان برای
اکثر سازندگان لپتاپهای بازی مشکل است .برخالف
رایانههای شخصی رومیزی ،لپتاپها ،فضای محدودی
برای جریان هوا و گزینههــای خنککننده دارند و این
امر ،باعث شده بســیاری از لپتاپهای بازی ،عملکرد
ضعیفترداشتهباشند،زیراآنهابسیارداغهستندیابهطور
باورنکردنی سروصدا میکنند .لپتاپ گیمینگXMG
 Neo 15راهحلی برای این مشکل در قالب خنککننده
مایع خارجی XMG Oasisارای ه میدهد .این لپتاپ
با راهحل خنککننده موجود لپتاپ عرضه میشــود
که دما را تحت کنترل نگه مــیدارد و به گفته ،XMG
استفاده از  Oasisدمای پردازنده و پردازنده گرافیکی
 XMG Neo 15را تا  68F/20Cکاهش میدهد.
در این زمینه XMG Oasis ،بهطور جداگانه فروخته
میشود و همچنین با 15 XMG Neoترکیب میشود
که دارای ،RTX 3080 Tiنسل دوازدهم اینتلCore
 i7و  64گیگابایت رم  DDR5است .همه اینها ،شیوه
منحصربهفردی برای دریافت حداکثر توان ممکن را ارایه
میدهد.
  Razer Blade 14
در حالــی کــه لپتاپهــای  13و  15اینچی ممکن
است محبوبتر باشــند ،لپتاپهای  14اینچی عالی
در  CES2022مشــاهده شــد که بــا ارای ه فضای
صفحهنمایش بیشــتر نســبت به مدلهای کوچکتر
 13اینچی و قابلحملتر از دســتگاه های  15اینچی،
بیانگر رسانههای شاد هســتند .در این زمینه Razer
 14 Bladeبا مدل  14اینچی با پردازندههای ســری
 Ryzen6000 AMD)Blade 15و Blade
 17فقط اینتل هستند) نمونه کاملی از این مورد است
و میتوان با حداکثر پردازنده گرافیکی لپتاپ Nvidia
 RTX 3080 Tiآن را نصب کرد.

با تشکیل کمیته اصالح مهندسی ترافیک شبکه ملی اطالعات

یکی از عوامل کندی شبکه ارتباطی کشور از میان برداشته میشود
با تشکیل کمیته بازمهندسی شبکه دیتا در راستای اصالح توزیع ترافیک
شبکه کشور ،یکی از عوامل کندی شبکه ارتباطی کشور از میان برداشته
میشود.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات ،با هدف اصالح توزیع
ترافیک شبکه و تحقق الزامات شــبکه ملی اطالعات ،کمیته «اصالح
مهندسی ترافیک شــبکه ملی اطالعات» برای طراحی و بازمهندسی
جریان ترافیک داده کشور با همکاری شــرکت ارتباطات زیرساخت،
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،سازمان فناوری اطالعات،
پژوهشگاه ارتباطات و مشارکت فعال اپراتورها و شرکتهای تامینکننده
محتوا تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش ،یکی از مشکالت موجود شبکه ارتباطی کشور در
سطح اپراتورها و تامینکنندگان محتوا ،تمرکز شبکه و محتوای مورد نیاز
کاربران در تهران است ،بهگونهای که این موضوع تاثیر معناداری در کندی
شبکه و تاخیر دسترسی کاربران به اطالعات را ایجاد میکند.
به دلیل تمرکز تجهیزات مربوط به سیستمهای مسیریابی ،ترجمه آدرس

 IPو صورتحساب مشترکان در تهران ،ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور
یا ارتباطات بین کاربران دو اپراتور حتی اگر هم فرستنده و هم گیرنده
درون یک استان باشند باید به تهران منتقل شــده و بازگردد و به این
ترتیب تاخیر قابل توجهی در ارسال بستههای دیتا از مبدا تا مقصد ایجاد
میشود و اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد ،پیچیدگی و تاخیر

در این مسیر بیشتر هم میشود .یکی از چالشهای این نوع توزیع ترافیک
در بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی مشهود است و تهران به عنوان نقطه
تمرکز عبور دیتا ،ضعف بزرگی برای ارتباطات کشور محسوب میشود.
هدف اصلی کمیته اصالح مهندسی ترافیک در الیه شبکه ،بازمهندسی
شبکه برای توزیع ترافیک شبکه کشــور از طریق مراکز تبادل ترافیک
داخلی( )IXPو مراکز تبادل ترافیک بینالملل( )IGWو نقاط هسته
شبکه ملی اطالعات است .همچنین در الیه توزیع محتوا نیز شبکه توزیع
محتوای داخلی در سطح کشور و متناسب با نقاط IXPدر دستور کار قرار
گرفته است .با توجه به اقدامات بازمهندسی انجام شده ،در فاز نخست سه
شهر تبریز ،شیراز و مشهد برای توزیع شبکه و توزیع محتوا در نظر گرفته
شده و در فاز دوم ،شبکه  IXPتا  ۱۰نقطه توسعه مییابد.
بر اساس این گزارش ،تاکنون  ۹جلسه فنی در سطح کمیته مهندسی
ترافیک ،جلسات با اپراتورها و شرکتهای تامینکننده محتوا برگزار شده
و ۲۰درصد اقدامات اجرایی مورد نیاز برای پیادهسازی این طرح تا انتهای
سال جاری انجام میشود.

