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بیماری گوگل و َتله اعتیادآوری آن

    در این مقاله ما به بررسی موضوع Co-Creation و چگونگی استفاده از آن برای ساخت 
محصوالت و ارایه خدمات بهتر می پردازیم. ابتدا این سوال مطرح می شود که چگونه کسب و 
کارهای جهانی می توانند از تمام شدن ایده های خود جلوگیری کنند؟ حتی شرکت هایی که 
در صدر زنجیره غذایی قرار دارند، برای مدت طوالنی فقط می توانند به موفقیت خود متکی 
باشند. این شرکت ها چگونه می توانند از زوایای تازه به مشکالت نگاه کنند و محصوالتی را که 
مصرف کنندگان واقعا  می خواهند به طور مداوم ارایه دهند؟ نیاز به نوآوری وجود دارد و بیش از 
 Co-Creation آن، به اطالعاتی از دنیای بیرون کسب و کارها نیاز است. ما به این موضوع
می گوییم. Co-Creation ، فرایند نوآوری شما را با طیف وسیعی از نظرات روبه رو می کند 
که معموال  به کار گرفته نمی شوند. بخش مهم در میان این ها مشتریان اصلی هستند، افرادی که 
در نهایت بیشترین اهمیت را دارند. اما همان طور که خواهیم دید، Co-Creation می تواند 
شامل طیف وسیعی از شرکت ها و افرادی باشــد که هر کدام ویژگی های ویژه ای را به همراه 
دارند. نتایج نهایی، محصوالت و خدماتی هستند که با نیازهای خریداران شما مطابقت دارند و 
مشکالت را حل می کنند. ما قصد داریم به بررسی چیستی و چرایی Co-Creation بپردازیم. 
و همچنین به بررسی برخی از کسب و کارهایی بپردازیم که اگر می خواهید در صدر قرار بگیرید، 

باید آنها را الگوی خود قرار دهید...

    به دنبال تصمیم وزارت ارتباطات برای اصالح مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدل تعرفه گذاری اختیاری ترافیک داخلی 

اینترنت را به مرکز فضای مجازی پیشنهاد داد...

    نگرانی های موجهی درباره اســتفاده از صفحه نمایش رســانه های دیجیتال برای کودکان 
خردسال وجود دارد اما از این دوران، می توان برای ارتقای سواد، علوم و یادگیری ریاضی استفاده 
کرد. کودکان خردسال، یادگیری را در زمینه های فیزیکی مختلفی از جمله خانه و مدرسه و البته 
در فروشگاه مواد غذایی و پارک محله شان تجربه می کنند. رسانه های دیجیتال، برنامه ها، فیلم ها، 
بازی ها و آهنگ ها، جذاب و سرگرم کننده هستند و زمینه دیگری فراهم می کنند که می توان از آن 
برای یادگیری استفاده کرد.  کودکان خردسال معموال روزانه حدود دو ساعت از رسانه های دیجیتال 
استفاده می کنند که البته این میزان از زمان شروع محدودیت های کووید 19، افزایش یافته است. به 
جای نگرانی درباره مدت زمان استفاده کودکان از رسانه های دیجیتال، معلمان و والدین، می توانند 
اطمینان حاصل کنند این زمان به خوبی سپری شده است. این کار با رسانه های آموزشی طراحی  شده 
باکیفیت شروع می شود. برنامه های با کیفیت در سراسر حوزه های محتوایی از جمله سواد، علوم و 
ریاضیات وجود دارد. تحقیقات، بسیاری از مســیرهایی را که بزرگساالن می توانند از رسانه های 
دیجیتال برای تقویت یادگیری کودکان استفاده کنند، برجسته کرده است. رسانه های دیجیتال، 
منبع خوبی برای یادگیری از راه دور هستند زیرا اشتراک گذاری صفحه در طول کنفرانس ویدیویی و 

برنامه های دونفره، تعامالت سرگرم کننده و در عین حال آموزشی را فراهم می کنند...

     »بیماری گوگل« )و در اصل Morbus Google( اصطالحی است که دکتر مانفرد اشپیتزر در کتاب چاپی، الکترونیکی و گویای 
خود )به آلمانی(، تحت عنوان Cyberkrank به مثابه یک عارضه فراگیر یاد می کند.   بنا به تعریف وی، بیماری گوگل، احساس هرگونه 
اختالل در عملکرد طبیعی بدن کاربری است که فاقد تخصص در رشته های دانش پزشکی و داروشناسی است، اما به هر دلیل خیالی/

القائی یا واقعی/حقیقی، و از هر راه ممکن )از طریق رسانه های چاپی، شبکه های اجتماعی یا کانال های رادیوتلویزیونی یا مراوده رو در رو با 
دوستان و آشنایان( برانگیخته و ترغیب شده است که در مورد نامالیمات مشکوک و مظنون خود، پرس و جو کند و کجا در پی چاره بگردد؟ 
بله، طبق معمول در اینترنت! و به لحاظ فراگیری جویشگر گوگل، فرض بر این است که وی به جویشگر گوگل روی می آورد، به جای آن 
که به پزشک مربوط مراجعه کند و مشاوره مراجع رسمی و مراکز بهداشت عمومی در دسترس را بجوید و به خدمت گیرد. تعداد چنین 
کاربرانی البته که کم نیست، بلکه جمعیت آنها، اکثریتی چند میلیون نفری در کشور ایران و جماعتی چند میلیارد نفری در جهان را تشکیل 
می دهند! پس، بیماری گوگل باید پدیده ای  رایج و معضلی جدی باشد! چنین کاربرانی هر قدر از دانش پزشکی و داروشناسی به میزان 
کمتری برخوردار باشند، معموال کلیدواژه های جست وجوهای شان نیز بیشتر »اهلل بختکی« و نامرتبط هستند! همچنین، گزینش یک یا 
چند پاسخ از میان ده ها و صدها پاسِخ مربوط و معموال نامربوِط توسط جویشگر گوگل به پرسش ایشان هم بیشتر »مهندسی شده« است. 
خواننده محترم، شاید بپرسد پاسخ گوگل چرا »مهندسی شده« است؟ و »پاسخ مهندسی شده« اصال یعنی چه؟ می دانیم که دریافت 

خدمات عمومی از موتورهای جست وجو مثل عضویت در دیگر رسانه های اجتماعی، معموال  مجانی است...

 مهارت های کلیدی رایانه ای 
برای آموزش در مهدکودک ها

 مدل جدید نرخ گذاری 
برای اینترنت داخلی

 Co-Creation چیست 
و چرا اینقدر ارزشمند است؟
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به دنبال تصمیم وزارت ارتباطات برای اصالح مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدل تعرفه گذاری اختیاری ترافیک 

داخلی اینترنت را به مرکز فضای مجازی پیشنهاد داد.
موضوع تقویت محتوای بومی و غلبه ترافیک اینترنت داخلی بر خارجی از جمله 
تکالیفی است که طبق »سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« و نیز »طرح 
کالن و معماری شبکه ملی اطالعات« توسط شــورای عالی فضای مجازی به 

تصویب رسیده است.
در سند »تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« که مربوط به سال 9۵ می شود بر 
غلبه میزان ترافیک و خدمات داخلی به خارجی و عدم وابستگی اساسی به خارج 
در خدمات کلیدی و پرمصرف تاکید شده است. طبق این سند، تعرفه خدمات 
در شبکه ملی اطالعات باید به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف 
رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تاثیرگذار تعرفه، باعث تنوع 

و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود.
در همین حال در سند »طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات« که سال 99 
مصوب شده، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه 
کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه 1۵ درصدی 

نیز برای این بخش مدنظر قرار گرفته است.
در این سند همچنین تدوین نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه 
شبکه ملی اطالعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده تا 
هدف کسب سهم 1۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات، 
مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال 9۶ به تمامی 
اپراتورها ابالغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت های دارای 
ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی 

را یک سوم محاسبه کنند.
در این مدل تعرفه گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می شود سازمان 
فناوری اطالعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت 
موظف شدند شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به صورت جدا از 
ترافیک پهنای باند بین المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، 
قیمت اینترنت داخلی و بین المللی به صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم 
محاسبه شود. همچنین تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصوالت آنها 
داخل کشور میزبانی می شود نیز IP آدرس های خود را سازمان فناوری اطالعات 

ایران اعالم کردند تا مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شود.
اماواگرهایتعرفهنیمبهابرایاینترنتداخلی

دکتر مهدی روحانی نژاد، مشاور عالی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص مدلی که رگوالتوری برای تعرفه 
ترجیحی محتوای داخلی در نظر گرفته است توضیح داد و دالیل تغییر این مدل 

تعرفه گذاری را اعالم کرد.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تعرفه ترجیحی و 
تعیین تکلیف آن گفت: در مورد تعرفه ترجیحی، چندین جلسه در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی با فعاالن این بخش برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا 
شدیم و به یک جمع بندی رسیدیم که آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه دادیم.

روحانی نژاد اظهار داشت: موضوع از اینجا شروع شد که هم اپراتورهای شبکه و 
هم تولیدکنندگان محتوا طی مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، خواستار بررسی و اصالح مدل تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی شدند. 
هزینه ترافیک بین الملل اپراتورهای ثابت )یعنی پولی که به زیرســاخت بابت 
پهنای باند می دهند( حداکثر ۲۰ درصد و برای اپراتورهای موبایل ۵ درصد است. 
این به معنای آن است که اپراتور ثابت وقتی هزینه های خود را حساب می کند، 
ماکسیمم هزینه ای که بابت پهنای باند به زیرساخت می دهد حدود ۲۰ درصد 
است )سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سبد هزینه اپراتور ثابت ۲۰ درصد 
است( و اپراتورهای موبایل ۵ درصد هزینه را صرف پهنای باند می کنند. به همین 
دلیل اپراتورها معتقدند که ترافیک نیم بها در سبد هزینه آنها منطقی نیست و به 

نوعی به ضرر آنها است.
دلیلاپراتورهابرایمخالفتباتعرفهترجیحی

مشاور عالی رییس رگوالتوری با اشاره به اینکه اپراتورها پیشنهاد داشتند که تعرفه 
ترافیک نیم بهای داخلی، عادالنه و مبتنی بر هزینه اپراتورها تعیین شود، گفت: از 
طرف دیگر ما جلساتی را در وزارت ارتباطات با عنوان بررسی مدل اقتصادی در 
تعرفه ترجیحی داشتیم و در آن جلسات برخی از دارندگان محتوا نیز بر این عقیده 

بودند که از این تعرفه نیم بها متضرر می شوند.
وی گفت: آن زمان که شورای عالی فضای مجازی این تعرفه را تصویب و به وزارت 
ارتباطات ابالغ کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه ابالغ آن به 
اپراتورها را عهده دار شد، هدف حمایت از محتوای داخلی بود اما هم اکنون صاحبان 
محتوا می گویند که این مدل حمایت را نمی خواهند و از این حمایت به نوعی 
متضرر می شوندزیرا در این مدل اقتصادی صاحبان محتوا ) برای مثال پلتفرم های 
VOD و نمایش آنالین( باید با اپراتور شبکه وارد مذاکره شده و بخشی از درآمد 
اپراتور را از قبال VOD دریافت کنند اما موضوع اینجاست که اپراتور می گوید از 
این بخش ضرر داشته و نمی تواند بخشی از درآمد خود را به صاحب محتوا بدهد. در 
این روال، عمال ارزش محتوای دارنده محتوا دیده نشده و این محتوا نیز کم ارزش 

تلقی می شود چرا که قیمت آن نصف )۵۰ درصد( محاسبه می شود.
روحانی نژاد خاطرنشان کرد: به بیان دیگر چون کاربر بابت محتوا، ۵۰ درصد هزینه 
پرداخت می کند، ارزش آن محتوا به چشم نمی آید. باید توجه داشت که آن زمان 
که مصوبه تعرفه ترجیحی ابالغ شد، حاکمیت به دنبال مزیت بخشی برای محتوای 
داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می دهد که درصد این محتوای داخلی پایین 

مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.

وی در پاســخ به این ســوال که چرا با وجودی که کاربران محتوای ارزان تری 
خریداری می کنند اما به سمت محتوای داخلی نرفته و درصد محتوای داخلی 
نسبت به محتوای خارجی همچنان پایین مانده است؟ گفت: آمار به طور متوسط 
از سهم حدود ۲۵ درصد محتوای داخلی حکایت دارد و دلیل آن نیز این است که 

چون کیفیت محتوای داخلی باال نبوده، مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.
ارایهپیشنهادتغییرمدلتعرفهگذاریبهمرکزملیفضایمجازی

وی گفت: در نهایت در جمع بندی این جلسات، رگوالتوری با موضوع اختیاری 
شــدن نرخ ترافیک داخلی موافقت کرد اما این تعرفه چون از سوی رگوالتوری 
مصوب نشده، امکان تغییر نیز ندارد و باید این تغییر از سمت مرکز ملی فضای 

مجازی اعمال شود.
این مقام مسوول با اشاره به اظهارات پیشین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این 
خصوص، گفت: به نظر می رسد این موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی 
نیز قرار دارد و ما نیز در رگوالتوری با توجه به اینکه نماینده مرکز ملی فضای مجازی 
نیز در جلسات حضور داشت، این جمع بندی از درخواست فعاالن این حوزه را به 
مرکز ملی فضای مجازی منعکس کرده ایم؛ در نهایت این مرکز باید تصمیم بگیرد 

که کار به چه صورت پیش رود.
وی گفت: قبال هم کمیسیون تنظیم مقررات به صورت مستقل تعرفه گذاری 
در این زمینه را انجام نداده بود بلکه ابتدا شورای عالی فضای مجازی موضوع را 
تصویب و به وزارت ارتباطات ابالغ کرده بود و وزارت ارتباطات آن را به سازمان 
تنظیم مقررات تکلیف کرد که تعرفه گذاری در نهایت در کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات انجام و به اپراتورها ابالغ شد. هم اکنون نیز اگر قرار باشد این مصوبه تغییر 

یابد باید همین مسیر را طی کند.
روحانی نژاد در پاسخ به سایر موضوعات مربوط به اصالح مدل اقتصادی شبکه 
ملی اطالعات نیز گفت: آنچه که موضوع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در آن 
جلسات بود بحث تعرفه ترجیحی است و سایر مباحث درباره مدل اقتصادی شبکه 
ملی اطالعات، مربوط به این سازمان نیست. هم اکنون سازمان فناوری اطالعات 
با توجه به مسوولیتی که در حوزه خدمات شبکه ملی اطالعات دارد، در حال کار 

روی مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات است.
وی گفت: مدل اقتصادی در الیه زیرســاخت و سرویس و محتوای شبکه ملی 
اطالعات باید اصالح شود که تعرفه ترجیحی مربوط به الیه زیرساخت است اما 
چالش اصلی و قسمت مهم این مدل اقتصادی، در الیه سرویس و محتوا و مربوط 
به مباحثی از جمله دیتاسنتر، کلود، پیام رسان و مباحثی از این قبیل می شود. 
برای مثال بحث بر سر این است که چه باید کرد که پیام رسان های بومی اقتصادی 
شوند. البته این موارد در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

نیست.
به گزارش مهر، با وجودی که حمایت از محتوای داخل و افزایش سهم ترافیک 
داخلی نســبت به ترافیک بین الملل یکی از الزامات اصلی تحقق شــبکه ملی 
اطالعات محسوب می شود، باید ساز وکار رسیدن به این هدف به گونه ای رقم 
بخورد که در کنار در نظر گرفتن تمهیداتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی 
در کشور، کاربران نهایی نیز از این تصمیم متضرر نشوند و راهکاری اتخاذ شود تا 
 کاربران در قبال برخی مکانیزم های تشویقی، ترغیب شوند که به سمت محتوای 

داخل بروند.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
94 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
1۶ خرداد 1۳9۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 1۳9۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک ۳ خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از 11۰ میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین 1۳9۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

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

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 1۳9۶رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

نحوهمحاسبهتعرفهنیمبهااختیاریمیشود؟

مدل جدید نرخ گذاری برای اینترنت داخلی

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیشتر مشاغلی که در دوران کرونا در حال 
نابودی بودند، از طریق فضای مجازی رونق گرفتند، می گوید: با توجه به آنکه 
معیشت بسیاری از خانواده ها از طریق اینترنت و فضای مجازی می گذرد، 
عالوه بر رفع محدودیت از فعالیت مشاغل اینترنتی، باید نظارت بر این کسب 

و کارها به جهت حفظ حقوق افراد هم صورت گیرد.
فتح اهلل بیات در گفت و گو با ایســنا، با اشــاره به موضوعات مطرح شده 
درباره کلیات طرح صیانت از فضای مجازی در خصوص فعالیت کســب 
و کارهای اینترنتی اظهار کرد: مجلس باید قوانینــی را مصوب کند که از 
شغل و حقوق افراد صیانت کند، به خصوص افرادی که درصدد راه اندازی 
 کسب و کار اینترنتی هستند و از فضای مجازی برای امرار معاش استفاده 

می کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر صاحبان مشــاغل بسیاری از جمله مشاغل 
خانگی برای کسب درآمد به اینترنت و فضای مجازی پناه آورده اند و کسب و 
کارهایی که در دوران کرونا در حال نابودی بودند، از این طریق رونق گرفتند.
این فعال حوزه کار، فعالیت تاکسی های اینترنتی را از جمله مصادیق کسب 
و کارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: خیلی از مشاغل هستند که به طور 
خانوادگی از این طریق در حال فعالیت است و نباید به معیشت آنها آسیب 
وارد شود چون فضای کسب و کار مساعد نیست و افراد به دلیل نبود درآمد 
ناچار به فضای مجازی روی آورده اند که البته بیشــتر مشاغل خدماتی و 

خانگی هستند.
بیات گفت: در شرایطی که هزینه ایجاد شغل باالست و نمی توانیم متناسب 
با نیاز جامعه، فارغ التحصیالن و جوانان شــغل ایجاد کنیم تا شغل شان را 
خودشــان انتخاب کنند و افراد از روی اجبار و برای گذران زندگی به هر 
شغلی با حداقل حقوق تن می دهند، باید فضا برای فعالیت های اینترنتی 
را فراهم کنیم و به جای محدود کردن کســب و کارهای اینترنتی، بر آنها 

نظارت داشته باشیم.
وی تاکید کرد: وقتی فضای کسب و کار، ایده آل نیست و نمی توانیم بازار 
کار مناسبی برای نیروی کار آماده کنیم، نباید دست و بال کسانی که در این 

زمینه کار می کنند را ببندیم.
به گفته این فعال حوزه کار، نظارت بر کســب و کارهای مجازی هم باید 
صورت گیرد تا قانونمند عمل کنند چون هر کاری که نظارت و کنترل بر 
آن نباشد، دچار هرج و مرج می شود بنابراین در عین رفع محدودیت، باید 
کنترل و اعمال نظارت بر مشاغل اینترنتی نیز صورت گیرد تا هم به لحاظ 
اقتصادی معیشت شــاغالن این حوزه دچار تنگنا نشود و هم حقوق افراد 

حفظ و رعایت شود.

