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در واکاوی سال پرفراز و نشیبی که گذشت 
نمی توان از این حقیقــت نیز غافل بود که 
بســیاری از وجوه بازار فناوری اطالعات و 
ارتباطات به رغم شرایط دشوار عمومی در 

حال پیشرفت بوده اند...

کشتیبان را سیاستی دگر آمد  
تغییــر دولت در ایــران معموال بــا تغییر 
سیاست ها همراه می شــود. این موضوع 
گاه خوشــایند فعاالن یک بخش است و 
گاه اسباب نارضایتی آنان را فراهم می کند. 
گرچه در ایران انواع و اقسام اسناد باالدستی 

و راهبری وجود دارد اما دولت ها ...
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دیرهنگام 

میزگــرد بررســی وضعیــت بانکداری 
الکترونیکی در سال 93 داستان بلندی دارد، 
عالوه  بر اینکه به دلیل مشغله کاری مدیران 
بانکی برگزاری اش یک بار به تاخیر افتاد، 
به دلیل تاخیر در انتشار سالنامه نیز برخی از 

سمت های حاضران در این میزگرد...

فراتر از ترمیم،  به سوی 
تثبیت 

اگر سال گذشته برای بازار خصوصی ایران 
در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات سال 
ترمیم بود، ســال جاری را برای این بازار به 
شدت مشــتت و مضمحل می توان سال 
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مجتبی محمودی  
عضو شورای سردبیری 
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محمد باقر اث�ن عشـری  
مدیر مسوول

b.asnaashari@peivast.com

خداحافظی با قدرت و ثروت در باره ما
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات کشــور طی بخش 

چهار ســال دولــت دوم محمــود احمدی نژاد 
ســه وزیر به خود دید و تقریبا طی 12 مــاه اواخر دولت دومش 
دو وزیــر، به مرز انحالل و ادغام رســید و بودجــه اجرایی اش 
به حداقل. توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات در شــرایطی 
 که نرخ ارز روزشــمار شــده بود، نــه در اولویت کــه به هیچ 

انگاشته شد. 
آنچه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات طی هشــت ســال 
بــه مرور از دســت داد، ثروت بــود و قدرت. در واقــع نه تنها 
ســرمایه گذاری مشــخص و هدفمندی در این بخش صورت 
نگرفت کــه درآمدهــای حاصــل از فعالیت هــای خدماتی 
صورت گرفته در آن نیز به بخش های دیگر رفت و تصمیم گیران 
و مدعیــان تصمیم گیــری اش چنان افزون و چندگانه شــد که 
دیگر قدرتی برایش بر جای نمانــد. وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات که می بایســت ســمبل قــدرت و اقتــدار در نظام 
تصمیم سازی بخش باشــد به معاش و حیات روزانه اش گرفتار 
و جنگ قدرت برای به  دســت آوردن تتمه قــدرت باقیمانده 
 نیز چنان فرسایشــی شــد که تنها امید به زنــده ماندش بود؛ 

حتی بدون قدرت.
بــا روی کار آمدن دولت جدید به همان انــدازه که در تمامی 
عرصه ها امیدهای بســیاری به تدبیر دولت بســته شده است، 
بخش فنــاوری اطالعات نیز در آرزوی قدرت و ثروتی اســت 
که باید به  دســت آورد؛ قدرتــی که نه در تنش های بخشــی 
کــه در اهمیــت دادن به فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در 
تصمیم گیری هــای کالن دولت عینیت می یابــد و ثروتی که نه 
در جدال اپراتوری که در ایمن کردن شــرایط ســرمایه گذاری 
بــه منظور ایجاد دولت- شــهروند الکترونیکــی تبلور می یابد. 
هرچند یک ســال زمان کمی است برای ســنجش اینکه قدرت 
و ثروت به بخــش فناوری اطالعات و ارتباطات بازگشــته؛ اما 
قطعا این یک ســال می تواند سنجه ای باشــد برای همه کسانی 
 که هنــوز امیدشــان را از دســت نداده اند و بــه تدبیر دولت 

دل بسته اند  

از اندیشــمندان، زمان را رودی گروهی 
در جریان می داننــد که فارغ از 
آنچــه در کناره ها می گذرد، بــا حرکتی یکنواخت 
و مداوم در گذار اســت. بر این باور دوران ها شبیه 
هم هستند و ســال خوب و بد وجود ندارد. حتی اگر 
این دیدگاه را باور داشــته باشــیم، آنچه در ســال 
1391 بر ما گذشــت جور دیگری بود. سالی که در 
آن تحریم ها شــدت گرفت، تورم افسار گسیخت، 
ارزش پول یکباره به یک سوم کاهش یافت، کسب و 
کار از رونق افتاد، نرخ رشــد اقتصادی به منفی ترین 
حد خود ســقوط کرد و بدتر از همه، یأس و نگرانی 
جامعه را فرا گرفــت. در چنین ســال پردلهره ای 

»پیوست« متولد شد.
ســه همکار، ســه یار قدیمی؛ مجتبی محمودی، 
آرش برهمنــد و مهرک محمــودی در یک جدایی 
توافقی از هفته نامه عصر ارتباط خارج شدند. این سه 
که شباهت هایشان بســیار کمتر از تفاوت هایشان 
است، سال ها کار کردن کنار یکدیگر را تجربه کرده 
بودند. هر یک به گونه ای تکمیل کننده دیگری بوده 
و حاصل سال ها همنشینی، تیم موفقی شده بود که در 
این دوران پدیده نادری اســت. در این خروج، فردا 
فقط آرمانی تعریف شــده بود و بقیه کارها ســپرده 
شــده بود به زمان. در یک برخورد تصادفی من نیز 
به گروه پیوســتم. افسون و شگفتی این گروه به ظاهر 
ناهمگن، همدلی و سادگی است که آن هم این روزها 

بس غریب است.
روزهای نخســت را با بیم و نگرانــی گذراندیم. 
رسانه نداشــتیم. دوســتان مان دلواپس بودند که 
در این روزگار ســخت، چگونه می توانیم با نشــریه 
کاغذی دخــل و خــرج کنیم. دربــاره هدف مان 
تردیدهایی داشــتند و هر کس از ظــن خود گمانی 
از آنچــه در پس اندیشــه ها می گذرد، داشــت. 

بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات یکی از 
داراترین حرفه ها در زمینه رسانه های گروهی بود؛ 
ماهنامه هایی با نزدیک به سی ســال سابقه انتشار، 
هفته نامه ای پرطرفدار، روزنامه ای کثیراالنتشــار، 
صفحات فراوانی در روزنامه ها و نشــریات عمومی، 
برنامه هــای تلویزیونی و در کنار همه ســایت های 
خبری متنوع. بــا وجود تمام این زیرســاخت های 
رسانه ای، زمینی که برای بازی پیوست برگزیدیم، 
زمینــی خالی بود؛ ماهنامه ای برای تحلیل مســائل 
کالن صنعــت فــاوا. همــکاران مطبوعاتی مان به  
خوبی پذیرایمان شــدند. پیوست جای کسی را تنگ 

نمی کرد.
پس از گــذران روزهای پربیم و امیــد آغازین، 
همکاران دیگــری هم کم و بیــش از یک جنس به 
ما پیوســتند. پیوســت از مکان موقتش در خیابان 
میردامــاد به خانه پیوســت در میــدان هفت تیر 
کوچید. شــماره یک با هر ســختی انتشــار یافت و 
پــس از آن شــماره ها یکی پــس از دیگری چاپ 
شــد و با هر شــماره بخشــی از روح و روان مان را 
 در قالــب کاغــذ و مرکــب بــه روی میزهایتان 

فرستادیم.
در همین زمان کوتاه پیوســت توانســته اســت 
خوانندگان خود را در گزارش ماه، باشــگاه مدیران، 
شــرکت گردی، کتابخانه، راه حل و پیوســت جهان 
بیابــد. تــالش کرده ایــم در هر شــماره بخشــی 
از ناگفته هــا و نانوشــته ها را بــه زیــور نشــر 
 بیاراییــم و نیک می دانیــم که تا کمــال راه درازی 

پیش رو داریم.
این روزها صدای رود زمان کمی دلنشــین تر شده 
اســت. هنوز بهبودی در احوال پیدا نشده اما همین 
که هر روزمان بدتر از دیروز نیســت جای شادمانی 

دارد. با شما هستیم  

ورودی

0919      تماس بگیرید 999 برای اشتراک با    0454

مشترک     شوید
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هنوز منتظر زیرساختیم
درســت روزهای آخــر دولت دهم مدیــران بخش های خردادماه 

مختلف با یکدیگر مســابقه گذاشــته بودنــد و عملکرد 
زیرمجموعه های خود را اعالم می کردند؛ آماری که به صرف آمار بودن شان لبخند 
را به لبان ایرانیان می آورد و همه از فعالیت های صورت گرفته خشــنود بودند. اما 
وقتی آن آمار و ارقام با میزان رشد اقتصادی و وضعیت افراد جامعه مقایسه می شد 

یک عالمت سوال بزرگ به  وجود می آمد.
طبق گفته مدیران در آن دوره زمانی بسیاری از پروژه ها نتیجه گیری شده و زمان 
بهره برداری از آنها فرا رســیده بود و بســیاری از مدیران می گفتند خوشا به حال 

مدیران آتی؛ آنان روزگار بهتری خواهند داشت!
اما بعد از چند ماه که از تحویل دولت به دولت یازدهم گذشــت ورق برگشــت، 
تمامی آمارهای گذشــته تکذیب و رشد اقتصادی منفی اعالم شد. تورم به باالترین 
میزان خود رسید و بســیاری از کارخانه ها در آستانه تعطیلی بودند. مدیران جدید 
نه تنها خوشحال نبودند بلکه می گفتند باید برای اینکه به نقطه صفر بازگردیم حداقل 

چهار سال تالش کنیم.
بســیاری از پروژه ها که تصور شده بود به پایان رسیده و زمان بهره برداری از آنها 

فرا رسیده، نیمه کاره رها شده یا حتی هنوز آغاز نشده بودند.
این بار اولی نیست که چنین اتفاقی می افتد، معموال هنگام تغییر دولت به صورت 
ناگهانی خبرهایی از رشــد اقتصادی و کاهش بیکاری منتشــر می شود یا مدیران 
بخش های مختلف کشــور عملکرد خود را به بهترین شــکل ممکن ارائه می دهند 
و درســت بعد از تغییر دولت تمامی کارهای صورت گرفته زیر ســوال می رود. چه 

پروژه ها اجرا شده یا نشده باشد!
اما در ایــن دوره وضعیت خدمــات الکترونیکی، وضعیت غریبــی بود. هر روز 
خبرهای مختلفی از پایان یافتن شبکه ملی اطالعات و ارائه خدمات مختلف روی این 
شــبکه منتشر می شد. از سویی خبرهایی در مورد افزایش پهنای باند کشور یا آماده 
شــدن زیرســاخت های مورد نیاز برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی به گوش 
می رسید؛ اما چیزی که دیده می شد کاهش هرروزه سرعت اینترنت و قطع و وصل 
شدن آن بود. در مورد خدمات الکترونیکی دولتی هر چند وضعیت بهتر از سال های 
پیش بود اما تعداد خدمات قابل شمارش- با وجود اینکه دولت اعالم می کرد تعداد 
آنها از 300 خدمت رد شــده است- محدود بود. از ســویی به دلیل شبکه نبودن 
خدمات یا نداشتن پهنای باند مناسب در بسیاری از مواقع شهروندان برای دریافت 

خدمات با مشکل مواجه می شدند و بسیاری خدمات سنتی را ترجیح می دادند.
با تغییر دولت با وجود اینکه هنوز تحول شــگرفی در زمینه خدمات الکترونیکی 
یا دولت  الکترونیکی ایجاد نشــده اســت، دولتمردان نیز آماری از تعداد خدمات 
الکترونیکی ارائه نکرده اند و آماری که تاکنون از ســوی آنان منتشر شده است، به 

آمار توسعه  شبکه بازمی گردد.
یعنی ما هنوز زیرســاخت کاملی که بتوانیم خدمات را بر اساس آن ارائه کنیم، 
در اختیار نداریم و برای آماده شــدن زیرساخت باید تالش کنیم؛ زیرساختی که 
بارها اعالم شــده بود تکمیل شده است؛ زیرساختی که کشــورهای دیگر حتی 
کشورهای کمتر توسعه یافته نیز سال هاست از تکمیل آن گذشته اند و وارد ارائه 

خدمت شده اند  

مهرک محمودی  
دبیر تحریریه ماهنامه

mehrak@peivast.com

همان یک بار
بار مــرد دانایی برایــم گفت هر یک 

دهــه از زندگی انســان خلقیات 
و اخالقیــات خاص خــودش را دارد برای 
همین هرگز نمی توان با معیارهای گذشــته 
آن را قضاوت کرد. برای من 30 ســالگی در 

پیوست اتفاق افتاد. 
روزهایی کــه از خانــه تا دفتــر را قدم 
می زنم نبض شــهر را در رگ هایم احساس 
می کنم. ابتدای خیابــان آمل مهدکودک 
چرک آلودی و پســربچه ای هست که هیچ 
وقت دستش را به دست مادرش نمی دهد. 
در تقاطع طالقانی پیرمرد خمیده عکاســی 
چــرت می زند کــه عکس جوانی خســرو 
شــکیبایی را پشــت ویترینش گذاشته تا 
با خیال راحت به عابران خیره شــود. ســر 
راهم در خیابــان مفتح بانک کشــاورزی 
خاک گرفته ای اســت که گلدان های حسن 
یوسف و شــمعدانی دارند پشت شیشه های 
ســبز لجنی اش خشک می شــوند. همیشه 
دو سه نوجوانی هســتند که با لباس فرم ته 
کوچه منتهی به هفت تیر ســیگار می کشند 
و بانوی سالخورده شیک پوشــی که با انبوه 
موهای نقــره ای و روســری ارغوانی روی 
نیمکت ســنگی میدان هفت تیر به انتظاری 
ابدی نشسته است. حتی اسامی خیابان های 
خاکستری هم ردی از خاطرات سرخ، ترور، 

قتل عام و رگبار دارند. 
ســاختمان دوطبقــه در اولیــن کوچه 
قائم مقــام جزیره ای از آرامش اســت، زیر 
آفتاب نیمه بهار می درخشد، ریسه های گل 
درخت همســایه هنوز بوی عید می دهند و 
بوی قهوه و صــدای خنده بچه های طبقه باال 
در راهروی بلنــد ورودی می پیچد. روی هر 
دیوار یکی از یک ســال جلد نخست پیوست 
یا عکســی از گزارشــی آویخته شده. گویی 
تمــام آن خیابان های خاکســتری، خندقی 
هســتند که اگر گذر کنــی می توانی به دژ 
دوستان، واژه ها و دیوارهای محبوبت برسی. 
روزنامه نگار که باشی می آموزی زندگی در 
سرعت و تنوع است. مجازاتی دردناک تر از 

معمولی بودن برای یک خبرنگار نیست. باید 
بیشتر بخوانی، بنویسی، بروی و تغییر دهی. 

اجازه بدهی دیگران هم تو را تغییر دهند. 
در ســرمقاله نخست نوشــتیم پیوست 
فرزند زمســتان اســت. حاال دیگر می شود 
نوشت این فرزند برف و باران همان قدر که 
تاریکی و زمســتان را می شناسد و از سختی 
و تنهایی نمی هراســد، قدر روشنایی و گرما 
را هم می داند. طی یک ســالی که گذشــت 
موسسان پیوست دوستان شان را شناختند، 
دشمنان شــان را بزرگ داشــتند، دست 
متحدان شان را فشــردند و در برابر رقیبان 
ســر خم نکردند. در این 12 مــاه ما همواره 
بهترین نســخه های خودمان نبوده ایم؛ چه 
بسیار خسته شدیم، خشــمگین شدیم، کم 
آوردیــم و تنها ماندیم ولی ناامید نشــدیم. 
جمعــی که اکنون در پیوســت کار می کند، 
همان قدر که عطش نوشتن و آموختن دارد 
از موفقیت و شــهرت هم سیراب نمی شود. 
جاه طلبی در شــریان اصلی پیوست جریان 
دارد و هر چقدر کاپیتالیستی و ماکیاولیستی 
خوانده شــود باز هم برای رسیدن به قدرت 
از هیچ تالشــی فروگذار نمی کند. پیوست 
و کســانی که به آن پیوســته اند آمده اند تا 

بمانند. 
بســیاری آمدند و بســیاری هم می روند 
لیکن برای ما پیوســت همیشــه می ماند، 
همان گونه کــه آدم ها فقط یک بار ســی یا 
چهل ساله می شــوند. یک بار نخستین خانه 
مستقل شــان را می گیرند و فقــط یک بار 
فرزند ارشدشــان به دنیا می آید. یک بار از 
صبح بیدار می شــوند و احساس می کنند در 
خلق گوشــه ای از جهان پیرامون شان سهیم 
بوده اند. پیوست برای ما همان یک بار است. 
قانون زندگی می گوید شما هرگز نمی توانید 
نیکی را بدون توســل به بدی خلق کنید. هر 
نوری در میان تاریکی دیده می شــود. سال 
دوم پیوســت متفــاوت خواهد بــود؛ زاده 
تاریکی به جهان نور می آید. از ما نهراسید و 

در کنارمان باشید  

آرش برهمند  
سردبیر

arash@peivast.com



کتاب سال12    

بازار سیاه علم فرصت ها چون ابرها درگذرند*
که مویی ســپیده کرده اند و گرم و ســرد روزگار بزرگ ترها 

را چشــیده اند، می گویند ســالی به این بدی را به 
خاطر نمی آورند. نه روزهایی که کشــور ســرگرم انقالبی بــزرگ بود و نه 
سال هایی که درگیر جنگی ســخت، چنین وضعیتی برای اقتصاد ایران ایجاد 
نشده بود که سال 92 شــد. تخریب پایه های اقتصاد ناتوان ایران، از زمستان 
82 و با تصویب طرح تثبیت قیمت ها آغاز شــد؛ همان طرحی که مدافعانش 
آن را هدیه به مردم خواندند و چند ســال بعد- وقتی اثرات سوء آن آشکار 
شد- بی سر و صدا از کنارش گذشتند و دیگر اشاره ای هم به آن نمی کنند. اما 
متاسفانه این پایان ماجرا نبود، بلکه تازه آغازش بود. گروهی که سال ها منتقد 
سیاســت های اقتصادی دولت ها بودند، در عرض هشت سال چنان تیشه ای 
به ریشه اقتصاد ایران زدند که آواربرداری آن، سال ها طول می کشد. در کنار 
این سوءتدبیرها، تحریم های بین المللی بی سابقه ای به اقتصاد ایران اعمال شد 
که البته آن نیز حاصل ندانم کاری های کسانی بود که حیات خود را در منازعه 
با شــش میلیارد مردم دنیا می بینند. و حاصل اینها، چیزی بود که این روزها 
کم کم نمایان می شود و وزرای ســابق و دوستان اسبق را نیز به صدا درآورده 

است.
در چنین فضای اقتصادی ای، فناوری اطالعات و ارتباطات به فراموشــی 
سپرده شد و هرجا هم تالش کرد ســری بین سرها درآورد، پدرخوانده های 
ناخوانــده آنچنان رفتاری بــا آن کردند که هیچ ناپــدری ای نمی کند. یکی 
تالش کرد دسترســی مردم به پهنای باند را کاهش دهــد و دیگری هنگام 
بودجه ریزی- خالف روش همگان- ســعی کرد بودجه فناوری اطالعات را 
کاهش دهد تا البد دردســر کمتری داشته باشــد. در روزگار ضعف وزارت 
ICT دیگران مبسوط الید شــدند و تیرهای بال از هر سو باریدن گرفت. هرچه 

انتقاد شــد، گفتند دست ما نیســت؛ فالن نهاد و ارگان، تصمیم گیر است. در 
آخر نیز مردی که عالقه ای شــگرف به ادغام وزارتخانه ها و سپردن آنها به 
وزیر مسکن داشــت، ندا داد که »بر او نمرده به فتوای من نماز کنید«. وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تا آســتانه ادغام رفــت و اگر نبود تدبیر برخی 

بزرگان، حاال نه از تاک نشان بود و نه از تاکنشان.
حاال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دهمین ســال تاسیس خود، 
روزهای ســختی را پیش رو دارد. از یک ســو باید مشکالت گذشته را رفع و 
رجوع کند و از سوی دیگر به آینده بیندیشــد. سال ها را نمی توان از یکدیگر 
جدا کرد. شــاید تقویم ها چنین کنند اما در عالم واقــع، چنین کاری ناممکن 
است. وزارتخانه و مردانش سال جدید را با سیاست های خود و با بودجه ای که 
نوشته بودند، آغاز کرده اند. روزها به سرعت می گذرند و امیدها کم کم رنگ 
فراموشی می گیرند. دیر نیست روزی که کارنامه این دولت را با انبوه وعده ها 
به قضاوت بنشینیم و آن روز، سخن از »کمبود وقت و نگذاشتند و بودجه نبود 

و هدف ما این نبود و...« چندان قانع کننده نخواهد بود  
*  نهج البالغه- حکمت 21

هر بار از کنار دانشــگاهی که در همســایگی خانه مان قرار دارد رد 1  
می شــوم تعداد زیاد تبلیغات چسبانده شــده روی در و دیوار و حتی 
کلیشه شــده روی زمین مقابل در اصلی خودنمایی می کند. متن این تبلیغات 
عبارت »پایان نامه« اســت  به عالوه یک شــماره موبایــل. در بعضی از آنها 
تضمینی بودن هم قید شده است. جالب این جاست که دانشگاه هم عالقه ای 
به از بین بردن آنها ندارد. نرخ ها هم گویا منضفانه اســت. یکی از دوستانم که 
اخیرا فارغ التحصیل شده می گوید همکالسی اش پایان نامه رشته کارشناسی 
کامپیوتر را به قیمت چهل هزار تومان خریده اســت. خدا پدر فروشــنده را 

بیامرزد. واقعا می ارزد.

برادر یکی از دوستانم  در انگلستان مشــغول اتمام دوره کارشناسی 2  
ارشدش در یکی از رشته های فنی است. دوستم می گفت که برادرش 
پایان نامه کارشناسی ارشــدش را قبل از ارائه به استاد با کمک یک نرم افزار 
بررســی و از نظرات مختلف آزمایش می کند. رفتم در گوگل جســت و جو 
کــردم و دیدم چه نرم افزارهای ریز و درشــتی در این زمینه هســتند که از 
ویراســتاری تا درســتی مطابقت ارجاع های به شــکل و نمودار را آزمایش 
می کننــد. از همه مهم تر این نرم افزارها با در اختیار داشــتن پایگاه های داده 
عظیم و دسترسی به سایت های علمی نوشــته های مقاله و یا پایان نامه مورد 
بررســی را از لحاظ عدم وجود حقایق، مطالب و حتــی جمالت علمی که در 
مقاله دیگری موجود باشد راستی آزمایی می کنند. در حقیقت این نرم افزارها 
اصالت علمی مطلب را تایید می کنند. گویا اصالت علم این روزها آنقدر نایاب 

است که نیاز به فناوری و نرم افزارهای هوشمند است.

به تازگی مطلبی از گاردین خواندم که می گفت روند ارسال مقاله های 3  
علمی قالبی به کنفرانس های معتبر روبه رشد است. این ها مقاله هایی 
هستند که توسط نرم افزارهای هوشمند نوشــته می شوند.جالب اینجاست 
که بســیاری از کنفرانس های معتبر آنها را می پذیرند و حتی به گفته گاردین 
بعضی از آنها در ژورنال های بســیار معتبری مانند آی تریپل ای )IEEE ( هم 
چاپ شــده اند. البته در این میان نرم افزارهایی هم هستند که خیلی ناشیانه 
نوشــته شــده اند بنابراین مقاله هایی که تولید می کنند ترکیب احمقانه ای از 
اصطالحات علمی اســت که به راحتی قالبی بودن آن را لو می دهد.  فارغ از 
آنکه آینده این تجارت ســیاه علم به کجا خواهد رفت اما افزایش حجم چنین 
تولیدات علمی تقلبی ای به نظرم یکی از مهم ترین روندهای سال گذشته بوده 
است. اینکه قلمرو علم نیز از سیطره کاربرد تکنولوژی و آن هم از نوع منفی اش 
در امان نباشــد واقعا دردناک اســت؛ گویا علم چیزی تولیــد کرده که حاال 
خودش را هدف قرار داده اســت. فناوری علمی خود علم را می بلعد. اما سوال 
مهم برای آینده شاید این باشــد که هدف بعدی کاربرد فناوری کدام یک از 

ارزش های بشری خواهد بود.
 در این بازار سیاه علم هر روز می توان منتظر خبر جدیدی بود  

میثم قاسمی  
سردبیر کتاب سال

ghasemi@peivast.com

حمیدرضا نیکدل  
دبیر پیوست جهان

hamidreza@peivast.com

ورودی
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  مهدی فقیهی 
  ] مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس[

1392: فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 92 به خاطر اینکه در بودجه به 
این حوزه توجه کافی نشــده  بود، شروع بدی داشت و در تخصیص بودجه دچار 
مشکل حاد بود. اما با تغییر دولت و تغییر نگاه به این بخش ماده، واحده تخصیص 
درآمدهای این حوزه به خودش تصویب شــد و نقدا می توان گفت این ســال 
پایان خوبی داشــت. با تصویب این ماده واحده 2500 میلیارد تومان از 4000 
هزار میلیارد تومان درآمــد این بخش در الیحه بودجه به وزارتخانه اختصاص 
پیدا کرد. هر چند درآمدهای حاصــل از این بخش به طور کامل به خود بخش 
اختصاص نیافت اما سهم فاوا از اعتبارات عمومی دولت نسبت به سال 92 تقریبا 

دو برابر شده  است.  
1393: به نظر من بودجه ســال 93 کفاف توســعه بخش فاوا را می دهد ولی 
به شــرط اینکه هدفمند هزینه شــود. در واقع ما دو نگرانی از چگونگی هزینه 
کردن بودجه اختصاص یافتــه در این حوزه داریم: یک اینکه این بودجه فقط در 
زیرساخت هزینه شود و بخش های خدمات و محتوا در نظر گرفته نشود و دوم 
اینکه این پول در حوزه به شکل درست توزیع نشود و به شرکت های خاصی تعلق 
گیرد. در پایان باید بگویم امیدوارم بتوانیم از تجربه های موفق تکفا در سال آینده 

استفاده کنیم و تجربه های تلخ آن مثل توزیع ناصحیح پول را تکرار نکنیم. 

 رضا سمیع زاده 
  ] مدیرعامل شرکت پدیسار انفورماتیک[

1392: در ســال 92 آشــفتگی جدی در صنف و درگیری های اتحادیه های 
مختلف بــا یکدیگر و نبود نظارت جامع و قانونی در صنف کامال مشــهود بود. 
نبود روال مشــخص خدمات پس از فروش هم از مشکالت دیگر بود که بخشی 
از این مشــکل مربوط می شــد به تحریم و بخش دیگر به اینکه سیســتم های 
خدمات دهنده نتوانســتند به خوبی با این تهدید روبه رو شوند. شکست طرح 
شبنم هم در سال 92 اتفاق افتاد. این طرح عوارض بسیاری داشت که هزینه های 
زیادی را به این حوزه تحمیل کرد و عمال کانال های شبه قانونی قاچاق را در حوزه 
فاوا ایجاد کرد و به سرعت هم محو شد. از دیگر اتفاقات قابل مالحظه در سال 92 
آشفتگی در تاسیس نمایندگی های شرکت ها و برندهای خارجی بود که با ابداع 
مدل های بومی دور زدن قانون در کشور انجام شد و می بینیم که هیچ اقدامی هم 
در نظارت و اعمال قانون در مورد آنها صورت نگرفته  است. به طور مثال برخی 
شرکت ها اقدام به راه اندازی برند اپل در ایران کردند در صورتی که هیچ  یک از 

این نمایندگی ها در سایت رسمی شرکت اپل حضور ندارد.
با روی کار آمدن دولت جدید، وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات هم که به 
نظر می رسد بیشتر به درد سخنرانی می خورد، هیچ برنامه ای از وضعیت موجود 

نظر فعاالن فناوری اطالعات و ارتباطات درباره سال 92 و پیش بینی سال 93 

کورسوی امید
ســال 92 با همه ســختی ها و مشــکالتش باالخره تمام شــد و به تاریخ پیوســت. فعاالن فناوری اطالعات و ارتباطات در این ســال به سختی خود را سر پا نگه داشــتند و تنها امیدشان، آغاز سال 93 و 
وقوع تغییراتی ســاختاری در بازار بود. دولتی ها و خصوصی ها هر اندازه با قطعیت درباره ســال 92 ســخن می گویند و آن را سالی ناخوشــایند می دانند، با احتیاط درباره سال 93 نظر می دهند. 

آنها هرچند امیدوارند در این سال شاهد تغییرات باشند؛ اما نمی توانند آن را حتمی بدانند. پیوست در کتاب سال خود نظرات برخی از فعاالن حوزه فاوا را پرسیده که ادامه می آید: 

و وضعیت مطلوب که چراغ راهی برای بخش خصوصی و فعاالن این حوزه باشد، 
ارائه نکرده  اســت و به نظر می رسد این وزارتخانه بیشتر به موعظه می پردازد تا 

برنامه ریزی و کارهای اجرایی موثر.
1393: به نظر من در سال پیش رو،  با توجه به اینکه دولت هیچ برنامه ای ندارد و 
بخش خصوصی هم در طول این چند سال بسیار ضعیف و آسیب پذیر شده  است، 
با حضور شرکت های خارجی در ایران وضعیت آشــفته تری را در بازار شاهد 
خواهیم بود. علت آن هم ظهور شرکت های نوکیسه ای است که پول های خود 
را از حوزه های دیگر وارد این بخش می کنند و جایگزین شرکت های تخصصی 

ضعیف شده و زخم خورده می شوند.

 علی رضی 
  ] رئیس مرکز فناوری اطالعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست 

جمهوری[
1392: در ســال 92 هیچ اتفاق ویژه ای در حوزه فاوا نیفتاد و نسبت به سال 91 
شاهد اتفاق قابل مالحظه ای در این سال نبودیم. در سال 92 برخالف آنچه انتظار 
می رفت هیچ دستورالعمل و آیین نامه ای که برای این حوزه راهگشا باشد ندیدیم 
و تمام قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وزارتخانه پیگیر آنهاست، همان هایی 
اســت که دولت های قبل دنبال می کردند. بهره برداری و استفاده از شبکه ملی 
اطالعات هم که امید داشتیم در این سال راه اندازی شود، به سال های بعد موکول 

شده  است و در ظاهر هیچ اتفاق عملیاتی جدیدی نیفتاده است.
1393: در حالت خوش بینانه شــاید باید این  طور فکر کنیم که مسووالن در 
حال برنامه ریزی هستند اما در واقعیت هنوز هیچ اقدام عملی دیده نشده  است. 
امیدواریم در این سال شاهد تحرکات موثری در این حوزه و توسعه کاربری های 

فناوری اطالعات در کشور باشیم.

 محمود اعالیی 
  ] مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر[

1392: ســال 92 ســال خوبی برای فاوا نبود. خوب بودن و بد بودن دوره های 
زمانی در خصوص یک مقوله را باید بر اساس شاخص های بین المللی سنجید. وقتی 
نگاهی به رتبه های کشورمان در حوزه فاوا در رتبه بندی های بین المللی می اندازیم، 
تغییر مثبتی را مشــاهده نمی کنیم. عمده این موضوع به عدم برنامه ریزی کالن 
در این حوزه و عدم تطابق برنامه ریزی های انجام شــده با نیازهای واقعی جامعه 
برمی گردد. اما باید به این مقوله مهم هم توجه داشته باشیم: آن  هم اینکه توسعه 
فاوا در کشور ما نیازمند دو چیز است: اول دولت و حاکمیتی که برنامه ریز باشد و 
حامی نه رقیب و دوم بخش خصوصی که توان اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ 
را داشته باشد که متاسفانه در هر دو مقوله دچار ضعف هستیم. دولت و حاکمیت 

  مهدی فقیهی 

 رضا سمیع زاده 

 علی رضی 

 محمود اعالیی 

نظرسنجی



کتاب سال14    

نظرسنجی

ما هنوز فاوا را از اولویت های خود نمی داند و در دید بسیاری از دولتمردان ما فاوا در 
سایت و شبکه و اینترنت خالصه می شود. از طرفی بخش خصوصی را امین خود در 
ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ندانسته و همواره به این بخش با 
نگاه عدم اعتماد نگریسته است. بخش خصوصی ما هم بخش قدرتمندی نیست. 
اجازه دهید با یک مثال موضوع را بیان کنم. در مقوله عرضه کاال در کشــورهای 
پیشرفته دنیا شما با تعداد کمی از فروشگاه های بزرگ مواجه هستید در حالی  که 
در کشور ما با تعداد زیادی فروشگاه های کوچک روبه رو هستید. همین موضوع در 
خصوص شرکت های فاوا هم صدق می کند. فرآیند ارزان و ساده ثبت شرکت ها 
باعث شده تعداد شرکت های کوچک ما به شدت بیش از شرکت های بزرگ مان 
باشد و نیروی متخصص به جای کار تخصصی درگیر کار مدیریتی شود. اگر این 
فرهنگ اصالح، و فرآیند ثبت شرکت نیز منطقی شود، قطعا دولت و حاکمیت در 
برابر چندین شــرکت بزرگ و توانمند قرار خواهد گرفت و ناخواسته مجبور به 

اعتماد به این بخش خواهد شد.
1393: اما در ســال 93 فعال فقط می توانیم دعا کنیم و آرزو کنیم سال خوبی 
برای فاوا باشد هرچند تا مشکالت فوق االشــاره حل نشود دعا و آروزی ما هم 

بی تاثیر است اما ناامید نیستیم.

 علیرضا لک زایی 
  ] معاون فناوری اطالعات بانک ملت[

1392: ســال 1392 در حوزه ICT رویداد برجســته ای رخ نداد و طبیعی هم 
بود به صورت تاریخی در مقاطع تغییر دولت ها امور زیرساختی و سرمایه ای به 
حاشــیه می رود. به طور خالصه سرعت و کیفیت خدمات زیرساختی اینترنت 
رضایت بخش نیســت و یکی از موانع اصلی و جدی در مسیر توسعه بانکداری 
مجازی و اینترنتی محسوب می شود. از سوی دیگر تداوم و تشدید تحریم های 
ناجوانمردانه کشورهای غربی توسعه و ارتقای زیرساخت های ICT در کشور و به  

طور خاص در بانک ها را با محدودیت هایی مواجه ساخت.
به رغم موارد گفته شده خوشــبختانه تجارت و بانکداری الکترونیکی در سال 

1392 از رشد و گسترش قابل قبولی برخوردار بوده است.
1393: برای سال 1393 خیلی امیدوار و خوش بین هستم، تدابیر و برنامه های 
اعالمی دولت جدیــد و ترکیب تیــم مدیریتی وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات بســیار نوید بخش است. شبکه بانکی کشور انتظار دارد تحول اساسی 
و شگفت انگیزی در حوزه زیرساخت های ICT صورت گیرد تا کسب و کارهای 

الکترونیکی و مجازی به نقطه بهینه و مطلوب برسد.

 اصغر باباپور 
  ] معاون فروش و بازاریابی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان[

1392: سال 92 در حوزه فاوا به خصوص پرداخت الکترونیکی اتفاقات بسیار 
خوبی افتاد که مبین امیدهای نویدبخش اســت و در ســال آینده این اقدامات 
موثرتر و اثرات آن بیشتر نمایان  خواهد شد. از مهم ترین اتفاقات سال 92 می توان 
به استانداردسازی خدمات پرداخت الکترونیکی در کشور، جدا شدن خدمات 
پرداخت از خدمات بانکی، قطع خدمات درگاه های پرداخت اینترنتی از بانک ها و 
انتقال این خدمات به شاپرک، نظارت بیشتر در حوزه خدمات پرداخت اینترنتی 
در کشور، الزام سایت های اینترنتی به اخذ نماد الکترونیکی و فرهنگ سازی آن در 
 ،USSD حوزه پرداخت، بسط و گسترش استفاده از ابزار پرداخت موبایلی بر بستر

پایداری و الزام بانک مرکزی به استانداردسازی خدمات پرداخت اشاره کرد. 
1393: در سال 1393 امید است با ادامه این روند و اعتمادسازی بیشتر مردم 
به استفاده از پرداخت های الکترونیکی در حوزه های زیر شاهد رشد و گسترش 

کمی و کیفی این خدمات باشیم:
1. بســط و گســترش اســتفاده از خدمات پرداخت اینترنتی در سطوح 

گسترده مردم
2. اعتماد عمومی بیشــتر به پرداخت های غیرضــروری از طریق موبایل و 

اینترنت
3. گسترش بیش از پیش ابزار پرداخت روی بستر تلفن همراه در کشور

4. الزام استانداردســازی فعالیت های حوزه مجازی بــه طوری که نظارت 
بر فعالیت این گروه بســیار بیشــتر خواهد بود و این نظــارت باعث اعتماد و 

فرهنگ سازی بیشتر مردم شود و استفاده از این درگاه صورت گیرد.
5. اخذ هزینــه کارمزد خدمات روی دســتگاه های کارتخوان که تاکنون به 
عنوان یک حلقه مفقودشده بوده است؛ در سال 93 این موضوع پی ریزی و اجرایی 

خواهد شد.
6. امکان گسترش پرداخت های غیرآنالین و کیف پول الکترونیکی در کشور 

در سال 93 قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت.
7. نظارت شــاپرک بر ارکان پرداخت کشــور پایدارتر و از ثبات مناســبی 

برخوردار خواهد شد. 

 بهروز مینایی 
  ] مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای[

1392: از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی اســت و با توجه به بحث 
تحریم ها، در ســال 92 هم مثل ســال 91 در حوزه بازی های رایانه ای با قحطی 
بودجه مواجه بودیم. در سال 91 از 10 میلیارد تومان بودجه مصوب مجلس تنها 
1.5 میلیارد تومان و در سال 92 هم از هفت میلیارد بودجه مصوب مجلس 1.4 
میلیارد تومان آن به بنیاد ملی بازی های رایانه ای تخصیص یافت. این در حالی 

است که بودجه مصوب مجلس در سال 93 تنها سه میلیارد تومان است.
1393: سال 93 نیز شبیه سال 92 خواهد بود و شاید حتی بدتر از آن. اگر ایران 
بخواهد در صنعت بازی وارد رقابت با دیگر کشورها شود، باید به این بخش توجه 
جدی کند و اگر نمی تواند بودجه الزم را به این بخش دهد، حداقل باید شــرایط 
را برای ساخته شدن بازی های مســتقل ایجاد کند. بحث کپی رایت بازی های 
خارجی از مشکالتی است که بازی سازهای داخلی با آن مواجه هستند و این باعث 
می شود شــرایط رقابت میان بازی های داخلی و خارجی متعادل نباشد. صدا و 
سیما هم برای پخش یک آگهی بازرگانی چند برابر بودجه بنیاد را طلب می کند 
و طبیعتا بخش خصوصی نیز قادر نیست از پس تعرفه های سنگین آن برآید. در 
صورتی که صدا و ســیما به عنوان رسانه ملی باید شرایط حمایتی و ویژه ای برای 

این صنعت در نظر گیرد.

 غالم نبی فیضی چکاب 
  ] حقوقدان[

1392: بی تردید در حوزه فاوا و خصوصا در بخش تجارت الکترونیکی به هیچ 
وجه با برنامه های از پیش تعیین شده نتوانستیم حرکت کنیم و رتبه مناسبی در 
کشورهای دنیا در این حوزه دارا نیستیم. در خصوص بخش حقوقی شرایط بدتر 
است و هیچ کار اساســی ای در این حوزه انجام نشده و قوانین و مقررات ناقص و 
ناکارآمد هستند و با نیازهای تجارت الکترونیکی پیش نمی روند. قانون تجارت 
الکترونیکی که قانون مادر در این بخش است، نیاز به اصالحات اساسی و فوری 
دارد و باید هم از حیث شــکل و هم از حیث محتوا مورد بازنگری قرار گیرد که 

می تواند از اولویت های مباحث حقوقی در سال آینده باشد. 
1393: البته با توجه به تالشــی که در دولت جدید در ُشُرف انجام است، به 
نظر می رسد که در صورتی که از افراد ذی صالح و متخصص کمک گرفته شود، 
تدوین قانون جامع و مانع تجارت الکترونیکی بهتر و کامل تر محقق خواهد شد تا 
در کنار قانون، آیین نامه های اجرایی منطقی و معقول و کاربردی نیز تضمین شود. 
بدیهی است در این مسیر الحاق به کنوانسیون های مربوط با لحاظ رزروهای الزم 

  علیرضا لک زایی

  بهروز مینایی

  اصغر باباپور

  غالم نبی فیضی چکاب



15 کتاب سال  

می تواند کارساز باشد. یکی از این کنوانسیون ها که پیوستن به آن ضروری است، 
کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد در مورد استفاده از ابزارهای الکترونیکی 

در قراردادهای بین المللی است.

 کریم خمسه 
  ] رئیس هیات مدیره شرکت توتان[

1392: به نظر اینجانب به عنوان یک فعال حوزه پرداخت الکترونیکی کشور، 
مهم ترین اتفاق این حوزه در سال 92 فراگیر شدن شاپرک بعد از حضور آن در 
انتهای ســال 91 بود. شاپرک توانست گام های اولیه را در راستای اصالح نظام 
پرداخت الکترونیکی کشور بردارد ولیکن به دلیل صرف نظر از بخشی از اجزای 
طرح اولیه مثل قطع ارتباط مالی بانک بــا پی اس پی این اتفاق به صورت کامل 
رخ نداد. از طرف دیگر با ایجاد انحصار برای شــرکت های موجود و جلوگیری 
از حضور فعاالن جدید، این احســاس در نظام بانکی ایجاد شد که اگر سهامدار 
پی اس پی نباشــند از رقابت موثر در این حوزه محروم خواهند ماند که منجر به 
افزایش بی رویه و بی منطق قیمت سهام برخی این شرکت ها شد. کماکان عدم 
شناخت تصمیم گیران و تصمیم سازان باالخص در حوزه بانک مرکزی در نحوه 
سازماندهی کسب و کار پرداخت الکترونیکی، سبب تداوم و افزایش آشفتگی 
و اتالف منابع اقتصاد ملی شده اســت. عدم اراده جدی نزد نهادهای نظارتی و 
حاکمیتی در اصالح نظام کسب و کار این حوزه نیز تداوم داشت که باز منجر به 

افزایش تراکنش های غیرضروری در برخی از حوزه ها شده است. 
1393: به نظر می رسد در این حوزه شــاهد تدوام سیاست های قدیم باشیم 
ولیکن می توانیم امید داشــته باشیم حرکت به ســمت این اهداف آغاز شود: 
اصالح نظام کســب و کار در این حوزه و حداقل اعمال کارمــزد برای دارنده 
کارت در برخی از تراکنش ها مثل موجودی و حرکت به ســمت تعمیم به بقیه 
تراکنش ها، حذف انحصار در حوزه پی اس پی و امکان اجازه فعالیت به بازیگران 
جدید با ضوابط و قوانین مشخص، حرکت به سمت بی تفاوت سازی پی اس پی ها 
نسبت به بانک ها و امکان انتخاب دستگاه پایانه فروش مستقل از حساب بانکی به 
پذیرندگان، شناخت صحیح مدیران بانک ها نسبت به حوزه اصلی رقابت و عدم 
اتخاذ سیاست های مخرب بازار و کنترل مناسب فرآیندهای عملیاتی و ارتقای 
کیفیت خدمات و در نهایت حرکت بانک ها و پی اس پی ها به سمت ارائه خدمات 

خاص گروه های مختلف مشتریان خاص خود.

 امیر وهوشی 
  ] مدیر عامل شرکت رهنما[

1392: به نظر من سال 92، ســال امید بود؛ سالی که نتیجه واقعی اش در 93 
یا در ســال های دیگر اتفاق خواهد افتاد. حضور دولت جدید در فضای مجازی، 
تحرکات دولتی ها و حرف هــای آنها در مورد فیس بوک و دیگر شــبکه های 
اجتماعی همه نوید از نو شــدن و امید به آینده بهتــر را می دهد. چالش اصلی 
سرعت اینترنت بوده و تا زمانی که این مشکل حل نشود اتفاقات بزرگ نخواهد 
افتاد. سال 92 از طرفی سال استارت آپ ها هم بود. در این سال بیش از هر زمان 
دیگر به این موضوع پرداخته شد. فرصت موبایل در سال 92 و سال های آینده 
بسیار مهم بوده و قابل چشم پوشی نیست و شخصا معتقدم چالش نیروی انسانی 
در شــرکت های نرم افزاری بزرگ بیشتر خواهد شد و خوداستقاللی در بخش 

نرم افزار فزونی خواهد یافت.
1393: جنگ اپراتورها دیدنی خواهد بود، هــر دو اپراتور منتظر اتمام دوره 
انحصار رایتل بوده اند که این اتفاق از مرداد 93 خواهد افتاد. به نظرم بازار ســال 
آینده ارزش محتوا را تعیین خواهد کرد و با چاشنی اینترنت پرسرعت اپراتورها، 
فضای بازار رقابتی تر خواهد شــد و این روند تا سال 95 به اوج خود خواهد رسید 
و این امیدها به ثمر خواهد نشســت. سال 93، ســالی با حضور سرمایه گذاران 

ریسک پذیر نیز خواهد بود. از خارجی ها گرفته تا داخلی ها پول های خود را باید 
آتش بزنند تا کارآفرینان نوپای ایرانی، فضای کســب و کار را گلســتان کنند. 
به نظرم در این سال شــرکت های چندوجهی و غیرمتمرکز و بدون استراتژی 
دچار بحران خواهند شد و اگر اقدامی نکنند نام آنها شاید بماند ولی ورشکست 
می شوند. هنگام تحویل ســال نو باید این دعا را هم بخوانیم: پروردگارا، سرعت 

اینترنت ایران ما را متحول کن و فراخ بگردان.
 

 جعفر مرتضویان 
  ] مدیر پروژه نظام جامع پرداخت گروه ملی انفورماتیک[

1392: این ســال در بخش بانکداری الکترونیکی شاهد پروژه های مختلفی 
بودیم که یکی از مهم ترین آنها شکل گیری و راه اندازی پروژه نماد )نظام مدیریت 
امنیت داده( بود و با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی 
و به کارگیری آن در سامانه های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی،  سنا، سپام، 
کاشف، ساتنا و پایا تدوین شد. از دیگر دستاوردهای سال 92 انجام دو فاز از چهار 

فاز نقشه راه بانکداری الکترونیکی بود.
1393: یکی از پروژه هایی که ســال 92 شــروع کردیم »نهاب« بود که اولین 
پروژه  زیرمجموعه اش »نماد« نام داشت؛ این پروژه اطالعات هویتی افراد را در 
اختیار بانک ها قرار می دهد و در سال 93 در بانک ها عملیاتی می شود. همچنین 
در سال 93 دو فاز باقیمانده از نقشه راه بانکداری الکترونیکی نیز به پایان می رسد. 
یکی دیگر از کارهایی که در ســال 93 عملیاتی می شود جایگزینی محصول آریا 
)تولید شــرکت خدمات انفورماتیک( به جای محصول شرکت الجیکا با عنون 
ساتنا اســت. همچنین در سال 93 شاهد راه اندازی ســامانه مدیریت چک ها 

)چکاوک( و سوئیچ سپاس نیز خواهیم بود.

 سهیل ترکان 
  ] مدیرعامل شرکت فراسو[

در ترافیک شب عید، مشغول کلنجار رفتن با هزار فکر بودم که زنگ تلفن مرا 
از عالم خودم بیرون آورد. تلفن از ماهنامه پیوست بود و موضوع صحبت آماده 

کردن یادداشتی برای آخرین شماره سال 92. یکی به هزارتای قبلی اضافه شد.
در سالی که گذشت، سال 92، صنف ما هم از تحوالت بی شمار کشور بی نصیب 
نماند. در بهار و به خصوص خردادماه همه در حال و هوای انتخاباتی غرق بودیم، 
بعد هم شــوک کاهش قیمت دالر که عواقبش تا شــهریور به طول انجامید و 
این گونه شد که تا به خود جنبیدیم، شش ماه از ســال گذشته بود. اگر این  بار از 
تفسیر سیاســت های کشــور و تحریم های جهانی - که هر کدام از ما ایرانی ها 
در موردش برای خود صاحب نظریم- بگذریم، از تاثیرشــان بر بازار نمی توان 
گذشت. در ســال 92،  ادامه روند رو به کاهش قدرت خرید و همچنین اعتماد 
مصرف کننده، موجب کوچک تر شــدن حجم بازار شد. سال 92 برای خیلی از 
قدیمی تر های بازار الکترونیک و کامپیوتر، سال فعالیت های جدید بود؛ عده ای به 
بازار ساخت و ساز پیوستند، جمعی دیگر صنایع غذایی را انتخاب کردند و عده ای  
هم ســر جایشان ماندند و کاری نکردند، فقط ســوختند و ساختند. در سال 92 
واردات قانونی باز هم کمتر شد، سرعت اینترنت کماکان پایین ماند و الکترونیکی 
شدن دولت همچنان یک شــعار... خالصه اینکه در سال92 صنف ما یک  سال 

پیرتر شد و بی تردید یک  سال هم با تجربه تر.
1393: چندان مطمئن نیســتم بنویســم امیدوارم یا آرزو دارم اما بی شک 
امیدوارم در سال 93 با کاهش داللی، واسطه گری و حرکت به سمت سیستم های 
فروش مدرن، اعتماد مصرف کنندگان بار دیگر جلب شــود و با کمرنگ شدن 
سایه تحریم ها و ورود نمایندگان رسمی و معتبر فروش، بازار رونقی دوباره بگیرد 
تا در این چرخه، از تولید گرفته تا واردات و ریتیل، هر مجموعه نقش خود و فقط 

خود را به درستی ایفا کند. 

  کریم خمسه

  جعفر مرتضویان

  سهیل ترکان

  امیر وهوشی



کتاب سال16    

نظرسنجی

 ناصر حکیمی 
  ] معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی[

1392: می توانم بگویم سال 92 سال باثباتی بود و اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد 
و بیشتر روی سرویس های موجود تکیه شد و متاسفانه در حوزه فاوا جهشی که 
انتظار داشتیم صورت نگرفت. تنها اتفاق خوبی که می توانم در سال 92 از آن یاد 
کنم، ارائه خدمات 3G بود که زیربنای خوبی برای ارائه خدمات روی گوشی های 

هوشمند است. 
1393: در ســال 93 پیش بینی می کنم تمرکز بیشــتر روی پهنای باند سیار 
خواهد بود و اینکه به طور جدی خدمات روی گوشــی های هوشمند ارائه شود. 
به عبارت دیگر در 93 ترافیک اینترنت به سمت گوشی های هوشمند می رود و 
اپلیکیشن  اکثر خدماتی را که اکنون در سایت ها ارائه می شود، در سال 93 روی 

گوشی ها مشاهده خواهیم کرد. 

 محمود لیایی 
  ] کارشناس حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات[

1392: از آنجا که مهم ترین مشتری بازار فاوا خود دولت است و دولت در این 
سال به شدت با کسری بودجه برای پروژه های تعریف شده قبلی مواجه بود، این 
موضوع اثر منفی خود را بر این بازار گذاشت و حاصل آن بی رونقی و بی انگیزگی 
بخش خصوصی بــود. از یک طرف تعویض یک سرپرســت و دو وزیر در یک 
وزارتخانه؛ تقریبا نخودی که در دولت قبل در حال انحالل بود و در دولت جدید 
طفیلی حضور وزیر آن فقط برای بودن در دولت شد و از  طرف دیگر نحوه تعامل 
مرکز ملی فضای مجازی با وزارت فاوا؛ که در دولت قبل رئیس مرکز آن با روسای 
قوا پالوده نمی خورد و در دولت جدید عمال به یک معاونت وزارت فاوا تبدیل شده 

است، نشان از عدم سیاست کالن نگر مدیران ارشد نظام در این حوزه دارد. 
1393: چنانچه قرار باشــد حوزه فاوای کشور در ســال 93  به همین منوال 
سال 92 ســر کند، که بعید هم نیســت، باید فاتحه فاوا را خواند و شرکت های 
این حوزه بروند در ساختمان سازی سرمایه گذاری کنند. هر چند در دولت قبل 
حوزه های  مختلف فاوا در وزارتخانه ها به نوعی با هم رقابت داشتند و در مجموع 
به رغم خنثی کردن بعضی فعالیت های یکدیگر برآیند مثبتی را در بازار فاوا ایجاد 
می کردند ولی در دولت کنونی کم کم دیگر دستگاه ها صحنه را به نفع سازمان 
فناوری اطالعات خالی می کنند؛ انحالل معاونت فاوای وزارت صنعت، کمرنگ 
شدن فعالیت های مرکز رسانه های دیجیتال از گردونه خارج شدن مرکز فاوای 
نهاد ریاست جمهوری در کنار فقدان پروژه های ملی فاوا نظیر کارت سوخت و... 
همه دست به دســت هم دادند و حوزه فاوا را در سال 92 کم فروغ نشان دادند. 
مشخص نیست رفع تحریم ها قرار است چه گلی به سر حوزه فاوا بزند که بخش 
خصوصی ما نگران ادامه تحریم هاست. به نظرم در مجموع سودی که حوزه فاوا 
از ادامه تحریم ها البته با رویکرد باور خودش و انجام پروژه های سنگین فاوا توسط 

همین بخش خصوصی می برد، در رفع تحریم ها نیست.
  

 شهاب جوانمردی
  ] مدیرعامل شرکت فناپ[

1392: سال 92 برای ما سال امید بود و امیدواریم در سال 93 تدبیر هم به این 
امید اضافه شود. واقعیت این است که طی هشت سال گذشته بسیاری از کسب 
و کارها رکود داشتند و مشکالت بسیاری را مثل اشتغال،  تحریم ها و مشکالت 
ارزی در این سال ها شــاهد بودیم. صنعت فاوا تالش کرد حداکثر نقش خود را 
در این میان ایفا کند و اگر به شــرکت های برتر معرفی شده در سال 91 مراجعه 
کنید، می بینید که سه شرکت در حوزه آی تی از شرکت هایی بودند که بیشترین 
رشد و جهش را داشتند و این نشــان می دهد به رغم تمام رکودی که در کشور 
بوده، تقاضا در صنعت فناوری اطالعــات و ارتباطات وجود دارد. ولی واقعیت 

این اســت که اگر ساز و کارهای الزم در کشــور تعبیه نشود؛ چه مسائلی که به 
زیرساخت های بنگاه ها برمی گردد و چه مسائلی که به توسعه زیرساخت های 
فناوری کشور بازمی گردد و هر آنچه به توسعه و رونق کسب و کار برمی گردد، 
به سقف پروازی می رسیم که دیگر از آن باالتر نخواهیم رفت. سال 92 با تغییراتی 
که در دولت حادث شد، امیدها زنده شد و اکنون من می دانم که بخش خصوصی 
با انگیزه و نشاط وارد عرصه شده  است. ولی واقعیت این است که کلید تدبیر جای 
دیگر است. باید این تدبیر صورت گیرد و امکانات فراهم شود. وقتی شرکت های 
فناور ما هنوز زیر بار فشارهای مالیاتی و بیمه و مسائل مختلف مجوزها هستند و 
فضای کسب و کار شفاف نیست، نمی توانیم انتظار تغییر جدی ای داشته  باشیم. 
امیدواریم همزمان با گشوده شدن گره های روابط خارجی کشور، فضای داخلی 

هم برای کسب و کار بهبود یابد.
1393: حداقل کســانی که در راس تدبیر کردن برای حوزه فاوا در کشــور 
هستند به ما اخبار خوب می دهند و صحبت هایی هم که می کنیم ناشی از بینش 
و نگرش عمیق این دوســتان اســت. همه اینها می گوید انشاءاهلل تدبیر محقق 
می شود مگر اینکه باز ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بیایند و یک حرکت 

معکوس انجام دهند.

 داوود زارعیان
  ]معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران[

1392: به نظر من سال 92 با تغییر دولت حوزه فاوا در ابتدا دچار چالش هایی 
شد، از جمله مباحثی که بین شــرکت مخابرات و وزارت ارتباطات پیش آمد. 
به هر حال در ابتدا یک عقب گرد در عرصه های مختلف داشــتیم. نمی خواهم 
بگویم عقب گرد فقط در حــوزه تعرفه بوده، بلکه به هر حال مســائل مرتبط با 
تعرفه و مسائل دیگری چون ترخیص تجهیزات مخابرات از گمرک، واگذاری 
اینترنت پرسرعت به مردم و مســائلی از این دست که به وجود آمد، باعث شد 
توسعه تا حدودی در برخی از بخش ها کند شود اما پس از اینکه دولت جا افتاد و تا 
حدودی نسبت به قضایا شناخت پیدا کرد، شاهد حرکت رو به رشد کشور در این 
حوزه بودیم. از دیگر تحوالت این حوزه شکل گیری مجدد شورای عالی فناوری 
اطالعات بود که می تواند نویدبخش این باشد که این حوزه در سال های آینده به 

جایگاه مناسب تری برسد.
1393: معتقدم در ســال 1393 هم رویکرد دولت در بخش زیرساخت باید 
توسعه پهنای باند باشد و هم رویکرد اپراتورها باید واگذاری اینترنت پرسرعت و 
افزایش ضریب نفوذ آن در کشور باشد و اگر دولت بخواهد به تنهایی این کار را 
انجام دهد، موفق نمی شود و باید در این بخش هم از بخش خصوصی کمک گیرد 
و ورود پهنای باند را اختصاصا در اختیار خودش قرار ندهد و به ســایر شرکت ها 
هم ایــن مجوز را بدهد که این کار را انجام دهند. شــرکت های PAP و اپراتورها 
هم باید در زمینه واگذاری اینترنت پرســرعت به مردم تالش کنند و به نظرم 
ضریب نفوذ ما در حال حاضر بسیار پایین است و حداقل در سال 93 و نیز 94 باید 

دوبرابر شود تا به آن استاندارد مورد نظر دست یابیم.

 علی شمیرانی 
  ] روزنامه نگار[

1392: وزیــر دیپلمات ارتباطات دولت یازدهم شــاید حــوزه ارتباطات و 
اصطالحات آن را نشناســد اما قواعد بازی را بلد است. شواهد این موضوع را نیز 
می توان از حرکات شخصی وزیر گرفته تا ارنج تیم معاونان او یافت. وزیر ارتباطات 
همچون فرد مورد عالقه اش در دنیای دیپلماسی و سیاست خارجه کشور یعنی 
محمدجواد ظریف، پای کامپیوتر می نشیند و با اهالی اینترنت سخن می گوید، با این 
تفاوت که او سراغ شبکه های اجتماعی داخلی رفته است. اما وزارت ارتباطات در 
دو نقطه مشکالتی داشت که به دو پای آن بسته شده بودند. نخست شورای رقابت 
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که با تغییر دبیر آن به شورای رفاقت تبدیل شد و حال گویی تعطیل شده و دیگر 
کسی نیســت چوب الی چرخ آنها بگذارد. مشکل بعدی در شورای عالی فضای 
مجازی بود. به این ترتیب دبیری هماهنگ و معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات 
به این شــورا راه یافت تا گره دوم نیز از پای این وزارتخانه باز شود.  رقبا که آرام یا 
از رده خارج شــدند، نوبت به برداشــتن گام های بعدی رسیده بود. حاال وزارت 
ارتباطات باید سراغ غول ارتباطی کشور یعنی مخابرات می رفت. از چپ و راست 
پرونده پشت پرونده باز می شد، از نحوه واگذاری مخابرات گرفته تا رفع انحصار 
سیم مسی، ساختمان های فیمابین و بدهی های چندصد میلیاردی یکی یکی روی 
میز قرار گرفت. مخابرات آرام گرفت. کار ســخت انجام شــده بود، کمی بعد با 
یک تلنگر کوچک به اپراتور چهارم، مدیرعامل آن تغییر کرد تا فردی از شرکت 
زیرساخت سکان آن را به دست گیرد. رایتل هم از تحوالت جدید بی نصیب نماند، 
این اپراتور دولتی بی سر و صدا مجوز سراسری وای فای را دریافت کرد و دو اپراتور 
دیگر نیز با مصوبه رومینگ ملی و جابه جایی شماره ها موظف شدند زیر پهلوی این 

اپراتور زمینگیر را بگیرند و روی یک صندلی کنار خود بنشانند.
1393:  حاال شرکت های ریز و درشت اینترنتی هم با مصوبه 181 رگوالتوری 
روی ریل خروج از بازار افتاده اند. به نظر می رســد سال 92 کاشتند تا سال 93 

برداشت محصول را آغاز کنند.

 یوسف نوری 
  ] رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش[

به پیش بینی موسســه گارتنر، فناوری  ابزارهای همراه یکــی از 10 فناوری 
اســتراتژیک جهان در ســال 2014 خواهد بود. عالوه بر این، توسعه ابزارهای 
شــخصی )BYOD(، فناوری اطالعات هیبریدی و رایانــش ابری و مدیریت 
داده های بــزرگ )Big Data( نیز در زمره 10 فناوری برتر ســال 2014 تلقی 
می شوند. متناظر با توسعه این فناوری ها، در حیطه نظام های آموزشی نیز اقبال 
جهانی به سمت توسعه شــبکه های یادگیری و یادگیری در همه  جا و همه وقت 
)U-Learning( قابل توجه است. ابر آموزشی نیز مفهوم نسبتا جدیدی در این 
حوزه به  شمار می رود. مزیت اصلی استفاده از محاسبات ابری، انعطاف پذیری 
برای ایجاد، به اشــتراک گذاری، ذخیره و همکاری از هر کجــا، در هر زمان و با 
هر سرعت اســت. موسسات آموزشي از مفهوم محاســبات ابری برای ایجاد 
محیط های یادگیری انعطاف پذیر جهت بهره بــرداری از فرصت های جهانی 
جدید در عرصه آموزش و پرورش اســتفاده  می کنند. ابزارهای همراه )از قبیل 
تبلت و گوشی های هوشمند برنامه پذیر( برای دسترسی به محیط های جدید و 
شخصی سازی فرآیند یاددهی-یادگیری )متناسب با استعداد و توان یادگیری 
هر فرد( کاربرد فراواني دارند. ضمن اینکه امروزه اســتفاده موثر از برنامه های 
مبتنی بر شــبکه موبایل برای آموزش، تقویت ارتبــاط و تعامل نزدیک اولیای 
خانه و مدرســه )از طریق فناوری USSD یا برنامه های کاربردی سمت کاربر( 
در بسیاری از کشــورهای دنیا به موضوعی عادی و جاافتاده بدل شده است. از 
طرف دیگر، ایجاد شــبکه ها )پلتفرم ها(ی ثبت و به اشــتراک گذاری ایده های 
آموزشی و پرورشی و استفاده از شیوه های جمع سپاری )Crowdsourcing( برای 
حل مسائل آموزشی و پرورشــی، تبادل دانش و تجربیات و پیشبرد پروژه های 

آموزشی و پرورشی را به  صورت گروهی مهیا می سازد.
به نظر می رسد با اعتقاد به قدرت تحول آفرینی این فناوری در شکل و محتوای 
فرآیندهای آموزشی و پرورشی و برای دســتیابی به اهداف و راهکارهای سند 
تحول بنیادین، وقت آن اســت که با عبور از فاز توســعه ســخت افزار، توسعه 
کاربردهای آموزشی و پرورشــی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد. از این رو باید 
همزمان با آموزش، ترغیب و تشــویق معلمان )به عنــوان اصلی ترین محور 
برنامه هــای تحولی در آموزش و پرورش( برای به کارگیری و نهادینه ســازی 
شیوه های آموزشــی و پرورشی مبتنی بر فاوا، به توسعه برنامه های کاربردی در 

این حوزه همت گماشــت. در این راستا می توان از »استفاده موثر از فرصت های 
به وجودآمده توســط فناوری های همراه در راســتای تعمیم فرآیند یاددهی-

یادگیــری به محیط های خارج از مدرســه و تعامل بیشــتر با اولیــا«، »ایجاد 
پلتفرم های آموزشــی جهت تبادل دانش و تجربیات و انجام پروژه های گروهی 
توســط معلمان و دانش آموزان« و »توسعه و دســته بندی مواد و محتواهای 
آموزشــی الکترونیکی برای اســتفاده معلمان، دانش آموزان و اولیا« به عنوان 
مهم ترین مســائل پیش  روی توســعه کاربرد فاوا در نظام آموزشی و پرورشی 

کشور در سال 1393 نام برد. 
 

 عبداهلل فاتح 
  ] مدیرعامل پارس آنالین[

1392: از مهم ترین اتفاقات سال 1392 در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
کشور می توانم به دو مورد اشاره کنم: اول، افزایش قابل توجه ارتباطات بین الملل 
توسط شرکت ارتباطات زیرســاخت و دوم، بازگشت حجم زیادی از محتوای 
مخاطبان ایرانی به داخل کشــور، به  طوری که ترافیــک داخلی که کمتر از 10 

درصد بود، در سال 1392 با رشد چشمگیر به بیش از 30 درصد رسید.
1393: با اتمام دوره حفاظت شرکت رایتل در سال 1393 پیش بینی می شود، 
اپراتورهای موبایل با فعالیت در زمینه خدمات دیتا، موجب رشد بسیار استفاده از 
اینترنت توسط هموطنان عزیز ایرانی شوند و با ورود آنان به این عرصه، در سال 
1393 شاهد گسترش اینترنت از طریق موبایل به طور چشمگیری خواهیم بود. 
 ،PAP به مردم عزیز میهن مان نیز مژده می دهیم با تمدید پروانه شرکت های
 ADSL عالوه بر اینترنت منتظر خدمات ارزش افزوده روی ارتباطات سرویس

نیز باشند.

 مهدی میرمهدی 
  ] رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران[

 1392: سال 92 از طرف رهبر معظم انقالب، سال حماسه سیاسی و اقتصادی 
نامگذاری شده بود و ملت شریف ایران حماسه سیاسی ای خلق کردند که به نوبه 
خود بی نظیر بود اما در حماســه اقتصادی برعکس عمل شد. این مساله مهم در 
دستور کار همه مسووالن قرار گرفت اما عمل جدی صورت نپذیرفت و  برخی 
مسووالن محترم تصمیماتی کارشناسی نشده گرفتند. مثال با توجه به واقف بودن 
به عدم تولید کاالهای آی تی در کشور، جلو ثبت سفارش این کاالها را گرفتند و 
کاالهای اساسی آی تی در گروه کاالیی 10 قرار گرفت و در ادامه ارز به کاالهای 
آی تــی اختصاص نیافت و دولتمردان تعداد پنج هــزار واحد صنفی را )تنها در 
کالنشــهر تهران( بالتکلیف کردند که موجب ورشکستگی بسیاری از فعاالن 
صنفی در این زمینه شد. خیلی از افراد مجبور به فروش واحد صنفی شدند که تنها 
به جهت اتخاذ تصمیمی عجوالنه و کارشناسی نشده بود. موضوعات بعدی سال 
92 افزایش تعرفه ها، مســائل گمرکی، مساله و مشکلی به نام شبنم بود که واقعا 

ضربه های شدید مالی را به صنف وارد کرد.
1393: از نظــر اینجانب تا زمانی که مســوولیت به بخش خصوصی محول 
نشــود، هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهــد داد. باید تمهیداتی صــورت پذیرد تا 
بخش خصوصی قوی و در این میان رقابت ســالم حاکم شود که این هم به نفع 
مصرف کنندگان و هم اصنــاف خواهد بود. اگر قانونی مصوب می شــود، در 
عرض 24 ساعت نســبت به تغییر مجدد آن اقدام نکنند. اگر قرار است کاال 
بر اســاس قوانین حاکم وارد شود، این مســاله را همه رعایت کنند. در دولت 
محترم تدبیر و امید به تولید داخلی بها داده شده و دولت باید در ادامه با حمایت 
از تولیدکنندگان، نسبت به جذب ســرمایه گذاران در راستای حمایت تولید 
داخلی اقدام کند که این مساله در تمام دنیا عرف است. برای مثال عدم دریافت 
هزینه های آب، برق، گاز از تولیدکننده یا معافیت مالیاتی تولیدکنندگان برای 
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نظرسنجی

چند سال می تواند از اقدامات حمایتی دولت باشد و در صورتی  که تولیدکننده 
توانست با شرایط مذکور در بازار رقابت باقی بماند، نسبت به افزایش تعرفه ها 
اقدام کنند. به نظر اینجانب تقویت تولید ملی در حوزه آی تی، تخصیص یارانه 
به صنف آی تی و جذب افراد بیکار در این صنف و معافیت واحدهای صنفی از 
بیمه و مالیات باید از اقدامات مهم در ســال آینده باشد. با توجه به اینکه صنف 
آی تی از جمله صنوفی اســت که اعضای تحت پوشــش آن همه تحصیلکرده 
هستند، فعالیت این صنف کمتر از کار فرهنگی نیست؛ بنابراین در صورتی  که 
هزینه را بخش خصوصی پرداخت کند و دولت نیز حامی و ناظر باشد، این صنف 

رونق خواهد گرفت. 

 بنیامین دارمی 
  ] مدیر بازاریابی موبایل شرکت ال جی[

1392:  اصوال تغییرات تکنولوژیک وابستگی ای به مرزهای جغرافیایی ندارد 
ولی متاسفانه فشارهای خارجی سیاسی نه تنها در سال گذشته بلکه در سال های 
پیشــین باعث به وجود آمدن فقر اطالعاتی در زمینه فناوری اطالعات چه در 
زمینه سخت افزار و چه در زمینه نرم افزار شده است. هر چند از زمان روی کار 
آمدن دولت جدید تالش هایی در جهت رفع فشارهای سیاسی انجام شده ولی 
همچنان قدم های بســیار زیاد ناپیموده ای باقی مانده است. تحریم علت اصلی 
عدم سرویس دهی به کاربران ایرانی در بسیاری از حوزه های فناوری اطالعات 
اســت. تحریم علت اصلی عدم حضور برخی برندهای مشهور در بازار ایران 
اســت. برخی از مدل ها در بازار ایران عرضه نشدند یا با چراغ خاموش حرکت 
کردند. تحریم یکی از علل پدیده قاچاق و عدم گارانتی و وارانتی است. در سالی 
که گذشــت ایران و ایرانیان با مفهوم تحریم به صورت علنی دست و پنجه نرم 

کردند.
1393: نشــانه های خرد و کالن موجود همگی رای به موجودیت یک تالش 
عمومی و یک اراده راســخ برای رفع فشــارهای خارجی می دهد که امیدوارم 
محقق شــود و مطمئنا رفع اثر آن منجر به رقابت سالم تر برندها و رضایتمندی 
و خرســندی مصرف کننده نهایی می شود. ســال 2014 در صنعت موبایل به 
سال پوشیدنی ها ملقب است و در آینده نزدیک شاهد حضور انواع موبایل ها به 
صورت ســاعت، عینک و... خواهیم بود. امیدوارم این محصوالت جذاب بحق و 

بدون محدودیت در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرند.

 آزاده داننده 
  ] رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی تهران[

1392: نه فقط در سال 1392 بلکه در چند سال اخیر مهم ترین ویژگي بخش 
فناوري اطالعات کشور، تعدد مراکز سیاســتگذاري و تصمیم گیري و ضعف 
ساختاري آن است. این بســتر محیطي را فراهم کرد که آثار ناشي از مشکالت 
عمومي اقتصاد کشور که از نیمه دوم سال 1391 شدت گرفت و در سال 1392 
نیز ادامه داشت، کسب  و کار حوزه فناوري اطالعات را با مشکالت جدي مواجه 
کرد. نوسانات نرخ ارز و مقرراتي که براي مقابله با آثار آن به  صورت روزانه وضع 
مي شــد، رکود بازار، تلقي از آی تی به  عنوان تجهیزات لوکس و غیرضروري و 
نبود بودجه خاص آی تی در دستگاه ها از جمله مهم ترین مسائل سال گذشته در 
عرصه فناوري اطالعــات و ارتباطات بود. در بخش خدمات ارتباطي، نابرابري 

در شرایط رقابتي بازار، شرایط سختي را براي فعاالن این حوزه به  وجود آورد.
وضعیت عمومي کســب  و کار در چنین محیطي، با دشواري زیاد همراه بود و 
عموم فعاالن اقتصادي، با پایین آوردن ســطح فعالیت خود، برای حفظ کسب  و 
کار و مقاومت در برابر دشــواري ها تالش کردند. در این شرایط، فضایي براي 

اندیشیدن به توسعه وجود ندارد.
1393: یکي از اولیــن اقدامات دولت یازدهم در حــوزه فناوري اطالعات، 

رســیدگي به موضوع تعدد مراکز سیاســتگذاري و تصمیم گیري بود. اصالح 
ساختار به زمان بیشتري نیاز دارد ولي ایجاد شــرایط وحدت در فرماندهي از 
طریق واگذاري پســت هاي کلیدي به افرادي که ذاتا بــا یکدیگر تضاد ندارند 
و به همســویي و یکپارچگي معتقدنــد، کوتاه ترین راه بــراي تغییر این فضاي 
ملوک الطوایفي است. بخش فناوري اطالعات و ارتباطات نیازمند چشم انداز و 
برنامه بلندمدت اســت که با این اقدامات دولت، زمینه تدوین آنها فراهم شده 
اســت. باید با امید به سال 1393 و سال هاي پیش رو نگاه کرد و با مثبت اندیشي 
با تغییرات این حوزه همراه شــد. همراهي بخــش خصوصي با دولت در تدوین 
چشم انداز و برنامه و مشارکت در پیاده سازي آنها از ضروریات است و احتماال 
شاهد چالش هاي ظرفیتي در بخش خصوصي خواهیم بود. بنابراین به سهم خود 
باید برنامه اي براي تقویــت ظرفیت هاي بخش خصوصي در جهت همراهي با 

برنامه هاي ملي توسعه آی تی در کشور داشته باشیم. 
در ســال 1393 هم با چالش هاي زیــادي مواجه خواهیم بــود ولي نوع این 
چالش ها تفاوت دارد. در سال 1393 براي بقا نمي جنگیم بلکه در جهت توسعه 

تالش خواهیم کرد.