گزارش
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معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد

اما و اگرهایتعرف هنیمبهای اینترنتداخلی
رییس رگوالتوری درباره تعرف ه نیمبهای محتوای داخلی
گفت :باید بین اپراتور و تولیدکننده محتوا قراری شکل
بگیرد تا با ارایه خدمــات بهتر ،تعرفــه را تغییر دهند.
تعرفهگذاری باید به گونهای باشــد که هــم کاربران به
اینترنت مناسب دســت پیدا کنند و هم اپراتورها توان
سرمایهگذاری داشته باشند.
به گزارش ایرنا ،معاونان وزیر ارتباطات به همراه ذینفعان
حوزه فناوری اطالعات با برگزاری جلسات متعدد سعی
دارند برای شــبکه ملی اطالعات مدل اقتصادی تعریف
کنند .یکی از مباحث مهم در این جلســات ،تغییر مدل
تعرفهگذاری برای اینترنت داخلی و خارجی است.
در گذشــته ،برای حمایت از محتــوای داخلی ،مصوبه
محاســبه نیمبهای پهنای باند داخلی به تصویب رسید.
در آن زمان و با توجه به شــرایطی که وجود داشت ،این
مصوبه موثر واقع شد و توانســت توجه کاربران را جلب
کند ،اما اکنون مدتی است که اپراتورها و ارایهدهندگان
خدمات به این ماجرا انتقاد دارند و معتقد هســتند این
نحوه تعرفهگذاری به ضرر آنهاست .اکنون ذینفعان حوزه
محتواوحاکمیتبابرگزاریجلساتونشستهایمتعدد
ســعی دارند ،این مصوبه را بازنگری کنند تا پیشنویس
مصوبهای را تهیه کنند که در نهایت به نفع تمام فعالن
این حوزه باشد.
  زمان بازنگری در قوانین فرا رسیده است
در سومین جلســه از این سری نشســتها برای یافتن
مــدل اقتصادی برای شــبکه ملی اطالعــات« ،صادق
عباسیشــاهکوه» معاون وزیر ارتباطات گفت :هدف از
برگزاری این جلسات ،یافتن مدل اقتصادی مناسب برای
شبکه ملی اطالعات است.
او افزود :یکی از مسایل مربوط به مدل اقتصادی ،مساله
تعرفه اســت .برای یافتن بهترین راه باید از سه منظر به
این قضیه نگاه کنیم تا به بهترین نتیجه برســیم و مدل
تعرفهگذاری را استخراج کنیم که به استناد آن ،خدمات با
کیفیتمناسبومقرونبهصرفهبهدستمشترکانبرسد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور
افزود :تعرفهگذاری برای قیمــت اینترنت باید به نحوی
باشد که هم کاربران به اینترنت مناسب و پایدار دسترسی
داشته باشــند و هم اپراتورها درآمدی به دست بیاورند
که بتوانند با ســرمایهگذاری در توسعه شبکه ،خدمت
مناسبی ارایه بدهند .او افزود :مساله دیگر ایجاد انگیزه برای
سرمایهگذاری اپراتورها است تا آنها با بهدست آوردن سود
از بازار فناوری ،بتوانند در این عرصه سرمایهگذاری کنند.
اگر این سرمایهگذاری انجام نشود ،کیفیت شبکه کاهش

پیدا میکند و مردم به سمت استفاده از محتوایی که در آن
بستر است قدم برنخواهند داشت .عباسی تصریح کرد :در
جهان شیوه قیمتگذاری اینترنت و محتوا ،به این شکل
است که تولیدکننده محتوا با اپراتور قراری میگذارد و به
تناسب آن ،محتوای موردنظر را به کاربران ارایه میکند.
اوهمچنینگفت:پیشنهاددیگریکهدرایننشستمطرح
شد،ارایهاینترنتبهخدمتدهندگانمحتواتوسطشرکت
ارتباطات زیرساخت است که این امر به بزرگتر شدن این
شرکت منجر میشود .به اعتقاد من ،نباید به این سمت
برویم که زیرساخت وسیع شــود ،هر چقدر این شرکت
کوچکتر باشد به نفع بخش خصوصی است.
عباسی تاکید کرد :شــاید در کوتاه مدت بتوانیم از این
پیشنهاد که شرکت زیرســاخت ترافیک را بخرد و آن را
در (ISPشــرکتهای ارایهدهنده خدمات اینترنت)ها
پخش کند به عنوان راهحل کوتاه مدت اســتفاده کنیم،
اما حاکمیت نباید به این مساله ورود کند .باید بین اپراتور
و تولیدکننده محتوا قراری شکل بگیرد تا بتوانند با ارایه
خدمات بهتر ،تعرفه را نیز تغییر دهند .خالصه صحبت
ما این است که وقت آن رسیده بحث اینترنت نیمبها را به
شکلی که اکنون به اجرا در میآید ،اصالح کنیم.
رییس رگوالتوری خاطرنشان کرد :اگر به مردم بگویند
اینترنت یک پلتفرم رایگان است بهطور حتم به استفاده از
آن واکنش نشان میدهند .بهطور مثال باید میانVOD
ها رقابت شکل بگیرد و هر کدام سعی کنند با مدلی که
پیشبینی میکنند کاربر را به خود جذب کنند .از نظر
ما ،نباید اپراتور درگیر چنین مسالهای باشد و همواره باید
بیطرفی خود را نسبت به محتوا حفظ کند.
  شرکت زیرساخت آماده همکاری است
در ادامــه حمید فتاحی ،مدیرعامل شــرکت ارتباطات