 اكثر خانواده ها از راه اینترنت 
امرار معاش می كنند

در ادامه روند رو به رشد واردات گوشی تلفن همراه، در 1۰ ماهه امسال بیش 
از ۳ میلیارد دالر گوشی وارد ایران شده است.

به گزارش ایسنا، واردات گوشی تلفن همراه اغلب در صدر واردات ایران قرار 
دارد، به عبارتی کاالیی است که حجم واردات آن از هر یک از اقالم وارداتی 

حتی کاالی اساسی بیشتر است. 
بررسی تازه ترین گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در 1۰ ماهه امسال، 
بیش از 14.۶ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۳.۳ میلیارد دالر وارد کشور 

شده است.
واردات گوشی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۷ درصد و ارزش 

9۳.۷ درصد افزایش داشته است.
در دوره مورد بررسی حجم گوشــی هایی که همراه مسافر وارد شده ۲1۰ 
هزار و 14۳ دستگاه بوده است نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ 

درصد کاهش دارد.
این در حالی است که در 9 ماهه امســال نیز واردات گوشی افزایش 11۷ 
درصدی داشت؛ به طوری که بالغ بر 1۳.۶ میلیون دستگاه به ارزش بیش 
از ۲.9 میلیارد دالر وارد شــده بود که از نظر تعداد هم رشد 4۲.۵ درصدی 

داشته است.
از مدتی پیش بحث هایی در مورد محدودیت واردات انواعی از گوشی مطرح 
بود ولی آنطور که باقری پور -مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی 
گمرک ایران-به تازگی اعالم کرده اســت در حــال حاضر محدودیتی در 
فهرست گوشی های ورودی به کشور توسط مسافران چه به صورت مسافری 
و تجاری وجود ندارد و تنها موضوع مورد توجه این است که در رویه مسافری 
حقوق ورودی گوشی های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دالر با ۶ درصد و با ارزش 

باالی ۶۰۰ دالر با 1۲ درصد، محاسبه می شود.

خبر

وارداتگوشی۳میلیارددالریشد

كاهش ۶۰ درصدی گوشی مسافری



3 W W W . I C T N E W S . I Rارتباطات 5 March. 2022 شنبه14اسفند1400 

»بیماری گوگل« )و در اصــل Morbus Google( اصطالحی 
است که دکتر مانفرد اشپیتزر در کتاب چاپی، الکترونیکی و گویای 
خود )به آلمانی(، تحت عنوان Cyberkrank به مثابه یک عارضه 

فراگیر یاد می کند. 
 بنا به تعریف وی، بیماری گوگل، احساس هرگونه اختالل در عملکرد 
طبیعی بدن کاربری اســت که فاقد تخصص در رشــته های دانش 
پزشکی و داروشناسی است، اما به هر دلیل خیالی/القائی یا واقعی/
حقیقی، و از هر راه ممکن )از طریق رســانه های چاپی، شبکه های 
اجتماعی یا کانال های رادیوتلویزیونی یا مراوده رو در رو با دوستان 
و آشنایان( برانگیخته و ترغیب شده اســت که در مورد نامالیمات 
مشکوک و مظنون خود، پرس و جو کند و کجا در پی چاره بگردد؟ 
بله، طبق معمول در اینترنت! و به لحاظ فراگیری جویشگر گوگل، 
فرض بر این است که وی به جویشــگر گوگل روی می آورد، به جای 
آن که به پزشک مربوط مراجعه کند و مشاوره مراجع رسمی و مراکز 
بهداشــت عمومی در دســترس را بجوید و به خدمت گیرد. تعداد 
چنین کاربرانی البته که کم نیســت، بلکه جمعیــت آنها، اکثریتی 
چند میلیون نفری در کشور ایران و جماعتی چند میلیارد نفری در 
جهان را تشــکیل می دهند! پس، بیماری گوگل باید پدیده ای  رایج 
و معضلی جدی باشــد! چنین کاربرانی هر قدر از دانش پزشــکی و 
داروشناسی به میزان کمتری برخوردار باشند، معموال کلیدواژه های 
جست وجوهای شان نیز بیشــتر »اهلل بختکی« و نامرتبط هستند! 
همچنین، گزینش یک یا چند پاســخ از میان ده ها و صدها پاســِخ 
مربوط و معموال نامربوِط توسط جویشگر گوگل به پرسش ایشان هم 

بیشتر »مهندسی شده« است. 
گرهخوردنحریمکاربرانبهنفــعمالکانموتورهای

جستوجو
خواننده محترم، شاید بپرسد پاســخ گوگل چرا »مهندسی شده« 

است؟ و »پاسخ مهندسی شده« اصال یعنی چه؟
می دانیم که دریافت خدمات عمومی از موتورهای جست وجو مثل 
عضویت در دیگر رســانه های اجتماعی، معموال  مجانی است. مدل 
کســب و کاری مالکان رســانه های اجتماعی ایجاب می کند که از 
کاربران معمولی بابت حق عضویت در رسانه اجتماعی مربوط پولی 
دریافت نکنند ولی به جای دریافت پول از ایشان، وقت و عمر کاربران 
را بگیرند آن هم نه فقط چند بار یــا هر از چند گاه، بلکه مادام العمر! 
یعنی کاربران را چنان به اینترنت معتاد و وابســته کنند که بسامد 
مراجعه هر کاربر به رســانه اجتماعی، همواره بیشــتر شود؛ تناوب 

بین دو اتصال کاربر به سرویس دهنده های مالکان رسانه اجتماعی، 
همواره کوتاه تر شده؛ و مدت اتصال برخط بودن کاربر به سرورهای 
شبکه، مدام طوالنی تر شــود، تا هر کاربر، همیشه بیشتر از پیش در 
معرض تبلیغات و القائات دقیقا  مهندســی شــده »برادر بزرگ« و 

»شخص ثالث« قرار گیرد. 
رسانههایاجتماعِیدرعمل»ضداجتماعی«

پیامدهــای این مدل کســب و کاری، وحشــتناک غیرانســانی و 
ضداجتماعی است!

بله! واضح و روشــن باید بیان کرد که همه رســانه های به اصطالح 
اجتماعی چه بومی و چه غیربومی، از بدو تاسیس و از آغاز رواج آنها 
در میان مردم تاکنون، با هدفی ضداجتماعی و صرفا  ســوداگرانه و 

مغرضانه راه اندازی شده اند و می شوند. 
به عقیده دکتر مانفرد اشــپیتزر، تنها کسانی از گوشی تلفن همراه، 
از تبلت یا از رایانه رومیزی برای جویشــگری به درســتی استفاده 
می کنند که: 1( هریک از این پایانه هــای رایانه ای و کل اینترنت را 
وســیله و ابزار کار مورد نظر خود ببینند و نه چیــزی برتر و فراتر از 
وسیله و ابزار؛ ۲( سواد رسانه ای الزم برای استفاده بهتر از این وسایل 
و ابزار را کسب کرده باشــند و آن را پا به پای پیشرفت این وسایل و 
ابزار ارتقا دهند؛ ۳( گرامی ترین هستار خود را که مغز است، با اعتیاد 
به این وسایل و ابزار، قربانی فناوری روز و منافع مالی و مادی غول های 

اینترنتی چندملیتی و نیمچه کوتوله های وطنی نکنند!
در نظر دکتر مانفرد اشپیتزر، رشــد موزون و توسعه هدفمند شبکه 
پیوندهای میان یاخته ای بیِن سلول های عصبی مغز، نتیجه یادگیری 
مداوم است )فرمول شناختی وی چنین ســاده است: »یادگیری= 
ایجاد پیوند بین سلول های عصبی مغز«(. به باور وی اتکای روافزون 
کاربران به وسایل و ابزار رایانشی از طریق انتقال تدریجی محتوای 
حافظه طبیعی انسان به حافظه های رایانه ای و سپردن مهارت های 

سنتی انسان )مثل قلم به دســت گرفتن و خوشنویسی کردن( به 
پایانه های رایانه ای، نه تنها مانع رشد موزون و انسداد توسعه هدفمند 
شبکه پیوندهای می انیاخته ای بین ســلول های عصبی مغز انسان 
است، بلکه تداوم و شدت گرفتن میزان اعتیاد انسان به این وسایل و 
ابزار، باعث زدوده شدن تدریجی پیوندهای قبال  موجود در شبکه های 
میان یاخته ای بین سلول های عصبی مغز انسان و درنتیجه فراموشی 

فزاینده می شود.
از منظر دکتر مانفرد اشپیتزر »انسان، رایانه دارد و رایانه نیست! در 

صورتی که انسان، »مغز« ندارد؛ بلکه »انسان، مغز است«!«. 
 »بیماری گوگل« فقط تمام یا بخشی از یک اندام کاربر را تحت تاثیر 
قرار نمی دهد، بلکه در صورت به کارگیری مداوم پایانه های رایانه ای 
توسط کودکان و نوجوانان می تواند فراگیر و به ایجاد ضایعات مغزی در 
عموم افراد جامعه منجر شود، و حتی ممکن است فراموشی زودرس 
 در بزرگساالن و فروپاشــی نهایی فرهنگ در جوامع بشری را در پی 

داشته باشد. 

شرایطپیشگیریاززوالمغزی
جست وجو کردن در گوگل و جویشگرهای دیگر، امروزه یک »باید« 
است که در مقابل حجم عظیم انواع محتواها و اطالعات و آمار پراکنده 
در فضای سایبری و در واقعیت، از آن گریزی نیست. اما پیش شرط 
اول جویشگری خوب در موتورهای جست وجوی اینترنتی، داشتن 
رشد مغزی مناسب و بلوغ فکری برای رســیدن به شناخت کافی، 
حداقل در دو مورد اســت: 1( داشتن شــناخت الزم از ویژگی های 
جویشگر مورد استفاده؛ و ۲( داشتن شــناخت زمینه ای از موضوع 

مورد جست وجو. 
میلیاردها کاربر پایانه های رایانه ای، از این دو پیش شرط محروم و در 

این دو مورد دچار کمبود و کاستی شدید هستند.
اگر فردی به یُمن آســانی کار با پایانه های رایانه ای  موبایلی، کاربر 
اینترنت باشد و به رشد مغزی مناسب و بلوغ فکری برای رسیدن به 
شناخت کافی هم رسیده باشد اما هیچ شناختی )حتی حداقلی( در 
دو مورد فوق نداشته باشد، به احتمال قوی اصال  به این یا آن موتور 
جســت وجوی اینترنتی روی نمی آورد؛ حتی اگر پرسشــی داشته 
باشد، آن را از مرجعی غیراینترنتی می پرسد! حسن چنین کاربری 
این است که بدیهی است، مصون از بیماری گوگل است. همچنین 
بدیهی اســت که کاربر، به هر میزانی که در دو مورد مذکور کمتر و 
سطحی تر آشنایی داشته باشد، بیشــتر احتمال دارد دچار بیماری 
گوگل شود. باید توجه داشــت که قوی ترین روشی که موتورهای 
جست وجو از هوش مصنوعی استفاده می کنند، طبقه بندی کاربران 
بر اساس تاریخچه رفتار تاکنونی و سطح و عمق کلیدواژه های مورد 
پرسش آنها، به عالوه رتبه بندی صفحات وب، ویدیوها و دیگر انواع 

محتوا در نتایج جست وجو است. 
گوگل و برخی از جویشگرهای مشــابه آن، برای تعیین اینکه یک 
کاربر یا یک محتوای معین چگونه بهتر است طبقه بندی و رتبه بندی 
شود، بر الگوریتم های پیچیده جویشگری مبتنی بر هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشین تکیه می کنند. این عوامل با هم به هوش مصنوعی 
جویشگر کمک می کنند تا حداقل دو مطلب را تعیین کند: 1( کدام 
نشانی ها و چه محتواهایی را در پاسخ به درخواست جست وجوی یک 
کاربر معین بهتر است ارایه کند تا کاربر ارضا شود؛ و ۲( کدام نشانی ها 
و چه محتواهایی برای عرضه بعدی بهتر است به کاربر پیشنهاد شوند 
تا کاربر، پای پایانه های رایانه ای  میخکوب شــود و بیشــتر از پیش 

برخط و متصل بماند!
اگر به پاسخ یوتیوب در قبال رفتار کاربر توجه کرده باشید می دانید 
که وقتی رؤیت یک ویدیوی مورد پرســش و عالقــه کاربر به پایان 
می رسد و نوبت به پیشنهاد ویدیوی بعدی از سوی یوتیوب می رسد، 
یوتیوب ویدیویی صددرصد مغایر مطلب و محتوای ویدیوی قبلی به 
کاربر پیشــنهاد می کند. برای برنامه نویسان یوتیوب به تجربه ثابت 

شده است که:
»غافلگیر کردن = تله اعتیادآوری است برای طوالنی تر کردن مدت 

به دام انداختن کاربران ُسست عنصر«   

سال1۳89 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1۳94 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 1۵ اسفند 1۳84 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 1۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 1۳9۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
4۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

1۰برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1۳9۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1۳9۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 1۳9۶ پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 1۳9۶ وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 1۳9۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
1۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1۳9۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 1۳۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه 1۳9۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲1 تیر مــاه 1۳94 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲۳ تیر ماه 1۳9۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
1۳94 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1۳9۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1۳8۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1۳9۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲8 اردیبهشــت ماه ســال 1۳9۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

بیماری گوگل و َتله اعتیادآوری آن

گوگل و برخی از جویشگرهای 
مشابه آن، برای تعیین اینکه یک 
کاربر یا یک محتوای معین چگونه 

 بهتر است طبقه بندی 
و رتبه بندی شود، بر الگوریتم های 
پیچیده جویشگری مبتنی بر هوش 

 مصنوعی و یادگیری ماشین 
تکیه می کنند
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آینده تمام صنایع و بخش ها، دیجیتال خواهد بــود و این آینده، نزدیک تر از 
آن است که تصور می شود. دیجیتالی شدن تنها مختص صنایع خاص مانند 
های تک، تلکام و سرگرمی نیست، بلکه طوفان فناوری های تحول آفرین، یکایک 
صنایع و بخش ها همانند بانک، بیمه، توریسم، خرده فروشی، تولیدی، دارویی، 

معدن و صنایع دریایی را درخواهد نوردید. 
اقتصاد دیجیتال، پدیده نوظهوری است که به واسطه آن، تحول دیجیتال شکل 
می گیرد. در تعریف ســاده اقتصاد دیجیتال می توان گفت اقتصاد دیجیتال، 
فعالیت های اقتصادی، تراکنش های تجاری و ارتباطاتی اســت که بر اساس 
فناوری های دیجیتال بنا نهاده شده یا با آن توانمند شده است. سه رکن اساسی 
که اقتصاد دیجیتال در آنها خلق ارزش می کند، افراد، صنایع و سازمان ها هستند. 
آنچه از نتایج مطالعات صورت گرفته می توان بیان کرد این اســت که اقتصاد 
دیجیتال یک مقصد است و تحول دیجیتال راه رسیدن به این مقصد. برای نیل 

به اقتصاد دیجیتال، باید حوزه های اصلی تحول دیجیتال را به خوبی شناخت. 
این حوزه های اساسی تحول دیجیتال برای موفقیت کسب وکارها در اقتصاد 
دیجیتال، محیط کار، تجربه مشتری، شبکه های تامین و اینترنت اشیا را شامل 
می شوند که باید با تدوین و اجرای یک استراتژی دیجیتال واحد و یکپارچه، 
به آنها پرداخته شود تا بتوان در این فضا، ارزش آفرینی کرد. به نظر می رسد با 
وجود استفاده از فناوری های نوین، به دلیل نبود هماهنگی و نیز موازی کاری 
دستگاه های مختلف کشور، تا رســیدن به این اهداف، همچنان راه درازی در 

پیش داریم. 
از این رو، در نود و یکمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال، با عنوان »فراز و فرود تحول دیجیتال در نظام بانکی و اقتصاد 
کشور« که با حضور محمدرضا ساروخانی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و 
عباس معمارنژاد، معاون سابق امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برگزار شد، چالش ها و راهکارهای تحقق تحول دیجیتال، موردبحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش  روی شماست. 
همانطورکهمیدانیدچندسالیاستبحثتحولدیجیتال
رانهتنهادرنظامبانکیبلکهدراقتصادکالنکشورهممیشنویم.
سخنرانیهایمتعددیدرجاهایمختلفمطرحشدهودر»عصر
ارتباط«،طیدوسالاخیرهمبهاینموضوعپرداختهشدهوازاین
منظر،جدیدنیست.اکنونکهشماسمتدولتینداریدوازوزارتخانه
همبیرونآمدهاید،مقداریخودتانرادرآندورهایکهمشــغول
بهفعالیتبودهاید،نقدکنید!احتماالحضرتعالیهمشنیدهایددر
دورهایدروزارتاقتصادتصمیمگرفتهشدنقشهراهدیجیتالبرای
بانکهاترسیمشودووزارتخانهبهاینواسطه،حداقلبانکهاییکه
تحتسیطرهخودشهستند،بهسمتدیجیتالیشدنسوقدهد.در