 بردیا صدرنوری 
  ] مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مدیر فناوری اطالعات[

1392: حوزه فاوای کشــور در ســال 92 از دو منظر راهبردی، مدیریتی و 
عملکردی قابل تحلیل است. در حوزه راهبردی به رغم تالش های انجام شده، 
متولی راهبردی این حوزه مشــخص نشد. به نظر می بایست بین ماموریت ها و 
وظایف شورای عالی فضای مجازی، شــورای عالی فناوری اطالعات، سازمان 
فناوری اطالعات، مرکز ملی فضای مجازی و... شفاف ســازی صورت پذیرد. 
در حــوزه مدیریتی انتصاب مدیــران نظریه پــرداز، آگاه و مجرب به عنوان 
معاون وزیر و رئیس ســازمان فناوری اطالعات و نیــز معاونت برنامه ریزی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، امیدهای بســیاری در دل اهالی این 
حوزه به وجود آورد. اما برای تحلیل عملکرد مدیریتی، هنوز زود اســت. شاید 
مهم ترین موفقیت مدیریتی در دوره جدید، تمرکز نسبی تصمیمات مدیریتی 
و نیز مجاب کردن مجلس شــورای اســالمی برای تصویب بودجه مناسب 
جهت تامین زیرســاخت های ارتباطی به ویژه شبکه ملی اطالعات بوده است. 
حوزه عملکردی خود شامل دو بخش اســت: حاکمیتی و بخش خصوصی. در 
حوزه حاکمیتی به واســطه فقدان منابع الزم، پیشــرفت قابل مالحظه ای در 
طرح های فناوری اطالعات و ارتباطات دســتگاه های حاکمیتی اتفاق نیفتاد. 
شاید مهم ترین طرح فناوری اطالعات که ســال 1392 در سطح ملی اجرایی 
شد، طرح ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی بود که از سوی سازمان 
ثبت اسناد و امالک اجرا شد و به رغم چالش های اولیه با موفقیت پیش رفت. در 
بخش خصوصی شاید به جرات بتوان گفت فناوری اطالعات در سال 92 در پیچ 
و خم قوانین و مقررات ناشفاف و تابع شرایط و وضعیت خاص اقتصادی کشور 
و فقدان پروژه، بیشــترین تالش را برای جلوگیری از تعطیلی خود و بیکار شدن 
ده ها متخصص و کارکنان اجرایی شرکت های خصوصی به کار برد. در این میان 
دعواهای تمام نشــدنی و خودزنی های درون صنوف مرتبط هم خود داستانی 

قابل تامل است.
1393: به نظر می رســد با تخصیص منابع مناســب، شفاف سازی مرزهای 
ماموریتی و مدیریتی بین نهادهای کالن ذی ربط و مدیریت کالن متمرکز، پرهیز 
دولت از تصدیگری و میدان دادن بیشتر به صنوف تخصصی و  بخش خصوصی 
و استفاده بیشتر از نظرهای خبرگان این حوزه، بتوان شاهد توسعه این بخش در 
سال 93 بود. در این میان مهم ترین عامل برای توسعه و پیشبرد طرح ها، توسعه 
زیرساخت های ارتباطی باکیفیت، باثبات و امن است که انشاءاهلل قابل حصول 

خواهد بود.    

  بنیامین دارمی

  بردیا صدرنوری

  آزاده داننده



19 کتاب سال  

 علیرضا عیدی مراد 
  ] مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک[

1392: مهم ترین تحول کشور در سال 92 تغییر دولت و نتیجتا سیاست هاي 
جدید در حوزه فاواســت. تالش دولت جدید بیشــتر بر تبیین سیاســت ها و 
راهبردهاي جدیــد قرار گرفت که برخي از موارد اهم آنها افزایش ســرعت و 
پهناي باند اینترنت تا حدود 10 برابر، افزایش بودجه ســال 93 فاوا به حدود دو 
برابر ســال قبل یا تدوین طرح جامع فناوري اطالعات کشور است. در سال 92 
یکي از مهم ترین و پیشروترین زیرساخت هاي فاواي کشور مربوط به حوزه بانکي 
کشــور به خصوص در بخش زیرساخت هاي بین بانکي کشور می شود که از آن 

جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه و ایجاد ثبات در حوزه نظام پرداخت کارتي کشور )شاپرک(

توسعه نظام نوین پرداخت هاي مبتني بر کیف پول الکترونیکي جهت مدیریت 
مناسب حوزه پرداخت هاي خرد کشور )سپاس(

توسعه نظام مدیریت چک الکترونیکي )چکاوک(
افزایش ظرفیت پاســخگویي شــتاب با توجــه به رشــد روزافزون حجم 

تراکنش هاي این سامانه ملي
آغاز تدوین نقشه راه بانک مرکزي براي 10 سال آینده و ترسیم مدل مطلوب 

IT Enabling مورد هدف با رویکرد
افتتاح دفاتر پیشخوان گواهي امضاي دیجیتال و شروع فعالیت مرکز گواهي 

امضاي دیجیتال بانک مرکزي )نماد(
بررسي باز مهندسي سیستم هاي پرداخت کالن نظیر بازارهاي پولي بین بانکي 

یا تابا
آغاز تجهیز سامانه هاي ملي پرداختي کشور به گواهي نماد

توسعه و استقرار فاز اول و دوم ســامانه مدیریت اطالعات هویتي مشتریان 
بانکي )نهاب(

بازنویسي و جایگزیني یک به یک ســامانه هاي ملي پرداخت کشور با نسخه 
تولید داخلي

ساماندهي مباحث مرتبط با امنیت در قالب شرکت کاشف
1393: به نظر مي رســد در ســال 93 شــاهد رویدادهاي مهم و موثري در 
حوزه فاواي کشور خواهیم بود. رئیس جمهور محترم در نطق خود در خصوص 
الیحه بودجه ســال 93 کشــور گفتند:»عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
از اولویت های دولت در ســال آینده است.« بر اســاس همین راهبرد در الیحه 
بودجه شاهد رشد حدود دوبرابري بودجه بخش فاواي کشور نسبت به سال 92 
هستیم. پیش بیني می شود در سال 93 شاهد تحوالت بسیار مهمي در حوزه بانکي 

نیز خواهیم بود که از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
استقرار و فراگیر کردن نظام چک الکترونیکي

ارائه ابزارهاي فناوري براي اعمال سیاست پولي نظیر بازار اوراق مشارکت یا 
بازارهاي بین بانکي

خاتمه تدوین نقشــه راه 10ســاله آینده بانک مرکــزي و ورود به مرحله 
پیاده سازي آن

گسترش و فراگیر کردن گواهي هاي امضاي دیجیتال در بین کلیه مشترکان 
ویژه بانکي

ایجــاد اپراتورهــاي خدمات کیف پول همــراه و آغاز عرضــه خدمات به 
شهروندان

توسعه پوشش مرکز صدور گواهي هاي نماد به کلیه استان هاي کشور
توسعه خدمات گســترده بانکداري همراه روي نسل سوم اپراتورهاي شبکه 

همراه
استقرار و راه اندازي کلیه فازهاي نهاب و امکان عرضه خدمات گواهي نماد به 

مشتریان بانکي از طریق اینترنت

آغاز بازمهندسي یا جایگزیني تدریجي ســامانه هاي بانکداري متمرکز در 
بانک هاي تجاري کشور

توسعه و ارتقای نظام امنیتي شبکه بانکي به سطح مناسب تر
فرهنگ سازي در حوزه طبقه بندي و معماري مناسب اطالعات و روش هاي 

بانکي
استقرار نظام هاي مدیریت سطح خدمات در حوزه خدمات ملي پرداخت

 علی اکبر جاللی 
  ] استاد دانشگاه[

1392: سال 92 تقریبا هیچ اتفاق جدی ای در کشور به جز تغییر کادر وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات شامل تغییر وزیر، معاونان و بخشی از مدیران دیده 
نشد. البته امید به بهتر شــدن وضعیت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
کشــور بین کارشناســان و فعاالن این حوزه به وجود آمد و مسووالن کاربلدی 
جایگزین مدیران قبلی شــدند، الکن آثار جدی که منشاء تحول این حوزه شود، 
در عمل به وجود نیامد. در سال 1392 چند حرکت نمایشی در حد کاهش هزینه 
اینترنت، افزایش جزیی پهنای باند، ورود وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به 
صورت تبلیغاتی در چند شــبکه اجتماعی داخلی وجود داشت. یک کار موفق، 
تثبیت جایگاه شورای عالی فضای مجازی بود که امیدواریم بتواند در چارچوب 
اهداف خود که سیاستگذاری است، کار کند و دخالتی در اجرا نداشته باشد. باید 
توجه داشت انتظاری هم از کادر جدید در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
نبود که اقدام جدی ای در این زمان کوتاه داشــته باشند و به همین دلیل می توان 
گفت در سال 1392 در مجموع کادر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
تاکنون موفق عمل کرده است. با مشخص شدن برنامه های آنها و نقشه راهی که 

برای ادامه کار نشان خواهند داد، می توان قضاوت بهتری داشت. 
1393: نســبت به تحوالتی که در ســال 1393 در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات صورت خواهد گرفت خوش بین هستم و فکر می کنم اگر کادر جدید 
وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات واقعیت های کشــور را در نظر بگیرد -که 
مردم آماده پرداخت هر هزینه ای برای دسترســی به ارتباطات پرســرعت و 
باکیفت باال هســتند- می توانند موفق عمل کنند. در سال 1393 قرار است این 
حوزه بودجه نســبتا خوبی داشته باشــد که اگر با برنامه و هدفمند هزینه شود 
ســال موفقی در پیش رو وجود دارد. بنده فکر می کنم توســعه مشاغل حوزه 
فناوری اطالعات یکی از دستاوردهای سال 1393 خواهد بود و مانند دهه قبل 
شرکت های فناوری اطالعات دوباره جان تازه ای خواهند گرفت. بنده مهم ترین 
وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را تامین اینترنت با پهنای باند زیاد 
برای هر درخواســت کننده حقیقی یا حقوقی و توسعه دسترسی شهروندان را به 
حداقل 30 مگابیت در ثانیه از طریق شبکه ملی اطالعات می دانم. بیشتر مشکل 
این کشــور در بخش های مختلف تولید محتوا تا ارائه سرویس ها و خدمات با 

کیفیت باال وابستگی مستقیمی به پهنای باند زیاد دارد.

 مهران محرمیان 
  ] مدیر فناوری های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک[

1392: ســال 92 را می توان سال کاهش شک و تردیدها و افزایش نگاه مثبت 
به حوزه فاوا دانســت. به نظر می رســد تیم دولت در حوزه فاوا نقشــی فراتر از 
توانمندساز برای آن قائل اســت و آن را به  صورت یک هویت مستقل می بیند 
و به اجرایی شدن اهدافی که شکل گیری این هویت را میسر سازد، معتقد است. 
شاید بزرگ ترین گلوگاه توســعه درخور فاوا در کشور در سال های اخیر توجه 
به تهدیدهای این حوزه بیش از فرصت ها باشــد که متاسفانه باعث شده کشور 
در این حوزه در دنیا رتبه شایسته ای نداشته باشد. در چنین فضایی پیاده سازی 
بسیاری از تصمیمات دســتخوش مسائلی می شود که منجر به نادیده  انگاشتن 

  علیرضا عیدی مراد

  علی اکبر جاللی

  مهران محرمیان



کتاب سال20    

نظرسنجی

مزایای به دســت آمده از اجرای آن تصمیمات می شود و در نهایت با طرح های 
اجرانشده و راکد روبه رو می شویم. برای مثال می توانم به ارتباط تصویری رایتل 
اشــاره کنم که به رغم مزایای بسیاری که می توانست داشته باشد، متوقف شد. 
آیا حذف برخی سرویس ها به  واسطه امکان استفاده نادرست از آنها برای برخی 

افراد معدود و محروم کردن اکثریت درستکار جامعه کار درستی است؟ 
اینکه در اجرا کردن طرح های پیش رو به موفقیت دست یابیم، مستلزم اعتقاد، 

جسارت و عمل است.
نکته دیگری که به نظرم در سال 92 تبلور یافت، اعتقاد به بازی برنده-برنده 
بود. در حوزه های مختلف فاوا بازیگران به این درک رسیدند که قادرند در این 
عرصه بازی های بزرگ و پراهمیتی را آغاز کنند، به شــرط اینکه همه بازیگران 
از ارزش خلق شده بهره مند شــوند و این تعامل در روند استراتژی های جهانی، 
روندی پیشرو است که به نظر من در درازمدت غالب خواهد شد. مثال بارز آن 
نزدیکی و تعامل میان صنعت بانکی و اپراتورهای موبایل است که در نهایت به 

خلق ارزش در کل اکوسیستم کسب  و کار بانک و ارتباطات منجر می شود. 
1393:  در سال جدید، نخستین انتظار من، تحقق واقعی دولت الکترونیکی است 
که بارزترین مظهر حاکمیت آی تی در زندگی مردم به شــمار می رود. هرچند 
کارهای زیادی انجام شــده ولی دیگر زمان آن است که کارهای قبلی تمامیت 
یابد و شهروندان ما همه سرویس های مورد نظر خود را به  صورت الکترونیکی و 
مهم تر از آن، یکپارچه دریافت کنند. بزرگ ترین نیاز جامعه آنالین ما، سرعت 
تبادالت اینترنتی است و تصمیم گیران در این باره باید دست به عمل بزنند. سال 
93 باید ســالی باشد که مسووالن حوزه آی تی قاطعانه برای پهنای باندی که به 

خانه مردم می رسد، هدفگذاری کنند و اهداف را عملیاتی سازند.
در سال جدید، می بایست مشکالت و مسائلی که در حوزه محتوا با آن روبه رو 
هســتیم و به  صورت خاص، نحوه برخورد با شبکه های اجتماعی و یوتیوب حل 
شود. حجم فیلم های آموزشــی یوتیوب که نخبگان ایرانی به دلیل پایین بودن 

سرعت و فیلترینگ از آن محرومند بسیار باالست.
اینکه با چه رویکردی این مشــکالت حل شــود، بر عهده مسووالن است اما 
جامعه در انتظار راه حل های مشخص و توســعه دهنده است. اینکه فیلترینگ 
محتوا برطرف، یا برخی ســایت ها با برخی دیگر جایگزین شــود یا فیلترینگ 
هوشــمندانه صورت پذیرد، جای بحث دارد ولی در انتظار اقدامی هستیم که 

منجر به حذف محتوای مفید نشود، بلکه واقعا برای بهبود یک راه حل ارائه کند.

 علی مفلح 
  ] مدیر توسعه بازار قطعات ایسوس در ایران[

از فعاالن حوزه ICT همیشــه به عنوان ملوانان پیر یاد می کنم که از یک طرف 
بسیار ســریع تر از همکاران خود در اصناف دیگر به افتخار پیری زودرس نائل 
می شوند و از طرفی دیگر هنرمندی آنها در مهار انواع موج های داخلی و خارجی 
در دریای متالطم حوزه آی تی ســتودنی است، به طوری که آن قدر با این مقوله 

خو گرفته اند که اگر »موجی نباشد عدم ماست«.
در حالی وارد سال جدید می شویم که شرایط بازار آی تی در سال 92 متالطم 
بود، به طوری  که در ســه ماهه نخست سال تاثیرات ناشی از  نوسانات نرخ ارز و 
اعمال سیاست های متفاوت چندگانه مرتبط با آن، بزرگ ترین چالش توسعه این 
بخش بود که حتی اجازه سیاســتگذاری های خرد را نمی داد چه برسد به کالن. 
تقریبا از نیمه دوم سال با ثبوت نسبی ارز، شرایط کلی بازار کمی رو به بهبود رفت 
که خود، امکان برنامه ریزی های کوتاه مدت را مهیا می ساخت اگرچه همچنان 
مشکل کاهش تقاضا به قوت خود باقی ماند و تمامی تالش ها را بر خود متمرکز 
کرد. از طرفی آنهایی که دل در گرو بازار شــب عید و ســه ماهه آخر سال بسته 
بودند، ناامید شــدند اما نکته مثبت و قابل توجه این بود که نوع نگاه به بازار آتی 
متفاوت تر و امیدواری به رســیدن به شرایط مطلوب تر در سال 93 زیاد بود. به 

خصوص زمزمه کاهش تحریم ها و حضــور برندهای بزرگ به نوعی، دلگرمی 
دیگری بود که همگان منتظر آن بودیم و هستیم.

 با یک شروع خوب در آغاز سال 93 خوش بینی من نسبت به پیش بینی های 
بهبود شــرایط دوچندان شد و انرژی مضاعفی را در راستای حرکت رو به جلو با 

تمامی قدرت در ما تزریق کرد.

 فرامرز خالقی 
  ] مدیرعامل شرکت داده پردازی ایران[

1- در ســال 92 زمزمه تحوالت بزرگی در سطوح زیرساخت و کاربردهای 
فاوا در کشور به گوش رســید. افزایش پهنای باند ورودی کشور، بهینه سازی 
 ،cloud زیرساخت های اینترنت در سطح ملی، تالش برای ایجاد دیتاسنترهای
گذر از مرز پردازش 100 میلیون تراکنش در روز در شــتاب و شاپرک، مجوز 
اپراتور LTE، افزایش فروشگاه های اینترنتی، عبور از مرز صد درصدی ضریب 
نفوذ گوشی های همراه، چالش بر سر لغو سیاســت های فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی و آغاز نگرش نظارت الکترونیکی بانک مرکزی بر بانک ها باعث شد 
دولت جدید دســت اندرکاران فناوری اطالعات و ارتباطات کشور را امیدوار 

سازد.
 ICT 2- با توجه به حرکاتی که در سال 92 آغاز شده، پیش بینی می شود وزارت
به سوی تدوین سند راهبردی فناوری اطالعات در چشم انداز بلندمدت پیش 
رود که بتواند با تکیه بر نیروی متخصص و جذب دانش فنی به یکی از کشورهای 
مطرح این حوزه در منطقه مبدل شویم. در ســال 93 ساماندهی پرداخت های 
خرد کشــور و پرداخت از طریق موبایل در دســتور کار اپراتورها و نظام بانکی 
است، امکان سنجي به منظور تجهیز نخستین دیتاســنتر cloud برای دولت، 
کاهش سیاست های فیلترینگ شبکه های اجتماعی، ورود بزرگان صنعت فاوا 
در سطح بین المللی به کشور، ارتقای بسترهای سخت افزاری، حرکت به سوی 
فناوری های Big Data، گسترش سامانه های تحلیلی و هوش تجاری، گسترش 
کاربردهای امضای دیجیتال و در مجموع آغــاز تحوالتی جدید در این حوزه و 

ایجاد فرصت های بین المللی در کشور برای سال 93 قابل پیش بینی است.

 علی اصغر عمیدیان 
  ] رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی[

1392 و 1393: یکی از کارهایی که باید در حوزه فاوا صورت پذیرد و همه 
چیز را در این بخش سامان می دهد و در سال گذشته هم جایش در اول برنامه 
پنجم خالی بود ســند راهبردی توســعه خدمات باند پهن در کشــور است. 
حاال چه در ثابت چه در سیار. این شــامل بخش دیتا، موبایل و خط ثابت نیز 
می شود. ما این سند را نداشتیم. از روزی که بنده آمده ام اولین کاری که کردم 
این است که این سند را بنویســیم تا تکلیف اپراتورهایی که بعدا می خواهند 
بیایند کار کنند، مشخص شــود. این موضوع یکی از پاشنه آشیل های بخش 
فاوا بود و ما سعی می کنیم در سند راهبردی که برای وزارتخانه نوشته می شود 
و بالطبع برای ســازمان تنظیم مقررات، این موضوع را ببینیم. این مساله بوده 
که در گذشته به آن توجهی نشده و توسعه ها یکپارچه و هم افزا نیستند. یعنی 
شما می بینید زیرساخت توسعه پیدا می کند ولی بخش دسترسی متناسب با 
این توسعه، رشد نمی کند. بعد ارائه کننده خدمت با مشکالتی مواجه می شود. 
اینها کارهایی اســت که در ســال 93 در قدم های ابتدایی باید انجام شود تا 
بتوانیم ادعا کنیم ســال 93 ســال خوبی برای حوزه فاواست و تا این موضوع 
مشخص نشود نمی توانیم هیچ شــاخص ارزیابی ای داشته باشیم. در برنامه 
پنجم هم در مــاده 46 بند الف تکالیفی بود که باید انجام می شــد. چرا انجام 
نشده؟ چون یک سند جامع و راهبردی برای توسعه باند پهن در کشور وجود 

نداشته است  

  فرامرز خالقی

  علی اصغر عمیدیان

  علی مفلح



روزهای 92

سال تغییرات34 12 چهره حاکمیتی فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 92

خصوصی یا خصولتی؟ مساله این است37 4چهره برتر بازار فناوری اطالعات ایران + 4 چهره نوظهور

همه چیز زود شروع شد40 یک روز با وحید صدوقی، مردی که مدیریت را   از جوانی آغاز کرد

امیدواری؛ بله خوش بینی؛ نه48 میزگرد بازشناسی بازار فناوری اطالعات از نگاه مدیران بخش خصوصی



کتاب سال22    

مرور سال      ]تیر[

زمانی که دولت تدبیر و امید در حال رایزنی و انتخاب وزیر و معرفی کابینه درست 
بود مسووالن دولتی نیز به تکاپو افتادند تا پرونده خود را روشن نشان دهند 
و دلیل کاســتی ها را بیان کنند، یکی از آنان درست بعد از اینکه بارها اختالل در شبکه اینترنتی 
را تکذیب و در جلســات مختلف اعالم کرده بود هیچ مشکلی در شبکه نیست، اعالم می کند 
کندی سرعت اینترنت به دلیل مشکالت امنیتی بود اما جدا از این مشکالت هر چه به پایان عمر 

دولت نزدیک می شویم جنجال بر سر مجوز رایتل نیز بیشتر می شود، اگر دو ماه پیش هیچ کس 
به جز مدیران رایتل نسبت به بسته شدن سرویس مکالمه تصویری رایتل اعتراضی نمی کرد، 
امروز برخی از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مدیران به ضررهایی اشاره می کنند که مردم 
و سرمایه گذاران رایتل از بسته شدن این سرویس می خورند اما با این وجود همچنان هیچ کس 

به طور قطع اعالم نمی کند چه زمانی سرویس مکالمه تصویری از سر گرفته خواهد شد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 تیرماه
وزیر ارتباطات: ایران یکی 
از پنج کشور برتر دنیا در 

دفاع سایبری است
رئیس شورای رقابت: 

غیرقانونی بودن افزایش 
تعرفه تلفن همراه

3 تیرماه
درخواست رویانیان برای 
راه اندازی اپراتور ارتباطی

5 تیرماه
معاون وزیر ارتباطات: 
بررسی ابهامات ورود 
ایرانسل به بورس در 

کمیسیون تنظیم مقررات

6 تیرماه
حذف نام ایران از سایت 

کسپرسکی 
وزیر ارتباطات: کاهش 
سرعت اینترنت امنیتی 

بود

10 تیرماه
وزارت ارتباطات به 

شرکت های دانش بنیان 
تسهیالت می دهد

ماهواره های هاتبرد، 
اینتل ست، یوتل ست و 
گلکسی شبکه العامل را 

حذف کردند

11تیرماه
امضای تفاهم نامه همکاری 
میان پرسپولیس و وزارت 

ارتباطات

12 تیرماه
واگذاری  VPN قانونی به 

اشخاص حقیقی
معاون وزیر ارتباطات: 
جداسازی اینترنت در 

اینترانت خانگی با تصویب 
افزایش پهنای باند به دو 

مگ

14 تیرماه
واردکنندگان قانونی 
موبایل معرفی شدند

15 تیرماه
واگذاری VPN از طریق 

شرکت ارتباطات 
زیرساخت

16 تیرماه
تعرفه اتصال به شبکه ملی 

اطالعات تصویب شد

17 تیرماه
وزیر ارتباطات: ایران از 
نظر سیاسی نصف جهان 

است

18 تیرماه
دعوت وزارت ICT از 

دانشگاه دفاع ملی برای 
تدوین پیوست فرهنگی

19 تیرماه
امضای توافق نامه 

میان شرکت خدمات 
انفورماتیک و بانک شهر 

برای توسعه کیف پول 
الکترونیکی

21 تیرماه
افزایش 10 درصدی 

».IR« قیمت ثبت دامنه

22 تیرماه
امضای تفاهم نامه همکاری 

میان شرکت خدمات 
انفورماتیک و همراه اول 

26 تیرماه
وزیر ارتباطات: بیشترین 
واریزی را به خزانه بعد از 

نفت داشتیم
دبیر شورای عالی فضای 

مجازی: شورا وارد 
اینترنت پاک نمی شود

29 تیرماه
ارائه 100 سند به مجامع 
منطقه ای و بین المللی از 

سوی ایران

30 تیرماه
تخصیص 30 درصد از 

امتیاز مناقصه های دولتی 
ICT به تولید و توان داخل

تجهیز قطارهای کشور به 
اینترنت



23 کتاب سال  

مرور سال       ]مرداد[

این ماه حول و حوش مردی چرخ می خورد که قرار است سکاندار فناوری اطالعات اخبار 
و ارتباطات در چهار ســال آینده باشد؛ محمود واعظی هرچند پیشینه مخابراتی 
دارد اما بیشتر سیاستمدار می شناسندش. از همان روزی که به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت 
فناوری اطالعات و ارتباطات معرفی شد انتشار اخبار مختلف نیز در مورد او آغاز شد، مردی که 
پیشتر عادت داشت در فضایی آرام و به دور از جنجال رسانه ای به برنامه ریزی و پیشنهاد راهبرد 

بپردازد حال نور پرژکتورها روی او روشن شده بود و هر عمل و عکس العملش را نشان می دادند.  
واعظی توانســت بدون هیچ مشکلی رای اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد و روی 
صندلی وزارت بنشــیند و در اقدامی تعجب برانگیز در اولین حضورش در جمع خبرنگاران 
افزایش تعرفه های مخابراتی را غیرقانونی خواند و از مخابرات خواست تعرفه ها را به حالت 

سابق برگرداند و اجرای پروژه هم کدی را نیز متوقف کرد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 مرداد
رکورد ثبت دامنه های 

ایران شکسته شد
مهلت ارسال اظهارنامه 

مالیاتی بدون امضای 
الکترونیکی تا پایان 

مردادماه

2 مرداد
افزایش 9 برابری قیمت 
اینترنت در مسیر انتقال 
مجموع درآمد دولت از 
پروژه ایرانسل به بیش از 
126 هزار میلیارد ریال 

رسید

4 مرداد
زیان 17 ریالی سهام 

شرکت مخابرات در سه 
ماه

5 مرداد
 دبیر شورای عالی فضای 

مجازی: برخی سایت ها به 
اشتباه فیلتر می شوند

8 مرداد
 قائم مقام وزیر ارتباطات: 
ایمیل ها را چک نمی کنیم

9 مرداد
 صدور پروانه ISP موقتا 

متوقف شد
ظرفیت VOIP به 20 هزار 

مکالمه همزمان رسید

11 مرداد
 وزیر ارتباطات: 11 هزار 
روستا بدون تلفن هستند

12 مرداد
 رئیس پلیس فتای تهران: 
ماهیت اصلی فیس بوک 

جاسوسی است

13 مرداد
همراه اول به بورس می آید
تعرفه تلفن ثابت شهری 

در استان های هم کدشده 
از 15 مرداد تغییر می کند

14 مرداد
پیشنهاد 420 میلیاردی 
وزارت ارتباطات برای 

هم کدی استان ها

15 مرداد
 تعرفه های جدید همراه 

اول اعالم شد

16 مرداد
 بدهی 100 میلیارد تومانی 

مشترکان به مخابرات

19 مرداد
سیم کارت در ایران 19 

ساله شد

22 مرداد
مخالفت سازمان بازرسی 

کشور: افزایش تعرفه تلفن 
ثابت قانونی نیست

24 مرداد
واعظی وزیر ارتباطات شد

 بالگفا فیلتر شد
همراه اول در بورس درج 

شد
سند راهبردی شرکت 
ارتباطات زیرساخت 

تصویب شد
تعرفه جدید همراه اول 

شش تومان بیشتر از تعرفه 
موثر سابق تعیین شد

30 مرداد
مخابرات رسما اجرای 
هم کدی را متوقف کرد



کتاب سال24    

مرور سال    ]شهریور[

ماه، ماه آغاز کار دولت بود؛ دولتی که رویکردش با دولت پیش بســیار شهریور 
متفاوت بود، اگر در گذشــته مدیران دولتی فیس بوک و شــبکه های 
اجتماعی را مراکز جاسوســی می خواندند و استفاده آن را برای مردم مناسب نمی دانستند، 
امــروز وزرای دولت خود عضو فیس بوک بودند و لحظه به لحظــه آن را به روز می کردند. 
فیس بوک محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بیش از ســایر صفحه ها جنجال برانگیز بود 

چرا که بیش از سایر وزرا به سفر می رفت و همه پیگیر مباحثش بودند و او نیز در اطالع رسانی 
در ایــن زمینه کوتاهی نمی کرد. این تغییر ناگهانی موجب شــد به تدریج موضع گیری های 
مختلفی صورت گیرد، این سوال ایجاد شد که شبکه های اجتماعی کارکرد مثبتی دارد یا منفی؟ 
باید از آن استفاده کرد یا آن را محدود کرد؟ برخی سعی کردند وزرا را در مظان اتهام قرار دهند 

و آنان را برای استفاده از این شبکه ها نکوهش کنند  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 شهریور
پیشنهاد پلیس به وزارت 
جوانان برای ساماندهی 

سایت های همسریابی

2 شهریور
حذف نام ایران از فهرست 

تحریم های اپل
 مدیرعامل رایتل: 

تماس های تصویری از سر 
گرفته می شود

3 شهریور
شرکت زیرساخت: 

اختالل نداریم

6 شهریور
وزیر ارتباطات: دو ماه به 

اپراتورها وقت دادیم

8 شهریور
مدیرعامل مخابرات: 

افزایش 60 تا 100 
درصدی قبض های تلفن 

ثابت را قبول نداریم

9 شهریور
معاون وزیر ارتباطات خبر 
داد: توقف طرح VPN  بومی

برنامه جامع فیلترینگ 
تدوین می شود

12 شهریور
مدیرعامل رایتل: دنبال 

افزایش تعرفه رایتل 
نیستیم

15 شهریور
اجرای ثبت آنی در دفاتر 

اسناد رسمی الزامی شد

16 شهریور
مدیرعامل مخابرات 
ایران: سرمایه گذاری 

1200 میلیارد تومانی در 
حوزه تلفن همراه

17 شهریور
محاسبه ضریب نفوذ 

کاربران اینترنت ایران با 
همکاری سه نهاد

20 شهریور
واردات گوشی تلفن همراه 

کاهش یافت

23 شهریور
 مدیرعامل جدید رایتل 

معرفی شد
 تعرفه نامبرینگ افزایش 

یافت

24 شهریور
اتصال اپراتورهای تلفن 
به شرکت زیرساخت 
دقیقه ای 10 تومان شد

26 شهریور
نصراهلل جهانگرد رئیس 

سازمان فناوری اطالعات 
شد

 یک شب فیس بوک آزاد 
شد

27 شهریور
وزیر ارتباطات قول داد: 
بررسی تاثیر پارازیت ها 

روی سالمت مردم

30 شهریور
واعظی سرپرست مرکز 

ملی فضای مجازی شد
 لغو برگزاری نمایشگاه 

رسانه های دیجیتال بعد 
از شش دوره به دلیل 

مشکالت مالی

31 شهریور
برنامه پنجم توسعه به نیمه 

رسید
 تصویب اصالح قانون نظام 

صنفی و الزام واحدهای 
صنفی الکترونیکی به 

دریافت پروانه کسب از 
اتحادیه مربوطه



25 کتاب سال  

مرور سال      ]مهر[

مــاه، ماه مخابرات ایران نبود. هر کس از کنار این شــرکت رد شــد درســت یا مهر 
نادرســت اشــکالی از آن گرفت، چیزی گفت. عالوه بر اینکه تعرفه هایی که قرار 
بود، افزایش نیافت و تمام برنامه ریزی های این شــرکت برای هزینه کرد این اضافه درآمد 
بر هم خورد، مجبور به برنامه ریزی مجدد در آن زمینه شــد. مجبور به پاسخگویی به سواالتی 
شــد که فکر می کرد پاسخ آنها را پیشــتر داده اســت. یک روز از اینترنتش ایراد گرفتند و 

گفتند اینترنت ارائه شــده توسط مخابرات خوب نیســت و بار دیگر از کیفیت سرویس دهی 
مخابراتی و آماده ســازی زیرساخت برای ارائه خدمات مناســب با آن. حتی بدهی های این 
شرکت نیز ســرتیتر خبرگزاری ها قرار گرفت و مدیران دولتی بارها اعالم کردند مخابرات 
و همــراه اول بدهی های خود را نداده اند. اما تیر نهایی را مطرح کردن مجدد مباحث مربوط به 

خصوصی سازی مخابرات زد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 مهر
همراه اول سیم کارت ویژه 

دانشجویان داد
پروژه تدوین استراتژی 

فناوری اطالعات شرکت 
مخابرات ایران عملیاتی 

شد

2 مهر
بروز مشکل در شبکه 

سازمان اسناد و امالک 
کشور تایید شد

4 مهر
اخطار وزیر ارتباطات 

نسبت به تعرفه های همراه 
اول

وزیر ارتباطات: فعاالن 
بخش خصوصی به یکدیگر 

رحم کنند

6 مهر
اجرای طرح هم کدی 

و توقف آن مصوبه 
کمیسیون سازمان تنظیم 

مقررات بود
تعرفه های تلفن ثابت 

گران شد
مدیرعامل اپراتور سوم 

تلفن همراه: مردم منتظر 
تحول در توسعه رایتل 

باشند

8 مهر
سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی: 
افزایش تعرفه تلفن ثابت 

غیرقانونی است
سازمان نظام صنفی 

رایانه ای: حوزه نرم افزار 
بیشترین شکایت را طی 
سال گذشته داشته است

9 مهر
رئیس اتحادیه 

دستگاه های مخابراتی: 
تعرفه واردات تلفن ثابت و 
همراه 21 درصد با یکدیگر 

اختالف دارند

10 مهر
نصراهلل جهانگرد نماینده 
ویژه دولت در مخابرات 

شد
گفت وگوی حسن روحانی 
و موسس توییتر در مورد 

فیلترینگ 
سید رضا تقی پور: 
سایت هایی مانند 

فیس بوک به صورت 
بنیادی با ارزش های 

فرهنگی ما در تضاد است

13 مهر
سید رضا تقی پور: برای 

عملکردم حاضرم در 
تلویزیون مناظره کنم

15 مهر
مدیریت شبکه ملی 

اطالعات به جهانگرد 
سپرده شد

 وزیر ارتباطات: بنا نبود 
فیس بوک رفع فیلتر شود

16 مهر
وزیر ارتباطات: رفع فیلتر 

شبکه های اجتماعی در 
حال بررسی  است

مخالفت مجلس با حذف 
عضویت نمایندگان از 

کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه جرائم رایانه ای

17 مهر
پیوست فرهنگی رایتل 

ارائه شد

27 مهر
ارائه اینترنت باند پهن به 
مخابرات متوقف نمی شود

29 مهر
مدیرعامل ایرانسل: 

مزاحمت تلفنی خاص 
ایرانسل نیست



کتاب سال26    

مرور سال  ]آبان[

از ادامه بر ســر مالکیت مخابرات و تغییر تعرفه ها بگذریم که خبر اصلی ماه های اگر 
گذشــته بود و پس لرزه های آن تا آبان ماه نیز ادامه داشــت، اخبار این ماه روی 
فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن متمرکز شــده بود، در شرایطی که وزیر ارتباطات سعی 
می کرد با پیوستن به شبکه های اجتماعی داخلی عالوه بر اینکه مزایای استفاده از شبکه های 
اجتماعی را برای همگان آشــکار کند، ذهن افراد را از فیلتر بودن سایر شبکه های اجتماعی 

منحرف کند و در مقابل نیز وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی می گوید با فیلتر کردن نمی توان 
مانع از دسترسی آزاد به اطالعات شــد. از سوی دیگر برخی استفاده از فیلترشکن یا توزیع 
آن را جرم می دانند و برخی دیگر از وکال هیچ مصداق قانونی ای برای جرم بودن اســتفاده 
از فیلترشــکن پیدا نمی کنند و با اســتناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اســتفاده از 

فیلترشکن را جرم نمی دانند  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 آبان
 سیم کارت های ایرانسل 
در پروازهای 21 شرکت 

هواپیمایی آنتن می دهد
 100 میلیون سیم کارت 

در کشور فعال است

2 آبان
فروش آنالین 90 درصد 

رشد کرد
 همراه اول اضافه 

دریافت را به مشترکان 
بازمی گرداند 

4 آبان
دریافت پیامکی کدپستی 

10 رقمی غیرممکن شد

6 آبان
حضور ایران در اجالس 
جهانی جامعه اطالعاتی

8 آبان
سایت اداره کل بورس و 
امور دانشجویان خارج 

وزارت علوم هک شد
 درآمد 6/5 تریلیون ریالی 

مخابرات از محل ممنوعه

10 آبان
بازیافت 10 میلیون شماره 

ایرانسلی

11 آبان
اولین جلسه شورای عالی 
فضای مجازی در دولت 
یازدهم تشکیل می شود

12 آبان
انتظاری دبیر شورای عالی 

فضای مجازی شد

13 آبان
افزایش تعرفه پیامک انبوه 

منتفی شد

14 آبان
پست با ثبت احوال 
تفاهم نامه امضا کرد

 با فیلترینگ نمی توان 
جلوی دسترسی آزاد به 

اطالعات را گرفت
 ارائه الیحه بازگشت تمام 
درآمدهای وزارت ICT به 

وزارتخانه

15 آبان
وزیر ارتباطات: در مقابل 

افزایش تعرفه ها ایستادگی 
کرده ام

 موافقت با کلیات الیحه 
اختصاص 2800 میلیارد 

تومان به توسعه شبکه های 
ارتباطات زیرساخت

 درخواست افزایش مجدد 
دوره انحصار رایتل

16 آبان
ثبت نام الکامپ آغاز شد

19 آبان
مدیرعامل پست تغییر 

کرد

20 آبان
وزیر ارتباطات: در مورد 
فیس بوک به جمع بندی 

نرسیده ایم

21 آبان
مدیرعامل پست: پست 

فعلی ورشکسته است

26 آبان
مدیرعامل مخابرات: 

مخابرات گنج است و سر 
گنج همیشه دعواست

27 آبان
موافقت وزارت ارتباطات 

با آزادسازی واردات 
اینترنت

29 آبان
وزیر ارتباطات عضو 

شبکه های اجتماعی ایرانی 
شد

 معاون  وزارت ارتباطات: 
86 درصد برنامه پنجم به 
سه سال پایانی موکول شد



27 کتاب سال  

مرور سال  ]آذر[

هنوز هم در صدر اخبار قرار دارد، هر چقدر تالش کنید تا این خبر فیلترینگ 
را از صدر اخبار خارج کنید و اخباری مانند تحقق وعده های 100 
روزه وزیر را به جای آن بنشــانید، باز هم فایده ای ندارد؛ مخصوصا وقتی  که وزرای دولت 
همه به صورت هماهنگ از تغییر سیاســت های فیلترینــگ صحبت می کنند و اینکه نباید 
اخبار و اطالعات علمی فیلتر شوند یا شبکه های اجتماعی باید در اختیار تمامی ایرانیان قرار 

گیرند اما به صورت ناگهانی وی چت فیلتر می شود. درست زمانی که همه تصور می کردند 
با تغییر دولت و به تبع آن اعضای کمیته تعییــن مصادیق مجرمانه رایانه ای احتمال تغییر 
نگرش در فیلتر ســایت ها و رفع فیلتر از فیس بوک و شبکه های اجتماعی وجود دارد، فیلتر 
شدن این شبکه اجتماعی نشــان داد همچنان نگاه بدبینانه ای به اینترنت و توسعه این فضا 

وجود دارد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 آذر
الیحه اجازه تعیین وصول 
حق امتیاز فعالیت بخش 

غیردولتی در زمینه پست 
و مخابرات تایید شد

10 درصد ایرانی ها هنوز از 
دایال آپ استفاده می کنند

2 آذر
تخصیص ایمیل بومی به 

سربازها

3 آذر
معتمدی مشاور وزیر 

ارتباطات شد

4 آذر
تحقق وعده افزایش 

ظرفیت اینترنت به 100 
گیگ در 100 روز

 عضویت وزیر ارتباطات 
در پنج شبکه اجتماعی

7 آذر
سال آینده نسل سوم و 
چهارم تلفن همراه ارائه 

می شود

10 آذر
 افزایش 1500 کیلومتر 

فیبر نوری در 100 روز

11 آذر
پهنای باند اینترنت ارزان 

می شود

12 آذر
کندی پهنای باند اینترنت 

تقصیر سایت هاست

13 آذر
اختالل گسترده در 

معامالت آنالین بورس

14 آذر
وزیر ارتباطات: سرعت 
اینترنت مان پایین است

الکامپ آغاز شد 
ایران کد و شبنم از سیستم 
ثبت  سفارش حذف شدند

16 آذر
 مبین نت دنبال اخذ مجوز 

LTE

17 آذر
قائم مقام شرکت ارتباطات 

سیار: ارائه نسل چهارم 
ارتباطی در سال 2013 

بعید است
سامانه ثبت سفارش 

آنالین واردات رونمایی 
شد

18 آذر
رئیس سازمان تنظیم 

مقررات: واگذاری 
مجوزهای نسل چهارم به 

صورت مزایده
 پلیس روی وی چت و 

اینستاگرام نظارت دارد
 دستور رئیس جمهور برای 
تهیه برنامه جامع فناوری 

اطالعات

19 آذر
 مدیرعامل همراه اول: 

ارائه خدمات نسل چهارم 
هفت ماه زمان نیاز دارد
 مدیرعامل مخابرات: 

پتانسیل بازار مخابرات 40 
هزار میلیارد تومان است
 تلویزیون تعاملی رسما 

آغاز به کار کرد

20 آذر
تجهیز 8000 روستای 

کشور به اینترنت 
پرسرعت

اجرای آزمایشی پروژه 
نسل چهارم مخابرات 

منتفی شد

21 آذر
وزیر ارتباطات: سایت های 

علمی نباید فیلتر شوند
فیلترینگ ربطی به وزارت 

ارتباطات ندارد

25 آذر
 وزیر ارتباطات: راه اندازی 

شبکه ملی ارتباطات تا 
سال 94

26 آذر
حمایت شرکت ارتباطات 

زیرساخت از انحصار 
اپراتور چهارم

27 آذر
 دبیر شورای عالی فضای 

مجازی: فیلترینگ به 
بررسی عمیق نیاز دارد

29 آذر
وزیر ارتباطات: تغییر 

روش فیلترینگ در دستور 
کار

30 آذر
وی چت فیلتر شد



کتاب سال28    

مرور سال  ]دی[

این ماه نیز مانند ماه های گذشــته همچنان بحث فیس بوک و شبکه های هرچند 
اجتماعی داغ بود و مدیران در بخش های مختلف در مورد فیلتر شــدن یا 
نشدن آن اظهار نظر می کردند و بحث بر ســرخصوصی سازی مخابرات همچنان باقی بود، 
اما برگزاری ســومین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت تا حدودی نگاه ها 
را بــه بخش بانکداری الکترونیکی و خدمات مبتنی بر آی تــی متمرکز کرد. در این همایش 

دوروزه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات قول داد با گســترش زیرساخت ها و آماده  کردن 
آنها زیرساخت مورد نیاز شبکه بانکی را فراهم کند. در این همایش از نقشه راه 10 سال آینده 
بانکداری الکترونیکی پرده برداشــتند و اعالم کردند با پایان یافتن برنامه 10 ساله گذشته 
از ســال آینده برنامه 10ساله جدید در دســتور کاری قرار خواهد گرفت و این برنامه فقط 

سرویس محور نیست بلکه موقعیت و وضعیت فاوا را در کل شبکه بانکی مشخص می کند  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

3 دی ماه
کاهش 7/5 درصدی 
ضریب نفوذ اینترنت

4 دی ماه
سند راهبردی رگوالتوری 

تدوین می شود 

8 دی ماه
فیلتر اینستاگرام فنی است

10 دی ماه
وزیر ارتباطات: پروانه 
نسل سوم تلفن همراه 

به همه اپراتورها واگذار 
می شود

وزیر فرهنگ: وی چت 
وسیله مناسبی برای ارتباط 

است

13 دی ماه
دبیر کارگروه کمیته تعیین 
مصادیق مجرمانه: صفحه 

کمیته در توییتر جعلی 
است

16 دی ماه
رضا تقی پور: مخالف جدی 
شبکه جاسوسی فیس بوک 

هستم
 ظرفیت اینترنت تا سال 
آینده 10 برابر می شود

17 دی ماه
سومین همایش ساالنه 
بانکداری الکترونیکی و 

نظام های پرداخت برگزار 
شد

19 دی ماه
وزیر ارتباطات: نمی توان 
همه چیز را بست و فیلتر 

کرد
 درخواست رسمی لغو 

مصوبه VPN قانونی

21 دی ماه
اجرای پروژه تدبیر یک با 
هدف توسعه پهنای باند 
اینترنت به چهار ترابیت 

 فتا ایمیل و چت ها را رصد 
نمی کند

27 دی ماه
وزیر ارتباطات اعالم کرد: 

سیاست جدید دولت در 
کارگروه فیلترینگ اعالم 

شد

28 دی ماه
فرمانده ناجا:  جرائم 

اینترنتی رو به افزایش 
است



29 کتاب سال  

مرور سال  ]بهمن[

نزدیک شدن به پایان ســال به نظر می رســد اختالف مخابرات و وزارتخانه نیز که با 
تقریبا از ماه های اولیه سال آغاز شــده بود، به پایان رسید و این پرونده فعال بسته شد، 
مخابرات بخشــی از بدهی های خود را به دولت پرداخت کــرد و موضوع تعرفه ها کال از 
دستور کار خارج شد. مخابرات نیز برنامه های توسعه اینترنت خود را مطرح کرد و به نظر 
می رسد همه چیز به خوبی و خوشــی پایان پذیرفت. هنوز موضوع فیلترینگ داغ است و 

هر روز کســی در این خصوص اظهار نظر می کند. به نظر می رســد هیچ موضوع دیگری 
جذاب تر از این مطرح نیســت و تا زمانی که مســووالن کشــور در مورد این موضوع با 
یکدیگر به جمع بندی نرسند هر روز کسی چیزی می گوید. اما در این میان کاهش قیمت 
اینترنت نیز از موضوعات حائز اهمیت این ماه به  شــمار می آمد. وعده ای که وزیر از روز 

نشستنش در صندلی وزارت داده بود، محقق شد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 بهمن
مخابرات با وزارت 
ارتباطات رفیق شد

2 بهمن
 36 هزار نفر در صف 
دریافت تلفن ثابت در 

تهران

3 بهمن
خرم آبادی: دو شبکه 

اجتماعی را قاطعانه فیلتر 
کردیم

5 بهمن
 واگذاری اینترنت دو تا 

پنج مگابیتی در دستور کار 
مخابرات

6 بهمن
 رئیس سازمان فناوری 

اطالعات: ایجاد سرعت دو 
مگابیتی بر ثانیه اینترنت 

دو سال زمان می خواهد

8 بهمن
 سهام همراه اول بیمه شد
 مخابرات 70 میلیارد از 

بدهی 220 میلیاردی خود 
را تسویه کرد

 سهم هر ایرانی یک 
کیلوبیت اینترنت است

9 بهمن
وزارت ارتباطات 

ممنوعیت فروش اینترنت 
به مخابرات را لغو کرد

10 بهمن
تشکیل کمیته پارازیت در 

وزارت ارتباطات

13بهمن
 کارگروه فاوای دولت 

منحل شد

14 بهمن
تماس تصویری رایتل 

وصل می شود
 معاون وزیر ارتباطات: 
تجهیز 4000 روستا به 

اینترنت پرسرعت خانگی
 وزیر ارتباطات از رتبه 

101 ایران در میان 
کشورهای دنیا خبر داد

17 بهمن
 درخواست اپراتور چهارم 

برای فرجه بیشتر از 
وزارت ارتباطات

20 بهمن
24 کانال قطع شده 

ماهواره ای ایران وصل شد
 سه قرارداد همزمان برای 
طراحی فیلترینگ هوشمند

26 بهمن
 رئیس شورای عالی فضای 

مجازی: طرح جامع 
اینترنت سالم در حال 

تدوین است

29 بهمن
 الزام شرکت های اینترنتی 

به کاهش 20 درصدی 
تعرفه اینترنت

 تالیا نیاز به سرمایه گذاری 
200 میلیارد تومانی دارد

 مسدود شدن هشت 
فیلترشکن در دستور کار



کتاب سال30    

مرور سال  ]اسفند[

که تقریبا از اوایل سال برای هم کدسازی تعرفه ها و تغییر تعرفه ها آغاز دعوایی 
شده بود، بی ســروصدا روزهای پایانی ســال پایان یافت. اگر با آمدن 
دولت جدید هم کدی استان ها سروصدا به  پا کرد و وزیر به صورت قاطع با افزایش تعرفه ها 
مخالفت کرد و مخالفت خود را در بخش های مختلف به شکل های گوناگون نشان می داد و 
در هر جمعی که وارد می شد از مخابرات و برنامه هایشان برای تغییر تعرفه ها انتقاد می کرد، 

در روزهای پایانی سال این موضوع در سکوت کامل برقرار شد. درست در روزهای ابتدایی 
اســفند و در هیاهوی روزهای پایانی سال خبری منتشر شــد که هم کدی و یکسان سازی 
تعرفه ها تا شــش ماه آینده اجرایی خواهد شــد؛ هر چند این روند تقریبا با تاخیر یک ساله 
صورت می گیرد اما به نظر می رسد وزارتخانه و وزیر با آن موافقت کرده اند و دیگر موضوع 

مناقشه برانگیزی میان وزارتخانه و مخابرات وجود ندارد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1 اسفند
یکسان سازی تعرفه و 

هم کدی تلفن ثابت تا شش 
ماه آینده

 وزیرارتباطات نماینده 
ویژه ایران در امور ترکیه 

شد

4 اسفند
اصول حاکم بر رومینگ 

ملی بازنگری می شود
 الیحه قانون تبلیغات به 

دولت رفت

5 اسفند
سهام پست بانک دیگر 

واگذار نمی شود

11 اسفند
بیشترین موضوعات 

جرائم رایانه  ای مربوط به 
موضوعات مالی و اخالقی 

است

12 اسفند
 95 درصد ایمیل های 
مورد استفاده ایرانی ها 

خارجی است
 مجوز شرکت های ندا 

بازنگری می شود

13اسفند
60 درصد دانشجویان از 
وی چت و وایبر استفاده 

می کنند

14 اسفند
مقررات پول بیت کوین 

تدوین می شود

17 اسفند
 شورای عالی فضای 

مجازی تکلیف سه شورای 
عالی فناوری اطالعات را 

مشخص می کند

18 اسفند
 طرح خرید و فروش 

موبایل از طریق موبایل 
خرداد 93 به بهره برداری 

می رسد
تماس تصویری رایتل 

برقرار نشد

20 اسفند
 تالش رایتل برای جذب 

سرمایه گذار خارجی
 وزیرارتباطات تاکید کرد: 

تشعشعات مخابراتی 
زیان آور است

25 اسفند
قبوض تلفن ثابت و همراه 

تهران از سال آینده تجمیع 
می شوند

26 اسفند
 ایران جایگاه اول منطقه در 
دامنه کشوری را ثبت کرد

 جهانگیری: دولت سعی در 
به نتیجه رساندن توسعه 

دولت الکترونیکی دارد
 وزارت ارتباطات 137 

ساله شد

27 اسفند
همراه اول از بورس مجوز 

افزایش سرمایه 93/7 
درصدی گرفت



31 کتاب سال  

مرور سال  ]فروردین[

تعطیالت نــوروزی با این خبر که اپراتورها می توانند از نیمه امســال هر چند 
خدمات نســل ســه تلفن همراه را ارائه دهند، به اتمام رسید اما موج 
خبــری را هدفمندی یارانه هــا ایجاد کرد. اولیــن اطالعیه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات 18 فروردین صادر شد و در آن اعالم کرد شبکه زیرساخت برای دسترسی مردم 
به سایت رفاهی آماده است و مسووالن 24ساعته آماده خدمت رسانی هستند اما همزمان 
با آغاز ثبت نام ســایت از دسترس خارج شد هر چند این فقط برای روز اول ثبت نام بود ولی 

ســر و صدای زیادی کرد. مسووالن اعالم کردند کاهش دسترسی یا اختالل در روز اول به 
دلیل جلوگیری از هک این سایت بوده  اســت هر چند میزان مراجعان در روز اول نیز رشد 

چشمگیری داشت.
به غیر از ثبت نــام یارانه ها همچنان اختالف نظر وزارتخانه با دیگر دســتگا ها بر ســر 
فیلترینگ شــبکه های اجتماعی ادامــه دارد و هر از چندگاهی وزیــر ارتباطات مجبور به 

موضع گیری در این خصوص می شود  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

5 فروردین
قم در زمره استان های اول 
برای تحقق شهر هوشمند 

است

6  فروردین
وزیر ارتباطات خبر داد: 

اعطای مجوز نسل سه تلفن 
همراه به همه اپراتورها از 

نیمه دوم 93

7  فروردین
100 میلیون پیامک در 

زمان تحویل سال در شبکه 
ایرانسل ارسال شد

10 فروردین
سامسونگ اپس به صورت 

دائمی در ایران باز شد

17 فروردین
تعرفه های تلفن ثابت و 

همراه تغییر کرد.

18 فروردین
ابتکار عضو شبکه اجتماعی 

کلوپ شد
نحوه کمک و حمایت 

از پروژه ها و طرح های 
توسعه ای اشتغال آفرین 

یا صادرات کاال و خدمات 
بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات با تصویب دولت 

تعیین شد

19 فروردین
امکان ثبت نام هدفمندی 

یارانه در 10 هزار دفتر 
خدمات ارتباطی روستایی

شرکت زیرساخت: 
برای دسترسی به سایت 

هدفمندی مشکل 
زیرساخت وجود ندارد

20 فروردین
ثبت نام هدفمندی یارانه 

شروع شد.
روز اول ثبت نام دسترسی 

به سایت رفاهی مشکل 
بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: 
اختصاص 10 برابری 

پهنای باند برای ثبت نام 
روزانه هدفمندی یارانه

افزایش بهای سهام 
مخابرات و سهام همراه 

اول
پتانسیل درآمدزایی بیش 
از دو هزار میلیارد تومانی 

توسط مخابرات تهران

21 فروردین
دلیل اختالل در روز 

اول سایت هدفمندی 
جلوگیری  از حمله هکرها 

بود

23 فروردین
  معاون وزیر ارتباطات 
تاکید کرد: مردم نباید 

برای یک ثانیه مکالمه پول 
یک پالس بدهند.

وزیر ارتباطات اعالم کرد: 
حمالت به سایت رفاهی 

بی اثر بود

24 فروردین
 وزیر ارتباطات: در حوزه 

اینترنت بسیار عقب 
هستیم

25 فروردین
مخالفت وزارت ارتباطات 
با فیلتر شبکه های اجتماعی

از کار افتادن اینستاگرام
نیمی از سیم کارت های 

کشور خاموشند



کتاب سال32    

مرور سال  ]اردیبهشت[

ها بازار اینترنت داغ اســت و با ابالغ مصوبه 181 کمیســیون تنظیم این روز
مقــررات برای کاهش قیمــت اینترنت بحث کیفیــت آن نیز مطرح 
شــده، از ســویی موضوع فیلترینگ نیز همچنان داغ اســت و گاهی موجب اختالف نظر 
میان مدیران بخش های مختلف کشــور می شود. فیلتر شــبکه های اجتماعی و برخی از 
نرم افزارهای ارتباطی همیشه دردسرآفرین اســت. این ماه نیز کارگروه تعیین مصادیق 

مجرمانه در مورد اجرایی نشــدن فیلتر واتس اپ از سوی وزارت ارتباطات اعتراض کرد 
و وقتی وزیر ارتباطات اعالم کرد بررســی فیلترینگ شبکه های اجتماعی در شورای عالی 
فضای مجازی بررسی می شــود، اعتراض بسیاری بلند شــد و این اقدام را خالف قانون 
خواندند. از سویی وزارت ارتباطات بررســی طرح های فیلترینگ هوشمند را در دستور 

کار دارد  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1  اردیبهشت
تغییر تعرفه های تلفن ثابت 

از اول فروردین محاسبه 
می شود

2  اردیبهشت
دادستان کل کشور 

عضور شورای عالی فضای 
مجازی شد

7  اردیبهشت
وعده جدید وزیر 

ارتباطات: اینترنت خوب 
از پایان 94

9  اردیبهشت
دبیر کارگروه تعیین 

مصادیق محتوای 
مجرمانه: فیلترینگ وایبر 

در دستور کار نیست

10  اردیبهشت
یک عضو کارگروه تعیین 

مصادیق مجرمانه: 
»واتس اپ« مصادیق 

مجرمانه بیشتری نسبت به 
نرم افزارهای دیگر داشت.

رفاهی نهمین سایت 
پربازدید ایرانی

11  اردیبهشت
دبیر شورای عالی فضای 

مجازی: حکمرانی اینترنت 
در جهان باید بین المللی 

شود
وزیر ارتباطات: با 
سیاستگذاری باید 

تهدیدهای اینترنت را به 
فرصت تبدیل کرد

13  اردیبهشت
رئیس هیات مدیره بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای: 

کمک 160 میلیارد ریالی 
به تولیدکنندگان داخلی 

گیم

14  اردیبهشت
وزیر ارتباطات اعالم کرد: 

تعیین سرنوشت شبکه 
اجتماعی در شورای عالی 

فضای مجازی

16  اردیبهشت
وعده وزیر ارتباطات برای 

ایجاد 100 هزار شغل
دبیر شورای عالی فضای 
مجازی کشور: ضرورت 

ارائه خدمات فضای 
مجازی بر بستر شبکه ملی 

اطالعات

18  اردیبهشت
مجمع عمومی مخابرات 

ایران برگزار شد و در قالب 
آن پیشنهاد تقسیم 90 
درصد سود این شرکت 

معادل 435 ریال به 
تصویب رسید

20  اردیبهشت
نظارت مستمر رگوالتوری 

بر کاهش تعرفه اینترنت 
پرسرعت

آمادگی وزارت ارتباطات 
جهت طراحی نرم افزار 

شبکه های اجتماعی و فیلتر 
هوشمند داخلی

22  اردیبهشت
تاکید رئیس جمهور بر 

اجرای سریع شبکه ملی 
اطالعات

23  اردیبهشت
سه دانشگاه در حال کار 

روی فیلترینگ هوشمند 
هستند

25  اردیبهشت
وزیر ارتباطات خبر داد: 

ضریب نفوذ 54 درصدی 
اینترنت در ایران

27  اردیبهشت
رئیس جمهور: من از 

شرایط پهنای باند اینترنت 
کشور راضی نیستم

28  اردیبهشت
صفحه رسمی ریاست 
جمهوری در دو شبکه 

مجازی ایجاد شد

29  اردیبهشت
سخنگوی قوه قضائیه: وزیر 

ارتباطات خالف قانون 
عمل کرده و باید پاسخگو 

باشد

30  اردیبهشت
مدیرعامل مخابرات 

ایران: نمی دانم چرا 
مخابرات گاهی اسیر 

نامالیمات می شود
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مرور سال  ]خرداد[

اینکه در آخرین روزهای ماه گذشــته در روز ارتباطــات، رئیس جمهور بعد از 
نارضایتــی خود را از وضعیت پهنای باند کشــور اعالم کرد کم کم ســر و 
صدای بخش های دیگر کشــور نیز نســبت به نارضایتی از اینترنت بلند شد. شرکت های 
PAP نســبت به قیمت باالی پهنای باند و همچنین کیفیت بد پهنای باند دریافتی از شرکت 

زیرساخت ناراضی بودند و شرکت زیرساخت نیز شرکت های PAP را مقصر بد بودن کیفیت 

دسترسی به اینترنت می دانستند. در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت را ملزم به پیــروی از مصوبه 181 برای کاهش 
قیمت اینترنت می کرد و انتظار داشــت پس از این مصوبه قیمــت اینترنت کاهش یابد اما 
چنین نشد. از سویی وزیر ارتباطات نیز به شرکت زیرساخت اولتیماتوم داد تا هر چه سریع تر 

با بررسی وضعیت، راهکارهای بهبود وضعیت شبکه را بیابد. خرداد، ماه اینترنت بود  

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

1  خرداد
حداد عادل: فناوری 

اطالعات هم یک فرصت 
است و هم یک تهدید.
شرکت پست دولتی 

می ماند

3  خرداد
 ICT محمدرضا عارف: سهم

از تولید ناخالص ملی باید 
سه برابر شود

4  خرداد
معاون وزیر ارتباطات: 

طرح رومینگ ملی ماه های 
آینده به نتیجه می رسد

6  خرداد
قاضی ایرانی مدیر 

فیس بوک را احضار کرد

7  خرداد
آیین نامه حمایت از مراکز 

داده داخلی در شورای 
عالی فضای مجازی 

تصویب شد

12  خرداد
سید حسن خمینی: 

نمی توانیم به عصر قبل از 
اینترنت برگردیم
رئیس پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری 
اطالعات: الحاق مرکز 
تحقیقات مخابرات به 

مرکز ملی فضای مجازی 
در دولت قبل یک اتفاق 

ناخوشایند بود

19  خرداد
معاون مرکز ملی فضای 
مجازی: فقط 20 درصد 

خدمات الکترونیکی است

21  خرداد
معاون مرکز ملی فضای 

مجازی: امکان هک کردن 
دو بانک بزرگ دولتی 

وجود دارد

25  خرداد
افتتاح فاز اول رومینگ 

ملی
300 میلیارد تومان 

پرداخت اپراتورها برای 
دریافت مجوز نسل سوم

27  خرداد
وزیر ارتباطات: بدهی 

146 میلیارد تومانی پست 
پرداخت شد
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چهره های سال

خرداد ســال 90، زمانی که میل ســیری ناپذیر محمود احمدی نژاد در ادغام 
وزارتخانه های دولت دوباره ســر برداشــته بود، جمعــی از مدیران فناوری 
اطالعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی کشور با ارسال نامه ای سرگشاده به 
ریاست مجلس شورای اسالمی اعالم کردند: ادغام وزارت ارتباطات لطمات 
و خسارات جبران ناپذیری به تمامی بخش های کشــور وارد خواهد کرد. این 
اقدام در دولتی کــه کمترین مخالفت از ناحیه زیرمجموعه اش را با پاســخی 
ســخت همراه می کرد، عملی شــجاعانه بود. یکی از این 10 مرد شجاع، امیر 
شجاعان- رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطالعات وزارت کشور 

و عضو کمیسیون تخصصی کارگروه فاوای 
دولت- بــود. او به طرز اعجاب انگیزی در 
سمت خود باقی ماند تا در سال 92 بخش 
بزرگی از انتخابات ریاســت جمهوری را 
الکترونیکی برگزار کند؛ انتخاباتی که پس 
از رخدادهای سال 88 بسیار حساس بود. 
شجاعان در دولت یازدهم نیز سمت قبلی 

را در اختیار دارد.

محمدرضا نعمت زاده با 68 سال سن، پدر کابینه یازدهم است. او برای چهارمین 
بار به مقام وزارت رســیده و از این نظر نیز مقام نخســت را در دولت حســن 
روحانی دارد. هنگامــی که به وزارت صنعت، معدن و تجــارت رفت، با اعالم 
لغو اجرای طرح های شــبنم و ایران کد خبرساز شــد. لغو اجرای این دو طرح و 

همچنین نگاه متفــاوت نعمت زاده به فاوا 
در وزارتخانه اش، تغییرات بســیاری را 
موجب شــد. جعفر محمودی که تالش 
می کرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
و امضای الکترونیکی را ســر پا نگه دارد، 
چنــد روز پیش از نوروز 93 اســتعفا داد. 
پیش از او محمدصــادق مفتح از معاونت 
فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن 

و تجارت رفته بود. محمود اعالیی- مدیرعامل راهبر شبنم- و احمد غالمزاده- 
مدیرعامل مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات- نیز تمام اقدامات شان با 
سخنان وزیر جدید زیر ســوال رفت تا در نهایت، فناوری اطالعات و ارتباطات 

وزارت صنعت دولت یازدهم، خود چهره خبرساز سال 92 شود.

مردی که با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ناگهان از سایه بیرون 
آمد و از جمله گزینه های جدی تصدی وزارت ارتباطات بود، بی ســر و صدا با 
سازمان تامین اجتماعی رفت تا ریاست هیات مدیره شرکت تامین تلکام )مجری 
پروژه اپراتور موبایل نســل ســوم با نام تجاری رایتل( را بر عهده بگیرد. جالب 
اینجاســت که او هم مانند وزیر کنونی، گرچه ابتدا در زمینه مخابرات تحصیل 
کرده اما پس از مدتی به رشــته های دیگر رو آورده اســت.  البته فیروزآبادی 

سمت مهم تری نیز در وزارت کار دارد. او 
قائم مقام وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی 
است. معاون اســبق وزارت اطالعات این 
روزها صدای گام های رقبــای خود را در 
زمینه تلفن همراه می شــنود و بســیاری 
می گوینــد رایتل، تالیایــی دیگر خواهد 
شد؛ اما معلوم نیســت او برای فرار از این 

سرنوشت چه برنامه هایی دارد.

رئیس اســبق مرکز تحقیقات مخابرات 
ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، به 
سمت دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
و رئیس مرکــز ملی فضای مجازی ایران 
منصوب شــد. انتظاری 62ســاله چهره 
آشــنایی در میان اهالی مخابرات ایران 
اســت و حاال در جایگاهی نشســته که 

12 چهره حاکمیتی فناوری اطالعات و ارتباطات در سال 92

سال تغییرات
اشــاره: معموال در ایران رســم اســت که وقتی بوی تغییر مدیری به مشــام می رسد، دیگر حکمش مانند گذشــته نافذ نیســت و حتی مطیع ترین کارمندان نیز توجهی به دستورات او نمی کنند. 
این موضوع حداقل هر چهار ســال یک بار در ایران دیده می شــود. چند ماه مانده به انتخابات ریاســت جمهوری، دســتگاه های دولتی در حالتی نیمه خواب فرو می روند و بسیاری از پروژه های 
مهم مسکوت می مانند تا دولت جدید و مدیران جدید بر سر کار بیایند. چنین اتفاقی در سال پایانی یک دولت هشت ساله، شدیدتر هم می شود. از سوی دیگر با تغییر گسترده مدیران دولتی، 
تا بخواهد همه چیز به حالت عادی بازگردد، چند ماهی زمان الزم اســت و بدین ترتیب می توان گفت ســالی که در ایران دولت تغییر می کند، بیشــتر ســال تغییرات اســت تا ســال کار. بر همین 
اساس، سال 92 را می توان سال تغییرات چهره های دولتی دانست. مدیرانی که رفتند و مدیرانی که آمدند و تقریبا هیچ  کدام در سالی که گذشت، کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذاشتند.

   امیر شجاعان 12
   ]رئیس مرکز فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور[

   وزارت صنعت، معدن و تجارت 11
   ]فاوا[

   ابوالحسن فیروزآبادی 10
   ]قائم مقام وزارت کار و رفاه اجتماعی[

   محمدحسن انتظاری 9
      ]دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران[
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چندان با آن غریبه نیســت. انتظاری این روزها سرگرم خرید یک ساختمان 
جدید برای مرکز ملی فضای مجازی اســت و گویا محلی را هم پسندیده که 
150 میلیارد تومان قیمت دارد. شــاید بتواند با ایــن تغییر محل، اندکی از 

اختالفات دو مرکز جدید و قدیم را بکاهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت یازدهم، حداقل نام  خانوادگی آشنایی 
دارد. او منتسب به مردی است که تمام عمر جمهوری اسالمی ، مسوولیت های 
مهمی داشته و سال هاســت به عنوان دبیر شورای نگهبان فعالیت می کند؛ اما 
علی جنتی دیدگاه های فرهنگی سیاســی خود را با پدر هماهنگ نمی کند. او از 
سال ها پیش از جمله سیاسیون نزدیک به علی اکبر هاشمی رفسنجانی شمرده 
می شد. علی جنتی از جمله وزرای دولت است که در فیس بوک عضویت دارد 

و در مصاحبه های رسمی متعدد مخالفت 
خود را با فیلتر شــدن این ســایت اعالم 
کرده اســت. او همچنین عضو کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت یا همان 
کمیته فیلترینگ نیز هســت و این شاید 
از عجایب روزگار باشــد که کسی حکم 
محدودیت دسترســی به سایتی را امضا 

کند و خود در آن فعال باشد.

نخستین دبیر شــورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
ایران، پله های ترقی را خیلی ســریع تر از هم سن و ســاالن خود طی کرد. او که 
دانش آموخته رشته برق است، در سال 57  در شهرستان بهاباد یزد متولد شد 
و در سال 75 رتبه اول کنکور سراسری و در سال 78 رتبه اول کنکور کارشناسی 
ارشد را کسب کرد. اخوان تحصیالت خود را تا مقطع دکترا در رشته مهندسی 
برق- مخابرات دانشگاه تهران ادامه داد و در سال 1379 موفق به کسب عنوان 
رتبه اول المپیاد دانشجویی مهندسی برق کشور و دانشجوی نمونه سال کشور 
شــد. مهدی اخوان بهابادی در آذرماه 1388 به معاونت آموزش، پژوهش و 
امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب شــد. در دی ماه 
همان ســال به سرپرســتی مرکز تحقیقات مخابرات ایــران که بزرگ ترین 
مرکز تحقیقاتی ایران است و ســپس در اردیبهشت ماه 89 به قائم مقامی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در فناوری و امور بین الملل منصوب شــد.  او در 
ســال 1390 در حکمی از ســوی رهبر، به عنوان یکی از اعضای شورای عالی 
فضای مجازی منصوب شد. در 6 خرداد 1391 به حکم محمود احمدی نژاد به 

عنوان »دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور« منصوب شد.
او در دی ماه 1391 اعالم کرد پژوهشگاه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات 
که پیشتر با نام مرکز تحقیقات مخابرات تابع وزارت ارتباطات فعالیت می کرد 
با نام »پژوهشگاه ملی فضای مجازی« در ذیل مرکز ملی فضای مجازی به  عنوان 
یک واحد تابعه ادامه کار خواهد داد. این تصمیم اخوان، حاشــیه های بسیاری را 
به همراه داشــت و حتی کار به زد و خورد فیزیکی نیز رسید. از اقدامات اخوان، 
کشــیدن یک دیوار بین مرکز فضای مجازی کشــور و تحقیقات مخابرات بود 

که احداث آن 20 میلیــون تومان هزینه 
داشت؛ اما چند ماه بعد و با روی کار آمدن 
دولت جدید، این دیوار با هزینه پنج میلیون 
تومان تخریب شد.اخوان در دولت یازدهم 
از ســمت خود برکنار شد و مدیران جدید 
مرکز فضای مجازی از او بابت موضوعات 

مالی شکایت کردند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
به نام او ســند زده شده اســت. قنبری 
دوران هشت ســاله احمدی نــژاد را در 
بانک ملی گذراند تا هم تجربیات فراوان 
در زمینه کاربردهای آی تی بیاموزد و هم 
از نابســامانی های وزارتخانه دور باشد. 
او به همراه واعظی به ســمت قبلی خود 
بازگشت و این روزها همان مرد قدرتمند 

سابق است.

کارگروه تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیته فیلترینگ 12 عضو 
دارد که در قانون مشخص شده اند اما کمتر کسی است که حاضر شود اعالم کند 
در جلسات این کمیته شــرکت می کند یا جانشینی برای آن تعیین کرده است. 
در این میان عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه و مشاور قضایی دادستان کل 
کشور، تنها کسی است که یک تنه از تمامی اقدامات این کمیته در مسدودسازی 
ســایت های مختلف اینترنتی دفاع می کند. خرم آبادی قاضی دادسرای دیوان 
عالی کشور اســت و پیش از این قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون 
دادستان عمومی و انقالب تهران بود و از ابتدای تشکیل کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه در دادســتانی کل کشــور، از سوی دادســتان کل کشور به 
دبیری این کارگروه منصوب شــد. در دوران دبیــری وی در کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه، ســایت پیوندها بعد از گوگل و یاهو و بالگفا به رتبه 
چهارم ســایت های پربیننده در ایران ارتقا یافت.او این روزها جدال نفسگیری 
را با اعضای دولت جدید در زمینه فیلتر کردن شــبکه های اجتماعی آغاز کرده 
است. شاید اگر اعضای دیگر این کمیته به اندازه خرم آبادی بر نظرشان اصرار 
می کردند، وضعیت فیلترینگ در ایران بــه گونه دیگری بود.در آخرین نمونه 

از ایــن رویارویی ها، خرم آبادی اعالم کرد 
اپلیکیشــن ارتباطــی whtats App فیلتر 
خواهد شــد؛ اما وزیر ارتباطات که مسئول 
فنی این موضوع است، پاسخ داد که به دلیل 
نقصان در فرایند رای گیری این اپلیکیشن، 
موضوع به شــورای عالی فضای مجازی 
ارجاع داده شده و در آنجا نیز رئیس جمهور 

دستور توقف این موضوع را داده است.

   علی جنتی 8
   ]وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی[

   مهدی اخوان بهابادی  7
         ]نخستین دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی[

   برات قنبری 6
        ]معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات[ 

   عبدالصمد خرم آبادی 5
   ]دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه[
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مرد نام آشــنای اینترنت ایران، در دولت یازدهم جانشین علی حکیم جوادی در 
سازمان فناوری اطالعات وزارتخانه شد اما این تنها سمت او نیست. جهانگرد خیلی 
زود، چندین و چند حکم دیگر نیز از وزیر گرفت تا عمال به پرمشغله ترین فرد وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل شود. در این میان کمتر کسی توجه کرد که برخی 
از مسوولیت های جهانگرد با هم تداخل دارند. مثال او هم عضو هیات مدیره شرکت 

مخابرات ایران است و هم عضو کمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی! به هر 
حال این روزها مرد اول وزارتخانه ای است 
که وزیرش وعده های بسیاری داده و کمتر 
به آن عمل کرده است. جهانگرد روزهای 
پایانی سال گذشــته عنوان کرد تاکنون در 
ریل گذاری دیگران حرکت کرده و از سال 

93 باید کارش را ارزیابی کرد.

کسی به درستی نفهمید چه شد که محمدحســن نامی به عنوان آخرین وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات دولت دهم معرفی شــد؛ اما شــاید زمانی که 
محمود احمدی نژاد نتوانست وزارت ICT را در وزارت راه و شهرسازی ادغام 
کند، کسی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نداشت. نامی که یک 

سال از وزیر کنونی کوچک تر است، تنها 
پنج ماه و 16 روز وزیر بود و در این مدت 
اندک، فقــط چند ســخنرانی نه چندان 
مرتبط با حــوزه کاری اش انجام داد. او 
به عنوان یک فرد نظامی، حســن ختامی 
بود بر حضور وابســتگان به وزارت دفاع 
و نیروهای مسلح در وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات.