زیرســاخت گفت :از زمان تدوین سند معماری شبکه
ملی اطالعات ،ما به عنوان نماینده وزیر ارتباطات در این
جلسات شرکت کردیم .با توجه به تجربهای که در  3تا 4
سال گذشته در قالب نیمبها بودن قیمت محتوای داخلی
و خارجی ایجاد شده بود ،به این نتیجه رسیدیم که برای
مزیتبخشــی و ایجاد رقابت ،محتوای داخلی را ارزانتر
کنیم .او تاکید کرد :پیشنهاداتی در این مدت مطرح شده
که شاید انحصار شرکت زیرساخت در حوزه اینترنت را
کاهش دهد ،اما ممکن اســت انحصار دیگری در بخش
محتوای داخل شکل دهد که این هدف ما نیست .اینکه
اگر شرکت زیرســاخت ترافیک را بخرد و آن را در ISP
(شرکتهای ارایهدهنده خدمات اینترنت)ها پخش کند
انحصار خواهد بود یا خیر؟ باید بررسی و شفاف شود.
فتاحی تصرح کرد :شاید با تعرفهگذاری بر قیمت اینترنت
داخلی یا ایجاد ترافیکهای پرمیوم با حجم باال بتوانیم
مشکل را حل کنیم .نتیجه جلسات بهطور حتم ما را به
نتیجهخوبی میرساندوما مخالفت سفتو سختیدراین
حوزه نخواهیم داشت .اگر در این پازل متوجه شویم که بازار
برای ایجاد محتوا به تخصیص ترافیک با قیمت مناسب به
کاربر نیاز دارد ،ما در زیرساخت آماده همکاری هستیم.
  بررسیتعرفهترجیحیبرایمحتوایداخلی
مهدی روحانینژاد ،مشــاور عالی رییس رگوالتوری نیز
در این جلسه گفت :سیاستی که اکنون در فضای کشور
جاری و ساری اســت ،به دالیل متعدد ،اکنون نیازمند
بررسی مجدد است .در جلسه نخست اپراتورها و در جلسه
دوم تولیدکنندگان محتوا حضور پیدا کردند و به تعامل
با یکدیگر پرداختند .جمعبندی حاکمیت این است که
نسبت محتوای داخلی به خارجی باید برعکس شود .طبق
آخرین آمار اکنون تقریبا ۳۰درصد ترافیک داخلی و مابقی