آنمقطع،بسیاریازکارشناسانمعتقدبودند
اینرویکردازسمتوزارتخانه،درستنیست.
البتهاینکهازاینرونــدحمایتکند،خیلی
خوباستامابهنظرکارشناسان،اینکهوزارت
اقتصادنقشهراهراترسیمکندواینکهبانکها
باچهمدلیبهاینحــوزهورودکنند،چندان
درستنبود.ضمنتوضیحدراینزمینه،لطفا
ارزیابیتانراازوضعیتکنونیتحولدیجیتال،
بهطورمشخصهمدربانکهاوهمدرکشور

بفرمایید.
معمارنژاد: اگر اجازه بدهید ابتدا با مقدمه ای شروع 
کنم و سپس به سوال جنابعالی پاسخ دهم. من قبل 
از اینکه به عنوان معاون بانک و بیمه به وزارت اقتصاد 
وارد شوم، عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن بودم 
و مسوولیت پیاده سازی کربنکینگ این بانک به عنوان 

ناظر آن بخش، به بنده واگذار شده بود. ما دو سه سال تالش کردیم تا توانستیم 
با حمایت مدیران و کارکنان بانک، این سیستم را پیاده کنیم. وقتی وارد وزارت 
اقتصاد شدم، با مطالعات انجام شده و مشورت با دوستان، مشاهده کردیم دورانی 
که ما از بانک ها برای پیاده ســازی کربنکینگ پیگیری کنیم، واقعا گذشته و 
روندهای دنیا در صنعت بانکداری، روندهایی اســت که ما را به سمت تحول 
دیجیتال رهنمون می کند. به طور واضح، تغییر رفتار مشتریان، به ویژه مشتریان 
جوان که به عنوان نسل Z مطرح می شوند، درخواست محصوالت بانکی روی 
گوشی هوشمند، تغییر فناوری از الکترونیکی به دیجیتالی و گسترش استفاده 
از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بالک چین، رایانش ابری و در 
نهایت حرکت از یک سیستم بانکی به اکوسیستم بانکی مطرح بود. مطالعات ما 
به این نتیجه رسید که صنعت بانکداری حتما باید به سمت دیجیتالی شدن 
حرکت کند. الزام دیگر این بود که در دنیا، بحث فراگیری مالی بسیار مطرح است. 
معنای شمولیت مالی این است که تمام مردم کشور با هر سطح سواد، دانش و 
وضعیت مالی و اقتصادی به خدمات بانکی، بیمه و بورس در اقصی نقاط کشور 
دسترسی داشته باشند. ما به دنبال این موضوع بودیم که استراتژی فراگیری 
مالی را برای کشور تدوین کنیم. با مطالعه روی سند G20 در حوزه فراگیری به 
این جمع بندی رسیدیم که آنها هم از طریق تحول دیجیتال و دیجیتالی سازی 
به سمت فراگیری مالی حرکت کردند، چون نمی توان در همه روستاها و اقصی 

نقاط کشور، شعبه ایجاد کرد. بنابراین با گروه مشاوران به این جمع بندی رسیدیم 
که باید بانک ها را به سمت بانکداری دیجیتال حرکت دهیم. قطعا بانک مرکزی 
به عنوان رگوالتور باید این موضوع را پیگیری می کرد اما در وزارت اقتصاد از منظر 
کننده سهم دولت در بانک های دولتی و نیمه دولتی و رییس مجمع بودن این 
موضوع را پیگیری کردیم. اشتباه برداشت این بود که ما به عنوان وزارت اقتصاد 
برای بانک ها، نقشه راه می نویسیم. آقای دکتر ساروخانی که سابقه طوالنی در 
بانک ملت داشته و اکنون هم در بانک پاسارگاد حضور دارند، می توانند تایید 
کنند ما اصال به دنبال این نبودیم که به جای بانک بنشینیم و برای آن، نقشه 
راه تدوین کنیم، بلکه عمال مستندی را تدوین کردیم که بر مبنای آن، بانک ها 
با توجه به ویژگی های خودشان، نقشه راه را تدوین کنند. مستند ما ۷۰ تا 8۰ 
صفحه بیشتر نبود و سه چهار فصل داشت. فصل اول درباره اقتصاد هوشمند و 
جایگاه نظام بانکی در آن و اقتصاد بدون پول و فصل دوم درباره روندهای آینده 
صنعت بانکداری و اینکه بانکداری دیجیتال چیست، بود. نهایتا متدولوژی  را 
پیشنهاد داده بودیم. البته متدولوژی های مختلف را مطرح کرده بودیم، مثال 
اینکه دیلویت یا مکنزی چگونه کار را پیش می برند و در نهایت، پیشنهاد داده 
 as is to be gap analysis roadmap بودیم که اگر از متدولوژی
استفاده شود، می توان به یک نقشه راه مناسب رسید. بنابراین در پاسخ به سوال 
شما باید عرض کنم دوستانی که این ایراد را به ما گرفتند، تصورشان این بود که 
ما به جای بانک ها نشسته ایم و برای آنها نقشه راه می نویسیم در حالی که چنین 
چیزی نبود. نقشه راه را خود بانک ها نوشتند. اگر فرصت شد، بخشی از نتایج آن 

نقشه راه ها و پیگیری مان در آن مقطع دو سه ساله را عرض خواهم کرد.
حقباشماست.بندهسوالرااصالحمیکنم.نکتهدرستیرااشاره
کردید.البتهاوایلاخبار،بیانگراینبودکهوزارت
اقتصادقراراستبرایبانکهاتعیینتکلیفکند
امابعداهمانطورکهاشارهکردیدمسیر،عوض
وقرارشدبانکها،خودشاننقشهراهبیاورندو
نقشهراهبانکسپه،ملی،ملتوتجارتدرمقطعی
کهحضرتعالیدروزارتخانهحضورداشــتید،

موردتاییدقرارگرفت.
معمارنژاد: همه بانک ها، موردتاییــد قرار گرفتند اما 
کتاِب این چهار بانک، تحت عنوان یک مجلد منتشر شد 
و فرصتی برای انتشار کتاب دوم مهیا نشد. البته کتاب 
دوم را آماده کردیم ولی چاپ نشد. در مستندی که در 
فروردین ماه 1۳98 منتشر و به بانک ها ارایه  کردیم، نیز 
نیامده بود که ما قرار است برای بانک ها، نقشه راه تدوین 
کنیم، چون نقشــه راه هر بانک را باید خود مدیران و 
پرسنل بانک، با همکاری مشاوران خود استخراج کنند 
زیرا ویژگی ها و مختصات هر بانک، ویژه خودش است و این طور نیست که ما 
بتوانیم برای همه بانک ها، یک نقشــه راه تنظیم کنیم. اصال نه امکانات برای 
نوشتن نقشه راه و نه دانش آن وجود داشت که برای 8 یا 9 بانک، نقشه راه در 

حوزه بانکداری دیجیتال بنویسیم.
بانکهادرحوزهعملیاتیچهاقداماتــیانجامدادند؟فارغاز
مصوبشدننقشهراهآنها،واقعیتایناستکهدربسیاریجاها،
حتیبرایبندهبهعنوانیکمخاطبکهبهطورتخصصیدراینحوزه
کارمیکنم،اتفاقعملیاتیسمتبانکهابهطورمحسوسرخنداد
کهدرککنیمبانکهاواقعابایکبرنامهمشخصبهسمتدیجیتالی
شدنحرکتمیکنند.علتاینموضوعوارزیابیتانازآنچیست؟

معمارنژاد:جنابعالی و خوانندگان این میزگرد و همه متخصصان امر، مطلع 
هستند که تحول دیجیتال، چیزی نیست که در یکی دو هفته یا یکی دو سال 
اتفاق بیفتد. در برخی موارد، چهار پنج سال زمان نیاز است تا تحول دیجیتال 
شروع شود. ما در همین مباحث با بانک ها، گزارشی را از دیلویت دریافت کرده 
بودیم که باید یــک minimum viable transformation را دنبال 
کنیم. در این زمینه، اگرچه کرونا برای ما و جامعه جهانی تبعات بدی داشت اما 
کاهش ارتباطات فیزیکی، منجر به این شد که بانک ها، محصوالت دیجیتالی 
خود را بیشتر گسترش دهند و پیشرفت هایی ایجاد شد. بانک ملت که همیشه 

جزو بانک های پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتال بوده 
است، در اواخر سال 98، اپلیکیشن فرابانک را عملیاتی کرد. االن مباحث بدون 
ضامن و وثیقه را مطرح می کنیم اما آن زمان، در این اپلیکیشــن، بین ۲۰ تا 
1۰۰ میلیون تومان با استفاده از اعتبارسنجی تسهیالت می دادند. اینکه شما 
چرا حرکت به سمت بانکداری دیجیتال را احساس نکردید، یک مقدار به این 
برمی گردد که کرونا، دستیابی به نقشه راه را طوالنی کرد. تصور ما این بود که تا 
اواسط سال 99 نقشه راه تنظیم خواهد شد و بانک ها حرکت خود را با پیاده سازی 
و اجرای پروژه ها شروع خواهند کرد ولی عمال در اردیبهشت و خرداد امسال، 
نقشه راه بانک ها را داشتیم که مشتمل بر یک سری پروژه ها و شرح خدمات آنها 
بود. امیدوارم بانک ها با توجه به اهمیت بانکداری دیجیتال، کار خود را بر اساس 

همین نقشه راه ادامه دهند.
اگراجازهبدهیدبخشیازاظهاراتتانرااصالحکنم.آنبخشکه
فرمودید»اپلیکیشنفرابانک«بانکملتبایدعرضکنماپلیکیشن

نیستبلکهیکسرویسدراینترنتبانکاینبانکاست.
معمارنژاد: بله درست است. 

البتهعددوامهمخیلیباالنیستواخیرادرتالشهستندتا
بین20تا50میلیونوامبدهند.درآنجاهمبانکملت،بهمشتریان
خودشبراســاسارزیابیواعتبارســنجیبهصورتناقصاقدام
میکند.بندهبااینکهمشــتری15سالهبانکملتهستم،بهدلیل
اینکهقبالتســهیالتیراازبانکنگرفتهبودمودیتاییازبندهدر
حوزهاعتبارسنجیشرکتایرانیاننبود،نتوانستمازوامبدونضامن
استفادهکنمامابرایگاماولواینکهاینارادهدربانکهاایجادشود،

خوببود.آقایساروخانی!حضرتعالینیزقبال
دربانکملتمشغولبهفعالیتبودهایدواالن
دربانکپاسارگادحضوردارید.تصوربرایناست
بانکهایخصوصیبهواسطهابعادکوچکترو
تخصصیکارکردننسبتبهبانکهایدولتیو
بزرگکشور،چابکترعملکنند.دروضعیت
فعلی،ارزیابیجنابعالیازبحثتحولدیجیتال

درنظامبانکیچیست؟
ســاروخانی:اجازه بدهید بنده ابتدا به موضوعی 
که اول بحث درباره حمایت آقای دکتر معمارنژاد از 
بانکداری دیجیتال اشاره کردید، گریزی بزنم. حمایت 
سازمان های دولتی و حاکمیتی به عنوان قانون گذار، 
برای پیشــرفت تکنولوژی بانکی یک ضرورت است. 
در سال های ۷8 یا ۷9 که استارت کربنکینگ در بانک 
ملت، مطرح و گروهی برای راه انــدازی کر آن بانک، 

تشکیل شد، اگر بسترهای مخابراتی فراهم نمی شد، آن کر شکل نمی گرفت. 
الزمه این کار، فراهم شدن بسترهای مخابراتی و مجهز بودن شبکه فیبر نوری 
در اقصی نقاط کشور بود تا کربنکینگ شکل بگیرد، چون اساس کربنکینگ با 
حمایت سیستم های مخابراتی کامل می شد. اگر بانکداری دیجیتال بخواهد 
سیر و سلوک خود را در کشــور ادامه دهد و به مرحله بلوغ برسد، رگوالتور و 
وزارت دارایی باید حمایت کنند، چون وقتی وارد بانکداری دیجیتال می شویم، 
به کسب وکارهای دیگر هم باید متصل باشیم و امنیت الزم را نیز داشته باشیم. 
در غیر این صورت، با نداشــتن امنیت دیجیتال، بانکداری دیجیتال به بلوغ 
نمی رسد. بنابراین ابتکار عمل آقای دکتر معمارنژاد، اگر در مسیر تکامل پنجره 
واحد قرار داشته باشد، کار بسیار شایسته ای است زیرا آن پنجره واحد، می تواند 
این بخش را کامل کند. اینکه بحث امضای دیجیتال یا اعتبارسنجی مشتریان، 
مطرح می شود، موید همین موضوع است. اگر سایر پنجره ها ناظر حسن اجرای 
این تکنیک نباشند، این کار ناقص می شود و نظام بانکی به تنهایی قادر نیست 
این فرایند را کامل کند. در زمینه ســیر تحول بانکداری، چندان کمک های 
دولتی نداشتیم، بلکه یک تکلیف و اجبار بود چون بانک ها ناگزیرند به سمت 
مشتری مداری بروند و چرخ دنده شان با چرخ دنده آن ور آب در همدیگر چفت 
است. بانک ها از سازمان های مالی نادر هستند که با دنیا ارتباط دارند، چه از نظر 
بانکداری بین الملل و چه از این نظر که آمد وشد توسط مشتریان از آن طرف آب 

به این سو، مرتبا در جریان است. بنابراین در مشتریان توقع ایجاد می شود که 
کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند و سرعت زمان ارایه  خدمات و امنیت بیشتر شود. 
از طرف دیگر، ما با رقبا مواجه هستیم، هم رقبای هم صنف و هم رقبای غیرصنف. 
االن فین تک ها و سازمان های فناوری بزرگ، رقبای ما هستند. اگر ساکت باشیم، 
ذی نفعان مان  را چه کار کنیم؟! ذی نفعان، ســهامداران، مشتریان، کارکنان و 
جامعه از ما توقع دارند. بنابراین برای توجه به شرایط رقابتی باید در سیر تحول 
بانک ها قرار بگیریم و از اتفاقات بانکداری دنیا دنباله روی کنیم. همچنین تغییرات 
محیطی مرتبا در جریان است و تکنولوژی در حال تحول است. زمانی تمرکز 
کار در شعبه بود و سپس به بانک متمرکز رسیدیم و از بانک متمرکز به سمت 
تلفیق یا آمیختگی کسب  وکار حرکت کردیم. بانک ها متوجه شدند اگر بخواهند 
فقط با کسب وکار خودشان اداره شوند، در مقابل رقبا، عقب می مانند. بنابراین با 
آمیختگی با سایر کسب وکارها، قدم برداشتند چون خواسته مشتریان، سهولت، 
سادگی و سرعت است. زمانی محصول تولید می کردیم و در بازار می فروختیم اما 
امروز خواسته و توقع مشتری، مطرح است. اقتصاد و وضعیت سیاسی - اجتماعی 
در حال تحول است. همه این ها دست به دست هم می دهد تا تحوالت نظام بانکی 
از بانکداری سنتی به سمت دیجیتال حرکت کند. آقای دکتر معمارنژاد به نکته 
درستی اشاره کردند که تغییر به سمت بانکداری دیجیتال، یک کار تکلیفی 
نیست. االن درگیر دوم سوم مشتری سنتی هستیم که چسبندگی آنها به شعبه 
زیاد است. تعداد کثیری از همکاران بانکی با تفکرات سنتی و شعبه ای داریم. 
جداسازی تفکر آنها از شعبه و اینکه مشتری با شعبه کاری نخواهد داشت، متصور 
نیستند. همچنین هنوز به نسلی که شعبه را به عنوان پایگاه دریافت خدمات 
 Z قبول نکند و انتظار خدمات فول غیرحضوری داشته باشد، یعنی همان نسل
نرسیده ایم. ما در حوزه بانکداری دیجیتال در دوران طفولیت هستیم و حتی در 
دوران بلوغ هم نیستیم و به همین دلیل، امروز نمی توانیم ارزیابی کاملی از آن 
داشته باشیم. در این سیر تحول، بعضی بانک ها، پیشرو، برخی میانه رو و بعضی 
دیگر، پسرو هستند. بانک ملت به دلیل ایجاد بسترهای تحول و جامعه مخاطب 
تحول پذیر و بانک پاسارگاد با فرآوری کردن و تعریف محصوالت برای سرزمین 
هوشمند پاد، به این سمت حرکت می کنند اما اینکه فکر کنیم به محض تعریف 
محصول، خریدار آن هم به سرعت پیدا می شود، این گونه نیست و ترویج آن باید 
تدریجی باشد. فکر می کنم سیر تحول بانکداری دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ طول 
می کشد و شاید در حوالی این سال، به بلوغ بانکداری دیجیتال برسیم. طبیعتا 
وجود شعبه، پرداخت دستمزد به پرسنل، اجاره غیرمنقول و سرمایه گذاری 
زیاد در شعبه برای بانک، هزینه است و رهاسازی از این هزینه، قابلیتی است 
که بانک ها ناگزیرند به آن سمت بروند و در غیر این صورت نمی توانند رضایت 
سهامدار را فراهم کنند. عالوه بر این ها، بانکداری دیجیتال، دستاوردهای دیگری 
مانند هوش مصنوعی دارد که در حوزه مالی و ستاد بانک ها، تحول ایجاد می کند.
همانطورکهآقایساروخانیبهدرستی
اشارهکردندوقتیازتحولدیجیتالدراقتصاد
صحبتمیکنیم،تمامارکاندولتبایددرقالب
پنجرهواحددرکنارهمدریکمسیرمشخص
حرکتکنند.حضرتعالیتاچندوقتپیشدر
بدنهدولتحضورداشــتیدوقطعاشنیدهاید
کهدربسیاریجاها،درگیرموازیکاریونبود
هماهنگیهستیم.مثالدرخصوصمستنداخیر
دربارهاحرازهویتغیرحضوریکهبهشورای
عالیپولواعتباررفــت،وزارتارتباطاتدر
شورایاجراییفناوریاطالعات،یکمستند
آمادهکردهودرشــورایعالیفضایمجازی،
مستنددیگریآمادهشدهومستندبعدیتوسط
آقایدکترتبریزیبهعنوانرییسکمیتهاحراز
هویتبانکداریدیجیتالبانکمرکزی،درتیرماه
سالگذشتهآمادهشدهکهموردقبولمعاونتفناوریهاینوینبانک
مرکزینیزقرارگرفت.متاسفانهاینموازیکاریها،نبودزنجیرهواحد
وعدمارتباطمناسبباعثگرفتاریمیشود.بهعنوانمثالدرحوزه
اعتبارسنجی،بانکقصدداردبدونضامن،بندهرااعتبارسنجیکند.
دیتایبندهوورودیوخروجیهایآن،اگردرآنبانکباشد،دسترسی
داردامااگرایندیتانباشد،چهکارکند؟چگونهمیتواندمیزاندرآمدیا
رفتارهایپرخطربندهراکهریسکبزرگیدرآیندهخواهدبود،ارزیابی
کند؟بااینمشکالت،فکرنمیکنمبتوانیمبهتحولدیجیتالبرسیم.
نظرشماچیست؟عملکرددولترادراینفضاچگونهارزیابیمیکنید؟
معمارنژاد:وقتی بحث فراگیری مالی مطرح شد، ما در دولت، مشغول تدوین 
یک استراتژی بودیم که معموال در آن استراتژی، نقش و جایگاه سازمان های 
مختلف دولتی در حوزه بانکی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای حوزه زیرساخت درخصوص فراگیری مالی مشخص 
می شد. البته نکته جنابعالی و دوستان درست است که موازی کاری زیاد است. 
بنده سال 1۳8۳، مسوول پروژه امضای الکترونیکی در وزارت بازرگانی بودم. 
همان زمان که بحث طرح تکفا مطرح بود، وزارت بازرگانی، دعوای عجیبی با 
بانک مرکزی داشت. آنها به دنبال مرکز ریشه جداگانه بودند و وزارت بازرگانی 
می گفت مرکز ریشه ما هستیم. این مشکل، هنوز بعد از 1۷ سال مرتفع نشده 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانبانکیکشورعنوانشد

بلوغ بانکداری دیجیتال در ایران، تا سال 2030 طول می کشد

محمدرضاساروخانیعباسمعمارنژاد

 ساروخانی: فکر می کنم سیر 
تحول بانکداری دیجیتال تا سال 
2030 طول می کشد و شاید در 

حوالی این سال، به بلوغ بانکداری 
دیجیتال برسیم. طبیعتا وجود شعبه، 
پرداخت دستمزد به پرسنل، اجاره 
غیرمنقول و سرمایه گذاری زیاد 
در شعبه برای بانک، هزینه است 
و رهاسازی از این هزینه، قابلیتی 
است که بانک ها ناگزیرند به آن 

سمت بروند

معمارنژاد: تحول دیجیتال، نه شروع 
آسانی دارد و نه پایان مشخص بلکه 

فرایند مستمر است. متاسفانه بسیاری 
از سازمان های ما، حتی بانک ها، قصد 
داشتند تحول دیجیتال را از فاز سوم 
یعنی پیاده سازی تغییر شروع کنند! ما 
فاز اول و دوم را به آن اضافه کردیم. 
وقتی قرار است از فاز سوم شروع 
کنیم، مانند همان مثال معروف »راه 
بینداز و جا بینداز« است و بسیار، 

هزینه ساز
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است. اخیرا در اخبار یا مستندات دیدم که بانک مرکزی اعالم کرده ما برای برخی 
اقدامات نظام بانکی به امضای الکترونیکی که منشا آن در بانک مرکزی باشد، 
نیاز داریم ولی برای بقیه می توانیم از همان امضای دیجیتالی که وزارت بازرگانی 
برای افراد منتشر کرده و در اختیار آنها قرار داده، استفاده کنیم. بعد از 1۷ سال، 
این حرف درستی است که دوستان به زبان می آورند؛ یعنی ناهماهنگی بین 
دستگاه های دولتی مختلف و عدم تامین زیرساخت ها در بسیاری موارد این 
مشکالت را ایجاد کرده است. متاسفانه این تصور اشتباه در نظام بانکی وجود 
دارد که وقتی صحبت از تحول دیجیتال می کنیم، نگاه بسیاری از افراد به سمت 
استفاده از فناوری های نوین در ارایه  خدمات بانکی می رود. این موضوع، یکی 
از اجزای تحول دیجیتال اســت. در تحول دیجیتال، اولین و مهم ترین نکته 
این است که مدل کسب وکار بانک باید مبتنی بر تجربه مشتری اصالح شود. 
االن بانک هایی داریم که هنوز خودشان نمی دانند بانکداری تجاری هستند یا 
تخصصی یا شخصی یا سرمایه گذاری یا شرکتی یا جامع؟! تا زمانی که مدل 
کسب وکاری را دقیقا مشخص نکنیم، مباحث دیگر مانند فرایندهای عملیاتی، 
تجربه مشتری و تحلیل رفتار مشتری برای تحول دیجیتال عقیم است. اقدام ما 
که خوشبختانه حداقل در سطح مدیران ارشد نظام بانکی فراگیر شد، این بود 
که در تحول دیجیتال، هم باید مدل کسب وکار را اصالح و تدقیق، هم فرایندها 
را بازمهندسی، هم به تجربه مشتری، توجه و هم از فناوری های نوین برای همه 
این ها استفاده کرد. در بحث احراز هویت الکترونیکی و دیجیتال، زمان رشد 
بورس در تابستان 1۳99، این موضوع توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
عملیاتی شــد و همان زمان، افراد مسن از روســتاها، احراز هویت دیجیتال 
می شدند که کد بورسی یا مانند آن دریافت کنند. بنابراین زیرساخت ها باید 
آماده شود. درباره اعتبارسنجی، نکته شما درست است. هنوز اطالعات ما درباره 
افراد، تشخیص و تعیین اعتبار آنها در سطح کشور یکپارچه نیست و این موضوع، 
از معضالتی است که باید به آن توجه کنیم. درباره نقشه راه اولیه بانک ها هم باید 
عرض کنم که ما از بانک ها خواسته بودیم ابتدا بلوغ یا آمادگی دیجیتال خود را 
اندازه گیری کنند که این کار بر اساس مدل های مختلف در حوزه هایی مانند 
راهبردها، داده ها، فرهنگ سازمانی و کارکنان، نوآوری، همسویی سازمانی، 
تجربه مشتری و نظایر آن انجام می شود. بلوغ دیجیتال در پنج مرحله قابل 
بررسی است. آن موقع، هنوز هیچ بانکی از مرحله دو جلوتر نرفته بود. بخشی 
از بانک ها هنوز در مرحله یک بودند و تعــداد اندکی از بانک ها، مرحله دوم را 
به تازگی ســپری می کردند. این موضوع را عرض کردم تا تاکید کنم فرایند 

تحول دیجیتال، طوالنی مدت است و معموال در هر 
سازمانی، در نظام بانکی باید چهار فاز موردتوجه قرار 
گیرد. فاز اول اینکه ما چه چیزی را می خواهیم تغییر 
دهیم. این تغییر در حوزه فناوری، فرهنگ سازمانی، 
نیازسنجی مشتری و مانند آن است که فاز یادگیری 
است. فاز دوم این است که چگونه قرار است این تغییر 
را انجام دهیم؛ یعنی سازماندهی کسب وکار، ساختار 
سازمانی، نیروی انسانی و مانند آن مهم است. فاز 
سوم پیاده سازی آن تغییر است که باید انعطاف پذیر 
باشد، شتابزدگی در آن نباشد و همه جوانب ساختار 
سازمان و سامانه ها در آن مورد توجه قرار گیرد. فاز 
چهارم بهبود مستمر است. بنابراین تحول دیجیتال، 
نه شروع آسانی دارد و نه پایان مشخص بلکه فرایند 
مستمر است. متاسفانه بسیاری از سازمان های ما، 
حتی بانک ها، قصد داشــتند تحول دیجیتال را از 
فاز سوم شروع کنند! ما فاز اول و دوم را به آن اضافه 

کردیم. وقتی قرار است از فاز سوم یعنی پیاده سازی تغییر شروع کنیم، عمال 
مانند همان مثال معروف »راه بینداز و جا بینداز« است که عمال بسیار هزینه ساز 
است. در مجموع، ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی، کامال صحیح است. 
علت این است که ما برای تحول دیجیتال در کشور، نقشه راه نداریم. وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات یا ســازمان فناوری اطالعات، آن پروژه ای را که 
با همکاری مرکز دیجیتال از قبل شروع کرده بود تا نقشه راه اقتصاد دیجیتال 
کشور را تنظیم کنند، نهایی نکرده اند یا هنوز نتایج آن استخراج نشده و بنده 
اطالعی از آن ندارم. اگر این اتفاق بیفتد، این ناهماهنگی ها باید در استراتژی ها 

و مستندات مرتفع شده باشد.
دربخشیازاظهاراتتانبهمشکل17سالهامضایدیجیتالبین
بانکمرکزیووزارتصمتفعلیاشارهکردید.مسوولیتآسیبیکه
همینیکموضوعبهمردموکشورواردکردودعوایدونهاددولتیکه
زیرمجموعهدولتهستند،باکیست؟چطورکشور،طی17-18سال،
معطلیکامضایدیجیتالاست؟!البتهاخیرااخبارخوبیمطرح
شدهولیهنوزاطالعرسانینشدهاست.امیدوارمبهزودی،نتیجه
وجزییاتتوافقاعالمشود.واقعاچرادربدنهدولت،بهعنوانیک
شهروندیاکارمنددولتبایدمنتظربمانیم؟تازههرهشتسالیکبار
همکهمعموالدولتهاعوضمیشوند،طیفجدیدبرسرکارمیآید.
اگرناماینکارراترکفعلبگذاریم،آیاقبولداریدبهکلاقتصادکشور
ومردمآسیبمیزندودرنهایت،بایدراهحلیبرایآنارایهشود.

نظرتانچیست؟
معمارنژاد: حتما درست است. جالب است بدانید مجری این پروژه، ابتدا در 
وزارت بازرگانی، در سال 1۳8۳، شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بود! 
ولی به خاطر همین اختالف نظر، مجبور شدیم با این شرکت، قطع همکاری کنیم 
چون موضوع، در آن زمان به اختالف بانک مرکزی و وزارت بازرگانی رسیده بود 
و کارها به خوبی پیش نمی رفت. فکر می کنم باید یک جایی باشد تا اختالف بین 
سازمان ها و دستگاه های دولتی را از بین ببرد. متاسفانه چنین نهادی را نداریم و 
اختالفات دامنه دار بین دستگاه های دولتی، از سالیان متمادی می ماند و مشکل، 
ایجاد می کند. یادم هست از سال 1۳8۳ به این سمت، مرتبا می گفتیم فرقی 

نمی کند چه کسی متولی این کار باشد بلکه این سرویس باید ارایه  شود. البته 
وزارت بازرگانی، کار خود را جلو برد و تا االن هم برای تعداد زیادی از افرادی که 
دنبال کار هستند و نیاز داشتند، امضای الکترونیکی صادر کرده است. مهم این 
است که االن نظام بانکی و بانک مرکزی ما، همان امضای الکترونیکی وزارت 
صمت فعلی و وزارت بازرگانی قبلی را بپذیرد تا مشکل برطرف شود. یادم هست 
به ایرلند رفته بودیم تا این فناوری را وارد کنیم. آن زمان فکر می کردیم فناوری 
امضای الکترونیکی، بسیار مهم است و 8۰ درصد قضیه، فناوری است و ۲۰ درصد 
بقیه موارد است اما در جلسات، به این جمع بندی رسیدیم که ۷۰ درصد امضای 
الکترونیکی، فرایندها، قوانین و مقررات و روال هایی است که تعریف می کنیم و 
حدود ۳۰ درصد آن، فناوری و تکنولوژی است. ما طی این 1۵ - 1۶ سال، گرفتار 
این روال ها و فرایندها برای امضای الکترونیکی بوده ایم و امیدواریم این مشکل، 

حل شود.
جنابعالیبهعنوانکسیکهدراینحوزهمسوولیتداشتیدواز
ابتدایاینماجراتااالندرجریانهستید،لطفابفرماییداصلدعوا

چهبود؟!
معمارنژاد: اصل دعوا این بود که بانک مرکزی می گفت اگر قرار است ما در نظام 
بانکی، بر مبنای امضای الکترونیکی، خدمات ارایه  کنیم، آن امضای الکترونیکی 

را باید خودمان منتشر کنیم.
خبوزارتصمتفعلیکهخارجازدولتنیست.

معمارنژاد: ما هم همین حرف را می زدیم. بنده آن زمان، کننده وزارت بازرگانی 
در این پروژه بودم و آقای جهانگرد هم مسوول طرح تکفا بود. آقای دکتر شهریاری 
هم آمدند و دوباره همین بحث، ادامــه پیدا کرد. همین نکته ای که االن بانک 
مرکزی پذیرفته، اگر 1۰ یا 1۵ سال قبل پذیرفته بود، بسیاری از زیرساخت های 
امضای الکترونیکی حل می شد و به راحتی می توانستیم از امضای الکترونیکی 

در نظام بانکی استفاده کنیم.
آیااینموضوع،ازبابتدرآمدیکهاینحوزهمیتوانستایجاد

کند،بحثزرگرینبود؟!
معمارنژاد: خیر به نظرم بحث درآمدی نبود. نگاه ســازمانی یکی از ایرادات 
اساسی در کشور ماست؛ یعنی سازمان ها به جای اینکه نگاه ملی داشته باشند، 
نگاه سازمانی دارند. وقتی نگاه و تعصب سازمانی داشته باشیم، نتیجه این است 
که مردم آن خدمت را در موعد مقرر دریافت نمی کنند. پروژه امضای الکترونیکی 
در سال های 1۳8۲ و 1۳8۳ تعریف شده اما هنوز در نظام بانکی کشور، امضای 
الکترونیکی استفاده نمی شود. آن زمان ما باید یک گواهی 
ریشه  داشتیم و چند مرکز میانی. به بانک مرکزی و نظام 
بانکی می گفتیم مرکز میانی خودش را راه اندازی کند اما 
آنها معتقد بودند باید یک مرکز ریشه برای نظام بانکی 
درست کنند. اختالف از اینجا شروع شد و حاال بعد از 1۷ 

سال، در حال حل وفصل شدن است.
اگرماجرا،بحثدرآمدیبود،خوشحالتر
میشدمتااینکهایننگاهودعوا،بهخاطرمسایل

سیاسیباشد!
معمارنژاد:به نظرم بحث درآمدی نبود چون این موضوع، 
بحث درآمدی ندارد. کارمزد نیســت که بگوییم درآمد، 
زیاد است. حداقل در زمان حضور و مسوولیت ما، بحث 
درآمدی مطرح نبود بلکه تعصبات سازمانی وجود داشت.
آقایســاروخانی!لطفاجنابعالیبفرمایید
همینیکموضوعخاص،چهآسیبیبرنظامبانکی
کشورواردکرد؟امروزوقتیازتحولدیجیتال

صحبتمیکنیم،اینچالشهاخندهدارنیست؟
ساروخانی: وقتی نگاه حرفه ای خصوصی با نگاه دولتی تلفیق می شود، حاصل 
آن، همین است. دولت، نگاه کسب وکاری و سود و زیان ندارد و به همین دلیل، 
زمان برایش مهم نیســت در حالی که برای بانک ها مهم است وقتی پروژه ای 
تعریف می کنند، آن پروژه در چه زمانی به ثمر برســد. اگر امضای دیجیتال 
نباشــد، نئوبانک، فرابانک، پاد وغیره ابتر است چون قرار اســت ما پروژه ای 
تعریف کنیم که A تا Z آن غیرحضوری و مجازی باشــد. بعد به احراز هویت 
می رسیم که بانک مرکزی اعالم کرده احراز هویت را نمی توان مجازی انجام 
داد. در این وضعیت، باز هم مشتری باید به شعبه مراجعه کند! االن نئوبانکی 
مانند بلوبانک و عناوین مختلف دیگر مطرح اســت که شعبه و ایستگاهی در 
اقصی نقاط کشــور ندارند. در این حالت، مثال فردی در یک نقطه ایران قصد 
دارد در سرزمین هوشمند پاد پاسارگاد، افتتاح حساب کند. وی باید فرم هایی 
را از طریق سایت تکمیل کند. در این مسیر، می توان چک برگشتی و مطالبات 
معوق را کنترل کرد تا اینکه فرد به مرحله امضا می رسد که در این حالت مثال 
فردی که در میناب زندگی می کند، باید به شعبه بانک پاسارگاد در بندرعباس 
برود تا امضای فیزیکی انجام دهد و برای تایید توسط بانک، احراز هویت شود! 
این در حالی است که در بانک های خصوصی، تکنیک ها اینقدر باکیفیت شده و 
ارتقا پیدا کرده که احراز هویت دیجیتال از آن، عقب افتاده است. ما محصولی را 
در بانک پاسارگاد به نام ویدئوبنکینگ داریم تا هر وقت، مشتری که در هر نقطه 
کشور از محصوالت سرزمین هوشمند پاد استفاده می کند، با ابهام مواجه شد، 
از این تکنیک استفاده کند و با بانکداری که در تهران به خاطر همین موضوع، 
حضور دارد و به خوبی مشتری را از روی کد ملی، شماره مشتری، شماره موبایل 
و چهره اش، احراز هویت می کند، ارتباط برقرار کند. وقتی دوستان ما این دمو را 
ارایه  می دادند، خودم لذت بردم و مشاهده کردم چقدر این روش برای مشتری، 
خوشحال کننده است که بدون مراجعه به بانک و حل مشکل، با مکانیزم معینی 
با کاربر ارتباط برقرار کرده و به خوبی وی را احراز هویت می کند. در این حالت، 
بانک اطمینان می یابد وی همان فردی اســت که صاحب حساب و متقاضی 
دریافت یک خدمت است. فاصله ما در بانکداری الکترونیک با دنیا خیلی کم 
است. البته تحریم ها از یک جهت برای نظام بانکی، خیر و برکت داشت و موجب 