وزیر امور خارجه دولت یازدهم که بیشتر از اسالف خود در میان مردم عادی 
شناخته شده و شــاید در این زمینه با علی اکبر والیتی رقابت دارد، مهم ترین 
کاربر شــبکه های اجتماعی فیلترشده در ایران اســت. او در میانه مذاکرات 

نفسگیر با 5+1 هرجا فرصت کرد، خبری 
روی توییتر گذاشت و پس از مذاکره نیز 
با پست مفصلی روی فیس بوک، جزییات 
بیشتری را منتشــر کرد و بدین ترتیب 
کانال های غیررســمی را برای در جریان 
قرار دادن مردم انتخاب کرد. او توانست 
فیس بوک را در نظر ایرانیان از شبکه ای 
برای الیک زدن و عکس منتشــر کردن، 

به سایتی کاربردی ارتقا دهد.

   محمود واعظی1
   ]وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات[

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تغییری بزرگ داشت و محمود واعظی را به 
عنوان وزیر جدید در ساختمان سیدخندان دید. مردی که از وزارت امور خارجه 
به ICT آمد و به نظر می رسد همچنان دغدغه های بیشتری در زمینه دیپلماسی 
دارد. واعظی 61ساله که از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه )حزب حسن 
روحانی( به شمار می رود، در سال های اخیر معاون پژوهش های سیاست خارجی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او دکترای روابط بین الملل و فوق لیسانس 

مهندسی الکترونیک دارد.
در روزهای پیش از معرفی وزار به مجلس، نام های مختلفی برای تصدی پست 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شــنیده می شد و در نهایت هنگامی که نام 
واعظی اعالم شد، تحلیل کارشناســان بر این بود که توان سیاسیون نزدیک به 
روحانی حداقل در این زمینه از توان نظامیان و امنیتی های پیرامون او بیشتر بوده 
است. واعظی در اولین روز کاری خود، برای اپراتورهای تلفن همراه به خصوص 
همراه اول، شمشــیر را از رو بســت و جلوی افزایش تعرفه مکالمه تلفن همراه و 
ثابت را گرفت. او همچنین وعده های بسیاری در زمینه افزایش کیفیت اینترنت 
و ســامان دادن به وضعیت فیلترینگ در ایران داد؛ اما همان زمان، بســیاری از 
اهل فن، ســخنان وزیر جدید را به تازه وارد بودنش ربط دادند. موضوعی که در 
ماه های بعد تقریبا ثابت شد. حدود هشت ماه بعد و در حالی که تمایل وزیر به ایراد 
سخنرانی های آتشــین از بین رفته بود، تعرفه مکالمه تلفن همراه و ثابت پس از 
10 سال افزایش یافت و تغییر محسوسی در زمینه اینترنت دیده نشد. همچنین 
فشارها به واعظی در زمینه فیلترینگ آنچنان افزایش یافت که او حتی سخنان 
سابق خود را تکذیب کرد و دیگر سراغی از آن نگرفت. واعظی در نیمه دوم سال 
92 حکمی از رئیس جمهور گرفت که با عالقه مندی های شخصی اش همخوانی 
بیشتری داشت. او نماینده ویژه ایران در امور ترکیه شد و در ابتدای سال 93 یک 
هیات دیپلماتیک از این کشــور را به ایران آورد تا چند قرارداد همکاری با آنها 
امضا کند؛ قراردادهایی که تنها در محــل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
امضا شــدند و ارتباط چندانی با حوزه کاری این وزارتخانه نداشتند. او که زمانی 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود، این روزها ترجیح می دهد از نگاه رسانه ها 

دور باشد و بیشتر کارها را به معاونانش سپرده است 

چهره های سال

   محمدجواد ظریف 2
   ]وزیر امور خارجه[

   محمدحسن نامی 3
   ]وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطالعات[

   نصراهلل جهانگرد 4
   ]معاون فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات[
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    برادران محمدی  8
   ]مدیران دیجی کاال[

دیجی کاال بدون هیچ تردیدی پدیده تجارت الکترونیکی ایران در سال گذشته 
است. برادران محمدی فروشگاهی ویژه ابزارهای دیجیتالی در فضای آنالین 
تاســیس کردند که به رغم موفقیت کندش در ابتدای ســال 92 آشکارا به بار 
نشست و حتی مشخص شد خوراکی لذیذی برای نظام بانکی کشور است. سعید 
و حمید با تکیه بر آموخته ها و البته سختکوشی خود طی یک دهه اخیر توانستند 
در ابتدای دهه 90 شمسی یکی از معدود فروشگاه های حقیقتا سودآور اینترنتی 
در کشــور را تاسیس کنند و حاال فراتر از یک اســتارت آپ کوچک در حوالی 
خیابان مطهری تهران بســیاری درباره تبدیل شدن آن به الگویی از »آمازون« 
در کشور صحبت می کنند. افشا شدن آمارهای بازدید از نماد الکترونیکی این 
سایت کارشناســان را به آمار حیرت آور نزدیک به یک میلیون بازدید در روز 
رســاند که خود نه تنها مقیاس ویترین های مجازی که حتی نرخ سود و فروش 
احتمالی را به کل جا به جا کرد. متنوع تر شــدن سبد ســهامداران دیجی کاال 
شاید به تشکیل یک اکوسیســتم موفق حول محور جامعه مشتریان آن کمک 

فراوانی کند اما بدون شــک حمید و سعید 
با این مســاله هم مواجه هستند که چگونه 
پس از تغییرات سرمایه ای فعلی همچنان 
شرکت شــان را در مســیر دلخواه شان 
حفظ کنند؛ به ویژه کــه اکنون دیجی کاال 
و محمدی ها بیش از پدیــده تجاری یک 
الگوی حرفه ای و انســانی هم برای جامعه 

کارآفرینان وب فارسی هستند.

    بهناز آریا  7
   ]قائم مقام کهکشان[

برخالف انتظار، فهرســت بانوان حاضر در میان چهره های سال می توانست 

حتی از این هم بلند تر باشــد اگر فضای صنفی و برون شــرکتی نیز به اندازه 
مکفی پذیرای حضــور خانم های مدیر بــود. در این میان بهنــاز آریا یک 
استثناســت. او به عنوان قائم مقام مدیرعامل موسســه آموزشی کهکشان 
در سالی که گذشت توانست ماهیت شــرکت کهکشان را به نحو مطلوبی از 
یک برگزارکننده موفق دوره های تخصصــی، به ویژه امنیت،  به ارائه دهنده 
عمومی راه حل های آموزشــی خاص تغییر دهد.  چینش جدید کهکشــان 
توســط آریا و البته علی عباس نژاد، مدیرعامل، در ســال 92 باعث شد این 
شرکت حرکتی محتاطانه ولی محسوس به ســمت راه حل های مشاوره ای 
و دوره های ســازمانی در حوزه امنیت مانند ISMS داشــته باشد. نمی شود 
از این حقیقت گذشت که بســیاری از این موارد همچنان در دستور کار تیم 
مدیریتی و اجرایی کهکشان بوده است ولی جسارت رسیدن به بازارهای تازه 
و قرار گرفتن زیر نورافکن رسانه ها بدون شک متاثر از شخصیت برون گرای 

آریاســت. اهمیت اقدام راهبردی آریا و 
یارانش را می توان در فضایی درک کرد 
که بازار آموزشگاه های فناوری بیشتر به 
سمت عمومی و کمی بازاری شدن پیش 
رفته است اما تیم کهکشــانی ها آشکارا 
در تالش اســت در این میان نام تجاری 
خودش را با کیفیت و تخصص بیشتر در 

الیه های مدیریتی گره بزند. 

    گل مر بحری 6
   ]مدیرعامل پاد[

مدیرعامل جوان مجموعه پاد یا آن گونه که بیشــتر شناخته شــده، آتنا، یکی از 
شناخته شده ترین مدیران نسل سوم بازار فناوری است. هرچند موفقیت تجاری 
و رســانه ای بحری را نمی توان از سابقه و روابط گســترده پدرش، باقر بحری، از 
جمله مدیران موسس آواژنگ و رئیس هیات مدیره آتنا، جدا دانست اما در عمل 

4چهره برتر بازار فناوری اطالعات ایران + 4 چهره نوظهور

خصوصی یا خصولتی؟ مساله این است
تردیدی نیست سالی که گذشت برای فناوری اطالعات و ارتباطات ایران دست کم در بعد خصوصی اش سال پرامید ولی کم ثمری بود. در سال 93 با تغییر دولت بسیاری از ساختارهای حیاتی 
بخــش خصوصی یا شــبه خصوصی فعال شــدند تــا از تغییر رویکرد قوه مجریــه در تنظیم روابط داخلی و خارجی بــرای تجدید قوا بهره ببرنــد. لیکن آنچه طی ماه های متعاقــب انتخابات رخ داد، 
اثبات کرد هنوز بازار فناوری اطالعات ایران برای رســیدن به پایان راه سراشــیبی گام های فراوانی در پیش دارد؛ قوانین، بدنه و فرهنگ دولتی هنوز علیه فعاالن خصوصی و نیمه خصوصی عمل 

می کند و ورود نهادهای فرادولتی در این کارزار نه تنها تعادل قوا را بیشتر نکرده بلکه در مواردی به پیچیدگی بازی نیز افزوده است. 
در این میان متاثر از همگرایی بازار فناوری و تغییر ســاختار درآمدی بازار فناوری بســیاری از بازیگران ســنتی بازار ســخت افزار کشــور حذف شــدند یا به اغما رفتند. تغییرات دالر و تیغ آویخته 
ابزارهای دولتی این دســته از همراهان بازار فناوری را برای همیشــه از مبادله کاال و خدمات راند تا ســرمایه های خود را به بازارهای پرســودتر یا دســت کم مطمئن تری ببرند و در آن ســوی بازی، 
ســلطه بازار ارتباطات یا به عبارتی مخابرات بر فناوری اطالعات افزون تر شــد. عمده سود ســخت افزار و نرم افزار به سمت نسل جدید شرکت های توزیع و توسعه موبایل و ابزارک هایی همچون 
تبلت کوچ کرد و در عین حال اپراتورها با تکمیل شــدن راس سوم شــان ســلطه مطلقه بازاری را که تشــنه ارتباط و اینترنت بود در دســت گرفتند. این اپراتورها بودند که با سرمایه گذاری در حوزه 
نرم افزارهای همراه، خدمات ارزش افزوده و راهکارهای ارائه اینترنت نشان دادند سلطه بازاری رو به تشتت را در دست دارند و شاید تنها حوزه های هنوز نسبتا بالنده باقیمانده در این میدان 
ارائه دهندگان اصلی اینترنت پرســرعت، توســعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی و فروشندگان باقیمانده لپ تاپ و تبلت باشند. حتی همین بخش ها هم به طور کامل از سایه سنگین اپراتورها 
دور نبودند.  با این تحلیل شــاید عجیب نباشــد که مهم ترین نهادهای توســعه دهنده فناوری اکنون جایی در حیاط خلوت اپراتورها رشــد می کنند و مشــابه این جریان را در میان جوانانی که به 

تدریج از خط میانه بازار خصوصی می گذرند هم می توان دید. 
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شمایل تجاری گل مر حتی از پدرش نیز فراتر رفته است. او به عنوان رهبر تجاری 
یک خانواده کامال فناور طی سال های اخیر توانسته در زمینه  نرم افزارهای امنیتی، 
ضدویروس کسپرسکی و بازار پرمدعی فروش نرم افزار خود و مجمع الجزایر زیر 
نظرش را تثبیت کند. فعالیت های تهاجمی و تدافعی تیم آتنا روی محصوالت امنیتی 
غول روسی یعنی کسپرسکی توانست در یکی از دشوارترین برهه های اقتصادی 
ایران بسیاری از مدعیان این بازار را از گردونه خارج کند ضمن اینکه شبکه و چینش 
مدیریتی کسپرسکی نیز در ایران و اغلب نقاط جهان اثبات کرده  است آنها به عنوان 
یک نام تجاری در حال تحول، احترام قابل توجهی برای کانال های توزیع و توسعه 
خود قائل نیســتند و ماندگاری پاد در این میان هم خود حکایت از هنر بحری در 
پیروزی و البته گاهی شکســت خوردن دارد. کارکردن روی سرویس های ابری، 

همکاری با اپراتورها و تمرکز روی خدمات 
ارزش افزوده سبب شده است مجموعه آتنا 
فراتر از ســروصدای همیشگی این خانواده 
آمادگی خود را برای نفوذ به بازارهای جدید 
نیز اثبات کند هرچند بدون شــک چالش 
بحری جوان چه در بیــرون و چه در داخل 
آتنا گریختن از ســایه خانواده در کنار حفظ 

ریشه های خود است. 

    احسان بیات 5
   ]مدیرعامل آوات[

مدیرعامل جوان آوات یکی از معدود چهره های نســبتا موفق سخت افزار در 
سالی که گذشت، بود. طی سال 92 تنش های ارزی و طرح های محدودیت بازار 
در کنار رکود جدی فروش، بسیاری از مدعیان سنتی عرصه توزیع سخت افزار 
را به ورشکستی یا فرار از بازار فناوری رساند ولی در این میان آوات یک استثنا 
بود. احســان بیات را پیش از این بسیاری از کسبه بازار لپ تاپ به سبب تجربه 
نسبتا موفق مدیریتش در امرتات می شــناختند ولی او پس از جدا شدن از این 
زنجیره فروشــگاه و ایفای نقش در ســطح میانی بازار به عنوان آوات توانست 
تعریف جدیدی از یک شــرکت چابک، جوان و رو به رشــد در بازار ارائه دهد 
که دچار بحران های تجاری جدی بود. روابط نزدیک بیات با دفتر ایســوس و 
هوشمندی وی در به کارگیری ابزارهای جدید بازاریابی و ورود به بازار تبلت و 
گوشی های هوشمند شــرکتش را رشد قابل توجهی داده است تا جایی که حتی 

قضایای پرفراز و نشــیب وی با شرکایش 
نیز چندان بر روند کلی تاثیر نگذاشت. در 
سال 93 بیات با یک تیم جوان و ساختمان 
جدید باید از تنها فرصتش برای رسیدن به 
بازار نام های ماندگاری مانند آواژنگ و به 
ویژه سازگار استفاده کند. البته از حقیقت 
نیز نباید غافل شــد که دیگر آن نام های 

بزرگ هم جبروت پیشین را ندارند. 

    حسن شانه ساززاده 4
   ]مدیرعامل شاتل [

  مرد شماره یک شاتل در سالی که گذشــت یکی از ستاره های بی سر و صدای 
بازار اینترنت کشــور بود. این شــرکت نه چندان قدیمی ارائه دهنده اینترنت 
پرسرعت در میانه ســالی که طی آن مخابرات و وزارتخانه درگیر جدال های 
قدرت بودند و رقیب قدیمی ترش یعنی پارس آنالین مشغول بازتعریف الگوی 

تجاری و مدیریتی خود بود، توانست صدرنشــین بازار خصوصی ها در زمینه 
اینترنت شــود و مهم تر از همه این دستاورد را بدون بهره  گرفتن از مزیت های 
اقتصادی و خانوادگی دیگران به دست آورد هرچند تردیدی در حمایت های 

نامرئی از شاتل نیز وجود ندارد. 
شانه ساززاده در شاتل هوشمندانه خود را به سطح سیاست سازی و مدیریت 
پروژه های کلیدی محدود کرده است و توانسته از احمد نخجوانی، مدیر جوان 
و نوگرای این شرکت در نقش یک مدیرعامل بسیار مرزشکن استفاده کند. از 
همین رو تقسیم فشار کاری خردکننده یک اپراتور اینترنتی در حال توسعه را 
می توان به نوعی حاصل همین ساختارسازی شاتل دانست، ضمن اینکه نباید 
از جســارت این مجموعه به سبب سرمایه گذاری در زمینه های خطرپذیری 
مانند آموزش، توســعه فیزیکی و مهم تر از همه پروژه های مشترک با رقبایی 
همچون گروه مخابرات ایران غافل شد. روحیه ریسک پذیر و ذاتا سیاست باز 
شانه ســاززاده در این بخش از موفقیت شاتل بسیار موثر بوده است. از سوی 
دیگر در سال جاری شانه ســاززاده به عنوان سکاندار شاتل با دو چالش عمده 
برای توسعه شرکتش رو به رو است؛ از یک ســو با ازدیاد سرویس هایی مانند 
نسل سوم همراه، وایمکس، وای فای و حتی نسل چهارم و LTE در دورنمای بازار 
کشور شــاتل نمی تواند و نباید صرفا به توان خود در زمینه اینترنت پرسرعت 
بسنده کند و برای خروج از این کشتی در حال غرق شدن آن هم با نیروی انسانی 
قابل توجه این شــرکت نیاز به بازتعریف الگوی تجاری دارد که تاکنون فقط 
اقداماتی در این زمینه انجام شده است. در بحث مدیریت باالدستی نیز شاتل به 
عنوان پیشروی مصالحه گر این بازار تا سقف معینی می تواند برای مصالحه پیش 

برود تا با منافع بنیادی خود در تضاد نباشد. 
توافــق روی پروانه های متعدد و وضعیت 
قیمت اینترنت و میزبانی داده های کاربران 
در ایران نشــان می دهد شاتل به آن مرز 
مورد نظر بسیار نزدیک شده است. برای 
شانه ساززاده ســال جاری سالی است که 
باید طی آن این کشــتی را از ســطح آب 

جدا کند.

   مهدی امیری3
   ]مدیرعامل همکاران سیستم[

مدیرعامل جوان و انرژیک همکاران سیســتم تازه در میانه ســال گذشته 
به راس یکی از موفق ترین و قدیمی ترین مجموعه های نرم افزاری کشــور 
رســید ولی حضور وی در بدنه و ساختار همکاران سیســتم از سالیان پیش 
سبب شده اســت کم و بیش در مدار روزنامه نگاران باشد. امیری را بیشتر 
روزنامه نگاران به ســبب تســلطش بر بحث های بازار سهام- که به تازگی 
همکاران سیستم واردش شــده - و البته یکی از معماران جوان محصوالت و 
راهکارهای جدید همکاران سیســتم در کنار فرید فوالدی، مدیر محصول 
می شناســند. انتخاب امیری بــه عنوان مدیرعامل بیــش از آنکه حاصل 
یک حادثه باشــد، بر حســب فرآیند محســوس کناره گیری موسســان 
همکاران سیستم از قدرت روی داده است که آشکارا روی جایگزین کردن 
خود در ســطوح اجرایی و بــرای تربیت نیروهای معتمد ســرمایه گذاری 
کرده اند. مهدی امیری طی همین فرآیند روی صندلی باشــکوه شــهریار 
همکاران سیستم یعنی شــهریار رحیمی نشسته اســت که طی یک دهه با 
کاردانی، نظم و البته انعطاف مثال زدنی ســودآورترین شرکت نرم افزاری 
ایران را هدایت کرده اســت ولی این همه ماجرا برای مدیر جوان نیســت.  
بدنه همکاران سیســتم امیری را به عنوان نیروی هوشــمند و البته منضبط 

چهره های سال
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   چهره سال: وحید صدوقی1
   ]مدیرعامل همراه اول[

سال 92 به رغم دشواری های بسیارش برای مدیرعامل همراه اول سال موفقیت 
در برابر مخاطرات بود. او اپراتوری را در آستانه 20 سالگی اش مدیریت کرد که 

در سه عرصه دشوار سربلند بیرون آمد:
هویت ســازمانی؛ یک سال پیش برای همراه اول هنوز مسجل نبود که خواهد 
توانست بر موج بازارسازی ایرانســل فائق آید و فشارهای قانونی رایتل را تاب 
بیاورد ولی در میان چشــمان اخم آلود سهامدارانش صدوقی توانست با تکیه بر 
سالح های برنده ای همچون پوشش باالی جغرافیایی، وابستگی اندک به شریک 
خارجی و پیوستن به بازار سرمایه هویت سازمانی خود را بازتعریف کند تا جایی 
که ارزش های ســازمانی رقیب طالیی پوشش یعنی نوآوری، بازاریابی و چابکی 
در برابر حجم انرژی و تجربه همراه اول رنگ باخت. حضور گســترده در بازار 
خدمات ارزش افزوده، تمرکز توامان روی سیم کارت های اعتباری و دائمی در 
کنار نوسازی شبکه زیرساختش در سال 92، صدوقی را مدیری مرزشکن جلوه 
داده اســت که برخالف روال سال های پیشین، رها شدن از حصار دولت، تمایل 
بیشــتری به بازاریابی تهاجمی، حضور در عرصه های رسانه ای و حتی به چالش 
کشیدن تصمیمات دولت دارد. نمونه هایی از آن را از مبارزه او با تمدید انحصار 

رایتل روی خدمات نسل سوم موبایل می توان دید. 
چالش هــای خصوصی ســازی؛ هرچنــد هنوز هــم در تمام عیــار بودن 
خصوصی سازی گروه شرکت های مخابرات و از آن جمله همراه اول تردید های 
اساسی وجود دارد ولی آشکارا صدوقی توانسته  است این بخش کم و بیش سیاسی 
مدیریت همراه اول را تاب آورد و حتی آن را به سود خود خم کند. درگیری های 
مدیریتی رده باال در ترکیب هیات مدیره مخابرات و به تبع آن همراه اول در میانه 
سال جاری نشانه ای از میل وزارتخانه برای دست  یافتن به یکی از سودآورترین 
ساختارهای ارتباطی کشور است که در تضاد با خزانه خالی دولت در آن یک شبه 
میلیاردها تومان جابه جا می شود. نهادهای امنیتی، حاکمیتی، سیاسی و مخابراتی 
بســیاری در ســودای کنترل جریان مالی و تصمیم گیری همراه اول هستند و 
برخالف آنچه در روزهای اول خصوصی ســازی رخ داد، صدوقی نشــان داد 
زیرکانه به فرمولی طالیی رسیده  است که در آن همه این ذی نفعان را تا حدی در 

ساختارش دخالت دهد که ابزارهای مدیریتی وی را کند نکنند 

در داخل ساختار خود می شناســد ولی در بیرون از همکاران سیستم مهدی 
امیری بدون شــک با دو چالش اساسی رو به روست که هر دو را می توان در 
یک کلمه خالصه کرد: اســتقالل. طی این فرآیند در ســال جاری مهدی 
امیری فرصتی کوتــاه دارد که در عین حال فرآینــد بازتعریف بازاریابی، 
رسانه ای و البته سازمانی همکاران سیستم را به شیوه خودش و نه پیشینیان 
به ثمر برســاند و از ســوی مقابل با ایــن چالش هم مواجهیــم که نیاکان 
همکاران سیســتم هنوز کامال درون ســاختار اجرایی آن فعالند و نمی توان 

از خط قرمزهای مدیریتی آنها گذشت. 
بــرآورد اولیه هرچنــد خوش بینانه آن 
اســت که امیری درک کرده باید ضمن 
احترام به ســاختار اولیه بــرای تثبیت 
چهره مســتقلش، مستقالنه برخورد کند 
ولی فقط زمان نشان خواهد داد که پیش 
ظاهر زیبای همکاران سیستم کدام صدا 

در حنجره آن سخن خواهد گفت. 

   ولی اهلل فاطمی2
   ]عضو هیات مدیره بانک ملی[

رفتن مدیرعامل شرکت توســن به هیات مدیره بانک ملی می تواند توامان 
یک پیروزی و یک شکست برای بخش خصوصی بانکداری الکترونیکی ایران 
باشــد. این مدیر کارکشــته و البته اغلب معترض از بسیاری جهات نقوش 
بانکداری الکترونیکی ایراِن دو دهه اخیر را بر چهره  دارد. او در مجموعه های 
پیشروی بانکداری الکترونیکی ایران از جمله غول انحصاری شتاب، شرکت 
خدمات انفورماتیک ایران، الله و کیش ویر کار کرده و با داشــتن سابقه در 
راس بازوی فناوری اطالعات بانک سامان در سال های اخیر به توسن رسیده 
است.  فاطمی دست کم اگر سختگیر نباشید یک چهره رویایی برای بانکداری 
الکترونیکی ایران به شمار می رود؛ ارتباطی معقول با فضای آکادمیک دارد، 
بنیه فنی اش قابل قبول اســت، اعتقادات مذهبی راسخی دارد، نزد مقامات 
امنیتی و حکومتی مقبول اســت و از خدمات انفورماتیک تا کیش ویر به نوعی 
شناخت قابل اتکا از بازار و وضعیت بانکداری نوین ایران رسیده است. سابقه 
فاطمی به عنوان مدیری که تجربه کار با خارج از کشور، ایجاد رقابت در یک 
بازار انحصاری و انتقاد کردن بی محابا را می توان در کارنامه اش دید، اثبات 
می کند اون دست کم بیرون از گود کشتی گیر زیرکی است. با تزریق فاطمی 
به راس هیــات مدیره قدیمی، بزرگ و پیچیده بانک ملی در حقیقت در برابر 
یک فرصت و تهدید تاریخی برای خود و طیف گســترده طرفدارانش قرار 
دارد. از یک سو نشســتن فاطمی بر صندلی برات قنبری، یکی از قدرت های 
کالسیک فناوری سیاســی ایران و مدیر اسبق مرکز تحقیقات مخابرات، این 
امــکان را به وی خواهد داد که خود را به عنــوان مدیری نوگرا تثبیت کند و 
در صورت وارد شــدن رگه ای حتی اندک در یکی از دولتی ترین بانک های 
ایــران می توان امیدوار بود راه حل های نوین بانکی ســرانجام به یکی از دور 

از دسترس ترین ســنگرهای ایران رخنه 
کند. در ایــن میان فاطمی هم ســردار 
فاتحان است ولی در صورت ناکام ماندن 
وی در تزریق و تثبیت این ایده های جدید 
باید منتظر بود باز بار دیگر بوروکراســی 
بانکی کشور با این شــعار پیروز شود که 
»همیشــه حرف زدن آســان تر از عمل 

کردن است«. 
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چهره  سال 1392

یک روز با وحید صدوقی، مردی که مدیریت را   از جوانی آغاز کرد

همه چیز زود 
شروع شد

ســال 84 جامعه رســانه ای ایران هنوز از شوک نتایج ریاست جمهوری خارج نشده 
بــود که تغییرات وزارتخانه ها آغاز شــد. قدیمی ها رفتنــد و جدیدهایی آمدند که 
بعضی هایشــان حتی یک روز ســابقه مدیریت نداشــتند اما در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، داســتان شــکل دیگری داشــت. در عرض چند ماه، بســیاری از 
مدیــران صاایران به وزارتخانه آمدند تا نیروهای جدید در میان کارمندان قدیمی 
رخنه کرده باشــند. آن قدر این داســتان ادامــه یافت تا ســرانجام وزارتخانه ای که 
خود نوبنیاد بود، تحت ســیطره تازه نفس ها درآمد. چند ماه بعد، این تغییرات به 
الیه های پایین تر رســید و اردیبهشت سال 85 اعالم شــد وحید صدوقی به عنوان 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران منصوب شده است. مدتی طول کشید تا 
مدیران جدید از پرده رازآلودگی بیرون آمدند و با رســانه ها سخن گفتند اما باز هم 

کسی نمی توانست به مدیر به نسبت جوانی که سریع سخن می گفت، اطمینان 
کند. تصور بر این بود که او هم مردی دیگری است تا در دولت جدید، ابزار غلبه بر 

دیوان ساالران پیشین باشد.
هشــت ســال بعد، شــبی بهاری در رســتورانی در تهران وقتی کنار وحید صدوقی 
نشســته بــودم، یــاد آن روزها رهایــم نمی کرد. دیگر نه او و نه یار و دوســت و مرشــد 
قدیمی اش- وفا غفاریان- به نظرم مدیرانی سیاســی یا دســتوری نبودند. او خود 
بــا اینکه تالش بســیاری داشــت تــا در منازعات و دســته بندی های سیاســی وارد 
نشود اما به صراحت گفت شیوه عوام فریبی را از همان آغاز نمی پسندیده. به هر 
صورت تقدیر بر این بود غفاریان و صدوقی در دولتی به سیستم مدیریت عمومی 
کشــور معرفی شــوند که کارنامــه اش در دولت هــای نهم و دهم چندان سرشــار از 
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مدیران کاربلد نبوده است.
وحیــد صدوقی کــه این روزهــا دیگر غفاریــان را به عنــوان راهنما و همــراه در 
کنار خود نمی بیند، مدیرعامل شرکتی اســت که دیگر نمی توان آن را دولتی 
خطاب کــرد. او برند همراه اول را برای شــرکت ارتباطات ســیار ایران برگزید و 
تثبیت کرد. قیمت ســیم کارت را تا مرز صفر تومــان پایین آورد و ضریب نفوذ 
تلفن همراه در ایران را جهش فوق العاده ای داد و در بیست سالگی همراه اول، 
این شــرکت را در جایگاه برترین اپراتور تلفن همراه ایران نشاند.یک روز بهاری 
بــه ســراغ او رفتیم تا از زندگی شــخصی و تجربیــات مدیریتــی اش بگوید؛ اما 
وادار کــردن مــرد اول همراه اول به همراهی، چندان هم ســاده نبود. صدوقی 

هنوز هم مدیری است که ترجیح می دهد عملش حرف بزند. 

»االن آقای مهندس را می اندازد پایین.« نگهبان ســاختمان این جمله را با 
نگرانی می گوید و به مدیرعاملش نگاه می کند که به درخواســت عکاس ما، 
روی لبه پشت بام نشسته است. عصر یک روز بهاری، باران تازه تمام شده و 
هوای پایتخت در لطافت و تمیزی کم نظیر شده است. وحید صدوقی بعد از 
حدود دو ساعت گفت وگو، حاال روی پشت بام ساختمان برج همراه ایستاده 
و با صبوری به درخواســت های عکاس جواب مثبــت می دهد. دیگران از 
منظره تهران به وجد آمده اند. صدوقی قرار اســت امــروز از کار روزمره 
جدا شــود و کمی از زندگی شــخصی اش بگوید اما با ســرعت از روی همه 
چیز رد می شــود و ما را ناچار می کند مدام به عقــب برگردیم. مدیرعامل 
52 ساله شرکت ارتباطات سیار ایران، مانند همیشه سریع سخن می گوید؛ 
این شاید ناشی از عجله ای باشــد که با زندگی او گره خورده است. خودش 
می گوید:»من همــه چیز را زود شــروع کردم.« این جملــه را می گوید و 
می خندد. شاید حاال که به گذشــته نگاه می کند، از  این همه عجله متعجب 

می شود اما تاکید می کند که بسیار راضی است:

ستاره های اکنون
وحید صدوقــی 11 مهر 1340 به دنیا آمد اما چون پدرش در ثبت احوال 
بود، تاریخ تولد او را در شناســنامه 24 شهریور همان سال زدند تا یک سال 
زودتر به مدرسه برود. شاید زود شــروع کردن کارها از همین جا با زندگی 

او گره خورد.
خانواده صدوقی اهل اردستان هستند؛ این در حالی است که نام  خانوادگی 
صدوقی، ذهن را به یزد می کشــاند. دلیل انتخاب این نام خانوادگی، عالقه 
پدربزرگ روحانی او به شیخ صدوق بوده اســت؛ پدربزرگی که هیچ کدام 
از فرزندان و نوه ها و نوادگان، راه او را ادامه ندادند و به کســوت روحانیت 

درنیامدند اما وجه مذهبی او را ادامه دادند.
پدر وحید- امــان اهلل صدوقی- با مــدرک دیپلــم در اداره ثبت احوال 
اردستان مشــغول به کار بود، جایی ســرانجام به ریاست آن رسید و با 38 
سال ســابقه بازنشست شد. بدین ترتیب همه اردســتانی ها حداقل یک بار 
سر و کارشان به پدر او افتاده است. وحید، فرزند دوم یک خانواده شش نفره 
است. برادر بزرگ تر او، سعید حاال با فوق لیسانس مدیریت در بنیاد شهید 

مشغول به کار است. دو خواهر کوچک تر نیز هر دو لیسانس دارند.
شــهر کویری اردســتان و خانه بزرگ خانواده صدوقی چیزی است که 
از ذهن وحید دور نمی شــود و هنوز به آن تعلق خاطر دارد. هنوز شب های 
تابستان و خوابیدن روی پشــت بام خانه و دیدن ستاره های آسمان کویر را 
به یاد دارد. یا باغ اناری پشت خانه که هنوز هم هست. یا دبستان مصطفوی 

روبه روی خانه که تحصیالتش را از آنجا آغاز کرد.
دوران کودکی به ســرعت به پایان رســید و وحیــد دوران راهنمایی را 
در مدرســه جدلی به اتمام رساند. ســال 53 زمانی بود که باید برای ادامه 
تحصیل انتخاب رشــته می کرد. گرایش او بیشتر به سمت مخابرات بود و 
این را با دستکاری کردن رادیوی خانه به خوبی نشان داده بود اما دو مشکل 
بر ســر راه وجود دارد؛ خانواده تمایل چندانی به هنرســتان ندارد و ترجیح 
می دهد پسر مانند بیشتر هم سن و ساالنش به راه پزشک شدن برود. مشکل 
دوم این است که هنرستان اردستان رشته الکترونیک ندارد و او برای ادامه 
تحصیل باید به اصفهان برود. خروج از دنیای کوچک اردســتان و مهاجرت 
تنهایی به اصفهان، موضوعی نیســت که خانواده با آن موافق باشــند. پس 
ناچار رشــته الکتروتکنیک را انتخاب می کند که یکی دو سال از راه افتادن 
آن می گذرد. به خاطر دارد که از جمع همکالسی هایش تنها او و علی فدوی 
آن سال هنرســتان را انتخاب کرده بودند. فدوی این روزها فرمانده نیروی 

دریایی سپاه است.

سال تولد: 1340
محل تولد:  اردستان

سوابق تحصیلی:  مهندسی الکترونیک
 سوابق اجرایی:  معاون تولید گروه گام،    رئیس کارخانجات ساخت قطعات الکترونیک صما، مدیرعامل شرکت صنایع 

قطعات الکترونیک ایران،مدیرعامل  صنایع الکترونیک  شیراز، رئیس پژوهشگاه صاایران و مدیرعامل همراه اول
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روزها به سرعت می گذرند و نسلی که در کودکی و نوجوانی با آموزه های 
مذهبی آشنا شــده، در جوانی اندیشــه انقالب را پذیرا می شود. سال های 
میانی دهه 50 هجری همزمان اســت با اوج گیری شــور انقالبی در میان 
جوانان آن دوران و وحید نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. گرچه شــهر 
کوچک اردستان، اجازه فعالیت کمتری به او و هم سن و ساالنش می دهد اما 

همیشه راهی برای فرار از فشار و شکستن جو اختناق وجود دارد.
خانه صدوقی ها نزدیک مســجد امام حســن مجتبی)ع( است و طبیعتا 
وحید و برادر بزرگش آنجا فعال هســتند. به خاطــر می آورد اعالمیه های 
امام خمینی را تکثیر و توزیع و در راهپیمایی ها شرکت می کرده اند. حتی یک 
بار به اتهام حمله به یک بانک، نیم روزی را در ژاندارمری به سر می برد. پدر 
وحید چون سرشناس بوده، نمی توانســته فعالیت علنی داشته باشد اما هر 
وقت انقالبیون کمکی از او می خواســتند، دریغ نمی کرد؛ به  خصوص زمانی 
که به شناسنامه ای با نام و مشــخصات مختلف احتیاج داشتند تا بتوانند از 

چشم ساواک دور بمانند.
سال 57 از راه می رســد و انقالب اوج می گیرد. خانواده صدوقی روزهای 
آخر تابســتان تصمیم می گیرند به مشهد سفر کنند و برای این کار به تهران 
می روند تا از آنجا با قطار راهی مشــهد شوند. دســت بر قضا، 16 شهریور 
57 در تهران هســتند و او در راهپیمایی معروف از قیطریه تا میدان آزادی 
حضور دارد. یک روز بعد، حادثه 17 شهریور رخ می دهد و دولت حکومت 

نظامی اعالم می کند و بدین ترتیب آنها دوباره به اردستان بازمی گردند.
وحید صدوقی روزهای منتهی به پیروزی انقالب را در اردستان می ماند، 
گرچــه برادرش به تهران می آید. در روزهای بعد نیــز او به همراه خانواده 
اســت و پیگیر درس و کنکور تا در نهایت ســال 58 در رشته برق دانشگاه 
کاشــان پذیرفته شد؛ اما دســت تقدیر برای او و بســیاری از هم نسالنش 
سرنوشــت دیگری را رقم زده بود. اواخــر فروردین 1359 جریان انقالب 
فرهنگی رخداد و دانشگاه ها تعطیل شد و وحید صدوقی تنها بعد از یک ترم 
تحصیل، از کاشان بازگشــت. آخرین روز تابستان همان سال، عراق جنگی 
همه جانبه علیه ایران آغاز کرد. طبیعی بود که بیشتر جوانان آن روز بر خود 
فرض بدانند راهی جبهه شــوند و این شوق در وحید جوان نیز وجود داشت. 
این شــوق چند ماه بعد او را به جبهه ها کشاند اما در این میان اتفاق دیگری 
رخ داد. وحید تصمیم به ازدواج گرفت. آن هم زودتر از برادر بزرگ تر و در 
حالی که هنوز 20 سال هم نداشــت. »خانمم نوه عمه پدرم بود. مادربزرگم 
فوت کرده بود. آنها از تهران آمده بودند برای تســلیت که آشنا شدیم و دو 
هفته بعد ازدواج کردیم. من 19 ســال و نیم داشتم و او 16ساله بود. خانواده 
هم چون می دانســتند می خواهم جبهه بروم، استقبال کردند. 29 فروردین 

سال 60 عقد کردیم.«
وحید صدوقی به همین ســادگی به جرگه متاهلین پیوســت اما تاهل هم 

نتوانست مانع شوق او برای رفتن به جبهه شود. تنها چند ماه بعد از ازدواج و 
در حالی که هنوز با همسرش زیر یک سقف زندگی نمی کردند، راهی جبهه 

شد تا سرنوشت خود را کامال تغییر دهد.

پیاده روی در رمل
جنگ هشت ساله سرنوشــت خیلی از مردم را تغییر داد؛ آینده ای برای 
آنان رقم زد که هیچ گاه تصورش را هم نداشتند. وحید مانند هم دوره  ای های 
خود عازم جبهه شــد و در اولین گام، دوره های آموزشی را گذراند؛ دورانی 
که او خاطرات چندان خوبی از آن ندارد. این دوره آموزشــی با پادردهای 
شــدید همزمان می شود. نظر پزشک این اســت که او در حال رشد است و 
این موضوع باعث کشــیدگی ماهیچه های زانو شده و چاره ای هم ندارد غیر 
از تحمل. اما چه باید کرد؟ او بیــش از 100 متر نمی تواند راه برود! تصمیم 
می گیرد هر طور شده راهش را ادامه دهد تا دوره آموزشی اش تمام شود که 
همین طور هم می شــود. اولین عملیاتی که عازم خط مقدم می شود، عملیات 
طریق القدس اســت که به منظور آزادسازی شهر بســتان در هشت آذر 
1360 انجام شد. وحید در این عملیات از تیپ امام حسین اصفهان به منطقه 
عملیاتی اعزام می شــود. او در گردانی قرار گرفت که از بسیجیان اردستان 
و کاشان سازماندهی شده بود و ماموریت آن، حمله به توپخانه 130 ارتش 
عراق بود. توپخانه 130 معموال در فاصله زیادی تا خط مقدم قرار داشــت 
و بــه همین دلیل نیروهای ایرانی باید مســافت زیادی را بــا پای پیاده طی 
می کردنــد تا بعد از دور زدن ارتش عراق به توپخانه برســند. این یعنی راه 
رفتن 24ساعته در رمل. صدوقی به یاد دارد به سختی مسافت را طی کرده 
و حتی اورکت و وسایل اضافه خود را انداخته تا بتواند راحت تر حرکت کند. 
آنها به توپخانه می رســند؛ موضوعی که باعث تعجــب و غافلگیری ارتش 
عراق می شــود و به همین دلیل نمی تواند مقابل ایران مقاومت کند و منطقه 
را واگذار می کند. هشــت یا 10 روز بعد در یکی از پاتک های ســنگینی که 

مــاه رمضــان بــود کــه مجیــد انصــاری )معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور( در مســجد جامــع اردســتان 
ســخنرانی داشــت. آقای طباطبایی نژاد ســخنرانی کردند و آقای انصاری هم بیانیه امام را خواندند. 
ســاواک و گارد از اصفهان آمدند اردســتان را محاصره کردند که هر دو را دســتگیر کنند. آن موقع یک 
یاماها 100 داشــتم. کنار مســجدجامع یک مدرسه طالب بود که آقای انصاری آنجا ساکن شده بودند. 
فردای آن روز  آقای انصاری را سوار موتور کردم و از آنجا بردم به محله خودمان، در یکی از خانه های 
نزدیک مســجد ظاهرشــان را تغییر دادند و لباس شــخصی پوشــیدند. می خواســتم او را به بیرون از 
شــهر ببــرم که پدر گفت اگر شــما بروید دســتگیرتان می کنند و خــودش با پیکانی که داشــت او را برد 
و نطنــز پیــاده کــرد. جلویش را هم گرفته بودند اما چون شــخصی بوده و پدر را می شــناختند، اجازه 

داده بودند بروند. اما بعدتر فهمیدند.
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عراقی ها برای بازپس گرفتن منطقه انجام می دهند، صدوقی از ناحیه ســر 
زخمی و به اهواز منتقل می شــود و از آنجا به اصفهــان می رود. او موضوع 
زخمی شدنش را به خانواده اطالع نمی دهد و بعد از مرخصی از بیمارستان، 

راهی خانه می شود.
اعزام به جبهه و مجروح شــدن نتوانست اشــتیاق وحید را پایان بخشد. 
چند ماه بعد دوباره عازم خط مقدم شــد و این بــار در عملیات رمضان که 
هفت مرداد 61 آغاز شد، شــرکت کرد. این بار نیز بعد از چند روز از ناحیه 
سر و گردن مجروح شد و ترکشی که به گلویش اصابت کرد به دلیل حساس 
بودن جایش، هنوز آنجا مانده اســت. این بار نیز موضوع مجروحیت را به 

خانواده اطالع نداد و بعد از مرخصی از بیمارستان، راهی خانه شد.
اما موضوع مجروح شــدن، تنها مســاله مهم مردادماه نبود. او همان ماه 
تصمیم گرفت راه دیگری را برای ادامــه حضور در جبهه ها برگزیند؛ راهی 

که آینده وحید صدوقی را ساخت.

جنگ، غفاریان، جنگال
صدوقی مرداد 1361 تصمیم گرفت وارد ســپاه پاسداران شود و در بدو 
ورود در دفتر تحقیقات ســپاه کار اداری انجام داد. در آن روزها کســانی 
مانند زارعی، فرقانی و جهانگیر در این گروه فعال بودند. وفا غفاریان در آن 
روزها پس از اخذ مدرک لیسانس و گذراندن دوره سربازی در ارتش، وارد 
سپاه شــده بود. صدوقی به خاطر می آورد که یک روز حسینی تاش )رئیس 
اسبق دانشــگاه امام حســین)ع((که آن روزها رئیس بخش تحقیقات بود، 
کتابی راجع به جنگال )جنــگ الکترونیک( به غفاریان داد تا پس از مطالعه، 
گزارشــی از روی آن تهیه کند. غفاریان بعدتر، یگان جنگال سپاه را تاسیس 
کرد. صدوقی آن روزهــا تصمیم می گیرد تحصیلش کــه به خاطر انقالب 
فرهنگی قطع شــده بود را ادامــه دهد و به همین منظوردر مجتمع شــهید 

شمسی پور ثبت نام می کند و کاردانی الکترونیک می خواند.
او اسفند همان سال، عروسی کرده و زندگی مشترک خود را آغاز می کند. 
خانه ای در محله نظام آباد تهران اجــاره کردند. صدوقی 2400 تومان در 
مــاه حقوق می گرفت که اجــاره این خانه دواتاقه، یک ســوم حقوق او بود. 

محمدجواد، فرزند اول آنها آذر 62 در این خانه به دنیا آمد.
ســال 63 صدوقی از دفتر تحقیقات به واحد جنگال رفت؛ یگانی که توسط 
وفا غفاریان تشــکیل شــده بود. آنجا کارش را به عنوان تکنســین شروع 

کرد و بعد از دو ســه ماه مسوول بخشی شــد که کارش ساخت شلتر رادیو 
مانیتورینگ HF  بود.

آن زمــان سیســتم های ارتباطــی عــراق رمزگذاری می شــد و قابل 
مانیتورینگ نبــود. واحد جنــگال در اولین اقدام خود با ســاخت مداری 
توانســت تقریبا از تمامی ارتباطــات ارتش عراق بهره بــرداری عملیاتی 
کندکه این موضوع تحول شــگرفی در جنگ ایجاد کرد. صدوقی سال 63 به 

همراه این سیستم به منطقه عملیاتی رفت.
در اولین گام، قرارگاه جنگال در اهواز تاســیس شــد کــه عبارت بود از 
خانه ای ویالیی در منطقه چهارشــیر و روبه روی گلف. قرارگاه امام جنگال 
پیش از عملیات والفجر 8 در زمســتان 64 فعالیت جدی خود را آغاز کرد 
و در این عملیات توانســت نگاه ها را به خود جلب کنــد. علی اصغر زارعی 
)نماینــده فعلی مجلس(جانشــین، مرحوم ســلیمانی پور، افشــاری پور و 
صدوقی، معاونــان این قرارگاه بودنــد که فرماندهــی آن را وفا غفاریان 

برعهده داشت.
صدوقی در آن روزها خانواده خود را هــم به اهواز برد. در حالی که اولین 
پســرش نیز به دنیا آمده بود. در خانه ای که او یک اتاق از آن را اجاره کرده 
بود، غفاریان هم به همراه همســرش اتاق دیگــری را از صاحب خانه اجاره 

کرده بود. این خانه ویالیی در محله کمپولو اهواز قرار داشت.
بعد از عملیات کربالی 5 )زمســتان 65( محســن رفیق دوست که آن 
روزها وزیر ســپاه بود، از غفاریان خواســت به تهران برگــردد و در گروه 
الکترونیک و مخابرات گام در زمینه تولید و تحقیق فعالیت کند. غفاریان از 
تابستان ســال 66 به همراه صدوقی از جنگال برای انجام ماموریت به گروه 

گام منتقل شدند  و بدین ترتیب به همراه خانواده به تهران بازگشتند.
صدوقی همواره بــه مناطق عملیاتی می رفت و در آخرین مورد، فروردین 
سال 66 به کردســتان رفت اما در میانه عملیات کربالی 8 به او خبر دادند 

عملیات کربالی 5 را ما شــروع کردیم. بعد از اینکه عملیات کربالی 4 شکســت خورد، به همه نیروها 
مرخصــی دادنــد. من در قــرارگاه جنگال مانده بودم که در ســه راه حســینی، زیر زمین بــود. ناگهان 
خبــر آمــد که عراق بــه افســرانش مرخصی داده. ســریع ایــن موضوع را بــه فرماندهی خبــر دادیم. 
آن موقــع آقــای شــمخانی در قــرارگاه بود. فــورا دســتور داد همــه نیروهــا برگردند. ما هــم نفرات را 
هماهنــگ کردیــم و بچه هــا را از  قطــار و راه آهــن برگرداندیــم و عملیــات کربــالی 5 شــکل گرفــت که 
پیشــروی خوبی انجام شــد و ارتش عراق بســیار آسیب دید که براســاس آمارهای موجود بیش از 
82 تیــپ عــراق منهدم شــد و ســربازان عراقی به حدی تحت فشــار بودند که اقدام به قطع انگشــت 
دستشــان برای عقب نشــینی می نمودند. خبر گرفتیم که عراق دســتور داده کســانی را که انگشــت 

دست شــان قطع شده، اعدام کنند.

آقای رفیق دوست زمانی که می خواست از وزارت سپاه برود، خواست 
خدمتی کند. گفت به مدیرانی که پنج سال سابقه مدیریت دارند، خانه 
می دهیــم. مــن هــم ثبت نام کــردم. بعــد گفتنــد 1/5 میلیون تومــان واریز 
کنیــد. من حســاب کردم از ســال 61 تا 68 کل حقوقــم 1/5 میلیون نبود. در 
چند قسط،600 هزار تومان به حساب واریز کردم و دو اخطار گرفتم که 
اگر پول واریز نکنی، از پروژه کنار گذاشــته می شــوی. بــه آقای غفاریان 
گفتم می توانید وام بدهید؟ گفت نه. یکی از دوســتان دید مشــکل دارم 
برایــم یک پروژه هماهنگ کــرد: پروژه تدوین اســتانداردهای کامپیوتر 
بــرای مرکز تحقیقــات انفورماتیــک. به غفاریــان گفتم وضعیتــم به این 
شــکل اســت و من هم 10 شــب به بعــد می خواهــم روی این پــروژه وقت 
بگذارم تا شــش ماهه انجامش بدهــم. غفاریان گفت:»صدوقی اگر تا 12 
شــب هم وقت داری، شــرعا باید بــرای اینجا کار کنی. مــن نمی توانم وام 
بدهم، پروژه هم قبول نکن.« با اینکه قول داده بودم، دو نفر را پیدا کردم 
که آن پروژه را انجام دهند و بعد از دو سال از پروژه اخراج شدم و مبالغ 

پرداختی را عودت دادند.
وحید مانند خیلی از جوانان آن روز به جبهه رفت، در حالی که هنوز 20  ساله نشده بود.

عکس:  حجت سپهوند
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فرزند دومش به دنیا آمده اســت و به همین دلیل به تهران بازگشت؛ حاال 
صاحب یک دختر شده بود.

قرار بود غفاریان رئیس گروه الکترونیک و مخابرات )گام( شــود. اینجا 
بود که او تصمیم گرفت قائم مقام فرخ روز باشــد. شــهریور 66 صدوقی به 
همراه خانواده تهران آمد و این بار در خانه پدربزرگ مادری اش در خیابان 

17 شهریور ساکن شد.
صدوقی در گام، باز هم از صفر شــروع کرد و مدیر پروژه بی سیم سروش 
شد که نخســتین محصول فنی وزارت سپاه بود. او بعد از مدتی معاون تولید 
گام شــد. در این دوره تقی پور )وزیر اســبق ICT(، علیرضــا قلمبر دزفولی 
)مدیرعامل ایرانســل( و محمدعلی فرقانی )رئیس ســابق سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی( از دیگــر معاونان گام بودند. در همین دوره 

بود که شرکت گام الکترونیک با حضور سعیدی نایینی تاسیس شد.
مدتی پس از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ، وزارت سپاه با وزارت 
دفاع ادغام شد. بدین ترتیب غفاریان به همراه تیم همکاران خود به وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتقل شدند.
در این میــان او به فکر ادامه تحصیــل افتاد اما چون ادامــه کاردانی به 
کارشناسی کار سختی بود، دوباره از ابتدا آغاز کرد؛ کاری که معموال به آن 
عالقه دارد. از سال 68 شــروع به ادامه تحصیل کرد. در همان سال فرزند 
سوم صدوقی به نام محمدحســین به دنیا آمد و بدین ترتیب وحید در 28 

سالگی هم درس می خواند، هم سه بچه دارد و هم کار می کند.

صاایرانی ها
ابتدا گروه گام و صما ادغام شدند و غفاریان مدیر این دو بخش شد. پیش 
از او عبدالمجید ریاضی )معاون اســبق وزارت ارتباطات( مدیرعامل بود. 
به دنبال این ادغام ها، کارخانجات ســاخت قطعات الکترونیک تاســیس 
و صدوقی رئیس آن شــد. در مدت کوتاهی، محمــد فرزنده که حاال وزیر 
دفاع دولت هاشــمی بود، به توانایی های غفاریان پی برد و ایزایران، صنایع 
قطعات و صنایع الکترونیک شــیراز و صنایع الکترواپتیک اصفهان را نیز با 

صنایع مخابرات ادغام کرد و بدین ترتیــب صاایران جدید با مدیریت وفا 
غفاریان متولد شد.

در همــان دوران فروزنده از غفاریــان خواســت در تکنولوژی های نو 
سرمایه گذاری کند. به همین دلیل یک مرکز تحقیقات عالی الکترونیک در 
صاایران شکل گرفت که محمد سلیمانی )وزیر اسبق ارتباطات( رئیس آن 
شد. دانشجو )وزیر علوم سابق( و بلندیان )رئیس سابق دانشگاه جامع علمی 
کاربردی( همکاران او بودند که همگی از وزارت علوم آمدند. هســته اولیه 
ماهواره امید آنجا تشــکیل شد. این آشــنایی غفاریان و سلیمانی، سال های 
بعــد به همکاری آنان در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منجر شــد، 
هرچند صدوقی در این دوره با سلیمانی ارتباطی نداشت. صدوقی تا سال 74 
در کارخانجات ســاخت قطعات الکترونیک ماند و بهمن آن سال به عنوان 

مدیرعامل شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران منصوب شد.

روزی کــه به عنوان مدیرعامــل صنایع قطعات الکترونیک شــیراز رفتم، 
فردایــش آقــای فروزنده زنــگ زد که از آقــای غرضی پــروژه کارت تلفن را 
گرفته ایــم امــا اینها کار را عقب انداخته اند. شــما کمک کنیــد. من 10 بهمن 
رفتم. 20 بهمن 74 بی سابقه ترین برف تاریخ شیراز آمد. یک هفته شیراز 
تعطیل شــد. ســالن کلین روم کارخانه را آلمان ها ســاخته بودند؛ اما کسی 
فکر نمی کرد چنین برفی در شیراز بیاید. روزی که برف آمد، سقف آنچنان 
شــکم داده بود که ســاعت زیر سقف معلوم نبود. ســقف 200، 300 سوله در 
شــیراز ریخت. اصال کســی پیش بینی نمی کــرد. ما ســالن را خالی کردیم. 
ســتون زدیــم و ســقف را نگــه داشــتیم امــا بــا وجود همــه ایــن مصیبت ها 
یــک ماه بعد تعهــدم را انجام دادم. در عرض دو ســه ماه تولید را چند برابر 
کردیم. درآمد شرکت در سال قبل 160 میلیون بود و 1.4 میلیارد تومان به 
صاایــران بدهی داشــت. روزی که من رفتم آقــای غفاریان تماس گرفت و 
گفت صدوقی بدهی شــرکت را چه زمانی تســویه  می کنی؟ گفتم اجازه 

بدهید  من برسم.  بعد از دو سال بدهی را کال تسویه کردیم.

یگان جنگال - از راست: زارعی، غفاریان، صدوقی
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در این دوره بود که صاایران تصمیم گرفت دوره های GMD برای مدیران 
خود برگزار کند که تاثیر زیادی در آینده کاری و ســبک مدیریتی صدوقی 
داشــت. جرقه برگزاری چنیــن دوره هایی از بازدید محمــود جراحی از 
شرکت Acer زده شــد. در این دوره ها از شرکت های زیرمجموعه صاایران 
100 مدیر انتخاب شــدند تا دوره های مختلفی را بگذرانند. اســتادان این 
دوره ها به تناســب موضوع از وزارتخانه ها و سازمان های مختلف انتخاب 
می شدند. برگزاری این دوره ها بر عهده انســتیتو ایزایران گذاشته شد که 
مدیرعامــل آن محمدمهدی عطوفــی )معاون فعلــی بازاریابی، فروش و 

خدمات مشتریان همراه اول( بود.
زمانی که صدوقی به شــیراز رفت، فروزنده اعالم کــرد مدیران عامل 
شــرکت های زیرمجموعه وزارت دفاع می توانند با اســتفاده از بورســیه 
شــرکت تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دهند. صدوقی نیز به همراه غفاریان و 
چند تن دیگر از مدیران صاایران و زیرمجموعه هایش دوره فوق لیسانس را 
در دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد. دو ترم پس از اینکه تحصیل در دانشگاه 
آغاز شــده بود، کار در صنایع قطعات الکترونیک شیراز سنگین شد و او به 
همراه خانواده به این شهر رفت و درس را رها کرد. بدین ترتیب او لیسانسیه 
ماند. کار در شــیراز برای او بسیار ســنگین بود. صنایع قطعات الکترونیک 
شــیراز وضعیت خوبی نداشت و تعهدات بسیاری بر عهده اش بود. »صنایع 
قطعات که رفتم، مدیرعامل، معــاون مالی و معاون بازرگانی زندان بودند. 
البته همه بعدا تبرئه و آزاد شــدند اما آن زمان وضعیت شرکت خوب نبود. 

R&D به کل تعطیل شده بود.«

پروژه های اصلی این شــرکت، Asic )آی ســی با کاربری خاص( و آی آر 
)سنســورهای مادون قرمز( بود. جــدا از این دو، آنهــا روی کارت تلفن و 
بعدتر، ســیم کارت تلفن همراه نیز کار می کردند. بعد از دو سال، صدوقی به 
همراه خانواده به تهران بازگشــت و هفته ای دو سه روز به شیراز می رفت. 
هفت ســال مدیرعامل صنایع قطعات الکترونیک شیراز ماند و پس از آن 
کار را به دوســت قدیمی اش فرقانی تحویل داد؛ با ایــن تصور که به تهران 
بازمی گردد و دیگــر نیازی به پروازهای هفتگی نــدارد. بهار 82 به تهران 
آمد؛ زمانی که یار همیشــگی اش وفا غفاریان از صاایران به سازمان صنایع 
دفاع رفته بود و محمود جراحی به جای او نشســته بود. جراحی از صدوقی 
خواست دوباره به شیراز بازگردد و این بار مدیرعاملی صاشیراز را بر عهده 
بگیرد که وضعیتی مشــابه صنایع قطعات الکترونیک شیراز در هفت سال 
قبل داشــت. صدوقی ابتدا این موضوع را نمی پذیــرد اما در نهایت راضی 
می شــود دوباره همنشین ســعدی و حافظ شود. صاشــیراز در آن روزها 
با حجم ســنگین تعهدات مالی، حتی توان پرداخت حقوق پرســنل خود را 
نداشــت و برای این کار هر ماه از صاایران پول قرض می گرفت. صدوقی در 
گام اول، هفت میلیارد تومان از بانک وام گرفت تا بتواند هم ســر و سامانی 
به وضعیت حقوق ها بدهد و هم مشــکالت دیگر کارکنــان نظیر وام و... را 
حل کند. به اعتقاد او مشکل صاشــیراز، نه توانمندی کارکنان که بازاریابی 
محصوالت بود. »به جراحی گفتم مشــکل شــیراز باید در تهران حل شود. 
برای همین دفتر تهران صاشــیراز را به 100 نفر توسعه دادیم و بعد از شش 

ماه توانستیم با سختی 100 میلیارد تومان قرارداد امضا کنیم.«
او تا سال 84 و روی کار آمدن دولت جدید، به عنوان مدیرعامل صاشیراز 
فعال بود و در این دوره هم مشــکالت مالی این شرکت را برطرف کرد و هم 

در بیشتر مناقصات مخابراتی آن زمان شرکت کرد.
دولــت احمدی نژاد در ابتــدای کار خود دســتور داد مدیریت پروازی 
ممنوع اســت. بدین ترتیب صدوقی یــا باید دوباره با خانواده به شــیراز 
می رفت یا مدیرعاملی صاشــیراز را واگذار می کرد که راه دوم را برگزید. او 
در تهران رئیس پژوهشــگاه الکترونیک صاایران شد؛ اما سه ماه بیشتر آنجا 

نماند و دوباره با پیشنهاد غفاریان مواجه شد.

بهار بحرانی
در دولت نهم، محمد ســلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شد و 
وفا غفاریان را به عنوان معاون خود و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران که هنوز دولتی بود، منصوب کرد. اسفند 84 غفاریان به سراغ دوست 
قدیمی خود رفت تا مشــکل شرکت ارتباطات ســیار ایران را حل کند. آن 
روزها ماندن در صف واگذاری ســیم کارت هایی کــه بیش از یک میلیون 
تومان در بازار آزاد قیمت داشــت و خرید و فروشش رونق داشت، عادی 
شده بود. از سوی دیگر کیفیت شــبکه، موضوعی بود که دیگر کسی درباره 
آن سخن نمی گفت و بد بودنش عادی شــده بود. اما مشکل غفاریان بیشتر 
از این بود. »15 اســفند آقای غفاریان من را خواســت و گفت ما سیم کارت 
ثبت نام کرده ایم. فکر کردیم دو میلیون نفر ثبت نام می کنند، هشت میلیون 
نفر ثبت نام کردند. مجموعه مدیران ارتباطات سیار می گویند واگذاری این 
هشت میلیون، سه سال کار است. وظیفه شرکت در برنامه چهارم واگذاری 
سالی 2/5 میلیون ســیم کارت بود. مدیرعامل وقت آنقدر تحت فشار بود 
که اسفند ماه در بیمارســتان بستری شد. من به شرکت آمدم، همه مدیران 

از سمت چپ: محمود جراحی، وحید صدوقی...، محمدعلی فرقانی، علیرضا قلمبر دزفولی
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و معاونــان تاکید کردند مبادا تعهد واگــذاری بدهی چون امکان واگذاری 
نیست.«

چرا چنین مشــکلی پیش آمده بود؟ در دوره احمد معتمدی، وزیر اسبق 
ارتباطات و فناوری اطالعات، در ســال 82 مجوز توســعه شــبکه سیار از 
شــورای اقتصاد گرفته شــده بود که بعدها به قرارداد GCها معروف شد. 
وزارتخانه تصمیم به توســعه گرفت اما ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
با این کار مخالفت کــرد و اعالم کرد باید کار به بخــش خصوصی واگذار 
شــود ولی مشــکل اینجا بود که تا آن روز چنین مناقصه ای برگزار نشــده 
بود و ابتدا باید اســناد حقوقــی چنین قراردادی تنظیم می شــد. این کار تا 
اردیبهشــت 83 طول کشــید. مناقصه در این ماه برگزار شــد اما امضای 
قرارداد تا اردیبهشــت 84 به طول انجامید. این در حالی بود که دولت برای 
واگذاری ســیم کارت های جدیــد، بهمن 82 ثبت نام کــرده بود. صدوقی 
معتقد است:»فشار ســازمان مدیریت حساب شده نبود. نه ساختارش بود، 

نه مدیریت و نه نظارت.«
29 اردیبهشــت 84 قرارداد با GCها امضا شــد و قرار بود یکساله 4700 
سایت در ایران اجرا شــود اما تا 12 اردیبهشــت 85 تنها یک سایت اجرا 

شده بود.
در چنین شــرایطی که توسعه شبکه انجام نشــده و فقط تعداد محدودی 
سایت 1800 راه اندازی شــده بود که جوابگوی ترافیک شبکه نبود. دولت 
قبلی و جدید، پنج میلیون ســیم کارت واگذار کرده بودند که باعث شــده 
بود شبکه لب به لب شــود و دیگر جایی برای روشن شدن سیم کارت جدید 
نداشته باشد. تازه این در شرایطی اســت که 3/5 میلیون سیم کارت هنوز 
روشن نشــده اند. مشــکالت قبلی شــبکه نیز به جای خود باقی است. در 
اســفندماه ســال 84 وزارتخانه توانست مجوز توســعه 200 میلیون دالر 
در شــبکه را بگیرد؛ اما هنوز کاری انجام نشــده و حاال باید هشت میلیون 

سیم کارت جدید را نیز واگذار کرد. پس طبیعی است همه به مردی که قرار 
است مدیرعامل جدید شرکت شــود، توصیه کنند زیر بار تعهدی بیش از 

برنامه چهارم نرود.
وحید صدوقی 12 اردیبهشت 85 در ســمت جدید خود معارفه شد. در 
حالی که تا پیش از آن گرچه مدیرعامل شــرکت های متعددی بود اما هیچ 

کدام از این شرکت ها با مردم عادی سر و کار نداشتند.
مشــکل دیگر صدوقی این بود که خــود در مناقصه GCها با صا شــیراز 
شــرکت کرده و در لحظه آخر حذف شده بود. آن هم در شرایطی که قیمت 
او پنج درصد زیر قیمت برنده مناقصه بــود. بدین تریب در میان GCها این 
شایعه شــکل گرفت که او برای انتقام آمده اســت. صدوقی از جلسه اول با 
پیمانکاران، خاطراتی دارد که تنها به شــرط ننوشتن حاضر به تعریف آنها 
می شــود؛ اینکه یکی از مدیران پیمانکاران همان جا سر جلسه غش می کند 

بــه دکتــر   ســلیمانی گفتــم ضریــب نفوذمــان 12/5 درصــد شــده. قــرار 
اســت در افــق 1404 کشــور اول منطقــه باشــیم؛ االن یکی مانــده به آخر 
هســتیم. ما توســعه ندهیم، نه تالیا توســعه داده می شود و نه ایرانسل 
ســرعت می گیــرد. کشــور عقــب می مانــد. ایشــان بــه آقــای احمدی نژاد 
گفت و قرار شــد برویم جلســه شــورای اقتصــاد و آخر جلســه، خارج از 
موضــوع صحبــت کنیــم. پشــت در شــورای اقتصاد نشســتم تا ســاعت 
9  رفتــم داخــل. آقــای احمدی نــژاد گفــت توضیــح بدهیــد. پنــج دقیقــه 
توضیــح دادم. احمدی نــژاد گفت:»خــب اعضــا نظــر بدهیــد. آقــای 
طهماســبی مشــکل خریــد خارجــی نداریــد )تکــه هــم می انداخــت بــه 
طهماســبی(.« اعضا نظر دادند و گفت بنویس. آقای علی عســگری دبیر 
هیــات دولــت بود. بودجه  مــا در برنامه پنج ســاله چهــارم 4700 میلیارد 
تومــان بــود. گفــت:»1- بــا نصــف ایــن پــول حداقــل 20 میلیــون واگــذار 
شــود. 2- آقای دانش جعفری مخابرات را ســریع در بورس واگذار کنید. 
3- آقای ســلیمانی اپراتور ســوم را ســریع واگذار و ایرانســل را حمایت 
کنیــد.«  ایــن موضــوع رفت در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، باز در 
جمع بنــدی گفتند فقط 20 میلیــون می توانی واگذار کنی. بودجه را هم 

بر اساس 20 میلیون جمع زدند.

مدیران همراه اول، اسفند 92
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و باقی قضایا. 
27 اردیبهشــت قرعه کشی انجام شــد و صدوقی برخالف همه نظرات، 
تعهد کرد تا خرداد 86 همه ســیم کارت ها را واگذار می کند. در جلســات 
متعــدد با پیمانکاران از آنهــا تعهد گرفت فاز اول را تا شــهریورماه همان 
ســال انجام دهند و او نیز قول همکاری های مالی متناســب با پیشرفت کار 
داد. بدین ترتیب کار آغاز شــد و او توانســت نه تنها به قول خود عمل کند، 
بلکه تمامی سیم کارت های ثبت نام شــده را تا بهمن همان سال واگذار کند. 
در این روزها، وفا غفاریان یار همیشــگی اوست. غفاریان خود در ساختمان 
همراه اول دفتر دارد و مستقیم در موضوع بهینه سازی شبکه ورود می کند. 
جدا از آن، هر هفته جلســه ای با حضــور صدوقی، غفاریان و ســلیمانی و 
رضوی با موضوع گزارش پروژه توســعه شــبکه برگزار می شود. »کار در 
حد مدیرعامل سیار نبود. غفاریان فقط در مورد بهینه سازی ورود کرد. در 
حوزه سیار حساسیت زیاد بود. در حوزه کیفیت دغدغه بود و او تا نیمه های 
85 موضوع را پیگیری می کرد. ولی در کنترل پروژه همان جلســات هفتگی 

یکشنبه صبح ها برگزار می شد.«
در موضوع مجوز 200 میلیون دالری نیز ابتدا توانست اطالعات مناقصه 
ایرانســل را که به تازگی کار خود را آغاز کرده بود، به دســت آورد )روش 
به دســت آوردن این اطالعات را هم نگفت!(. پــس از مذاکرات پیچیده با 
وندورهای خارجی توانســت قیمت های آنها را پایین آورد و قرارداد امضا 

کند.
بدین ترتیب تا پایان همان ســال، از 4700 سایتی که جی سی ها باید انجام 
می دادند، 2500 ســایت زیر بار رفت و از خریدهــای وندورها نیز 1250 
ســایت زیر بار آمد. از آن هشت میلیون نفر، یک میلیون نفر انصراف دادند 

و بقیه سیم کارت ها واگذار شدند.
موضوعی که آن سال ها مطرح شــد ارتباط نزدیک صدوقی و دولت بود؛ 
اما او این موضــوع را رد می کند و تاکید می کند اردیبهشــت 86 اولین بار 
احمدی نژاد را در جلســه شــورای اقتصاد دیده تا بتواند از او مجوز فروش 

سیم کارت اعتباری را بگیرد که موفق هم بوده است. 
دی ماه سال 85 صدوقی به فکر عرضه سیم کارت اعتباری است اما مجوز 
این کار را ندارد. »بــه اتفاق وزیر برای عرضه ســیم کارت اعتباری رفتیم 
کمیســیون صنایع مجلس که از میان اعضای کمیسیون تنها یک نفر موافق 
بود و گفتند طبق برنامه پنجم، ایرانســل خصوصی و تالیا تعاونی هســتند و 
ارتباطات سیار دولتی است و حق توســعه ندارد. در جلسه معاونین وزرای 
شورای اقتصاد، هفت معاون وزیر مخالفت کردند؛ من گفتم تالیا توسعه داده 
نشده و ایرانسل تازه شــروع کرده ولی ما پتانسل داریم و هم بازار ظرفیت 
دارد.  یک جلسه داخلی گذاشتیم که با چه شــعاری شروع کنیم. گفتیم: ما 

ثبت نام می کنیم. »ما« را  برداشتیم. شعارمان شد ثبت نام می کنیم.«
بدین ترتیب شرکت ارتباطات سیار ایران سیم کارت اعتباری نیز عرضه 
کرد. در ســال اول تنها 2/5 میلیون نفر برای اعتبــاری ثبت نام کردند ولی 

سال بعد 9 میلیون نفر ثبت نام کردند.
صدوقی مدتی بعد از آغاز به کار، مشکالتی با بخش های مدیرتی شرکت 
مخابرات ایران پیدا کرد؛ مشــکالتی که جســته و گریخته به گوش اهالی 
رســانه نیز رســیده بود. او خود این موضوع را تایید می کند و می گوید:»از 
روز اول ســاز مخالفت با همراه اول را می زدند. می گفتند منحل شــود و به 
30 استان واگذار شود. چون نمی توانســتند در همراه اول اعمال نظر کنند، 

می خواستند تقسیمش کنند.«
کار به جایی می رسد که هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و در نهایت 
حتی شخص غفاریان با 30 پاره شدن شرکت ارتباطات سیار ایران موافقت 
کردند:»آقای ســلیمانی هم تایید کرد. من خبردار شدم و تالش کردم این 

اتفاق نیفتد.« او توضیح نمی دهد که دقیقا چطور این کار را کرده اما می گوید:  
»در دوره ای که فشــارها زیاد شــده بود و به خاطر عالقه و احترامی که به 
آقای  دکتر غفاریان داشتم، به ایشان پیشــنهاد استعفا را هم دادم تا رابطه 
صمیمی و اســتاد شــاگردی با ایشــان لطمه ای نبیند ولی ایشان موافقت 

نکردند.« 

وحیــد صدوقــی می گویــد عالقــه ای بــرای ورود بــه بخش هــای باالدســتی و سیاســتگذاری ندارد. 
»بــرای مــن پیش آمد کــه به الیه هــای مدیریتی بروم امــا ملزوماتی داشــت که نمی خواهــم. من کار 
سیاســی نکــرده ام؛ همیشــه کار اجرایی کــرده ام.« او می گوید در آغــاز دولت دهم محمد ســلیمانی 
از قــول احمدی نژاد از وی خواســته رزومه خــود را برای تصدی پســت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ارائه دهد؛ اما او حاضر به انجام این کار نشــده اســت. این روزها هفت هشــت صبح ســر 
کار مــی رود و تــا حــدود 12 شــب آنجــا می مانــد. تا چنــد ماه پیــش به کالس هــای آمادگی جســمانی 
هم می رفته تا از مشــکل آرتروزی که داشــته خالص شــود اما حاال به دلیل مشــغله کاری، آن را رها 
کــرده و تنهــا هفته ای دو بار اســتخر مــی رود. جمعه ها را به خانواده اختصــاص می دهد و می توان 
گفــت تنهــا ســرگرمی اش در زندگــی، کار اســت. محمدجــواد- پســر بزرگ خانــواده- تــرم آخر فوق 
لیســانس مدیریت اجرایی را پشت ســر می گذارد. کارمند شرکت اعتماد مبین است. زینب- دختر 
خانــواده- گرافیــک خوانده ولــی کار نمی کنــد. هر دوی آنهــا ازدواج کرده اند. محمدحســین- پســر 

کوچک خانواده- در دانشــگاه تهران نرم افزار می خواند.

خانه صدوقی از کودکی تاکنون فاصله کمی تا مسجد داشته

محمدجواد به همراه پدر در دهه 60



کتاب سال48    

میزگرد

میزگرد بازشناسی بازار فناوری اطالعات از نگاه مدیران بخش خصوصی

امیدواری؛ بله
خوش بینی؛ نه 

در واکاوی ســال پرفراز و نشیبی که گذشــت نمی توان از این حقیقت نیز غافل بود که بسیاری 
از وجــوه بــازار فناوری اطالعــات و ارتباطات به رغم شــرایط دشــوار عمومی در حال پیشــرفت 
بوده انــد. امــروزه ما در هــوای بازاری تنفس می کنیــم که هنوز آخرین ســخت افزارهای جهان 
را می تــوان از آن خریــد، دســتاوردهای نرم افــزاری دور از دســترس نیســتند و اینترنتش هنوز 
نیمه جان ســعی می کند سریع تر و ارزان تر باشــد.  اگر این فرض را بپذیریم که اقدامات دولت 
پیشــین و فعلــی در خصــوص تســهیل و ترغیــب ایــن پیشــرفت ها در پایــان یک دهــه اقتصادی 
ســنگالخ بسیار ناچیز بوده است باید پاسخ این پرسش را جایی در میان فعاالن خرد و کالن بازار 
فناوری اطالعات جســت وجو کرد؛ فعاالنی که صلیب بازار را به دشواری و اغلب به تنهایی به 

دوش کشیده اند و اکنون خسته از ماراتنی برای بقا در انتظار گشایش هستند.
ماهنامه پیوســت در ادامــه مجموعه میزگردهــای تخصصی خودش این بار میزبان ســه چهره 
سرشــناس و پیشکسوت از ســه بازار کلیدی فناوری اطالعات کشور بود تا در آستانه یک نقطه 
عطف آنچه را در گذار 93 بر شرکت های خصوصی گذشته است، کالبدشکافی کند. محمود 
امیری، موســس و رئیس هیات مدیره سرشناس گروه  شرکت های مادیران، قدیمی ترین و یکی 
از بزرگ تریــن مجموعه هــای تولیــدی و توزیعی حال حاضر ســخت افزاری و دیجیتالی کشــور 
را اداره می کنــد و در ســالی که گذشــت با بازنگری در ســاختار مدیریتی و نیروی انســانی اش 

کوشــیده راهکارها و محصوالتی بدیع را به سبد خدماتش اضافه کند. بسیاری محمود امیری 
را به ســبب شــناخت و ذائقــه خطاناپذیرش از بــازار فناوری طی چهــار دهه مدیــری آینده نگر 

می شناسند.
پرویز رحمتی، موســس و مدیرعامل شــرکت رایورز، یکی از نخســتین شــرکت های نرم افزاری 
ارائه دهنده نرم افزارهای ســازمانی را در ایران ارائه می کند که در ســال گذشــته هم علی رغم 
اوضاع نابســامان بازار قراردادهای موفقی را با نهادهای ملی پشــت ســر گذاشت. او به سبب 
چهار ســال ریاســت بر ســازمان  نظام صنفی رایانه ای کل کشــور چهره شناخته شــده ای هم در 
فضای صنفی کشور است.  ناصرعلی سعادت، موسس ندا رایانه، یکی از اولین ارائه دهندگان 
اینترنت در کشــور اســت و هنوز هم بــا عرضه راهکارهــای اینترنتی، میزبانی و شــبکه از جمله 
پیشــگامان این بازار به حســاب می آید. او موســس و مدیرعامل فروشــگاه اینترنتی سرشــناس 
چاره اســت که در ســالی که گذشــت دوره تثبیتش را می گذراند. ســعادت به ســبب حمایت 
و همراهــی خــود از ایده هــا و مجموعه هــای جــوان در میــان نســل جدیــد فعــاالن بــازار بســیار 
شناخته شــده اســت. این ســه مدیر تنها چند روز مانده به نــوروز 93 در برابر دوربین پیوســت 
نشســتند تا پاســخگوی آنچه گذشــت و آنچه در پیش اســت باشــند و از بیم ها و امیدهای خود 

برای سال آینده بگویند. با ما همراه باشید.  