خارجی است .باید شرایطی حاکم شود تا بتوان این نسبت
را برعکس کرد و گرایش مردم بیشتر به سمت استفاده از
محتوای داخلی برود .او افزود :کاربران ضلع مهمی از این
تصمیمگیری هســتند و اکنون به دلیل اینکه محتوای
مناســبی در دسترسشان نیســت ترجیح میدهند از
محتوای خارجی استفاده کنند .اپراتورها نیز اعالم کردند
اکنون هزینه بخش ترافیــک داخلی حداکثر  ۲۰درصد
است و مجبوریم محصولی که ترافیک خارجی به سمت
زیرساخت دارد را  ۵۰درصد ارزانتر بفروشیم و این حس
به وجود میآید که محصولی را کمتر از قیمت تمام شده
میفروشــند .روحانینژاد خاطرنشان کرد :شرکتهای
سرمایهگذاری نیز اعتقاد دارند که با توجه به نیمبها بودن
محتوا ،اپراتورها اینطور احســاس میکنند که ما چیز
بیارزشی را ارایه میدهیم و همین مساله باعث میشود
دیگر در این بخش سرمایهگذاری مجدد انجام ندهند.
  راهحلها چیست؟
اودرخصوص راهحل این مساله گفت :برخی از شرکتهای
سرمایهگذار گفتند پیشنهاد دادند تا این اختیار داده شود
که تعرفههای تدریجی حذف شوند و اگر صاحب محتوا
حس کرد که مردم به خاطر محتوایــی که تولید کرده،
سراغش میروند از اپراتور درخواست کند تا محتوای او را با
تعرفه کامل به فروش برساند.
روحانینژاد افزود :پیشــنهاد دیگر این است که به جای
این صاحبان محتوا با تکبهتــک اپراتورها تعامل کنند،
ترافیک را به زیرساخت بفروشند و شرکت زیرساخت آن
را به صاحبان محتوا بفروشد .این مساله برای تولیدکننده
جذابیتایجادمیکندتاکیفیتراباالببردوچونمستقیم
بازیرساخت تعامل میکند ،تعرفهخوبیبگیرد.
اودر ادامه گفت :اپراتورها نیز پیشــنهاد دادهاند به جای
تعرفه الزامی که اقتصادی نیست و بازار را برهم می زند ،ما
خودمانباتولیدکنندهمحتواتعامالتیانجامبدهیم.اکنون
هرکدامازاپراتورهایمخابراتیحدود ۵۰میلیونمشترک
دارند و در صورت تعامل با صاحبان محتوا ،میتوانند به
نتایج خوبی دست پیدا کنند .با این کار ،درآمدی که اپراتور
به دست میآورد میتواند در حوزه دیگر سرمایهگذاری
کرده و کیفیت ارتباطی را باال ببرد.
روحانینژادتاکید کرد :مردم نیز بخش مهمی از این چرخه
هستند.اگررقابتبینتولیدکنندگانمحتواشکلبگیرد،
مردم میتوانند بهترین کیفیت را دریافت کنند .روالی که
حاکمیتدرپیشمیگیردنیزبایدمنطقیباشد.حاکمیت
بایدبادرپیشگرفتنسیاستحمایتیوایجادمشوقها،به
محتوای فاخر یارانه بدهد.

بههمتپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

سند نقشه راه «توسعه هوش مصنوعی کشور» تدوین شد
سرپرست مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات گفت:
سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشــور که دارای  ۱۰هدف کالن،
 ۹راهبرد و  ۱۵۶فعالیت اســت و افق  ۱۰ساله برای آن درنظر گرفته شده،
تدوین شد.
به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،شهرام معین ،سرپرست
مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه با بیان این مطلب که کار
بزرگی انجام شده اســت ،بیان کرد :مطالعات سند نقشه راه توسعه هوش
مصنوعی کشور با گستره ملی از یک سال پیش در پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات در قالب پروژه تدوین نقشه راه توسعه هوش مصنوعی ،آغاز
شد و آبان سال جاری به اتمام رسید.
او با اشاره به استفاده از مطالعات تطبیقی  ۲۴کشور در این سند ،گفت :این
سنددردوبخشکلیتوسعهکاربردهاوتوسعهتوانمندسازهاارایهشدهاست.
  استفاده از دادههای کالن افراد ،با رعایت حریم خصوصی
معین ادامهداد :در بخش توسعه کاربردها ،بیشترین هدف استفاده از هوش
مصنوعی در حوزههای اولویتدار همچون سالمت ،حمل و نقل و کشاورزی
بود و در اولویتهای بعدی حوزههایی همچون آموزش ،صنعت و محیط
زیست مد نظر قرار گرفته است .سرپرســت مرکز نوآوری و توسعه هوش
مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات اضافهکرد :در توسعه توانمندسازها ،تربیت
نیرویانسانیمتخصص،توسعهزیرساختهاوتوسعهسیستمنوآوریدرنظر
گرفت ه شده است .به گفته او ،سند نقشه راه هوش مصنوعی شامل ۱۰هدف
کالن ۹ ،راهبرد و  ۱۵۶فعالیت است که افق  ۱۰ساله تا  ۱۴۱۰برای آن در
نظر گرفته شده است .در این بین ،هفت راهبرد توسعه توانمندسازها را شامل
میشود ،راهبرد هشتم به کاربردهای اولویتدار اختصاص داشته و راهبرد
نهم مربوط به پایش ،راهبری و نظارت سند توسعه هوش مصنوعی است.