شد متخصصان ما این پکیج اعم از کربنکینگ و تکامل بانکداری الکترونیک را به 
طور کامل، با دست پرتوان خودشان انجام دهند. اگر این فرایند تکامل بانکداری 
برعهده خود بانک ها گذاشته شود، آنها قادرند این کار را انجام دهند، چون در 
بسیاری از مواقع، بانک مرکزی، دنباله رو بانک ها بوده و بانک ها، پیشرو بوده اند. ما 
زمانی در بانک ملت، در زمینه شناسایی ذی نفع واحد مشکل داشتیم و ناگهان 
گروهی از مشتریان به هم پیوسته به لحاظ مالی و مدیریتی، به شعب مختلف 
مراجعه کرده و تســهیالت دریافت کردند. زمانی متوجه  شدیم که خسارت 
هنگفت و مطالبات بزرگی اتفاق افتاده و فهمیدیم فقط یک نفر، دنبال این 1۰ 
شرکت می آید! بنابراین شناسایی ذی نفع واحد را در سال های 8۳ و 84 مدنظر 
قرار دادیم و خودمان به دنبال تهیه نرم افزار ذی نفع واحد رفتیم اما همان طور که 
در بحث پنجره واحد عرض کردم، مشاهده کردیم نمی توانیم این پکیج را کامل 
کرده و باید تغییرات شرکت ها را از اداره ثبت اسناد دریافت کنیم. با این اداره، 
مذاکره کردیم که گفتند سیستم ما دستی است و قادر نیستیم اطالعات تغییراتی 
که در هیات مدیره شرکت ها و سهامداری آنها اتفاق می افتد، در اختیار شما قرار 
دهیم. بنابراین سود و زیان را محاسبه کردیم که از این بابت، به طور مثال، 1۰ 
میلیارد تومان در آن زمان، خسارت می دیدیم. از این رو به اداره ثبت اسناد گفتیم 
ما هزینه را پرداخت می کنیم و شما تکنیک ها را آماده کنید تا تغییراتی که اتفاق 
می افتد، به صورت اتوماتیک در اختیار ما قرار گیرد که این کار انجام شد. فایده 
این کار برای نظام بانکی، بسیار زیاد و به همین دلیل نسبت به این موضوعات 
بسیار حساس است، چون بحث سود و زیان مهم است. ما فردا، با نسل Z مواجه 
هستیم که عالقه مندند صفر تا صد کار را در بستر مجازی انجام دهند اما ما باز 
هم می گوییم باید بخشی از آن در بانک به صورت حضوری انجام شود و امضای 
فیزیکی و احراز هویت حضوری داشته باشد، در حالی که این ها نقض غرض است 
و باالخره مشتری، متوجه می شود این کار، به صورت کامل اجرا نمی شود. ذات 
بخش خصوصی با نظام های دولتی و ادبیات تولیدی مغایر است. زمان و مکان 
برای دولتی ها چندان مهم نیست ولی در بخش خصوصی، کار با سرعت زیاد و 
کیفیت خوب انجام می شود چون عالقه مندند به رضایت مشتری که اهمیت 

فوق العاد ه ای دارد، دست پیدا کنند.
متاسفانهدرکشور،دربسیاریازسخنرانیها،درحوزهدیجیتالی
شدناقتصاد،حرفهایشیکوزیبامیزنندمبنیبراینکهاگراقتصاد
رادیجیتالیکنیم،میتواندبسیاریازمشکالتکشورراحلکند.
اینکهدوستانفقطدربارهآنصحبتمیکنندامادرحوزهعملیات

واجراگامبزرگیاتفاقنمیافتد،علتچیست؟
بخشخصوصیهماخیرابادولتهمراهشده،
هرچندشایدتقصیرینداشتهباشد،چوندر
بسیاریازموارد،مسوولیتهابرعهدهدولت
استوبایدزنجیرهاینمسیررادرستکندو
بخشخصوصینیزهمراهیکندوســرویس
بدهد.دراینوضعیتفعلیکههمیشهدر»نقطه
حساسکنونی«قرارداریم!بهترنیستبهجای
سخنرانی،اقداماتعملیانجامدهیم؟راهحل

چیست؟
معمارنژاد:عالوه بر نقطه حساس کنونی، می گوییم 
باید یک »کار اساســی« انجام دهیــم و تعبیر »کار 
اساسی« هم به این معناســت که کاری انجام ندهیم! 
مثال عرض می کنم. فکر می کنم سال گذشته در شورای 
عالی مبارزه با پولشویی، اینکه خدمات پایه بانک ها به 
صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارایه  شود، در وزارت 

اقتصاد و در دولت هم تصویب شده بود، با این حال، این مصوبه حتما تایید رییس 
قوه قضاییه را الزم داشت. این موضوع، مدت ها در قوه قضاییه مانده بود تا اینکه 
در یک جلسه، بنده و آقای محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی، خدمت آقای 
زارع پور رفتیم که االن وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هســتند و آن زمان، 
معاون فناوری قوه قضاییه بودند. آقای زارع پور را از قبل می شناختیم زیرا قبل 
از آن، رییس مرکز توسعه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودند. این 
موضوع را در یک جلسه 1.۵ ساعته یا بیشتر توضیح دادیم و از ایشان خواستیم 
که رییس قوه قضاییه آن را تایید کند. خوشبختانه االن به جایی رسیده که طی 
یکی دو هفته گذشته تصویب شد. حاال شما می فرمایید چرا در حوزه اقتصاد 
کشور، مدام حرف می زنیم؟! فکر می کنم ما چه در داخل دولت و چه خارج از 
دولت، هر کاری را که قرار است به نتیجه برسانیم، باید در قالب یک پروژه به آن 
نگاه کنیم. وقتی به شکل پروژه نگاه کنیم، ابتدا و انتها، زمان، شرح خدمات، 
نتیجه و ابزار و لوازم دارد. وقتی کارها را به شکل پروژه نمی بینیم، نهایت این 
می شود که معلوم نیست نتیجه بگیریم یا نگیریم. نکته دیگر اینکه االن بیش 
از دو سال است که تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند کشور، 
در وزارت ارتباطات به عنوان متولی و شورای اجرایی فناوری اطالعات پیگیری 
می شود اما هنوز مستند آن نهایی نشده اســت. وقتی این مستند را نداریم، 

می گوییم این کارها، هیچ کدام به نتیجه نرسیده یا عقب است.
فرضکنیمشورایاجراییفناوریاطالعاتکشور،اینمستند
ونقشهراهراآمادهکند.بهنظرشــمادستگاههایدیگرآنراانجام
میدهند؟آیاوزارتارتباطات،ضمانتوقدرتاجراییدارد؟بنده
فکرمیکنماولاینکهموازیکاریزیادشدهودوماینکهاگرفرداصبح
شورایاجراییفناوریاطالعات،مستندراانجامدهد،باچهضمانت

اجرایی،دوستانآنرااجرامیکنند؟
معمارنژاد: ببینید رییس شورای فناوری اطالعات، رییس جمهوری است و 
دبیرخانه شورای فناوری اطالعات در وزارت ارتباطات است. بنابراین وقتی این 
مصوبه بیرون می آید، مصوبه دولت است و رییس جمهور، به عنوان رییس شورای 
فناوری اطالعات کشور، آن را تنظیم کرده است. البته همه چیز را هم نباید به 
گردن دولت انداخت. قوانین و مقررات ما هم نیازمند اصالح هستند تا خودمان را 

برای ورود به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند آماده کنیم. حتما باید قوانین و 
مقررات از طرف مجلس شورای اسالمی، تدقیق و آنجا که الزم است اصالحات، 

انجام شود تا آن را پیگیری کند.
نکتهشــمادرستاستاماچهکسیمیســنجدکهاولویت
چندماســت؟خودتانبهتبصره۳قانونمبارزهباپولشوییاشاره
کردید.اسفند1۳99،تبصره،اصالحومقررشدممنوعیتبرداشته
شود،مشروطبراینکهیکدســتورالعملارایهشودتااصالحالزم
صورتگیرد.تدویندستورالعمل،برعهدهوزارتصمتوارتباطات
قراردادهشدتاازشورامصوببگیرند.فعالکههمهدوستانژست
میگیرندکارمابوده!دربارهمصوبهایکهاعالمشد،جلسهایدر24
بهمنماهبرگزارشــد،هنوزمتنمصوبهوپیشنویسدستورالعمل
همینموضوعمشخصکههمهنظامبانکیهممنتظرآنبودند،بیرون
نیامدهاست!مطلبیرادرسایتمرکزاطالعاتمالیوزارتاقتصاد
پیداودرگروهواتساپوخدمتحضرتعالیهمارسالکردم.این،
برایاولینباربودکهیکمتنمصوبهقانونیکهمحرمانهنیست،به
صورتناقصبارگذاریشده،هرکستفسیرخودشرامیکندوهمه
منتظرندمصوبهیادستورالعملاصلیبیایدتاتعیینتکلیفشود.این
چهروشحکومتداریومملکتداریاستکهمردمنزدیکبهدو
سالجانخودشانرادرایامکروناازدستدادندامامایکمصوبهرا
بعدازدوسالدرشوراتصویبمیکنیم.واقعااینکار،خیلیسخت
بود؟!باتالشآقایدکترتبریزیوتیمشاندرکمیتهبانکمرکزی،
تیرماه1۳99،مستنددستورالعملتوسطبانکمرکزیآمادهشد
اماازآنطرف،مسوولیتبرعهدهوزارتصمتووزارتارتباطات
بود.بااینحال،اینسهنهاددرکنارهمقرارنگرفتندکهمثالبانک
مرکزیبگویداگراینمستنداولویتشمانیست،اولویتماستوآن
رادرکمیتههایکارشناسیباهممصوبکنندوسپسبهشوراارسال
شودتامصوببگیرند.واقعاچنددرصِدتاوانجانمردموکارمندان
بانکهایکشوردرایامکرونابههمینمشکلاحرازهویتبرمیگردد
کهتازهاالنبهسمتحلشدنمیرود؟البتهبهخاطرهمینمصوبههم

خداراشاکریم.
معمارنژاد: بنده هم موضوع را پیگیری کردم. دوستان مرکز مبارزه با پولشویی 
گفتند این مصوبه و دستورالعمل مربوطه، احتماال ظرف یکی دو روز آینده توسط 
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ خواهد شد که با همه 
تاخیرها، جای خوشحالی دارد و امیدوارم هماهنگی 
بیشتر در این دولت و هماهنگی بین دولت، مجلس و 
قوه قضاییه، به پیشبرد کارها کمک کند و مردم از این 
خدمات، بیشتر استفاده کنند. در این زمینه بد نیست 
به بحث بانکداری دیجیتــال درون بانک ها برگردیم. 
بنده چند آموخته از نقشــه راه بانک ها را خدمت تان 
عرض می کنم. نکته اول اینکه در بحث تحول دیجیتال، 
چالش رهبری داریم؛ یعنی در بانک ها، مدیر ارشد بانک 
باید رهبری تحول دیجیتال را برعهده بگیرد. بنده یکی 
از مواردی که در زمان حضور در وزارت اقتصاد پیگیری 
می کردم، این بود که حتما در هیات مدیره بانک ها، یک 
عضو مسلط بر فناوری اطالعات وجود داشته باشد تا 
مباحثی مانند تحول دیجیتال را پیگیری کند. متاسفانه 
در بسیاری از بانک ها، این کار، به مدیران میانی واگذار 
می شــود و آنها هم به پایین تر واگذار می کنند و این 
موضوع، ابتر می ماند. بنابراین یکی از درس آموخته ها این است که در حاکمیت 
قضیه باید حتما مدیریت ارشد بانک ها دخیل باشند. نکته دوم اینکه بین بخش 
فناوری و کسب وکار، همیشه هماهنگی کامل وجود نداشت و هرکدام توپ را به 
زمین دیگری شوت می کرد. مثال وقتی می گفتیم چرا سیستم این گونه است، 
بخش کســب وکار می-گفت فناوری، مقصر است و بخش فناوری معتقد بود 
کسب  وکار، به درستی، موضوع را تعریف نکرده است! بنابراین در بحث تحول 
دیجیتال، یکپارچه کردن کسب وکار و فناوری مهم است؛ یعنی باید توجه شود که 
افراد فنی و کسب وکار، هر دو یک هویت دارند و متعلق به یک بانک هستند. نکته 
سوم اینکه چه کسی باید این تحول دیجیتال را در بانک، عملیاتی کند؟ پاسخ، 
کارکنان بانک ها هستند. پس باید با آموزش، فرهنگ  سازمانی را در بانک ها، به 
فرهنگ دیجیتالی تبدیل کنیم و مشتری مداری باید در خون کارکنان بانک ها 
باشد تا خدمات دیجیتالی را ارایه  کنند. سلسله مراتب طوالنی بانک ها، موجب 
می شود قادر به تصمیم گیری و اقدام سریع نباشند. نکته چهارم مشارکت است. 
در کشور ما، وضعیت همکاری، مشارکت و شراکت، مناسب نیست. ما یک سری 
فین تک، استارت آپ مالی و بانک داریم. قرار نیست بانک ها همه اقدامات مربوط به 
تحول دیجیتال و خدمات دیجیتالی را خودشان انجام دهند بلکه باید از فین تک ها 
و استارت آپ های مالی که اپلیکیشن های خوبی دارند و خدمات بسیار خوبی هم 
ارایه  می کنند، استفاده کنند. بنابراین باید فرهنگ مشارکت، شراکت و همکاری 
در بانک ها نهادینه شود و استارت آپ ها هم بتوانند این کار را پیگیری کنند و 
جلو ببرند. البته نکته جنابعالی مبنی بر اینکه باید یک هماهنگی ملی برای ارایه  
خدمات داشته باشیم، درست است. نمی دانم دوستان، کتابی که در آن نقشه راه 
چهار بانک ارایه  شده، مالحظه کرده اند یا خیر. فکر می کنم فایل آن در سایت 
وزارت اقتصاد وجود دارد اما اگر وجود نداشت، می توانم فایل را در اختیار دوستان 
قرار دهم. ما در تحول دیجیتال، یک پارادایم شیفت داریم؛ یعنی نگاه مدیران 
ارشد، میانی و کارکنان ما به موضوع خدمات باید تغییر پیدا کند و اساس این کار، 
باید در استراتژی های سازمان دیده شود. فکر می کنم در این کتاب و آن مستند، 

توانستیم این موضوع را در نظام بانکی فراگیر کنیم.

ساروخانی: ما فردا، با نسل Z مواجه 
هستیم که عالقه مندند صفر تا صد 
کار را در بستر مجازی انجام دهند 

اما ما باز هم می گوییم باید بخشی از 
آن در بانک باشد و امضای فیزیکی و 
احراز هویت حضوری داشته باشد. 
این ها نقض غرض است و باالخره 

مشتری، متوجه می شود این کار، به 
صورت کامل اجرا نمی شود. ذات 

بخش خصوصی با نظام های دولتی و 
ادبیات تولیدی مغایر است

معمارنژاد: متاسفانه این تصور 
اشتباه در نظام بانکی وجود دارد 

که وقتی صحبت از تحول دیجیتال 
می کنیم، نگاه بسیاری از افراد به 

سمت استفاده از فناوری های نوین 
در ارایه  خدمات بانکی می رود. 

این موضوع، یکی از اجزای تحول 
دیجیتال است. در تحول دیجیتال، 
اولین و مهم ترین نکته این است که 
مدل کسب وکار بانک باید مبتنی بر 

تجربه مشتری اصالح شود
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 نگرانی های موجهی درباره اســتفاده از صفحه نمایش 
رسانه های دیجیتال برای کودکان خردسال وجود دارد اما 
از این دوران، می توان برای ارتقای سواد، علوم و یادگیری 
ریاضی استفاده کرد. کودکان خردسال، یادگیری را در 
زمینه های فیزیکی مختلفی از جمله خانه و مدرسه و البته 
در فروشگاه مواد غذایی و پارک محله شان تجربه می کنند. 
رسانه های دیجیتال، برنامه ها، فیلم ها، بازی ها و آهنگ ها، 
جذاب و سرگرم کننده هســتند و زمینه دیگری فراهم 

می کنند که می توان از آن برای یادگیری استفاده کرد. 
کودکان خردســال معموال روزانه حدود دو ســاعت از 
رسانه های دیجیتال استفاده می کنند که البته این میزان 
از زمان شروع محدودیت های کووید 19، افزایش یافته 
است. به جای نگرانی درباره مدت زمان استفاده کودکان 
از رســانه های دیجیتال، معلمــان و والدین، می توانند 
اطمینان حاصل کنند این زمان به خوبی ســپری شده 
است. این کار با رسانه های آموزشی طراحی  شده باکیفیت 
شروع می شود. برنامه های با کیفیت در سراسر حوزه های 

محتوایی از جمله سواد، علوم و ریاضیات وجود دارد.
تحقیقات، بســیاری از مســیرهایی را که بزرگساالن 
می توانند از رسانه های دیجیتال برای تقویت یادگیری 
کودکان استفاده کنند، برجسته کرده است. رسانه های 
دیجیتال، منبع خوبی برای یادگیری از راه دور هستند 
زیرا اشتراک گذاری صفحه در طول کنفرانس ویدیویی و 
برنامه های دونفره، تعامالت سرگرم کننده و در عین حال 
آموزشی را فراهم می کنند. در اینجا راهکارهای عملی و 
تکنیک های کاربردی که معلمان و والدین می توانند با 
استفاده از رسانه های دیجیتال، یادگیری را تشویق کنند، 
شامل مهارت های کلیدی ســواد پیش دبستانی مانند 
واژگان، تشخیص حروف/ صدا و نیز مهارت های گفتمانی 

مانند رعایت نوبت در صحبت، ارایه شده است.
1.اقداماتآمادهسازیراانجامدهید

رســانه های دیجیتال زیادی وجــود دارد و همه آنها، 
باکیفیت نیستند. برای شناسایی منابعی که مهارت ها 
و محتواهایــی را با روش های جالب و ســرگرم کننده، 

هــدف قــرار می دهند کــه قصــد داریــد روی آنها 
 تمرکــز کنید، مدتــی را با یــک منبع خــوب، مانند

Common Sense Media یــا  فهرســت 
رســانه های دیجیتال کــودکان، مــورد تاکید انجمن 
کتابخانه های آمریکا، ســپری کنید. یک برنامه تعاملی 
 PBS Kids Play and Learn Science مانند
 می تواند افراد بدون انگیزه را درگیر و آنها را تشویق کند 
تا از طریق فعالیت هایی مانند ســاختن انواع سایه ها با 
استفاده از خورشید یا چراغ قوه، یا لباس پوشیدن برای 