مسعود شفیعیآرش برهمند



49 کتاب سال  

آیا می توان به رغم نامالیمات فراوان برای سال 92 این امتیاز را 
قائل شــد که برخــالف تمــام ناکامی هایــش دربردارنده 
فرصت هایی هم بوده و اگر بوده آن فرصت ها چه بوده اند؟ این سوال از 
شما ســه مدیر از آن رو پرسیده می شود که به طور مشخص در مورد سه 
شــرکت مادیران، ندارایانه و رایورز در نگاه بیرونــی چند اتفاق مثبت 
افتاده: مثال شرکت مادیران به وضوح خودش را بازتعریف کرده، چه به 
لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ نیروی انسانی و تنوع کسب و کاری، رایورز 
به رغم همه ناکامی هایی که در ســال  های اخیر وجود داشته شاید بتوان 
گفت سه  چهار پروژه کلیدی را در این چند سال در دست گرفته و انجام 
داده و ندا رایانه هم در حوزه  فروشــگاه های الکترونیکی پروژه ای مثل 
»چاره«  را به بلوغ رسانده اســت. ظاهرا به نظر می رسد فضای فناوری 
اطالعات با وجــود محدودیت های بیرونی توانســته خودش را به نوعی 

بازتعریف کند.
 محمود امیــری، رئیــس هیات مدیــره گروه  
شرکت های مادیران: خیلی سخت می توان گفت 
در سال 92 فرصتی وجود داشته چون کار ما بسیار 
محدود و حوزه فعالیت ما بیشتر سخت افزار است تا 
نرم افزار. در مجموع در سخت افزار برای ما فرصت 
تازه ای به وجود نیامد و بیشتر با مسائل  جدیدی دست به گریبان بودیم. 
در حوزه فناوری اطالعات چه نرم افزار و چه ســخت افزار، خودبه خود 
متاثر از بسترهای ایجادشده یا ایجادنشده دولت هستیم. رکن دیگر هم 
بازار اســت که به علت تحریم ها و مشکالت ارزی این بخش نیز در سال 

گذشته بسیار مغشوش بود. 
 ناصرعلــی ســعادت، مدیرعامــل فروشــگاه 
اینترنتــی چاره: مــن مخالف صحبت های شــما 
هســتم؛ شــما فرضیاتــی را مطــرح کردید که 
می خواهید بحث را با آن پیش ببرید و من با بخشی 
از این فرضیات مخالفم.  مثال یکی از فرضیات شــما 
این بود که ما امســال روی این مباحثی که ذکر کردید، سرمایه گذاری 
کردیم در صورتی که شــاید همه ما پنج سال پیش این سرمایه گذاری را 
آغاز کردیم. من از یک سال پیش از پایان دولت قبل وقتی جوانان از من 
می پرســیدند باید چه کنیم، می گفتم سعی کنید تا سال 93 زنده بمانید. 
یعنی کسب و کارتان را زنده نگه دارید. حاال کسب و کار ما سابقه زمانی 
بیشتری دارد و از بین رفتن مان سخت تر است اما برای کسب و کارهای 
نوظهور این موضوع بسیار حیاتی است. بنابراین فکر نمی کنم سال 92 را 
بتوان جدا از مســائل پشت صحنه دید. حتی اشاره ای که به کار دوستان 
کردید به نظرم اصال ربطی به سال 92 نداشت، یعنی رایورز سال ها روی 
این مباحث ســرمایه گذاری کرده  بود و به لحاظ تاریخی این موضوع به 
سال 92 کشــیده شــد. همین طور چاره؛ باید بگویم حداقل در سال 92 
ســرمایه گذاری جدیدی در این حوزه انجام ندادیم و سعی کردیم آنچه 

داریم را حفظ کنیم.
 پرویز رحمتی، مدیرعامل شرکت رایورز: به نظر 
من جنس چیزهایی را که با آن در ســال 92 مواجه 
بودیم، می توان تهدید محســوب کرد. به هر حال ما 
به لحاظ شــرایط محیطی در نیمه اول ســال با این 
مســاله مواجه بودیم که تحریم ها خیلی شدت پیدا 
کــرده،  اواخر دولت قبلی بــود که دامنه »تصمیم نگیری« ها به شــدت 
گسترده شــده  بود. دولت جدید هم که تشکیل شد به رغم اینکه به لحاظ 
روحــی و روانی بارقه امیدی ایجاد کرد ولی اوضــاع و احوال به اندازه ای 

نابســامان بود که طبیعتا همان طور که االن در پایان سال هستیم و کامال 
مشهود است نه اتفاق خاصی افتاد و نه می توانست اتفاق خاصی بیفتد. ولی 
در مورد آن چیزی که به بنگاه های اقتصــادی بازمی گردد، من با حرف 
آقای ســعادت همراه هستم. یعنی بنگاه های اقتصادی الزاما نمی آیند در 
محدوده های زمانی کوتاه یکسری موضوعات اساسی را رقم بزنند. مثال 
ما در ارتباط با کار خودمان به عنوان یک شــرکت این الزام را برای خود 
گذاشته  بودیم که در این شــرایط روند توسعه را متوقف نکنیم و به هیچ 
عنوان سازمان را کوچک نکنیم. الزاماتی را در سازمان خود داشتیم و این 
الزامات به این خاطر بود که از 10 ســال پیش یک سرمایه گذاری بسیار 
سنگین در ارتباط با زیرســاخت تولید نرم افزار انجام داده بودیم و وقتی 
اولین محصوالت نمونه ما در ابتدای سال 92 در آستانه بیرون آمدن بود،  
خیلی طبیعی بود که ســراغ نگرش محدود کردن تحت شرایط سال 92 
نرویم. یا فرض کنید در ارتباط با برنامه چهارم توســعه،  موقعی که الزام 
کردند سازمان های دولتی به ســمت نظام های فرآیندمدار بروند،  ما به 
این ســمت رفتیم که زیرســاخت های الزم را در ارتباط با سیستم های 
مدیریت فرآیند ســازمانی تهیه کنیم و این موضوع حدود شش سال از 
عمرش می گذرد. یعنی این شش سال، سرمایه گذاری ای بوده که در این 
حوزه صورت گرفته  است. در نتیجه به طور طبیعی اگر به رابطه عرضه و 
تقاضا در بازار توجه کنیم یا به صورت کوتاه مدت برخورد کنیم، شــاید 
شرایط اقتضا می کرد کمی فعالیت ها را محدود کنیم و کاهش نیرو بدهیم 
و مواردی از این قبیل را انجام دهیم. در سال گذشته روی مساله بازسازی 
تفکر مربوط به بازار و نهادهای پشتیبان آن در شرکت کمی کار کردیم، یا 
مثال در حوزه مدیریت منابع انسانی کار کردیم. در کل می خواهم بگویم با 
صحبت آقای ســعادت موافق هستم و این مباحثی که شما مطرح کردید 

مقیاسش طوالنی تر از یک سال است.
 من با صحبت دوســتان موافقم. مــا هم کاالهای 
جدیدی را در ســال 92 به بازار معرفی کردیم که 
برنامه ریزی آنها از دو سال پیش بوده  است. معموال 
ســیکل تولید محصول جدیــد در مادیران به طور 
متوسط دو سال طول می کشد و وقتی محصول مورد 
نظر وارد این فرآیند شــد دیگر نمی توانیم جلوی آن را بگیریم. از سوی 
دیگر به خاطر مشکالت ارز خیلی از شــرکت ها خودشان را از واردات 
کنار کشــیدند و آنجا برای ما بارقه امیدی در مدت  کوتاهی ایجاد شد. 
اگر بخواهیم ســال 92 را نگاه کنیم به نظر خود من به علت محصوالت 
جدید و اتفاقاتی که افتاد نمی توانم بگویم سال خیلی خوب، ولی می توانم 

بگویم سال خوبی بود.
چون مادیران به لحــاظ آنچه آمار رســمی می گوید، افزایش 

درآمد داشته  است. البته رایورز هم همین طور.
 بله همین طور بوده اســت. آن به هم ریختگی ای که 
اواخر دولت آقای احمدی نژاد بــه وجود آمده بود، 
خیلی زجرمان داد. چون بــه طور عجیبی بالتکلیف 
بودیم. صبح بلند می شــدیم بانک مرکزی یک چیز 
می گفت، ظهر یک چیز دیگر و اصال نمی دانســتیم 
باید چه کنیم و از سوی دیگر کاال هم همیشه باید در حال تولید باشد و مواد 
اولیه هم باید مرتب بیاید. این مسائل وجود داشت ولی تجربه خیلی خوبی 
برای ما بود. من 50 سال است کار می کنم و با سنی که دارم دوران خیلی بِد 

اقتصاد را دیدم ولی این یکی از بدترین دورانی بود که تا به حال دیده ام. 
آقای ســعادت با توجه به اینکه فرضیه ای را که مطرح شــد رد 
کردیــد، پس چطور با این وجود برنامه های شــما جواب داده و 
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افزایش درآمد داشته اید؟
   افزایش درآمد مقوله ای نســبی است و قطعا با این 
افزایش درآمــد افزایش نــرخ هم داشــته ایم. 
محصوالتی که تولید داخل اســت هــم باالی 90 
درصد وابســته به مواد اولیه خارجی هســتند. در 
صنعتی مثل مبل و میــز و صندلی باالی 90 درصد 
وابســتگی مواد اولیه داریم. در کار آقای امیری این وابســتگی بســیار 
بیشــتر اســت،  چون کاالها الکترونیکی و مربوط بــه صنعت آی تی و 
الکترونیک اســت. بنابراین اتفاق افزایش درآمد به خاطر افزایش نرخ 
دالر است. ولی اگر بخواهیم بحث ســود و زیان را کنیم شاید نظر آقای 
امیری چیز دیگری باشــد. چون درست است که فروش باال رفته اما آیا 
این موفقیت بوده  اســت یا پشت آن 50 ســال تجربه خوابیده و باالخره 
باید به اینجا منتهی شــود؟ لذا من فکر نمی کنم بتوانیم بگوییم سال 92 
سال خوبی بوده  است. خیلی نســبی است. برای مثال جاهایی هم بود که 

نمی توانستند با این تغییرات قیمت حرکت کنند مثل اینترنت. 
اینترنت در پنج سال گذشته هیچ تغییر قیمتی نداشته  است. هیچ محصولی 
را پیدا نمی کنید که ظرف سه سال گذشــته سه برابر نشده باشد. یعنی از 
زمانی که دالر هــزار تومان بوده و تا 3700 تومان رفته و االن روی 3000 
تومان خودش را نگه داشته  اســت؛ این یعنی افزایش سه برابری قیمت 
کاال. ما چه کاال یا محصولی داریم که ظرف ســه سال قیمتش ثابت بوده؟ 
چطور می توانیم بگوییم راضی هســتیم در صورتی که در پایان همین سال 
92 بالاســتثنا دســتمزدها را 25 درصد افزایش دادیم و کاری نداشتیم 
که دولت چه می گوید؟ برای اینکه احســاس کردیم نیروی انســانی ما 
نمی تواند گذران زندگی کند و همین باعث شد جاهایی در پرداخت حقوق 
دچار مشکل شــویم چون از باب تجاری این کار را بدون فکر انجام دادیم 
ولی از باب نگرانی برای نیروی انسانی سازمان- که به خاطر مسوولیتی که 
ما قبــول کردیم دارند با ما کار می کنند- این کار را انجام دادیم. حاال برای 
جمع بندی صحبت هایم یــک بار دیگر بیایید مرور کنیم: آقای رحمتی به 

درستی اشاره کرد که ما در سال 92 با تهدیدهای بسیار مواجه بودیم. 
تالطم قیمت ارز همیشــه یک تهدید محسوب می شود حتی وقتی پایین 
می آید وضع خیلی بدتر است. مثال در همین مورد »چاره« وقتی قیمت ارز 
باال می رود تامین کننده ها ما را تامین نمی کنند و وقتی که قیمت  ارز پایین 
می آید خریدارها نمی خرند و منتظرند قیمت بایســتد. به همین سادگی 
این تالطم کسب و کار را تعطیل می کند. اگر به گروه بندی کاالها،  مسائل 
ارزی گمرک ها و تمام این  موضوعات توجه کنیم، می بینیم همان طوری 
که آقای امیری گفتند بدترین ســال را داشتیم.  من هم در طول 30 سال 
تجربه ام این قدر آشــفتگی ندیده بودم که مجبور باشم با این همه مسائل 
مختلــف بجنگم. همان طور که آقای رحمتی گفتنــد این را هم بگویم که 
بیشتر ســرمایه و وقت خود را در ســال 92 به درون سازمان پرداختیم. 
یعنی با خودمان گفتیم کار که نیست،  برویم زیرساخت هایمان را درست 
کنیم و اگر از این دیدگاه نگاه کنیم واقعا هم موفق بودیم، مثل کســی که 
می افتد زندان و کتاب می خواند. چون کار دیگری نمی توانستیم بکنیم به 

درون سازمان رفتیم و مسائل اساسی را در این حوزه بازنگری کردیم.
 وقتی از منظر واقع بینی به مســاله نگاه می کنیم باید 
به نسبی بودن مســاله توجه کنیم. وقتی می گوییم 
به رغم شرایط بد سال 92 بعضی ها موفق بودند،  باید 
ببینیم تعریف این موفقیت چیســت؟ موفقیت هم 
تعریف دارد. بدیــن معنا که به ازای مقدار انرژی و 
منابعی که می کاری می بایست برداشتی داشــته باشی. اگر شما فرض 

کنید 10 درصد هدر رفتن داشته اید، 90 درصد کارایی داشته اید. بحث 
سر این است که این عدد و درصد به شکل وحشتناکی در سال 92 پایین 
بوده  است. ما از سال 1387،  هفت راهکار تخصصی تعریف کردیم. چون 
اســتراتژی کســب و کارمان را ارائه راهکار جامع به مشتری تعریف 
کردیم و بر اساس این منطق مستقل از اینکه نیاز مشتری چیست، فرض 
بر این اســت که ما خودمــان را تجهیز به امکانــات اولیه ای کردیم که 
بتوانیم ادعای اینکه می توانیم به نیاز مشــتری پاســخ بدهیم را داشته  

باشیم. 
اینکــه در کنار مباحث مربوط بــه MIS و ERP، نظام های فرآیندمدار را 
قرار دادیم و در کنار اینها، راهکار دولتی را ارائه کردیم تماما ناشــی از این 
نگاه اســت. حاال توجه داشته باشید که در این راهکارهای تخصصی،  مثال 
راهکار عمرانی و پیمانکاری که تقریبــا بزرگ ترین پیمانکارهای داخلی 
مشتری ما هستند، بدترین ســطح درآمد را برای ما داشته  است. چرا؟ 
چون بودجه عمرانی 43 درصد تقلیل پیدا کرد و این 43 درصد را هم عمال 
تخصیــص ندادند و در نتیجه در برابر وصول مطالبات کامال با مشــکل 
مواجه شــدیم. ولی کنار این قضیه صنعت سیمان وضعش خوب بود، در 
نتیجه راهکار سیمان ما جواب داد. یا مثال صنعت دارو وضعش خوب بود 
و جواب داد. پس اینکه شــما این تنوع را روی کسب و کارها برنامه ریزی 
می کنی و حرکت می کنی، باعث می شود جایی امکان نفس کشیدن باشد 

ولی امکان نفس کشیدن با بحث موفقیت خیلی متفاوت است. 
نکته مهم این اســت که این مسائل سازمان ها را فرسوده می کند. ممکن 
است در ظاهر خودمان را خوشــحال و خندان نشان دهیم ولی سازمان 
یک موجود زنده است و ســازمان به اعتبار آدم ها و مناسبات فی مابین 
نیروهایی که در آن هســتند، دارد نفس می کشد و زندگی می کند. شما 
نمی توانید وقتــی تورم نزدیک 50 درصد داری، اگر 25 درصد رشــد 
داشــتی بگویی من موفقیت خوبی داشــتم. این موفقیت نسبی است و 
نســبی اش هم، نســبی کمرنگ و در واقع تالش برای بقاست. شما در 
ارتباط با این قضیه با پدیده هایی مواجه هســتی که می بینی در نیروهای 
به درد بخور کماکان میل به مهاجرت قوی اســت. چرا؟ به خاطر اینکه 

نمی تواند چنین سطح تورمی را هضم کند. 
بنابراین در مورد من به شــخصه اگر این طور برداشــت شده که خیلی 
خوشحال و خندان هســتم،  باید بگویم اصال این گونه نیست. در مجموع 
توانستیم در بدترین ســال،  بنا به تایید دوستان حاضر، گلیم خودمان را 

از آب بیرون بکشیم. 
جنــاب امیری، حــاال دیگــر دولت تغییــر کرده و شــرایط 
امیدوارانه ای در جامعه ایجاد شده  است. برآورد ما دست کم در 
این مدت این است که دولت قدم مثبتی به نفع کسب و کار بر نداشته که 
یکی از دماسنج های این برداشت، حسی اســت که شرکت ها دارند. با 
توجه به مجموع مباحث و آن چیزی که شــما در این 200 روز دیده اید، 

آیا نشانه های امیدوارکننده ای برای کسب و کار وجود دارد؟
 ارثیــه ای که به دولت روحانی رســید، ارثیه خیلی 
بدی بود. یعنی تمام ســازمان ها به هم ریخته  بود. 
االن که با ادارات دولتی مواجه می شــویم، می بینیم 
دارند از باال ســازمان را بازنگری می کنند و تغییر 
می دهند و تا پایین برســد خیلی زمان می برد. چون 
افکار و نگرش باید به کلی عوض شــود و این نیازمند زمان اســت. در 
عرض این هشــت ماه فکر می کنم خیلی زود است قضاوت کنیم که آیا 
دولت موفق اســت یا نیســت. به نظر من دولت فعلی برای ایجاد تغییر 
حداقل یک ســال وقت نیاز دارد. اصال وقتی ســازمان برنامه ای وجود 

میزگرد
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نداشته باشــد،  یعنی برنامه ریزی بی معنی بوده  است. حاال می خواهیم 
برنامه ریزی کنیم. به بنده بگویند ســال آینده برنامه شما این است ولی  
نمی توانند آینده را به ما بگویند. ولی در کل نگاه من مثبت است. یعنی در 
راهــی افتاده ایم که راه مثبتی اســت. طبیعتا در این راه با مشــکالت و 

چالش هایی هم مواجه خواهیم شد که امیدوارم آنها را رد کنیم. 
مثال با توجه اتفاقات اخیری که برای تعرفه تبلت و لپ تاپ افتاد 

باز در مجموع روند را مثبت می بینید؟
 این موضوع حداقل چهار مــاه وقت مدیریت ما را 
گرفت کــه کامال بی معنی بود. یک ســازمان، یک 
شــخص آمده، ادعایی کرده و بر اســاس آن تمام 
برنامه ها را بر هم می زنند و آســیبی که این موضوع  
به خاطر ســود تعداد اندکــی از افراد و به اســم 
اشتغال زایی به ســطح اجتماع وارد می کند، بسیار زیاد است. این را باید 
مشخص کنند که این صنعت اصال به درد کشور ما می خورد یا نه؟ تازه 
به این فکر افتاده اند که می خواهند نقشه راه صنعت الکترونیک را تالیف 
کنند که برای پنج ســال آینــده چه کارهایــی را در عرصه الکترونیک 
می توانیم انجام دهیم. این چالش ســختی برای ما بود و به ما شوک وارد 

کرد.
شــما فکر می کنید با توجه به جریان عقل مداری دولت جدید، 

چنین فرآیندهایی مقطعی خواهد بود و می گذرد؟
 امیدوارم. باید نتیجه اش دیده شود که نمی دانم چه 
زمانی مشــخص می شــود. اگر بخواهیم به آینده 
نگاهی داشته باشــیم به نظرم طول خواهد کشید. با 
توجــه به تــورم 50 درصدی در ســال 92،  هنوز 
مصرف کننده نتوانسته  است از آن شرایط بگذرد و 
آن مشکالت به سال جدید وارد می شــود، که بنده فکر نمی کنم تا پایان 
ســال 93 هم ایــن مشــکالت مصرف کننــده برطرف شــود. یعنی 
مصرف کننــده کماکان دوران ســختی را خواهد داشــت و بازار رونق 
شدیدی پیدا نخواهد کرد. بازار ارز کمی آرام گرفته  است و فکر نمی کنم 
ارز به این زودی ها ارزان شــود و نباید هم ارزان شــود و شوک هایی هم 
ممکن اســت ایجاد شــود. نکته دیگری که باید بگویم این است که ما از 
دولت زیادی انتظار داریم. در حقیقت دولت فقیری داریم و مرتب هم به 
او می گوییم به ما پول بده که ندارد. نمی توانیم از دولت هم انتظار زیادی 
داشته  باشیم. در صنعت آی تی بزرگ ترین مســاله ای که می بینم این 
اســت که هنوز حق مصرف کننده معلوم نیســت. من بــه عنوان یک 
شــهروند نمی دانم حق من از اینترنت چیســت. مخابرات از یک طرف 
بسترسازی عظیمی کرده  است که مشخص نیست خودش قصد دارد از 
این بسترسازی اســتفاده کند یا بخش خصوصی. البته از نظر من بخش 

خصوصی باید استفاده کند.
 فکر می کنم آقای روحانی نــام خوبی را برای دولت 
برگزیدند و این باعث شد ما هم تدبیر و امید را دنبال 
کنیم. امید را همه پیدا کردند و ماشاءاهلل دولت قبلی 
کاری را در جهت تخریب، حداقل در صنعت ما باقی 
نگذاشــت. بنابراین ما این امید را نیاز داشتیم. اصال 
بدون امید باید کار را تعطیل می کردیم. فکر می کنم تمرکز دولت بیشتر 
روی موضوعات بین المللی است و زیاد به داخل نپرداخته  است. حال اگر 
بخواهیم از باب تدبیر نگاه کنیم متاسفانه شاهد تصمیماتی در دولت جدید 
بودیم که من سعی می کنم آن را درک کنم و قصد ندارم بگویم از قصد این 
کارها را کرده  اســت. در دولت جدید تصمیماتی گرفته شد که اصال الزم 

نبود گرفته شــود. من خودم شــخصا با چند تن از معاونان وزیر صحبت 
کردم و از ایشان خواهش کردم لطف کنید هیچ تصمیم جدیدی نگیرید و 
اجازه دهید،  بفهمید داســتان و مسائل چیســت بعد اقدام کنید. در واقع 
نیازی نیست تصمیم بگیرید. به آقای قنبری که همیشه هم ارتباط خوبی با 
ایشان داشته ام گفتم:  خواهش می کنم به دوســتان بفرمایید که تصمیم 
نگیرنــد و بیایید با هم بنشــینیم و همفکری کنیم و اگــر به موجودیت و 
اثرگذاری بخش خصوصی قائل هســتید، فعال کاری نکنید. ولی متاسفانه 
در همین مصوبه 181 که پیش آمد و همه را دچار مشــکل کرد به بهانه 
اینکــه وزیر دلش می خواهد قیمت اینترنت در ســبد خانوار پایین بیاید، 
تصمیمی گرفته می شــود که دقیقا مخالف این خواسته است. من گفتم در 
حسن نیت شما هیچ شکی نیســت ولی عملکردی که اتفاق افتاده درست 
برخالف آن چیزی است که می خواهید. حتی از محل اساسنامه سازمان 
تنظیم مقررات اشاره کردم، که در ماده 6،  بند 4 نوشته  شده اگر شما کف یا 
ســقف قیمت را تعیین می کنید، به جهت ایجاد فضای سالم رقابتی است. 
اصال وزارتخانه وظیفه ای برای موضوع ســبد خانــوار ندارد. بحثی را که 
آقای امیری در مورد حق مصرف کننــده مطرح کردند و به خصوص به 
موضوع اینترنت هم اشاره کردند، می خواهم تکمیل کنم. می خواهم بگویم 
آنجایی که به حق مصرف کننده رســیده اند قبلش بــه حق تولیدکننده 
رسیده اند. یعنی شــما اگر به حقوق تولیدکننده وقعی نگذارید نمی توانید 
فکر کنید به حقوق مصرف کننده رسیده اید و این دو مقوله به هیچ عنوان از 

هم جدا نیستند. 
وقتی ما این حقوق را برای تولیدکنندگان قائل نیســتیم و نمی آییم روی 
آزادسازی و رفع انحصار کار کنیم و یک مرتبه به سبد خانوار می پردازیم، 
چگونه می توانیم به حق مصرف کننده برســیم؟ بدون شــک در پناه یک 
فضای رقابتی ســالم می توانیم به حقوق مصرف کننده دست پیدا کنیم. 
اصال ما قائل به این نیســتیم کــه بخش خصوصی دارد اشــتغال ایجاد 
می کند. ما فکــر می کنیم دولت می رود در جایی اشــتغال ایجاد می کند،  
بخش خصوصی هم عده ای هســتند که به ما ربطــی ندارند و برای مردم 
هم باید کاری کرد. در صورتی که اشتغال را بخش خصوصی ایجاد می کند 
و بایــد حریم هایی برای این بخش از طرف دولــت در نظر گرفته  و به آن 
حریم ها احترام گذاشــته شــود. تاکید آقای وزیر این است که هر کسی 
به مردم 20 درصد تخفیف دهد، مــن برایش کاری انجام می دهم. اصال 
این نگاه یعنی چه؟ یعنی شرط گذاشــته اند هر کس گفت من 20 درصد 
به مصرف کننده تخفیف می دهم، شــما هم به آنها مواد اولیه ارزان دهید. 
کجای دنیا چنین نگاهی وجود دارد. قبل از اینکه به این جلسه بیایم، وقتی 
داشتم با مسووالن صحبت می کردم، گفتم سال 93 سالی است که ما باید 
باز کار کنیم و درآمدی هم نخواهیم داشت و انشاءاهلل سال 94 دوباره روی 
خط می آییــم. یعنی قطع به یقین با آقای امیــری موافقم. اصال نباید فکر 
کنیم ســال 93 ســالی خواهد بود که همه چیز حل خواهد شد. اگر دولت 
خیلی خوب کار کند و مشروط بر اینکه دولت مساله بین المللی اش را حل 
کند، در خوش بینانه ترین حالت تا پایان ســال 93 می توان امید داشت که 
اتفاقات خوبی هم در شــرایط داخلی بیفتد. به نظرم اگر مسائل بین المللی 
حل نشود حتی تا پایان ســال 93 هم نمی توان انتظار داشت دولت بتواند 

مسائل داخلی را حل کند.
 همه مــا احســاس مان از روی کار آمدن دولت 
جدید احساس امیدواری است و از سوی دیگر هم 
این امیدواری به این معنی نیســت که ظرف یک 
ســال اوضاع و احوال خیلی خوب شــود و به مدار 
رونق بازگردیــم. ولی یک نکته وجــود دارد که 



کتاب سال52    

بســیار ظریف اســت و آن اینکه ما نمی توانیم در فضای امیدوار بودن 
نسبت به ایرادات و اشــکاالتی که در تصمیم گیری ها و حرکاتی که در 
دولــت یازدهم می بینیم، بی تفاوت باشــیم. یعنــی در واقع می توانیم 
این گونه فرض کنیم که به رغم حســن نیت،  تصمیماتی که می گیریم و 
رفتارهایی که از خودمان نشــان می دهیم نه تنها تدبیر نیســت بلکه 

ضدتدبیر است. 
در حال حاضر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فرض بر این اســت 
که طرز تلقی دولت این اســت که فناوری اطالعــات و ارتباطات محور 
توسعه اســت و باید بهای الزم به آن داده  شود. از سوی دیگر هم ما هیچ 
ســند سیاستی مشــخص و مدونی در این رابطه نداریم. ساختار واحدی 
نداریم، تعدد مراکز تصمیم گیری هم از دیگر معضالت است و در سطح 
تعامالت با بخــش خصوصی نیز در این چند ماه گذشــته تغییر کیفیتی 
اتفاق نیفتاده اســت. چرا؟ چون مصداق های مشخصی وجود دارد: آنچه 
در ارتباط با تصمیم گیری در مورد بحث تعرفــه پهنای باند و تخفیفات 
مربوطه اتفاق افتاد،  یک نمونه تصمیم نادرســت بــود. آنچه در ارتباط 
با ابــراز تمایل جدی بخش خصوصی و صنف در رابطه با شــورای عالی 
فضای مجازی و کمیســیون تنظیم مقررات اتفاق افتاد نشان داد تفاوت 
به این شکل اســت که اگر در گذشــته رابطه بخش خصوصی و دولت 
رابطه خودی و غیرخودی بوده،  االن الیه دیگری باز شــده تحت عنوان 
خــودی و خودی تر. یعنی بخش خصوصی حداکثر خودی شــده ولی باز 

خودی ترهایی در نهادهای تصمیم ساز حضور دارند. 
بنابرایــن وقتی از این زاویه به موضوع نگاه می کنیم برداشــتی که راجع 
به قضیه داریم این اســت که فنــاوری اطالعــات و ارتباطات هنوز در 
اولویت هــای بــاالی تصمیم گیری دولت نیســت. ایــن در حرف ها و 
صبحت های آقای وزیر یا معاون آقای وزیر بیان می شــود ولی مصداق و 
نمود عملی ای در ارتباط با این قضیــه نمی بینیم. نکته دومی که کنار این 
قضیه وجود دارد این است که واقعا احتیاج به فضای باز و ارتباط با خارج 
از مرزهای خود داریم. این یک بعدش مربوط به بازارهای هدف منطقه و 
بین المللی است،  بعد دیگرش بحث تبادل دانش و انتقال تکنولوژی است. 
یعنــی نمی توانید در دنیای ارتباطات که مرز جغرافیایی را به رســمیت 
نمی شناســد، انتظار داشته باشــید فناوری اطالعات و ارتباطات محور 
توسعه باشد ولی در عین حال در فضای بسته ای محور توسعه باشد. چنین 

چیزی امکان پذیر نیست. 
بنابراین مــا از یک طرف با محدودیت هــای درون محیطی خودمان 
مواجه هستیم که این اساســا اولویت باالدستی نیست. اولویت دولت 
االن یارانه اســت. اولویت دولت االن مباحث سوخت و آلودگی است 
و شــتابزدگی دولت در تصمیماتی که در این حوزه می گیرد نشــان 
می دهد هنوز با آرامش و طمانینه در ارتباط با این موضوعات برخورد 
نمی کند، چه رسد به مســاله فناوری اطالعات و ارتباطات. فراموش 
نکنیم ما زمانی وارد دوره جدید شــدیم که توازن بین رویکرد امنیتی 
و رویکرد توســعه ای در فناوری اطالعات و ارتباطــات کامال به هم 
خورده بود و دقیقا رویکرد امنیتی غلبه داشــت. هیچ تصمیم جدیدی 
را در خصوص اینکه این توازن بخواهد برقرار شــود هنوز مشــاهده 
نمی کنیم و همه چیز در حد حرف اســت و اقدامات مشــخصی پشت 

قضیه نیست.
عرض من این است که وقتی 80 درصد اقتصاد ما به اعتبار اقتصاد نفتی 
در درست دولت اســت،  چگونه می توانیم بخش خصوصی پویا و فضای 
رقابتی ســالم داشته  باشیم، چه کســی بازار رقابتی را زیر عالمت سوال 
می برد؟ چرا در ســال 82 تصویب شــد که تمام مناقصات باید شفاف 

روی پایگاه اطالعاتی منتشر شود ولی انجام نشد، چه کسی این کار را در 
دستگاه و سازمان و وزارتخانه و... انجام نداد؟ دولت بود که این طرح را 
تصویب کرد ولی خودش اجرا نکرد چون شــما وقتی اقتصاد نفتی دارید،  
رانت داری و رانت اجازه نمی دهد شفاف سازی کنی و الی آخر. بنابراین 
ما بازار رقابتی نداریم،  فضای ارجاع کار مناسب که پشتیبان بازار رقابتی 
داشته  باشــد نداریم و علتش هم مشــخصا این است که 80 درصد این 

بازار دولتی است. 
در سال 92 برآورد عمومی حداقل در سطح رسانه ها این بود که 
شــاهد جریان های قبلی صنفی نبودیــم. در واقع آن چیزی که 
دیدیم بسیار تضعیف شــده بوده و گاهی اوقات با کمال تاسف در خیلی 
جاها می توان از واژه تحقیر شــدن هم به جای تضعیف شدن نیز استفاده 
کرد. به نظر می رسد شــرکت ها عموما نمی توانند به عنوان یک مرجع و 
پناه به فضای صنفی نگاه کنند. به نظر شــما بــا توجه به آن چیزی که در 
گذشته به خصوص سال گذشــته  دیدیم، می توان روی صنف به عنوان 

یک اهرم حساب کرد؟
 برای اینکه دولت کمی بــه حرف بخش خصوصی 
گوش دهد،  امید من به صنف است. این ضعفی است 
که بخش خصوصی دارد و حقیقتی اســت که باید 
قبول کنیم. من در ســال گذشته در صنف شرکت 
نداشتم و بیشتر برادرم فرخ امیری شرکت داشت و 
خیلی زحمت کشــیدند و فکــر می کنم صنف شــکلی گرفته ولی هنوز 
شکوفایی پیدا نکرده و باید شکوفایی پیدا کند و این وظیفه همه ماست که 
با صنف همکاری کنیم و امیدی که من برای آینده کشــور دارم، صنف 
است. یک مثال جالب برای شــما بزنم: 50 سال پیش ژاپن بودم و آنجا 
یک انجمن الکترونیک وجود داشت و تمام تصمیمات الکترونیک را آن 
انجمــن می گرفت و همه هــم رعایت می کردند و دولــت هم رعایت 
می کرد. به من می گفتند آقای امیری شــما حق نداری فالن آی ســی را 
بسازی یا وارد حوزه تراشــه ها شوی و من هم قبول می کردم. نه اینکه به 
زور بگویم من هم می خواهم وارد حوزه تراشه ها بشوم، چرا فالنی هست 

و من نیستم و قس علی هذا. 
این حالت در آنجا وجود داشت و موفق هم شدند و صنعت الکترونیک در 
ژاپن یک صنعت پرقدرت و قوی شد. ما این را واقعا الزم داریم. من باب 
مثال صحبت بود که شــرکت تحقیقات انفورماتیک هست. بله شرکتی 
تشــکیل شد و سابقه اش هم طوالنی است و می تواند خیلی هم کمک کند 
و ما می توانیم این شرکت را تقویت کنیم که یک شرکت تحقیقاتی باشد 
و تحقیقاتی که انجام می  دهد را هم همه قبول داشــته باشند. نه اینکه هر 
کسی می آید طبل خودش را بزند که نهایتا آهنگی هم به وجود نمی آید 
و بلبشویی می شود که االن هست. اگر بخواهم به صنف از 10 نمره بدهم، 
چهار می دهــم. بقیه اش هم زمان می خواهد و اصال دیــدگاه باید تغییر 
کند. تعداد خیلی زیاد اســت و چیزهای مختلفی داخلش وجود دارد. در 
حال حاضر یک صنف به خصوص صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 
نداریم. تازه آن صنف باید تقسیم شود به شاخه های معین که شاخه های 
زیادی هم نیاز ندارد و در آن شــاخه ها باید افراد بــا تجربه مثل آقای 
رحمتی و سعادت باشــند. آنجا هم نظرات و تصمیمات شخصی است و 
خودبه خود هر چقدر بگویم تصمیماتم برای همه اســت، دروغ گفته ام 
ولی اگر جمع به نتیجه ای رســید باید قبول کنیم. این آینده ای است که 

می بینم.
ســال 93 انتخابات نظام صنفی است و خیلی از این نگرانی ها در 
مجموعه خود سازمان هم دیده می شود. جلسات در نظام صنفی 

میزگرد
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بســیار کمرنگ تر از قبل برگزار می شود؛ بیشتر ســازمان نظام صنفی 
واکنشــی عمل کرده، یعنی حوادث اتفاق می افتاده و بعد نظام صنفی به 
آنها واکنش نشــان می داده و حتی چندصدایی هــم در آن از بین رفته و 
دیگر اصال صدایی باقی نمانده اســت. به نظر شــما واقعــا نظام صنفی 

چگونه می تواند از این فضا خارج شود؟
 اجــازه دهید از بحــث قبلی ادامه بدهــم و به این 
موضوع برسم. آقای رحمتی اشاره ای به این کردند 
که دولت اولویت های دیگری دارد. مدیریت های 
ما در مملکت به این شــکل اســت که در روزمره 
کارهای فوری دارد و وقت برای کارهای بلندمدت 
نمی گذارد. ولی اگــر فکر کنند،  می بینند اگر اولویــت واقعی فاوا بود، با 
توجه به اینکه از دوره ریاســت جمهوری هاشــمی رفســنجانی از آن 
صحبت می شود و بحث فناوری از زمان ایشــان بوده، تا االن عمال فقط 
یک شعار بوده است. چون دولت در حرف معتقد است فناوری اطالعات 
و ارتباطات موتور توســعه اســت ولی در عمل می گویــد ما کارهای 
مهم تری داریم. در صورتی که اگر به ایــن موضوع بپردازند آن کارها 
حذف می شود. به خاطر دارم که 20 سال پیش در سازمان خودمان روی 
بعضی نامه ها نوشته می شــد فوری که من آن نامه ها را پاره می کردم و 
می ریختم دور. چون می گفتم شما با برنامه عمل نکردید و اگر از قبل فکر 

می کردید کار فوری ای وجود نداشت. 
بحث دیگر این اســت که نگرانی برای هزینه مــردم داریم ولی نگرانی 
برای درآمدشــان نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه درآمد کشــور همیشه 
از طریق نفت بوده و نتیجتا فقط باید نگران هزینه ها باشــیم و این تبدیل 
به فرهنگ شــده  اســت و االن که نفت به  دلیل تحریم ها دچار مشکل 
شده  است همه سردرگم شــده اند و نمی دانند باید چه کنند. حاال وقتی 
می خواهیم درباره صنف صحبت کنیم می بینیم مدیریت صنف ها هم از 
این فرهنگ کلی که 80 درصد اقتصاد دولتی و وابسته به نفت است، جدا 
نبوده  و همیشــه مساله رانت مساله مهمی بوده. یعنی بیشتر از عملکرد و 
تولید کیفی مهم این بوده  است که با چه کسی در مملکت رابطه داری و به 

قول آقای رحمتی خودی تر باشی یا خیر. 
بنابراین این چندصدایی ها که به آن اشــاره کردید همیشه دردش این 
رانت ها بوده  اســت. اتفاقا ما همین دو روز پیش جلســه ای با فردی که 
نمی خواهم اسم شان را بگویم داشــتیم و ایشان گفتند یکی از گروه هایی 
که اینترنتی هســتند آمده اند پیگیری کرده اند، که من گفتم مگر چنین 
گروهی هم هســتند و اگر هســتند چرا ما اسم آنها را نشــنیده ایم. بعد 
ایشــان گفتند چرا این افراد جدا از شما می آیند؟ من گفتم این دوستان 
کاندید هیات مدیره شــدند و رای نیاوردند و به این نتیجه رســیده اند 
که بروند یک جای دیگر را درســت کنند.  این افــراد نمی خواهند کار 
صنفی انجام دهند و می خواهند از چارچوب صنف به وزیر برســند. به 
صراحت می گویم یک عده هســتند که به دنبال وصل شــدن به ارکان 
دولت هســتند و منافع را بسیار شــخصی و محدود می بینند. بنابراین 
این چندصدایی ها هیچ  وقت تمام  نمی شــود. در جلســه ای که چندی 
پیش با مســووالن دولتی داشتم گفتم:  شــما به عنوان دولت قانونا باید 
مسائل  را با ســازمان نظام صنفی پیگیری کنید و اینکه صداهایی از این 
طرف آن طرف می آید، به خاطر این اســت که شــمای دولت در را به 
روی آنهــا باز می کنید. اگر دولت به فردی کــه از خارج از بدنه صنف 
مراجعه کرده بگویــد بروید و از صنف تان نامــه بیاورید تا ما پیگیری 
کنیم، این مشــکالت پیش نمی آید. پس یک مشــکل دولت است که 
ســابقه اش این را می گوید که به سبب وجود رانت ها نمی خواسته خیلی 

این سمت )صنف( قوی شــود. متاسفانه در این هشت سال اخیر قدرت 
رانت ها قوی تر هم شده  اســت اما اگر بازگردیم به سازمان نظام صنفی 
که مشخصا در موردش صحبت می کنیم، باید صریحا بگویم از نظر من، 
ما صنف دیگری نداریم و اگر قانون هایش بد اســت باید برویم آنها را 
درســت کنیم. واقع بینانه و صادقانه بگویم که عملکرد ســازمان نظام 

صنفی خوب نبوده  است.
 سازمان مشــکالتی دارد که بعضا بســیاری از این مشکالت ناشی از 
شــرایط حاکم اســت. یعنی وقتی وضع همه خراب و اوضاع نابسامان 
است کارهای صنفی هم از رونق می افتد. اینکه سال بعد )93( انتخابات 
است بســیار مهم اســت و اتفاقا بحث من این بود که نرویم در خلسه و 
همه چیز را به شــرایط نســپاریم و به آقای آیت اللهی هم گفتم نگویید 
شش ماه دیگر انتخابات است، مسائل را رها کنید چون این شش زمان 
بسیار مهمی اســت به این لحاظ که دولت در این دوره زمانی می خواهد 
تصمیم گیری های بســیار مهمی انجام دهد و ما نباید بی خیال شــویم. 
من کاری ندارم رئیس سازمان چه کسی اســت، چه کسی نیست ولی 
ســازمان االن باید مهم ترین کارها را در این شش ماه انجام دهد. نباید 
شبیه سال آخر دولت شــویم و نسبت به امور بی خیال باشیم. از آنجایی 
که دولت در شــش ماه نخست نیاز به تصمیم گیری دارد،  سازمان نظام 
صنفی باید با جدیــت کار کند تا جلوی تصمیمات احتمالی اشــتباه را 

بگیرد. 
بنابراین قبل از زمان انتخابات ســازمان مسائل بسیار مهم تری داریم. 
همه باید کمک کنیم. ما االن در صنف نیســتیم ولی ساعت هایی از روِز 
ما به دالیل مختلف به کار صنف اختصاص پیدا می کند و من به شخصه 
اگر بتوانم، هر کمکی در این راســتا می کنم. کار صنفی فقط هیات مدیره 
نیســت و همه صنف باید همکاری کنند. ما متاسفانه پس از رای گیری 
می رویم و دیگر مســائل صنف را پیگیری نمی کنیم در صورتی که باید 

پای مسائل و مشکالت بایستیم. 
 وقتی راجع به سازمان نظام صنفی رایانه ای صحبت 
می کنیم، باید یادمان باشــد در واقع صرف نظر از 
اینکه این سازمان به عنوان یک نهاد مدنی و مردمی 
ناگزیر باید رشــد کند، در عین حال باید فاصله بین 
جامعه مصرف کننده و دولت را به شــکل نهادی و 
ساختاری پوشــش دهد. بنابراین در اینکه روند عمومی ای که باید طی 
شود، الزاما جهتش مثبت است تردیدی وجود ندارد. نکته ای که وجود 
دارد این اســت که چرا ســرعت تغییرمان این قدر پایین است. آقای 
ســعادت به یکی از عوامل به درستی اشــاره کرد. ولی من فکر می کنم 
عوامل دیگری هم وجود دارد. ببینید مســاله ای که در ســازمان نظام 
صنفی داریم این اســت که اختالف منافع همیشــه وجــود دارد:  بین 
تولیدکننده و واردکننده،  بین شبه تولیدکننده و تولیدکننده و واردکننده 
و قس علی هــذا. نمی توانید منکر این اختالف جــدی منافعی که وجود 
دارد، شوید. شما می توانید وجوه اشتراکی بین طرف های مختلف و اعضا 
و عناصر ســازمان علی القاعده داشــته  باشــید. به عنوان مثال PAPها 
گرفتاری هایــی با ISPهــا و ISDPها دارند، همچنیــن تولیدکننده های 
نرم افــزار بــا واردکننــدگان آن و بــه طور کلــی واردکننــدگان با 
تولیدکنندگان و الی آخر. با فرض اینکه می خواهند در فضای درســتی 
فعالیت کنند، وجه اشتراکی با هم دارند؛ چون اکوسیستمی داریم که اگر 
نیــازی در بازار در ارتباط بــا این موارد نبــود، علی القاعده آنها حضور 

نداشتند. 
بنابرایــن همین  که اینها حضور دارند یعنی نیــازی در بازار وجود دارد. 
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حاال بحثی که وجود دارد این اســت که ما هنوز رشد و بلوغ الزم را پیدا 
نکرده ایم که روی اشتراکات خودمان ســرمایه گذاری کنیم. یعنی اگر 
روی حداقل عناصر بازار رقابتی به عنوان یک وجه اشتراک خیلی جدی 
ســرمایه گذاری کنیم، این گرفتاری هایی که از سال ها پیش کمیسیون 
ماده یک کذا که یکی می رود تعرفه را از چهار درصد می کند 48 درصد 
و یکی دیگر از 48 درصد می کند چهار درصد، به وجود نمی آید. این یعنی 
من منافع کوتاه مدت خــود را می بینم و هیچ گاه بلندمدت نگاه نمی کنم. 
وقتی چنین نگاهی وجود داشــته باشد، حداقل هارمونی و هماهنگی الزم 

وجود ندارد. 
عامل سوم این اســت که انتظار نداشته  باشــیم این قضیه ظرف مدت 
کوتاهی حل شود. این مســاله نیاز به زمان،  ممارست و کار جدی دارد. 
فکر می کنم با این پدیده مواجه هســتیم که برخی از شــرکت ها اساسا 
مشــارکت نمی کنند. در مجموع درک این موضــوع که این روند،  یک 
روند بطئی و کند اســت ضروری و اجتناب ناپذیر است. اگر به این روند 
کمک نکنید تا تسریع شود، می تواند به بیراهه برود. بنابراین با این مساله 
از زاویه بخش خصوصی مواجه هستیم. یعنی این سه عامل جریان کاری 
صنف را تحــت تاثیر منفی قرار می دهد و یک عامــل بیرونی هم وجود 
دارد؛ برخی از دولتمردان و صاحب منصبان هم هستند که نگاه شان این 
اســت که باید در این قضیه مشابه سازی داشته  باشند، در واقع سازمان 

مردمی خنثی و غیرمطالبه گر را رقم بزنند. 
خیلی چیزهای دیگر هم به این موضوع کمک می کند. مثال ما در آن دوره 
دو ســه جلســه در اتاق بازرگانی خدمت آقای نهاوندیان که رئیس آن 
بودند و یک چهره شناخته شــده و عالقه مند به حوزه آی تی نیز هستند،  
رفتیم و گفتیم در ارتباط با کمیســیونی که اتاق بازرگانــی در ارتباط با 
آی سی تی دارد،  اساســا هیچ نوع هماهنگی با سازمان نظام صنفی وجود 
ندارد. که ایشــان جواب دادند آیین نامه ای دارند و بر اساس آیین نامه 
عمل می کنند ولی نظام صنفی می تواند یک تیم مشــاوره داشــته  باشد و 
به عنوان مشــاور به ما کمک کند. این پارلمان بخش خصوصی اســت. 
یعنی پارلمــان بخش خصوصی هم در ارتباط با ایــن قضیه اما و اگرها را 
 دارد. حال می خواهم این را مقایســه کنیم با کشورهای دیگر. به اجالس
WITSA )World Information Technology and Services Alliance(

 رفته  بودیم که حدود 88 کشور عضو هستند. سازمان های مشابه ما که 
آمده  بودند صرف نظر از تفاوت هایی که داشــتیم مثل اینکه رئیس آنها 
الزامــا نباید از رئیس جمهور تنفیذ حکمش را می گرفت؛ وقتی مقایســه 
می کردم،  حتی برخی کشورهای آفریقایی در ارتباط با تشکل شان اقتدار 
داشــتند،  چه برسد به کشــورهای دیگر. به هر حال وقتی با آنها صحبت 
می کردیم مشــخص بود در ارتباط با تنظیمات با بخش خصوصی و حل 
و فصل کردن گیــر و گرفتاری هایی که به وجــود می آید، با دولت های 

خودشان طرف هستند. 
دقت که می کنیم،  می بینیم در داخل کشــور خودمان در جاهایی به این 
جایگاه نظام صنفی آسیب وارد شــده و در جاهایی خدشه دار شده و در 
جاهایی تضعیف شده  است. مثال برگزاری نمایشگاه صرف نظر از اینکه 
سازمان برگزار کند یا نکند. االن سازمان باید تمام تالش خود را داشته 
باشــد که 1- در تمامی ســاختارها و نهادهای تصمیم سازی و موثر در 
حوزه تصمیم گیری حضور داشته  باشــد، 2- در ارتباط با سند سیاستی 
که قرار است پشــتوانه این اقدامات باشد، مشارکت فعال داشته باشد و 
3- در کنار این برنامــه عقب افتادگی که در برنامه پنجم اتفاق افتاده در 
قبال 40 درصدی که پیش بینی شــده بود، 15 درصد عملکرد داشتیم. 

یعنی کمتر از 30 درصد ضریب پیشرفت بوده است. 

بنابراین یک حجم کار عقب افتاده در این میان وجود دارد که ســازمان 
در ارتباط با این قضیــه ورود کند و تمام تالش خــود را انجام دهد که 
فاوا و تمام مباحث مربــوط به فاوا و پروژه های ملی آی ســی تی محور 
اولویت های خودش را پیدا کند و در نیمه اول ســال 93 پایش و مراقبت 
کند تا از شیار خود خارج نشــود. اگر سازمان غیر از این عمل کند تصور 

می کنم برگشتن ما به آن ریل و شیار خیلی سخت خواهد بود. 
بیرون از صنف چــه نهادهایی می توانند بیشــترین نقش را ایفا 

کنند؟
   نکته  بســیار مهمی کــه االن در صحبت های آقای 
رحمتی به نظرم رسید این اســت که شما به عنوان 
رســانه وظیفه  دارید اجتماع را وادار کنید فشــار 
بیاورد. ما چند نفر هستیم که به صنف می رویم ولی 
اگر یک فشار اجتماعی قوی باشد خیلی سخت است 
که دولت مقاومت کند و آی سی تی را به اولویت های باالترش نیاورد. ما 
االن ایــن را نداریم. من یک عمر در آی تی بــوده ام و هنوز نمی  دانم حقم 
چیست. وقتی عده زیادی فشار بیاورند دولت مجبور می شود توجه کند. 
باید به نکته ای هم اشــاره کنم که البته خارج از موضوع است. دولت در 
حال حاضر روی اینترانت ســرمایه گذاری کرده  است ولی ما نمی دانیم 

چگونه باید از آن استفاده کنیم.
   از زمانی که آقای ریاضی بــه غلط گفت: اینترنت 
ملی و من رفتم به ایشــان گفتم آقــای ریاضی این 
اینترانت ملی اســت؛ خالصه کاری نداریم، از آن 
زمان یعنی نزدیک هشــت ســال این بحث مطرح 
اســت و در چند شهریور ماه قرار است اینترانت راه 
بیفتد. این موضوع به نظرم شــبیه الکامپ است. همه اینها از یک جنس 
اســت. یعنی خواسته های افراد یک مملکت را به بیراهه می برد. یعنی به 
خاطر اینکه عــده خاصی در الکامپ باید به مســائل خاصی برســند 

جی تکس را نمی توانیم زمین بزنیم. 
من و آقــای رحمتی در الکامپ دهم به عنوان هیــات اجرایی بودیم و با 
افتخار می گویم که بهترین الکامپ تاریخ کشــور را برگزار کردیم. یادم 
است خیلی ها دیگر نمی خواســتند به جی تکس بروند و می گفتند وقتی 
نمایشــگاه با این کیفیت هســت برای چی برویم پول مان را آنجا خرج 
کنیم. به همین سادگی ســرمایه گذاری ها به باد می رود، به خاطر اینکه 
چند نفر به رانتی برســند. در کشــور ما، لب مرز، یک STM1 به دو هزار 
دالر خریده می شــود،  چه دالر هزار تومان بود ،  چه سه هزار تومان، در 
داخل باالی 40 میلیون تومان فروخته می شد که االن 40 میلیون تومان 

فروخته می شود. 
دو هزار دالر یعنی شــش میلیون تومان. یعنــی یک STM1 کره زمین را 
می چرخد و به مرز ایران می رســد به قیمت دو هزار دالر،  از مرز ایران تا 
تهران به یکباره می شــود 40 میلیون تومان. یکی از استدالل هایی هم که 
می آورند این است که رئیس زیرساخت باید حقوق 2500 نفر را بدهد. 
مدیریت غلط دولتی به من مدیر بخــش خصوصی چه ربطی دارد. بعد 
آن انحصاری که در دست زیرســاخت است باعث می شود زور بگوید. 

همه می دانند اگر این اتفاق بیفتد یقینا به نفع مصرف کننده است. 
یعنی 70 میلیون نفر، نه فــدای آن 2500 نفر بلکه باید قربانی مدیریت 
غلط عده ای انگشت شمار شــوند. در صورتی که آن 2500 نفر باید در 
بخش خصوصــی کار می کردند. یعنــی وزارتخانه باید بــا 50 نفر کار 
می کرد و پنج هزار نفر هم جذب بخش خصوصی می شــدند. این مقوله 

را برنمی تابند  

میزگرد
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گزارش

دولت در ایران معموال با تغییر سیاســت ها همراه می شود. این تغییر 
موضوع گاه خوشــایند فعاالن یک بخش اســت و گاه اسباب 
نارضایتی آنان را فراهم می کند. گرچه در ایران انواع و اقسام اسناد باالدستی 
و راهبری وجود دارد اما دولت ها بنا بر سلیقه خود این اسناد را اجرا می کنند و 

حتی گاهی آنها را برای سال های متوالی در کارتابل خود نگه می دارند.
دولت یازدهم- که هنوز یک سال از آغاز به کار آن نمی گذرد- از ابتدای 
شروع به کارش تاکید کرده است بنا دارد اسناد باالدستی در بخش فناوری 
اطالعــات و ارتباطات را اجرایی ســازد. محمود واعظــی از همان روز که 
برای تصدی پســت وزارت به مجلس معرفی شــد، همواره بر این موضوع 
تاکید داشــته اســت. او اکنون عالی ترین مقام ICT کشور است و گرچه تنها 
یــک وزارتخانه را تحت اختیــار خود دارد اما سیاســت هایش بر کار همه 
بخش های ICT تاثیر خواهد داشــت. به همراه واعظــی، مردان دیگری در 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حضور دارند که افکار آنان نیز در این 

زمینه مهم خواهد بود.

مردانتصمیمساز
تابســتان 1384 محمد ســلیمانی دکمه 12 آسانسور ســاختمان وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات را فشــار داد تا به اتاق وزیر برسد. همان زمان، 
دو مرد انگشــت خود را بر دکمه G گذاشتند تا ساختمان سیدخندان را ترک 
کنند. یکی به بانک مرکزی در خیابان میرداماد رفت و دیگری در ســاختمان 
مرکزی بانک ملی، دفتری بــرای خود برگزید. این دو زمانی تصمیم به ترک 
وزارت ICT گرفتند که وزیر جدید، اسالف خود را به صفت هایی مانند دزدی 
متهم کرد. نصراهلل جهانگرد مشــاور رئیس کل بانک مرکزی شــد و برات 
قنبری عضو هیات مدیره بانک ملی ایران. دو دوســت قدیمی که بسیاری از 
رخدادهای ICT  کشور از ابتدای انقالب تا آن سال نتیجه تصمیمات آنان بود، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را برای هشــت سال ترک کردند و در 
ســمت های جدید خود، تجربیات نو آموختند. قنبری چند سال بعد عملکرد 
خود و دوستش را چنین توصیف کرد:»ما آنجا رفتیم تا جهانگرد پاس بدهد و 

من گل بزنم.«
در ســال هایی که این دو- و بســیاری از افراد دیگر- پشــت درهای 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ماندند، دو وزیر دیگر نیز به وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات رفتند و اتفاقات بســیاری رخ داد که نتایج 
مختلفی داشــت اما به نظر نمی رســید فعاالن بخش ICT  از مجموع آنها 
راضی باشند. شــاید از همین رو بود که وقتی حســن روحانی گزینه های 
وزارت ICT دولت نهم را بررســی می کرد، فعاالن خصوصی این حوزه نام 
نصراهلل جهانگرد و برات قنبــری را تکرار می کردند؛ اما انتخاب وزیر در 
ایران موضوعی نیســت که برای انجام آن نظــر بخش خصوصی چندان 

سیاستگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات در سال آینده به کدام مسیر می رود
کشتیبان را سیاستی دگر آمد *

رشتهتحصیلیدانشگاهمدارسمحلتولدسالتولدسمتنامونامخانوادگی

تهران/خیابان1331وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتمحمودواعظی
خراسان

دبستاناسالمی
صادقیه،دبیرستانهای

میردامادومروی
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درسکرمنتو

کارشناسی:مهندسیبرق
کارشناسیارشد:

مخابرات

معاونبرنامهریزیونظارتبراتقنبری
ICTدبیرستانهایقدسخلخال1332راهبریوزارت

کارشناسیوکارشناسیدانشگاهصنعتیشریفوعلوی
ارشد:مهندسیبرق

نصراهللجهانگرد
معاونوزیرICTورئیسسازمان
فناوریاطالعاتودبیرشورای

عالیفناوریاطالعات
تهران/خیابان1336

سلسبیل

دبستانسرافراز،
دبیرستانهدفشماره
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کارشناسی:دانشگاه
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ارشد:دانشگاهصنعتی
امیرکبیر

کارشناسی:مهندسی
کامپیوتر/کارشناسی
ارشد:مدیریتصنعتی

میثم قاسمی
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مهم باشــد. روحانی از میــان گزینه های موجــود، در نهایت یک مدیر 
قدیمی این حوزه را که ســال ها در وزارت خارجه اقامت داشت، برگزید. 
محمــود واعظی که زمانی مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایران بود، به 
ســاختمان ســیدخندان رفت و در انتخاب هایی که کامال طبیعی به نظر 
می رســید، نصراهلل جهانگرد و برات قنبری را به ســمت معاون منصوب 

کرد.
این سه که از جهات مختلفی به هم شبیه هستند )توجه کنید به جدول همین 

صفحه(، اکنون سیاستگذاران اصلی ICT  کشور به شمار می روند.
سابقه فعالیت جهانگرد و قنبری در وزارت ارتباطات بیانگر نوع نگاه آنان به 
این حوزه اســت و نشان می دهد دو یار قدیمی که از مرکز تحقیقات مخابرات 
ایران آمده اند، نگاه ویژه ای به توســعه ICT در ایران و کاربردهای آن دارند. 
همچنین ایــن دو اهمیت خاصی برای تحقیقات و اســتفاده از توان داخلی در 
ارتباطات و فناوری اطالعات قائل هســتند. محمــود واعظی نیز چه در روز 

دفاع خود در مجلس و چه پس از آن بر این موضوعات تاکید کرده است.
اما شاید بهتر باشد به جای توجه به سخنان این افراد، برای پی بردن به نوع 
نگاه شان و سیاســت های آنان برای سال 93، به نخستین الیحه بودجه دولت 

یازدهم و اعداد و ارقام آن توجه کنیم.

بودجه
در الیحه بودجه ســال 1393 که دولت به مجلس ارائه کرد، بیش از 3300 
هزار میلیارد تومان اعتبــار به بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اختصاص 
یافته که این رقم نســبت به الیحه بودجه ســال 92 رشد 95 درصدی دارد. 
در کل، سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در اعتبارات عمومی دولت، 1.55 
درصد است که این رقم به نوعی رکورد محسوب می شود. از این رقم، 2400 
میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات قرار خواهد 

گرفت. **
در ادامه به تفکیک، برخی از ارقام الیجه بودجه امسال را بررسی می کنیم:

اعتبــاراتبرنامهای:ســهم جمع اعتبــارات متمرکــز و برنامه ای بخش 

ارتباطات و فناوری اطالعات از بودجه ســال جاری، نسبت به سال های 91 و 
92 تقریبا دو برابر و نسبت به سال 90 حدود سه برابر شده است.

در الیحه بودجه امســال، 37 ردیف به اعتبارات برنامه ای ICT اختصاص 
یافته که مجموع آنها نسبت به سال گذشته 22 درصد کاهش نشان می دهد. 
به عبارت دیگر مجموع این اعتبــارات از رقم 9042 میلیارد ریال در بودجه 
92 به 7015 میلیارد ریال در بودجه 93 رســیده اســت. بــا این حال اعتبار 
برخی از برنامه ها افزایش چشــمگیری داشته است. در مقابل اعتبار برخی از 

برنامه ها نیز کاهش قابل مالحظه ای دارند.
اعتباراتمتفرقه:اعداد و ارقام این بخش از بودجه نشــان می دهد اعتبارات 
متفرقه بخش ICT  کشــور نسبت به سال گذشــته 317 درصد رشد داشته و 
از رقم 6293 میلیارد ریال به 27066 میلیارد ریال رســیده است که از این 
میان رقم 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای 

نمایکلیبخشفناوریاطالعاتوارتباطاتازسال1385تا1393)میلیاردریال(

اعتباراتمتمرکزفناوریسال
اطالعاتوارتباطات

اعتباراتبرنامهفناوری
اطالعاتوارتباطات

جمعاعتباراتفناوری
اطالعاتوارتباطات

اعتباراتبودجه
عمومی

سهمفناوریاطالعات
وارتباطاتازاعتبارات

عمومی)درصد(

درصدرشداعتبارات
فناوریاطالعاتوارتباطات

نسبتبهسالپیش

139327,0667,01534,0812,187,9981,5595

13926,2939,04215,3351,920,6900,801-

13914,9958,23513,2301,641,1460,8150

13905,2743,5678,8411,697,2250,525-

13896,1923,1349,3261,198,3700,7818

13884,5003,4367,936893,4110,898

13873,4863,8467,332863,4850,8515

13864,5181,8426,359587,8381,08110

13851,1091,9273,035587,5970,52-

نمودار 1  - مقایسه اعتبارات برنامه ای 
فناوری اطالعات و ارتباطات در 

سال های گذشته 
)میلیارد  ریال(

قانون 87 قانون 88 قانون 89 قانون 90 قانون 91 الیحه 92 الیحه 93

3.844 3.436 3.138 3.547

8.235

7.015

9.042
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ICT و شــبکه ملی اطالعات اختصــاص یافته اما به دلیل اینکــه این رقم در 

اعتبارات متفرقه آمده، مشــخص نیســت دقیقا کدام برنامه، چه بودجه ای 
خواهد داشت.

در الیحه بودجه امســال ردیف های متفرقه بخــش ارتباطات و فناوری 
اطالعات از 15 ردیف سال گذشته به 19 ردیف افزایش یافته و بودجه برخی 

از برنامه ها افزایش های قابل مالحظه ای دارند.
درآمدها:مقایســه الیحه بودجه سال جاری و ســال گذشته نشان می دهد 
درآمدهای بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشــور با رشد 18 درصدی 
به 48603 میلیارد ریال خواهد رسید که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، ناجا، مجوزهای صادرشــده توسط شــورای عالی فضای مجازی و 
شرکت ارتباطات زیرساخت درآمدزاترین دستگاه ها در سال جاری خواهند 

بود.
تملکداراییهایســرمایهای:در این بخش که اصطالحا بودجه عمرانی 
خوانده می شود، ایجاد و توسعه زیرســاخت های شبکه ملی اطالعات، طرح 
جامع مالیاتی و توســعه ارتباطات رادیویی به ترتیب با 1400، 1200 و 329 

میلیارد ریال بزرگ ترین طرح های عمرانی در حوزه ICT در سال93 هستند.
الیحه بودجه 93 نشان می دهد برای امســال هیچ برنامه جدیدی در این 

حوزه تعریف نشده و تالش شده است برنامه های گذشته به سرانجام برسند، 
کمااینکه 18 برنامه در سال جاری به پایان می رسد.

بودجــهشــرکتهایدولتی:در الیحه بودجه امســال 13 شــرکت و 
ســازمان ICT به عنوان نهادهای دولتی معرفی شــده اند که پنج شرکت 
در بخش صنعت تولید و هشــت شرکت خدماتی هســتند. در این میان، 
شــرکت ارتباطات زیرساخت با 33 درصد رشد، ســودده ترین شرکت 
دولتی است و شرکت های پســت بانک و سهامی صنایع الکترونیک شیراز 
در رتبه های دوم و ســوم قرار دارند. این در حالی اســت که سود شرکت 
سهامی صنایع الکترونیک شیراز نسبت به سال گذشته 47 درصد کاهش 
خواهد داشــت. در مجموع، سود شــرکت های دولتی امسال 26 درصد 
رشد نشــان می دهد، با این حال شش شرکت و ســازمان دولتی با کاهش 

سود مواجه هستند.
وزارتICT:درآمدهــای وزارت ارتباطات در ســال جــاری 4.2 میلیارد 
تومان خواهد بود که 96 درصد آن از فعالیت های ســازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی حاصل می شود.
کل اعتبارات این وزارتخانه 2.4 هزار میلیارد تومان اســت که کمتر از 13 
درصد از ایــن رقم در برنامه ها آمده و بقیه در ردیف های متفرقه آمده اند که 

حدود 91 درصد بودجه عمرانی و 9 درصد بودجه جاری است.
نکته قابل توجه در این زمینه مصوبه ای اســت که مجلس شورای اسالمی 
در سال گذشته داشت. بر اساس این مصوبه، صد درصد درآمدهای وزارت 
ارتباطات در لوایح بودجه ساالنه برای وزارتخانه یاد شده و به منظور توسعه 
خدمات زیربنایی منظور می شود؛ اما در الیحه بودجه امسال چنین اتفاقی رخ 

نداده و تنها بخشی از این درآمد در وزارتخانه می ماند.
به صورت کلی می توان گفت الیحه بودجه سال 93 به نسبت لوایح قبلی در 
زمینه ICT انطباق بیشتری با قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد باالدستی 
دارد و در آن به توســعه زیرســاخت های پســتی و فناوری اطالعات توجه 
بیشتری شده اســت. همچنین توسعه ارتباطات روســتایی و توجه به تولید 

داخل در آن جدی تر از گذشته است.

میزانرشداعتباربرنامه

%238+توسعه زیرساخت های پستی
فعالیت های تحقیقاتی بخش ICT و ارتقای فناوری های 

%311+داخلی و تولید ملی

%30+خدمات زیربنایی و آی تی در مناطق محروم روستایی
%50-طرح های کالن ملی )مرکز ملی فضای مجازی(
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تصمیمگیراندیگر
سیاستگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، غیر از وزارتخانه ای که به 
همین نام اســت، متولیان دیگری نیز دارد که گرچه اغلب فعالیت های آنان 
تابع سیاست های دولت اســت اما می توانند نقاط مهم و تاثیرگذاری باشند. 
شــاید در راس این مراکز، شورای عالی فضای مجازی ایران قرار داشته باشد 
که 17 اســفند 1390 با فرمان رهبر تشکیل شــد. مرکز ملی فضای مجازی 

کشور، زیرمجموعه این شورا به شمار می رود.
در بخشی از فرمان نامه تشــکیل این شــورا آمده است:»گسترش فزاینده  
فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن 
در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت 
بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشــی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه 
کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت 
برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا 
می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی 
در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی 
کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و الزم است به 

کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.«
اعضای حقوقی این شــورا عبارتند از: رئیس جمهور )رئیس شورای عالی(، 
رئیس مجلس شــورای اســالمی، رئیس قوه قضاییه، رئیس ســازمان صدا 
و سیمای جمهوری اســالمی ایران، دبیر شــورای عالی و رئیس مرکز، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزیر اطالعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و همچنین اعضای 
حقیقی: حجج اســالم و آقایان: دکتر حمید شهریاری، ســیدجواد مظلومی، 
مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد 
سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی که برای مدت سه سال تعیین شده اند.

در راس مرکز ملی فضای مجازی کشور که بازوی اجرایی این شورا به شمار 
می رود، اکنون کسی نشسته است که دو معاون تاثیرگذار وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، خاطره خوشی از همکاری با او دارند. محمدحسن انتظاری 
در طالیی ترین دوران مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ریاست آن را بر عهده 
داشــت و همان زمان بود که برات قنبری و نصــراهلل جهانگرد در این مرکز 
مهم ترین اقدامات خود را انجام دادند. با حضور انتظاری در مرکز ملی فضای 

مجازی، می توان گفت سیاست های دولت در این مرکز، ساری خواهد بود.
شــوراهای عالی انفورماتیک، اطالع رســانی و فناوری اطالعات از دیگر 
مراکز تصمیم گیر در زمینه ICT ایران هســتند که درباره میزان تاثیرگذاری 

آنان و اختیارات شان حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد.
در نهایت، تمامی این مراکز تنها بخشــی از تصمیم گیران در ایران به شمار 
می روند و شــاید بتوان گفت سیســتم تصمیم گیری در ایران مانند کوه یخی 
اســت که تنها بخشی از آن دیده می شــود. بخش دیگر نه دیده می شود و نه 
می توان قــدرت آن را اندازه گرفت. با این همه، تغییر دولت در ســال 92 را 
می توان نقطه عطفی در جریان ICT کشور دانست و امیدوار بود حداقل تا چند 

سال، خبری از سیاست های انقباضی در این بخش نباشد  
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نمودار 2 - اعتبارات مرتبط با فناوری اطالعات 
و ارتباطات در ردیف های متفرقه از قانون سال 

1390 تا الیحه سال 1393 
)میلیارد  ریال(

قانون 90 قانون 91 الیحه 92 الیحه 93
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تغییربودجهبرخیازبرنامههایآیسیتینسبتبهسالگذشته

میزانرشداعتباربرنامه

%607+هدایت دولت الکترونیکی
 تودین ارتقای استاندارد، ضوابط و مقررات

%521+)دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی(

%325+امنیت فناوری )وزارت اطالعات(
 مدیریت و راهبری علم و فناوری

%76+)دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی(

ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی 
%56+دیجیتال

%33+حفاظت و اطالعات )دادگستری جمهوری اسالمی ایران(
%22+خدمات نقشه برداری و اطالعات مکانی
%15+بانک جامع اطالعات و امالک و کاداستر

 توسعه فضاهای علمی و فناوری
%47-)دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی(

%46-تجارت الکترونیکی
%33-راهبری امور فناوری اطالعات

 پژوهش های کاربردی
%28-)سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(

%20-حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین
%18-راهبری امور مخابرات

%15-تنظیم مقررات ارتباطات
%10-فناوری اطالعات و مدیریت امنیتی و انتظامی



کتاب سال60    

دولت بلوا به ســال 91 ختم نشــد و به رغم تمام مصائب یادگار 
اقتصادی که در این ســال رخ داد میراث آن در سال 92 
نفســگیرتر از تمام پیش بینی هایی بود که از عاقبت هشــت ســال گذشته 
انتظار داشتیم. نوسان شــدید بهای ارز، نرخ کهکشانی تورم، بیکاری پنهان 
و پیدای ثروتمندترین دولت تاریخ ایران به آســانی قابل مهار نبود و آنچه 
از رقم هــای خیره کننده درآمــدی حاصل از نفت و فــروش دارایی های 
ســرمایه ای در ســال های 90 و 91 باقی ماند، تاثیر مثبــت خود را تنها در 
آمارهای رســمی و گزارش های ساالنه اقتصادی به نمایش گذاشت. نتیجه 
سونامی فرصت سوزی ها در ســال های اخیر حاال به الیه بازار خرده فروشی 
و مصرف کنندگان عمومی رســیده و پس از ســال های جهــاد اقتصادی و 
حمایــت از کار و تولید ملی اکنون یک ســال مقاومتی دشــوار را پیش رو 

خواهیم داشت.
برآورد اقتصاد ایران در ســال 93 به همان اندازه باور دستاوردهای حاصل 
از این چند سال، مبهم و تاریک اســت. در این مطلب وضعیت بازار فناوری و 

شاخص های موثر بر اقتصاد فناوری در سال جدید را مرور می کنیم. 

فرازوفرارسرمایهها
بازار فنــاوری اطالعات با وجود تمام جذابیت های حرفه ای خود وابســتگی 
معنی داری به ســرمایه ها و جریان نقدینگی درون صنفی دارد. طی سال های 
اخیر با افزایش هزینه کســب و کار در صنعت فناوری اطالعات حجم قابل 
توجهی از سرمایه های کالن به سیستم های موازی سرمایه گذاری مانند ارز، 
طال، مســکن و بورس منتقل شده اســت و بازار فناوری هنوز توان ایجاد یک 

انگیزه قدرتمند برای بازگشت سرمایه را ندارد. 
با این حال رکورد مســکن در ســال 92، فاجعه بورس و ثبات نسبی نرخ ارز 
و طال در نیمســال دوم باعث می شــود تمایل به ورود نقدینگی افزایش پیدا 
کند اما این موضوع به عوامل دیگــری مانند روند نرخ تورم و توان اقتصادی 

مصرف کنندگان در شرایط رکود نیز وابسته است. 
تجربه دو سال گذشــته نشــان می دهد با افزایش نرخ متوسط قیمت ها، 
خریداران عالقه بیشتری برای تبدیل سرمایه به کاال نشان می دهند و این 
افزایش تقاضا با ایجاد یک حاشــیه سود امن برای تامین کنندگان می تواند 
محرک بازار باشــد. در مقابل زمانی که با جهش هیجانی قیمت ها روبه رو 
باشیم صاحبان ســرمایه های کوچک، اندوختگی سرمایه در سیستم های 
مطمئــن بانکــی و اوراق بهادار را جایگزیــن چرخه تامیــن و توزیع کاال 

می کنند.