معین ،هدف از تدوین این سند را عالوه بر انجام اقداماتی در راستای استفاده
از هوش مصنوعی برای افزایش بهرهوری و حل چالشهای کشور ،نگاشت
نهادی متولیان مجموعه اقدامات و بازه زمانی آنها برشمرد و گفت :در این
سند مالحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی دادهها و کالن دادههای افراد
و سازمانها لحاظ و اقدامات الزم برای حفظ دادگان حیاتی کشور در گستره
ملی در نظر گرفته شده است ،به شکلی که استفاده از دادهها در تحلیلهای
هوش مصنوعی باعث تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و سازمانها نشود.
  سندنقشهراهتوسعههوشمصنوعیبایدجدیگرفتهشود
سرپرست مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات در
ادامه خاطرنشانکرد :این سند ،عصاره همفکری خبرگان مختلف است که
در تنظیم آن با ما مشارکت کردند و در دو جلسه اخیر نشست هماندیشی
نیز ،با دعوت از دانشگاهیان ،نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ،مرکز ملی فضای مجازی،
صندوق نوآوری و شکوفایی ،سازمان ملی استاندارد ،سازمان نصر و دیگر
سازمانها ،نظر مشورتی همه را اخذ و نهایتا سند را نهایی کردیم.
او در عین حال با اشاره به پیشبینی راهبرد پایش و راهبری در سند ،گفت :به
منظوربررسینحوهپیشرفت ونظارتبراجرایایننقشهراهدرخودسنداین
راهبرد را پیشبینی کردیم تا از چگونگی پیشرفت مراحل کار مطلع شویم.
این مســوول با تاکید بر اهمیت توجه به این سند ،اظهار داشت :این سند،
همانطور که رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان در آبان ســال جاری
فرمودند ،باید جدی گرفته شود و در این راستا آسیبشناسی اسناد قبلی در
مورد دیگر فناوریهای نوین باید صورت گیرد تا مشخص بشود چه عواملی
باعث کندی یا عدم تحقق اسناد پیشین شده است تا بتوان به بهترین شکل
ممکن این سند را اجرا کرد ،به صورتی که نفع آن هر چه سریعتر به همه

برسد و از آســیبهای دیرکرد در اجرا جلوگیری شود .معین گفت :البته
اگر فرهنگسازی به درستی انجام نشــود و نهادهای متولی این امر چون
صداوسیماومراکزفرهنگیبهخوبیعملکنندتاهمگانبهدرستیازمزایای
این اقدام مطلع شوند ،بهطور قطع اقبال به این موضوع بیشتر میشود ،بدون
اینکه نیازی به اقدامات تشویقی و تنبیهی باشد .او با اشاره به چالشهای
بزرگ پیش رو نیز ،گفت :به جز توجه به مباحث اخالقی در هوش مصنوعی
ما موضوع اعتماد را هم داریم که باید الگوریتمها به شکلی باشند که موجب
اعتماد مردم و سازمانها شــوند .ما با امید وارد این مسیر شدیم و با همت
مدیران عالی نظام و همکاری همه سازمانها و بخش خصوصی شاهد توسعه
مناسب هوش مصنوعی در کشور خواهیم بود.
  مرکزپردازشفوقسریعمرکزنوآوریوتوسعههوشمصنوعی
تجهیزمیشود
سرپرست مرکز نوآوری و توســعه هوش مصنوعی ادامه داد :در عین حال
یکسری اقدامات اولیه باید انجام شود تا مسیر باز بشود و برای این منظور
اقداماتی به موازات تدوین سند در راستای توسعه زیرساختهای پردازشی،
نظیر پروژه ســیمرغ و تجهیز مرکز پردازش فوق ســریع مرکز نوآوری و
توسعه هوش مصنوعی را شروع کردهایم .همچنین موضوعات رگوالتوری
و استانداردسازی که بسیار مهم است را مورد توجه قرار دادهایم .پیادهسازی
بسترها و زیرساختهای عرضه سرویسها ،دیتامارکتها ،دادههای باز را هم
مد نظر داریم .او ابراز امیدواری کرد در چارچوب مباحث اخالقی و با حفظ
حریم خصوصی افراد و ارزشهای مقدس اسالمی بتوانیم به شکل مناسب و
متفاوت با آنچه که بدون قید در برخی از کشورها انجام میشود ،این سند را به
صورت همافزا و با مشارکت تمام نهادهای درگیر اجرا کنیم و تاثیر مثبت آن
را در زیستبوم کشور و افزایش اشتغال شاهد باشیم.