آب و هوای مختلف، مطالعات خود را گسترش دهند.
2.باهمدیگردررسانههامشارکتکنید

در حالی که کودکان می توانند از تماشای یک ویدیو یا 
بازی، اقدامات زیادی بیاموزنــد، هدفمند کردن توجه 
آنها، تاثیر این تعامالت را افزایش می دهد. شما می توانید 
واژگان یا مفاهیم جدید را بررسی کرده، عبارات را دوباره 
بیان کنید یا از ســواالت باز، برای گســترش یادگیری 
کودکان یا ایجاد ارتباط با چیزهایی که قبال می دانستند، 
استفاده کنید. برای مثال، با استفاده از برنامه »قطره ها«، 
می توانید واژگان جدید را جســت وجو کنید. این امر به 
گسترش دایره رو به رشد واژگان فعال کودک و همچنین 
دانش پیش زمینه که باید برای فعالیت های آینده از آنها 

استفاده کند، کمک می کند.
۳.فرصتهایســوادآموزیرادرفعالیتهای

روزمرهبیابید
کلمات و حروف همه جا هستند. سواد فقط به کتاب ها 
محدود نمی شود. شما می توانید در مسیر پارک، به حروف 
و واژگان اشاره کنید یا وقتی با اشیای آشنا در رسانه های 
دیجیتال روبه رو می شــوید، از واژگان جدید اســتفاده 

کنید. برای مثال، اگر بچه ها عاشــق حیوانات هستند، 
»ماجراجویی آالسکایی مولی دنالی« را امتحان و به آنها 
کمک کنید یادداشــت های مربوط به حیوانات خود را 
بسازند و آنچه را که مولی در سفر در اطراف آالسکا یا آنچه 

در بیرون از پنجره می بیند، مستند کنند.
4.تشویقوالدینبرایمشارکت؛تخصصکودکان

رابشناسید
والدین، اولین معلمان کودکان هستند و بهتر می دانند 
فرزندان شــان چه کاری می توانند انجــام دهند و کجا 
مشــکل دارند. فعالیت های خود را به خانه بفرســتید 
 تا والدیــن انجام دهند. بــرای مثال، برنامــه ای مانند 
Map Adventures را توصیــه کنیــد که به دو 
نفر امکان می دهد نقشــه ها را پیمایش کنند و با هم از 
مکان های دیدنی دیدن کنند. بر این اســاس، در حین 
بازی با برنامه، برای والدین، نقش خاصی لحاظ می شود 
و به آنها اجازه می دهد تا بازی را برای فرزند خردســال 
خود مدل کنند. اگر درباره آب و هوا صحبت و با کودکان، 
خورشید و ابرها را مشاهده می کنید، والدین و کودکان را 
تشویق کنید تا یک مجله Shadows داشته باشند 
تا بتوانند آنچه را که می بینند، مســتند کنند. توصیه 
دیگر، برنامه علمی اولیه Plants Journal اســت 
که اســتفاده از ابزار دوربین روی تبلت یــا تلفن برای 
ثبت رشــد گیاه از کودکان را شامل می شود. همچنین 
می توانید از والدین بخواهید رسانه های دیجیتالی  پیشنهاد 
کنند که فرزندان شــان از آن لذت می برنــد و آنها را به 
کالس درس دعوت کنند تا نشان دهند چگونه فرزندان 
 خود را با این رســانه ها با روش های فرهنگی مناســب 

درگیر  کنند. 

5.خانوادههاراتشویقکنیداززبانهایمادری
خوداستفادهکنند

بســیاری از مهارت هــای اولیــه گفتــاری و ســواد، 
به زبان هــا منتقل می شــوند. عــالوه بر ایــن، ایجاد 
ارتبــاط بــا دانش قبلــی کــودکان، باعث می شــود 
مفاهیــم و کلمــات جدید بهتــر در ذهن شــان باقی 
 بمانند. برخــی از منابع برای کودکان خردســال مانند 
Peep and the Big Wide World، شامل همه 
ویدیوها، بازی ها و پشــتیبانی والدین و معلمان، به زبان 
اسپانیایی و انگلیسی است. آهنگ ها به طور خاص یک 
مســیر عالی برای کمک به کودکان در یادگیری واژگان 
جدید هستند. از خانواده ها، نام آهنگ های موردعالقه  به 
زبان مادری شان را بپرسید و آهنگ های ضبط شده را به 

صورت آنالین جست وجو کنید. 
6.سواالتبازبپرسیدومنتظرپاسخبچههاباشید

کودکان، مهارت های نوبت گیــری و مکالمه را از طریق 
مدل سازی یاد می گیرند. معلمان و والدین می توانند از 
تماشای ویدیوی مشترک یا بازی، به عنوان زمانی برای 
تمرین نوبت گیری، استفاده کنند. پس از مشاهده موارد 
جالب، در مورد آن بپرسید و منتظر پاسخ باشید. در لحظه 
جالب بعدی در ویدیو یا بازی، کودکان را تشویق کنید تا 
از شما سوالی بپرسند و سپس منتظر پاسخ شما بمانند. 
حتما بعد از پرسیدن ســوال، مکث کنید تا زمان کافی 
برای فکر کردن بچه ها درباره پاسخ آنها فراهم شود. حتی 
می توانید با زمان بندی، مکث ها آن را به یک بازی تبدیل 
 کنید تا ببینید چه کســی با یک شریک مکالمه خوب، 

»برنده« است.
7.براساسعالیقکودکانکارکنید

وقتی رســانه ها به عالیق و تجربیات کــودکان متصل 
می شوند، بچه ها بهتر یاد می گیرند. مهارت های نوشتاری 
اطالعاتی را با شــرکت در جســت وجوی آنالین برای 
رسانه های دیجیتالی با توجه به عالقه مندی کودکان ایجاد 
کنید. اگر بچه ها بگویند می  خواهند درباره بچه مارمولک ها 
مطالعه کنند، می توانید عکس ها، نقاشــی ها، فیلم ها و 
داستان هایی در مورد آنها پیدا کنید. این موضوع از طریق 
گوگل، یوتیوب یا فهرست های آنالین کتابخانه محلی 
شما میسر می شود. والدین و مربیان، اغلب درباره استفاده 
کودکان خردسال از رسانه های دیجیتال نگران هستند. 
با این حال، مانند هر موضوع دیگر، اعتدال و انتخاب مواد 
تشکیل دهنده مناسب همه، تفاوت هایی را به همراه دارد.

تاثیر مثبت رسانه های دیجیتال بر یادگیری کودکان

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: افزایش تعرفه های پستی از اولین روزهای 
سال 14۰1 اتفاق می افتد و امیدواریم بخشی از مشکالت پستی را حل کند.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در آیین افتتاح 
سیستم سورتینگ هوشمند مرکز تجزیه و مبادالت کشور با بیان اینکه یکی از 
مواردی که می تواند به رضایتمندی همکاران پستی در زمینه معیشت شان کمک 
کند، بحث تعرفه های پستی است، گفت: در دو سال و نیم گذشته تعرفه های پستی 
تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که شاهد تورم های 4۰ و ۵۰ درصدی بودیم. االن 
هزینه هایی که برای ارسال بسته های پستی انجام می شود، بیش از تعرفه های پستی 
است که پرداخت می کنند. وی با بیان اینکه تعرفه های پستی نیازمند بازنگری بوده، 
افزود: در ماه آبان در کمیسیون تنظیم مقررات، جلسه هایی مربوط به تعرفه برگزار 
شده و بحث افزایش تعرفه، آزادسازی و رقابتی کردن آنها را به تصویب رساندیم، 
اما اعالم عمومی نکردیم چون دولت اعالم کرده بود که هرگونه افزایش قیمت باید 
عالوه بر مراجع تخصصی خودش باید در ستاد تنظیم بازار هم تصویب شود، در 
نهایت هم دولت تصمیم گرفت تا پایان سال افزایش قیمتی از سوی دولت اتفاق 
نیفتد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: در اولین روزهای سال 14۰1، این 
افزایش تعرفه محقق خواهد شد که قطعا کمک می کند برخی از مشکالت شرکت 
ملی پست حل شود، اما با بهینه سازی و افزایش بهره وری و استفاده بهتر از فناوری 
می توان هزینه های تمام شده را کاهش داد و از این طریق بخشی از مشکالت شرکت 
پست حل می شود. ســختی کار موزعین را پیگیری کرده و آن را در کمیسیون 
اجتماعی دولت الکترونیکی مطرح کردیم اما با آن موافقت نشد، اما مجدد آن را 
پیگیری می کنیم. اگرچه وزارت ارتباطات از فیبرهای دریایی زیر آب گرفته تا 
مدارهای باالی ۳۶ هزار کیلومتر مشغله دارد، اما هیچگاه مشکالت پست کشور را 
فراموش نخواهیم کرد. زارع پور با اشاره به نقاط قوت، ضعف و مشکالت شرکت ملی 
پست و تالش برای حل این مشکالت گفت: امروز فناوری اطالعات زندگی بشر را 
دگرگون کرده و همه چیز متاثر از این فناوری است. در این دوره وابستگی بشر به 
این فناوری کلیدی بیش از گذشته شده است. با شیوع کرونا تمام کسب وکارها 
تعطیل شدند و فرایندها به سمت غیرحضوری شدن رفت، اما شرکت ملی پست 

بیش از گذشته به صورت حضوری کار کردند. درحالی که وظایف بقیه کسب وکارها 
به واسطه دورکاری کاهش یافت اما کار شرکت ملی پست سه برابر گذشته با سیل 
مرسوالت و بسته های پستی رو به رو شد. وی با بیان اینکه همت مجموعه پستی 
کشور در زمان شیوع کرونا قابل تقدیر است، اظهار کرد:  شرکت ملی پست در دوران 
شیوع کرونا نه تنها تعطیل نشد، بلکه بیشتر از گذشته به فعالیت پرداخت و در زمانی 
که کشور به آن نیاز داشت، توانست نمره قبولی بگیرد. در دوره جدید مدیریتی 
شرکت ملی پست که به تازگی آغاز شده است، نیز انتظار داریم چشم اندازهای 
پست هوشمند در کشور ما محقق شده و پست جمهوری اسالمی ایران به اپراتور 
پست هوشمند تبدیل شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد:  
الزمه دستیابی به این هدف توجه به سرمایه های انسانی و حفظ اعتماد مردم به این 
نماد ملی است. در حکم مدیرعامل شرکت ملی پست ذکر کرده ام که باید برای باال 
بردن کیفیت معاش کارمندان تالش کرد. شرکت ملی پست باید به پشتوانه توسعه 
اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است از زمان 
قبول مرسوله تا توزیع آن، از فناوری های روز استفاده کرده و کار مردم و کارمندان 

را کاهش دهیم تا آنها طعم شیرین فناوری را بچشند.
زارع پور تاکید کرد: تفکیک هوشمند پست که بزرگ ترین مرکز آن را در کشور 
افتتاح کردیم، کمک می کند به این چشم انداز دست پیدا کنیم. انتظار داریم با 
ارتقای سطح کیفی خدمات پست، رضایتمندی مردم از این مجموعه افزایش پیدا 
کند تا لبخند رضایت را بر لبان مردم ببینیم. همچنین تا کنون جلسات متعددی با 
مدیران، هیات مدیره و مدیران استانی مجموعه پستی کشور داشتیم و در جریان 

مشکالتی که در این شبکه وجود دارد، قرار گرفته ایم.
وی همچنین در جمع خبرنگاران گفت: امروز شــاهد افتتاح بزرگ ترین مرکز 
هوشمند تفکیک محصوالت پستی در کشور هستیم که با تالش بی وقفه کارکنان 
شرکت پست طی پنج ماهه گذشته راه اندازی شده است. به دنبال این هستیم که 
با استفاده حداکثری از فناوری های جدید و به روز در تمامی فرایندهای پستی از 
دریافت مرسوله، تفکیک و رهسپاری شاهد ارتقای کیفیت و تحقق پست هوشمند 
در آینده نزدیک باشیم. با استفاده از سیستم سورتینگ هوشمند پستی می توان 

در سال بیش از ۷۰ میلیون مرسوله را بدون دخالت دست و کامالًهوشمند تجزیه و 
تفکیک کرد و در نتیجه کیفیت خدمات پستی افزایش می یابد.

زارع پور ادامه داد: برنامه ریزی کردیم که چنین سیستمی در تمامی مراکز استان ها 
راه اندازی شود. رضایتمندی مردم از خدمات پستی در اولویت فعالیت های وزارت 
ارتباطات قرار دارد و این رضایتمندی به واسطه استفاده حداکثری از فناوری های 
هوشمند محقق می شود. سیستم های استفاده شده در این مرکز جزو پیشرفته ترین 
تجهیزاتی است که هم اکنون در اپراتورهای لجستیک سراسر دنیا استفاده می شود. 
سیستمی که امروز مشاهده می کنیم ترکیبی از اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و 
کالن داده ها است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص کیفیت و سرعت 
اینترنت کشور گفت: سرعت اینترنت معموال در ساعت های اوج مصرف کاهش 
پیدا می کند و در بقیه ســاعات روز مردم کمتر مشکل دارند. این یعنی مشکل 
در زیرساخت های شبکه است، چون زیرســاخت های پهن باند ثابت در کشور 
توسعه پیدا نکرده است مردم از شبکه سیار استفاده می کنند و زیرساخت های 
این شبکه نیز ظرفیت این حجم از استفاده را ندارد و همین مساله باعث کندی 
سرعت اینترنت می شود. زارع پور ادامه داد: همچنین تقاضای مردم برای ترافیک 
بین الملل و داخلی بسیار بیشتر از گذشته شده است و از همین رو به نقطه بحرانی 
در شبکه اینترنت رسیدیم. البته وزارت ارتباطات با واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ 
مگاهرتز به اپراتورها، به دنبال افزایش کیفیت و سرعت اینترنت است که تجهیزات 
برای نصب روی این فرکانس به سرعت وارد و در شبکه نصب شود تا ظرف یک یا 
دو ماه آینده کیفیت اینترنت بهتر شود. وی بیان کرد: بخش زیادی از تجهیزات 
اپراتورها در شهرهای مختلف کشور دچار مشکل است و شهرداری ها به آنها امکان 
اجازه نصب BTS را نمی دهند. پیگیر حل مشکالت سایت BTS اپراتورها در 
شهرهای مختلف هستیم. برخی از این سایت ها نیاز به تعمیر دارند و برای برخی 
دیگر از سمت شهرداری حکم قلع و قمع صادر شده که با شهردار تهران در حال 
مذاکره هستیم تا این حکم لغو شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
راهکار اساسی برای حل مشکل سرعت اینترنت کشور توسعه شبکه پهن باند ثابت 
است، افزود: برای تحقق این هدف، هفته آینده نیم میلیون پورت فیبر نوری در 
چند شهر کشور راه اندازی می شود و پروژه بزرگ فیبر نوری نقاط را تا پایان دولت 
سیزدهم به صورت کامل راه اندازی می کنیم. ما هیچ مشکلی برای تامین پهن باند 
در کشور نداریم و اپراتورهایی که این موضوع را بیان می کنند، می خواهند کم کاری 

و نقصان  خود را به گردن وزارت ارتباطات بیندازند.

 در تمام صنایع و مکان ها و زمان ها، مشاغل سخت تالش می کنند تا پایدارتر 
باشند. تمرکز پایدار به محیط  زیست و نتیجه کسب و کار کمک می کند. یک 
کسب وکار پایدار، ارزش برند و مزیت رقابتی را به همراه دارد و در عین حال 
هزینه عملیاتی را کاهش می دهد. شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت و 
اپل متعهد شده اند، خنثی باشند و بسیاری از کسب وکارهای کوچک تر از 
آن پیروی می کنند. با این حال، تبدیل شدن به یک کسب وکار پایدار کار 
ساده ای نیست و به زمان و برنامه ریزی قابل توجه نیاز دارد. اگر قصد دارید 

کسب وکارتان پایدارتر باشد، با ما همراه باشید. 
در ابتدا، زیرســاخت داخلی خود را بــه آژور )Azure( که پلتفرم ابری 
شرکت مایکروسافت اســت، منتقل کنید. مهاجرت به پلتفرم ابری آژور 
)Azure Cloud(، مزایــای زیادی برای یک تجــارت دارد. انتقال به 
آژور، به کســب وکارها این امکان را می دهد که فقط به ازای آنچه استفاده 
می کنند، پرداخت کنند. کسب وکارها با وجود زیرساخت های قدیمی در 
محل، هزینه های اولیه، تعمیر و نگهداری قابل توجهی خواهند داشــت. 
زمانی که کسب وکار نیاز به ارتقا دارد، باید تمام سخت افزار را ارتقا دهد و این 
فرایند ممکن است ماه ها طول بکشد. این موضوع به طور مستقیم به تاثیر 
زیست محیطی زیرســاخت های داخلی مربوط می  شود. هنگامی که یک 
کسب وکار زیرساخت های داخلی را نصب می کند، تاثیر کربن در ساخت 
زیرساخت وجود دارد. اجرای این ظرفیت کاری در آژور، تاثیر کربن موجود 
را کاهش می دهد زیرا نیازی به ایجاد زیرســاخت های جدید برای ارتقای 
منابع نیســت. کربن عملیاتی نیز کاهش می یابد زیرا مایکروسافت، نسل 
بعدی روش های خنک کننده ســرور که مصرف انرژی را کاهش می دهد، 

اجرا کرده است.
در سال ۲۰19، یک کارمند متوسط حدود 8هزار صفحه در سال، پرینت 
یا چاپ می کرد. بدیهی اســت که این امر از طریق تولیــد چاپگر، کاغذ و 
جوهر، تاثیر زیست محیطی قابل توجهی دارد. با مایکروسافت ۳۶۵، همه 
اسناد می توانند به صورت الکترونیکی به اشتراک گذاشته شوند و نیازی به 
چاپ ندارند. البته کسب وکارها، هنوز اسناد و قراردادهایی را برای امضای 
کارکنان جدید، فروشندگان و سایر سهامداران کلیدی چاپ می کنند. با 
این حال، کسب وکارها می توانند از طریق راهکار امضای الکترونیکی، مانند 
DocuSign، بدون کاغذ، فعالیت کنند تا انتشار کربن و هزینه های کلی 
 Microsoft خود را کاهش دهند.  در سال ۲۰۲1، انتشار پیش نمایش
Cloud for Sustainability مطرح شد. این راه حل، منابع داده فوری 
را برای ارایه حسابداری دقیق کربن، اندازه گیری عملکرد در برابر اهداف و 
امکان بینش هوشمند برای انجام اقدامات موثرتر به هم متصل می کند. این 
کار به کسب وکارها کمک می کند تا انتشار گازهای گلخانه ای خود را ردیابی 
کنند تا مطمئن شوند در مسیر رسیدن به اهداف پایدار خود هستند یا خیر. 