رازبقا
رقابت برای بقا هنوز هم انگیزه مهم نبرد در بازار فناوری اســت. با خروج 
ســرمایه های بزرگ و جایگزینی پرداخت های کوچــک نقدی در الیه 
خرده فروشی، بازار آســتانه تحمل زیادی برای خطرپذیری ندارد و این 
موضوع منجر به حذف کســب و کارهای کوچک یا کم بازده می شــود. 
برخی فعاالن بــرای کاهش ریســک، تصمیم به خریدهای مشــارکتی 
می گیرند و برخی دیگر نیز ترجیح می دهند با کاهش ســود و جنگ قیمت 

اقتصاد فناوری در سال 93

بیم و امیدهای مقاومت در آینه بازار

بابک نقاش

گزارش
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از نتایج کوتاه مدت این اســتراتژی بهره مند شــوند، با ایــن حال آنچه 
مشخص اســت رقابت برای بقا به شــدت جریان دارد و ادامه کسب و 
کار با تبدیل نقدینگی به ســرمایه می تواند برای فعاالن کوچک شکننده 
باشــد. این بنگاه ها دارای هزینه های جاری و لجستیکی فراوانی هستند و 
از ســوی دیگر قدرت مالی آنها اجازه مقاومت در برابر تنش های بازار را 
نمی دهد. از این رو می توان پیش بینی کرد در سال آینده با افزایش شدت 
رقابت در سطح خرده فروشــی، عالوه بر حذف برخی نام ها شاهد کاهش 
حاشیه سود و برخی ســرویس های ارزش افزوده مانند کیفیت خدمات 
باشــیم. ضمن اینکه احتمال بروز جریان ناســالم بازار با فعالیت هایی از 
قبیل تامین کاالی غیراصلی، قاچاق و تغییر در مشــخصات کاالی اصلی 
وجود دارد. با این حال بروز این شــیوه وابســته به تاکتیک های سیستم 

توزیع است.

تحوالتالیهتوزیع
در چرخه توزیع استاندارد الیه های متنوعی وجود دارد که عموما به لحاظ 
قدرت مالی و نحوه فعالیت خود دســته بندی می شــوند. در راس این هرم 
تامین کنندگان اصلی حضور دارند که در بازار فناوری کشــور معموال این 

افراد در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می شوند. 
این الیه با تحویل کاال به توزیع کننــدگان داخلی نقش خود را ایفا می کند و 
به لحاظ شرایط چند سال گذشــته، تغییرات زیادی داشته است. به عنوان 
مثال توزیع کنندگان داخلی و مشتریان اصلی این الیه سفارش های خود را 
در حجم انبوه انجام می دادند اما وضعیت بازار باعث شده برای حفظ سهم، 
مشــتریان کوچک تر نیز امکان دسترســی به این الیه را داشته باشند. در 
نتیجه اگر این روند ادامه داشــته باشد بازار با حذف توزیع کنندگان عمده 

در پی افزایش سود خواهد بود. 
دو الیه بعدی نیز از این تحوالت مصون نیســتند و اگرچه به لحاظ قدرت 
ســرمایه خود هنوز توانایی زیادی در کنترل بــازار و قیمت ها دارند اما با 
کوچک  شدن حاشیه ســود احتمال حذف دو الیه کانال توزیع و بنکدارها 
نیز وجــود دارد. فعاالن این دو الیه اگر به ســمت سیســتم تامین تمایل 
داشته باشــند می توانند با حرکت روی برندهای جدید و تنوع قیمت، نبرد 
تازه ای در بازار آغاز کنند و در صورت تمایل به الیه پایینی یعنی سیســتم 

خرده فروشی نیز باعث حذف فعاالن کوچک خواهند شد. 

اکوسیستمبازار
بازار فناوری هنوز هم میانگین ســنی پایینی در مقایسه با دیگر فعالیت های 
اقتصادی دارد. فعاالن این بازار با افزایش تجربه و مهارت، شانس خود را در 
سایر بازارهای موازی با سایز بزرگ تر نیز امتحان می کنند و اشتیاق چندانی 

برای خطرپذیری در بازار فناوری ندارند. 
این رویکرد باعث می شــود حجم قابل توجهی از فعاالن که بدون تجربه و با 
پشتوانه های مالی اندک وارد این صنعت می شوند، از مهارت های کافی برای 
مقابله با بحران های رایج مانند رکود برخوردار نباشــند. این افراد معموال با 
کاهش شدید سود تا مرز قیمت تمام شــده، تالش می کنند صرفا در جریان 
نقدینگی به حفظ ســرمایه خود بپردازند. یکی دیگر از شــگردهای رایج نیز 

استفاده از بازی نقد و عرف است. 
در این شــرایط کاال به صورت اعتباری و با شــرایط پرداخت در یک دوره 
زمانی مشــخص خریداری می شــود و در خالل این مدت می تواند چندین 
بار خلق ســود کند. با این حال عدم توانایی در برآورد جهت گیری بازار به 
دلیل فقدان تجربه باعث شده این حرکت ها صرفا در افزایش بدهی ها تاثیر 

داشته باشد. 

دورههایرونقورکود
تقویم کســب و کار فناوری برگ های زیادی نــدارد و فرصت های فروش 
محدود هستند. به طور عادی از ابتدای ســال تا ابتدای اردیبهشت ماه، بازار 
در رخوت تعطیالت ســال نو به سر می برد و پس از یک دوره 20 روزه تا پایان 
خرداد درگیر امتحانات مدارس و دانشــگاه ها به عنوان مهم ترین مخاطبان 
کاالی فناوری است. ماه مبارک رمضان در تابســتان تاثیر چندانی در روند 
عرضه ندارد با این حال نمی توان آن را نادیده گرفت. پس از این هم تا مهرماه 
و آغاز بازگشــایی مدارس یک دوره رونق دیگر ثبت می شود و این دوره تا ماه 
محرم ادامه خواهد داشت. به نظر می رسد در نیمسال دوم ماه های مهر و دی 

با رکود همراه باشند و در چهار ماه دیگر بازار روند عادی خود را طی کند. 
پس از رویدادهای مناســبتی، یکــی دیگر از عوامل موثــر در بازار ورود 
کاالهای جدیــد و جذابیت های حاصل از جهش فناوری اســت. از این نظر 
نیز می توان گفت در نیمســال اول به دلیل افزایش قیمت ها به واسطه حضور 
محصوالت نوبرانه نمی توان انتظار رشــد تقاضا داشــت و تنها در تابستان با 
تثبیت قیمت ها امکان اســتفاده از این فرصت وجود دارد. در نیمسال دوم نیز 
معموال پاییز با کاهش قیمت ها همراه است و این کاهش در شرایط استاندارد 

با نزدیکی به آغاز سال میالدی جدید افزایش پیدا می کند. 

تحوالتملی
در ســال 93 دو تحول ملی بر وضعیت بازار موثر خواهد بود. نخست فاز دوم 
جراحی اقتصاد و طرح هدفمندی اســت که می تواند با افزایش شــیب تورم 
و قیمت ها تاثیر خود را در گرایش به ســمت کاالهای روزمره نشــان دهد و 
خانوارهای ایرانی از خرید محصوالت فناوری در ســبد تامین نیازهای خود 
چشم پوشــی کنند. این تحوالت به واســطه افزایش نرخ حامل های انرژی 
کاتالیز خواهند شــد و شدت بیشــتری پیدا می کنند. تاثیر این تحوالت تنها 
بر جریان تقاضا نیســت و به واســطه افزایش هزینه های لجستیکی می تواند 
سیستم عرضه را با مشکالت فلج کننده روبه رو کند. تغییر دوم نیز انتخابات 
مجلس شورای اســالمی است که معموال در شرایط عادی نباید بر بازار موثر 
باشــد اما تجربه این چند ســال نشــان می دهد خریداران با سوال »حاال چه 

خواهد شد« نسبت به تعویق خریدهای خود اقدام می  کنند. 

از دیگر موارد نگران کننده در برآورد بازار در ســال آینده می توان به توان 
دولت در مهار نرخ تورم، کاهش حجم نقدینگی، رونق بازار مســکن و بورس، 
تثبیت نرخ ارز و کنترل واسطه گری بنگا های مالی مانند بانک ها اشاره کرد که 
ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارنــد و هر گونه بی ثباتی در آنها می تواند تبعات 
قابل توجهی داشــته باشــد. ضمن اینکه اتکای دولت در ســال 93 به تامین 
درآمدهای حاصل از مالیات کامال جدی اســت و با توجه به وضعیت کنونی 
بازار که صرف نظر از بقای کســب و کار، نگرانی های جدی معیشــتی دارد 
هرگونه خطای محاسباتی ناشی از اعداد غیرواقعی ممکن است به ناپایداری 

بخش های اقتصادی منجر شود  

تجربه دو سال گذشته نشان می دهد با افزایش 
نرخ متوسط قیمت ها، خریداران عالقه بیشتری 
برای تبدیل سرمایه به کاال نشان می دهند و این 
افزایش تقاضا می تواند محرک بازار باشد
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خردادماه 1392 حســن روحانی در انتهای نخستین برنامه ششم 
انتخاباتی تلویزیونی اش دست در جیب کرد و کلیدی کوچک 
را مقابل دوربین گرفت و گفت:»من می خواهم بگویم همه چیز با تدبیر و امید 
و با کلید تدبیر حل خواهد شــد. شــما بدانید )با این کلید( مساله هسته ای و 
تحریم ها هم حل خواهد شــد و رونق اقصادی هم ایجاد خواهد شد.« کمتر از 
سه هفته بعد، او رئیس جمهور ایران بود و همگان انتظار داشتند کلید روحانی 
قفل های بسیاری را باز کند و قطعا یکی از آنها، قفلی است که بر اینترنت ایران 
زده شده اســت. صد روز بعد از آغاز به کار دولت، وزیر ارتباطات اعالم کرد 
پهنای باند اینترنت ایران دوبرابر شــده اســت؛ اما کابران اینترنت تغییری 
در وضعیت خود مشاهده نکردند و مشــکالت دیگر نیز هنوز پابرجاست تا 

مشخص شود کلید قفل اینترنت ایران، پهنای باند نیست.

توخودحجابخودیحافظ...
همان طور که کابران اینترنت در ایران صبورانــه در انتظار تغییرات بودند، 

وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات شــکل و شــمایل جدیــدی به خود 
می گرفــت و همان گونه که انتظار می رفت، نصــراهلل جهانگرد دوباره متولی 
اصلی توسعه اینترنت در ایران شــد. جهانگرد که یک بار از رسیدن به پست 
وزارت باز مانده بود، این بار خوب می دانســت از مجلس سراسر اصولگرای 
نهم رای اعتماد نخواهد گرفت و شــاید به همین دلیل بود که از ابتدا به جای 
اینکه گزینه وزارت باشــد، در کمیته انتخاب وزرا حضور یافت و پس از آنکه 
گزینه امنیتی وزارت ICT )ســید ابوالحسن فیروزآبادی( از دور خارج شد، به 
سراغ کاری رفت که در آن مهارت داشــت: توسعه زیرساخت ها و کاربری 

اینترنت.
جهانگرد دوباره متولی اینترنت ایران شد تا خاطره تکفا زنده شود. او آن قدر 
شانس داشــت که بعد از مدیرانی به این سمت گماشته شود که بیشتر موانع 
اینترنت بودند تا حامیان آن. معاون وزیر ICT که در همین مدت کوتاه تبدیل 
به ابوالمشاغل وزارت ارتباطات شده، مشکل اینترنت کشور را نه پهنای باند و 
فیلترنیگ و مراکز متعدد تصمیم گیر و... که مدیران آن می داند. او در میزگرد 
آخر سال ماهنامه پیوست، وعده های بســیاری داد اما در انتهای سخنانش، 
پرده از راضی برداشت که موید نظراتش بود. او گفت:»...وزیر وقت ارتباطات 
رفته در شورای نگهبان گفته حکم برنامه پنجم را تایید نکنید، موجب توسعه 
اینترنت و... می شود، اعضای شورای نگهبان حقوقدان و روحانی گفته اند شما 
اشتباه می کنید...« یافتن نام »وزیر وقت« چندان دشوار نیست اما دیگر به کار 
نمی آید. حتی تفاوتی هم نمی کند نام کدام یک از سه وزیر هشت سال قبل به 
میان آید. آنها نشان دادند در مخالفت با اینترنت، دیدگاه های یکسانی دارند.

اما اکنــون جهانگرد وعده می دهد روزگار نو، و دیدگاه ها عوض شــده اند. 
هرچند در کنار وی مدیرانی از همان سیســتم سابق نشســته اند اما گویا او 
پرقدرت ترین مرد دولت در این زمینه اســت. جهانگرد زمانی که تکفا 1 را 
اجرایی می کرد، نزدیک ترین فــرد به رئیس جمهور در این زمینه بود. اکنون 
شاید این گونه نباشد اما باز هم جهانگرد، جهانگرد است. به خصوص اینکه در 
کنار خود برات قنبری و محمدحســن انتظاری را می بیند و به وعده های وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات دلگرم است. هرچند راه سختی در پیش دارد و 
مخالفان بسیار اما تا همین  جای کار توانسته است پهنای باند کشور را دوبرابر 

زمان آغاز به کار دولت کند.

لعنتبهجادهها...
جاده ها در ایران بیشتر معنی نرسیدن می دهند تا رسیدن. شاید از همان زمان 
که بهرام بیضایی »مسافران« را ســاخت، این موضوع جدی تر به چشم آمد. 
آمارهای کشته شدگان در تصادفات جاده ای نیز همین موضوع را می گویند. 
آن زمان، منظور از راه، جاده های دورن و برون شهری بود اما امروز راه، معنی 
دیگری هم یافته است. اینترنت،  یک شبکه است و پهنای باند، یک راه. اما در 
ایران حتی این راه هم معنی نرسیدن می دهد. شاید به همین دلیل است که هر 
از چند گاهی عده ای به فکر ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه می افتند؛ اگر 

قرار بر نرسیدن است، بگذار تنها یک وزارتخانه مسوول باشد.
آمارها نشان می دهند پنهای باند اینترنت در ایران نه تناسب معنی داری با 

جمعیت دارد و نه عدد قابل توجهی است.**

بررسی وضعیت اینترنت در ایران و پیش بینی هایی برای سال 93
صد در بسته به مفتاح دعا بگشایند *
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هرچند دولت تالش کرده است در روزهای ابتدایی کار خود این پهنای باند 
را افزایش دهد  اما به نظر می رسد فاصله با کشورهای دیگر آن قدر زیاد است 
که نمی توان امید داشــت در کوتاه مدت ایران به استانداردها نزدیک شود. 
این در حالی اســت که ممنوعیت های متعددی برای استفاده از همین پهنای 
باند نیز در ســال های گذشته اعمال شده و هرچند اکنون این محدودیت ها به 

صورت عملی اجرا نمی شوند ولی از نظر قانونی همچنان وجود دارند.
محدودیت پهنای باند اینترنت و نبود محتوای فارسی کافی روی این بستر 
سبب شــده اســت ضریب نفوذ اینترنت در ایران رقم باالیی نباشد. هرچند 
ســازمان فناوری اطالعات ابتدای سال 92 آمار عجیبی در این زمینه منتشر 
کرد اما واقعیت این اســت که آمارهای جهانی و حتی داخلی با اراداتی که در 
نحوه تهیه شان وجود دارد، این موضوع را تایید می کنند که کاربران اینترنت 

در ایران تعداد زیادی نیستند.
  از سوی دیگر، محدودیت هایی که با عنوان فیلترینگ بر پهنای باند موجود 
اعمال می شود، گاه سرعت و کیفیت شــبکه را تا آن اندازه پایین می آورد که 
برخی عطای استفاده از آن را به لقایش می بخشند. راهی که دولت از چند سال 
پیش در این زمینه اندیشیده، جدا کردن پهنای باند داخلی و خارجی است. این 

پروژه برای کاربران اینترنت بسیار نام آشناست: اینترنت ملی.
مارگزیدهها

سال هاســت در ایران هرچه نام ملــی بر خود می گیــرد، معنایش کاهش 
چشــمگیر کیفیت اســت اما این بار شــنیدن نام اینترنت ملی، لرزه بر اندام 
کاربران اینترنت می اندازد؛ پروژه ای که از دولت پیشین آغاز شد و این دولت 
نیز قصد اجرای آن را دارد و برای این کار بودجه نســبتا زیادی تعریف کرده 
است. مسووالن دولت یازدهم از هر فرصتی استفاده کرده اند تا توضیح دهند 
ایتنرنت ملی یا همان شــبکه ملی اطالعات به معنای قطع شــدن پهنای باند 
بین المللی نیست اما مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسد. آنچه در 
این سال ها بر سر اینترنت آمده، باعث شــده است کاربران جوان آن اعتماد 
کمی به دولت داشــته باشند. شاید ریشــه این بی اعتمادی را باید بیش از هر 
چیز در فیلترینگ گســترده ســایت های مختلف و به خصوص شبکه های 

اجتماعی جست وجو کرد.
فیلترینگ سایت های اینترنتی در ایران بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است اما تنها بخش فنی آن و تعیین مصادیق فیلترینگ را کمیته ای 
به نام »کمیته تعیین مصادیق مجرمانه« انجــام می دهد که 12 عضو دارد و 
وزارت ICT تنها یکی از اعضای آن اســت. طراحی این کمیته به گونه ای است 
که دولت در آن شــش عضو دارد و بدین ترتیب نمی تواند نظر خود را اعمال 

کند. هرچنــد بین اعضای مختلف دولتی این کمیته نیز اتفاق نظر وجود ندارد 
و سال گذشته اعالم شــد وزرای ارتباطات و ارشاد مسوول هماهنگ سازی 
نظر دولتی ها در این زمینه شــده اند. با این همه رخدادهای ماه های گذشــته 
چنان بود که به نظر می رســید قدرتمندترین فرد در این زمینه، دبیر کمیته 
فیلترینگ اســت که اتفاقا حق رای نیز ندارد. عبدالصمد خرم آبادی مردی 
است که بیشــترین تالش را برای مسدودســازی محتواهایی که مجرمانه 
می داند، انجام می دهد و تاکنون توانســته اســت به تنهایی ســکان کشتی 

فیلترینگ در ایران را در اختیار داشته باشد.
این موضوع در کنار کاهش عمدی ســرعت و کیفیت اینترنت در مقاطعی 
خاص از سال باعث شده اســت موضوع اینترنت ملی بسیار حساس باشد و 
هرچند مســووالن دولت فعلی نشــان داده اند با دو دولت قبلی در این زمینه 

اشتراک نظر ندارند اما باز هم مساله حل نشده باقی مانده است.
در این میــان خدمات دهندگان اینترنت نیز گرچــه نگاه های متقاوتی به 

مساله دارند اما همچنان ناراضی و سردرگم مانده اند.
هیاهوبرایهیچ

بــازار ایران از هر نظر بزرگ اســت؛ چه خودرو و چه اینترنــت. اما در عین 
حال چنان بازار عجیبی اســت که نمی توان هیچ اســتانداردی را بر آن حاکم 
دانســت. در بازار اینترنت ایران، شــرکت های مختلفی حضور دارند که از 
خدمات نســل 3 تلفن همراه و اینترنت همراه تا دایــال آپ را ارائه می دهند. 
این خدمات دهندگان از یک سو بر سر پهنای باند دریافتی از دولت و کیفیت 
و قیمت آن چالش دارند و از ســوی دیگر با انحصارهای نوشته و نانوشته این 
حوزه دست و پنجه نرم می کنند. برخی با اینکه تازه کار خود را آغاز کرده اند، 
خزان شان را به چشم می بینند و برخی دیگر به دنبال راه های جدید می گردند. 
در این میان دولت نیز هــر از چندگاهی با تعریف یک پروژه جدید، بازیگران 
تازه ای را به این آشــفته بازار می افزاید و در نهایت هیچ کدام از کاربران نیز از 

قیمت و کیفیت خدمات دریافتی رضایت ندارند.
چنین اســت که همگان به دنبال راهی برای برون رفت از این چهاردیواری 
مســدود می گردند و اکنون امیدوارند کلید دولت یازدهم بتواند قفل ها را باز 
کند. هرچند به نظر می رسد تعداد و قدرت و پیچیدگی این قفل ها آن قدر زیاد 
است که برای گشوده شدن همه آنها باید به »صفای دل رندان صبوحی زده« 

و دعای سحرگاه آنان امید بست 
* مرصعی از یک غزل حافظ با این مطلع:
بود آیا که در میکده ها بگشایند/گره از کار فروبسته ما بگشایند
** آمارهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دی ماه 1392
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93، سال امیدهای زیادی اســت. امسال باید چشم انتظار اتفاقات سال 
بزرگ باشــیم. بعضی از پروژه ها که از سال ها پیش کلیدشان زده 
شده بود امسال دیگر به بار می نشینند. اجرای پروژه کارت ملی هوشمند یکی از 
بزرگ ترین این رویدادهاست. در عین حال، حل و فصل اختالفات بر سر مرکز 
ریشه و صادرکنندگان گواهی امضای الکترونیکی میان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از یک سو و وزارت کشور از سوی دیگر، رویداد دیگری است که باید 
نتیجه شان امسال مشخص شود. گزارش پیش  رو نگاهی می اندازد به مهم ترین 
اتفاقاتی که در ســال جاری باید انتظارش را کشید و مهم ترین تحوالتی که در 
حوزه های دولت، تجارت و بانکداری الکترونیکــی روی خواهد داد و دریافت 

خدمات را برای مردم آسان تر خواهد کرد.

دولت
کارت ملی هوشــمند، یکی از بزرگ ترین پروژه هایی است که امسال اجرایی 
می شود؛ پروژه ای که نتیجه دادنش مســیر طوالنی را طی، و بارها امیدها را به 

ناامیدی تبدیل کرده اما امسال سال دیگری است.
دست کم یک  و نیم میلیون نفر از نوجوانان ایرانی که 15 سال شان تمام  شده، 
طی سال جاری، صاحب کارت ملی هوشمند می شــوند. عالوه بر آنها کسانی 
که کارت ملی شــان را گم کرده اند یا مجبور به ایجــاد تغییراتی در اطالعات 
هویتی شــان شــده اند در همین گروه جای خواهند گرفت. اگرچه داشتن این 
کارت هــا، به معنای گرفتن خدمات آنالین از آنها نیســت و در این فاز، صرفا 
کارت ملی به کارتی هوشــمند تبدیل می شود و ارائه خدمات الکترونیکی روی 
آن، منوط به توافــق  نظر میان ارگان های اجرایی اســت؛ توافقی که تحقق آن 
برای کاربردی کردن کارت های ملی هوشــمند طی ســال جاری بسیار بعید 
به نظر می رســد. بنا بر مصوبه هیات دولت، کارت های ملی فعلی تا پایان سال 
1394 اعتبار دارند؛ همان فرجه ای که قانون برنامه پنجم توسعه برای سازمان 
ثبت احوال تعیین کرده تا کارت های ملی به کارت های هوشمند تبدیل، و تمام 

ایرانیان صاحب این کارت ها شوند.
طرح تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت با کارت هوشــمند در سال 
1390 آغاز شد. این طرح ابتدا تنها برای دارندگان کارت های معافیت به اجرا 
درآمد اما با دریافت اطالعات و آمادگی ســازمان نظام وظیفه عمومی، طرح 
تعویض کارت های پایان خدمت نیز از ســال 91 آغاز شــد. مطابق اطالعیه 
سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، آن دسته از کسانی که خدمت سربازی شان 
از تاریخ یکم فروردین ماه 1360 به بعد به اتمام رســیده فقط تا پایان خردادماه 
امسال برای تعویض کارت پایان خدمت عادی خود به هوشمند مهلت دارند. 
کارت های معافیت غیرهوشمند نیز از تیرماه سال گذشته بی اعتبار شده است، 
بنابراین تمام صاحبان کارت های معافیت از خدمت سربازی حاال باید کارت 
هوشمند داشته باشــند، چرا که دارندگان کارت های معمولی پایان خدمت یا 
معافیت نمی توانند خدماتی بگیرند. این افراد اگر برای تعویض گواهینامه خود 
یا دریافت گذرنامه یا تعویض آن مراجعه کننــد، اداره مربوطه از آنها کارت 

هوشمند می خواهد و عمال با کارت های قدیمی نمی توان کاری از پیش برد.
یکی از پروژه های زیرساختی مربوط به ســالمت شهروندان سپاس است؛ 
ســامانه پرونده الکترونیکی ســالمت تا به حال در 26 استان راه اندازی شده و 

ظرف دو سال گذشته برای درمان های سرپایی و بستری 9 و نیم میلیون ایرانی 
پرونده الکترونیکی سالمت تشکیل شده  است. 9 هزار مرکز بهداشتی درمانی به 
شبکه ملی سالمت متصل اند و یک هزار و 200 مرکز بهداشتی درمانی دیگر نیز 
به  زودی به آن افزوده می شــوند. این آماری است که حسین ریاضی، مدیرکل 
فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
در اواسط نیمه دوم سال گذشته اعالم کرد. بنا بر گفته وی، دست کم هم اکنون 
یک هفتم جمعیت کشــور پرونده الکترونیکی ســالمت دارند؛ پرونده ای که 
می بایست تمامی سوابق پزشکی یک فرد را دربر گیرد و با چند کلیک از شهری 
به شهر دیگر قابل انتقال باشــد. وزارت بهداشت این پروژه را به  صورت جدی 
از ســال 1390 آغاز کرد. ثبت مرگ و میر، علت فوت، تشخیص بیماری های 
اپیدمی و اطالع رسانی و پیشگیری از بیماری های فراگیر از مزیت های تشکیل 
پرونده  الکترونیکی سالمت است. مسووالن وزارت بهداشت از طراحی و ارائه 
110 خدمت پشتیبان الکترونیکی به عالوه 50 ســرویس دیگر خبر داده اند. 
با توجه به روند صعودی تجهیز بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتی درمانی به 
ســامانه پرونده الکترونیکی ســالمت، پیش بینی می شــود طی سال  جاری 
دست کم دوبرابر جمعیت فعلی، یعنی حدود 20 میلیون نفر صاحب این پرونده 

شوند. 
نقشه جامع دولت الکترونیکی، یکی از مهم ترین اسنادی است که ارگان های 
اجرایی کشــور سال هاست چشم انتظارشند. این نقشه شــامل چشم اندازها، 
اهداف و وضع مطلوب، راهبردها و سیاســت ها، فهرست پروژه های مشترک 
الزم برای تحقق معمــاری مطلوب دولت الکترونیکی در کشــور، پروژه های 
دستگاهی، شاخص های ارزیابی توســعه دولت الکترونیکی، ریسک ها، موانع، 
برنامه زمان بندی و... است. این نقشه طی 9 ماه اول سال 1389 توسط معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انســانی رئیس جمهور در قالب یک نقشه اجرایی، 
عملیاتی و فنی در چارچوب اسناد باالدستی کشور و نقشه راهبردی نظام جامع 
فناوری اطالعات تدوین شد اما هرگز ابالغ نشد. با این وجود عالوه بر این نقشه، 
پیش نویس تدوین ســند جامع دولت الکترونیکی دیگری هم این  بار از سوی 
ســازمان فناوری اطالعات ایران و با همکاری دانشــگاه صنعتی شریف آغاز 
شد. بنا بر آخرین وعده های مسووالن، این سند می بایست تا پایان سال 1392 
در هیات دولت تصویب و در ســال 93 برای اجرا به تمام دستگاه ها ابالغ شود. 
انتظار می رود ســند دولت الکترونیکی باالخره پس از گذشت سال ها در سال 

جاری ابالغ شود.
همچنین امسال، ســال تکمیل و اجرای ملی طرح جامع مالیاتی است؛ طرحی 
که به کاهش فرارهای مالیاتی و شفاف شدن اقتصاد کشور کمک قابل توجهی 
خواهد کرد. این طرح، امســال از فــاز پایلوت بیرون می آیــد و وارد مرحله 
پیاده سازی ملی می شود. مطابق برنامه پنجم توسعه، طرح جامع مالیاتی باید تا 
پایان ســال 1394 به  طور کامل در سطح کشور عملیاتی شود. از این رو، اجرای 
این طرح در تعداد بسیار بیشــتری از واحدهای مالیاتی قابل پیش بینی است. 
امســال ســامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی نیز تکمیل می شود. بیش از سه 
میلیون مؤدی تا سال گذشته، پیش ثبت نام شان را در طرح جامع مالیاتی انجام 
دادند؛ در حقیقت بخش عمده مؤدیان. طی سال جاری، قاعدتا تعداد زیادی از 
این افراد وارد فاز دوم و اصلی ثبت نام شده و گواهی امضای الکترونیکی دریافت 
می کننــد. عالوه بر آن می توان انتظار داشــت برای تعــدادی از مؤدیان، کد 

اقتصادی صادر شود.
در نهایت به گســترش فعالیت دفاتر خدمات قضایی می رسیم. تعداد این 
دفاتر امســال نه تنها در تهران، بلکه در دیگر استان ها نیز افزایش می یابد. این 
نوید را رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه با اعالم فراخوان برای 
متقاضیان راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان ها، پیشتر داده  
اســت. در حال حاضر نزدیک به 40 دفترخانه در ســطح شهر تهران، اقدام به 

پیش بینی وضعیت خدمات الکترونیکی در سال 1393

گام های آینده
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ارائه خدمات قضایی می کنند اما قرار است تعداد این دفاتر دوبرابر شود. مردم 
می توانند در این دفاتر تشکیل پرونده قضایی دهند و 160 خواسته قضایی شان 

را پیگیری کنند.

بانک
مسلما یکی از نقشــه های کلیدی و اساســی که پیش  روی شبکه بانکی کشور 
قرار می گیرد، نقشــه راه بانکداری الکترونیکی است. بانک های ایران در طول 
یک دهه گذشته با نصب و راه اندازی تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری 
و ارائه خدمــات متنوع اینترنتی، راه اندازی خدمات پرکاربردی نظیر ســاتنا 
و پایا و ســرویس های دیگری که روی شــبکه خودپرداز، پایانه های فروش و 
همراه بانک شــان ایجاد کردند، گام به گام با پروژه های از پیش  تعریف شــده 
نقشه 10 ســاله ای که مقابل شــان بود، پیش رفتند و در صدد افزایش سطح 
کیفی خدمات شان بودند. تدوین نقشه جدیدی که هم اکنون در مراحل پایانی 
طراحی اش به سر می برد در دســتور کار بانک مرکزی قرار دارد و برنامه های 
 دهه آینده را برای شــبکه بانکی کشور مشخص می کند. یکی از استراتژی های 
اساســی رگوالتور پولی و بانکی کشــور در این نقشــه، انتقــال خدمات روی 
گوشی های هوشمند است تا بخش عمده ای از خدمات بانکی از طریق این ابزار 

به مردم ارائه شود.
باید بگوییم ســامانه انتشار اوراق مشــارکت الکترونیکی به  صورت رسمی 
از امســال آغاز به کار می کند. بانک مرکزی بهمن و اسفندماه سال گذشته به 
 صورت آزمایشی این سامانه را راه اندازی کرد. با آمدن این سامانه، کوپن های 
کاغذی کنار می رود و گواهی اوراق الکترونیکی به اشــخاص داده می شــود. 

پرداخت ســود اوراق و اصل آن نیز در سررسید به  صورت خودکار به آخرین 
مالک اوراق که شبای آن در سامانه ثبت شــده، تعلق می گیرد. در این شرایط 
ترس از گم شدن اســناد کاغذی و از بین رفتن سرمایه های اشخاص نیز از بین 

می رود.
چکاوک نیز یکی از ســامانه های مهمی اســت که بنا بر گفته معاون فناوری 
اطالعات بانک مرکزی تا پایان خردادماه 93 در تمامی بانک ها و شعب شــان 
عملیاتی می شود. این سامانه از بهمن ماه گذشته به  طور آزمایشی در 10 بانک 
منتخب راه اندازی شد. اســتعالم چک های بی محل با چکاوک آسان می شود. 
مســووالن بانک مرکزی می گویند اگرچه چکاوک معضل چک های برگشتی 
را حــل نمی کند اما تا حدود زیادی جلــوی کالهبرداری ها و صدور چک های 

بی محل را می گیرد.
سپاس یا ســامانه پرداخت الکترونیکی سیار، یکی از مهم ترین زیرساخت ها 
بــرای انجام عملیات پرداخت های ریز اســت که طی ســال جــاری به اجرا 
درمی آید. مقررات عمومی ســپاس مصوب و توسط بانک مرکزی تایید شده 
اســت. این طرح قرار است از ابتدای ســال جدید کلید بخورد و تا اواسط سال 
عملیاتی شود. این خبری اســت که ناصر حکیمی در آخرین روزهای سال 92 
اعالم می کند. با این وجود و با توجه به پیچیدگی ها و الیه های گســترده ای که 
سپاس دربر دارد، چنین بازه زمانی ای برای اجرایش قدری خوش بینانه به نظر 
می رسد. تمام پرداخت های ریز از چند صد تومانی گرفته تا ارقام 20 و 30 هزار 
تومانی قرار است توســط سوئیچ سپاس تسویه شود. این پرداخت ها، از حمل و 
نقل عمومی مردم گرفته تا خریدهای متفرقه  و کوچکی که با گوشــی های خود 
انجام می دهند، یا از طریق اینترنت نسبت به پرداخت چنین وجوه خردی اقدام 
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می کنند، متفاوت است. با ایجاد زیرســاخت سپاس، احتمال آزاد شدن انتقال 
وجوه بین  بانکی روی همراه بانک ها نیز قوت خواهد گرفت.

بازنگری و تجدید نظــر روی کارمزد خدمات بانکــداری الکترونیکی نیز 
موضوع قابل پیش بینی دیگری است که احتماال بانک مرکزی در دستور کارش 
قرار می دهد. از آن گذشته، مســاله اصالح نظام تعرفه ای فعلی نیز باز است و 
به رغم عالقه بانک ها نســبت به تغییرش، باید بسیار محتاطانه و باتدبیر به آن 
نگاه شود. از سوی دیگر، به احتمال بسیاری قوی، شاپرک در سال جاری باالخره 

دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش را عملیاتی خواهد کرد.
ارائه امضای دیجیتال نیز یکی از مهم ترین موضوعاتی است که طی سال جاری 
همواره در اولویت های کاری بانک مرکزی جای خواهد گرفت. بانک مرکزی 
در مرحله نخســت، برای آن دسته از مشــتریان بانک ها که خواهان دریافت 
خدمات انتقال وجه اینترنتی با رقمی باالتر از 15 میلیون تومان هستند، گواهی 
امضا صادر می کند. از طرف دیگر، انتظار می رود بخش بزرگی از بانکداران نیز 

طی سال جاری صاحب گواهی امضا شوند.

تجارت
ایجاد پنجــره واحد تجاری، یکــی از بزرگ ترین آرزوهای مســووالن حوزه 
تجارت الکترونیکی کشور اســت؛ اگرچه این آرزو تنها به مسووالن این بخش 
محدود نمی شود و باز شدن پای آن در بسیاری از دستگاه های اجرایی همچون 
گمرک، ســازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
شــبکه بانکی، بیمه مرکزی و... سختی اجرای پروژه را دوچندان می کند. پنجره 
واحد تجاری، یکی از پروژه هایی اســت که در زمان تدوین طرح تکفا یعنی یک 
دهه پیش مطرح شــد تا با ایجاد درگاهی واحد تمام ذی نفعان، عملیات ورود و 
خروج کاالها را از درون همان درگاه عملیاتی کنند. اما طی ســال های گذشته 
هیچ  گاه قدم مهمی برای عملیاتی شــدن آن برداشته نشد. تنها می توان به رد و 
بدل کردن ســند Coo یا گواهی مبدأ بین ایران و چین و مردد بودن ایران برای 

انتخاب صادرات میوه یا فرش برای اجــرای تکه کوچکی از این پازل پیچیده و 
بزرگ اشاره کرد. بنابراین برای اجرای این پروژه طی سال جاری نمی توان حتی 

کوچک ترین امیدی داشت.
اعطای نماد اعتماد که مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از اواخر ســال 1389 آغاز کرد، مســلما یکی از بزرگ ترین 
اقداماتــی بود که دولت برای احیا و قانونی کردن چارچوب کســب  و کارهای 
اینترنتی می توانســت انجام دهد. در طول چهار ســال گذشته بالغ بر 17 هزار 
پرونده برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، در این مرکز تشــکیل شده و از 
این تعداد، بیش از ســه هزار فروشگاه نماد گرفته اند. اعمال فشاری که از سوی 
شرکت پست و شبکه بانکی برای عدم ارائه خدمات به فروشگاه های فاقد نماد 
اعتماد صورت گرفته بود، خود اهرمی کارســاز برای اســتقبال فروشگاه های 
اینترنتی نسبت به دریافت این نماد و به دنبال آن جواز کسب شان شد. اما تهدید 
دیگری که قطعا در سال جاری عملیاتی می شود، برداشتن درگاه های خرید از 
فروشــگاه های بدون مجوز خواهد بود؛ تهدیدی که در اواخر سال گذشته نیز 
بارها از طرف شاپرک اعالم شد. از این رو پیش بینی می شود دست کم در نیمه 
نخست سال جاری تعداد فروشگاه های بســیار زیادی صاحب نماد اعتماد به 

عنوان جواز اولیه کسب شان شوند.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به ســتاد، سیستمی برای انجام 
معامالت دستگاه های اجرایی )خرید و مزایده( در بستر وب است. این سامانه، 
دستگاه های اجرایی خریدار را قادر می سازد تمامی مراحل از درخواست خرید تا 
پرداخت وجه را به  صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند. 
همچنین دستگاه های اجرایی مزایده گذار نیز کلیه مراحل برگزاری مزایده دولتی 
از ثبت یک مزایده تا دریافت وجه را در بستر اینترنتی انجام خواهند داد. وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک ها، ارگان های تعاونی دولت، دیوان محاســبات، 
مرکز اصناف و امور بازرگانان، شــرکت های بیمه، مرکز شــماره گذاری کاال 
و خدمات، ســازمان های خریدار، مرکز صدور گواهی دیجیتال، شرکت های 
حمل و نقل و فروشــندگان کاال از جمله بخش هایی هستند که سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت با آنها در تعامل اســت. معامالت کوچک، متوسط و بزرگ 
)عمده( هم تمام معامالت تحت پوشش ستاد را شامل می شوند. گسترش هرچه 
بیشتر این ســامانه، افزایش تعداد تامین کنندگان و همچنین تعداد معامالت و 

وجوهی که در فضای وب جابه جا می شود، در سال جدید قابل پیش بینی است.
استفاده از امضای الکترونیکی برای دســتگاه های اجرایی در حوزه کاربری 
سامانه ســتاد نیز الزامی بوده و الزم است تمامی اشخاص دارای صالحیت در 
فرآیند خرید و مزایده از قبیل مقام مسوول ســازمان خریدار، کارپرداز، مقام 
تشخیص، انباردار، ذی حساب و عامل ذی حســاب و مامور فروش نسبت به 
اخذ گواهی الکترونیکی امضا مطابق مقررات اقدام کنند. از این گذشته، یکی از 
موضوعات اساســی که تکلیف آن باید در سال جاری مشخص شود، موضوع 
ایجاد مرکز ریشــه دوم توسط وزارت کشور است. این در حالی است که مرکز 
دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه به عنوان باالترین مرکز صدور گواهی در 
ساختار سلسله مراتبی مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران، فعال و وابسته به 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. از سوی دیگر، وزارت کشور و به نیابت از 
آن، سازمان ثبت احوال برای صدور گواهی امضا روی کارت های ملی هوشمند، 
درصدد راه اندازی مرکز ریشــه جداگانه ای است. این در شرایطی است که با 
توجه به فراگیر شــدن کارت های ملی هوشمند طی ســال جاری، باید تکلیف 
این موضوع روشن شــود. این اختالف نظر از آنجایی به وجود آمده که در ماده 
46 برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال مکلف شده با همکاری دستگاه های 
ذی ربط همراه با تکمیل و اصالح پایگاه اطالعات هویتی نسبت به صدور گواهی 
امضای الکترونیکی اقدام کند اما قانون به روشــنی بیان نکرده که گواهی امضا 

توسط این سازمان صادر شود یا از ارگان ذی صالح دیگری دریافت شود 

گزارش
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اندازه که فناوری اطالعــات در ایران متولیــان مختلف دارد، همان 
ارتباطات تنها در وزارت ICT خالصه شــده است. هر چند اینجا 
هم نهادهای تاثیرگذار پیدا و پنهان متعددی وجود دارند که گاه پیشرفت کار را 
بسیار مشکل می کنند. تلفن ثابت و همراه در ایران کمی بیشتر از اینترنت، آزادی 
عمل دارد و البته همین موضــوع، چالش های متعددی را برای آن فراهم آورده 
است. چالش هایی که بســیاری از آنان، در کمتر از یک دهه اخیر آغاز شده اند و 
به هر دلیل و علت تاکنون الینحل مانده اند. ورود اپراتورهای جدید تلفن همراه 
و خصوصی سازی شــرکت مخابرات ایران را می توان سرمنشاء این چالش ها 

دانست.

آتشباردوطرفه
واگذاری پرحرف و حدیث بخشــی از سهام شــرکت مخابرات ایران به بخش 
غیردولتی گرچه به نظر می رســید به نقطه پایان رسیده اما با تغییر دولت دوباره 
به موضوع روز تبدیل شــد. وزیر جدید از همان روزهای نخســتین کاری خود، 
چالش جدیدی را با این شرکت بزرگ و زیرمجموعه هایش آغاز کرد. داستان با 
موضوع افزایش تعرفه های تلفن ثابت و همراه کلید زده شد اما ساده لوحانه بود اگر 
کسی تصور می کرد این پایان ماجراست. تعرفه تنها یک استارت بود که ماشین 
اختالف نظرها را به راه انداخت. در ماه های بعد، کل موضوع واگذاری شــرکت 
مخابرات و انحصاری که بازار ایجاد کرده، مطرح شد و کار به سیم مسی رسید. در 
اندک زمانی، آفند شخص وزیر با پدافند مخابراتی ها همراه شد و کار آن قدر باال 
گرفت که رگوالتوری هم به میدان آمد و بیاینه ای شدید داد. شرکت زیرساخت 
در این میان از مطالبات خود گفــت و اقدامات عملی انجام داد اما ناگهان در یک 
روز زمستانی همه چیز تمام شد. روز افتتاحیه نمایشگاه تلکام، خبر رسید نصراهلل 
جهانگرد به عنوان نماینده ســهام دولت به هیات مدیره شرکت مخابرات ایران 
خواهد رفت. این انتصاب چند روز بعد رسمی شد. جهانگرد در حالی که عضو نهاد 
ناظر این بخش )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( است، به مخابرات 
رفت و بعد از مدتی دعواها پایان یافت؛ بدون اینکه نتایج سخنان وزیر و ایرادات او 
به عملکرد بزرگ ترین اپراتور تلفن ثابت و همراه ایران مشخص شده باشد. با این 
حال از همین مشاجره روزهای نخست به خوبی مشخص شد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در دوره جدی قصد نــدارد موضوع نظارت را فراموش کند و 

رگوالتوری را به نهادی برای صدور مجوزهای مختلف، فرو کاهد.

فصلجدیدسریال
این روزها ســریال های غیرایرانی بســیاری بدون مجوز بین مردم دست به 
دست می شوند. ســازندگان این ســریال ها پس از نمایش هر قسمت ... روز را 
صرف ساختن ســری جدید آن می کنند و در این فاصله به ظاهر خبری نیست؛ 
اما در واقع داســتان در حال ساخت است. اسفندماه سال گذشته، به روال همین 
سریال جذاب و دیدنی، فصل جدیدی از داستان وزارت ICT و شرکت مخابرات 
ایران آغاز شد. در این ماه خبر رسید وزارتخانه، اعطای مجوز ارتقای شبکه تلفن 
همراه به نسل های باالتر برای اپراتورهای موجود را موکول به برقراری رومینگ 
ملی از سوی آنان کرده است. چند سال پیش مدیرعامل یک اپراتور محلی نقل 
می کرد وقتی برای برقراری رومینگ با همراه اول تالش کرده، جواب شــنیده 

است: »می خواهید یک نخود در آش ما بیندازید و در همه آن شریک شوید؟« با 
گذشت ســال ها از آن زمان، به نظر می رسد نگاه همراه اول به این موضوع تغییر 
چندانی نکرده و این اپراتور مســلط همچنان تمایل ندارد شبکه ای را که در طول 
19 سال ساخته و به گستردگی پوشش آن می نازد، به راحتی در اختیار دیگران 
و به خصوص رقبا قرار دهد. در همین حال، مســاله فلت شــدن شماره های این 
اپراتور و پس از آن امکان تغییر اپراتور بدون نیاز به تغییر شــماره، موضوعاتی 
هستند که در سال جاری باید منتظر برخاستن سر و صدا از پیرامون آنها بود. اما 

در مقابل، همراه اولی ها و مخابراتی ها نیز چندان دست شان خالی نیست.

بازگشتنظارت
هشت ســال قبل را در حوزه ارتباطات می توان سال های تعطیلی نظارت نامید. 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از هر وظیفه دیگری در این 
سال ها به اعطای مجوز برای فناوری های جدید و قدیمی پرداخت. مجوزهایی 
که خود بعدتر به دردســرهایی در این حوزه تبدیل شدند. اکنون دولت یازدهم 
مشکالت فراوانی برای بازگرداندن نظارت به بخشی دارد که هشت سال به نبود 
نظارت عادت کرده است. اما در مقابل، این شرکت های خصوصی، نیمه دولتی 
و دولتی هســتند که با میلیون ها مشترک خود تالش دارند امتیازاتی از این بازار 
پربهره بگیرند. در میانه مشــاجرات لفظی مخابرات و وزیــر، وقتی واعظی از 
بازگشت شبکه سیم مسی به دولت سخن گفت، مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران خیلی روشن و شفاف اعالم کرد اگر قرار بر بازپس گیری سیم  مسی باشد، 
باید همه مخابرات را دوباره دولتی کرد و بدین ترتیب نشان داد دستش چندان 
خالی نیست. او به خوبی می داند »جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود«. در 
کنار پوررنجبر، دیگر مخابراتی ها همچنان در گوشه و کنار از زیان ده بودن تلفن 
ثابت با شرایط و تعرفه های فعلی سخن می گویند. هرچند به خوبی می دانند از نظر 

انجام تعهدات، در وضعیت عالی قرار ندارند.
بر اساس قانون برنامه چهارم توســعه، در پایان این برنامه ضریب نفوذ تلفن 
ثابت باید به 50 درصد می رسید اما این عدد همچنان زیر 40 است. از سوی دیگر 
در کل کشور تنها 200 هزار دستگاه تلفن همگانی وجود دارد که به معنی ضریب 
نفوذ 0.262 درصدی آن است و طبیعتا با استانداردها فاصله های بسیاری دارد. 

همچنین بر اساس پیوست چهارم پروانه شرکت مخابرات ایران، این شرکت تا 29 
تیرماه سال گذشته باید 29 میلیون خط تلفن ثابت به مشترکان واگذار می کرد که 
این رقم نیز محقق نشده است و در حالی که به گفته مدیران مخابرات در کل کشور 
بیش از چهار میلیون خط مازاد وجود دارد، همچنان حدود 200 هزار مشترک در 
نوبت دریافت خط تلفن هستند. بدین ترتیب در سال جاری باید منتظر اختالف 
نظرها در این زمینه بود. موضوع انحصار ارائه خدمات نســل ســه و وضعیت 
خدمات دهی اپراتورهای تلفن همراه نیز امسال مساله ساز خواهد بود. موضوعاتی 
که دیگر همراه اول در آنها تنها نیست و سایر اپراتورها نیز وارد گود خواهند شد؛ 
سایرینی که در سال گذشــته تالش کردند با سکوت کامل دامن خود را از آتش 

اختالفات دور نگه دارند 

ارتباطات در سال 93 به کدام سو می رود

سالی برای حل اختالفات

موضوع انحصار ارائه خدمات نسل سه و وضعیت 
خدمات دهی اپراتورهای تلفن همراه امسال مساله ساز خواهند 
بود. موضوعاتی که دیگر همراه اول در آنها تنها نیست و سایر 
اپراتورها نیز وارد گود خواهند شد

مینا راستی

گزارش
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سال گذشته برای بازار خصوصی ایران در زمینه فناوری اطالعات اگر 
و ارتباطات سال ترمیم بود، ســال جاری را برای این بازار به شدت 
مشــتت و مضمحل می توان سال تثبیت به شمار آورد. طی این سال آن دسته 
از دوندگانی که خســته از بحران های اقتصادی یک دهه اخیر جان ســالم به 
در برده اند، خواهند کوشــید با تکیه بر ریشــه های خود در بازار یا مهاجرت 
به فناوری های نو از ورطه ســقوط کامل نجات پیدا کنند. در این میان نه تنها 
مشکالت داخلی همچون اقتصاد آســیب پذیر، قوانین خلق الساعه و توسعه 
شرکت های فرادولت یکی از مشــکالت بخش خصوصی فناوری اطالعات 
ایران است، بلکه از ســوی دیگر حرکت سریع فناوری نیز موجب شده است 
بسیاری از بازیگران ســنتی تر این بازار دیگر از کانال های پیشین خود کسب 

درآمد نکنند. 
نحوه مواجهه شــرکت های بازیگر در پنج شاخه ســخت افزار، نرم افزار، 
اینترنت، ارتباطات و دیجیتال با این موارد تاکنون به رغم دارا بودن تشابهاتی 
در جزییات، بسیار متمایز بوده است که نه تنها از تنوع تجارت و کسب کار این 
بازارها که حتی از تفاوت دیدگاه و طرز فکر مدیریتی در آنها ناشــی می شود. 
از همین رو شاید یکی از معدود  شیوه های تحلیل این بازگشت خوش بینانه به 
بازار، همین تفکیک حوزه های فناوری اطالعات به زیرمجموعه هایی باشد که 

در ذات و  اجرا بسیار متفاوتند. 

سختافزار
در سال های اخیر بســیاری از بازیگران کلیدی بازار ســخت افزار به کل از 
این عرصه خارج شده یا آن دســته که باقی مانده اند بسیار تضعیف شده اند. 
دلیل این تضعیف را می توان در وجوه متفاوتی جســت وجو کرد. بدون شک 
کاهش قدرت خرید مردم در عصر تــورم، باال رفتن قیمت دالر، تالطم بازار 
و طرح های ضربتی همچون شــبنم بســیار به این بخش از تجارت فناوری 
لطمه زدند که لطمه مســتقیم بود. بیشــترین دامنه لطمه را می توان روی دو 
بخش سنتی تر این بازار دید، یعنی بخش ســخت افزار رایانه رومیزی و البته 

ماشین های اداری. 
این بخش ها با افول تجارت و فناوری خودشــان ناگزیــر با پدیده تغییر 
ذائقه خرید مردم و گرایش فناوری رو به رو شــدند که بسیار به بقای آنها 
ضربه زد. در ســال جاری خوش بینانه ترین تحلیل های اقتصادی هم حکم 
می کند که ســخت افزاری ها همچنان با بازاری آســب پذیر ولی دست کم 
کم تنش تر روبه رو باشــند، ضمن آنکه بازیگران سنتی تر این بازار رضایت 
داده اند با حفظ نام و نشــان خود اندک اندک به سمت بازارهای مدرن تر 
مانند تبلت یا تا حدودی گوشی های هوشــمند مهاجرت کنند. نمونه های 

موفق این دگردیسی را می  توان در مادیران و البته سازگار ارقام دید.

نرمافزار
ورشکستگی دولت پیشــین در بودجه های اخیرش تاثیر سرنوشت سازی بر 
آینده بازار نرم افزار ایران گذاشته  است چراکه این بخش از بازار به طور ذاتی 
از داشــتن بازار مصرف کننده نهایی در کشوری فاقد تعهد به قانون مالکیت 
معنوی، محروم اســت و از همین رو بازار دولت یا دستگاه های مربوطه تنها 

بخش باقیمانده با این رویکرد در زمینه نرم افزار است. در چنین تحلیلی باید 
پذیرفت کاهش نقدینگی دولت نه تنها بســیاری از شرکت های نرم افزاری 
را از توســعه باز می دارد بلکه در عین حال عدم تحقق بسیاری از پروژه های 
تعریف شده در میانه این بحران هم باعث شده است شرکت  های نرم افزاری 

با چالش هایی عمیق مواجه شوند. 
رویکرد مواجهه شــرکت های نرم افزاری هم در ایــن زمینه متفاوت بوده 
اســت. برخی از آنها برای گریز از محدودیت ها به بازار سرمایه پناه برده اند 
و برخــی هم در برابر این جریان به بازارهــای کوچک تر مهاجرت کرده  و به 
جای دولت به ســراغ اصناف رفته اند. البته برخی از نمایندگان برگزیده این 
بازار هم درایت آن را داشــته اند که با حضور در بافت پروژه های ملی خود را 
تبدیل به عنصری کلید ی  کنند که حذف آنها از پروژه های در میان راه مانده 
تقریبا غیرممکن است و حتی ابزارهای سیاست ســازی را هم در اختیار آنها 
می گذارد. به هر جهت ســال جاری برای نرم افزاری ها نیز سال مهاجرت به 

راه حل به جای محصول است.

اینترنت
سایه سنگین دولت و فرادولت را بر سر بازار اینترنت ایران می توان به راحتی 
احساس کرد. حضور مخابرات و وایمکس های دو اپراتور موبایل در این بازار 
اثبات می کند دیگر بازار اینترنت پرسرعت در ایران فقط عرصه چالش میان 
رگوالتوری و بخش خصوصی نیست و باید پذیرفت سایر اهرم های قدرت و 

اقتصاد کشور هم در این بازار وارد شده اند. 
رویکردهای دولت در این زمینه نیز در مرز آشــوب تمام به ســر می برد 
و نه تنها شــرکت ارتباطات زیرســاخت همچنان در عمــل، انحصار ورود 
زیرساخت به کشور را دارد بلکه ســازمان تنظیم مقررات نیز با دست بردن 
در قوانین مربوط به اینترنت موبایل، تعرفه های ناشــی از میزبانی در ایران و 
حتی تخفیفات اینترنت، وارد فضاهایی شده که کم و بیش رنگ و بوی سیاسی 
به خــود گرفته اند. با این وجود همچنان بخش اینترنت ناشــی از یک عطش 
بی وقفه داخلی از معدود بخش هایی اســت که در ایران توســعه یافته و در 
ســال جاری نیز به رغم کیفیت اندک و قیمت نامناســبش باز هم این بخش 
رشــد خواهد کرد. بازیگران خصوصی اش هم در سال 93 ناگزیرند بیاموزند 
اینترنت خود محصول نهایی نیست و سرویس های ارزش افزوده باید بر این 

بستر راه اندازی شوند.

ارتباطات
بدون شک در سال جاری سرانجام ســایر دوندگان دو ماراتن ارتباطی ایران 
یعنی همراه اول و ایرانسل نیز پس از ســال ها راهی می شوند و باالخره رایتل 
هم که فقط توانســته چند قدمی در ارائه سرویس های نسل سوم موبایل جلو 
بیفتد از بازار انحصاری خودش محروم شــود. حقیقت این اســت که اپراتور 
سوم در تمامی این ســال های اخیر زیر چتر دولت یا سازمان تامین اجتماعی 
نتوانسته  است حتی بخشــی از بازار تشنه اینترنت همراه کشور را هم آبیاری 
کند. در این میان برای ربودن گوی رقابت همراه اول از دســتان رنجور رایتل 
همراه اول چند قدم جلوتر اســت. طی یک ســال اخیر این اپراتور توانست بر 

سال آینده برای بخش خصوصی فناوری اطالعات ایران چگونه خواهد بود

فراتر از ترمیم،  به سوی تثبیت

آرش برهمند

گزارش
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موج سیم کارت های اعتباری ایرانســل غلبه کند و رهاشده از بند دولت در 
شاخه هایی همچون سرویس های سازمانی و خدمات ارزش افزوده فعال شده 
اســت. غلبه همراه اول بر ســاختار تهاجمی ام تی ان را می توان در مولفه هایی 
همچون میانگین درآمد از هر مشــترک )ARPU(  و البتــه حجم تبلیغاتش 
روی ســرویس های افزوده دید. این اپراتورها با ارائه سرویس های وایمکس 
کوشــیده اند در بازار اینترنت پرسرعت و اپراتوری آن صاحب تجربه شوند 
ولی در این زمینه نیز الجوردی پوشــان با داشتن یک تجربه ملموس از نسل 
چهارم روی مبین نت اندکی جلوترهســتند . باید منتظــر ماند و دید الگوی 
بین المللی ایرانسل در این زمینه غلبه خواهد کرد یا توان مدیریتی و پوششی 

باالتر همراه اول.

دیجیتال
بازار دیجیتال در سالی که در پیش اســت همچنان در سیطره گوشی های 
هوشــمند و پســرعمو های پیروزمندشــان یعنی تبلت هــا خواهد بود. 
حوزه هایی مانند تلویزیون و ابزارک های دیگر کوشــیده اند با رســیدن به 
انقالب هایی ماننــد تلویزیون های خمیده ، وضوح چهار هزار و فناوری های 
ارتباطــی از نزول بازار تلویزیــون در قیاس با ســایر حیطه های دیجیتال 
جلوگیــری کنند ولی آنچــه در 12 ماه اخیــر رخ داده همچنــان اثبات 
می کند که قدرت خرید ایرانی ها دیگر کفاف عطش بی دلیل شــان را برای 
فناوری های تصویری ندارد. در مقابل بازار تلفن همراه تنها بازاری اســت 
که نه تحریم، نه قاچاق، نه رکود و نه حتی تورم نتوانســته  اســت به حجم 

فروش آن لطمه بزند. 
دیگر هیچ کمپانی ای در جهان نیســت که نداند ایرانی ها در هر بحبوحه ای 
باز هم برای پیشرفته ترین و گرا ن قیمت ترین گوشی های هوشمند سر و دست 
می شکنند و غیاب سرویس های مدرن مخابراتی و اطالعاتی هم هیچ تاثیری 
بر این خواهش نفســانی آنها ندارد. وسوســه بازار ایران را باید چنان برای 
شرکت های خارجی جدی گرفت که بدون شک در سال جاری با تزریق نسل 
سوم به عمق شریان مخابراتی کشور هر شرکتی بیرون از این بازار باشد لقمه 

چربی را از دست خواهد داد؛ حتی نوکیا زیر پوتین مایکروسافت. 

بازارهایجدید
فارغ از همه این حوزه ها بــازار فناوری ایران در همین نیمه نمی که از باران 
امید دولت جدید خورده اســت باز هم در ســال آینده شاهد رشد و تکثیر 
انبوه اســتارت آپ هایی خواهد بود که خودانگیختــه تا گلخانه ای در بازار 
فناوری رشــد می کنند و در جســت وجوی مفری برای ماندگاری و ادامه 

بقا هستند.
عمده این شرکت های جوان را می توان در چندین زمینه اینترنتی و موبایلی 
جســت وجو کرد که شــاید مهم ترین آنها تولید کنندگان و عرضه کنندگان 
نرم افزارهای همراه و البته مدیران فروشــگاه های اینترنتی باشــند. در این 
زمینه می توان به چندین مثال موفق در توزیــع نرم افزارهای موبایل از کافه 
بازار و مایکت گرفته تا حتی سیبچه و موارد دیگر اشاره کرد. در تولید نیز انبوه 
استارت آپ های دانشــجویی و حتی دانش آموزی هستند که برخی تا زمینه 
تولید و عرضه نرم افــزار برای اپراتورهای همراه هم پیــش رفته  اند و بعضا 
ایده های خود را دنبال کرده اند؛ از آشپزی و شبکه اجتماعی گرفته تا حتی مد 
و شــبکه های ارتباطی. این طیف در سال جاری با چالش عبور از فضای آی تی 
و رسیدن به بازارهای صنایع دیگر رو به رو هستند؛ امری که تاکنون در انجام 

آن ناموفق بوده اند.
در زمینه فروشــگاه های اینترنتی هم می توان به دیجی کاال، البسکو و چاره 
اشــاره کرد که در کنار هزاران فروشــگاه مجاز و غیرمجــاز دیگر هرچند 

از مزیت هــای پرداخت اینترنتی بهره مند شــده  اند اما هنوز در ســال 93 با 
معضالت فرهنگی و زیرساختی جدی مواجه هستند. در زمینه فرهنگی هنوز 
مشــتری واقعی در سطح و حجم محدودی به فروشگاه آنالین اعتماد می کند 
و در زمینه زیرســاختی معضل پســت و چالش پیک های موتوری به عنوان 

زیرساخت تحول حل نشده است 
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میزگرد

در میزگرد آینده بانکداری الکترونیکی مطرح شد

مشکالت یک نظارت دیرهنگام

مهرک محمودی

میزگرد بررسی وضعیت بانکداری الکترونیکی در ســال 93 داستان بلندی دارد، عالوه  بر 
اینکه به دلیل مشغله کاری مدیران بانکی برگزاری اش یک بار به تاخیر افتاد، به دلیل تاخیر 
در انتشار سالنامه نیز برخی از سمت های حاضران در این میزگرد تغییر کرد؛ زمانی که قرار 
شد با مدیران بانکی برای بررسی و پیش بینی روند بانکداری الکترونیکی طی سال 93 دور 
یک میز بنشینیم، به دلیل اینکه مدیران راحت تر یک جا جمع شوند دفتر شاپرک را پیشنهاد 
دادیم و مدیرعامل شــاپرک در آن زمان، سامان قطبی، پیشنهاد ما را پذیرفت اما هر چند با 
مهمان نوازی پذیرایمان شد و به ما خوشامد گفت ولی به دلیل جلسه ای دیگر میزگرد را ترک 
کرد. حال که از آن زمان گذشته به نظر می رسد خودش می دانسته به زودی از شاپرک می رود 
و جایش را به یک دوســت قدیمی می دهد؛ محسن قادری آن زمان معاون فنی شاپرک بود 

و به جای ســامان قطبی در میزگرد حاضر شد و به سواالت ما پاسخ داد. هر چند او هم اکنون 
مدیرعامل شاپرک است اما به دلیل اینکه آن زمان معاون فنی شاپرک بود ما در طول میزگرد 
از سمت سابق وی اســتفاده کردیم. داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی، عبدالحمید منصوری عضو هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش، جعفر 
مرتضویان مدیر سامانه های پرداخت شــرکت ملی انفورماتیک، نیما امیرشکاری مدیر 
گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشــکده پولی و بانکی و محسن قادری در طول برگزاری 
این میزگرد هر کدام به بررسی بخشــی از مشکالت و افق های پیش  روی نظام بانکداری 
الکترونیکی پرداختند. تقریبا تمامی آنها هم نظر بودند که امســال می تواند نقطه عطفی در 

نظام بانکداری الکترونیکی ایران باشد. متن کامل میزگرد را می توانید در ادامه بخوانید:
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شــماوضعیتبانکداریالکترونیکیرادرسالگذشتهچگونه
برآوردمیکنید؟

عبدالحمیدمنصوری،عضوهیاتمدیرهشرکت
کارتاعتباریایرانکیش:در 10 سال اخیر که به 
سال 92 ختم می شود میان بازیگران نظام پرداخت 
رقابت عجیبی در مورد افزایش کمی ابزارهای نظام 
پرداخت وجود داشــت تا از این طریق بتوانند سهم 
بیشــتری از بازار را به دست آورند و تقریبا ما شــاهد این روند از ابتدای 
پیدایش نظام های پرداخــت بودیم و این رقابت کمــی میان بازیگران 
مختلف نظام پرداخت در سال 92 نیز همچنان وجود داشت؛ به  گونه ای 
که هر یــک از بازیگــران نظام پرداخت بــا انواع ترفندهــای رقابتی 
می خواستند بیشترین سهم را در بازار به  دست آورند. در کنارش شاهد 
مباحث کیفی هم هســتیم، رگوالتوری و بانک مرکزی سعی کرد در سال 
گذشته اســتانداردها را تدوین کند، در سال 92 شاپرک تثبیت شد و به 
نقطه قابل قبولی رسید و با توجه به تمام اشکاالتی که وجود دارد در شرایط 
فعلی از نظر من به نقطه خوبی رسیده و توانستیم روزهای پایانی سال را با 
کمترین عارضه طی کنیم. البته این تفکر شــتاب در رشد کمی هنوز میان 
بازیگران نظام پرداخت وجود دارد اما انتظار داریم ســال 93 نگاه به این 

بازار تبدیل به یک نگاه کیفی شود. 
توجه باشــید ما در نظام  پرداخت مان سرویس هایی داریم که هیچ  کس 
ندارد مانند انتقال کارت به کارت، و تقریبا مشــکالت و عارضه هایی در 
نظام پرداخت ما ایجاد می شود که در ســایر نظام های پرداخت نیست، 
مانند دالیل وجودی شاپرک؛ ایجاد شاپرک سه دلیل داشت یکی وجود 
پایانه های تکراری و دیگری حذف کارمزد و واریز آنی. این مشــکالت 
در کشــورهای دیگر پدید نیامد، برای تمام این مشــکالت و عارضه ها 
آیین نامه های بانک مرکزی را داشــتیم، علت شکل گیری شاپرک اجرا 
نشــدن بخشــنامه های بانک مرکزی بود و حتی نگــران این بودیم که 
شــاپرک نتواند بازار را ســامان دهد. اما با پیگیری و فشــاری که بانک 
مرکزی آورد سال گذشته شــاپرک به نقطه قابل قبولی رسید و برخی از 

مشکالت این بخش را برطرف کرد.
فکرمیکنمسالگذشــتهبانکمرکزیبیشترینتمرکزشرا
روینظارتبرسیســتمهایبانکداریالکترونیکیگذاشت،با
توجهبهبرنامههایکاریبانکمرکزیاینرگوالتورپولیوبانکیتاچه
حددراینزمینهموفقبودوبرنامهاصلیبانکمرکزیرادرسالگذشته

چهمیدانید؟
داوودمحمدبیگی،مدیرادارهنظامهایپرداخت
بانکمرکزی:سال 92 دو هدف اصلی داشتیم: یکی 
بحث ثبات ســرویس ها و ارتقای کیفیت و دیگری 
بحث ارتقای امنیت در حوزه پرداخت بود. البته در 
کنار ایــن موارد راه اندازی ســرویس های جدید یا 
آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز برای سال های آتی نیز در دستور 
کار بانک مرکزی قرار داشت. در اسفند سال گذشته حجم تراکنش های 
شتاب و شــاپرک به 108 میلیون تراکنش در روز رسید و همان طور که 
آقای منصوری گفت در روزهای پایانی ســال ما کمترین مشــکل را در 

مقایسه با سال های گذشته داشتیم. 
در اسفندماه گذشــته با وجود اینکه تقاضای مردم به بیشترین حد خودش 
نسبت به تمام ســال  رسید، با مشکالت کمی مواجه شدیم. در سال گذشته 
بنا داشــتیم SLA خدمات بانکی را ارتقا دهیم و این موضوع را به بانک ها نیز 
اعالم کردیم و تا اردیبهشت ماه به بانک ها فرصت دادیم تا میزان سرویس و 

تجهیزات شان را با تعداد مشتریان و کارت هایی که صادر می کنند، منطبق 
کنند. البته این از قبل نیز در دستور کارمان بود، اگر بانکی باالی 97/5 درصد 

تراکنش موفق داشت از هزینه مغایرت یا تراکنش ناموفق معاف بود. 
اما برای اینکه بانک ها از برخی از خأل ها فــرار نکنند تا حدودی این روند 
را تغییر دادیم، در اصل پروسه بررســی مغایرت ها را ساعتی کردیم؛ در 
گذشته میانگین میزان تراکشــن ها محاسبه می شد و برخی از بانک ها در 
ســاعات پیک میزان مغایرت هایشــان باال بود اما در طول روز تراکنش 

ناموفقی نداشتند. 
در سال 93 دیگر برای محاســبه تراکنش های ناموفق به طول روز نگاه 
نمی کنیم، به زمان های مغایرت و بار ترافیکی شــبکه نگاه می کنیم و این 
بارترافیکی را به سه بخش میان باری، کم باری و پرباری تقسیم کرده ایم. 
در زمان های کم باری اگر بانکی تراکنش ناموفق داشــته باشــد هزینه 
کمتری می پردازد اما اگر در زمان پرباری بانکی تراکنش ناموفق داشته 
باشــد باید هزینه بیشــتری بپردازد. این یکی از اقداماتی بود که از سال 
92 آغاز شــد و به بانک ها فرصت دادیم تا از اردیبهشت ماه امسال آن 
را اجرایی کنند. تمامی  اینها نشــان دهنده این است که بانک  مرکزی به 

دنبال باال بردن سطح ارائه خدمات است. 
کار دیگری که در ســال 92 شــروع و از فروردین ماه اجرایی شــد، 
موضوع پرداخت هزینه مغایرت به مشــتریان بانک هاست. هزینه ای 
در بانک مرکزی تاســیس شــده کــه منابع این صنــدوق از جریمه 
تراکنش های ناموفق تامین می شود و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 
باید به افــرادی که به مغایرت برخورد می کنند، خســارت پرداخت 
شــود و این خســارت از منابع این صندوق تامین می شود. تمامی اینها 
نتیجه ثبات و کیفیت ســرویس اســت، به اعتقاد من اعــداد و ارقام 
کامال نشــان دهنده این اســت که اتفاقاتی که در بانک مرکزی افتاد 
و تعاملی که ایجاد شــد توانست در مقایسه با ســال 91 ارتقای سطح 

سرویس دهی را نشان دهد. 
در ســال 93 با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شده، قطعا وضعیت ما 
در بخش ارائه خدمات بهبود خواهد یافت. در حوزه امنیت نیز در ســال 
گذشــته پروژه نماد را پیش  بردیم و هم اکنون نیز تکمیل آن در دســتور 
کار قرار دارد. در شــرایط فعلی در چند بانک این امــکان وجود دارد تا 
بتوانند از طریــق امضای الکترونیکی احراز هویت کنند، اجرایی شــدن 
آن ارتقای امنیت تراکنش های بانکی را به دنبال خواهد داشــت. در سال 
93 برنامه مان این است که این موضوع را گسترش دهیم. تاکنون در دو 

حوزه امنیت و ثبات سرویس ها اقدامات خوبی انجام شده است. 
درپایانســالباتوجهبهبرنامههاییکهبرایشــاپرکریخته

شدهبود،آیاشاپرکبهاهدافخودرسید؟
محســنقادری،معاونفنیشــاپرک:جا دارد به 
بانک مرکزی تبریــک بگوییم، اگر نگاه کنیم متوجه 
می شــویم در کل وزارتخانه ها و سیســتم هایی که 
موجود است، پیشرفتی که در سیستم بانکی صورت 
گرفته در جای دیگری انجام نشده و این پیشرفت نیز 
بدون حمایت بانک مرکزی امکان نداشــت. کارهای بسیار خوبی انجام 
شــده  اســت،  مهم ترین اتفاقی که افتاده، فرهنگ اســتفاده از بانکداری 
الکترونیکی اســت، این خیلی مهم تر از راه اندازی سیســتم های متفاوت 
اســت، اگر 10 سیستم هم راه  بیفتد اما فرهنگ اســتفاده از آنها به  وجود 

نیاید، زیاد مهم نیست. 
زمانی ما بــه  خاطر انجام شــدن 50 تراکنش در مــاه روی پایانه های 
فروش خوشــحال می شدیم، در چند ســال اخیر بیشتر تراکنش ها روی 
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دستگاه های خودپرداز بود و بیشــتر فعالیت های مردم بر پایه پول نقد؛ 
هم اکنون روند برعکس، و بیشــتر حجم تراکنش ها روی پایانه ها منتقل 
شده است. در اصل کاربر به سیســتم اعتماد کرده و این سیستم از سطح 

امنیتی خوبی برخوردار است. 
بانک مرکزی به تدریج چارچوب ها را مشــخص کرد و استانداردها را 
تدوین، به تدریج به سمت اخذ کارمزد از پذیرندگان نیز حرکت کرد و 
آخرین قدم در این زمینه برداشــته  شد. بسیاری معتقد بودند شاپرک 
سال اول زمین می خورد اما خوشبختانه جایگاه خوبی پیدا کرده  است و 
انشاءاهلل با پروژه های پیش  رو و با توجه به برنامه هایی که برای موبایل 
پیمنت در نظر گرفته شده است، می توانیم منتظر باشیم استفاده از پول 
نقد به حداقل خودش برســد. البته با توجه به باال رفتن سطح انتظارات 
مردم باید منتظر ارتقای سطح کیفی خدماتی که بانک ها به مردم ارائه 
می دهند نیز باشــیم. زمانی مردم برای گرفتن خدمات در بانک ها یک 
ســاعت هم منتظر می ماندند اما االن بســیار زود معترض می شوند 
چون می دانند باید خدمــات بهتری دریافت کننــد. دیگر انتظارات 

باال رفته است. 
تاکنونتمرکــزصحبتدوســتانبرسیســتمهایپرداخت
الکترونیکیبودهاســت،امادوســتداریمفراترازسیســتم
پرداختالکترونیکیرانیزنگاهکنیم،وضعیتآنبخشچگونهاست؟

جعفــرمرتضویان،مدیرســامانههایپرداخت
شرکتملیانفورماتیک: قبل از اینکه به این سوال 
شما پاســخ گویم به دو موضوع که در صحبت های 
دوستان اشاره نشد، اشاره می کنم. البته این اشاره ها 
در سال جاری خودش را بیشــتر نشان خواهد داد. 
یکی از اتفاقــات مهمی که بــا حمایت بانک مرکزی صــورت گرفت، 
ساماندهی بخش پرداخت های خرد کشور است، بانک  مرکزی با علم به 
اینکه حرکت بانکداری در دنیا به ســمت مهاجــرت خدمات بانکی از 
کانال ها و ابزارهای سنتی- البته ســنتی به معنای فقط شعبه نیست بلکه 
ابزارهای الکترونیکی ســنتی را نیز دربر می گیرد- به ســمت ابزارهای 
جدید مانند موبایل اســت؛ اقدامات الزم در این زمینه را به عمل  آورده 
 اســت و با برنامه ریزی صورت گرفته امســال اولین فاز در مورد یکی از 

سامانه های آن اجرایی می شود. 
به نظر من این یکی از دســتاوردهای مهمی است که در سال 93 شاهد 
آن خواهیــم بود. یکی دیگر از اتفاقاتی که از ســال پیش آغاز شــد و 
امســال نیز به صورت جدی تر پیگیری می شــود، برنامه ریزی برای 
تولید سیســتم های کربنکینگ است. فکر می کنم در سال جدید تولید 
نسل جدید سیستم های کربنکینگ را شــاهد خواهیم بود. به نظر من 
این اقدام تحول بزرگــی را در حوزه های دیگر بانکداری ایجاد خواهد 
کرد، یکی از این اتفاقات سفارشــی کردن محصوالت اســت؛ یکی از 
تمایزاتی که بانک های ما با بانک های آن ســوی مرزها دارند- و این 
تمایز خود را در بانک های خصوصی بیشــتر نشان می دهد- شباهت 
زیاد محصوالت بانکی به یکدیگر است و اینکه محصوالت مطابق میل 
مشــتری تنظیم نمی شــود. در صورتی  که اگر بانکداری خصوصی ما 
بتواند محصوالتش را مطابق میل مشــتریانش ارائه دهد، پیشــرفت 
قابل توجهی خواهیم داشــت. من تصور می کنم بــا توجه به تغییراتی 
که در تولید محصوالت کربنکینگ روی داده، رســیدن به این مفهوم 

چندان مشکل نیست. 
در کنار این تغییراتی که بر بستر پرداخت های خرد روی داده  است، رشد 
بانکداری الکترونیکی در ســال جاری بیشتر از سال پیش خواهد بود. در 

عین حال باید به تحول دیگری که منشئش ســال پیش بود، اشاره کنیم 
و آن نقشــه راه است. همه دوستان متوجه هســتند تحولی که امروز در 
نظام های بین بانکی شاهدش هستیم به برنامه و نقشه راهی بازمی گردد 

که تقریبا 10 سال پیش تدوین شده بود.
10 سال پیش قبل از شــتاب بحث بانکداری الکترونیکی به شکل امروز 
مطرح نبود. اما آنچه االن در نظام بین بانکی از شتاب یا ساتنا، پایا، چکاوک 
و امضای الکترونیکی... ایجاد شــده زیرســاخت های مهمی بوده که در 
نقشه راه 10ساله پیش بینی شده بود. در نقشه راه آتی نیز تحولی را که در 
سایر کشورها در این حوزه اتفاق افتاده، شاهد خواهیم بود. مسیر حرکت 
10ساله آینده بانک مرکزی به طور اخص در حوزه نظام های الکترونیکی 
است؛ چه در حوزه داخل بانک مرکزی چه توسعه نظام های بیرون بانک 
مرکزی. پیاده ســازی این برنامه مبتنی بر یک نقشه راه طی 10 سال قدم 
به قدم صورت خواهد گرفت. بحث دیگر که بســیار مهم است، به رغم 

توسعه امنیت بحث کاشف است. 
کاشــف وظیفه راهبری و نظام مند کردن حوزه امنیت شبکه بانکی را بر 
عهده دارد. به نظر من توسعه نماد در سال 93 و گسترش کاربردهای آن 
و مراکز صدور گواهی الکترونیکی، همچنین تجهیز تمامی سامانه هایش 
به زیرســاخت امضای الکترونیکی یکی از مهم ترین اتفاقاتی اســت که 
در ســال 93 خواهد افتاد. اصوال چرا ما نمی توانیم بحث شخصی ســازی 

خدمات بانکی را دنبال کنیم؟ 
چون مشتری را نشناخته ایم؛ مشــتری ما مشتری یک بانک نیست، در 
نظام فعلی مشــتری هر کدام از خدماتش را از یــک بانک می گیرد. اگر 
بخواهیم رابطه مان را با مشــتری به نحوی تنظیم کنیم که عالقه مندی 
مشــتری و رفتار مشتری را پیش بینی کنیم، الزم است مشتری را به طور 
کامل در کل حوزه بانکی ردیابی کنیم. از اتفاقات مهم دیگری که از ســال 
قبل شــروع شد و سال 93 به نتیجه خواهد رســید، بحث نظام مدیریت 

اطالعات هویتی مشتریان بانکی است. 
طبــق برنامه ریزی های صورت گرفتــه در کنار اطالعــات پروفایلی 
مشتری بانک که این اطالعات در اختیار تمامی شبکه بانکی قرار خواهد 
گرفت، رفتار مشتری نیز نه تنها در حوزه خدماتی بلکه در حوزه خدمات 
بین بانکی ضمیمه آن می شود. رفتار مشتری در کل شبکه رصد می شود 
تا از این طریــق بانک بتواند نیازهای کامل یک مشــتری را تامین کند. 
اتفاق مهم دیگری که ســال 92 شروع شــد و 93 ادامه پیدا خواهد کرد، 
فتح بابی بود کــه در حوزه بانکداری مجازی صــورت گرفت. مرزهای 
بین بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی روشــن شد؛ مشخص شد 
بانکداری مجازی زیرســاخت های متفاوتی دارد، یکــی از آرزوهای ما 

توسعه بانک هایی بدون شعبه است...
البتهتالشهایاولیهبرایایجادبانکمجازیشکستخورد؟

بله متاسفانه به نظر من بخشــی از شکست ناشی از 
برداشت غلط این واژه بود، تصور اینکه ضرورتا حتما 
بانکداری مجازی یعنی بانکداری بدون شــعبه، این 
باز خودش نیاز به توصیف دارد اما آنچه شــاهدش 
هســتیم که به بانکداری مجازی اطالق   می شــود، 
یعنی تمام مولفه های این بانک شــکل مجاز دارد؛ اگر مشتری هست در 
شبکه مجازی است اگر نظام های بانکی اجراکننده اند، نظام های بانکی در 
شبکه های مجازی هســتند. پس در این مدل معماری، چیزی به عنوان 
ساختمان مشخصی که دفتر مرکزی بانک باشد، وجود ندارد. االن بیشتر 

به بدون شعبه بودن آن اشاره می شود. 