7
خبر

ازسرگیری فعالیت کارخانه جنجالی
تولید آیفون در هند

شرکت «فاکسکان تکنولوژی» فعالیت کارخانهای در هند که آیفون اپل را
تولید میکرد و به دنبال اعتراضات کارگری تعطیل شده بود را ازسرمیگیرد.
به گزارش ایسنا ،فاکسکان در بیانیهای اعالم کرد :این شرکت تایوانی این
مجتمع را پس از آمادهسازی خوابگاهها و بهبود شرایط آنها ،به صورت مرحله
به مرحله بازگشایی خواهد کرد و سیستمی را به اجرا میگذارد تا مطمئن
شوند کارگران میتوانند در آینده اعتراضشان را ابراز کنند و اگر الزم باشد
این اعتراض به صورت ناشناس خواهد بود.
فاکسکان این کارخانه را که در حومه شهر چنای در جنوب هند قرار دارد،
پس از اینکه اعتراض کارگران به مسمومیت غذایی گسترده به خشونت
کشیده شد و حتی در مقطعی از این اعتراضات ،یک بزرگراه بزرگ را اواسط
دسامبر مسدود کردند ،تعطیل کرد .این اتفاق توجهات را به وضعیت کارگران
جلب کرد و باعث به جریان افتادن تحقیقات دولت شد .اپل اعالم کرد که این
کارخانه تحت نظارت خواهد بود اما کارگران بازگشت به محل کارشان را با
دریافت ضمانت درباره استاندارد بودن وضعیت غذا و محل استراحتشان،
آغاز کردند .برای اپل این مساله منعکسکننده حادثه مشابهی است که یک
سال پیش بهدنبال شورش کارگران بر سر دستمزدهای پرداختنشده ،ادر
هند برای شرکت ویسترون اتفاق افتاد .فاکسکان پس از اعتراضات چنای،
متعهد شــده که در تیم مدیریت هندی خود و فعالیتهایش اصالحاتی
صورت دهد و دولت تامیل نادو اعالم کرد این شــرکت با توســعه مناطق
استراحتگاهی ،ارتقای تاسیســات نظافت شــخصی و فراهم کردن آب
آشامیدنی موافقت کرده اســت .بر اساس گزارش بلومبرگ ،فاکسکان که
مهمترین شریک تولیدکننده محصوالت اپل است ،در گذشته هم مسایل
کارگری بهخصوص در چین داشته که اکثر گوشیهای آیفون ،لپتاپها،
تبلتها و کنســولهای بازی برندهای بزرگ در آنجا تولید میشود .این
شرکت تایوانی که بزرگترین کارفرمای خصوصی در چین است ،پس از
چندین مورد خودکشی در سال ۲۰۱۰که شرایط دشوار زندگی و کار صدها
هزار مهاجر مشغول به کار در کارخانههای شرکتهای خارجی را منعکس
کرد ،اصالحات گستردهای را در کارخانههایش به اجرا گذاشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

بهزودی مدرنترین مرکز مکانیزه
و هوشمند تجزیه و مبادالت
در پست راهاندازی میشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از شبکههای مجازی گفت:
بهزودی مدرنترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در پست
آغاز به کار میکند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد خورد.
به گزارش ایرنا« ،عیسی زارعپور» در ســالروز قتل امیرکبیر درپست
اینستاگرامی خود نوشت :امروز سالروز قتل میرزاتقیخان فراهانی یا
همان امیرکبیر است .مفهوم دانش و توسعه در ایران دوره معاصر با نام
امیرکبیر پیوند خورده و دارالفنون از یادگارهای اوست.
او تاکید کرد :بیراه نگفتهایم اگر بگوییم امیرکبیر پیشگام ارتباطات نوین
در ایران بوده است .با دستور امیر پستخان ه تاسیس شد و برای حفاظت
محمولههای پستی در همه راههای کشور قراولخان ه ساخت .چاپارهای
پســتی از تهران به اصفهان ،آذربایجان ،مازندران ،کرمان ،خراســان،
استرآباد و کرمانشاه در رفت و آمد بودند و محمولههای پستی را به دست
صاحبانشان میرساندند .هنوز داغ قتل امیرکبیر بر سینه شیفتگان
پیشرفت و توسعه ایران سنگینی میکند.
عیسی زارعپورافزود :پست قدیمیترین واحد ارتباطی در کشور ماست
که همان نام دیرینه خود را حفظ کرده است ،اما امروز تاثیری شگرف
و شــگفت در ارتباطات و اقتصاد دارد .امروز پست پشــتوانه اقتصاد
دیجیتال است و تسهیلکننده خدمات عمومی ،با کارکنانی پرتالش و
وظیفهشناس که به سازمان و کارشان متعصب و وفا دارند.
زارعپور خاطرنشانکرد :پست این روزها در حال پوستاندازی و تحول
است و گامهای بلندی به سوی اصالح فرایندها و هوشمندسازی برداشته
است .بهزودی مدرنترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادالت در
پست آغاز به کار میکند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد
خورد .وزیر ارتباطات تاکید کرد :در جریان مشکالت همکاران در شرکت
ملی پست هستم و برای حل آنها اقدامات اساسی در جریان است که در
آینده اطالعرسانی خواهد شد.

بين الملل
8

ديرمسئول :عبداله افتاده      
دي بگلري         م 
صاحب امتیاز :مه 

 A S R E E R T E B A T . C O Mنخستين هفتهنامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 شنبه  2بهمن 22 January. 2021 1400

نشاني دفتر مرکزي :وليعصر /باالتر از زرتشت /کوچه نوربخش /شماره 20

INFO@ASREERTEBAT.COM

ليتوگرافي و چاپ :رواق روشن مهر توزيع :نشر گستر امروز

تلفن تحريريه 88936454 :مرکز تلفن 88946450 :دورنگار88936456 :

سازمانآگهیها 88804572 :توزيع و مشترکين88946449 :