در غیر این صورت، راه حل های عملی برای نیل به اهداف  ارایه می دهد.
در طول دهه آینده، داشتن استراتژی پایداری برای کسب وکارها اهمیت 
فزاینده ای پیدا خواهد کــرد. این امر به محیط زیســت کمک می کند و 
سودآوری را افزایش می دهد زیرا مصرف کنندگان همچنان اهمیت بیشتری 

برای پایداری کسب وکار قائل می  شوند.

خبر

چگونه فناوری به پایداری كسب وكار 
كمک می كند؟

سعید میرشاهی

رزنیکارادمهر

انجمن GSMA حضور شرکت های روسی در نمایشگاه کنگره جهانی 
موبایل MWC( ۲۰۲۲( که از ۲8 فوریه )9 اســفند( آغاز شد را ممنوع 
خواهد کرد. به گزارش ایســنا، انجمن GSMA اعالم نکرد حضور کدام 
شرکت های روســی ممنوع شده اســت و تنها گفت پاویون روسیه وجود 
نخواهد داشت تا محصوالت موبایل این کشور را نمایش دهد. جان هافمن، 
رییس GSMA به رویترز گفت: هیچ برنامه ای برای لغو یا به تاخیر انداختن 
نمایشگاه کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۲ وجود ندارد. با این حال این سازمان 
در سایت خود اعالم کرد همه سیاست ها و تحریم هایی که روسیه را هدف 
می گیرند، رعایت خواهد کرد. بعضی از شرکت ها در فهرست تحریم ها هستند. 
تحت بعضی از تحریم ها، ارسال تلفن های همراه امکان پذیر است البته تا زمانی 
که به کارکنان دولتی روسیه یا وابسته های آنها ارسال نشوند. مانند بعضی 
از نمایشگاه های تجاری، شرکت های روسی نظیر »ویمپل کام« می توانند 
فضای اختصاصی برای حضور در نمایشگاه خریداری کنند اما ممنوعیت 
اصلی عمدتا شامل شرکت هایی می شود که برای حضور از پاویون روسیه 
استفاده می کنند. بر اساس گزارش سایت انگجت، این ممنوعیت در حالی 
اعالم می شود که فناوری به میزان فزاینده ای در جنگ میان روسیه و اوکراین 
مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت های فیس بوک و توییتر اقداماتی را 
برای حمایت از کاربران اوکراینی و کسانی که حرکت ارتش روسیه را دنبال 
می کنند، انجام داده اند. روسیه هم به نوبه خود دسترسی به فیس بوک را به 
تالفی اقدام این شبکه اجتماعی در محدود کردن رسانه های روسی، محدود 
کرده است. انجمن GSMA خواسته یا ناخواسته درگیر سیاست هایی شده 

که به طور کلی روی دنیای موبایل تاثیر می گذارند.

 ممنوعیت حضور شركت های روسیه 
در كنگره جهانی موبایل

وزیرارتباطاتاعالمکرد

افزایش تعرفه های پستی در 1۴۰1
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در این مقاله ما به بررســی موضــوع Co-Creation و 
چگونگی استفاده از آن برای ساخت محصوالت و ارایه خدمات 

بهتر می پردازیم.
ابتدا این سوال مطرح می شــود که چگونه کسب و کارهای 
جهانی می توانند از تمام شدن ایده های خود جلوگیری کنند؟ 
حتی شرکت هایی که در صدر زنجیره غذایی قرار دارند، برای 
مدت طوالنی فقط می توانند به موفقیت خود متکی باشند. این 
شرکت ها چگونه می توانند از زوایای تازه به مشکالت نگاه کنند 
و محصوالتی را که مصرف کنندگان واقعا  می خواهند به طور 

مداوم ارایه دهند؟
نیاز به نوآوری وجود دارد و بیش از آن، به اطالعاتی از دنیای 
Co- بیرون کســب و کارها نیاز اســت. ما به این موضوع

Creation می گوییم. Co-Creation ، فرایند نوآوری 
شما را با طیف وسیعی از نظرات روبه رو می کند که معموال  به 
کار گرفته نمی شوند. بخش مهم در میان این ها مشتریان 
اصلی هستند، افرادی که در نهایت بیشترین اهمیت را دارند. 
اما همان طور که خواهیم دید، Co-Creation می تواند 
شامل طیف وسیعی از شرکت ها و افرادی باشد که هر کدام 
ویژگی های ویژه ای را به همراه دارند. نتایج نهایی، محصوالت 
و خدماتی هستند که با نیازهای خریداران شما مطابقت دارند 

و مشکالت را حل می کنند.
 Co-Creation ما قصد داریم به بررسی چیستی و چرایی
بپردازیم. و همچنین به بررســی برخی از کسب و کارهایی 
بپردازیم که اگر می خواهید در صدر قرار بگیرید، باید آنها را 

الگوی خود قرار دهید.
ابتدا با تعریف کالسیک Co-Creation شروع می کنیم.

Co-Creationچیست؟
Co-Creation زمانی به وجود می آید که کسب و کارها، 
افراد خارج از شرکت را در فرایند ایده پردازی و توسعه خود 
قرار می دهند. اکثر شرکت ها محصوالت و فرایندهای جدید 
را کامال  داخلی نگه می دارند و برخی حتی ســخت تالش 
 Co-Creation می کنند تا آنها را مخفی نگه دارند. اما
به شــرکت ها اجازه می دهد تا در خارج از کسب وکار برای 
جمع آوری ایده های جدید و خروج از وضعیت موجودشان با 
یکدیگر همکاری کنند. آنها تایید می کنند که نمی توانند تمام 
 Co-Creation مشکالت را داخل شرکت برطرف کنند، و

حل مسایل توسط دیگران را آسان می کنند.
Co-Creation ایده جدیدی نیست. در واقع، این اصطالح 
توسط مقاله هاروارد بیزینس ریویو در سال ۲۰۰۰ رایج شد. 
در این مقاله، نویســندگان بر رابطه بین یک کسب و کار و 
مشتریان آن تمرکز کردند. به لطف اینترنت، مصرف کنندگان 
به طور فزاینده ای خود را درگیر گفت وگوی فعال و صریح با 

تولیدکنندگان محصوالت و خدمات کرده اند.
Co- و این مساله کامال  درســت است؛ بیشــتر اوقات ما
Creation را بین یک شرکت و مصرف کنندگان می دانیم، 

اما Co-Creation می تواند شامل موارد زیر نیز باشد:
کارکنان

خریداراناحتمالی)نهفقططرفدارانفعلی(
تامینکنندگان)همکاریبرایبهبودزنجیره(

رقبا
تاثیرگذارانصنعت

هدف این است که با مسایل از منظری جدید روبه رو شویم 
و به محصوالت و فرایندهای بهتری دســت یابیم. در حالی 
که بیشتر کسب وکارها هنگام کارکردن با مشتریان فعلی 
خود احساس راحتی بیشــتری می کنند، اما ممکن است 

فرصت های بیشتری در جاهای دیگر وجود داشته باشد.
چگونهCo-Creationداشتهباشید؟

راه های مختلفی وجود دارد که می توانید از افراد خارجی به 
عنوان بخشی از فرایندهای ایده پردازی و توسعه خود استفاده 
کنید. در واقع، بســیاری از تکنیک های تحقیق و توســعه 
»قدیمی« - گروه های کانونی، بررســی ها و نظرسنجی ها 

 Co-Creation در نــوع خــود تالش هایــی بــرای -
 Braineet هســتند، اما نرم افزارهای مــدرن ماننــد
Crowdsourcing مشارکت دادن کارمندان و مشتریان 
را در مراحل و گام های اولیه آســان تر می کند. رسانه های 
اجتماعی، انجمن های اینترنتی و پورتال های آنالین به این 
معناســت که Co-Creation می تواند در هر مرحله از 
فرایند توسعه از ایده اولیه تا بررسی محصوالت پس از ورود به 
بازار، رخ دهد. کسب و کارها باید بهترین راه را برای مشارکت 
دادن مشتریان در نوآوری محصول بیابند. در بسیاری از موارد، 
ساده ترین راه حل استفاده از پلتفرمی است که در آن کاربران 
می توانند ایده های خود را پیشنهاد دهند، به یکدیگر بازخورد 

داده و به همه پروژه های Co-Creation متصل بمانند.
این یک راه عالی برای ایجاد یک جریان بی پایان از ایده های 
محصوالت جدید است. همچنین باعث ایجاد وفاداری به برند 

می شود و رضایت مشتری را در بلندمدت افزایش می دهد.
وقتی خریداران احســاس می کنند که مــورد توجه قرار 
می گیرند، طبیعتا  ســرمایه گذاری بیشتری برای موفقیت 

کسب وکار شما می کنند.
مزایایCo-Creationچیست؟

یک فرایند Co-Creation به خوبی طراحی شده گامی 
به سوی ایجاد ارزش در سراسر شرکت است.
در اینجا پنج راه برای کسب ارزش وجود دارد:

1.محصوالتبهتربراساسخواستههایمشتری
واضح ترین )و احتماال  بهترین( دلیل برای ســرمایه گذاری 
در Co-Creation، ایجــاد چیــزی جدید اســت. هر 
کسب وکاری می خواهد منحصربه فرد باشد، مسیری را ایجاد 
کند و تحول بیافریند اما با وجود نظرات یکسانی که همیشه 
ایده های مشــابهی را مطرح می کنند، احتماال  در نهایت با 
تغییرات چندانی نسبت به آنچه قبال  تولید می شد، مواجه 

نخواهند شد.
Co-Creation دیدگاه های جدیدی را برای کمک به 

کسب وکارها ایجاد می کند تا خود را متحول کنند.
الزم نیســت پیش بینی کنید که مصرف کنندگان یا افراد 
تاثیرگذار چه چیزی می خواهند، آنها خودشــان به شــما 
خواهنــد گفت و نتیجــه، محصوالت جدیدی اســت که 

منعکس کننده طرز فکر مصرف کنندگان واقعی است.
در یک مطالعه ی انجام شــده، ۶1 درصد از کسب و کارها 
اذعان داشتند که Co-Creation منجر به محصوالت 
موفق تر می شود. ممکن است صرف انرژی بیشتری را نسبت 
به سال های گذشته نیاز داشته باشد، اما نتیجه می تواند بسیار 

مهم تر باشد.
2.عملکردمالیبهتر

تنها نکته  بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که تالش های Co-Creation همواره برای نتیجه شما 

خوب هستند.
 Co-Creation ۵1 درصد از کسب و کارها می گویند که
عملکرد مالی را بهبود می بخشد. شرکت ها مبالغ هنگفتی را 
در تحقیق و توسعه، هزینه های بازاریابی صرفه جویی می کنند 

و شاهد ریزش مشتریان کمتری هستند.
به عنوان مثال DHL را در نظــر بگیرید. به گفته فوربس، 
مدیــران اجرایــی در ابتدا تردید داشــتند کــه ایده های 
جمع سپاری ارزشی داشته باشــد، اما نتیجه حاصل شده 
 )CSAT( ارزشش را داشت. میزان شاخص رضایت مشتری
بیش از 8۰درصد و عملکرد تحویل به موقع نیز باالی 9۷درصد 
در سراسر جهان است. نرخ ریزش مشتریان کاهش یافته و 
درآمد حاصل از خدمات و محصوالت جدید افزایش داشته 
اســت.  عالوه بر درآمد خالص، ۵4 درصد از کسب و کارها 
می گویند کــه Co-Creation تاثیــر اجتماعی را نیز 
بهبود می بخشد. Co-Creation مشتری، به نزدیک تر 

شدن جامعه و کسب وکار کمک می کند و روابط قوی تری با 
طرفداران و خریداران ایجاد می کند که البته منجر به درآمد 

بیشتر در آینده می شود.
۳.ایدههایجدیدوغیرمنتظره

یکی از بزرگ ترین بازدارنده های نوآوری شرکت ها، تخصص 
اســت. در ظاهر، کامال  منطقی اســت که کارمندان باید 
متخصصان خبره ای در محصوالت و فرایندهای شــرکت 
باشــند، به همین دلیل است که شــرکت ها تمایل دارند 
کارکنانی را استخدام کنند که بهترین هستند. اما اگر یکی 
از اهداف شما ایجاد کاالهای جدید و هیجان انگیز یا بازنگری 
اساسی در توسعه محصول فعلی اســت، به این نکته توجه 
داشته باشید که ممکن است کارشناســان داخلی شما به 

روشی که همیشه کار کرده اند عادت داشته باشند.
بنا به تعریف، Co-Creation نظرات و ایده های جدیدی 
را به میان می آورد و ممکن است این ایده ها از سوی آن دسته 
افرادی نباشد که شما معموال  استخدام می کنید. در واقع، 
بهترین ایده ها می توانند از صنایع کامال  بیگانه، یا از ســوی 
افرادی باشــند که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارند. اگر 
پذیرای پیشنهادات آنها باشید و مایل باشید که هر کدام را 
براساس مزیت هایش در نظر بگیرید، می توانید از منظری 

کامال  جدید به مسایل نگاه کنید.
4.قراردادنمصرفکنندهبهعنوانجزییازفرایند

تولید
به طورکلی، Co-Creation واقعا  ارزشمند است. شما در 
واقع نیروی کار خود را بدون اضافه کردن به لیست حقوق و 
دستمزد افزایش می دهید. این دقیقا  کاری است که سیگنا 
)Cigna( انجام داده و ده ها محصول جدید را از طریق یک 

فرایند سه مرحله ای توسعه داده است:
  آغاز: پرورش و جذب ایده هــا، مفاهیم و فناوری های 

نوآورانه
  شکلدادن:نمونه اولیــه، آزمایش و پیشبرد بهترین 

ایده ها و بینش های نوآورانه؛ و
  گسترش: پیاده ســازی بهترین ایده هــا و به حداکثر 

رساندن ارزش
برخی از مشــارکت کنندگان با انگیزه کسب پول یا پاداش 
ملحق می شوند، اما بیشتر افراد از روی کنجکاوی )۲8درصد( 
یا به عنوان راهی برای مشــغول کردن خــود )۲۶درصد( 
Co- درگیر می شوند. اگر بتوان این جنبه های استراتژی
Creation را برجسته کرد، ممکن است حتی نیازی به 

ارایه پاداش های پولی هم نباشد.
این فرایند همچنین یک راه کلیدی برای افزایش وفاداری 
مشتری است. کاربری که می بیند ایده هایش جدی گرفته 
شده و حتی تا مرحله توسعه دنبال می شود، اکنون بخشی 
از نیروی تصمیم گیری است. بنابراین آنها فقط یک خریدار 

نیستند؛ بلکه یک ذی نفع واقعی هستند.

این مســاله برای شــرکت هایی کــه واقعــا  می خواهند 
مشتری محور باشند، بسیار مهم است، و صرفا صحبت کردن 

در مورد آن کافی نیست. 
5.رفعموانعبینصنایع

»اثر ســیلو « یک اصطالح رایج در کسب و کارهای سراسر 
جهان است. ما بیشتر به ســیلوهایی فکر می کنیم که بین 
تیم های مختلف شرکتی وجود دارد؛ برای مثال، تیم بازاریابی 
شما شــامل بخش های فروش یا محصول می شود. اما »اثر 
ســیلو« بین صنایع نیز وجود دارد. یک شرکت نرم افزاری 
به آخرین روندهای خرده فروشــی یا تحویل فکر نمی کند. 
کارکنانی را با مجموعه ای از مهارت ها استخدام می کند که 
آنها را محدود و اصالح می کنند تا در حوزه تخصصی خود 

استثنایی باشند.
Co-Creation مهارت های کامال  جدیدی را به شرکت 
می آورد. شاید حتی متوجه نباشید که چگونه یک متخصص 
زنجیره تامین یا مهندس مکانیک می تواند به شما در طراحی 

کیف دستی، چای کیسه ای یا کیسه خواب کمک کند.
نکته مهم این است که شــما بدون ریسک به این مهارت ها 
دسترسی دارید و اگر ایده های آنها خوب نباشد، به سادگی به 

سراغ ایده بعدی می روید.
Co-Creationچهارنمونهعالیاز

Co-Creation اشکال مختلفی دارد و برای انواع کسب و 
کارها مناسب است. ما پنج شرکت را شناسایی کرده ایم که به 
روش های مختلف خارج از کسب وکار خود با دیگران همکاری 

می کنند و هر کدام تاثیر مثبتی بر کسب و کار دارند.
Sodexo.1

دیدن نام Sodexo در این لیســت عجیب نیست. این 
شرکت خدمات غذایی جز اولین شرکت هایی بود که برنامه 
مدیریت نوآوری و ایجاد Co-Creation آنالین را شروع 

کرد و شتاب دهنده های خود را راه اندازی کرد.
Innovhub، پلتفــرم آنالین Sodexo که توســط 
Braineet طراحی شده است، به کارمندان و مشتریان این 
امکان را می دهد تا بهترین پیشنهادات و بهترین شیوه های 
خود را ارایه دهند و از چالش های نــوآوری و کاتالوگ های 
بهترین شیوه ها در مقیاس جهانی و محلی پشتیبانی می کند.
برای رســیدن به ایــن هــدف، Sodexo بــا نرم افزار 
جمع سپاری، یک پلتفرم سراسری جهت توانمندسازی همه 
همکاران Sodexo و برای اشتراک گذاری و تحقق ایده های 

نوآورانه و راه اندازی طرح های جمع سپاری ایجاد کرد.
ده ها هزار شــرکت کننده )به صــورت دیجیتالی( به هاب 
پیوستند که منجر به صدها ایده متمایز برای محصوالت و 
خدمات شد. یکی از شگفت انگیزترین نوآوری ها، تحویل غذا 

با روبات در محوطه دانشگاه و اطراف آن بود.
 ،Sodexo Co-Creation جالب ترین جنبه هــاب
ایده منحصر به فرد آن و یا صدها محصول جدیدی که کشف 
شدند، نیست، مهم تر از این ها، ایجاد یک جامعه آنالین است 
که در پیرامون این پلتفرم رشد کرد. صدها ایده از کشورهای 
مختلف ارسال شده و صدها ایده ارزیابی می شود. کاربران وب 
 Sodexo نه تنها ایده های خود را ارسال می کنند، بلکه به
نشان می دهند که چگونه خالقیت های جدید را ارزیابی کند.