میزگرد
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ســال گذشــته در شــرکت ملی انفورماتیک روی بانک های مجازی 
کارهایی صــورت گرفت و فتح بابی شــد امیدواریم امســال قدم های 

مثبت تری در این زمینه برداشته شود.
بیشتردوستاندرصحبتهایشــانبهپروژههاییاشارهکردند
کهدرسال92شــروعشدهودرسال93بهنتیجهمیرسد،شما
میتوانیدبهپروژههاییاشــارهکنیدکهبهصورتکاملبهاتمامرسیده

است؟
نیمــاامیرشــکاری،مدیــرگــروهبانکداری
الکترونیکیپژوهشــکدهپولیوبانکی: سال 92 
اختتامیه ای بود بر نقشه راه 10ساله قبل؛ نقشه راهی 
که از سال 81 یا 82 شروع شــده بود و در سال 92 
قســمت های زیادی از آن اجرایی شــد. ساتنا، پایا، 
شاپرک و... همه نتایج و خروجی های آن نقشه راه 10ساله بودند. در این 
دوره زمانی به یکســری از رکوردها از نظــر مبالغ تراکنش ها و همچنین 
تعداد تراکنش ها دســت پیدا کردیم. کیفیت ســرویس ها را به حدی 
رســاندیم که در منطقه خودمان قابل قبول اســت، البته نمی گویم این 
کیفیت ها با ویزا و مســتر قابل رقابت هســتند اما تقریبا ساز و کارهایی 
فراهــم کرده ایم که در حد 97 درصد به باال برای مشــتری های ما قابل 
قبول است.  به جایی رسیدیم که نقطه اعتماد دولت در نظام بانکی شدیم. 
دولت هر طرحی کــه می خواهد اجرا کند اولین جایــی که فکر می کند 
می تواند به آنها اتکا کند، نقاط دسترسی بانکی است. طرح یارانه یا طرح 
سبد کاال یکی از این نمونه هاست. اعتماد را عالوه بر سطح مردم در سطح 
دولت هم توانسته ایم ایجاد کنیم؛ وقتی جایی کسی حاضر است پولی بابت 
سرویسی بدهد یعنی به آن سرویس اعتماد کرده است و این اعتماد را در 
دولت و مردم ایجــاد کرده ایم و نقطه عقب گــردی نداریم و نمی توانیم 

بگوییم از این پس اگر نشد دستی انجام می دهیم. 
تاکنون، دوستان بیشــتر به چیزهایی که اتفاق افتاد اشاره کردند اما باید به 
چیزهایــی که اتفاق نیفتاده نیز بپردازیم؛ به طــوری که هنوز لَنگ برخی از 
چیزها هســتیم. یکی از کلیدی ترین آنها نظام اعتبارسنجی است، حتی این 
نظام در نقشه  راه هم پیش بینی شــده  بود اما از جمله پروژه هایی بود که هر 
چند به آن پرداخته شد اما نتوانستیم ساز و کار مناسبی برایش تعریف کنیم. 
الزمه بسیاری از خدمات الکترونیکی این نظام است، باید بتوانیم مشتریان 
را طبقه بندی کنیم و به آنها اعتبار دهیم و باز الزمه چنین سیســتمی ارتباط 
بانکداری ما با ســایر ارگان هاســت. ارتباط با ثبت احوال، ثبت شرکت ها، 
ارتباط با بورس، ارتبــاط با راهنمایی و رانندگی و هر جایی که با زندگی های 

اعتباری مردم در ارتباط است. به نظرم این نقطه ضعف نظام بانکی است. 
االن نیز برخی از این کارها جزیره ای انجام شــده اما آن چیزی که یکپارچه 
باشد و ارگان های دیگر بتوانند ســرویس یکپارچه را رویش ایجاد کنند، 
وجود ندارد. بحث دیگری که مغفول ماند بحث سامانه چکاوک ویکپارچه 
کردن سیستم چک است، کشور ایران کشوری چک بیس بوده است، الگوی 
رفتاری مشتریان  ما به آمریکای شمالی قدیم نزدیک بود، این رفتار را قبل 
از انقالب از آمریکا اقتباس کردیم و بعد از انقالب، اروپایی عمل کردیم، در 
اکثر تجهیزات آمریکای شمالی قسمتی را برای نقد کردن یا شناسایی چک 
می بینید که در بانکداری ما کمرنگ شده بود، چون تجهیزات ما از جاهایی 
می آمد که به آن توجه نشده بود، االن سامانه چکاوک یکی از سامانه هایی 

است که می تواند مخاطب زیادی داشته باشد. 
بازار ما مبتنی بر چک اســت و باید بســترهای مبتنی بر آن  را تقویت 
کنیم؛ نکته ای که به نظر من قدم رو به جلوی بســیاربزرگی اســت. در 
سامانه های بین بانکی توانســتیم به خودکفایی برسیم، توانستیم سامانه 

ســاتنا را که یکی از پیچیده ترین ســامانه های آنی بین بانکی است، در 
داخل کشور بازنویســی و بدون اتفاق محسوسی جایگزین سامانه های 

قبلی کنیم.
بانکمرکزیباچهرویکردیســراغبانکداریالکترونیکیدر

سالجاریوسال93میرود؟
باید قبل از پاســخ دادن به سوال شــما چند نکته را 
مطرح کنــم؛ آن اعتمادی که آقای امیرشــکاری 
مطرح کردند، مصداق بارز سبد کاالیی بود که ما در 
سال گذشته اجرا کردیم، سبد کاال یکی از موضوعاتی 
بود که آذرماه سال گذشــته مطرح شد؛ روش های 
مختلفی در دولت مطرح شد تا بتوانند این کاال را در اختیار مردم بگذارند 
اما دیدیم شبکه بانکی کشور و شبکه شاپرک و شرکت های PSP توانستند 
در کمترین زمان ممکن و با بهترین و پایدارترین ســرویس و به شــکل 
ممکن این کار را انجام دهند، بدون اینکــه هزینه ای را به دولت تحمیل 
کنیم، حدود 15 میلیون خانوار در این سیســتم سبد کاال دریافت کردند. 
فقط برای اینکه ابعاد کار را متوجه شــوید یکسری آمار و ارقام می گویم: 
در خیلی از جلساتی که با دوستان شرکت می کردیم می گفتند برای ارائه 
این ســبد کاال کارت صادر کنیم، اگر می خواســتیم برای تمام خانوارها 
کارت صادر کنیم و هزینه صدور کارت هم دو هزار تومان باشــد، حدود 
30 میلیــارد تومان فقط هزینــه صدور کارت بود، حاال بحث شــبکه و 
ارتباطــات و... بماند، با همین امکانات موجود شــبکه بانکی خیلی خوب 
توانســت از وظیفه ای که بر دوشش گذاشته شــده بود، سربلند بیرون 

بیاید. 
برای اینکه بدانیم در ســال 93 به کجا خواهیم رسید، باید برنامه داشته 
باشیم، همان طور که دوستان گفتند نقشه راه گذشته بانک مرکزی تقریبا 

به نقاط پایانی رسیده به غیر از یکی یا دو پروژه مانند نماد. 
در سال گذشته انتشار الکترونیکی اوراق مشارکت را اجرایی کردیم، این 
پروژه نیز یکی دیگر از اهداف نقشــه راه قبلی را ترسیم کرد. قطعا در سال 
جاری هدف و برنامه ما این است که این کار برای کلیه اوراق منتشرشده 
در کشور اجرایی شــود و توسط سازمان ها و بانک های مختلف در اختیار 

مردم قرار گیرد. 
این سیســتم مزایای زیادی دارد، یکی از نگرانی هایی که همیشــه مردم 
داشتند، نگهداری این اوراق بود. اوراق همیشه بی نام هستند، از همین رو 
بحث چگونگی نگهداری و ســرقت مطرح می شود و مفاسد و خطراتی که 

به  همراه دارد این سیستم را پوشش می دهد. 
شــما بدون اینکه ورقه ای را تحویل بگیرید، صرفا با یک کدشناســه در 
سیستم تعریف می شــوید، کلیه سود و کوپن ها به حســابی که معرفی 
می کنید، واریز می شــود و مردم دیگر نیازی به مراجعه به بانک ندارند. 
این یکی از پروژه هایی است که در سال 93 تکمیل خواهد شد. همان طور 
که در ابتدای صحبتم خدمت تان عرض کردم در ســال 92 بحث اصلی 
ما ثبات ســرویس ها بود اما زیرساخت هایی را آماده کردیم. دوستان در 
صحبت های خود به بحث چکاوک اشــاره هایی کردند، این سامانه یکی 
از سامانه هایی اســت که اگر پیش بینی ها درست باشد تیرماه 93 نهایی 

خواهد شد. 
این سیســتم زمان کلر چک ها را کاهش می دهد و نظارت بانک مرکزی 
را نیز تقویت می کند و موجب بازگرداندن اعتبار به چک ها خواهد شــد. 
ما خودمان وضعیت چک های برگشــتی و نحوه استفاده ازچک ها را در 
جامعه می دانیم، متاســفانه آن اعتباری را که چک به عنوان اوراق بهادار 

باید در جامعه داشته باشد، ندارد. 
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هدف در این سیســتم برگرداندن اعتبار به چک است، در این سیستم بنا 
داریم با استفاده از ابزارها و سامانه هایی که بانک مرکزی طراحی خواهد 
کرد، زمانی  که مشــتری چکی را تحویل می گیرد، نسبت به صادرکننده 
و وضعیت چک مطمئن باشد؛ مشــتری باید بتواند استعالم های الزم را 
از سیستم بگیرد. این سیســتم هم اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد و به 

 زودی نهایی خواهد شد. 
در حوزه پرداخت های خرد نیز به سامانه سپاس اشاره شد، یکی از جاهایی 
که تاکنون مغفول مانده و بانک مرکزی به آن حیطه وارد نشده، نیز همین 
حوزه است. پرداخت های خرد همیشــه و همواره دغدغه ما بوده و یکی 
از دالیلی که اســتفاده وجه نقد را بین مردم توجیه می کند، پرداخت های 
خرد است. اگر بتوان پرداخت های خرد را به سمتی برد تا بدون اتصال به 
حساب و با اســتفاده از کارت این بخش از پرداخت ها انجام شود، مشکل 

این بخش نیز برطرف می شود. 
خوشــبختانه اجرایی کردن این پروژه از سال گذشــته آغاز شده و قصد 
داریم در نیمه دوم ســال 93 سامانه سپاس را با کمک شبکه بانکی کشور 
و شرکت هایی که در این حوزه وارد خواهند شد، راه اندازی کنیم. باید به 
تدریج ابزارهایی را در اختیار مــردم قرار دهیم تا دیگر به پول نقد نیازی 
نداشته باشند. در ســال 93 دو هدف دیگر را نیز دنبال خواهیم کرد و آن 

تقویت ابزارهای پولی است.
ما در بحث بازارهای پولی کار زیادی انجام نداده ایم اما کارهای بسیاری 
می توان در این بخش انجام داد. ابزارهای زیــادی را می توان در اختیار 
بانک هــا قرار داد که بتوانند کمبود منابع خودشــان را از این بازار تامین 
کنند، همین طور ارتباط بازار مالی و بورس و سایر بخش هایی که می تواند 
به نوعی فشار تامین نقدینگی و تعهدات را از دوش شبکه بانکی بردارد؛ از 
این طریق می توان بین بازارهای پولی و بازارهای مالی تعادل ایجاد کرد. 

بحث دیگر تقویت نظارت اســت، این موضوعاتــی که مطرح کردم در 
نقشه راه دیده شده است. در نقشــه راه 10ساله به این موضوع پرداخته 
شــده اســت که چگونه ابزارهای ارتباطی جدید می توانند به کل شبکه 
بانکی کشــور کمک کنند تا یک بانک مرکزی مــدرن و نظام بانکداری 

مدرن ایجاد کند.
آقایمحمدبیگیبهنقشهراهاشارهکردند؛سال93کدامبخش

نقشهراهبهنتیجهمیرسد؟
صحبت در این مورد شــاید زود باشد، ما در آخرین 
گام از پروژه نقشه راه قرار داریم. بر اساس مستندات 
موجود باید مناسب ترین مسیر استقرار را شناسایی 
کنیم، امیدواریم تا پایان اردیبهشــت ماه به شــکل 
اجرایی برســد. تصویر دقیقی هنــوز وجود ندارد تا 

بتوانیم پیش بینی کنیم.
آیانقشهراهازپایانخردادماهگاماجراییاششروعمیشود؟

مرتضویان:شروع فاز پنجمش اردیبهشــت ماه است و تقریبا بر اساس 
برنامه خود پروژه آخر خردادماه تمام می شود.
ازهمانزمانفازاجراییاشآغازمیشود؟

اگر همه چیز به طور صحیح پیش  رود، تصورمان این 
است که شروع پیاده سازی نقشــه راه با ایجاد یک 
سازمان همراه اســت یعنی مجموعه ای که بتوان در 
طول 10 سال این پروژه را پیش برد. بعد از فاز پنجم 
کــه بحث توصیف نقشــه راه مطرح می شــود فاز 

دیگری هم وجود دارد و آن توصیف ســازمان اســتقراردهنده نقشه راه 
است. 

این گام اولین گام شــکل دادن است. معموال نیز اســتقرار سازمان ها به 
تجهیزات و منابع و... بستگی دارد. هدف این است که در کوتاه ترین زمان 
ممکن این فاز طی شود. تدابیر اولیه صورت گرفته است. من فکر می کنم 

از اواسط سال 93 بتوان امیدوار بود که پیاده سازی نقشه راه شروع شود.
اتفاقامیخواستمبپرسمامسالاجراییمیشودیاخیر؟

مرتضویان:فکر می کنم اگر حتی کمی هم بدبینانه نگاه کنیم، طی ســال 
جاری شاهد شــروعش خواهیم بود چون یکی از موضوعات مهمی است 

که در دستور کار بانک مرکزی هم قرار دارد. 
شــاپرکســال93درچهفازیقرارمیگیردوچهبرنامههای

توسعهایخواهدداشت؟
طبق برنامه ریزی هــای صورت گرفته بازار باید به 
سمت استانداردهای بین المللی حرکت کند. یعنی 
پردازنده باید کارمزد بدهد، سرویســی می گیرد و 
باید بخشــی از هزینه اش را بپردازد. قدم بعدی نیز 
ســاماندهی تعداد دســتگاه های نصب شــده در 
فروشگاه هاست. برای چه باید هشت عدد پایانه فروش در یک فروشگاه 

نصب باشد؟ این یعنی هدر دادن سرمایه ملی. 
در نظر داریم حداکثر تعداد دســتگا ه های نصب شــده را در فروشگاه ها 
به دو دستگاه برســانیم. همین اقدام موجب می شــود دستگاه ها توزیع 
مناســب تری پیدا کند و پایانه های زیادی در فروشــگاه هایی که پایانه 
ندارند، نصب شــود. البته یکی از دوستان به نکته ای اشاره کردند و گفتند 
بیاییم شکست ها را بگوییم یا آنچه نکرده ایم، من اعتقاد ندارم آن پروژه ها 
را انجام نداده ایم بلکه به نظر من در زمان مناســبی انجام نداده ایم. یادم 

هست سال 82 اعتبارسنجی را شروع کردیم. 
به نظر می رســد زمان اجرای این فرآیند را اشــتباه تشــخیص دادیم، 
اساسی ترین استفاده اعتبارســنجی کارت اعتباری است، وقتی به دالیل 
مختلف کارت اعتباری هنوز در ایران جا نیفتاده و قوانین و چارچوب های 
آن مشخص نشــده، طبیعتا اعتبارســنجی نیز در داخل نظام بانکی جا 

نیفتاده است. 
یک جمله کوتاه در مورد صحبت های آقای قادری 
بگویــم؛ در حال حاضر یک روش ســنتی پرداخت 
داریم که اســکناس اســت و در کنار آن تنها روش 
الکترونیکــی ای کــه داریم کارت اســت، کارت 
اعتباری هم که هنوز فراگیر نشــده  است. اگر ابزار 
دیگری در اختیار مشتری قرار دهیم و حق انتخاب به وجود آوریم، آنگاه 
می توانیم بین ابزارهای مختلف مناسب ترین گزینه برای پرداخت را هم 

به پذیرنده و هم به مشتری پیشنهاد دهیم. 
اگر به مشتری بگویی شما ابزار کیف پول را در کنار کارت در اختیار داری، 
ابزار کیف پول کارمزد نــدارد،  از آن طرف هم پذیرنده بگوید چون قرار 
اســت من کارمزد دهم از ابزار کیف پولت استفاده کن. در صورت توسعه 

پیدا کردن ابزارهای مختلف بحث دریافت کارمزد منطقی تر می شود. 
قادری:البته الزم اســت بگویم کارمزد خواهد بود و باید باشد؛ چه کیف 

پول باشد چه نباشد. اصال نباید از کارمزد گذشت. 
مرتضویان:ما هم همین را گفتیم فقط به لحنی دیگر.

آقایمنصوریشــمادرابتدایمیزگردبــهبرخیازنقاطمثبت
کاریدرسالگذشتهاشارهکردید؛بهنظرتانآیاروندگذشته

میزگرد
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بایدادامهداشتهباشد؟
منصوری:بیشــتر بحث ها تاکنون بر سیاســت های بانــک مرکزی و 

کارهای بانک مرکزی متمرکز بوده و از همدیگر تعریف کرده ایم.
قادری:خب شما انتقاد کن.

من انتقاد نمی کنم، فقط برای اینکه بحث را به نحوی 
دیگر ادامــه دهیم: در صحبت هــای آقای قادری 
حذف کارتخوان های تکــراری دریافت کارمزد و 
ممنوعیت واریز آنی مطرح شد، مگر تمام اینها پیش 
از ایجاد شاپرک وجود نداشت؟ مگر آیین نامه های 
بانک مرکزی روی این موارد تاکید نکرده بود، پس چرا اجرایی نشدند؟ 
به دلیل اینکه ســازمان های نظارتی نتواسنتد کارشــان را انجام دهند، 
آمدیم ســازمان های مجری واگرا تشکیل دادیم، شاپرک تاسیس شد و 
االن در صحبت های آقای مرتضویان شــرکت کاشــف و شرکت های 
دیگری را می بینیم... من پیشنهاد می کنم بانک مرکزی یک بانک بزند و 
خیال همه را راحت کند. مثال بگوییم امنیت را هیچ کس رعایت نمی کند، 
پس یک شرکت درســت کنیم به اسم کاشــف و خودمان انجام دهیم. 

شاپرک خیلی کارها انجام داد.
قادری:مگر در خارج از کشــور شرکتی مثل شــاپرک نداریم؟ ویزا و 

مسترکارت عین شاپرک هستند.
منصوری:اما شاپرک ما یکی است.

قادری:من مخالفم.
وقتــی واحد نظارتی نمی توانــد وظیفه اش را انجام 
دهــد و مجری ها واگــرا می شــوند، باالجبار وارد 
عملیات می شــود. این تئوری سازمانی است. بحث 
تمرکز و عدم تمرکز هــم از همین می آید. اما تا کی 
این مسیر ادامه خواهد داشت. تا چه زمانی پدر قرار 
است بر بچه ها نظارت کند و بگوید اینجا بنشین و آنجا ننشین. در نتیجه 
رشــد نمی کنیم و یک جا می رسد که موجب رکود می شود. ممکن است 
در مقطعی حرکت مان خوب شود اما در جایی دچار رکود می شویم. حال 
یک توصیه هم می کنم؛ روی موبایــل حرکت جدی تری صورت گیرد. 
آمارها نشــان می دهد بخش زیادی از پرداخت ها برای خردی شارژ و 
قبض روی موبایل منتقل شــده اما هنوز هیچ دستورالعمل یا آیین نامه 
فی مابین بانکی و اپراتوری وجود ندارد. از ســوی دیگر شاپرک باید دوتا 

شود. شتاب باید دوتا شود.
قادری:چرا؟

منصوری:همه ما متخصص هستیم، اگر تداوم عملیات را به ضریب صد 
درصد هم برســانیم و خدای ناکرده اتفاقی بیفتــد و نتوانیم کاری انجام 

دهیم، نقطه شکست نظام پرداخت می شود.
قادری:به آن می گویند پشتیبان. ما سایت های پشتیبان داریم. 

آقای قادری بگذارید من نظرم را بگویم، شــما هم 
نظرتــان را بگوییــد و مردم هم برداشت شــان را 
خواهند کرد. ما نمی خواهیم جواب هم را بدهیم. من 
فلسفه وجودی شاپرک را گفتم، اگرنه پیش از آن به 
سمت مگا PSPها حرکت می کردیم. مگا PSP یک 
حسن داشــت، چند PSP بزرگ بودند و اگر یکی مشکل پیدا می کرد 75 
درصد مابقی کار می کرد. االن اگر شاپرک یک ربع اشکال پیدا کند، همه 
چیــز می خوابد. اصل تدوام عملیات می گوید ســایت میرور و ســایت 
پشتیبان داشته  باشــیم. اگر دو شاپرک هم داشته باشید همه اینها را باید 
ایجاد کنند. مدل های دنیا را نگاه کنیم، همین رویه اســت. ویزا، مســتر، 

امریکــن اکســپرس و... را دارند؛ اینهــا کنار همدیگر هســتند و با هم 
ستل منت هم انجام می دهند، قوانین فی مابین دارند، من اعتقاد دارم برای 
اینکــه کار بهتر انجام شــود، باید به این ســمت حرکــت کنیم. آقای 
محمدبیگی، آقای قادری، آقــای مرتضویان، چه ضمانتی وجود دارد که 
االن PSPها شــما را دور نزنند؟ از کجا می فهمید شما را دور نمی زنند؟ 
مگر کارمــزد را حذف نکردنــد؟ PSP که قدرت پیــدا کند چه کاری 

می توانید انجام دهید؟
محمدبیگی:نظارت برای همین است.

مگر قبال نظارت نداشتید؟ پس چرا کارمزد حذف 
شد؟ چند بار نامه نوشتید و گفتید کارمزد را حذف 
نکنید؟ چندبار نامه نوشــتید و گفتید POS تکراری 
نصب نکنید؟ کســی گوش داد؟ تا زمانی که شــما 
حاکمانه برخورد کنید و ترس از بانک مرکزی وجود 
داشته باشد، ضوابط اجرا می شود. به محض اینکه قدرت یک پی اس پی از 
نظر سیاســی و اجتماعی بر بانــک مرکزی غلبه کنــد، دور زدن بانک 

مرکزی شروع می شود، آن را چه می کنید؟ 
باور اینکه واحد مجری پذیرای مقررات باشد و به قضایا صنفی نگاه کنند، 
باید وجود داشــته باشــد. واحد نظارت هم باید رویه ها را بنویسد. واحد 
نظارتی وقتی عملگرا باشــد دیگر نمی تواند فرزند خودش را تنبیه کند. 
شاپرک اگر دو ساعت قطع شــود چه  می کنید؟ جریمه اش می کنید؟ با 
اینکه من افتخار می کنم در نظــام پرداخت کار کرده ام به نظرم تمام این 

موارد باید انجام شود. 
نکته ای بــه یادم آمد؛ ما بحث امنیت را فقط روی ابزار نگاه می کنیم. همه 
امنیت ابزار است؟ جناب قادری من ســوال دارم؛ شما به سوپرمارکت 
می روید اجازه داریــد پنج میلیارد تومان تراکنــش کارت بزنید، چرا؟ 
در دنیا شــاخص هایی بــرای این امر وجــود دارد، شــاپرک می تواند 
این شــاخص ها را مشــخص کند، باید پذیرنده را شناســایی کند، یک 
ســوپرمارکت گردش مالی اش در سال 10 میلیارد اســت، چرا اجازه 

می دهیم در روز تراکنش 10 میلیاردی بزند؟ 
مرتضویان:اینها همان نکاتی است که موجب شد شرکتی به نام کاشف 
به وجود آید. کاشــف به عنوان سیاستگذار قرار است همین ها را درست 

کند.
اینها باید ابالغ شــود و شــما مجری شــوید و اگر 
تراکنشــی آمد و از ســطح اســتاندارد بیشتر بود، 
برایش مباحث جریمه ای مطرح شود. بحث امنیت 
فقط بحــث فیزیــک نیســت، یکســری رویه و 

سیاستگذاری وجود دارد. 
مرتضویان:شاید بد نباشد بپرسم چرا ISMS موفق نبود؟

منصوری:ISMS موفق بود، کسانی که استفاده کردند راضی بودند.
مرتضویان:البته من خودم یکی از مدافعان ISMS هســتم. اما می خواهم 

بگویم رویکرد به آن موجب شکستش شد.
ما 10 سال بحث کمیت را داشتیم و فقط چند بانک  به 
امنیت نگاه کردند. پس وقتی حرکت ISMS شــروع 
شــد، مجریانی که این را برای خودشــان و نظارت 
خودشان دیدند تا حدی موفق شدند. نکته دیگر اینکه 
ما در نظام بانکداری الکترونیکی حرکت می کنیم؛ ما 
دو قانون بــرای بانکداری الکترونیکی نداریــم، نظام هایمان خیلی تغییر 

کرده است، در اصل ارتباط مان با قوه مقننه خیلی ضعیف است. 
اگر این مســائل را تکمیل نکنیم هر چه جلوتر رویم با مشــکل بیشتری 
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مواجه می شــویم، هم اکنون نظام پرداخت را بر مبنای روش های سنتی 
جلو برده ایم.

مرتضویان:این یکی از موضوعاتی است که در نقشه راه مطرح شده.
آقای منصوری چند نکته گفتند که من می خواهم 
به آنها اشــاره کنم؛ نباید از بانــک مرکزی دفاع 
کنم، اما دفاع می کنم. مرا می شناسید، معموال پای 
توجیه نادرســت نمی ایستم. اگر بانک مرکزی در 
نظام های پرداخت وارد نشــده بــود و فقط کار 
نظارت را انجام می داد، تاکنون هیچ کاری صورت نگرفته بود، تا سال 
75 کدام بانک سیســتم متمرکز داشــت؟ کدام بانک ها اسم سیستم 
یکپارچه بانکی داشــتند؟ کدام یک زیرساختی داشــتند که بتوانند 
ســبد کاال را توزیع کنند؟ اگر شــاپرک نبود امکان نداشت سبد کاال 

توزیع شود.
منصوری:من نگفتم نباشد، گفتم دوتا باشد بهتر است. برداشت اشتباه نکنید.

اگر بانــک مرکزی فقط می گفت ایــن کار صورت 
گیرد، انجام نمی شــد، تا فشــار نیــاورد، تا فورس 
گذاشــته نشــد هیچ بانکی وارد اجرا نشــد. دکتر 
نوربخش مرحوم به صورت خیلی جدی شــتاب را 
پیگیری می کرد، بســیاری نمی خواستند راه بیفتد یا 
دوست داشــتند خصوصی راه  بیفتد. نه اینکه اگر پولی گرفته می شود در 
جیب دولت  رود و برای توسعه و گسترش خرج شود. بانک مرکزی وارد 

شد و توانست این کار را انجام دهد. 
ســال ها بانک مرکزی پول داد و همه بانک ها خــرج کردند و این پول ها 
تبدیل به چند کامپیوتر در شعبه شد. شما می گویید شاپرک و شتاب باید 
دوتا شود اما سی یوپی در چین یکی است، با آن همه جمعیت و گستردگی. 
اصال هر کدام از اینها دوتا شود خیلی خوب است اما نباید خصوصی باشد. 
باید تحت نظارت بانک مرکزی باشــد؛ تحت لوای بانک مرکزی، 1000 

تا شود.
هیچکسمنکرنظارتبانکمرکزینیست.

ببینید گاهی پول در جیب قــادری می رود، گاهی 
مــی رود در جیب دولت یا مجموعــه ای که برای 
گســترش نظام بانکداری استفاده می کند. اگر این 
پرداخت ها نبود ســاتنا از کجــا می آمد؟ بخش 

خصوصی نمی آید این کار را انجام دهد. 
آقایامیرشکاریبحثیمطرحشدباعنوانتعددشرکتهای
بانکمرکــزی.بهنظرشــماایننوعکنتــرلمیتواندروش

درستیباشد؟
امیرشکاری:می ترسم چیزی بگویم، دعوا شود.

قادری:اینها دعوا نیست، بحث است.
منصوری:اینها دیدگاه های مختلف است.

مرتضویــان:اینها همان کمیته هایی اســت که قبال هــم بانک مرکزی 
داشت اما حاال کمی متمرکزتر شده است.

در این زمینه می توانیم دو اســتراتژی داشته باشیم؛ 
یکی اینکــه بازاری که نظارت می کنــد، صبر کند، 
بنشیند و اتفاق هایی بیفتد و برای آن قانون بنویسد و 
یک اســتراتژی دیگر آن اســت که زودتر از اینکه 
تفاقــی بیفتد بو بکشــند و آن را نظام مند کنند و در 

چارچوب قرار  دهند. ما هر دو را تجربه کردیم. 
در حــوزه پی اس پی صبــر کردیم تا شــکل و فرم گرفــت بعد آمدیم 
نظام مندش کردیم و به هر حال نتیجه داد. در جایی مثل سپاس و موبایل 
پیمنت داریم، قبل از اینکه شــکل و فرم بگیرد و وارد چالش های اجرایی 
شــود، فکر می کنیم و تصمیم  می گیریم. به نظر من ترکیب این دو خوب 
است، البته باید آقای محمدبیگی بگوید که تجربه بانک مرکزی در مورد 

کدام استراتژی بهتر بوده است. 
اما نکات فراموش شده ای برای شاپرک و شرکت هایی که ایجاد می کنیم، 
وجود دارد؛ بانک های ما معترض هستند که بانک مرکزی چرا از موضع 
قدرت وارد می شــود و چرا صنف بانکدارها را در تصمیم گیری های خود 
مشــارکت نمی دهد یا کمتر توجه می کند؛ چراکه بانک مرکزی کمتر در 

سمت اجرا قرار دارد. 
در اصل ابزارهای مدیریتی اش کمتر صدای مجریان را می شنود تا ببیند 
آنها چه راهکارهایی را پیشــنهاد می دهند. البته شاید این شرایط خیلی 
سخت باشــد چرا که نظرخواهی از 30 بانک بسیار مشکل است، در این 
میان لینک های گمشــده ای وجود دارد، مانند کانون بانک ها. اگر کانون 

بانک ها فعالیت می کرد شاید بخشی از این مشکالت برطرف می شد. 
محمدبیگی:البته آقای امیر شــکاری به نکته ای که من می خواستم در 
مورد کانون بانک ها بگویم، اشــاره کردند؛ این دقیقا یکی از آن خألهایی 

است که در نقشه راه دیده شده است.
البتهبانکهــایخصوصی،کانونبانکهــایخصوصیدارند؛

هرچند،چندسالیاستبهنظرمیرسدتضعیفشدهاست.
محمدبیگی:بله کانون بانک ها دارند... 

مرتضویان:بانک های دولتی نیــز کانون بانک ها دارند اما همان طور که 
می گویید االن تضعیف شده اند.

بله االن تضعیف شده اند و آن عملکرد و وجه قانونی 
را ندارند. واقعیتش این اســت که باید بها داده شود. 
نکته آخر اینکه ما هر دو روش یا هر دو استراتژی ای 
را که آقای امیرشــکاری به آن اشاره کردند، تجربه 
کردیم؛ متوجه شــدیم با نظارت صــرف و صدور 
بخشــنامه و دســتورالعمل به تنهایی کاری از پیش نمی بریم. به هر حال 
ناظر ابزار نظارت می خواهد. ما هم قبــول داریم که بانک مرکزی نباید 

وارد تصدی گری شود. 
بانک مرکزی باید در ســطح رگوالتوری کار انجام دهــد اما ابزارهای 
نظارتی نیز در اختیارش قرار گیرد. نکته دوم رفتار بازیگران این حوزه با 
یکدیگر است، وقتی مستر و ویزا را مثال می زنیم آیا رفتار رقابتی این دو با 

هم مثل رفتار رقابتی pspهای ما با یکدیگر است؟ 
کســانی که در این نظام کار می کنند باید به این بلوغ برســند تا بتوانند 
در کنار هم با رعایــت تمام منافع یکدیگر کار کننــد. رقابت های حوزه 
پرداخت نزدیک بود این حوزه را به قهقرا ببرد. اگر شاپرک ایجاد نمی شد 
معلوم نبود این شرکت ها چه بالیی سر هم می آوردند. بانک مرکزی هم 
دوســت ندارد به این حوزه وارد شــود، ما باید یاد بگیریم چگونه رقابت 

کنیم. 
من فقط یــک جمله بگویم. واحدهــای حاکمیتی و 
نظارتــی باید وجــود داشــته باشــند. االن چون 
واحدهــای نظارتی خوب عمــل نکرده اند، عملگرا 
شــده ایم. همین رویــه منجر به متمرکز شــدن 

سیستم ها و در نتیجه تنبل شدن آن می شود 

میزگرد
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تایوانی HTC در سال گذشته روزهای خوبی را از لحاظ مالی شرکت 
پشت ســر نگذاشت و با مشکالت بســیاری دست و پنجه 
نرم کرد اما به رغم تمام این مسائل، HTC  در سال گذشته محصولی از خود به 
جای گذاشت که به عقیده بسیاری از کارشناسان بهترین تلفن هوشمند سال 
گذشته، به شــمار می رود. HTC One را می توان نهایت بلوغ شرکت سازنده و 
دست اندرکاران آن دانســت.بدنه آلومینیومی این دستگاه چنان با دقت و 
ظرافت طراحی شده که به جرات می توان آن را یکی از زیباترین موبایل های 
تولیدشده تاکنون نامید. کناره هایی که با الماس تراش خورده اند و ارگونومی 
دقیق دســتگاه، آن را تبدیل به محصول لوکســی کرده  است که کاربر از در 

دست گرفتن آن احساس غرور می کند.
HTC One  دارای یک نمایشگر ۴.۷ اینچی است که از کیفیت بسیار مطلوبی 

بهره می برد. این نمایشگر رنگ ها را با کنتراست بسیار دقیقی نمایش می دهد 
و در زیر نور مستقیم آفتاب نیز عملکرد خوبی دارد. اسپیکرهایی که در جلوی 
این دســتگاه قرار گرفته اند، صدای فوق العاده ای پخش می کنند که عالوه بر 

بلندی کافی از شفافیت خوبی نیز برخوردارند.
این پرچمدار در قسمت فوقانی خود از یک درگاه Infrared برخوردار است 
که با استفاده از آن می توانید موبایل خود را تبدیل به کنترل از راه دور تلویزیون 
کنید و از آن لذت ببرید. این دســتگاه همچنین از گیرنده رادیو در داخل خود 
بهره می برد که برای استفاده از آن حتما باید به دستگاه هدفون متصل کنید تا 

نقش آنتن رادیو را ایفا و شبکه های مورد نظرتان را دریافت کند.
HTC One  به صــورت پیش فرض با اندروید ۴.۱ عرضه می شــود و طبق 

قولی که شرکت سازنده داده است به زودی به اندروید ۴.۴ یا همان کیت کت 
نیز به روز رســانی خواهد شــد. رابط کاربری Sence که روی سیستم عامل 
HTC One قــرار گرفته، یکی از زیباترین لباس هایی اســت که تا به حال بر تن 

اندروید پوشانده شده است. به کمک این رابط کاربری، محیطی بسیار جذاب 
برای کاربران ایجاد شده که به وســیله آن می توانند از کار با نرم افزار دستگاه 
خود، نهایت لذت را ببرند.HTC  در یک اقدام تبلیغاتی عجیب تصمیم گرفت 
برای دوربین این پرچمدار دیگر از واحد مگاپیکســل استفاده نکند و کیفیت 
آن را با واحدی جدید به نام اولتراپیکســل معرفی کند. HTC One سنسوری 
چهار اولتراپیکسلی دارد که می توان آن را معادل ۱۲ مگاپیکسل در تلفن های 
دیگر دانست. عکس هایی که توسط این دوربین شکار می شوند از کنتراست 

رنگ بسیار مطلوبی برخوردار هستند و با سرعت باالیی نیز به ثبت می رسند. 
اپلیکیشــن دوربین، افکت های متفاوتی در اختیارتان می گذارد که به کمک 
آنها می توانید حال و هوای عکس ها را حســابی تغییــر دهید؛ برای مثال این 
امکان را دارید که روی ســوژه خاصی در عکس فوکوس کنید تا از این طریق 

محیط اطراف تار و تمام توجه معطوف به سوژه مورد نظر شود. 
HTC One  از یک باتری ۲۳۰۰ میلی آمپر در ســاعتی برخوردار اســت که 

در شرایط اســتفاده عادی می تواند تا یک روز و نیم شما را همراهی کند. یکی 
از اصلی ترین نقاط ضعف این باتری، مدت زمان زیادی اســت که برای شارژ 
شــدن کامل آن باید اختصاص دهید. این موضوع می تواند برای کسانی که 

همیشه عجله دارند، معضلی بسیار کلیدی به حساب آید.

مشخصات

 ۱۴۳ گرم وزن

۴.۷ اینچ با کیفیت  ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسلنمایشگر

۳۲ و ۶۴ گیگابایتحافظه داخلی

نداردحافظه جانبی

۴ اولتراپیکسلدوربین

Quad-core 1.7 GHzپردازنده

اندروید ۴.۱سیستم عامل

HTC One

شــاید عجیب باشــد ولی وقتی به پشت ســرمان نگاه می کنیم نه تنها یک ســال را با آدم ها و رویدادهایش 
بلکــه بــا ابزارهــا و فناوری هایی می شناســیم که مــا را همراهــی کرده اند، آرزویشــان کرده ایــم و خریدن یا 
داشتن شــان ما را به هیجان آورده اســت. اغلب از دید بســیاری ایــن ابزارها حداکثر در حد اســباب بازی 
دیجیتالی یا بهانه ای برای ســرگرمی هستند ولی در حقیقت با انقالب های متعدد فناوری در سال های 
اخیر مانند شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن ها و خدمات ارزش افزوده دیگر مشخص است که یک ابزارک 
دیجیتالی یا در شــکل رایجش ، گوشــی، دیگر فقط بهانه ای برای ســرگرمی نیســت بلکه کیفیت انتخاب 
و کاربــری از آن می توانــد ســبک زندگی دیجیتالی یا حتی آنالین شــما را شــکل دهد.  از ایــن رهگذر که به 
ســال 92 نگاه کنید خواهیــد دید حیات الکترونیکی ما در گرو ابزارک هایی بوده اســت که از ورای تحریم 
و تهدید و محدودیت حاال در دســتان بســیاری از کاربران و راهبران هستند و ماهنامه پیوست نیز سنجه 

خود را برای سنجیدن برترین های آنها دارد. در این زیستن و سنجیدن با ما همراه باشید.

ده ابزارک برتر سالی که گذشت

بهانه هایی کوچک برای بزرگ تر  زیستن

مانی قاسمی
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برخی از کاربران سامسونگ را شرکتی عاری از خالقیت بدانند شاید 
که صرفا از نوآوری های دیگــر کمپانی ها مانند اپل الگوبردای 
می کند اما حداقل در زمینه فبلت ها یا همان موبایل های غول آســا نمی توان 
انگشت اتهام را به سوی این شرکت نشــانه رفت، چرا که خود سامسونگ با 
گلکســی نوت برای اولین بار چنین شــاخه ای را در زمینه موبایل ها به وجود 

آورد.
پس از محبوبیت دو نسخه قبلی گلکسی نوت، سومین نسخه از این محصول، 
قدرتمندتر از همیشه حاضر شده تا به رسم همیشه سامسونگ با قابلیت های 
متعدد کاربــران را قانع کند که دســتگاهی با این ابعــاد می تواند گزینه ای 

مناسب برای خرید باشد.
مهم ترین تغییر در ظاهر نوت ۳ در بدنه پشــتی آن رخ داده اســت. جایی 
که سامسونگ ســرانجام به این نتیجه رســیده تا طراحی پالستیکی را کنار 
بگذارد و دستگاهش را از بی ارزش شدن نجات دهد. بدنه پشتی هم اکنون از 
طراحی چرم گونه برخوردار است، هرچند باز هم از پلی کربنات در ساخت آن 
استفاده شــده اما نتیجه نهایی بسیار دلچسب تر از بدنه پالستیکی و بی هویت 

نسخه های قبلی گلکسی نوت است.
نوت ۳ از نمایشــگری 5.۷ اینچی برخوردار است که در مقایسه با نمایشگر 
5.5 اینچی نوت ۲، بزرگ تر شــده اســت. نکته جالب این اســت که به رغم 
بزرگ تر شدن ابعاد صفحه نمایش، سامســونگ موفق شده وزن دستگاه را 
حدود ۱5 گرم کاهش دهد و ترتیبی دهد که نوت ۳ روی باســکول عدد ۱۶۸ 

گرم را از خود بر جای بگذارد.
این نمایشــگر از لحاظ کیفیت تصویر نیز ارتقا یافته و هم اکنون رزولوشــن 
1080p  را در مقابل چشــمان شــما قرار می دهد. ماننــد اکثر محصوالت 

سامســونگ، در نمایشگر نوت ۳ نیز شاهد کنتراســت بسیار باالی رنگ ها 
هستیم. این موضوع شاید باعث شود رنگ ها از حالت طبیعی خود کمی فاصله 
بگیرند اما به راســتی چنان طراوتی به تصاویر می بخشد که روح آدمی را جال 

می دهد.
نوت ۳ در پشــت خود قلــم S Pen را جای داده؛ قلمی که تســلط روی آن 
نمایشــگر پهناور را دوچنــدان و با قابلیت های خود، کار با نوت ۳ را بســیار 
لذتبخش می کنــد. اگر اهــل نوت برداری هســتید خوب اســت بدانید 
سامســونگ دقت قلم خود را به طرز فوق العاده ای باال برده و این شانس را به 
شــما داده اســت که خودکار و کاغذ را کنار بگذارید. اگر نوت ۳ را با خود به 
جلســه ببرید، به احتمال زیاد می توانید تمام نیازهــای خود را با آن برآورده 
کنید؛ یادداشت بردارید، صدا ضبط کنید، عکس بگیرید و تمام محتوای خود 

را روی صفحه ای غول آسا مدیریت کنید.
دوربین گلکســی نوت ۳ سنسوری ۱۳ مگاپیکســلی دارد. سامسونگ در 
محصوالت قبلی خود از جمله گلکســی اس۴ به خوبی نشــان داد می تواند 
دوربین های بســیار باکیفیتی تولید کند و در زمینه عکاسی موبایل پا به پای 
محصوالت اپل به رقابت بپردازد. عکس ها در نــوت ۳ با جزییات باالیی به 
ثبت می رسند و در شرایطی که نور محیط مناسب باشد، رنگ ها نیز به خوبی 

در عکس شما ماندگار خواهند شد.
سامســونگ نوت ۳ را در دو مدل عرضه کرده است. در مدلی با پردازنده 
snapdragon 800  می توانید ویدئوهای خود را با کیفیت فوق العاده 4K  ضبط 

کنیــد اما در مدلی با پردازنــده Exynos باید به کیفیــت 1080p  برای ثبت 
ویدئوها قناعت کنید. البته شــایان ذکر است هر دو پردازنده از قدرت بسیار 
باالیی برخوردار هســتند و با ســرعت قابل قبولی از پس باز کردن منوها و 

اپلیکیشن های مختلف برمی آیند.
غول کره ای دنیــای تکنولوژی همواره نگاه ویژه ای بــه بحث نرم افزار نیز 
داشته و رابط کاربری اختصاصی Touchwiz که ویژه محصوالت سامسونگ 

روی دستگاه های همراه این شرکت نصب می شود، قابلیت های بی شماری را 
به سیستم عامل گوگل می آورد. قابلیت های رنگانگی مثل باال و پایین کردن 
صفحه با حرکت سر، جلوگیری از خاموشــی صفحه هنگامی که چشم به آن 
خیره شده باشد، دستیار صوتی، باز کردن دو اپلیکیشن در کنار هم و... همگی 
از مواردی هستند که سامســونگ را در زمینه نرم افزار به شدت از سایر رقبا 

متمایز می کنند.
ســخت افزار قدرتمند، نرم افزار بسیار ســنگین و صد البته صفحه نمایش 
غول آسا می تواند کابوس هر ســازنده برای عمر باتری باشد. اما سامسونگ 
در کمال تعجب نه تنها در این بخش ضعفی نشان نداده، بلکه باتری را به یکی 
از نقاط قوت نوت ۳ نیز تبدیل کرده است. باتری ۳۲۰۰ میلی آمپر در ساعتی 
این دســتگاه به خوبی تا یک روز و نیم همراه شــما خواهد بود و به هیچ وجه 

ناامیدتان نخواهد کرد.
در نهایت باید بگوییم نوت ۳ در سالی که فبلت های خوبی همچون جی پدو 
ال جی و اولترا زد سونی به بازار آمدند، یکی از بهترین ها بود و توانست با قدرت 
به پیشــتازی پیشینیان خود ادامه دهد. دســتگاهی قدرتمند و کاربردی که 

البته قیمت چندان ارزانی هم ندارد.

مشخصات

 ۱۶۸ گرم وزن

5.۷ اینچ با کیفیت ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسلنمایشگر

۱۶، ۳۲ و ۶۴ گیگابایتحافظه داخلی

MicroSDحافظه جانبی

۱۳ مگاپیکسلدوربین

Quad-core 2.3 GHzپردازنده

اندروید ۴.۳سیستم عامل

Samsung Galaxy Note 3
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تغییرات تلفن های هوشمند طی سالیان اخیر همواره با رشد ابعاد روند 
آنها همراه بوده اســت. اکنون صفحه نمایش پنج اینچ تبدیل به 
حداقل استاندارد برای پرچمداران شده و کاربران بسیاری نیز به هیچ وجه به 
صفحات کوچک تر تمایل نشــان نمی دهند. اما در این بین هستند کسانی که 
تمایل ندارند دستگاهی بزرگ در دســت بگیرند و ترجیح می دهند موبایل 

جمع و جوری با خود حمل کنند. 
شرکت ها به مرور متوجه شدند کاربرانی که طرفدار موبایل های کوچک تر 
هستند، خود ســهم بازار قابل توجهی را تشــکیل می دهند و می توانند آمار 
فروش را باال ببرند. با درک این موضوع، مدل های Mini روانه بازار شــدند.  
Miniها همان پرچمداران غول آســا بودند که با سر و شکلی مشابه و با ابعادی 

کوچک تر در اختیار کاربران قرار می گرفتند.
Z1  به عنوان یکی از پرچمداران ســونی در سال ۹۲ توانست موفقیت های 

خوبی برای این شرکت ژاپنی به دست آورد. همین موضوع باعث شد سونی 
 Z1 .از برادر کوچک تر این دستگاه پرده برداری کند  CES 2013 در نمایشــگاه
Compact از لحاظ ظاهری دقیقا مشابه با Z1 اســت با این تفاوت که دیگر از 

صفحه نمایش پنج اینچی خبری نیســت و به جای آن نمایشگر ۴.۳ اینچی در 
Z1 Compact تعبیه شده است. کاهش ابعاد صفحه نمایش وزن دستگاه را نیز 

کم کرده اســت و اکنون به جای ۱۷۰ گرم با عدد بســیار پایین تر ۱۳۷ گرم 
روبه رو هستیم.

 Z1 از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی با Z1 Compact همان طوری که اشاره کردیم
ندارد. این بدین معناست که قاب اطراف دستگاه از آلومینیوم صیقل خورده 
بسیار زیبایی تشکیل شده و بدنه پشتی نیز تمام شیشه ای است. شیشه پشتی 
همان قدر که زیبایی به دستگاه می بخشد، با خطر خط افتادن نیز مواجه است، 
لذا اگر از کسانی هستید که چنین خط و خش هایی شما را نسبت به دستگاه تان 
دل چرکین می کند، بهتر اســت از همان ابتدا به فکر قاب مناســبی برای این 

دستگاه باشید.
ســونی قابلیت مقاومت در برابر آب و گرد و غبار را کم کم به امضای خود 
تبدیل کرده و امروزه در اکثر موبایل های این شــرکت شاهد به کارگیری این 
ویژگی هســتیم. Z1 Compact  نیز از این قاعده مستثنی نیست. می توانید به 
راحتی بــا موبایل خود به حمام بروید تا اگر ایده ای به ذهن تان رســید خیلی 
سریع آن را به ثبت برسانید یا در سونا و جکوزی با خیالی راحت به چک کردن 
ایمیل هایتان بپردازید. البته لذت عکاسی در زیر آب هم یکی دیگر از مواردی 

است که نباید آن را فراموش کنیم.
در بخش ســخت افزار سونی بســیار متفاوت با دیگر تولیدکنندگان ظاهر 
شــده و Z1 Compact  را در مقایسه با نســخه Mini دیگر کمپانی ها، یک سر و 
گردن قدرتمندتر روانه بازار کرده است. در واقع سایر شرکت ها برای اینکه 
قادر باشند دستگاه های Mini خود را با قیمتی پایین تر به دست کاربر برسانند، 
قدرت سخت افزاری محصول را تا حد قابل توجهی تقلیل می دهند. اما سونی 
در Z1 Compact دقیقا همان ســخت افزاری را به کار برده که در Z1 نیز مورد 
اســتفاده قرار داده؛ و این یعنی قدرتی فوق العاده در ابعادی کوچک. پردازنده 
چهارهسته ای با گرافیکی مثال زدنی از پس اجرای تمام نیازهای کاربر به نحو 

احسن برمی آید و رضایت خاطری مثال زدنی را با خود به همراه می آورد.
دوربین این دســتگاه نیز به نوعی چکیده تجربه سونی در این حوزه به شمار 
می رود. دوربینی ۲۰.۷ مگاپیکسلی که قادر است تصاویری با جزییات بسیار 
باال به ثبت برساند و حتی در محیط هایی با نور کم نیز عملکرد قابل توجهی از 
خود به جای بگــذارد. Z1 Compact  روی بدنه خود از دکمه فیزیکی دوربین 
بهره می برد که در برخی شــرایط مانند عکاســی در زیر آب می تواند بسیار 

مفید واقع شود.
Z1 Compact   به صورت پیش فرض با اندروید ۴.۳ ارائه می شود و به گفته 

ســونی در آینده قادر خواهید بود آن را بــه اندروید ۴.۴ )یا همان کیت کت( 
هم به روز رســانی کنید. بخش نرم افزار هیچ گاه نقطه قوت ســونی به شمار 
نمی رفته اســت. گویا ژاپنی ها چندان تمایل ندارنــد برخالف رقبای کره ای 
خود، سیستم عامل گوگل را دستکاری و امکانات بیشتری به آن اضافه کنند؛ 
همین موضوع باعث می شــود رابط کاربری ســونی برای برخی از کاربران 

حوصله سربر باشد.
Xperia Z1  از باتــری ۳۰۰۰ میلی آمپر در ســاعت بهره می برد اما با توجه 

به کوچک شدن ابعاد دستگاه، سونی مجبور شــده Z1 Compact  را به باتری 
۲۳۰۰ میلی آمپر در ســاعت مجهز کند. شــاید روی کاغذ از قدرت باتری 
کاسته شده باشــد اما در عمل جالب است بدانید عمر باتری برادر کوچک تر 
از پرچمدار اصلی بیشتر است. این موضوع به علت کوچک تر شدن نمایشگر 
است که در نتیجه آن فشار کمتری نیز به باتری وارد می شود و مصرف پایین 
می آید. با Z1 Compact شــما می توانید به مدت ۲۱ ساعت به صورت ممتد 

با تلفن صحبت کنید یا ۱۰ ساعت بی وقفه به تماشای ویدئو مشغول شوید.
در نهایت باید گفــت Xperia Z1 Compact  در شــاخهMini ها، در زمره 
بهترین ها جای می گیرد و بــا قابلیت هایی همچون ســخت افزار قدرتمند، 
دوربین باکیفیت و عمر باتری باال، گزینه ای مناســب برای کسانی به حساب 

می آید که از موبایل های غول آسا فراری هستند.

مشخصات

 ۱۳۷ گرم وزن

۴.۳ اینچ با کیفیت  ۷۲۰ × ۱۲۸۰ پیکسلنمایشگر

۱۶ گیگابایتحافظه داخلی

MicroSDحافظه جانبی

۲۰.۷ مگاپیکسلدوربین

Quad-core 2.2 GHzپردازنده

اندروید ۴.۳سیستم عامل

Xperia Z1 compact
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اگر اســتیو جابز فقید در ســال ۲۰۱۰ اولین نسخه از آی پد را شاید 
معرفی نمی کرد، دنیای تبلت ها هرگز شــکل و شمایل کنونی 
خود را نداشــت و نمی توانســت تا این حد در میان کاربران فراگیر شود. در 
ســالیان اخیر رقبای بسیاری با اتکا به سیســتم عامل اندروید، پا به سرزمین 
تبلت ها گذاشتند. سامسونگ، ال جی، سونی و... همگی تبلت های خوبی تولید 
می کنند اما همچنان بســیاری از کاربران معتقدند جادوی آی پد را در هیچ 

محصول دیگری نمی توان پیدا کرد.
اپل آخرین نسخه از تبلت ســحرانگیز خود را iPad Air می نامد؛ زیبارویی 
که این بار آنچنان صیقل خورده تا باد در برابرش احســاس ســنگینی کند. 
آلومینیومی که در ســاخت بدنه پشتی این دستگاه اســتفاده شده، به راستی 
ردایــی درخور برای لوکس ترین تبلت حال حاضر بازار اســت. نمای جلوی 
دســتگاه نیز به لطف کاهش عرض حاشــیه های کناری صفحه نمایش، به 
نحوی درآمده که نمایشــگر ۹.۷ اینچی فرصت بیشتری برای خودنمایی در 

اختیار دارد. 
تمرکز اپل در این نســخه از آی پد بر کاهش وزن دستگاه قرار دارد و باید 
بگوییم این شرکت آمریکایی تا حد بسیاری توانسته در این حوزه به موفقیت 
دست پیدا کند. ضخامت آی پد ایر در مقایســه با نسخه قبلی آن بالغ بر سه 
میلی متر کاهش یافته و در نتیجه این اتفاق وزن دســتگاه نیز از ۶۶۲ گرم به 
۴۷۸ گرم کاهش یافته اســت. این موضوع باعث می شود بتوانید آی پد ایر را 
آسان تر در دست بگیرید و بدون اینکه دست تان خسته شود، از مطالعه یا کار 

کردن با آن لذت ببرید.
اپل در ابتدا معتقد بــود تبلت ها نیازی به دوربین ندارنــد، چرا که انتظار 
نداشت کاربران دســتگاهی را با چنین ابعادی بردارند و از آن برای عکاسی 
استفاده کنند. اما دست بر قضا کاربران به این قضیه تمایل زیادی نشان دادند 
و همین موضوع اپل را وادار کرد تــا دوربینی باکیفیت روی آی پد قرار دهد؛ 
آی پد ایر مجهز به یک دوربین پنج مگاپیکســلی است. عکس هایی که با این 
تبلت شکار می کنید شاید قابل مقایسه با عکس های ثبت شده توسط آی فون 
و دیگر موبایل های پرچمدار نباشــد اما با درنظر گرفتــن یک دوربین پنج 
مگاپیکســلی، بهترین عکس های ممکن را در اختیار خواهید داشت. تماشای 
این عکس ها در آی پد لذت بخش نیز خواهد بود؛ نمایشــگر این محصول از 
ســال ۲۰۱۲ همواره یکی از باکیفیت ترین های بازار بوده است. این نمایشگر 
رنگ ها را با طراوت هرچــه تمام تر به نمایش درمــی آورد و در پذیرایی از 

چشمان شما سنگ تمام می گذارد.
با توجه به کاهش ضخامت آی پد ایر، اپل مجبور شده از باتری ظریف تری 
در این مدل بهره گیرد. به همین علت قدرت ۱۱5۶۰ میلی آمپر در ســاعت 
آی پد ۴ در آی پد ایر به ۸۸۲۰ میلی آمپر در ســاعت تقلیل یافته اســت. با 
تمام این تفاسیر با خرید این دستگاه قادر خواهید بود ۱۰ ساعت را به صورت 
ممتد به مرور صفحات وب بپردازید یا ۱۲ ســاعت بی وقفه به تماشای ویدئو 

بنشینید.
نرم افزار همواره نیمی از قدرت اصلی محصوالت اپل را تشکیل داده است. 
این شــرکت به عنوان یکی از معدود تولیدکنندگان، هر دو حوزه نرم افزار و 
سخت افزار را تحت سلطه خود دارد و با این دیدگاه همخوانی بی نظیری را در 

دستگاه های خود به وجود آورده است. 
سیستم عامل iOS و اقیانوس اپلیکیشن های متفاوتش چنان ثبات و کیفیتی 
به شــما ارائه می کنند که در کمتر دســتگاه اندرویدی می توان ســراغی از 
آن گرفت. شــاید آزادی عمل اندروید در iOS وجود نداشــته باشد و گه گاه 
با محدودیت هایی مواجه شــوید که سیســتم عامل اپل را همچون قفســی 
گران قیمت جلوه دهد اما در مجموع باید بگوییم آنچه در این قفس به دست 

می آورید، ارزشش را دارد.

مشخصات

 ۴۶۹ گرم وزن

۹.۷ اینچ با کیفیت  ۲۰۴۸ × ۱5۳۶ پیکسلنمایشگر

۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتحافظه داخلی

نداردحافظه جانبی

5 مگاپیکسلدوربین

Apple A7پردازنده

iOS 7سیستم عامل

iPad Air
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تلفن هوشمند قبل از ســال ۲۰۰۷ و پیش از اینکه استیو جابز روی واژه 
سن از نخستین نسخه آی فون پرده برداری کند، به هیچ وجه معنی 
کنونی خود را نداشت. موبایلی که جابز به جهانیان عرضه کرد، چنان جریانی 
را پس از خود به وجود آورد که به جرات می توان گفت نحوه زندگی بسیاری 
از انســان ها را تحت تاثیر خود قرار داد. آی فون S5 آخرین نسخه از شاهکار 
جاودانه اپل است. دستگاهی که شاید دیگر با سرعت زمان جابز، نوآوری های 
جدیدی را در خود جای نداده باشد اما باز هم به عقیده بسیاری از کارشناسان 

بهترین تلفن هوشمند حال حاضر جهان به شمار می رود.
آی فون 5اس از لحاظ ظاهری به نســل قبلی خود، یعنی آی فون 5 شــبیه 
است. بدنه دستگاه با مرغوب ترین آلومینیوم ممکن ساخته شده و کناره های 
آن با الماس تراش خــورده تا ترکیب این دو مجموعه ای بی نظیر را خلق کند. 
آی فون 5اس تنها هفت میلی متــر ضخامت دارد و با وزن ۱۱۲ گرمی یکی از 

خوش دست ترین موبایل ها به شمار می رود. 
در حالی که امروزه بیشــتر موبایل های اندرویدی از نمایشگرهای ۴.۷ اینچ 
به باال اســتفاده می کنند، اپل همچنان به استفاده از نمایشگر چهار اینچی برای 
آی فون اصرار می ورزد. کمپانی اپل معتقد اســت این ابعاد، ایده آل ترین سایز 
ممکن برای یک موبایل به شمار می رود چرا که به کاربر امکان می دهد به راحتی 
با انگشتان خود صفحه را تحت سلطه داشته باشد. به رغم این فلسفه، بسیاری از 
کاربران نمایشگرهای بزرگ تر را ترجیح می دهند. تعداد درخواست کنندگان 
نمایشگر بزرگ تر آن قدر زیاد اســت که پیش بینی می شود اپل نسخه بعدی 

آی فون را با صفحه نمایشی بزرگ تر به بازار عرضه کند.

بزرگ ترین نوآوری به کار گرفته شده در آی فون 5اس، مربوط به حسگر 
اثر انگشــت آن اســت. اپل برای اولین بار از این موضوع در یک تلفن همراه 
بهره برد و توانســت با موفقیت از پس اجرای آن برآید. حســگر اثر انگشت 
آی فون 5اس در زیر دکمه Home آن قرار دارد. این حســگر با ســرعت و 
دقتی مثال زدنی انگشت کاربر را شناســایی و قفل دستگاه را باز می کند. شما 
می توانید پنج انگشــت خود را در حافظه آی فون ذخیره کنید تا از این طریق 
آزادی عمل بیشــتری هنگام در دست گرفتن دســتگاه داشته باشید. برای 
کســانی که نگران مسائل امنیتی در این حوزه هســتند، باید بگوییم اپل ادعا 
می کند اثر انگشت ها تنها در داخل دســتگاه ذخیره می شود و به هیچ وجه از 

طریق اینترنت به سرور های اپل منتقل نمی شود.
اگــر بگوییم آی فون با دوربین بی نظیر خود توانســت شــاخه ای را به نام 
عکاســی همراه در بین عکاســان به وجود آورد، بیراه نگفته ایم. این دوربین 
شــگفت انگیز در جدیدترین نسخه آی فون، سنســوری هشت مگاپیکسلی 
دارد و بــه راحتی می تواند با دوربین هایی که ادعا می کنند سنســورهای ۱۲ 
مگاپیکســلی دارند، به رقابت بنشیند. لذت کار با دوربین آی فون در کیفیت 
عکس ها یا طراوت باالی رنگ های به ثبت رسیده نیست، بلکه جادوی اصلی 
در راحتی و ســرعت باالی ثبت عکس توســط این دوربین است؛ تجربه ای 
بی نظیر که شــما را مدام به عکس گرفتن بــا موبایل تان ترغیب می کند. اپل 
در آی فون 5اس از یک فلش LED دوگانه بهره برده که به لطف آن عکاســی 
در شب با این دستگاه بهبود چشمگیری یافته و اکنون تصاویر در محیط های 

کم نور با کیفیت بهتری به ثبت می رسند.
iOS 7  به عنوان سیســتم عامل این دســتگاه نسبت به نســخه های قبلی 

خود دســتخوش تغییرات گرافیکی بسیاری شــده و از زیبایی چشم نوازی 
بهره می برد. اما این محیط زیبا، تنها بســتری اســت برای استقبال از هزاران 
اپلیکیشــنی که شــما می توانید از App Store برای دســتگاه خود دریافت 
کنید. کیفیت و تعداد اپلیکیشــن های ساخته شــده برای iOS بسیار بیشتر از 
نمونه های اندرویدی است، به نحوی که این موضوع دلیل بسیاری از کاربران 
برای انتخاب محصوالت اپل به شــمار می رود. البته باید اشاره کنیم به دلیل 
آزادی عمل بیشــتری که در اندروید وجود دارد، در حــال حاضر در مورد 
اپلیکیشــن های ایرانی این قانون صدق نمی کند و برنامه نویسان داخلی اکثر 

اپلیکیشن های خود را برای سیستم عامل اندروید عرضه کرده اند. 
اپل قدرت باتــری آی فون 5اس را در مقایســه با نســل قبلی از ۱۴۴۰ 
میلی آمپر در ساعت به ۱5۶۰ میلی آمپر در ساعت ارتقا داده است. به لطف 
این موضوع، آی فون 5اس هم اکنون می تواند زمان مکالمه ۱۰ ســاعت و ۴5 
دقیقــه را فراهم کند یا به مدت ۱۰ ســاعت و ۳۰ دقیقه به صورت مداوم به 

پخش ویدئو بپردازد.

مشخصات

 ۱۱۲ گرم وزن

۴ اینچ با کیفیت  ۱۱۳۶ × ۶۴۰ پیکسلنمایشگر

۱۶، ۳۲ و ۶۴ گیگابایتحافظه داخلی

نداردحافظه جانبی

۸ مگاپیکسلدوربین

Apple A7 پردازنده

iOS 7سیستم عامل

iPhone 5s
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جابز معتقد بود نمایشــگر ۹.۷ اینچی، ســایزی ایده آل برای استیو 
تبلت هاســت و محصوالتی با نمایشــگر کوچک تر محکوم به 
مرگ هســتند و هرگز نمی توانند در بازار توفیقی به دست آورند اما این مرد 
افسانه ای دنیای تکنولوژی در این مورد اشتباه می کرد. استقبال از تبلت های 
کوچک به قدری بازار را تحت تاثیر خود قرار داد که حتی اپل نیز مجبور شــد 

آرمان های رهبر فقید خود را پشت سر بگذارد و آی پد مینی را تولید کند.
در رقابت تنگاتنگ تبلت ها، کمتر کسی فکر می کرد ال جی در اولین حضور 
جدی خود در بازار تبلت ها، بتواند یکی از بهترین محصوالت سال ۹۲ را تولید 
کند. G Pad دستگاهی بسیار خوش دست محسوب می شود که با ویژگی های 

منحصربه فردش، نگاه های بسیاری را به خود جلب می کند.
اما چه موضوعی موجب می شــود احترام خاصی برای G Pad قائل باشید؟ 
ال جی تالش کرده دستگاهی به بازار ارائه کند که قیمت مناسبی داشته باشد، 
در همین راســتا این تبلت دوست داشــتنی در ایران با قیمت حدودی یک 
میلیون تومان به فروش می رســد. حال اگر کیفیت و قابلیت های این دستگاه 
را با ســایر تبلت های موجود در بازار در محدوده قیمتی مشابه مقایسه کنیم، 
به این نتیجه می رســیم که ال جی توانسته شــاهکار دلچسبی از خود بر جای 

بگذارد.
بدنه پشــتی دســتگاه از آلومینیوم اســت. همین موضوع کوچک و عدم 
اســتفاده از پالســتیک، جی پد را یک ســر و گردن از رقبای هم قیمت خود 
باالتر می برد. شــاید تصور کنید جنس بدنه در انتخاب دستگاه تاثیر چندانی 
نمی گذارد اما باید بگوییم تجربه در دست گرفتن آلومینیوم، بسیار مطلوب تر 

از داشتن پالستیکی بی ارزش است.
جی پد از نمایشگری ۸.۳ اینچی برخوردار است که خود خالقیتی جالب به 
شمار می رود. در حالی که گوگل برای تبلت نکسوس از نمایشگر هفت اینچی 
بهره برده و اپل نیــز ابعاد ۷.۹ اینچ را برای آی پد مینی برگزیده، نمایشــگر 
۸.۳ اینچی ال جی بدون اینکه ارگونومی دســتگاه را بر هم زند، صفحه نمایش 
بزرگ تری در اختیار کاربر قرار می دهد. جی پد به راحتی در یک دست جای 
می گیرد و آزادی عمل باالیی به شــما می دهد. وزن این دســتگاه ۳۳۸ گرم 
است که شــاید در مقایسه با وزن ۲۹۰ گرمی نکســوس ۷ اندکی سنگین به 
نظر بیاید اما به عقیده ما نمایشــگر بزرگ تر ارزش این موضوع را دارد. این 
نمایشگر همچنین از کیفیت بســیار باالیی برخوردار است و در هر اینچ خود 
۲۷۳ پیکســل را جای داده. چنین تراکم پیکســلی باعث می شود جزییات با 
دقت بسیار باالیی نمایش داده شوند و چشــمان شما از خیره شدن به جی پد 

احساس رضایت کنند.
ال جی طی ســال های اخیر در زمینه نرم افزار پله های ترقی را به ســرعت 
پشت سر گذاشت و توانســت روی اندروید رابط کاربری بسیار قدرتمند و 
پرامکانات خود را ســوار کند. اگر بخواهیم به یکی از این قابلیت های بی شمار 
اشاره کنیم، می توانیم از ویژگی KnockOn  نام ببریم. با فعال کردن این قابلیت 
می توانید با دو ضربه پیاپی به نمایشگر به وســیله انگشت خود، دستگاه را از 

خواب بیدار کنید و وارد آن شوید. 
جی پد در پشت خود از یک دوربین پنج مگاپیکسلی بهره می برد که به لطف 
قابلیت های نرم افزاری، می تواند از جذابیت های بســیاری برخوردار باشد. 
برای مثال اگر در حالت Time Catch عکس خود را به ثبت برسانید، می توانید 
عالوه بر تصویر اصلی، چندین عکس هم از لحظاتی قبل از فشردن دکمه شاتر 
دوربین در اختیار داشته باشید، بدین طریق کمتر پیش می آید سوژه ای را به 

خاطر دیر لمس کردن دکمه شاتر از دست بدهید.
ال جی برای جی پد از یک باتری ۴۶۰۰ میلی آمپر در ساعتی استفاده کرده 
است. این باتری می تواند تا هفت ساعت و ۴۰ دقیقه زیر فشار مرور صفحات 

وب دوام بیاورد یا شش ساعت و 5۰ دقیقه ویدئو پخش کند.

مشخصات

 ۳۳۸ گرم وزن

۸.۳ اینچ با کیفیت  ۹۲۰ × ۱۲۰۰ پیکسلنمایشگر

۱۶ گیگابایتحافظه داخلی

MicroSDحافظه جانبی

5 مگاپیکسلدوربین

Quad-core 1.7 GHzپردازنده

اندروید ۴.۲سیستم عامل

LG G pad 8.3
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اپل که از همان ابتدای کار معتقد بود خودش به تنهایی برخالف 
باید سازنده سخت افزار و نرم افزار باشد تا از این طریق 
بتواند ۱۰۰ درصد کیفیت محصول را تایید کند، گوگل با فلســفه ای متفاوت 
قدم به دنیای تلفن های هوشمند گذاشت. اندروید سیستم عاملی متن باز بود 
که توسط گوگل تولید شد و در اختیار سازندگانی همچون سامسونگ، ال جی، 
سونی و... قرار گرفت. هر کدام از این ســازندگان مطابق میل خود تغییراتی 
در اندروید می دادند و دستگاه شــان را با رابط کاربری اختصاصی به دســت 

مشتری می رساندند.
گوگل خیلی زود فهمید ایــن فرآیند می تواند باعث فراموشــی اندروید 
خالص شود و سلطه این غول دنیای تکنولوژی را بر بازار موبایل کاهش دهد. 
با درک این خطر، برند نکســوس متولد شــد. محصوالت خانواده نکسوس 
همگی از اندروید خالص برخوردار هســتند و همواره سریع تر از هر دستگاه 
دیگری، نســخه های جدید این سیستم عامل را دریافت می کنند. البته اشتباه 
نکنید، گوگل خود این محصوالت را تولید نمی کند، بلکه یکی از ســازندگان 
سرشناس را به عنوان شریک انتخاب می کند و دستگاه را با نظارت مستقیم و 

استانداردهای سطح باالی خود به تولید می رساند.
 نکســوس 5 جدیدترین عضو خانواده نکسوس است؛ دستگاهی که از نگاه 
گوگل ردایی ایده آل برای به نمایش درآوردن زیبایی های اندروید اســت. 
این محصول با همکاری شــرکت ال جی تولید شــده که پیش از این توانست 

تجربه ای موفق را در تولید نکسوس ۴ از خود به جای بگذارد.
بدنه پشتی نکسوس 5 از جنس پالستیک فشــرده است اما مواد مرغوبی 
که در ســاخت آن به کار رفته هرگز احساس یک دســتگاه سطح پایین را به 
شــما منتقل نمی کند، بلکه کامال برعکس به لطف انحناهای ایجادشــده در 
گوشه های دستگاه، این محصول از زیبایی خاصی برخوردار است که می تواند 

در نگاه اول توجه هر کاربری را به خود جلب کند.
صفحه نمایش این دستگاه ۴.۹ اینچ اســت که تقریبا می توان آن را ابعادی 
ایده آل برای یک تلفن همراه دانســت، البته اگر از طرفــداران موبایل های 
غول آســا هســتید احتماال با این تئوری چندان موافقت نخواهید کرد اما به 
هر ترتیب نکسوس 5 دستگاهی اســت که به خوبی در کف دستان شما آرام 

می گیــرد و با طراحی ارگونومیکش، کار با خــود را به امری لذتبخش تبدیل 
می کند.