از کووید تا پساکووید

مزایا و دالیل برونسپاری توسعه نرمافزار به شرکتهای متخصص فناوری
سعید میرشاهی

هنگامی که یک شرکت ،شرکت توسعه نرمافزار دیگر را استخدام
میکند ،این موضوع ،به عنوان برونســپاری نرمافزار شناخته
میشود .این امر ،امکانپذیر است زیرا شرکتها ،به تنهایی ،فاقد
منابع الزم (زمان ،پول ،مهندسان) و صالحیت برای انجام فعالیت
هستند .شرکتهای توسعه نرمافزار در این زمینه تخصص دارند
و اغلب ،خدمات زیادی مانند بهبود سیستم موجود یا ایجاد یک
سیستم جدید پایه ،با نظرات مشتری ارای ه میکنند.
برونســپاری به شــرکتها اجازه میدهد تا به منابعی مانند
اطالعات ،فناوری و مهارتهایی دسترسی داشته باشند که در
غیر این صورت با استفاده از خدمات برونسپاریشده در سازمان،
در دسترس نبودند .برونسپاری نرمافزار در سال  ،2022با ظهور
روندهای جدید برونسپاری نرمافزار به گسترش خود ادامه خواهد
داد .هانا اشنایدر ،رییس بازاریابی  ،FortySevenهشت روند
را برجسته کرده که در ســال  2022بر این بخش ،تاثیر خواهد
گذاشت .بنابراین تقاضای جهانی برای مهندسان بااستعداد در
حال افزایش است .در سال ،2022احتماال تقاضا برای مهارتهای
ت متحده ،حدود یک
مهندسی بیشتر افزایش مییابد .تنها در ایاال 
میلیون شغل فنی تکمیل نشده است .از آنجا که در حال حاضر،
کسبوکارهای برونسپاری ،دارای تعداد زیادی از مهندسان و در
پی یافتن بهترین مهندسان ماهر هستند ،در موقعیت خوبی قرار
دارند .از سوی دیگر ،شرکتهایی که فاقد صالحیت و توانایی فنی
هستند،بامشکلافزایشعرضهمهندس یابرونسپاری موضوعبه
 FortySeven ITبرای برآوردن تقاضا مواجه هستند .به دلیل

شیوع همهگیری کووید ،19تقاضای زیادی برای مهندسان وجود
دارد .انتظار میرود این بیماری همهگیر در ســال  2022بهبود
یابد که این امر ،تقاضا برای مهندسان نرمافزار سفارشی را بیش از
پیش ،افزایش میدهد.
محبوبیت سرویسهای مبتنی بر فناوری کلود یا ابری ،در طول
سالها افزایش یافته و انتظار میرود این روند ،ادامه یابد .مزایای
مختلف خدمات مبتنی بر ابری ،مانند مقیاسپذیری ،سرعت،
امنیت و قیمــت ارزانتر ،روند برونســپاری نرمافزار را هدایت
میکند .بنابراین بسیاری از کسبوکارهایی که توسعه نرمافزار
برونسپاری را آغاز کردهاند ،از آنجا که ارزش خدمات نرمافزاری
مبتنی بر ابر را تشخیص میدهند ،به این سمت حرکت میکنند.
با افزایش محبوبیت سرویسهای مبتنی بر ابر ،کسبوکارهای
بیشتری استراتژی توسعه ابری را اتخاذ میکنند .شرکتهای
توسعه نرمافزار سفارشی میتوانند به جای سختافزار داخلی،
نرمافزار را در فضای ابری توسعه و استقرار دهند که به مدیریت
و نگهداری سیســتم کمتری نیاز دارد .این امــر در درازمدت،

باعث صرفهجویی در هزینه میشــود و به یک توســعهدهنده
نرمافزار سفارشی اجازه میدهد بهرهوری بیشتری داشته باشد .با
مهاجرت شرکتهای توسعه نرمافزار به فضای ابری ،فناوریهای
توسعه نرمافزار بومی ابری مانند ذخیرهسازی اشیا ،ثبت کانتینرها
و پایگاههای داده رایجتر علم آمار و آنالیز ،تقاضای باالیی دارند.
پیشبینی میشود این روند در پنج ســال آینده ادامه یابد زیرا
شرکتهای توسعه نرمافزار تخصصی با تمرکز بر دادههای بزرگ و
تجزیه و تحلیل شروع به ظهور کردهاند .از آنجا که تعداد بیشتری
از کسبوکارها ،فرایندهای توسعه خود را برونسپاری میکنند،
به دنبال شرکتهای برونســپاری نرمافزاری میگردند که در
این زمینه تخصص دارند تا به آنها در یادگیری هرچه ســریعتر
کمک کنند .این امر ،ممکن است در افزایش اشتغال علم داده در
شرکتهای نرمافزاری برونسپاری نیز دیده شود که به معنای
افزایش تقاضا برای این خدمات است.
اکنون کسبوکارها ،بیشتر از (دواپس  ) DevOpsو توسعه
نرمافزار چابک در عملیات خود اســتفاده میکنند که این امر،