DEWALT.2)دیوالت(
 DEWALT بر اساس تعداد کاربران خالص، پنل دیدگاه 
بسیار بزرگ است و بیش از 1۲هزار ذی نفع روی پلتفرم با هم 

تعامل دارند که اکثر آنها تاجران فعال هستند.
هدف این انجمن بسیار واضح است؛ استفاده از نظرات کاربران 
نهایی DEWALT در توسعه و بهبود ابزارهایی که هر روز از 
آنها استفاده می کنند. برخالف دو نمونه قبلی، این مورد حول 
محور مسابقه  نمی چرخد. انجمن درست مانند هر انجمن 
آنالین کار می کند. کاربران درخصوص ابزارهای مورد عالقه 
خود، آنچه می خواهند در آینــده از DEWALT ببینند 
بحث کرده و به یکدیگر کمک می کنند تا مشکالت DIY را 
حل کنند. تفاوت این است که DEWALT فعاالنه از این 
مکالمات برای بهبود محصوالتش استفاده می کند. می تواند 
بازخورد ویژه ای را در مورد بسته بندی و طراحی جدید و حتی 
به روزرسانی وب ســایت دریافت کند. برای تقویت نوآوری، 
این انجمن یک سیســتم عرضه خالقیت نیز دارد. کاربران 
می توانند محصــوالت جدیدی را کــه می خواهند ببینند 
 پیشنهاد دهند و دیگران می توانند درباره این پیشنهادات 

نظر بدهند.
نتیجه این کار این است که تست های محصول سریع تر پاسخ 
می دهند، تحقیقات برای تصمیم گیری در مورد چرخه عمر 
محصول قدرت یافته اســت و DEWALT بیش از یک 

میلیون دالر در هزینه های مطالعه در سال ۲۰1۶ و نزدیک 
 DEWALT به ۶میلیون دالر از زمان تاسیس پنل دیدگاه

صرفه جویی کرده است.
این روش یک چرخه نوآوری سراســری ایجاد می کند که 
مشــتریان را به طور کامل درگیر می ســازد. از ایده اولیه، 
طراحی های اولیه، تولید و سپس بازبینی کاربران، همه این ها 

داخل انجمن اتفاق می افتد.
IKEA.۳

امپراتوری مبلمان سوئدی، IKEA، شاید واضح ترین نمونه از 
Co-Creation طوالنی مدت و پایدار در این لیست باشد. 
Co- این شرکت یک پلتفرم واقعا  قوی ایجاد کرده است به نام
Create IKEA که از طریق آن می تواند به طور مستقیم  با 
مصرف کنندگان در هر پروژه ای که انتخاب می کند، کار کند.

فعالیت ها همیشه حداقل یکی از سه حوزه اصلی زیر را پوشش 
می دهند:

1.بررســیکیفیتزندگیدرخانه؛ نظرســنجی ها، 
رای گیری ها و ســایر بازخوردهای مشــتریان برای درک 

»نیازهای عاطفی و عملکردی« در زندگی عادی افراد.
2.ایدههاونمونههایاولیه؛بر اساس نتایج مرحله اول، تیم 
IKEA مدل های کاری را با کمک مشتریان توسعه می دهد.

۳.رایگیریوبازخورد؛کاربران پلتفرم در خصوص نمونه 
اولیه در حال اجرا بازخورد مســتقیم می دهند و به انتخاب 

محصوالت نهایی کمک می کنند.
این شرکت در زمینه هایی که به طور خاص به آن عالقه مند 

است، پذیرای پیشنهادات است. 
IKEA ابزارها و منابعی را برای کمک به کاربران به منظور 
ارایه بهترین ایده های ممکن فراهم می کند و پیشنهادات 
برنده حتی واجد شرایط دریافت جوایز نقدی هستند بنابراین 
جای تعجب نیست که این پورتال Co-Creation بسیار 
محبوب است. این مورد یک مثال عالی از شرکتی است که با 
ارایه دستورالعمل های واضح و چارچوبی که از طریق آن ایجاد 
می کند مشتری را وارد فرایند تولید می کند و جایزه های پولِی 

گاه به گاه فقط می تواند این معامله را شیرین کند.
4.کوکاکوال

همان طور که دیدیم، حتی شــرکت هایی که در صدر قرار 
دارند نیز باید به نــوآوری ادامه دهنــد. کوکاکوال قهرمان 
بالمنازع فروش نوشابه اســت، اما هنوز باید راه های جدید 
و هیجان انگیزی برای فروش محصوالت خــود به ویژه در 

بازارهای نوظهور، پیدا کند.
Co- در ســال ۲۰18، ایــن غول نوشــیدنی کمپیــن

Creation را در بازار آسیای جنوب شرقی آغاز کرد. هدف 
این بود که »یک پروتکل نوآوری تفکر طراحی چابک برای 
شناسایی محصوالتی که تاثیر واضحی در بازار ایجاد می کنند« 
ساخته شود. به عبارت دیگر، کوکاکوال اگر می خواهد کماکان 
حرف اول را بزند باید بداند که برای مصرف کنندگان آسیای 

جنوب شرقی چه چیزی واقعا  اهمیت دارد.
تا کنون، اطالعات زیادی در خصوص آنچه که این شرکت 
واقعا  راه اندازی کرده است، وجود ندارد. کوکاکوال همیشه برای 
ایجاد کمپین های جدید به آژانس ها متکی بوده است و این 
روش را تغییر نداده است. اما به عنوان راهی برای جمع سپاری 
ایده های جدید در آسیا، »اطالعات مختصری را برای همگان 
منتشر کرد«. به طور ملموس تر، این شرکت، کافه های محلی 
را اجاره و مشتریان را به تست محصوالت جدید ترغیب کرد. 
تمرکز ویژه روی مشتریانی است که از این تعامالت استقبال 
می کنند و به تیم تحقیق و توسعه کوکاکوال اجازه می دهند 
نظرات و ایده ها را جمع آوری کنند. ما باید منتظر بمانیم و 
ببینیم که این ابتکارات چه نتیجه ای خواهند داشت. اما تاکید 
زیادی که کوکاکوال بر Co-Creation دارد به ما می گوید 

که آنها در مورد این استراتژی جدی هستند.
برایایجادهابCo-Creationخودآمادهاید؟

در اصــل، Co-Creation صرفا  همکاری با کارمندان و 
مشتریان برای ایجاد محصوالت و خدماتی است که می دانید 
آنها را دوست خواهند داشت. به جای اینکه منتظر بمانید تا 
محصول جدید تمام شود، می توانید از همان ابتدا نظرات و 

ایده های مشتریان را محور توسعه قرار دهید.
ما 4 نمونه مختلف از این روش را در عمل دیدیم که شامل 
کمپین های بازاریابی پرشــور، جوامــع اینترنتی فعال که 
بازخوردهای همیشگی دارند و پلتفرم های نوآوری است که 

مشتریان را در هر مرحله از توسعه محصول درگیر می کند.
در شرایط فعلی به سختی می توان به کسب و کاری فکر کرد 
که نتواند از کارمندان یکپارچه تر و بازخورد مصرف کننده 
بهره مند شود. تنها مساله ای که باید بررسی شود این است که 
 Co-Creation امروز چه چیزی مانع از سرمایه گذاری در

برای بازگشت سریع سرمایه است؟ 
منبع:

https://www.braineet.com/blog/co-creation

Co-Creation چیست و چرا اینقدر ارزشمند است؟

کسب و کارها باید بهترین راه را 
برای مشارکت دادن مشتریان 
در نوآوری محصول بیابند. در 
بسیاری از موارد، ساده ترین 

راه حل استفاده از پلتفرمی است 
که در آن کاربران می توانند 

ایده های خود را پیشنهاد دهند، 
به یکدیگر بازخورد داده و به همه 

 Co-Creation پروژه های 
متصل بمانند

سحروطنخواه؛دکترایمهندسی
صنایعدانشگاهالزهرا

رضا سمیع زاده، هیات علمی دانشگاه الزهرا 
Rezasamizadeh@me.com
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 استفاده از رایانه در مهدکودک، به معنای استفاده از مهارت های جدید 
برای یادگیری است. ما عالقه مندیم از بازی های مهدکودک برای آموزش 
اســتانداردها به جای آموزش مهارت های صفحه کلید یا رایانه استفاده 
کنیم. با این حال، فراگیران مهدکودک، بــرای انجام موفقیت آمیز آن 
و درک عیب یابی اولیه، باید چیزهای زیــادی بیاموزند. آموزش آنها در 
این زمینه که چگونه فکر کنند و اینکه هنگام استفاده از رایانه، چه چیز 
منطقی است، عالوه بر استفاده از آن برای آموزش محتوایی مانند ریاضی 
یا استفاده از مهارت ها در آزمایشگاه رایانه، بسیار مهم است. چه چیزهایی 
به موفقیت کودکان در مهدکودک کمک می کند؟ در این مطلب، انواع 
مهارت های اساسی رایانه ای موردنیاز و نکاتی برای آموزش به فراگیران 

مهدکودک ذکر شده است.
یادگیری اســتفاده از ماوس، هم برای دانش آموزانی که قبال از دستگاه 
دیجیتال استفاده نکرده اند و هم برای آنهایی که فقط با صفحه نمایش های 
لمسی مواجه شده اند، یک چالش است. اگر مدرســه شما، به روزترین 
دستگاه ها را ندارد، به احتمال زیاد دانش آموزان، باید یاد بگیرند که چگونه 
از ماوس استفاده کنند. همچنین عالوه بر مهارت های ابتدایی، یادگیری 
مهارت های متوسط و کمی پیشــرفته تر درباره نحوه استفاده از رایانه و 

اینترنت و نیز فعالیت های مبتنی بر کار مهم است.
  مهارتهایاولیهرایانهایموردنیازکودکانمهدکودکها

دانستن نام  قسمت های رایانه، نحوه خروج از پنجره، اینکه چگونه ماوس 
را با دقت حرکت دهند، نحوه ثابت نگه داشتن ماوس هنگام کلیک کردن، 
چگونه کلیک کردن، دوبار کلیک کردن و کشیدن، اینکه کودکان چگونه 
log in/ ،یک کلید را به آرامی فشار دهند تا فقط یک حرف/ رقم باشد

log off، نحوه ورود، روشن / خاموش کردن کامپیوتر و مانیتور، اینکه 

با خیال راحت چگونــه روی نماد میانبر دوبار کلیــک کنند، همگی از 
مهارت های اولیه رایانه ای موردنیاز فراگیران در مهدکودک ها به شمار 

می رود.
  مهارتهایمتوسطرایانهایموردنیازکودکانمهدکودکها

اینکه کودکان چگونه تشخیص دهند چندین پنجره اینترنتی همزمان 
باز هســتند و از یک یا همه آنها می توان خارج شــد، نحوه اســتفاده از 
بک اسپیس، کلید ورود و نوار فاصله، نحوه دستکاری سطح صدا از طریق 
هدفون، نحوه باز کردن/ استفاده از یک پوشــه، نحوه استفاده از دکمه 
پیمایش یا نوار پیمایش روی صفحه، چگونه وب سایت ها را با استفاده از 
طرح سایت های قبلی خود پیمایش کنیم، از جمله مهارت های متوسط 

رایانه ای موردنیاز کودکان در مهدکودک هاست.
  مهارتهایپیشرفتهرایانهایموردنیازکودکانمهدکودکها

نحوه تایپ موارد اساســی )نام، اطالعات ورود به سیســتم( با استفاده 
از صفحه کلید و نحوه اســتفاده از نــوار وظیفه بــرای جابه جایی بین 
پنجره های باز، برخی از مهارت های پیشرفته رایانه ای موردنیاز کودکان 
در مهدکودک هاست. البته این فهرســت مهارت ها، بر اساس تعامل با 
دانش آموزان می تواند متفاوت باشــد. همچنیــن می توانید روش های 
عمومی آزمایشگاه کامپیوتر را به این فهرست اضافه کنید، زیرا باال بردن 
دست ها، هدفون و نشستن روی صندلی ها، همگی بخشی از این موضوع 

هستند. 

  نکاتمهمدربارهآزمایشگاهکامپیوتر
از گوگل کروم به عنوان مرورگر اینترنت خود استفاده کنید. این شیوه، 
سریع ترین، تمیزترین و شهودی ترین برنامه برای نسل های آینده است. 
افزونه های مفیدی مانند Ad Block را برای گوگل کروم نصب کنید 
تا نگران مشــاهده آگهی های دانش آموزان هنگام کار مستقل نباشید. 
ویدیوهای یوتیوب را دانلــود کنید و آنها را در یــک پلتفرم ابری مانند 
Dropbox یا Google Drive برای تماشــای دانش آموزان قرار 
دهید. با این روش، نگران نمایش ویدیوهای دیگر در نوار کناری یا پس 
از مشاهده نخواهید بود.  همیشه بپرسید »چه چیزی منطقی است؟« یا 
بگویید: »به من نشان بده، چگونه آن را امتحان می کردی؟« برای کمک به 
دانش آموزان در درک عیب یابی و مشاهده مشکالتی که تجربه می کنند، 
به آنها کمک کنید. وقتی آنها می گویند »نمی شنوم«، به آنها پاسخ دهید: 
»شــما نمی توانید آن را خیلی بلند بشــنوید یا اصال نمی شنوید؟« این 
پرسش، به شما کمک می کند بفهمید هدفون ها بالقوه مشکل دارند یا 
اینکه باید سطح صدا را بررسی کنید. همچنین ضدعفونی کننده دست را 
هنگام کار با رایانه آماده داشته باشید. ضمنا یک میانبر دسک تاپ یا میانبر 
پوشه برای کمک به فراگیران مهدکودک تنظیم کنید تا آنها به سرعت به 
فعالیت های خود برسند. در پایان مهدکودک، کودکان معموال می توانند 
دنباله ای از پیمایش حداکثر پنج پیوند را به ترتیب پیگیری کنند تا به یک 
فعالیت برسند. برای مثال، دانش آموزان می توانند از وب سایت مدرسه که 
هنگام راه اندازی یک مرورگر اینترنتی ظاهر می شود، استفاده کنند. بر این 

اساس، انجام اقدامات زیر توسط فراگیران مهدکودک قابل توجه است:
1- روی فهرست منو برای مدارس خاص کلیک کنند.

۲- روی مدرسه خاص خود کلیک کنند.
۳- آیتم منوی صحیح را در صفحه وب مدرسه خود بیابند.

4- گزینه صحیح در منوی کشویی را پیدا کنند.
۵- به فعالیت های تعریف شده دست یابند.

در مجموع، اگر به برنامه های درسی رایانه ای مهدکودک برای روخوانی 
و ریاضی )مانند استفاده در آزمایشگاه کامپیوتر( نیاز دارید، می توانید به 

راحتی برنامه های خود را با صفحات آماده ویرایش کنید.

مهارت های کلیدی رایانه ای برای آموزش در مهدکودک ها
نایب رییس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران 
گفت: کاهش سرعت اینترنت در ماه های اخیر روی برخی کسب وکارها 
تاثیر منفی گذاشته و حجم صادرات در صنعت چاپ و بسته بندی را کاهش 

داده است.
بابک عابدین در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه دغدغه های ما در بهره گیری 
از فضای مجازی ابتدایی است، گفت: در دهه گذشته بیشتر محیط های 
کسب وکاری اعم از صنایع، خدماتی و تولیدی به نحوی وابسته به فناوری 
اطالعات و فضای مجازی شــده اند و بر کسی پوشیده نیست که سرعت 

اینترنت نقش مهمی در رد و بدل کردن اطالعات و داده های کاری دارد.
وی با اشاره به نقش اینترنت درصنعت چاپ و بسته بندی، خاطر نشان کرد: 
سرعت اینترنت در برخی کسب وکارها بسیار اهمیت دارد به عنوان مثال 
بحث »اینترنت و چاپ » از این فضا بسیار تاثیر می پذیرد. سفارش دهندگان 
از طریق اینترنت ایده پردازی، طراحی و گرافیک را انجام می دهند تا در نهایت 
به نتیجه مطلوب برسند. متاسفانه کاهش سرعت اینترنت در کشور باعث 

شده است که فعاالن در این کسب وکار با چالش های جدی مواجه شوند.
عابدین با بیان اینکه کاهش سرعت اینترنت در بحث صادرات نیز تاثیر 
گذاشته است، افزود: در صنعت چاپ و بسته بندی امکان حضور فیزیکی 
برای دریافت فایل ها از کشــورهای دیگر وجود ندارد از این رو ســرعت 
اینترنت در صادرات این حرفه نیز تاثیر گذاشته و میزان سفارش ها از سوی 
کشورهای عراق و دیگر کشورهای همسایه کاهش پیدا کرده است. یک 
فایل که قرار است تبدیل به اثر چاپی شود حجم زیادی دارد و اگر سرعت 
اینترنت پایین باشد در سیستم ســفارش گیرنده نمی نشیند بنابراین 
سفارش دهندگان از ثبت سفارش منصرف می شود. این فعال اقتصادی 
ادامه داد: تصمیم بر این است که ایران به یکی از قدرت های اقتصادی در 
منطقه تبدیل شود و هاب انتقال تجاری از شرق آسیا به غرب آسیا شود اگر 
اینترنت ما که مهم ترین بحث انتقال داده در مبادالت اقتصادی محسوب 
می شود مختل باشد؛ این فرصت را کشورهای رقیب از ما خواهند گرفت. 
تردید نداشته باشید که اگر زیرســاخت های فناوری اطالعات در کشور 

ضعیف شوند اقتصاد کالن کشور متضرر خواهد شد.

خبر

 تاثیر كاهش سرعت اینترنت 
بر حجم صادرات

آسیه فروردین 