نمایشــگر این محصول از کیفیت 1080p  برخوردار اســت و تصاویر را با 
جزییات چشــم نوازی به نمایش درمی آورد. رنگ ها تازگی دلچســبی در 
 5s نکســوس 5 دارند، هرچند اگر آن را در کنار محصوالتی همچون آی فون
یا HTC One قرار دهید، متوجه اندکی رنگ پریدگی در آن می شــوید. شیشه 
محافظ این نمایشــگر از نوع Gorilla Glass 3  اســت که در برابر خط و خش 
مقاومــت دارد و از آن مهم تر صحنه ای ایده آل برای رقص انگشــتان روی 

دستگاه به شمار می رود.
نکســوس 5 از یک دوربین هشت مگاپیکســلی بهره می برد که متاسفانه 
نمی توان آن را در زمره نقاط قوت دستگاه برشــمرد. این دوربین تصاویری 
مطلوب شــکار می کند اما به هیچ وجه شــما را با کیفیت خود شــگفت زده 
نمی کند. ال جی با تعبیه کردن قابلیت لرزشــگیر اپتیکال ترتیبی داده تا کاربر 
بتواند تصاویری واضح تر به ثبت برســاند و همچنین در شــرایط کم نور نیز 

عملکرد بهتری را از دوربین خود شاهد باشد.
نکسوس 5 از پردازنده ای چهار هســته ای بهره می برد که به خوبی از پس 
تمام نیازهای شما برمی آید و دســتورات را با سرعت باالیی اجابت می کند. 
ایــن محصول درگاهی برای حافظه جانبی ندارد امــا حافظه داخلی آن تا ۳۲ 

گیگابایت فضا در اختیارتان قرار می دهد.
همان طور که پیشــتر نیز اشاره کردیم، گوگل نکســوس ها را برای به رخ 
کشیدن پتانســیل واقعی اندروید تولید می کند. نکسوس 5 با هدف داشتن 
ســخت افزاری فوق العاده تولید نشــده و جادوی اصلی را در نرم افزار خود 
پنهان کرده اســت. اندروید ۴.۴ یا همان کیت کت به عنوان آخرین نسخه از 
سیستم عامل اندروید، جدیدترین قابلیت های خود را به این دستگاه می آورد 

تا کاربران بتوانند لذت اندروید خالص را تجربه کنند.
اندروید ۴.۴ تغییــرات گرافیکی زیادی کرده و از آن حالت تاریک و دلگیر 
نسخه های قبلی خارج شده است. منوهای روشن و ریزه کاری هایی که با دقت 
بسیار زیاد پیاده شده اند، ظاهری کامال مدرن را به منوهای این سیستم عامل 
بخشــیده اند. گوگل تالش کرده فرآیند سرچ را نیز تا جایی که می تواند برای 
کاربران نکسوس 5 راحت کند. با در دست داشتن این موبایل تنها کافی است 
عبارت Ok Google را به زبان آورید تا منوی جست وجو باز شود و پس از سایر 
دســتورات به صورت تایپی یا زبانی صورت پذیرد. اپلیکیشن Hangout نیز 
هم اکنون وظیفه ارســال پیامک را بر عهده دارد و این امکان را به شما می دهد 
تا در صورت تمایل پیام خود را به صورت اینترنتی ارسال کنید و دیگر نگران 

هزینه های مخابرات نباشید.

مشخصات

 ۱۳۰ گرم وزن

۴.۹5 اینچ با کیفیت ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسلنمایشگر

۱۶ و ۳۲ گیگابایتحافظه داخلی

نداردحافظه جانبی

۸ مگاپیکسلدوربین

Quad-core 2.3 GHzپردازنده

اندروید ۴.۴سیستم عامل

Nexus 5
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بررسی نکسوس 5، فلسفه برند نکســوس را توضیح دادیم. هنگام 
گوگل با طمع همیشــگی خود، بازار تبلت ها را نیز بی نصیب 
نگذاشــت و این بار به کمک شرکت ایســوس، تبلت هایی هفت اینچی تولید 
کرد که به خاطر قیمت مناســب و سخت افزار قدرتمندشــان توانستند به 

سرعت محبوب شوند.
در سال ۲۰۱۲ اولین نسخه از نکسوس ۷ به بازار عرضه شد و اکنون گوگل 
با برطرف کردن ایرادها و ارتقای ســخت افزار، نسخه سال ۲۰۱۳ را به بازار 
عرضه کرده است. بدنه پشتی این دســتگاه از پالستیک فشرده ساخته شده 
و می توان گفت از کیفیت مطلوبی برخوردار اســت. گوگل تالش بســیاری 
کرده تا نسخه جدید نکسوس نســبت به مدل قبلی خوش دست تر باشد، در 
همین راستا ضخامت دســتگاه حدود دو میلی متر کاهش یافته و وزن آن نیز 
از ۳۴۰ گرم به ۲۹۰ گرم رســیده است. تبلت های هفت اینچی برای مطالعه 
ایده آل هستند و می توان آنها را ســاعت ها بدون خستگی در دست گرفت و 
لذت برد. با چنین دیدگاهی کاهش وزن نکسوس ۷ اهمیتی دوچندان می یابد 
و این ســیگنال را برای عاشقان مطالعه ارســال می کند که نکسوس ۷ یکی از 

ایده آل ترین گزینه های روی میز است.
نکســوس ۷ در درون خود پردازنده ای چهارهسته ای دارد که به خوبی از 
پس اجرای اندروید و اپلیکیشن های آن برمی آید و با سرعت خوبی دستورات 
را پیاده می کند. گرافیک این دســتگاه نیز از قدرت معقولی برخوردار است و 
می تواند اکثر بازی های کنونی را به خوبی اجرا کند. نکســوس ۷ در کنار خود 
محفظه ای مخصوص به ســیم کارت دارد. از ســیم کارتی که داخل دستگاه 
قرار می دهید نمی توانید برای برقراری تماس تلفنی یا ارسال پیامک استفاده 
کنید و تنها اینترنت همراه است که از این طریق راهش را به دستگاه شما پیدا 
می کند. این تبلت برای حافظه های جانبی درگاه ندارد و این موضوع شــما را 
وادار می کند به حافظه داخلی دســتگاه اکتفا کنید. نکســوس ۷ جدید در دو 

مدل با حافظه های ۱۶ و ۳۲ گیگابایتی به بازار ارائه شده است.
برخالف نسل قبلی، نسخه ۲۰۱۳ نکسوس ۷ در پشت خود به یک دوربین 
پنج مگاپیکســلی مجهز شــده که در حد و اندازه های یک تبلت، عکس های 
معقولی شــکار می کند، هر چند به هیچ وجه نمی تــوان کیفیت عکس ها را با 
دوربین یکی از پرچمداران دنیای موبایل ها مقایســه کرد. اما چشمگیرترین 
پیشرفت نکســوس ۷ جدید نمایشگر آن است. نمایشــگر هفت اینچی این 
دســتگاه، اکنون در هر اینچ خود ۳۲۳ پیکســل را جای داده که در مقایسه با 
تراکم ۲۱۶ پیکســلی مدل قبل، پیشرفتی چشــمگیر و صدالبته چشم نواز به 

شمار می رود.
در زمینه سیستم عامل هم باید بگوییم لذت چشیدن طعم خالص اندروید 
بدون هیچ گونــه رابط کاربری اضافه، مزیتی اســت کــه در ازای انتخاب 
محصوالت نکســوس به دســت می آورید. در این محصــوالت، اندروید 
همان طــور که گوگل دوســتش دارد به دســت کاربر می رســد و همواره 
آپدیت های جدید برای اولین بار به این خانواده از محصوالت می رســند. در 
حالی که دیگر شــرکت ها پس از چندین و چند ماه تاخیر نســخه های جدید 

اندروید را به دست کاربران شان می رسانند.
با توجه به کاهش ضخامت دســتگاه در مقایسه با مدل قبلی، طبیعی است 
که از قدرت باتری نیز کاسته شــود. باتری ۳۹5۰ میلی آمپر در ساعتی این 
محصول قادر است به مدت ۹ ساعت وبگردی را به شما هدیه دهد یا تا هفت 

ساعت به صورت ممتد ویدئو پخش کند.

مشخصات

 ۲۹۰ گرم وزن

۷ اینچ با کیفیت  ۱۹۲۰ × ۱۲۰۰ پیکسلنمایشگر

۱۶ و ۳۲ گیگابایتحافظه داخلی

نداردحافظه جانبی

5 مگاپیکسلدوربین

Quad-core 1.5 GHzپردازنده

اندروید ۴.۳سیستم عامل

nexus 7    2013  
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تراژیک نوکیا، سرانجام در ســال ۹۲ به پایان رسید. این داستان 
کمپانی فنالندی که زمانی صدرنشــین جدول تلفن های 
همراه بود، به سقوط آزاد خود در بازار ادامه داد و هرگز نتوانست تاج و تخت 

ازدست رفته خود را دوباره به دست آورد. 
سرنوشــت نوکیا را مجموعه ای از اشتباهات کلید زدند؛ زمانی که تلفن های 
هوشــمند همگی در حال مجهز شــدن به اندروید بودند، نوکیا بر اســتفاده از 
سیستم عامل قدیمی ســیمبین پافشاری کرد. این موضوع اولین تصمیم اشتباه 
نوکیا بود؛ تصمیمی که ســهم بازار زیادی را از این شرکت گرفت و بنیان های 
کمپانی را به لرزه درآورد. با این وجود کارشناســان با شــناختی که نسبت به 
کیفیت محصوالت نوکیا داشــتند، معتقد بودند این شرکت هنوز هم فرصت 
برای جبران دارد اما گویی مدیران وقت نوکیا کمر به قتل این شــرکت بسته 
بودند، چرا که تصمیم بعدی آنها ضربه ای مهلک و مرگبار را به بدنه این کمپانی 
وارد کرد. در حالی که اندروید یکه تاز بازار سیســتم عامل های موبایل به شمار 
می رفت و کاربران اســتقبال گسترده ای از آن به عمل آورده بودند، ناگهان این 
نوکیــا بود که اعالم کرد می خواهد به صورت انحصاری با مایکروســافت کار 
کند و محصوالت خود را تنها با سیســتم عامل ویندوزفــون به بازار ارائه دهد؛ 
این موضوع خاتمه ای بود بر مرثیه غم انگیز نوکیا. فنالندی ها پس از آن هر چه 
کردند نتوانستند سهم بازارشــان را افزایش دهند و سرانجام خود را به همان 

مایکروسافت فروختند تا در کمال ناباوری دیگر نوکیایی وجود نداشته باشد.
درست است که در ســال ۹۲ نوکیا به پایان خود رسید اما هنوز ارثیه هایی 
قابل احترام از این شرکت بر جای مانده است. بدون شک دوست داشتنی ترین 
موبایلی که این کمپانی در آخرین ســال حضورش از خود بر جای گذاشــت، 
لومیا ۱۰۲۰ است؛ دســتگاهی که برگ برنده اش دوربین آن است، دوربینی 
که همواره از مهارت های نوکیا به شــمار می رفته و قادر اســت عکس هایی 
  Cameraphone متفاوت به ثبت برســاند. لومیا ۱۰۲۰ در یک کالم بهترین
حال حاضر بازار است. موبایلی که دوربینی ۴۱ مگاپیکسلی دارد و با فاصله ای 

بسیار از رقبا، تجربه ای متفاوت از عکاسی با موبایل ارائه می دهد.
مگاپیکســل های دوربین لومیا ۱۰۲۰ آن قدر زیاد هســتند که جزییات 
بســیار زیادی را در عکس به ثبت می رســانند. حجم این جزییات تا حدی 
است که می توانید تا شش برابر در عکس خود زوم کنید و به هیچ وجه نگران 

از دســت رفتن کیفیت عکس نباشید. نوکیا برای عاشقان عکاسی اپلیکیشنی 
اختصاصی نیز طراحی کرده است؛ Pro Cam نام برنامه ای است که تنظیمات 
بســیاری را با خود به همراه می آورد و به کاربر اجــازه می دهد همچون یک 
عــکاس حرفه ای تنظیماتی را که دوســت دارد، روی دوربیــن اعمال کند. 
دوربین لومیا ۱۰۲۰ به یک فلش زنون مجهز شده است. فلش زنون عملکرد 
بســیار بهتری در مقایسه با فلش LED ســایر موبایل ها دارد و نتیجه کارش 

روشنایی بیشتر در دل تاریکی و کیفیت باالتر عکس هاست.
بدنه پشتی لومیا ۱۰۲۰ از پالستیک فشرده و بسیار مرغوبی ساخته شده که 
در دست گرفتن آن حس خوبی را به شما منتقل می کند. روی بدنه این دستگاه 
دکمه فیزیکی شــاتر دوربین تعبیه شــده که عملکردی دومرحله ای دارد و 
برای فوکوس بهتر، بسیار کاربردی اســت. نمایشگر این دستگاه ۴.5 اینچی 
اســت و از کیفیت مطلوبی بهره می برد. نمایش رنگ ها با کنتراست مناسب، 
عملکرد خوب زیر نور مســتقیم آفتاب و زاویه دید مناسب، از جمله مواردی 

هستند که در مورد این نمایشگر می توانیم به آنها اشاره کنیم.
چنین دوربین قدرتمندی برای پردازش هرچه بهتر نیاز به ســخت افزاری 
قدرتمند در قلب دســتگاه نیــز دارد. نوکیا برای این موضــوع از پردازنده ای 
دوهسته ای بهره برده است. این پردازنده از پس اجرای سیستم عامل ویندوزفون 
به خوبی برمی آید و عملیات عکاســی را نیز تا حد ممکن با ســرعت پردازش 
می کند، هرچند الزم به ذکر است هنگامی که برای اولین بار اپلیکیشن دوربین 

را اجرا می کنید باید حدود پنج ثانیه منتظر بمانید تا دستگاه آماده عکاسی شود.
همان طور که اشــاره کردیم لومیا ۱۰۲۰ به سیستم عامل ویندوزفون مجهز 
است. باید بگوییم بسیار جای تاسف است که دستگاهی با چنین کیفیت ساخت 
و چنین دوربین قدرتمندی، محکوم به استفاده از سیستم عاملی است که هنوز 
راه بسیاری تا پخته شدن دارد. اشــتباه نکنید، ویندوزفون سیستم عامل بدی 
محسوب نمی شود؛ محیط این سیســتم عامل بسیار زیبا و مرتب طراحی شده 
و ســرعت اجرای برنامه ها در آن بسیار باالســت. اما در مقایسه با اندروید و

iOS ، ویندوزفون از امکانات بســیار محدودتری برخوردار اســت و مجموعه 

اپلیکیشن های آن نیز به هیچ وجه با دو رقیب دیگر قابل مقایسه نیست.
باتری لومیا ۱۰۲۰ قدرتی ۲۰۰۰ میلی آمپر در ســاعتی دارد و یکی از نقاط 
قوت آن به حســاب می آید. با اتکا به این باتری می توانید شارژ خود را تا یک 
روز و نیم در اختیار داشــته باشید. البته اگر دوربین قدرتمند این دستگاه شما 
را وسوسه می کند که عکس های زیادی بگیرید، در جریان باشید که احتماال 
پس از ثبت حدود ۱۰۰ عکس، شــارژتان تمام خواهد شــد. در نهایت باید 
بگوییم اگر عاشق عکاســی با موبایل هستید، بهتر از لومیا ۱۰۲۰ در بازار پیدا 
نخواهید کرد؛ دســتگاهی که عکس های فوق العــاده ثبت می کند و از باتری 

قدرتمندی نیز بهره می برد. 

مشخصات

 ۱5۸ گرم وزن

۴.5 اینچ با کیفیت  ۱۲۸۰ × ۷۶۸ پیکسلنمایشگر

۳۲ گیگابایتحافظه داخلی

نداردحافظه جانبی

۴۱ مگاپیکسلدوربین

Dual-core 1.5 GHzپردازنده

ویندوزفون ۸سیستم عامل

Nokia lumia 1020
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ایســوس هنوز در زمینه تبلت و موبایل به اندازه سایر رقبایش شاید 
سهم بازار چشــمگیری در اختیار نداشته باشــد اما نگاهی به 
محصوالت اخیر این شرکت نشان می دهد تایوانی ها آهسته و پیوسته در حال 

طی کردن جاده های پیشرفت هستند.
بدون شــک پدفون یکی از خالقانه ترین محصوالتی است که در چند سال 
اخیر شاهد حضورش در بازار بوده ایم. شاید ایده پیوست دادن تبلت و موبایل 
در نگاه اول پروژه ای شکســت خورده به نظر رســد اما ایسوس با مهندسی 
بی نقصی که برای طراحی پدفون انجام داده، به نحو احسن از پس کار برآمده 

است.
پدفــون مینی جدید ترین عضــو خانواده پدفون اســت و همان طور که از 
نام آن نیز برمی آیــد، قابلیت ها و ویژگی های بــرادران بزرگ تر خود را در 
قالبی کوچک تر به دســت کاربر می رســاند. موبایل این دستگاه نمایشگری 
۴.۳ اینچــی دارد و وزن آن نیز تنها ۱۰5 گرم اســت. در چنین کاهش وزنی، 
عالوه بر تغییر ابعاد نمایشــگر، جنس بدنه پشــتی نیز نقشی اساسی داشته 
است. برخالف پدفون اینفینیتی، نسخه مینی این محصول از آلومینیوم بویی 
نبرده و ایسوس در ساخت آن ترجیح داده از پالستیک استفاده کند. البته این 
پالستیک از نوع فشرده است و کیفیت مطلوبی دارد اما با این حال به هیچ وجه 
نمی توان آن را با تجربه لذت بخشــی که بدنه آلومینیومی به کاربر می دهد، 

مقایسه کرد.
تبلت ۳۱۰ گرمی این محصول نمایشگری هفت اینچی دارد و در پشت خود 
محفظــه ای را جای داده تا موبایل پدفون در داخل آن قرار بگیرد. هنگامی که 
موبایل در داخل درگاهش قرار می گیرد، بالفاصله تصویر آن به نمایشــگر 
تبلت منتقل می شود و به شــما این امکان را می دهد تا در ابعادی بزرگ تر به 

مشاهده محتوای مورد نظرتان بپردازید.
تبلت به تنهایی در داخل خود هیچ سخت افزاری را جای نداده و این موبایل 
اســت که نقش قلب تپنده مجموعــه را ایفا می کند. پردازنــده این موبایل 
چهارهسته ای است اما به علت معماری نه چندان قدرتمندش، سرعت باالیی 
به دستگاه نمی بخشد. ورق زدن صفحات و باز کردن برنامه ها در پدفون مینی 
همراه با مکث هایی قابل تامل است و اجرای بازی هایی با گرافیک سنگین نیز 

چندان توصیه نمی شود.
باتری یکی از نقاط قوت پدفون ها به حســاب می آید. موبایل این مجموعه 
به یک باتری ۱5۰۰ میلی آمپر در ساعتی مجهز است که می تواند تا یک روز و 
نیم همراه شما باشد. اما جالب است بدانید تبلت نیز در داخل خود یک باتری 
۲۲۰۰ میلی آمپر در ساعتی قرار داده که می تواند به صورت مستقل از موبایل 
شارژ شود و پدفون را مدت زمان بیشتری برای برآورده کردن نیازهای شما 

روی پا نگه دارد.
پدفون مینی در ایران قیمتی بالغ بر یک میلیون و ۳5۰ هزار تومان دارد که 
می توان گفت با توجه به کاهش بســیاری از قابلیت های دستگاه در مقایسه با 
مدل اصلی، کمی گران به نظر می آید اما با این وجود باید در نظر داشته باشید 

با این رقم به نوعی هم یک موبایل در اختیار خواهید داشت و هم یک تبلت 

مشخصات

۱۰5 گرم موبایل  ۳۱۰ گرم تبلتوزن

۴.۳ اینچ با کیفیت  ۹۶۰ × 5۴۰ پیکسلنمایشگر  موبایل

۷ اینچ با کیفیت ۸۰۰ × ۱۲۸۰ پیکسلنمایشگر  تبلت

۱۶ گیگابایتحافظه داخلی

MicroSDحافظه جانبی

۸ مگاپیکسلدوربین

Quad-core 1.4 GHzپردازنده

اندروید ۴.۳سیستم عامل

Padfone mini
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اکثرا در حال پذیرش این واحد پولی هســتند و 
در سوی دیگر اقتصاد های بســته نسبت به آن 

گارد گرفته اند.

از ابر دیگران به ابر خصوصی9 ابر
همه ما به نوعی از ســرویس های رایانش ابری 
)Cloud Computing( روزانه استفاده می کنیم؛ از 
سرویس های ایمیل مثل جی میل و یاهو گرفته تا 
میزبانی برخی از سایت هایی که روزانه مشاهده 
می کنیم و مبتنی بر میزبان ابری هســتند. پایه و 
اساس شــکل گیری ابرها این است که اوال به هر 
میــزان که پردازش انجــام می دهید، هزینه آن 
را پرداخت کنید و ثانیا اطالعات شــما در محلی 
مطمئن، امن و باثبات قــرار گیرند و متخصصان 
پشتیبان شما باشــند. در توضیح این دو مبحث 
باید ذکــر کرد زمانی که یــک کامپیوتر را برای 
کار خــود خریداری می کنید، بســیاری از زمان 
روشــن بودن تقریبا بدون هیچ پردازش خاصی 
می گذرد. به عالوه شــاید به نــدرت پیش بیاید 
کــه از حداکثر تــوان پردازشــی آن کامپیوتر 
استفاده کنید؛ شــاید هم هیچ زمان. همچنین بعد 
از چندین ماه یا سال آن کامپیوتر قدیمی، و از رده 
خارج می شود. در نهایت نیز شاید امکان نداشته 
باشد شخصی به طور مداوم سیستم شما را تحت 
نظارت و پشــتیبانی قرار دهد. بــه همین دلیل 
ســرویس های ابری پدید آمدند که به هر میزان 
که از توان پردازشــی یا ذخیره ســازی استفاده 
کردید، به همان انــدازه هزینه را پرداخت کنید. 
هر زمان نیز احتیاج به تــوان یا منابع نرم افزاری 
و ســخت افزاری بیشتری داشــتید، به طور آنی 
ارتقا دهیــد. در تمام مدت نیــز متخصصان آن 
ســرویس ابری، از سیســتم ها و اطالعات شما 

حمایت می کنند.
ویژگی های جذاب ابر باعث شده شرکت ها به 
سوی ابری شــدن پیش روند و بخش عمده  ای از 
توان پردازشی و ذخیره ســازی را به ابرها انتقال 
دهند. اما اســتفاده ابرها بی خطر نیست و معایب 
خــودش را دارد؛ معایبی مثل ســرعت انتقال، 
امنیت، حریم خصوصی، بالیای طبیعی و بسیاری 
نکات دیگر. این ضعف ها باعث شــده اند گرایش 
 Private( جدیدی شکل بگیرد به نام ابر خصوصی
Cloud( یا ترکیبی از ابر عمومی و خصوصی به نام 

ابر ترکیبــی )Hybrid Cloud(. در ابر خصوصی، 
شرکت ثانویه برای ســرویس دهی ابری وجود 
ندارد و خود بخش آی تی شرکت مورد اشاره، یک 
سرویس ابری داخل سازمانی راه اندازی می کند. 
این نوع گرایش در ســال های اخیر به خصوص 
۱۳۹۲ بین شــرکت های متوسط )Mid-Size( و 

مهم ترین گرایش های تکنولوژی در سالی که گذشت

انسان در تقابل با تکنولوژی
در نقطه ای از تاریخ قرار داریم که انســان ها تمایل دارند خودشــان را با تکنولوژی هماهنگ کنند و البته تکنولوژی نیز در حال سازگار 
شــدن با زندگی  انسان هاســت. از زمان پیدایش انسان ها، ما به طور مستمر در حال پیشــرفت بوده ایم و تکنولوژی در حال تغییر دادن 
هر روزمان اســت. حال قرار نیســت تکنولوژی ما را از دنیای واقعی دور کند؛ بلکه به کمک می آید زندگی زیباتر، ســالم تر، ســریع تر و 
لذتبخش تری داشــته باشــیم. این یک شــانس بزرگ محســوب می  شــود که ماهیت دیجیتالی وارد دنیای واقعی ما می شود. سرعت 

رشد تکنولوژی تصاعدی بوده و هر لحظه بر آن افزوده می شود.
طی سال 1392 وقایع  هیجان انگیزی در تکنولوژی رخ داده است که گرایش )Trend(های تکنولوژیک این سال محسوب می شوند؛ 
گرایش هایــی کــه در حال شــکل دادن آینده هســتند. می توان به جرات گفت بیشــتر آنها ســال آینده نیز جــزو مهم ترین گرایش های 
تکنولوژی خواهند بود. برخی از این گرایش ها به قدری به یکدیگر وابســته هســتند که در برخی موارد حتی نمی توانید مرز بین آنها 

را تمیز دهید. مهم ترین گرایش های سال 92 را از انتهای لیست بررسی و مرور می کنیم.

مهرداد خدامی

واحد پولی که اقتصاد ها را دگرگون خواهد کرد10  بیت کوین
ماجرا به ســال ۱۹۹۸ برمی گردد که فردی به 
 Crypto-Currency طرحی تحت نام Wei Dai نام
ارائه داد. بیت کوین واحد پول دیجیتالی است که 
سال ها بعد مبتنی بر همین طرح پیاده سازی شد. 
این پدیده دیجیتالی اولین بار ســال ۲۰۰۸، در پی 
مقاله ای توســط برنامه نویس ژاپنی با نام مستعار 
ساتوشی ناکاموتو )Satoshi Nakamoto( منتشر 
و به دنیا معرفی شــد. ایــن برنامه نویس مرموز 
که تاکنون هیــچ گونه اطالعات شــخصی ای از 
 P2P خود در دســترس قرار نداده، در وب سایت
Foundation بــرای اولین بار از پــول دیجیتال 

حرف زد. ناکاموتو بدون شک یک نابغه اقتصادی 
به حســاب می آید که چنین ایــده ای را مطرح و 

آغاز کرده است.
اختــراع ناکاموتو به طــور نرم افزاری کنترل 
می شود و در طول ۲۰ ســال آینده، ۲۱ میلیون 
بیت کوین تولید خواهــد کرد، به این صورت که 
هر ۱۰ دقیقه یک بار سکه ها از طریق مکانیسمی 
شــبیه التاری به بازار عرضه می شوند. کسانی 
که به دنبال این ســکه ها هســتند، بارها در این 
التاری شــرکت می کنند و سریع ترین کامپیوتر 
بیشــترین پول را خواهد برد و ســایرین هم به 
نسبت ســرعت خود ســهمی خواهند داشت. 
 BitCoin فرآیند تولیــد و توزیع بیت کویــن به
Mining معروف اســت و از نرم افزاری به اسم 

BitCoin Miner جهت شرکت در این شبه التاری 

استفاده می شــود. در واقع هر بیت کوین به جای 
اینکه توســط بانک مرکزی ایجاد شــود، توسط 
 یک معدنچی )Miner( به وجــود می آید که در 

یک شــبکه غیرمتمرکز بر سر یافتن جواب یک 
مســاله یا در حقیقت یک )Hash( پیچیده با هم 
رقابت می کنند. اولین کسی که بتواند هر مساله 
را حل کند، مالک آن مســاله و حل آن - که یک 

بیت کوین است- می شود.
اختراع عجیــب ناکاموتو توجــه زیادی را به 
خود جلب کرد به طوری که بســیاری از مردم 
در این التاری شــرکت کردنــد و صرافی های 
آنالین بســیاری به وجود آمد تــا مردم بتوانند 
بیت کوین هــا را با پول های رســمی مثل دالر و 
یــورو تعویض کنند. قیمــت بیت کوین در ابتدا 
کمتر از یک پنی بــود اما کم کم با پذیرش آن در 
پایان سال ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی پیدا کرد 
و در ژانویه ســال ۲۰۱۱ هر بیت کوین ارزشــی 
بیش از ۲۹ دالر داشــت. در نهایت، اواسط آذر 
)اوایل دســامبر( هر بیت کوین بیش از یک  هزار 
و ۱۰۰ دالر آمریــکا ارزش داشــت. هم اکنون 
ارزش هر بیت کوین بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دالر است. 
این محصول عجیب باعث بــه تکاپو انداختن و 
واکنش نشان  دادن شرکت ها و حتی کشورهای 
جهان شده اســت. کشــورهایی با اقتصاد پویا 
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بزرگ مورد اســتقبال قرار گرفته است؛ به طوری 
که ابر خصوصی به عنوان یکی از گرایش های مهم 

سالی که گذشت، مطرح شد.

از بزرگ  داده به بی کران  داده8 بزرگ  داده
دوران ذخیره و بررســی و نتیجه گیری داده ها 
دیگر گذشته  اســت. با وجود اینترنت و نزدیک 
سه میلیارد انسان که به اینترنت دسترسی دارند، 
داده بسیار فزاینده ای در هر لحظه تولید می شود. 
از هر کلیک شــما در ســایت ها گرفته تا عکس 
گرفتن و به اشــتراک گذاری آن در شــبکه های 
اجتماعی، همگــی منتهی به تولیــد چندین نوع 
داده می شــوند. این تنها بخشــی از فعالیت هایی 
اســت که منتهی بــه شــکل گیری داده هایی 
می شــود؛ داده هایی که توسط شبکه های حسگر 
بی ســیم، آب  و  هواشناسی، سیستم های هوشمند 
پزشکی و سالمت، تمرین کردن همراه با دستگاه  
الکترونیکی و... تولید می شــوند، همگی ســیل 
عظیمی از داده ها به حســاب می آیند. اینجاست 
که پرارزش ترین موجودیت در این سال ها داده 
)Data( می شود که این داده ها می توانند داده های 
بامعنی یا همان اطالعات )Information( یا داده 
خام، بــدون پردازش و بی معنی باشــند. طبیعتا 
درصد بســیار اندکی از داده های تولید و ذخیره 
 شده بامعنی هستند. همه در تالش هستند کسب  
و کار خود را به سود بیشتر سوق دهند و اینجاست 
که به ســراغ معنابخشــی به داده  ها می روند. با 
راهکارهــای داده کاوی )Data Mining( در یک 
بازه زمانی شاید بتوان الگوهای بامعنی استخراج 
کرد اما در ایــن جایگاهی که قرار داریم حتی یک 
ثانیه هم دیر محسوب می شــود. تصور کنید اگر 
می توانســتند در زمان مشخص، ایجاد و رسیدن 
ســونامی ژاپن را پیش بینی کنند، تا چه میزان از 
تلفات جانی آن حادثه کاســته می شد. بنابراین 
گرایشی در ســال های اخیر شکل گرفته است به 
نام بزرگ داده )Big Data( که سه بعد مهم دارد: 
 )Velocity( ۲- ســرعت )Volume( ۱- حجــم
۳- تنــوع )Variety(. در واقع هــدف اصلی در 

بزرگ داده ها این اســت کــه در کمترین زمان 
ممکن حجم بســیار زیادی از داده هایی را که به 
تنهایی شاید بی معنی هستند آنالیز و از آن نتایج 
و الگوهای درستی را استخراج می کند. بررسی ها 
نشان می دهد هر پنج سال، حجم داده ها ۱۰ برابر 
می شود، ۸5 درصد داده ها از نوع داد ه های جدید 
هســتند و به ازای هر فرد بزرگســال، ۴.۳ ابزار 

متصل به اینترنت وجود دارد.
در ســالی که سپری شــد، یکی از بزرگ ترین 
بخش هایی کــه با مفاهیم بزرگ داده ســر و کار 
داشــته اند، شــبکه های اجتماعی بودند. تصور 
کنید تنها در فیس بوک ۱.۲۳ میلیارد کاربر فعال 
وجود دارد که تک تک فعالیت آنها از الیک کردن 
گرفته تا استتوس هایی که توسط کاربران نوشته 
می شود اما قبل از ارســال از انتشار آن منصرف 
می شــوند، ثبت و مورد آنالیز قرار می گیرد. یا به 
عنوان مثال آمازون قصد دارد قبل از اینکه تصمیم 
به خرید محصولی بگیرید، آن خرید را پیش بینی 
و محصول را به نزدیکی خانه شــما حمل کند. این 

حجم رو به انفجار داده ها باعث شده است گرایشی 
 Extreme( جدید شکل گیرد به نام بی کران داده
Data( که در واقع هدف آن شکل گیری ابزارهای 

ساده برای آنالیز داده های بسیار حجیم و نزدیک 
به بی نهایت است.

شبکه  اجتماعی هویت نامرئی و حریم شخصی7
 Social( شــکل گیری شــبکه های اجتماعــی
Networks( باعث پدید آمــدن نوع جدیدی از 

ارتباطات شــد و همین شــبکه های اجتماعی در 
حال تبدیل شــدن به کلید ارتباطــات اینترنتی 
بین انســان ها هســتند. با وجود اینکه گسترش 
شــبکه های اجتماعی باعث ایجــاد فرصت های 
زیادی در زمینه های مختلف می شــود، در عین 
حال مباحثی مثل نگرانی در مورد امنیت و حریم 
شخصی را نیز پررنگ تر می کند. مهم ترین ویژگی 
شبکه های اجتماعی این اســت که خود کاربران 
به تولید محتوا مشغول هســتند. محتواهایی که 

اکثر مواقع با مســائل شــخصی افراد در ارتباط 
اســت؛ از طرز تفکر در مــورد موضوعی خاص 
گرفته تا عکس ها و محل هــای حضور افراد. این 
اطالعات تا جایی پیش  رفته اســت که شبکه های 
اجتماعی بدون اینکه به طور مســتقیم اشاره کنید 
و اطالعات اصلی را در جایی ثبــت کنید، بهتر از 
خود شــما می دانند که به کدام ســبک موسیقی 
بیشــتر عالقه دارید، فیلم های کدام کارگردان 
را بیشــتر می پســندید، چه زمانی در یک رابطه 
)Relationship( قرار دارید، کدام مســیر برای 
بازگشت تان به خانه بهتر است، چه زمان هایی را 
بیشتر با دوستان  و آشنایان تان سپری می کنید و 
بسیاری منطق و پیش بینی های دیگر که از تصور 

ما فراتر است.
موضوع وقتی بغرنج تر می شــود کــه افراد در 
شبکه های اجتماعی شخصیتی متفاوت با آنچه که 
در جامعه از آنها دیده می شود، نشان می دهند؛ در 
شبکه های اجتماعی فرصتی برای این افراد فراهم 
می شــود که زوایای دیگری از شخصیت خود را 
نشــان دهند. اینکه هویت نامرئی افراد در فضای 
مجازی به چه شــکل خواهد بود و حریم شخصی 
افراد در این فضا چگونه تعریف شده و امنیت آن 
مــورد تضمین قرار می گیــرد، موضوعات داغی 
است که همیشــه درباره شــبکه های اجتماعی 

وجود دارد.
اطالعات کاربــران شــبکه های اجتماعی در 
دیتاسنترهایی داخل کشــورهایی مثل آمریکا و 
تحت قوانین همان کشور قرار دارند. بزرگ ترین 
نگرانی حریم شــخصی افراد در راســتای همین 
مســاله شــکل می گیرد و نه تنها خود افراد بلکه 
دولت های مختلف نیز نگران هســتند که آمریکا 
و کشــورهای دیگر چگونه به اطالعات شخصی و 
گاها حیاتی کاربران دسترسی پیدا می کنند و مورد 
سوء استفاده قرار می دهند. تاکنون بارها اطالعات 
کاربران شبکه های بزرگی به سرقت رفته است و 
بدون شــک در آینده نیز تکرار خواهد شد. شاید 
این تکرار نقض حریم شــخصی افــراد، نگرانی را 
به جایی برســاند که با توافق کشــورهای جهان، 
منطقه داده ای امن با قوانینی مجزا و مورد جامعه 
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بین الملل شــکل گیرد تا هر وب ســایت و شبکه 
اجتماعی که با داده های شــخصی افراد در ارتباط 
اســت، به این منطقه انتقال پیدا کند؛ بدین ترتیب 
حداقل به صــورت ظاهری دســت دولت های 
کشــورهای مختلف از داده های شــخصی افراد 

کوتاه خواهد ماند.
در ســالی که گذشــت، شــبکه های اجتماعی 
بســیاری از مواقع در صدر اخبار قرار داشــتند و 
این موضوع در انتهای ســال بــا خرید واتس اپ 
)WhatsApp( توســط فیس بوک بــه مبلغ ۱۶ 
میلیارد دالر به اوج خودش رسید. این خرید یک 
شبکه اجتماعی توسط شبکه اجتماعی دیگر زمانی 
جالب تر می شود که واتس اپ ۴5۰ میلیون کاربر 
فعال دارد که به طور متوسط به ارسال و دریافت 

۱5۰ پیغام در روز مشغول هستند.

اینترنت اشیا همه چیز به اینترنت متصل می شود6
زمانی که همــه چیز به اینترنــت متصل، و با 
دیگر اشیا و حتی انســان ها در تعامل باشد، حتی 
اینترنت به لباس های شــما نیز نفوذ کرده  است؛ 
دنیا چگونــه خواهد بود؟ از کفش ورزشــی که 

برای دویــدن به پا می کنیــد و فعالیت تان را به 
طور مداوم به پزشــک خصوصی شــما ارسال 
می کند گرفته تا گلدان های هوشمندی که وقتی 
به ســفر رفته اید، نور و آب گیاهان شما را تنظیم 
می کنند و هر زمان که خواستید با آن در ارتباط 
خواهید بود. شــاید در سال ۱۹۹۹ کوین اشتون 
تصــور نمی کرد تنها یک دهه بعــد از اینکه ایده 
اینترنت اشیا )Internet of Things( را در ذهن 
خود می پروراند، دنیا شــروع بــه حرکت به آن 

سو می کند.
با راه اندازی نســخه ششــم IP که در حدود 
۳.۴×۱۰۳۸ آدرس منحصر به فــرد آی پــی در 
آن وجود دارد، بســتر الزم برای شــکل گیری 
اشیا فراهم شد؛ شــبکه ای که در آن هر چیزی 
می توانــد به اینترنــت متصل باشــد و ارتباط 
برقرار کنــد. با رخنه حســگر ها )Sensors( به 

زندگی و ابزارهای مختلف، همچنین حجم داده 
ارزشــمندی که آنها تولید می کنند، گامی دیگر 
در تحقق اینترنت اشــیا برداشته شد. این رویه 
تا جایی پیش رفت که به یکی از شــاخص ترین 
گرایش های تکنولوژی ســال گذشته تبدیل شد 
و بدون شــک در ســال های آینده همیشه جزو 
مباحــث مهم باقی می ماند. در ســال گذشــته 
خبرهایی منتشــر شد مبنی بر اینکه شرکت های 
غول تکنولوژی یعنی، گوگل، اپل، سامســونگ 
و حتی اینتل بخش های ویــژه ای برای مطالعه، 
تحقیــق و پیاده ســازی پروژه هــای مبتنی بر 

اینترنت اشیا تشکیل داده اند.
اینترنت و حســگرها پایه های اصلی اینترنت 
اشیا )IoT( هستند. تحقیقات نشان می دهد رشد 
حســگرها در ۱۰ ســال اخیر بیش از حد تصور 
بوده اســت و در ســال های پیش  رو، حجم داده 
خامی که توســط آنها تولید می شــود به همراه 
حجم نتایج به دســت آمده از این داده های خام، 
به طور چشــمگیری رشد خواهد داشت و باعث 
می شود بزرگ داده به سوی بی کران داده سوق 

پیدا کند.
پیش بینی ها نشــان می دهد تا ســال ۲۰۲۰ 
میالدی، تعداد دســتگاه های متصل به اینترنت 
از مــرز ۳۰ میلیــارد و درآمد ســاالنه حاصل 
از محصــوالت مبتنی بر اینترنت اشــیا از ســه 
تریلیارد دالر خواهد گذشــت. اینترنت اشیا تا 
چند ســال دیگر، درک ما را از محیط و تعاریف 
مفاهیم مختلــف به طور بنیــادی تغییر خواهد 
داد. IoT صنعــت حمــل  و نقــل خودرویــی و 
غیرخودرویی )مثل Dron هــا(، صنعت انرژی، 
تله پورت کردن اشــیا )با اســتفاده از اسکنر ها 
و پرینترهــای ســه بعدی(، زندگی شــخصی 
)خانه های هوشمند( و بسیاری از حوزه های دیگر 
را بازتعریــف می کند. مفهوم اینترنت اشــیا به 
طور خاصی با دیگــر گرایش های تکنولوژی گره 
خورده اســت و نقطه مشترک بســیاری از آنها 

محسوب می شود.

خانه هوشمند خانه هایی که جای ما تصمیم می گیرند5
لباس هــای کثیف خــود را به داخل ماشــین 
لباسشــویی می اندازید و برای یک قرار مالقات 
خانه را ترک می کنید. بعد از گذشت نیم  ساعت از 
طرف ماشین لباسشویی پیامکی دریافت می کنید 
مبنی بر اینکه عملیات شست وشــوی لباس ها به 
اتمام رسید اما به دلیل اینکه لباس قرمزرنگ خود 
را با دیگر لباس ها انداخته اید، تمام لباس ها رنگی 
شــده اند! شاید این موقعیت شــبیه داستان های 
علمی تخیلی باشد، اما ســال گذشته محصوالتی 

 Smart( معرفی شــدند که خانه های هوشــمند
Home( را بازتعریــف کردند. بــه عنوان نمونه 

سامسونگ ماشین لباسشویی ای معرفی کرد که 
به اینترنت متصل بود و می توانست با شما ارتباط 

برقرار کند.
در گذشته ابزارهایی بودند که با جاسازی آنها 
در خانه، می توانستید ادعا کنید یک خانه هوشمند 
دارید؛ ابزارهایی مثل سیستم روشنایی خودکار، 
سیســتم  امنیتــی و حفاظتــی از راه دور و... اما با 
هوشمند شدن وسایل خانگی، با مفهوم جدیدی از 

خانه های هوشمند روبه رو هستیم.
خانه هوشمند یک تکنولوژی نوظهور و در حال 
گســترش به حســاب می آید که در پایین ترین 
سطح خود می تواند به همه خدمات و محصوالتی 
اشاره داشته باشــد که بدون دخالت صاحبخانه 
عمــل را در محیط خانه اجــرا می کنند. کنترل از 
راه دور وسایل خانگی نیز بخشی از خانه هوشمند 
محسوب می شود. اما با وجود اینترنت و اینترنت 
اشیا، شکل جدیدی از خانه های هوشمند در حال 

شکل گیری است.
بزرگ تریــن رویــداد در زمینــه خانه های 
هوشمند در ماه های پایانی ســال رخ داد؛ زمانی 
که گوگل اعالم کــرد با پرداخــت ۳.۲ میلیارد 
دالر شــرکت Nest را کــه در زمینــه طراحی و 
پیاده ســازی ابزارهای کوچک کنترل هوشمند 
خانه فعالیت دارد، تصاحب کرده اســت. با وجود 
Android@ اینکه گــوگل البراتوار اختصاصــی

Home مخصوص خانه های هوشمند را به تازگی 

راه اندازی کرده اما پرداخت این مبلغ برای خرید 
یک شــرکت فعال، نمایانگر این است که گوگل 
نمی خواهد در این رقابت از دیگر شرکت ها عقب 

بماند.
 باز هــم در خانه  هوشــمند بــا گرایش حریم 
شخصی افراد و نگرانی درباره آن سر و کار داریم. 
با گســترش بیش از پیش گوگل، حریم شخصی 
افراد ممکن است با مشــکل مواجه شود. Nest از 
طریق اســتخراج داده ها از محیــط عمل می کند 
که شــامل اطالعات در مورد روشنایی، رطوبت 
و رفتارهای روزانه  ســاکنان خانه می شود. زمانی 
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که این اطالعات با داده های عظیمی که هم اکنون 
گوگل از اشخاص در اختیار دارد ترکیب شود، به 
راحتی می توان متصور شد که گوگل به چه قدرتی 

دست می یابد.

پرینتر سه بعدی همه چیز را پرینت کنید4
پرینترهای ســه بعدی و فناوری های وابسته به 
آن از جمله اسکنرهای ســه بعدی و سیستم های 
مدل ســازی مخصوص در ســالی که گذشــت 
محبوبیت فراوانی پیدا کردند و به گونه ای توسعه 
پیدا می کنند که پیش بینی می شود در سال پیش 
 رو کاربران خانگی بتوانند با پرداخت هزینه های 

کمتر، مدل ساده آن را در اختیار داشته باشند.
گرایش پرینترهای سه بعدی موضوعی جدید 
نیســت و به ۳۰ ســال پیش بازمی گردد. بیش 
از ۲۰ ســال طول کشــید تا ارزش بازار جهانی 
پرینترهای ســه بعدی به یک میلیارد دالر برسد 
اما پــس از آن در کمتر از پنج ســال ارزش این 
بازار دوبرابر شــد و هم اکنــون احتمال می رود 
در یک ســال آینــده ارزش این بازار با رشــد 
بیش از دوبرابری به چهار میلیارد دالر برســد. 
اما ارزش پرینترهای ســه بعدی در بخش های 
دیگر علم اهمیت پیدا کرده اســت؛ بخش هایی 
که جهش های اساسی در علم ایجاد می کنند. به 
عنوان نمونه از پرینترهای سه بعدی برای تولید 
اعضای مصنوعــی کامال هماهنگ و متناســب 
با بدن بیمار اســتفاده می شــود. حتی در اواخر 
آبان ماه امسال، پزشکان دانشگاه میشیگان موفق 
شدند با اســتفاده از پرینتر سه بعدی، جان نوزاد 
مبتال به بیماری حاد ریــوی را نجات دهند. یا به 
عنوان نمونه ای دیگر، با اســکنرها و پرینترهای 
ســه بعدی توانســته اند تله پورت یا جابه جایی 
اشــیا را به گونــه ای خاص پیاده ســازی کنند. 
تله پورت، به دریافت فوری نســخه هایی از یک 
شیء اطالق می شــود. در این فرآیند اشیا ابتدا 
به بیت های داده ها و سپس دوباره به اشیا تبدیل 
می شوند. در گذشته ارسال و دریافت فکس مثال 
مناســبی برای تله پورت بود اما حاال با وجود این 

تکنولوژی شــکل جدیدی از تله پورت را شاهد 
هستیم. ســازمان فضایی ناســا با هدف تسهیل 
فرآیند جایگزین کردن قطعات جدید ایســتگاه 
فضایی بین المللــی )ISS(، تعمیر قطعات معیوب 
و اســتفاده از جدیدترین تکنولوژی ها قصد دارد 
یک مدل ویژه از چاپگرهای سه بعدی را در فضا 
مورد اســتفاده قرار دهد. چاپگرهای سه بعدی 
در حال تغییر صنعت پوشــاک و مد نیز هست. 
بســیاری از طراحان لباس به سراغ پرینترهای 
ســه بعدی رفته اند و حتی شــرکت Nike در دو 
سال اخیر بخشی از کتانی های مخصوص فوتبال 
را با اســتفاده از پرینترهای سه بعدی تولید کرده 
اســت. چاپ ســه بعدی به صنعــت تغذیه نیز 
وارد شده است و ســال آینده شاهد غذاهایی که 
محصول چاپگرهای ســه بعدی هستند، خواهیم 

بود.
توانایــی پرینترهای ســه بعدی در حال حاضر 
در ابعاد میکرومتر اســت و اگر با پیشرفت علم، 
مقیاس آن در حد نانومتر برسد، تحوالت عظیمی 
در علوم مختلف شــاهد خواهیم بــود. مزایای 
پرینترهای سه بعدی به قدری است که در سالی 
کــه گذشــت آن را تبدیل به یکــی از مهم ترین 

گرایش های تکنولوژی کرد.

واقعیت افزوده تکمیل دنیای واقعی3
سال هاست انســان قصد دارد دنیای واقعی و 
فیزیکــی ای را که در آن زندگی می کند با دنیای 
مجازی و داخلی کامپیوترها ترکیب کند. اکنون 
با وجود اینترنت، ابزارهای هوشــمند قابل حمل 
و البته حســگرها، توانســته تا حــدودی به این 
آرزوی خود برســد. در اولین گام، محیط واقعی 
را در داخــل کامپیوترها شبیه ســازی کرده اند 
 )Virtual Reality( و آن را واقعیــت مجــازی
می خوانند. اما در سوی دیگر سال ها پیش دنیای 
مجــازی را وارد دنیای واقعــی کردند؛ در واقع 
داده هایی را که در دنیــای مجازی و به صورت 
دیجیتالــی وجود دارد به داخــل دنیای فیزکی 
وارد، و این دنیای فیزیکی را تکمیل کرده اند که 
 )Augmented Reality( به آن واقعیت افزوده
گفته می شــود. در واقع وجه تمایز بین واقعیت 
مجــازی و واقعیت افــزوده این اســت که در 
واقعیت مجازی کلیه عناصر درک شــده توسط 
کاربر، ساخته شــده توســط کامپیوتر هستند. 
امــا در واقعیت افزوده بخشــی از اطالعاتی که 
کاربــر درک می کند، در دنیــای واقعی وجود 
دارد و بخشی توســط کامپیوتر ساخته شده  و به 
آن افزوده می شــود. اولیــن جرقه های گرایش 
واقعیت افزوده در اواســط قــرن پیش میالدی 

زده شد و حاال با پیشرفت تکنولوژی، جامه عمل 
به آن پوشانده شده اســت. یکی از ویژگی های 
واقعیت افزوده این اســت که عناصر معموال به 
صــورت بی درنگ اضافه می شــوند و مرتبط با 

عناصر محیطی هستند.
از ســال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بــا معرفی پروژه 
حــس ششــم )Sixth Sense ( توســط یکی از 
دانشجویان دانشــگاه MIT، توجه ویژه ای به این 
مبحث شــد. از آن ســال به بعد اپلیکیشن های 
محدودی مبتنی بر واقعیت افزوده ارائه شــد اما 
شــوک اصلی را گوگل با معرفی عینک معروف 
خود موســوم بــه Google Glass در ۲۰۱۲ وارد 
کرد. محصولی که کامال از زمان خود جلوتر است 
و مفهوم واقعیت افزوده را پیاده ســازی می کند. با 
معرفی عینک از طرف گوگل، دیگر شرکت ها به 
خصوص اپل و مایکروســافت بالفاصله به تکاپو 
افتادنــد و طرح ها و اخبــاری از انواع عینک های 
واقعیت افــزوده خود ارائه کردنــد. به جز چند 
شــرکت کوچک که عینک های واقعیت افزوده 
خود را دســت و پاشکســته معرفی  کردند، هیچ 
یک از شــرکت های بزرگ تکنولوژی تاکنون از 
محصولی مشــابه و هم رده عینک گوگل رونمایی 

نکرده است.
واقعیــت افزوده یکــی دیگــر از گرایش های 
تکنولوژی محســوب می شــود که دیگر علوم را 
تحت تاثیر قرار می دهد و از این جهت در ســالی 
که گذشت، اهمیت بسیار زیادی به آن داده شد. 
حتی پروژه های متن بازی مثــل عینک واقعیت 
افزوده آکیولِس )Oculus( مورد استقبال زیادی 
قرار گرفت؛ پروژه ای کــه نه تنها صنعت بازی را 
دگرگون می کند، بلکه پروژه های جانبی ای مبتنی 
بر آن شــکل گرفته است که صنایع دیگر را دچار 
تحوالت اساســی می کند. طی آخرین اخبار، گویا 
شــرکت ســونی هم قصد دارد برای PS4 تا چند 
ماه دیگر، عینــک واقعیت افزوده خــود را وارد 

بازار کند.
واقعیت افزوده ارتباط تنگاتنگی با کامپیوترهای 
پوشــیدنی دارد و در بسیاری از محصوالت هر دو 

به یک اندازه دخیل هستند.
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پهپاد آسمان در تسخیر روبات ها2
هیچ کس فکر نمی کرد وقتی بیزینس اینسایدر 
در ۱۳ فروردیــن ۹۲ بــرای دروغ اول آوریــل 
خود خبر اســتخدام تعــدادی Drone در یکی از 
استان های فرانســه برای رســاندن روزنامه و 
مجالت را منتشــر کند، شــرکت رویاپردازی 
مثل آمازون آن را جــدی بگیرد و در عرض چند 
ماه اعالم کند در راه پیاده ســازی ایده ای اســت 
که محصوالت خریداری شــده توســط کاربران 
از آمازون توســط ِدرون هــا )Drones( یا همان 

پهپاد ها انجام پذیرد.
پرنــده هدایت پذیر از دور )بــا نماد اختصاری 
پهپاد( یــا هواپیمای بدون سرنشــین ابزارهای 
پرنده هدایت پذیر از راه دور اســت. سال هاست 
که از پهپاد ها استفاده می شود؛ به خصوص توسط 
ارتش آمریکا و برای کارهای جاسوسی. اما خارج 
از نمونه هــای نظامی، روبات هــای کوآدکاپتر 
)Quadcopter( یــا کوادروتــر )Quadrotor( به 
خاطر ویژگی های فیزیکی ای کــه دارند و تقریبا 
کم هزینه بودن، گزینه بسیار خوبی برای کارهای 

مختلف به شمار می روند.
جف بــزوس، مدیرعامل آمازون در اواســط 
آذر مــاه در برنامــه تلویزیونــی ای اعالم کرد 
شرکتش تصمیم دارد طی یک برنامه آزمایشی، 
سفارشــات را توســط روبات های پرنده ارسال 
کند. با این روش، هر بســته در زمان تقریبی نیم 
ساعت به دست ســفارش دهنده خواهد رسید. 
آنها این سیســتم جدید ارســال سفارشــات را 
Prime Air نام گزارده اند. البته ارســال توســط 

روبات های پرنده )Drone( قرار نیســت به این 
زودی ها اجرایی شــود. بزوس معتقد است این 
طرح طی چهار تا پنج ســال آینده کامال اجرایی 
خواهــد شــد و روبات های آن کامــال خودکار 
خواهند بود. این روبات های پرنده قادر خواهند 
بود بســته هایی تا وزن ۲۲۸۰ گرم را به راحتی با 
خود حمــل کنند. تقریبا ۸۶ درصد بســته های 
ارســالی آمازون وزنی کمتر مساوی توان حمل 

ایــن Droneها دارنــد. اما دیگر شــرکت ها به 
تقلید از آمــازون پرداخته اند و در یکی از خبر ها 
گزارش شده است Netflix قصد دارد با استفاده 
از درون ها، دی وی دی های سفارشی بینندگان و 
مشتریان خود را در کمتر از یک ساعت به مقصد 

برساند.
ناگفتــه نماند در ســالی که ســپری شــد در 
بخش های مختلــف از این روبات هــای پرنده 
استفاده های گوناگونی شده است؛ از خواستگاری 
یــک فرد خوش ذوق بــا اســتفاده از حمل حلقه 
نامزدی توســط روبات پرنده گرفته تا رساندن 
غذا بر سر میز مشتریان و نجات جان یک مصدوم 
توســط پهپاد پلیس ســواره نظام کانادا، همگی 
اتفاق های جالبی بودند که در ســال گذشــته رخ 

دادند.
تا حدی گرایش Droneها پراهمیت شده است 
که از هم اکنــون در برخی ایالت هــای آمریکا، 

قوانینی را برای پرواز آنها وضع کرده اند.

کامپیوتر پوشیدنی کامپیوترها بخشی از وجود ما می شوند1
جنجالی ترین گرایش تکنولوژی ســال ۱۳۹۲ 
مربوط می شــود به کامپیوتر های پوشــیدنی 
)Wearable Computing(؛ گرایشــی که نقش 
بســزایی در شــکل گیری آینده دارد. در واقع 
یــک انقــالب تکنولوژیک در حــال رخ دادن 

است. 
این تغییر موج جدید و سوم تکنولوژی و کامپیوتر 
به حســاب می آید؛ در مــوج اول تنهــا تعداد 
محدودی به کامپیوترها دسترسی داشتند و برای 

هر کامپیوتر چندین اپراتور وجود داشت. 
در موج دوم بــه ازای هر فرد تقریبا یک کامپیوتر 
وجود داشــت و هم اکنون در ابتدای موج سومی 
قرار داریم که هرد فرد نه تنها به چندین دســتگاه 
پردازشــی از جمله لپ تاپ و گوشــی هوشمند 
دسترســی دارد، بلکه تقریبا همــه آن ابزارها به 

اینترنت متصل هستند. 
در ابتــدای عصــر جدیــدی قــرار داریم که 
کامپیوترهــای شــخصی دوبــاره بازتعریف 
می شوند و تکنولوژی اطراف ما به عنوان بخشی 
از زندگــی و وجودمان تغییــر ماهیت می دهد. 
هر توان پردازشــی ای که بتــوان به نوعی آن را 
پوشــید یا در داخل بدن انســان جاسازی اش 
کرد، جزو کامپیوترهای پوشــیدنی محســوب 

می شود.
ســردمدار کامپیوترهای پوشــیدنی بدون شک 
عینک گوگل است اما دیگر ابزار مثل ساعت های 
هوشــمند )Smart Watch( نیز جــزو مهم ترین 
محصــوالت پوشــیدنی هوشــمند محســوب 

می شوند. به خصوص در چند ماه پایانی سال، خبر 
ارائه محصوالت متنوعی در حوزه کامپیوترهای 

پوشیدنی منتشر شد. 
از ساعت های هوشمند سونی و سامسونگ گرفته 
تــا پروژه های مســتقلی که در وب ســایت های 
کیک استارتر شکل گرفته اند. در این میان باز هم 

گوگل خبرسازترین بود. 
وقایع و اخباری که بر اساس عینک گوگل منتشر 
می شــد، مهم ترین آنها بود؛ در ادامه گوگل حق 
 throat( اختراعی را تحت عنوان خالکوبی گردن
Tatto( ثبت کرد که گمانه زنی های بســیاری در 

مورد آن وجود دارد. 
در نهایت نیــز باالخره پروژه لنــز گوگل به طور 
رسمی معرفی شد؛ لنزی که به کمک میزان گلوکز 
قطره اشــک، میزان قند خون افراد را تشــخیص 
می دهد و اطالعات را به صورت ثانیه ای و به طور 

بی سیم به گوشی آن فرد منتقل می کند.
امســال چندین محصــول پوشــیدنی معرفی 

شــدند که ارتباط فیزیکی با بدن انسان داشتند 
و به راحتــی می تــوان پیش بینی کــرد در گام 
بعــدی، بخشــی از کامپیوترهــای پوشــیدنی 
تبدیل بــه کامپیوترهای قابل کاشــت در بدن 
)Implantable Computing( می شــوند. طبق 
پیش بینی های ABI Research حجم محصوالت 
خریداری شده از کامپیوترهای پوشیدنی در سال 
۲۰۱۸ به  حدود ۴۸5 میلیون دســتگاه در سال 

خواهد رسید.
در اواخــر ۱۳۹۲، خبرهایی از دو پروژه بســیار 
خاص گوگل یعنی Tango و Ara منتشــر شد که 
نشــان می داد به اهدافی که بــرای این پروژه ها 

تعریف شده است، نزدیک شده اند. 
مهم ترین نکته ای که درباره این دو پروژه وجود 
دارد این اســت که هر دو، پیشــر فت های قابل 
توجهی در مورد کامپیوترهای پوشــیدنی ایجاد 
خواهند کرد و به زودی باز هم با نســل جدیدی 
از این نوع قدرت پردازشــی روبــه رو خواهیم 

بود 
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ارتباطات ســال 2013 تحت تاثیر افشاگری های سریالی درباره اخبار 
جمع آوری گسترده اطالعات توسط سازمان مرکزی اطالعات از 
شرکت های بزرگ اینترنتی و اپراتورهای موبایل بود که به اعتراضات گسترده 
به دست اندازی های دولتی منجر شد.  اما این افشاگری ها توسط ادوارد اسنودن، 
پیمانکار سابق سازمان مرکزی اطالعات، با پیشرفت های قابل مالحظه ای در 
ارتباطات بی سیم همراه بود. اسناد اسنودن همچنین تالش های جدید برای امن 

و محرمانه تر کردن اینترنت را سرعت بخشید. 
امسال شاهد چندین پیشــرفت بنیادی در فناوری ارتباطات بودیم. محققان 
چینی رکورد جدید در ســرعت را در یک نسخه از 4G به نام LTE پیشرفته ثبت 
کردند. شرکت آلکاتل لوســنت نیز فناوری های الزم را برای سرعت گیگابیتی 
در شبکه های کابل مسی کوتاه فراهم کرد. شرکت سامسونگ آزمایش فناوری 
را اعالم کرد که آن را 5G نامیده و از 64 آنتن برای ارســال و دریافت ســیگنال با 
فرکانس های فوق باال در آن استفاده می شود. این فناوری به صورت قابل اتکایی 
256 مگابیت بر ثانیه اطالعات را منتقل می کند که پیشــرفت قابل توجهی در 
مقایسه با حداکثر تئوریک 75 مگابیت بر ثانیه برای فناوری کنونی 4G LTE است. 
نســخه جدید سیســتم عامل شــرکت اپل توانایی انتقال خــودکار میان 
فناوری های مختلف بی سیم - مانند 4G و Wi-Fi - را دارد و پیش نیاز استفاده از 
فناوری های کدگذاری اطالعاتی است که برای خدمات بهتر داده ها را تکه تکه، 
و از چندکانال همزمان برای ارسال آنها استفاده می کنند. شرکت های آکامای 
و اریکســون نیز با همکاری هم به دنبال یافتن راهی برای ایجاد یک خط سریع 
انتقال داده ویژه برای مشتریانی هستند که حاضرند هزینه بیشتری بپردازند تا 

فعالیت هایی مانند تجارت الکترونیکی را زودتر تکمیل کنند. 
ایده های قدیمی برای باز کردن پهنای باند از طریق اشــتراک گذاری طیف 
بی سیم در سال 2013 نتیجه داد و چند کاربری تجاری فرکانس های تلویزیونی 
برای ارتباطات اینترنتی توســعه داده شــد. در یک چرخش جدید، آزمایشی 
جدید در پایگاه نیروی دریایی ویرجینیا، اشتراک گذاری فرکانس های نظامی را 
آزمایش کرد. شاید مهم تر از همه این موارد فناوری نوری جدید برای ارتباطات 
فضایی باشد که در ماه ســپتامبر به هوا فرســتاده و با موفقیت توسط محققان 

آزمایشگاه لینکولن ام آی تی آزمایش شد. 

دستگاه های موبایل امســال نه تنها سریع تر بلکه هوشــمندتر هم شده اند. 
مهندسی آنها به گونه ای است که اطراف خود - و نیت شما - را حس کرده و کار با 

آنها را مفیدتر و راحت تر می کند. 
مثال امسال با عرضه آی فون 5، پردازنده ای جدید به بازار آمد که حرکت های 
گوشی را تحلیل می کند. این مساله امکان اپلیکیشن های بهتر برای بدنسازی را 
به وجود می آورد اما در عین حال تولید اپلیکیشن های جدید تشخیص وضعیت 
بدن یا دیگر مواردی را فراهم می کند که از حســگری همیشــه فعال استفاده 
می کنند. به صورتی مشابه دســتگاه Moto X که در سال 2013 توسط شرکت 
موتوروال موبیلیتی متعلق به گوگل عرضه شــد، پردازنده ای دارد که همیشــه 
صداهای محیط را دریافت و تحلیل می کند. این قابلیت امکان فرمان های صوتی 
برای روشــن کردن دستگاه را فراهم می کند اما در عین حال اولین قدم به سمت 
فناوری هایی است که شاید کارهایی مانند جبران خودکار سر و صدای محیط یا 

حتی شناسایی فردی که با او صحبت می کنید را هم انجام دهند.
تغییرات تلویزیون های ســنتی همچنان در ســال 2013 هــم ادامه یافت. 
اســتارت آپ آرئو بعد از آزمایش هــای اولیه کســب و کار جدید دریافت 
پخش های رایگان هوایی با اســتفاده از آنتن های کوچک در مراکز داده ای، وارد 
22 بازار شــد. گوگل نیز فیبر پرســرعت و خدمات تلویزیونی خود را در شهر 
کانزاس و مناطق دیگر گسترش داد؛ شواهد نشــان داد در این بازارها نتایجی 
مانند قیمت بهتر و ســرعت باالتر به دســت می آید.  این فناوری های جدید و 
مدل های تجاری تغییریافته اساسا در کشورهای پیشرفته و ثروتمند موضوعیت 
پیدا می کنند. اما در ســال 2013 تحقیقات و ســرمایه گذاری های جدید امید 
به بهینه شــدن ارتباطات در جهان در حال توسعه را افزایش داد. این توسعه ها 
شامل ایستگاه های با کارآمدی باالست که مناطق روستایی زامبیا و دیگر نقاط 
را پوشــش داده و نمونه های جدید ســخت افزارهای ارتباطی همه کاره نیز در 
آنها استفاده شده است.  گروهی در دانشــگاه کالیفورنیای برکلی، در منطقه ای 
دورافتاده در اندونزی یک شرکت میکرو مخابرات روستایی راه اندازی کردند 
که ایســتگاه آن با طناب به یک درخت بسته شده است. این اقدام نشانه امکان 

راه اندازی شبکه بدون دخالت اپراتورهای بزرگ ملی بود. 
این تالش های کوچک با پروژه های شــرکت های بــزرگ اینترنتی آمریکا 
تکمیل می شود که به دنبال توسعه ارتباطات هستند. در این میان سرمایه گذاری 
گوگل در شــبکه های فیبری اوگاندا قابل توجه اســت. در یک پروژه همراه با 
انتقادات، شرکت گوگل پیشــنهاد کرده اســت خدمات اینترنتی را از طریق 

بالون هایی که در الیه استراتوسفر قرار می گیرند، عرضه کند. 
اگر افشاگری های اســنودن موجب ناآرامی شد، در عین حال تالش هایی به 
راه انداخت که کار را برای ســازمان مرکزی اطالعات سخت تر، و در عین حال 

اینترنت را امن تر و محرمانه تر می کند. 
اعضای نیروی مهندسی اینترنت - بدنه غیررســمی تعیین استانداردهای 
اینترنت - پیشــنهاد داده اســت ابزار ناشــناس ماندن موســوم به تور، باید 
استانداردسازی شود تا افراد بیشــتری از آن استفاده کنند. این گروه همچنین 
تالش های خود را برای تبدیل کدگذاری به پیش فرض تنظیمات مرورگرهای 
اینترنــت افزایش داده اســت. تالش های تجاری در کنار این روندها شــامل 

مواردی است که برای ساده تر کردن کدگذاری پیام کوتاه کوشش می کنند  

مهم ترین اخبار ارتباطات سال 2013

اینترنت برفراز استراتوسفر

منبع: تکنولوژی ریویودیوید تالبوت
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به تازگی نمایشــگاه فناوری اطالعات 2013 در اورالندو را به گارتنر 
اتمام رساند که ده ها هزار مدیر فناوری اطالعات در آن حضور 
داشــتند. از جمله جوانب قابل پیش بینی این گردهمایی بررسی نظرات گارتنر 

درباره روندهای آینده فناوری اطالعات بود. 
تنوع و مدیریت ابزارهای موبایل: گارتنر معتقد است از اکنون تا سال 2018 
تنوع ابزار، محتوای کاربری و برنامه های تعاملی باعث می شود راهبردها »همه 
چیز همه جا« غیرقابل دستیابی شــوند. یکی از پیامدهای ناخواسته برنامه های 
خودابزاری )BYOD( باال رفتن پیچیدگی )دو تا ســه برابر بــه عقیده گارتنر( و 
اندازه نیروی کاری موبایل بوده است که شرکت های فناوری اطالعات و مالی را 
محدود می کند. پیشنهاد می شود شرکت ها انتظارات خود را از سخت افزارهای 
متعلق به کارمندان بهتر تعریف کنند تا میان انعطاف پذیری، محرمانه بودن و 

حریم خصوصی توازن ایجاد شود. 
اپلیکیشن ها و کاربردهای موبایلی: گارتنر پیش بینی می کند در سال 2014 
عملکرد بهتر جاوااسکریپت باعث شود HTML5 و مرورگرها به محیط های اصلی 
تولید برنامه های تجاری تبدیل شوند. در نتیجه، پیشنهاد می شود برنامه نویسان 
روی توسعه مدل های رابط کاربری از جمله صوت و تصویر بهتر تمرکز کنند که 
می تواند افراد را به روش های جدید و متفاوت به هم متصل کند. اپلیکیشن ها بیشتر 
و کاربردها کمتر خواهند شد، مسیری که مدتی است شاهد آن هستیم. بازار تولید 
برنامه بسیار پراکنده بوده )بر اســاس پیش بینی گارتنر بیش از 100 فروشنده 
اصلی در آن حضور خواهند داشت( و در آینده نزدیک هم تجمیعی در آن اتفاق 
نخواهد افتاد. پیشنهاد می شود تحول بعدی در تجربه کاربر به سمت تعیین نیات 
او، با استنباط از حرکات و اقداماتش برود و انگیزه تغییر در رفتار کاربر ایجاد شود.

اینترنت همه چیز: اینترنت در حال توســعه به اموال شــرکت های بزرگ و 
کاالهای مصرفی مانند ماشــین و تلویزیون اســت. مشکل این است که بیشتر 
تجارت ها و فروشندگان فناوری هنوز احتماال توسعه اینترنت را درک نکرده اند 
و به لحاظ عملیاتی یا سازمانی برای آن آماده نیستند. گارتنر چهار مدل کاربردی 

پایه را شناسایی کرده است:
ggمدیریت
ggپولسازی
ggعملیات
ggتوسعه

این روندها را می توان در مورد افراد، اشــیا، اطالعات و مکان ها اعمال کرد و 
لذا آنچه »اینترنت اشیا« نامیده می شود با موفقیت به »اینترنت همه چیز« بدل 

می شود. 
ابر هیبریدی و فناوری اطالعات در مقام واســطه خدمات: گارتنر می گوید 
کنار هم قرار گرفتن ابرهای خصوصی و خدمــات ابری خصوصی که از بیرون 
تامین می شــوند، یک ضرورت است. تجارت ها باید خدمات ابری خصوصی را 
با در نظر داشــتن آینده هیبریدی طراحی کنند و مطمئن شوند انسجام/تعامل 
کاری میان آنها ممکن اســت. احتماال خدمات ابر هیبریدی اولیه استاتیک تر 
و مهندسی شــده تر خواهند بود و گارتنر معتقد اســت با تحول خدمات ابری، 

پیچیدگی آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
معماری ابر/مشــتری: با افزایش قدرت و توانمندی بسیاری از دستگاه های 

موبایل، تقاضای بیشتر در شبکه، هزینه شبکه و نیاز به مدیریت استفاده از پهنای 
باند »در برخی موارد انگیزه حداقل کردن محاســبه و ذخیره سازی برنامه روی 
ابر را به وجود می آورد که به سوءاســتفاده از اطالعات و فضای ذخیره دستگاه 
مشتری منجر می شــود«. گارتنر همچنین اشــاره کرده است کاربران موبایل 
همچنان به تقاضای بیشتر برای کاربرد پیچیده تر فناوری های موبایل خود ادامه 
می دهند و این مساله به نیاز برای محاسبه و فضای ذخیره سازی بیشتر در سرور 

منجر خواهد شد. 
عصر ابر شــخصی: عالقه به فناوری های ابری شــخصی به تمایل بیشتر به 
خدمات در جهت فاصله گیری از ابزارها منجر خواهد شــد. نوع دستگاه هر فرد 
اهمیت کمتری خواهد داشت زیرا ابر شخصی بخشی از نقشی را بر عهده می گیرد 
که قبال آن دستگاه بر عهده داشته و در عین حال دستگاه های متعددی نیز به آن 

ابر شخصی متصل خواهند شد. 
تعریف هر چیز با نرم افزار: تعریف هرچیز با نرم افزار )SDx( با »استانداردهای 
بهتر برای قابلیت برنامه ریزی زیرساخت و قابلیت تعامل مرکز داده متناسب با 
اتوماســیون ذاتی در محاسبات ابری و تخصیص ســریع زیرساخت« تعریف 
می شود. فروشندگان اصلی در هر بخش از یک نوع زیرساخت می توانند ترجیح 
دهند از این استانداردها پیروی نکنند و این مساله به افزایش رقابت و کمتر شدن 
حاشیه سود منجر می شــود اما کاربر نهایی از سادگی، فرصت کاهش هزینه و 

احتماال تثبیت بهره مند خواهد شد.
فناوری اطالعات در مقیاس وب: تامین کنندگان بزرگ خدمات ابری مانند 
آمازون، گوگل، Salesforce.com و مانند آنها، روش های تامین خدمات فناوری 
اطالعات را تغییر می دهند. گارتنر اعالم می کند توانمندی های این شرکت ها »از 
نظر اندازه صرف فراتر از مقیاس اینترنت بوده و از نظر سرعت و چابکی در مقیاس 
با آن برابر اســت«. سازمان های فناوری اطالعات باید خود را با فعالیت های این 
تامین کنندگان اصلی خدمات ابری سازگار، و از روندها، معماری و اقدامات آنها 
پیروی کنند. ترکیب این سه شرکت با چند شرکت دیگر همان چیزی است که 

گارتنر آن را »فناوری اطالعات در مقیاس وب )Web-scale IT(« نامیده است.
دستگاه های هوشمند: گارتنر معتقد اســت:»عصر دستگاه های هوشمند 
متحول کننده ترین دوره تاریخ فناوری اطالعات است.« این مساله شامل موارد 

زیر خواهد بود:
ggدستیارهای شخصی هوشمند و آگاه از محیط
gg)مشاوران هوشمند )مانند آی بی ام و واتسون
ggسیستم های صنعتی پیشرفته جهانی
ggخودروهای مستقل

این شــرکت همچنین معتقد است دستگاه های هوشــمند به تقویت قدرت 
مصرفــی کردن این کاالها پس از گرایش به خریــد کل تجارت در ابتدا، منجر 

خواهد شد.
چاپ ســه بعدی: رشد پرینترهای سه بعدی در سال آینده 75 درصد و برای 
سال 2015 تا 200 درصد پیش بینی می شود. گارتنر معتقد است:»اشتیاق بازار 
مصرفی باعث شده است ســازمان ها از واقعی، کاربردی و به صرفه بودن بودن 
چاپ سه بعدی برای کاهش هزینه ها از طریق طراحی بهتر، نمونه سازی بهینه و 

تولید کوتاه مدت، آگاه شوند.«   

راهبرد های برتر فناوری سال 2014 از دیدگاه گارتنر

هرشخص یک ابر

منبع: فوربزپیتر های
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زمینه اولیه در سال های قبل آماده شده بود اما در سال 2013 هرچند 
مشخص شد کامپیوترهای قابل نصب روی مچ و صورت بازار 

کامپیوتر را در سال های آینده اشغال خواهند کرد.
یکی از اولین اخبار امســال به عرضه ســاعت هوشــمند پبــل )Pebble( با 
سرمایه گذاری عمومی مربوط می شــد، محصولی که ظاهرا راه را برای احیای 
عالقه خریداران ابزارک و شــرکت های بزرگ و کوچک به کامپیوترهای قابل 
نصب روی مچ، باز می کرد. مدت کمی بعد از آن، ما ســاعت های هوشمند را به 
عنوان یکی از 10 فناوری برجسته نشــریه »ام آی تی تکنولوژی ریویو« در سال 

2013 انتخاب کردیم.  
امسال شــایعات بدون مدرک حاکی از آن بود که مایکروسافت، گوگل و اپل 
همه روی ساعت های هوشمند کار می کنند اما بزرگ ترین سازنده گوشی های 
هوشمند جهان، سامسونگ، ساعت هوشــمندی را با نام Galaxy Gear به بازار 
عرضه کرد که پردازنده ای با قدرت یک گوشی هوشمند و حتی یک دوربین 1.9 
مگاپیکســلی دارد. کوالکام که بیش از هر شرکت دیگری پردازنده گوشی های 
هوشمند تولید می کند نیز یک ساعت هوشمند عرضه کرده است. این ساعت با 
نام Toq از فناوری نمایش فوق العاده ای بهره مند است که برای نشان دادن رنگ 

حتی در نور شدید، از ایده بال پروانه ها استفاده می کند. 
همچنین شاهد بودیم محققان و استارت آپ ها، فناوری های برجسته ای ایجاد 
کردند که می تواند کار با ســاعت های هوشمند آینده را ساده تر کند. بسیاری از 
تولیدکنندگان موبایل برنامه های خود را برای صفحه نمایش های مچی سازگار، 
 Chirp یا نسخه های جدیدی برای این دســتگاه ها تولید کرده اند؛ شرکتی به نام
یک حسگر فراصوتی کوچک تولید کرده است که به دستگاه های کوچک امکان 
درک عالئم و حالت های بدن را می دهد. محققان ملون کارنگی نیز یک برنامه 

صفحه کلید لمسی شده برای تایپ دقیق روی صفحه های ریز ایجاد کرده اند. 
با وجود این فعالیت ها، هنوز مشــخص نیست ساعت های هوشمند تا چه حد 
در زندگی ما جا باز می کنند. جنویو بل، کارشــناس برتر مســائل ابزارک ها در 
شرکت اینتل می گوید صنعت هنوز نمی داند ساعت های هوشمند چه مشکلی را 
برای انسان حل می کنند. البته همان طور که در مقاله ای بلند درباره ساعت های 
هوشــمند گفته بود، در میان انواع ســاعت های موجود، تعداد کمی هستند که 
بتوانند آنچه را امیــد می رود، برآورده کنند - یعنی به مردم کمک کنند زندگی 

دیجیتالی خود را بدون اختالل در زندگی آفالین، بهتر مدیریت کنند. 
در عین حال، عینک گوگل بــا آن ظاهر فوق العاده در اختیــار تعداد زیادی 
آزمایش کننده اولیه قرار گرفته اســت و شرکتی که پشــت آن قرار دارد برای 
آماده سازی فناوری، و جهان، برای عرضه نسخه عمومی در سال 2014 تالش 

زیادی کرده است. 
دو کارمند گوگل که روی عینک این شرکت کار می کردند نظر خود را درباره 
زندگی با این ابزار بــه ام آی تی تکنولوژی ریویو اعالم کردند. تاد اســتارنر، از 
پیشگامان کامپیوترهای پوشیدنی و استاد دانشکده فنی جورجیا مدیر فنی این 
پروژه می گوید این ابزار »نهایت زندگی« را به شــما می بخشد. مری لو جپسن، 
که روی فناوری نمایشی بخش محرمانه گوگل ایکس کار می کند، می گوید این 
عینک قویا در زندگی او رسوخ کرده و آن را »روشی برای تقویت خود« می داند. 