مستلزم حرکت سریع با تیمهای کوچکی است که برای تکمیل
وظایف همکاری نزدیک دارند .این موضوع ،به تقویت همکاری و
ارتباط بین تیمها کمک میکند و به آژانس نرمافزاری سفارشی
اجازه میدهد ،سریعتر واکنش نشان دهد و با فرایند توسعه خود
سازگارتر باشد .همچنین زمان الزم برای بهروزرسانی نرمافزار را
کاهش داده و به سازمانها کمک میکند پروژههای کوچکتر
را سریعتر اجرا کنند .گفتنی است دواپس ،چرخه عمر توسعه
عملیات قابل اعتماد است .این فرایند ،شاملادغام توسعهوچندین
فعالیت پس از توســعه مانند امنیت و کنترل ،تضمین کیفیت
(آزمایش) و استقرار عملیات است .با همکاری مشترک ،میتوان
یک جریان کار مداوم و در نتیجه ،استقرار سریع با بازخورد مداوم
مشتری را تحقق بخشید.
در حالی که تقاضا برای هوش مصنوعــی افزایش یافته اما همه
مشاغل ،ابزار یا دانش الزم برای توسعه نرمافزار را به تنهایی ندارند.
در نتیجه ،کسبوکارها بهطور فزایندهای تالش میکنند پروژهها
و خدمات هوش مصنوعی را برونسپاری کنند .این امر ،شامل
کمک گرفتن از شرکتهای توسعه نرمافزار سفارشی برونسپاری
شده ،برای ایجاد و ادغام هوش مصنوعی در محصوالتشان است.
عالوه بر این ،بسیاری از سازمانها ،ابتکارات یادگیری ماشین خود
را برونسپاری میکنند زیرا خواستار درک عمیق حوزه موضوعی
هستند که معموال در یک سازمان ،در دسترس نیست.
تاکید بیشتر بر امنیت بخش برونســپاری نرمافزار سفارشی،
همزمان با اهمیت امنیت ســایبری گسترش یافته است .طبق
گزارش  ،IBMمیانگین قیمت مصالحه امنیت سایبری4.24 ،
میلیون دالر است .با خطرات جدیدی که هر روز در حال توسعه
هستند ،تضمین امنیت دادهها و اطالعات بسیار مهمتر از همیشه
است .در نتیجه ،انتخاب یک شریک برونسپاری با شایستگی و
توانایی ارای ه خدمات امنیتی مناسب برای شرکت بسیار مهم است.
در این رابطــه ،گواهینامه  ISO27001یک مســیر عالی

است که نشــان میدهد یک شرکت توســعه نرمافزار یا برنامه
تلفن همراه ،دارای تخصص و تجربه الزم ،برای اتخاذ موثرترین
رویههای امنیتی اســت .به جای تمرکز بر قیمــت ،باید روی
مهارت تمرکز کنید .همزمان با کاهش پرســنل ،برونسپاری
نرمافزار با صرفهجویی در هزینهها و دسترسی به کارگران بسیار
آموزشدیده همراه شده اســت .با این حال ،با توجه به افزایش
استعدادها در بسیاری از نقاط جهان ،سازمانها هنگام انتخاب
شریک برونسپاری نرمافزار به دنبال چیزی فراتر از قیمت پایین
هستند .شرکتها به دنبال مجموعهای جامع از خدمات هستند
که شامل تخصص صنعت ،دانش فنی ،مهارتهای توسعه نرمافزار،
مهارتهای امنیتی و حضور قوی در رسانههای اجتماعی است.
این عناصر به توانایی شرکت برونسپاری نرمافزار برای متمایز
کردن خود از رقبا کمک میکند .اگر شــرکتها همه عناصر را
در اختیار نداشته باشند ،نمیتوانند با رقبای اصلی خود بجنگند،
بنابراین انتخاب یک شریک نرمافزاری تنها بر اساس قیمت ،دیگر
گزینه مناسبی نیست .کسبوکارها به دنبال شرکای برونسپاری
نرمافزار با مهارتها و تخصصهای مختلف هستند .آنها به دنبال
شرکایی با مجموعهای متنوع از استعدادهای تکنولوژیکی خواهند
بود .مشاوره ،طراحی ،برنامهنویسی ،آزمایش و پشتیبانی استقرار،
همگی توسط یک شرکت توسعه نرمافزار سفارشی برونسپاری،
ارای ه میشود .این ،یک فرصت عالی برای کار با شرکتی است که
بیش از یک کار را انجام میدهد و تخصص و تجربه ارای ه خدمت به
انتهای یک پروژه را دارد.
در نتیجــه ،همانطور که کســبوکارها ،مســیرهایی را برای
صرفهجویی در هزینهها و بهبود کارایی جســتوجو میکنند،
برونسپارینرمافزار ،محبوبیتبیشتریپیدا میکند .شرکتهای
توسع ه که قصد شــکوفایی در بازار توســعه نرمافزار را دارند ،به
شریکی مانند متخصصان نرمافزار  FortySevenنیاز دارند تا
در هر سطحی از فرایند ،به آنها کمک کند.