چند شــرکت کوچک محصوالت الهام گرفته شده از عینک گوگل را در سال 

بهترین خبرهای کامپیوتری سال 2013

نهایت زندگی

تام سیمونایت

با وجود این فعالیت ها، هنوز مشخص نیست ساعت های هوشمند 
تا چه حد در زندگی ما جا باز می کنند. جنویو بل، کارشناس برتر 

مسائل ابزارک ها در شرکت اینتل می گوید صنعت هنوز نمی داند 
ساعت های هوشمند چه مشکلی را برای انسان حل می کنند
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2013 به نمایش گزاردند و برخی از آنها هم نشــانه هایی از کاربرد این ابزار در 
آینده داشتند. در میان شرکت های نوپا به نام متا )Meta( با همکاری استیو مان، 
محققی که برخی از نمایشگرها و کامپیوترهای پوشیدنی را ابداع کرد، تشکیل یک 
تیم داده اند تا عینکی را بسازند که دوربین سه بعدی داشته باشد و بتواند حاالت 
 Atheer( بدن فرد پوشنده را درک کند. یک شرکت نوپای دیگر به نام آثیر لبز
labs( ابزار مشــابهی با قابلیت درک عمق و ایجاد روکش سه بعدی روی دید 

فرد عرضه کرد. استارنر )Starner( فناوری سریع تری معرفی کرد که به همراه 
همکاران آکادمیک خود در حال توســعه آن است: ابزار پوشیدنی برای سگ ها 

.FIDO به نام
پیشــرفت های قابــل توجهی نیــز در ســال 2013 برای بهبــود طراحی 
کامپیوترهای معمولی انجام شــد. دوربین 41 مگاپیکسلی که نوکیا به گوشی 
همراه خود اضافه کرده است نشان می دهد هنوز جای پیشرفت در دوربین های 
موبایل وجود دارد. شرکت های اپل و موتوروال نیز هر دو گوشی های هوشمند با 
چیپ های داخلی ســاختند که هدف افزایش توانایی آنها در درک فعالیت ها و 
نیازهای فرد بود. نســخه اپل یک چیپ حسگر حرکتی در آی فون جدید است 
که امکان برنامه های بدنســازی بهتر را فراهم کرده و به حدس مواردی مانند 
رانندگی یا پیاده روی کمک می کند، به این ترتیب می داند چه زمانی باید مداخله 
کند. گوشی جدید موتو ایکس شــرکت موتوروال نیز پردازنده ای دارد که برای 

آماده باش دریافت فرمان در تمامی زمان ها بهینه سازی شده است. 
HGST، شرکت پیشرو ســازنده هارد، گاز هلیوم را به درایوهای خود تزریق 

کرده است تا اصطکاک را کاهش دهد و اپل نیز اقدام به ساخت آی پد با استفاده 
از ماده ای به نام اکســید روی گالیوم ایندیوم کرده است که نشان می دهد این 
نمایشــگرهای فوق دقیق به زودی برای تلویزیون و دیگر صفحه های نمایش 
نیز استفاده خواهد شــد. گوگل تالش کرده است نوع جدید ابزارک ساده برای 
دریافت ویدئو اینترنتــی روی صفحه نمایش تلویزیون در کروم کســت بند 

انگشتی ابداع کند. 
در عین حال درک فزاینده این مســاله که کامپیوترهای معمولی سازگاری 
چندانی با درک تصاویر یا دیگر داده های پراکنده ندارند، شرکت های بزرگ را 

واداشته تا در طراحی های پایه خود بازنگری کنند. 
گوگل و ناســا برای ایجاد یک آزمایشــگاه کامپیوتری کوانتــوم، مبتنی بر 
کامپیوترهای تامین شده توسط شرکت کانادایی D-Ware همکاری می کنند. 
هدف از این اقدام تالش برای رسیدن به روش های کارآمدتر تحلیل حجم های 
بزرگ داده بود؛ چیزی که ناســا و گوگل آن قــدر دارند که نمی توانند همزمان 
روی آن کار کنند. مدیر جدید تحقیقات مایکروسافت نیز می گوید این شرکت 
سرمایه گذاری های خود را در کامپیوترهای کوانتوم تا حد زیادی افزایش داده 
است، مساله ای که او انتظار دارد به نتایج گسترده در زمینه امنیت و حفظ حریم 

خصوصی منجر شود. 
کارآمدی ضعیف کامپیوترهــا در پردازش داده های دنیــای واقعی مانند 
تصویر، شــرکت آی بی ام و برخی شــرکت های دیگر را بر آن داشته است تا 
ســرمایه گذاری های عظیمی در کامپیوترهای نورومورفیک انجام دهند، که 
شامل ساخت سخت افزاری اســت که مانند مغز بیولوژیکی داده ها را پردازش 
می کند. چیپ های نورومورفیک می توانند در مصرف انرژی بسیار کارآمدتر 
از پردازنده های معمولی باشند. شرکت کوالکام، از پیشگامان ساخت چیپ های 
گوشی همراه یک برنامه تحقیقات نورومورفیک راه اندازی کرده است که شامل 
آزمایش روی روبات قابل آموزش اســت؛ آی بی ام نیز زبان برنامه نویســی را 
برای پردازنده های نورومورفیک خود عرضه کرده است با این امید که بسیاری 
از برنامه نویسان در سال های آتی از این زبان استفاده کنند و یک شرکت نوپا در 
سوئد از همین اصل برای ایجاد یک حســگر دوربین بر اساس مدل سیم کشی 

شبکیه چشم انسان استفاده کرده است  

  در راه 26 میلیارد اتصال به اینترنت
بهترین اخبار اینترنتی سال 2013 

اینترنت اشــیا مدت هاست رو به رشد است. اما در ســال 2013 با عرضه دستگاه هایی که 
عملکردشــان با اتصال به اینترنت تجمیع شــده بود، غلبه خود را توســعه داد. هدف این 
ابزارک ها آن بود که همه چیز از اسباب بازی گرفته تا خانه تان را مفیدتر و قابل دسترس تر 

کنند. 
امســال تازه واردهایی مانند اتوماتیک )Automatic( به بازار آمدنــد که به کامپیوتر 
خودرو شــما متصل می شــوند و داده های آن را به گوشی هوشــمندتان می فرستد تا از 
بهره وری موتور مطلع شــوید. شرکت نست )Nest( هم ترموســتات هوشمند خود را در 
پــروژه ای به نام Nest Protect عرضه کرد که حســگر دود و منوکســیدکربن دارد؛ این 
ترموســتات دقیق تر از دیگر حســگرها محل حس این موارد را گزارش می دهد. در عین 
حال، نرم افزار Lab of Things متعلق به بخش تحقیقات مایکروســافت می تواند نظارت، 

اتوماسیون و کنترل تمامی انواع دستگاه های هوشمند خانه تان را ساده کند. 
همچنین شــاهد موج جدیدی از ابزارک های پوشــیدنی قابل اتصال به اینترنت بودیم: 
ساعت های هوشمند مانند Galaxy Gear سامســونگ و ابزارهای پیگیری بدنسازی مانند 
Up24 از شــرکت جابون که برای قابلیت های بیشــتر مانند برقراری و دریافت تماس با 

گوشی کار می کند. بر اســاس گزارش گارتنر، 900 میلیون ابزار قابل اتصال به اینترنت در 
سال 2009 استفاده شده بود )به استثنای گوشی های هوشمند، کامپیوتر و تبلت( اما در سال 

2020 این عدد به 26 میلیارد خواهد رسید. 
رشد ســریع می تواند به مشــکالتی در سازگاری منجر شــود مثال اینکه ابزارک های 
»هوشمند« تولید شــرکت های مختلف معموال برای ارســال اطالعات قوانین متفاوتی 
دارند - به همین دلیل است که نمی توانید یک قهوه ساز هوشمند را به توستر هوشمندتان 
وصل کنید. در ماه دسامبر، یک گروه صنعتی جدید به نام All Seen Alliance ظهور کرد. 
این گروه به دنبال تضمین توســعه ابزارهای اینترنتی بود که بتوانند با هم همکاری کنند. 
اعضای این گروه شــامل بنیاد لینوکس، ال جی، پاناســونیک، کوالکام، شارپ و اچ تی سی 

بود.
توسعه اینترنت اشــیا، همچنین با دوره ای جدید از مســائل امنیتی همراه بود که امسال 
بســیار مورد توجه قرار گرفت. طی کنفرانس امنیتی ساالنه بلک هت در الس وگاس در ماه 
جوالی، دیویــد بریان و دنیل کراولی، محققان حوزه امنیت برخی از نواقص را مطرح کردند 
که در ابزارک هایی مانند یک »توالت موســیقی پخش کن قابل کنترل با گوشی هوشمند« 

یافته بودند!
روند اصلی امســال در حوزه اینترنت ظهور پیام هایی بود که بعد از دیده شدن فورا حذف 
می شدند؛ پدیده ای در برنامه نویســی که اسنپ چت آن را محبوب کرد و به کاربران اجازه 
می دهد پیام های تصویری یا ویدئویی ای به اشــتراک بگذارند که تنها در عرض چند ثانیه 

خودبه خود از بین می روند. 
توسعه اســنپ چت نشــان می دهد حتی وقتی جزییات بی شــماری را در شبکه های 
اجتماعــی مانند فیس بوک و توییتر به اشــتراک می گذاریم برای همیشــه گروه بندی 
می شــوند اما هنوز تمایل به ســمت رســانه های دیجیتالی اســت کــه چرخه حیات 
کوتاه تری دارند. اســنپ چت در سال 2011 توسط دو دانشــجوی دانشگاه استنفورد 
پایه گذاری شــد اما سال گذشــته واقعا اوج گرفت. در دسامبر ســال گذشته کاربران 
روزانه 50 میلیون اســنپ به اشــتراک می گذاشــتند اما این عدد اکنون از مرز 400 

میلیون عبور کرده است. 
 Wickr گروهی دیگر از شــرکت ها نیز بــه دنبال ســرمایه گذاری روی روندهایی مانند

Gryphn و Blink هستند. 

در هــر حال، توییتر همچنان به توســعه محبوبیت و اهمیت خود ادامــه می دهد. در ماه 
نوامبر، سهام این شــرکت به صورت عمومی عرضه شد که البته فروش اولیه آن آرام تر از 
فروش ســهام فیس بوک در سال 2012 بود. این مســاله می تواند به رویای درآمد بیشتر 
برای دیگر شرکت های اینترنتی بزرگ مانند Pinterest و روزی هم Snapchat کمک کند. 
منبع: تکنولوژی ریویو

نویسنده: راشل متز
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ســال 2013 قیمت ســهام شــرکت های فناوری رو به رشــد در 
گذاشت، خرید شرکت ها رکورد 14ساله خود را شکست و تعداد 
اســتارت آپ هایی که به ســهامی عام بدل شــدند از زمان تب دات کام 
 Drone بی سابقه بود، اشتیاق و انتظارات از قدرت تحول فناوری هایی مانند

و چاپگرهای سه بعدی، از واقعیت های عملی پیشی گرفت. 
به این ترتیب تا پایان ســال، طبیعی بود درباره شــکل گیری یک حباب 
فناوری جدید شــک کنیم. در ماه نوامبر نشریه وال استریت ژورنال و دیگر 
نشریات گزارش دادند اســنپ چت، یک رسانه اجتماعی غیرانتفاعی با دو 
ســال سابقه که برنامه گوشی های هوشــمند برای ارسال پیام های کوتاه از 
بین رونده را در مدتی کوتاه عرضه کرده بود، پیشــنهاد خرید سه میلیارد 

دالری خود را رد کرده است.
اما هرچند شــاید حبابی در رسانه های اجتماعی شــکل بگیرد، بررسی 
تجارت فناوری در ســال گذشته نشان می دهد مســاله داراها و ندارها در 
میان بوده اســت. هرچند این فناوری های در حال تغییر برای شرکت هایی 
که توانایی اســتفاده از آن را داشتند مزایای بســیاری به همراه داشت اما 
شــرکت های زیادی هم بودند که برای به روز ماندن به زحمت افتادند. در 

همین حوزه نیز مانند انرژی، سازماندهی اشــتباه سرمایه گذاری ها باعث 
شــد حمایت از تحوالت فناوری که نیاز جامعه به آنها بیشتر از برنامه های 

تدوین عکس بود، تا حد زیادی محدود شود. 
در سطح جهانی ســریع ترین تغییرات متاثر از کامپیوترهای قابل حمل 
اســت که رشــد آنها تغییری مهم در پلتفرم اصلی کامپیوتر جهان ایجاد 
کرده و ســرعت ایجاد برندگان و بازندگان در آن بسیار باالست. در طول 
سال، شــرکت مایکروســافت مدیریت جدید خود را معرفی کرد، نوکیا 
تجارت گوشی اش را به مایکروســافت فروخت، بلک بری به ورشکستگی 
نزدیک تر شــد و اینتل از کاهش قیمت ســهام خود رنج برد زیرا فروش 
چیپ برای گوشی های هوشمند در این شــرکت بسیار کم بود. به صورت 
گســترده تر، چرخه حیات تمامی شــرکت های بزرگ به دلیل تغییرات 

فناوری رو به کوتاه شدن گذاشته است. 
تالش برای همگامی با این تغییرات محدود به شرکت ها نبود. مناطقی از 
پکن تا الس وگاس هم در این رقابت شــرکت کرده و نمی خواستند از قافله 
عقب بمانند. همه آنها آینده زیبای اقتصادی را در اســتفاده از فناوری های 
روز می بینند اما رســیدن به این هدف آسان نیست. شهرهای کمی هستند 
که بتوانند اجتماع الزم را برای تبدیل شــدن به مرکــز ابداعات گرد هم 
آورند. ممکن اســت مزایای منطقه ای هم در این میان از دســت برود. در 
سال 2013 شــهر دیترویت که زمانی دینامیک ترین مرکز صنایع جهان 

)به ویژه در زمینه خودرو( بود، اعالم ورشکستگی کرد. 
معنی اش آن نیســت که نوآوری دنیای خودرو به پایان رسیده است؛ به 
هیچ وجه. برترین مدیرعامل حوزه فناوری در این ســال الون ماسک بود، 
که شــرکتش با نام تســال موتورز، بیش از یک میلیارد دالر خودرو برقی 
ارزشــمند فروخت. تسال از روشــی ابتکاری در باتری و شارژ خودروهای 
برقی استفاده کرده است که مسافت پیموده شده را بیشتر و استفاده از آنها 
را عملی تر می کند. فیسکر رقیب این شــرکت، تالش کرد خودرویی را به 
فروش برســاند که بیش از داشــتن بهترین فناوری ها، زیبایی داشت و به 

تدریج به سمت ورشکستگی رفت.
صحبت از حباب فناوری در رســانه های اجتماعی بلندتر از همه جاست. 
در این زمینه، کارآفرینان می توانند با ســرمایه گذاری بســیار کم و کمی 
شــانس، به مخاطبانی گســترده دســت پیدا کنند. تصور کنید مخاطبان 
فیس بوک به اندازه مخاطبان پخش تلویزیونی المپیک هســتند که تاکنون 
پرمخاطب ترین برنامه بوده اســت. ویوک وادوا، که درباره استثنایی بودن 
سیلیکون ولی برای ما می نوشت، یکی از منتقدان این مساله است. او معتقد 
است شــرکت های جدیدتر مانند اسنپ چت و توییتر که سال گذشته 1.8 
میلیارد دالر در عرضه ســهام عمومی خود درآمد داشتند، بخشی از حبابی 
هستند که بدون شــک خواهد ترکید و به بخش فناوری صدمه خواهد زد. 
او می گوید دلیل این مساله آن است که این شرکت ها درآمد غیرقابل اتکا 

دارند و مزیت فناوری قابل توجهی بر دیگر رقبا ندارند. 
این پیش بینی متهورانه ای اســت، در سال 2013 فیس بوک منتقدانی را 
ناکام گذاشت که تصور می کردند با رشــد استفاده گوشی های هوشمند از 
اینترنت، درآمد این شــرکت از بین خواهد رفت. در واقع نشریه ام آی تی 

بهترین اخبار تجاری سال 2013 از دید تکنولوژی ریویو

بیکاران فناوری

ماه دسامبر در حرکتی نمادین معترضان جلوی حرکت اتوبوس های خصوصی ای را گرفتند
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تکنولوژی ریویو از اولین نشــریاتی بود که گزارش داد فیس بوک مشکل 
خود را در گوشی ها با اســتفاده از تبلیغات بزرگی حل کرده است که ظاهرا 
کاربران هم مشــکلی با آن ندارند و قمیت کاهش یافته ســهام این شرکت 

دوباره رو به رشد گذاشت. 
در دانشــکده کســب و کار هاروارد، جاش لرنر، کارشــناس سرمایه 
می گوید این صنعت از زمســتان خــود عبور کرده و برنده هــا و بازنده ها 
مشــخص شــده اند. برخی از صندوق های ســرمایه گذاری بیش از یک 
میلیارد دالر برای ســرمایه گذاری در شــرکت های اســتارت آپ جمع 
کرده اند. اما با وجود بازگشــت ضعیف سرمایه، بســیاری از شرکت ها از 
بین رفتند یا به حاشــیه رانده شــدند که دلیل آن از دید لرنر »مشکالت 
دراماتیک کارآفرینان« بوده اســت. به گفته او در ازای هر شرکت رسانه 
اجتماعی تازه کار برجســته، چند شــرکت دیگر نیز وجود دارند که برای 
آنها »کاهش ســرمایه شــرکت های ســرمایه گذاری، به معنی دشوارتر 
شــدن تامین ســرمایه اســت«. راهبردهای تازه تامین ســرمایه مانند 
ســرمایه گذاری جمعی اینترنتی تنها بخشــی از این تغییــرات را جبران 

می کند. 
فناوری انرژی یکی از نکات مورد توجه اســت. اســتارت آپ هایی که 
روی انرژی هــای تجدیدپذیــر کار می کنند اکنــون از ترکیدن حباب 
خودشان در چند ســال پیش رنج می برند. بسیاری از شرکت های باتری 
خورشــیدی از دور خارج شــده و همین امسال درباره اســتثنایی بودن 
نجات یافتگان این بازار نوشــتیم. ســرمایه گذاران که زمانی مدعی حل 
مشــکل تغییرات آب و هوایی بودند، اکنون ساکت شــده اند. در مقابل، 
بحث کنونی درباره راه های تامین مالی از طریق کمک چهره های محبوبی 
مانند ویل اســمیت اســت. به عبارت دیگر پای تجارت در میان نیست، 

بلکه مساله خیریه است. 
این تــم داراها و ندارها همه را تحت تاثیر قرار داده اســت. مقاله مفصل 
نشــریه ام آی تی تکنولوژی ریویو دربــاره پرمخاطب ترین اخبار تجاری 
ســال 2013 با عنوان »چگونه فناوری مشاغل را تخریب می کند« به بحث 
درباره این مســاله می پردازد که آیا مشاغل یقه ســفیدهای طبقه متوسط 
از میان رفته اســت. در این حالت، رو به ســوی آینده ای نامشخص پیش 
می رویم که بهره وری در آن رشــد دارد اما اشــتغال رشــد نمی کند و لذا 

طبقه ای جدید از نداشته ها، »بیکاران فناوری« شکل می گیرد. 
در عین حال آنهایی که در اتوماســیون خبره شدند اکنون میلیاردها دالر 
درآمد کسب کرده اند. شــرکت آمازون به مدیریت جف بزوس، تا حدی 
از فناوری برای پیشــتازی در تجارت الکترونیکی اســتفاده کرده است که 
اکنون به اندازه مجمــوع 12 رقیب اینترنتی خود فروش دارد. در ســال 
2013 گوگل که از تبلیغات خودکار خودش کسب درآمد می کرد، ظاهرا 
معتقد بود هیچ شرکتی خارج از غلبه این شــرکت نیست که فناوری های 
جدیدی بــا نــام »Moonshot« را در حوزه های جدیــد معرفی کرد. این 
شرکت پروژه Loon را راه اندازی کرد و سپس به سمت خرید روبات برای 

پروژه ای رفت که تاکنون ناشناخته مانده است. 
باید از گوگل تشــکر کرد که فرصت قرار دادن عینک روی چشــمان ما 
را فراهــم کرد. اما روند ســریع تغییرات فناوری و تمرکــز ثروت و منابع 
در آن، چیزی اســت کــه باید نگرانش باشــیم. ماه دســامبر در حرکتی 
نمادین معترضان جلــوی حرکت اتوبوس های خصوصــی ای را گرفتند 
که کارمندان گوگل را از سان فرانسیســکو به مجموعه اصلی این شــرکت 
می بردند، شیشــه ها را شکســتند، تهدید کردند. معترضــان از افزایش 
اجاره بهــا و تخلیه منازل در محله خود شــاکی بودند. اینهــا همان ندارها 

منبع: یوالهستند؛ کسانی که از حباب موفق فناوری دور مانده اند  

1(سیستم های پرداخت موبایل و کیف پول مجازی
پرداخت از طریق کارتخوان های قابل حمل اکنون بســیار معمول است 
و 40 درصدکسب و کارهای کوچک و متوسط این نوع پرداخت را قبول 
می کنند. این روند ادامه خواهد داشــت و 16 درصد دیگر نیز در 12 ماه 
آینده این نوع پرداخت را قبول خواهند کرد. البته شاید نیاز به کارت های 
اعتباری واقعــا از بین برود و جای آن را سیســتم های پرداخت موبایل 
بگیرد. مثال ارتباطات فاصله کوتاه )NFC( رشــد خواهد داشت. با زدن 
گوشــی موبایل خود روی یک پایانه پرداخت بدون تماس در فروشگاه، 
حساب شما شناسایی می شود و می توانید از طریق گوشی هزینه کاالهای 
خود را پرداخت کنید. دســتگاه های موبایل اکنون به عنوان کیف پول 
مجازی برای ذخیره کوپن، هدیه یا کارت های وفاداری و همچنین اجازه 

عبور سوار شدن به هواپیما یا حتی بلیت استفاده می شوند. 

2(خدمات ورود با تشخیص مکان جغرافیایی
 Foursquare برنامه های ورود با تشــخیص مکان جغرافیایی مانند
دیگر جدید نیســتند اما احتماال شــاهد ظهور خدمات جدید مبتنی بر 
مکان جغرافیایی خواهیم بود که تشخیص بسیار دقیق تری دارند. برخی 
از روندهای حال حاضر شــامل تعیین مکان، محتوای دارای برچســب 
جغرافیایی برای دوســتان در رســانه های اجتماعی، برنامه های سفر و 

یکپارچه سازی تجارت موبایل می شود. 

3(مدیریت دستگاه های موبایل
در حالی که تعداد دستگاه های موبایل رو به افزایش است، عادات نیروی 
کار نیز در حال تغییر است. روندBYOD  )خودابزاری( اکنون در بسیاری 
از محل های کار معمول اســت زیرا افراد می خواهند با دستگاه هایی کار 
کنند که به صورت شخصی با آنها سازگاری داشته باشند نه دستگاه هایی 
که بخش فناوری می خرد و مجبور به اســتفاده از آنها می شوند. با در نظر 
گرفتن مســائل ایمنی مربوط به BYOD، حرکت به سمت نرم افزارهای 
مدیریت دستگاه های موبایل )MDM( بیشتر خواهد شد. این نرم افزارها 
بر حفاظت در برابر ویروس، شناســایی دستگاه های گمشده، حفظ حریم 

خصوصی و دسترسی بسته به جایگاه سازمانی تمرکز دارند. 

4(تبلیغات موبایل
از آنجا که مشتریان زمان بیشتری را در دستگاه های موبایل خود صرف 
می کنند، فرصتی فوق العاده برای تبلیغات موبایل فراهم شــده اســت. 
انتظار می رود تبلیغات در جســت وجوهای موبایل امسال تا 76 درصد 
رشد داشــته باشد و سال بعد 52 درصد دیگر رشــد کند، در عین حال 
تبلیغات بنری موبایل نیز امســال 100 درصد و ســال بعد 54 درصد 
رشد خواهد داشــت. این رشد دلیل خوبی دارد، گزارش شده است نرخ 
مشاهده تبلیغات در دســتگاه های موبایل تا 18 درصد باال رفته اما در 

دنیای اینترنت این این نرخ حدود یک درصد خواهد بود.

5(ویدئوی موبایل
در ســال های 2010 تا 2012 ویدئوهای موبایــل 15 میلیون بیننده 
داشتند و پیش بینی می شود در سال 2017 ویدئو تا 66 درصد ترافیک 
موبایل را از آن خود کند. شــاید کســب و کارهای کوچک و متوسط به 
صورت سنتی از بازاریابی ویدئویی به دلیل ترس از فناوری و بازده زمانی 
و مالی دوری کرده باشــند اما رشــد میکرو ویدئو - ویدئویی که حدود 
شــش ثانیه طول دارد - می تواند این شــرایط را تغییر دهد. بسیاری از 
مشــکالت فناوری ورود تجارت های کوچک به این عرصه با اســتفاده 
از میکرو ویدئو حل می شــود. دیگر نیاز به نرم افزارهای پیچیده تدوین 
ویدئو نیست زیرا تنها یک گوشی هوشمند نیاز خواهید داشت. به عالوه 
این ویدئوها را می توان خیلی سریع ایجاد و آپلود کرد که شاید بسیاری از 

مسائل مربوط به بازدهی آنها را هم حل کند. 

منبع: تکنولوژی ریویو

 پنج جهت گیری دنیای موبایل در سال 2014
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امنیت ژانویه  سازمان 
بــه  خلــی  دا
کاربــران هشــدار داد در روز 
صفر آسیب پذیری، سیستم های 
جاوای خــود را غیرفعال کنند. 
شرکت اوراکل که این نرم افزار 
را تولید می کنــد، می گوید باگ 
آن را ترمیــم کرده اســت اما 
سازمان امنیت مدت کمی بعد از 
آن هشدار داد این باگ همچنان 
وجود دارد. تنها یک ماه بعد بود 
که اپل و فیس بــوک به همراه 

دیگر غول های سیلیکون ولی اعالم کردند در نتیجه همین باگ شبکه داخلی شان 
هک شده است. این شــرکت ها اعالم کردند هیچ کدام از داده های مشتریان به 

سرقت نرفته است. 

برای آغاز قانون خدمات درمانی جدید آمریکا، ثبت نام در اینترنت فوریه 
اجباری بود. به نظر می رســد وب سایت این قانون اصال برای آغاز به 
کار اینترنتی آماده نبوده اســت. نه تنها اسپمرها پهنای باند آن را اشغال کردند، بلکه 
هکرها هم به ســایت حمله کردند. اما بزرگ ترین نقص سایت این بود که اصال کار 
نکرد. رئیس جمهور اوباما در ســایت متعلق به خود این نواقص را »غیرقابل قبول« 
خواند. او از شــرکت های بزرگ سیلیکون ولی خواســت این افتضاح را جمع کنند. 
هرچند ضرب العجل کاخ ســفید برای ماه نوامبر آمد و رفت اما هنوز گزارش هایی 
درباره مشکالت در بازار درمان به گوش می رسد. به هر حال سایتی که دولت آمریکا 
بالغ بر 630 میلیون دالر برایش هزینه کرده است تاکنون 400 باگ در آن پیدا و رفع 

شده و مشکالتش کماکان ادامه دارد.

یــک مارس 
غفلــت 

کوچک اما مهم هزینه ای 
گزاف برای مایکروسافت 
داشــت. این شــرکت به 
صورت غیرعمــد یکی از 
قوانین ضدانحصارگرایی 
قدیمــی را نقض کرده بود 

کــه این غول نرم افزاری را مجبــور می کرد حق انتخاب مرورگــر را به کاربران 
ویندوز در اروپا بدهد. 

اتحادیه اروپا مایکروســافت را مجبور به پرداخت 731 میلیون دالر جریمه به 
دلیل عدم استفاده از این صفحه انتخاب مرورگر کرد که به کاربران در این منطقه 
امکان می داد مرورگر موردنظر خود را در جدیدترین نسخه ویندوز انتخاب کنند. 
این غول نرم افزاری اعالم کرد مسوولیت کامل این اشتباه فنی را بر عهده می گیرد. 

قدیمی می  یاهو،غول 
کــه  اینترنــت 
به شــدت برای به دست 
آوردن جایــگاه از دســت 

رفته اش دست و پا می زند، با خرید 1.1 میلیارد دالری تامبلر )Tumblr( تالشی جهت 
به دســت آوردن کاربران جوان این رســانه اجتماعی آغاز کرد. پس از نگرانی های 
کاربران تامبلر مدیرعاملش قــول داد چیزی در عملکرد تامبلــر تغییر نمی کند و 
مدیرعامل یاهو، ماریس مایر را وادار ساخت اعالم کند »قول می دهیم خرابش نکنیم«!

به گفته برخی ایــن بزرگ ترین الیحه نقــض حریم خصوصی آوریل 
بوده اســت که تا به حال کسی به خاطر می آوردـ  و حتی اعضای 
ســنا هم با آن موافقند. در ماه آوریل، این الیحه پرحرف و حدیث بعد از تصویب 
در مجلس، توســط سنا متوقف شــد. این الیحه به شرکت های بخش خصوصیـ  
مانند غول های سیلیکون ولیـ   امکان می داد اطالعات »تهدید سایبری« از جمله 
اطالعات شخصی کاربران را بدون اطالع به کاربر یا نیاز به مجوز از سوی دولت، 

به دولت آمریکا انتقال دهند.

ژانویهماه شمار فناوری 2013

آوریل

فوریه

می

مارس

زاک ویتاکر
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ژوئن شــاید برخی اعتــراض کردند و برخی ژوئن 
هم غــر زدند اما به هرحــال در عرض 
چند روز پس از عرضــه iOS 7 در مــاه ژوئن، صدها 
میلیــون کاربر آی فون و آی پد به این سیســتم عامل 
تجدید طراحی شــده اپل نقل مــکان کردند. عرضه 
این سیســتم عامل که یکی از بزرگ ترین عرضه های 
نرم افزاری ســال نام گرفت، حتــی در اولین معرفی 
در برنامه برنامه نویســان جهانی اپل هم با اعتراض و 
نارضایتی همراه بود. اما زیاد طول نکشــید که تقریبا 
ســه چهارم تمامی کاربران به این نرم افزار جدید نقل 
مکان کردند که برای اندروید و مشکل عدم سازگاری 

اپلیکیشن هایش شرمندگی به همراه داشت. 

در ماه ژوئن، ادوارد اســنودن، پیمانکار سابق  
دولت آمریکا درباره یکی از بزرگ ترین رازهای 
تاریخ معاصر افشــاگری کرد: دولت آمریکا مشغول فعالیت 
جمع آوری اطالعات به صورت گسترده در سطح جهان بود. 
این ضربه سختی به کاخ سفید زد که ده ها سال تالش کرده بود 
برنامه های جاسوســی خود را مخفی نگه دارد. اسنودن متهم 
به خیانت شد اما نهایتا به روسیه گریخت و تحت حمایت این 
کشور سابقا کمونیستی درآمد و از دسترسی آمریکا خارج شد 

و این داستان همچنان ادامه دارد.

موفقیت بزرگ کاربران اینترنت اروپا در ماه ژوئن و زمانی به دست ژوئن 
آمد که پیشــنهاد جدید کمیسیون اروپا اعالم می کرد شرکت های 
خدمات اینترنت فعال در 28 کشور عضو این اتحادیه دیگر امکان بلوکه، محدود 
یا کنترل دسترســی به خدمات رقبای خود را ندارند. این مساله به خودی خود به 
معنی امن بودن ســایت های کالهبرداری یا دیگر سایت های غیرقانونی نیست 

بلکه راه را برای »بی طرفی کلی« در این منطقه باز می کند.

ژوئن

مایکروســافت برای جبران نواقص پذیرفته شده ژوئن 
ویندوز 8 خود، نســخه دیگری به نام ویندوز 8.1 
از این پرکاربردترین سیســتم عامل کامپیوترهای خانگی منتشر 
کرد تا برخی از کاربران وفادار خود را بازیابد. ویندوز 8 )و نســخه 
گیج کننده ویندوز RT( چیزی نبود که بسیاری انتظارش را داشتند 
ـ  میلیون ها نفر همچنان از نســخه قدیمی ویندوز XP اســتفاده 
کردند و گروهی هم به وینــدوز 7 وفادار ماندند. حال ویندوز 8.1 
منوی آشنای Start را برگردانده و امکان بوت به دسکتاپ و عبور 
از حالت پنجره ای صفحه اســتارت جدید را فراهم کرده اســت. 
هنوز مشــخص نیســت این اقدامات بتواند نظر مردم را درباره 

ویندوز 8 تغییر دهد یا خیر. 

اپل در همان همایش ســاالنه خود در مــاه ژوئن اعالم کرد نه یک ژوئن 
آی فون که دو آی فون عرضه خواهد کرد. این شــرکت اعالم کرد 
در کنار نســخه اصلی آی فون 5s یک نســخه برای »بازارهای در حال رشد« یا 
»ارزان« بــه نام آی فون 5c نیز برای رقابت بــا اندروید عرضه خواهد کرد. اما در 
حالی که میلیون ها نفر به دلیل کاهش تولید و طوالنی شدن زمان دریافت،منتظر 
رســیدن آی فــون 5s خودبودند، آی فــون 5c روی 
قفســه ها باقی ماند. ظاهرا اپل تولید نســخه 
ارزان تر را به دلیل کاهش تقاضا، کم 

کرده است.

جوالی
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از عینک گوگل گرفته تا Galaxy Gear که در سپتامبر سپتامبر  
معرفی شــد به عالوه تعــداد بســیاری از ابزارهای 
پوشیدنی دیگر نشان می دهد امسال شاهد انفجار در فناوری پوشیدنی بودیم. 
800 هزار ساعت هوشمند گلکسی گیر سامسونگ به رغم مشکالت فنی ای 
که داشت، در دو ماه به بازار عرضه شــد.این صنعت هنوز بسیار نوپاست و 
محصوالت متعدد آنـ  با وجود انتقــاد از بی مصرف بودن آنهاـ  در مرحله 

مفهومی قــرار دارند و هدف نهایی شــان 
بستن فاصله میان انسان و ماشین است. 
در حالی که بیشــتر آمریکایی ها نظری 
قطعی درباره فناوری پوشیدنی ندارند 
اما امسال شاهد موج اول محصوالتی 
بودیم که مســلما در ســال 2014 

توسعه خواهند یافت. 

دقیقا زمانی که تصور می کردیم شــایعات به واقعیت سپتامبر 
نپیوسته است، مایکروســافت همان کاری را کرد که 
مدتی طوالنی همه درباره اش صحبت می کردند. این شرکت واحد خدمات 
و ابزارک های نوکیا را به قیمت کلی 7.2 میلیارد دالر خریداری کردـ  و عمال 
وارد تجارت ساخت گوشی شد. اواخر 2013 قانونگذاران آمریکا و اتحادیه 

اروپا اعالم کردند مجوز این خرید را صادر و آن را قطعی کرده اند. 

ی آگوست  ها تر مپیو کا
سنتی مرده اند. 
خب، نــه کامال امــا با رشــد بازار 
گوشــی های هوشــمند و تبلــت، 
نفس های آخر را می کشــند. در ماه 
آگوســت، تحقیقات IDC نشان داد 
فروش جهانی کامپیوترهای خانگی 
ممکن اســت به 10 درصد کاهش 
 IDC پیدا کنــد. اواخر همان ســال

گزارش خــود را تصحیح و اعالم کرد 
فروش ضعیف در مدارس و فروش ناموفق در آخرین جمعه ســال نشانه 
سقوط بیشتر فروش کامپیوترهای خانگی اســت. بدتر اینکه چشم انداز 

بهتر شدن اوضاع هم وجود ندارد. 

اســتیو بالمر، مدیرعامل مایکروسافت، بعد از بیش آگوست 
از یک دهــه مدیریت این غــول نرم افزاری اعالم 
کرد بازنشسته خواهد شد. انتظار می رود مدیر جدید این شرکت در سال 
2014 معرفی شود. مری جو فولی، از زدنت با بالمر درباره خداحافظی اش 
مصاحبه کــرده و او در آنجا بزرگ ترین حســرت های خود، دیدگاهش 
دربــاره Surface در برابر ایکس باکس و پنــج توصیه مدیریتی را مطرح 

کرده است. هنوز پیش بینی درباره جانشین او ادامه دارد.

می گویند هیچ کس بچه زرنگ را دوست ندارد؛ به جز آگوست 
الون ماسک، بنیانگذار پی پل)Paypal( و مدیرعامل 
تســال که یکی از بزرگ ترین استعدادهای دوره ما خوانده می شود. ماسک 
در اوایل امســال طرحی ارائه کرد که اولین نمونه برای »هایپر لوپ«، راهی 
برای مســافرت از یک سمت آمریکا به سمت دیگر در کمتر از سه ساعت، 
شد. باید منتظر شد و دید آیا این طرح عملی می شود یا خیر اما ماسک از آن 

کارآفرینان باسابقه است که شاید بتواند این ایده را ممکن سازد. 

ن آگوست  ا می تو
ر  تصــو
کرد بــرای یــک مبتکر، هیچ 
اتفاقــی بدتر از خلــق چیزی 
نیست که شاید بتواند جهان را 
تغییر دهد اما متوجه شود کس 
دیگری امتیاز)patent( آن را 
در اختیار دارد. دولت نیوزیلند 

که در این زمینه تحولی ایجاد کرده و امکان کســب امتیاز برای نرم افزار را 
از میان برداشته بود حاال از آن هم فراتر رفته و حق امتیاز نرم افزار را کامال 
ممنوع کرده است. بر اســاس الیحه جدید حق امتیاز، حق امتیاز نرم افزار 
عمال ممنوع شــده و این جزیره اقیانوس آرام را یکی از پیشــگامان تالش 

برای اصالح حق امتیاز در سراسر جهان می کند.

آگوست

سپتامبر
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پول مجــازی Bitcoin بعد از رشــد فوق العاده دسامبر  
شــش هزار درصــدی، تنهــا در ســه هفته با 
رســیدن به قله 1200 دالر برای هر بیت کوین سقوط کرد. آیا این یک 
حباب بود؟ مســلما. آیا با گذشــت زمان تثبیت می شود؟ احتماال. اما 

مشــکالت هنوز بسیاری را 
نگران کرده اســت، از سویی 
اف بــی آی فعالیت ســایت 
 Silk Road دارویی زیرزمینی
را متوقــف کرد کــه تا حد 
زیادی متکی بــه بیت کوین 
بود و از طرفــی دولت چین 
اساســا بیت کوین را ممنوع 
کرد و باعث ســقوط این پول 

در عرض چند هفته شد. 

شــرکت»عجیب و نه چندان قابل انتظار« آمازون دسامبر 
اعالم کرد تحویل محلی کاال را با استفاده از هواپیمای 
بدون سرنشــین)drone( آغاز خواهد کرد؛هرچند بــا کمی تاخیر. البته 
بســیاری این اعالم را یک اقدام تبلیغاتی قلمــداد کردند زیرا این غول 
خرده فروشــی، حداقل تا زمان صدور مجوز از سوی سازمان هوانوردی 
فدرال، اجازه چنین کاری را نخواهد داشت. این کار حداقل تا سال 2018 
طول خواهد کشــید. هنوز راه زیادی مانده است اما شرکت های دیگری 
هم وجود دارند که در حال آزمایش هواپیماهای بدون سرنشین هستندـ  

حتی اگر قرار نباشد به این زودی از آن ها استفاده شود. 

توییتر بعد نوامبر  نهایتا 
از ســال ها شایعه 
و حدس و گمان، ســهام خود را در 
بازار ســهام آمریکا بــرای عموم 
عرضه کــرد. فروش ســهام این 
شرکت در اقدامی که بزرگ ترین 
عرضه ســهام ســال 2012 بعد 
از عرضــه ســهام فیس بوک در 
Nasdaq نام گرفــت، تا مرز یک 

میلیارد دالر باال رفت. توییتر برای جلوگیری از مشــکالتی که گریبان گیر 
رقیبش شده بود، ســهام خود را ابتدا به صورت آزمایشــی در بازار سهام 
نیویورک عرضه کرد. عرضه اولیه قوی بود اما این شــرکت هنوز راه زیادی 

برای رسیدن به اوج قیمت خود دارد.

قانون خدمات درمانی اوباما را سرزنش کنیم یا جمهوریخواهان اکتبر 
لجبازی که کل کشــور را به ســقوط کشــاندند؟ تصمیم با 
شماست. در واقع بســیاری اصال توجه نکردند دولت سه هفته تعطیل شد و 
در مقابل بسیاری هم انگشت اتهام را متوجه سیاستمدارانی می دانستند که 
نتوانســتند با هم کار کنند. از سوی دیگر، این تعطیلی بر زندگی ده ها میلیون 
آمریکایی تاثیر گذاشت، که بسیاری از آنها کارمندان دولت بودند و در این 
مدت حتی اجازه نداشتند ایمیل خود را چک کنند. تقریبا همه چیز تعطیل شد؛ 
از توسعه Healthcare.govگرفته تا ســازمان فضایی ناسا. حتی هزینه های 

فناوری اطالعات نیز در این مدت متوقف شد.

اکتبر

2014

نوامبر

دسامبر

خیلی اتفاق نمی افتد که مدیر اجرایی یک شــرکت از کت نوامبر 
و شــلوار گران قیمت خود بیرون آورده و اخراج شود. اما 
تورســتن هینس، مدیر اجرایی بلک بری بعد از چندین دوره ســه ماهه با 

عملکرد ضعیف و ناتوانی در فروش شــرکت 
)بعد از اســتعفا، که معلوم نیســت تا چه حد 
 Sybase اجباری بوده(، با جان چن، مدیر سابق
جایگزین شد. او کارش را با سروصدای زیادی 

آغاز، و اعالم کرد این شرکت واحد گوشی های 
هوشــمند خود را نگه داشته و »موفقیتش را 

بازپس خواهد گرفت«.

اگر فکر می کردید نوآوری در گوشــی های هوشمند مرده اکتبر 
اســت، تجدیدنظر کنید. آیا از شــکل صــاف و صفحه ای 
گوشی های هوشمند امروزی خسته شــده اید؟ سامسونگ و ال جی هردو 
خیلی ســریع به فکر انقالب نمایشــگرهای منحنی افتادند و ال جی رسما 
در این مــاه جزییات این 
گوشی خود را اعالم کرد. 
می توان انتظار داشــت 
در ســال 2014 درباره 
گوشــی های هوشمند با 
نمایشــگر منحنی بیشتر 

بشنویم.

منبع: زدنت

>
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Vizio جفرسون گراهام: بلندگوی
خرید بلندگوی Vizio 5.1 در تابستان امســال واقعا زندگی ام را عوض کرد. 
برای بررسی آن را به پالســمای 50 اینچی اتاق نشیمن وصل کردم و صدای 
آن بسیار بهتر از آن چیزی بود که عادت داشــتم و آن موقع نه تنها فهمیدم 
حتما باید آن را می خریدم بلکه دیگر بدون آن نمی توانم تلویزیون نگاه کنم. 

این بلندگو قیمت بســیار مناســبی دارد - قیمت اولیه آن 329 دالر بود اما 
اکنون 299 دالر قیمتگذاری شــده و معموال بــه قیمت 199 دالر هم عرضه 
می شــود. بلندگوی اصلی خودش با ســیم آدیو دیجیتال، مستقیم به پشت 
تلویزیون وصل می شود. مساله جالب در مورد بسته Vizio وجود سه بلندگوی 
دیگر اســت. ســاب ووفر آن هم به یک خروجی الکتریکی وصل شــده و دو 
بلندگوی عقبی به ساب ووفر وصل می شوند. این سه بلندگو به صورت بی سیم 
به بلندگوی اصلی وصل می شوند. اتصال آنها بسیار ساده و صدایشان بهتر از 

بلندگوهای کوچک تلویزیون است. 

70D جفرسون گراهام: کانون 
من در تمام طول ســال دوربین های جدیدی می بینم که بســیاری از آنها هم 
عالی هســتند، اما معموال آن قدر جذاب نیستند که فورا بخواهم 1000 دالر 

هزینه کنــم و آنها را به مجموعه خودم بیفزایم. امــا در مورد کانون 70D این 
اتفاق افتاد، این بزرگ ترین اتفاق سال برای کسانی از ماست که دوست دارند 
با دوربین عکاســی، فیلمبرداری کنند. آیا فوکوس خــودکار 70D تا این حد 
خوب است؟ خیر، بهتر است. مدل 70D اولین DSLR است که دیده ام می تواند 
حرکت های شــما را از چپ به راست، باال تا پایین پیگیری کند و تصویرتان را 
همواره در فوکوس نگه دارد. برای کســانی که به دنبال دستگاهی همه کاره 

هستند، این بهترین دوربین است. 

Ultrabook آلیستر بار: ایسوس
دخترم کالس چهارم است و از کامپیوتر خانگی مان، مک بوک پرو شرکت 
اپل، برای انجام تکالیفش استفاده می کند. این مساله نمی گذارد به کارهای 
مهم مانند تماشــای ویدئو در یوتیوب یا خرید لوازم بی مصرف از آمازون 
برســم. لذا به دنبال کامپیوتــری برای او بودم. تبلت مناســب نبود چون 
می خواهد تایپ کردن یــاد بگیرد. لپ تاپ اپل هم زیادی گران بود. گزینه 
کروم بوک شــرکت ایسر را جدی بررســی کردم اما نداشتن اسکایپ مرا 
منصرف کرد )دلم می خواهد دخترم از طریق اســکایپ با پدر و مادرم در 
 Hangouts انگلســتان صحبت کند و این افراد 70 ســاله اصال نمی توانند
گوگل را یاد بگیرند، متاســفم(. بــرای همین گزینــه دارای ویندوز 8 را 
انتخاب و یک اولترابوک ایسوس از eBay خریداری کردم. قیمت آن 400 
دالر بــود که البته باز هم به عنوان هدیه عید یک بچه کالس چهارمی گران 
اســت. البته این لپ تاپ تا به حال با نصب برنامه پردازش متن و تنظیمات 
کودک، خوب عمل کرده اســت. البتــه ویندوز 8 هنــوز اذیت می کند و 
می خواهم نســخه 8.2 را نصب کنم که منوی استارت در آن دوباره ایجاد 

شده است.

Jabra Tour نانسی بلیر: اسپیکر گوشی
من اســپیکر مخصوص خودرو مدل Jabra Tour را در کاســتکو و به عنوان 
جانشــین مدل Jabra Cruiser خریداری کردم که در یک ماشین اجاره ای جا 
گذاشــته بودم. هرچند هیچ جذابیتی ندارد اما اگر مثل من ماشین مدل پایین 
برانید، گزینه ای عالی برای پاســخ به تماس ها و گوش کردن به موســیقی از 
گوشی در ماشین است. این اسپیکر با قیمت 100 دالر می تواند تا 20 ساعت 
مکالمه و 45 ساعت حالت اســتندبای را تامین کند. در واقع متوجه شدم این 
دستگاه اصال باتری اش تمام نمی شود. جفت کردن آن با گوشی ساده است و 
بلندگوی سه  وات آن هم برای گوش کردن موسیقی بد نیست. وقتی از گوشی 
برای مسیریابی اســتفاده می کنید هم می تواند گزینه خوبی برای بلند کردن 

صدا باشد. 

نانسی بلیر: نکسوس 5
هر کس امســال به دنبال گوشــی هوشمند جدید می گشــت با گزینه های 
متنوعی روبه رو بود. من آن قدر خوش شــانس بودم که وقت بگذارم و چند 
نمونه از جمله نوکیــا لومیا 1020، موتوروال موتوایکس و اچ تی ســی وان را 
امتحان کنم. گوشــی های فوق العاده ای بودند. مــدل 1020 با دوربین 41 

ابزارک های محبوب تیم فنی یو اس ا ی تودی در سال 2013

چیزهایی برای تغییر زندگی

جفرسون 
گراهام

نانیس
 بلیر

آلیستر
 بار

برت 
مولینا

مایک
 اسنایدر
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مگاپیکســلی یک انقالب بود: به نظرم پلتفرم ویندوز فون بســیار جذاب و 
لذت بخش اســت. به راحتی می توان دید چرا مایکروسافت امسال در برابر 
اپل و اندروید وارد بازار گوشــی های هوشمند شد. نزدیک بود آن را بخرم اما 
نهایتا تصمیم گرفتم مدل گوگل نکســوس وان را بخرم که شرکت ال جی آن 
را ساخته است. دو سال پیش به گوشی های اندرویدی رو آوردم و حاال آماده 
بودم گوشــی ای بخرم که بدون سوبسید اپراتور بتوانم هزینه اش را پرداخت 
کنم. مدل نکســوس وان با 16 گیگابایت حافظه و قیمــت 349 دالر بدون 

قرارداد، واقعا گزینه مناسبی بود. 

برت مولینا: ساعت هوشمند پبل
پیشــرفت ساعت های هوشــمند با آن سرعتی که بســیاری از متخصصان 
می گفتند پیش نرفت و می توان به راحتی دلیــل آن را فهمید. این ابزارک ها 
گران بوده و نیازمند شــارژ مداوم باتری مانند گوشی هوشمند هستند و من 
شــخصا بدون حرف زدن با مچ دســتم هم به اندازه کافــی عجیب و غریب 
هستم. اما پبل )Pebble( همیشــه من را مجذوب کرده است، برای همین از 
کارت هدیه تولدم اســتفاده کردم و به دنیای ابزارک های پوشیدنی پیوستم. 
رنگ مشــکی را انتخاب کردم چون هم زیباست هم مثل اسباب بازی به نظر 

نمی آید. 
پبل عرضه هر اپلیکیشــن جدید برای گوشــی های هوشــمند آی فون یا 
اندروید را به شــما اعالم می کند و ظاهر آن هم قابل تنظیم است. البته موارد 
اضافی مانند اپلیکیشن شــما را به زحمت می اندازند چون تا سال آینده هیچ 
فروشگاه رسمی ای برای اپلیکیشــن ندارد. اما پبل حتی در مقام ابزاری برای 
خبررسانی هم ارزشمند اســت. می توانم فورا ایمیل ها، پیام ها یا هشدارها را 
بررسی و آنها را رد کنم یا برای بررسی بیشتر گوشی را بردارم. در ضمن عمر 
باتری آن ســه تا چهار روز است. می تواند همراهی عالی برای گوشی همراهم 

باشد. 

Sonos Playbar :مایک اسنایدر
خریداران صفحه نمایش های تخت تلویزیونی دائم شــاهد افزایش کیفیت 
تصویری این تلویزیون ها هســتند. صفحه های نمایــش همچنان باریک تر 

می شوند اما جا برای بلندگوهای روی تلویزیون دیگر باقی نمی ماند. 
من در اتاق تلویزیون خود اســپیکرهای قوی دارم اما در اتاق نشیمن چند 
بلندگو خریدم و امتحان کردم. بلندگوهای ایستاده در جایی به درد می خورند 
که امکان اســتفاده از بلندگوهای مرکزی، چپ و راســت و ســاروند وجود 
 699( Sonos Playbar نداشته باشــد. من و همســرم بعد از امتحان کردن
دالر( به آن عالقه مند شــدیم و فورا آن را خریدیــم. نه تنها بلندگوی داخلی 
آن به اندازه کافی بعد جدید به فیلم اضافه می کرد، بلکه شنیدن دیالوگ های 
سریال های تلویزیونی و آوازهای بازسازی شده مسابقه The Voice هم با آن 
ساده بود و با اتصال یک Bridge 49 دالری به روتر اینترنت، اکنون می توانم از 
 Sonos گوشی هوشمند، آی پد یا کامپیوترم، موسیقی را استریم کنم. بلندگوی

Playbar سرمایه گذاری درستی در سرگرمی های خانگی مان بود.

Oppo مایک اسنایدر: دیسک پلیر بلو-ری

اولین مشــتریان هر فناوری از پیشــرفته بودن و تحویــل در محل آن لذت 
می برند اما وقتی این رســانه توســط عموم مردم پذیرفته نشود، احساس به 
حاشیه رانده شــدن می کنند. این مساله درباره فرمت های با رزولوشن باالی 
 Oppo اتفاق افتاد. اما شرکت DVD-Audio و Super Audio CD موسیقی مانند
Digital در مانتین ویوی کالیفورنیا، چهار سال است که با تامین دستگاه اجرای 

دیسک های بلو-ری، مشتریان اولیه را راضی می کند. از آنجا که سیستم های 
بازی فضای سیســتم های صوتی تصویری من را گرفته بود، جایی برای یک 
دستگاه مجزای SACD یا DVD-Audio نداشــتم، صدها سی دی باب دیلن و 

رولینگ استون، گوشه اتاق خاک می خورد.
ســال گذشته شــرکت Oppo یک پلیر دیســک بلو-ری عرضه کرد که 
گذشــته، اکنون و آینده را به هم پیوند می داد. مدل BDP-103 )499 دالر( 
نه تنها از فرمت های با رزولوشــن باال پشــتیبانی می کند، بلکه دیسک های 
سه بعدی و موسیقی های با رزولوشــن باالی دانلودشده را هم اجرا می کند. 
من این دســتگاه را بدون اینکه گزارشــی درباره اش بنویسم خریدم و از این 
مساله هم پشیمان نیســتم. نه تنها دیسک های قدیمی ام را اجرا می کند بلکه 
دیسک های با رزولوشن باال و ســاروند را هم که در نسخه های خاص اریک 
کلپتون، فن موریســون و پینک فلوید عرضه می شــوند، می تواند اجرا کند. 
همچنین می توانم موســیقی های با رزولوشن باالی دانلودشده از سایت های 
Acoustic Sounds یا HD Tracks را داخل USB بریزم و آن را به Oppo وصل 

و به موسیقی گوش کنم. در ضمن پلیر Oppo با سرعت باال لود می شود و بلو-
 Oppo BDP-103 ری و دی وی دی را با کیفیت عالی نمایش می دهد. دستگاه
از آن محصوالت شبیه چاقوی سوئیس آرمی است که مشتریان اولیه از امید 

بستن به آن پشیمان نمی شوند  

منبع: یواس دی تودی 
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مقدمه 
شرکت های تجاری سراســر جهان به دنبال برتری در عرصه دیجیتال سازی 
- اســتفاده از فناوری های جدید کامپیوتری، ارتباطاتی و همکاری؛ بهینه کردن 
عملیات هایشان و ارتباط نزدیک تر با مشتریان، تامین کنندگان و شرکا - هستند. 
برای این منظور به اکوسیستم رو به رشد سخت افزار، نرم افزار، خدمات آی تی 
و شرکت های مخابراتی چشــم دوخته اند. این بخش ها کاال و خدماتی عرضه 

می کنند که دیجیتال سازی را ممکن می سازد.
هدف از دومیــن مطالعه Booz & Company روی 50 شــرکت برتر عرصه 
اطالعــات، ارتباطــات و فناوری، تحلیل شــرکت های برتر در اکوسیســتم 
دیجیتال سازی، شناسایی شــرکت های رو به رشد و درک دلیل رشد آنهاست. 
همانند سال قبل، این شــرکت ها را به چهار حوزه سخت افزار، نرم افزار، آی تی و 
مخابرات تقسیم، و بعد چهار معیار اصلی عملکرد مالی، قدرت کلی، ردپا در بازار 
و ابتکار و برندسازی را در آنها بررسی کردیم. اطالعات این یک سال به ما امکان 

داد روند فعالیت شرکت ها را در هر عرصه بهتر بررسی کنیم.
امسال چشــم اندازی جدید به مسیر راهبردی این شرکت ها اضافه کرده ایم. 
هر شــرکت، در هر صنعت برنامه خاص خود را بــرای ارزش بازار دارد: روش 
عملکردی که نشان دهنده مسیر انتخابی شرکت برای ارزش زایی در بازار است و 
در بهترین حالت با قوی ترین قابلیت های این شرکت سازگاری دارد. روش های 
فعالیت این شــرکت ها را می توان بر اســاس روش بنیادی مورد استفاده آنها 

دسته بندی کرد. با دسته بندی هر کدام از 50 شرکت ICT در یکی از این گروه ها، 
توانستیم تعیین کنیم کدام روش های ارزش زایی در بازار مزیت بیشتری دارد. 

الزامات دیجیتال
در چندســاله اخیر روش زندگی و کار مردم تغییرات زیادی داشــته اســت. 
گوشی های هوشمند امکان دسترســی به اینترنت را برای میلیاردها نفر فراهم 
کرده و بســیاری از آنها به صــورت معمول از رســانه های اجتماعی، تجارت 
موبایل و خدمات مکان یابی اســتفاده می کنند. فناوری بزرگ داده ها میلیون ها 
کلیک در اینترنت و حرکات دنیای فیزیکــی را رهگیری، جمع آوری و تحلیل 
می کند. شبکه های گسترده حســگرها همه چیز از شرایط آب و هوایی گرفته تا 
دمای بدن بیماران بیمارستانی را تحت نظر دارند. شرکت ها می توانند زنجیره 
تامین، از خرید مواد اصلی گرفته تا تحویل محصول نهایی را پیگیری کنند. مردم 
)و دولت هــا( به دنبال توازنی میان این الزامات ظاهرا متناقض هســتند: حریم 
خصوصی، بهــره وری، جلوگیری از جرم و جنایــت و راحتی. ارتباطات فراگیر، 
محاسبات ابری، شبکه های اجتماعی، تقسیم بندی دیجیتالی و »اینترنت اشیا« - 
همه این موارد زندگی، بازی، ارتباطات، روابط اجتماعی و تجارت مردم را تحت 

تاثیر قرار داده اند.
این موج کنونی دیجیتال سازی است. گروه مشخصی از شرکت ها در خط مقدم 
این موج قرار دارند که کاال و خدماتی مبتنی بر دیجیتال سازی را تامین می کنند. 

مطالعه Booz&Co روی 50 شرکت برتر جهان در زمینه فناوری، اطالعات و ارتباطات در سال 2013

سازندگان اکوسیستم دیجیتال جهان در چه حالند

فلورین گروناوالف آکر گرمار اشرودرهانس گیدرس

سخت افزار و زیرساخت نرم افزار و اینترنت خدمات فناوری اطالعات مخابرات

کمپانی به تحقیق امسال اضافه شده

شکل 1 - 50 شرکت برتر جهان در زمینه فناوری، اطالعات و ارتباطات در مطالعه سال 2013

کمپانی از تحقیق امسال حذف شده

منبع:  بوز اند کمپانی
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ما نام تاثیرگذارترین شــرکت ها را 50 »شــرکت برتر اطالعات، ارتباطات و 
فناوری« )ICT 50( گذاشته ایم. همین شــرکت ها که به صورت سنتی در چهار 
گروه سخت افزار و زیرساخت، نرم افزار و اینترنت، خدمات فناوری اطالعات، 
و ارتباطات قرار می گرفتند، اکنون در حال از بین بردن همین مرزبندی هستند. 
شرکت های سخت افزاری اکنون در خدمات فناوری اطالعات قوی شده اند و 
بازیگران عرصه اینترنت و خدمات جهانی فناوری اطالعات در ارتباطات جای 
پا پیدا کرده اند و اپراتورهای مخابراتی به ســمت خدمات فناوری اطالعات و 
اینترنت می روند. با همگرایی این بخش ها، موفق ترین شرکت ها، آنهایی خواهند 
بود که بتوانند مرز یا قلمرویی برای خود تثبیت کنند که رقابت با آنها دیگر آسان 

نباشد. 
 50 ICT رهبــران تمامی عرصه های تجاری به نوعی از پیگیــری عملکرد این
سود می برند. شــرکت های دیگر برای زیرســاخت های دیجیتال، نرم افزار، 
فناوری های مخابراتی و دانش استفاده مناســب از این زیرساخت ها، به همین 
شرکت ها وابسته اند. تصمیم گیران باید بتوانند تامین کنندگانی را انتخاب کنند 
که در ایجاد توانمندی های الزم برای رسیدن به برتری دیجیتالی، آنها را یاری 

دهند.
سال گذشته نشــریه Booz & Company اولین مطالعه جهانی ICT 50 خود را 
منتشر کرد که به تحلیل شرکت های برتر تامین کننده خدمات و فناوری الزم 
برای تحول در دیجیتال ســازی می پرداخت. آن مطالعه به 50 شرکت برتر در 
زمینه سخت افزار و زیرساخت، نرم افزار و اینترنت، خدمات فناوری اطالعات و 
بخش های مخابراتی می پرداخت. ما آنها را بر اساس چهار معیار بررسی کرده 

بودیم: عملکرد مالی، قدرت کلی، ردپا در بازار و ابتکار و برندسازی.
امســال ما همان مطالعه را تکــرار کردیم و امیدواریم بــه درکی عمیق تر از 
موقعیت کنونی اکوسیستم تامین کنندگان و تغییرات آن برسیم. بخش جدیدی 
در این مطالعه به پیشنهادات باارزش راهبردی که بر دیگر پیشنهادات برتری 
دارند، می پردازد. هدف کلی همان هدف سال قبل است: تامین درک الزم برای 
تامین کنندگان و مشتریان به منظور تصمیم گیری آگاهانه درباره روند رسیدن 

به موفقیت در عین ادامه انقالب دیجیتال سازی.

دیدگاه سطح باال
همانند سال قبل، لیست کلی 50 شــرکت برتر این صنعت را بر اساس ترکیب 
درآمد و ســرمایه بازاری آنها در سال قبل تعیین کردیم. سپس آنها را به چهار 
بخش سخت افزار و زیرساخت، نرم افزار و اینترنت، خدمات فناوری اطالعات و 
مخابرات تقسیم کردیم. رتبه بندی 50 شرکت برتر بر اساس مجموع امتیاز آنها 

در این چهار بخش تعیین می شود:
gg عملکــرد مالی: کــدام شــرکت ها رشــد و ســودآوری الزم را برای

ســرمایه گذاری مورد نیاز به منظور بردن مســابقه دیجیتال سازی حفظ 
کرده اند؟

gg قدرت کلی )مجموعه خدمات(: با توجه به نیازهای دیجیتال سازی، کدام
شــرکت ها قوی ترین ترکیب محصوالت و خدمات شــرکت به شرکت 
)B2B( را دارا هســتند - ترکیبی از قدرت، وسعت، تنوع و انسجام تک تک 

محصوالت و خدمات؟
gg ردپا در بــازار: کدام شــرکت ها قوی ترین موقعیت تثبیت شــده را در

بخش های تولید، تحویل و فروش بازارهای توســعه یافته و در حال توسعه 
ICT دارند؟

gg نوآوری و برندسازی: کدام شرکت ها دو عوامل مورد نیاز برای توسعه در
صنعت امروز را دارا هســتند: قدرت ابتکار و برند شناخته شده ای که برای 

جذب مشتریان و استعدادهای الزم تاثیرگذار باشد؟

تعریف بخش ها
امسال ما لیست ICT 50 را به همان چهار بخش سال گذشته تقسیم کردیم. مسلما 
برخی شرکت ها - مخصوصا شرکت های بزرگ مانند اپل، اچ پی و آی بی ام - از 
بیش از یک حوزه درآمد دارند لذا آنها را بر اساس حوزه ای دسته بندی کردیم 

که بیشترین درآمد را برایشان دارد.
ســخت افزار و زیرســاخت: این بخش که شامل اپل، سیســکو، دل، اچ پی 
و اکسروس می شــود بر تولید ســخت افزار - شــامل کامپیوترهای خانگی، 
گوشی های هوشمند، روتر و تجهیزات شبکه های مخابراتی - متمرکز است که 
دیجیتال سازی اتکای زیادی به آنها دارد. بسیاری از این شرکت ها اکنون به دنبال 

تنوع بیشتر با ورود به حوزه هایی مانند نرم افزار و خدمات هستند. 
نرم افزار و اینترنت: این حوزه شامل شرکت هایی مانند گوگل، مایکروسافت، 
اوراکل و SAP اســت که مدت ها در نرم افزارهایی تخصص داشته اند که برای 
شــرکت ها و مشــتریان و نیز اینترنت و خدمات محاســبات ابری به عنوان 
محرکی برای دیجیتال ســازی قابل اســتفاده اســت. با این وجود برخی از این 
شرکت ها در حال حرکت به سمت بازارهای همجوار به ویژه سخت افزار هستند. 
برجسته ترین شرکت افزوده شده به این لیست در مطالعه امسال، آمازون است 

که از حرکت به سمت خدمات، به خصوص در محاسبات ابری سود می برد. 
خدمات فناوری اطالعات: شــرکت های این بخش خدمات حیاتی شامل 
میزبانی شبکه، مدیریت برنامه های کامپیوتری از جمله پایگاه داده و سیستم ها 
و انسجام سخت افزار و نرم افزار را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. این بخش 
از سه زیرگروه تشکیل شده است: شرکت های جهانی شامل Accenture، CSC و 
IBM که برای رهبری این حوزه تالش می کنند. تامین کنندگان خدمات منطقه ای 

شــامل آتوس، استریا و تیتو که برای باال بردن سهم خود از بازار تالش می کنند. 
زیرگروه سوم شامل تامین کنندگان خدمات فناوری اطالعات خارجی مستقر 
در هند، شامل HCL، اینفوســیس و ویپرو است. این گروه با قدرتی بیش از دیگر 

مترجم:عیل جعفری منفرد

شکل 2 -  20 شرکت برتر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 2013 در مقایسه با 2012

اضافه شده در 2013بدون تغییرصعود رتبه نزول  رتبه

منبع:  بوز اند کمپانی

کمپانی رتبه 2013 رتبه 2012 تغییر
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زیرگروه ها در حال رشد است. 
مخابرات: این شــرکت ها انواع خدمات ارتباطاتی شامل ارتباطات تماس 
صوتی ثابت و موبایل و پهن باند و - به صــورت معمول تر - تلویزیونی را تامین 

می کنند.  
این لیســت به طور کلی از چند جهت در مقایســه با ســال قبل تغییر کرده 
است )شــکل 1(. مثال در میان اپراتورهای مخابراتی، شرکت موبایل چین برای 

اولین بار در این لیســت قرار گرفت که تعجبی هم ندارد زیرا این شرکت دولتی 
اکنون بزرگ ترین اپراتور مخابراتی جهان را از نظر ارتباطات مشتریان در اختیار 
دارد و توجه خود را به توسعه خدمات B2B و مثال ایجاد خدمات محاسبات ابری 
برای تجارت های کوچک و متوســط، با همکاری SAP معطوف کرده است. در 
گروه سخت افزار و زیرساخت چهار شرکت جدید حضور دارند اما در خدمات 
فناوری اطالعات، پنج شرکت از دور خارج شدند. برترین شرکت افزوده شده 
به لیســت، آمازون و دلیل اصلی آن افزایش شــدید درآمد حاصل از خدمات 
محاسبات ابری این شرکت است، دو شرکت سخت افزاری ژاپنی شامل ریکو و 
توشیبا نیز با توسعه تنوع خدمات خود به حوزه خدمات فناوری اطالعات وارد 

شدند.
رتبه بندی 20 شــرکت برتر صنایع ICT نیز تغییر زیادی کرده است )شکل 
2(. آمــازون در اولین حضور در میان 50 شــرکت برتــر ICT در رتبه 13 قرار 
گرفته و گوگل از رتبه 32 به 8 پیشــرفت داشته است. برخی از بازیگران عرصه 
ســخت افزار، از همه مهم تر سامسونگ، امســال نیز در میان 20 شرکت برتر 
در کنار بسیاری از شــرکت های حوزه خدمات فناوری اطالعات قرار گرفتند. 
در واقع دو شــرکت - TCS و Cognizant -  برای اولین بار به 20 شــرکت برتر 
پیوسته اند. همچنین »لیست بالقوه ها« را از شرکت هایی ایجاد کردیم که احتمال 
ورود )یا ورود مجدد در مورد یاهو( به جمــع ICT 50 را در آینده نزدیک دارند 

)بخش رو به رشدها(.

عملکرد مالی
مجموع درآمد شرکت های ICT 50 امسال به 2.07 تریلیون دالر رسید، رشدی 
ناچیز - سه درصد - نسبت به مجموع 2.01 تریلیون دالر در سال گذشته و کل 
سود بعد از کسر مالیات برابر 320 میلیارد دالر بود که تقریبا در حد 15 درصد 
درآمد ثابت ماند. شکل 3 این موقعیت را به روشنی نشان می دهد: در پنج سال 
گذشته درآمدها تقریبا در تمامی حوزه ها رشد داشتند اما حاشیه سود به همین 

  رو به رشدها
سه شرکت ســخت افزاری چین هواوی، لنوو، زد تی ای و نیز Salesforce.com و شرکت در 
حال احیای یاهو در مرز ورود به این لیســت قرار داشــتند. این پنج شرکت در حال افزایش 
سریع درآمد خود هستند اما حاشیه سود آنها هنوز تثبیت نشده است. دلیل این مساله آنکه 
برخی از آنها ســودآوری را فدای سرمایه گذاری شدید در رشد سهام از بازار کرده اند. یاهو 
بعد از تغییر خبرســاز مدیریتش، گزینه های رشــد خود را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و 

 .)A قرار خواهد گرفت )شکل ICT 50 احتماال سال آینده در لیست
شکل A. پنج شرکتی که رشدشان آنها را در آستانه ورود به لیست ICT 50 قرار داده است

ggHuawei Technologies

ggLenovo

ggSalesforce.com

ggYahoo

ggZTE
منبع:  بوز اند کمپانی

شکل 3 -  درآمد وحاشیه  سود بخش ها و زیر بخش ها

درآمد نرماالیز
)سال 2008 = 100 دالر آمریکا(

درصد حاشیه سود
)EBIT برمبنای(

CAGR محاسبه 5 ساله
لیست مورد مطالعه 

لیست مورد مطالعه 

خدمات آی تی درمناطق آزاد

نرم افزار و اینترنت

خدمات منطقه ای آی تی

خدمات جهانی آی تی

مخابرات
سخت افزار و زیرساختخدمات منطقه ای آی تی
خدمات جهانی آی تیخدمات آی تی درمناطق آزاد

مخابرات

سخت افزار و زیرساخت

17

15

14

5

1

1

6

منبع:  بوز اند کمپانی

شرکت های نرم افزار و اینترنت
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نسبت رشد نکرده و در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است. 
نگاهی دقیق تر به تک تک بخش ها شرایط را مشخص می کند. 

gg سخت افزار و زیرساخت تنها حوزه ای بود که امسال هم درآمد و هم حاشیه
ســود آن رشد داشت، هرچند رشــد آن تا حدی کند شد. به صورت کلی، 
این بخش موفقیت فوق العاده ای داشــته است: قوی ترین شرکت ها شامل 
اپل، سیسکو، EMC، سامســونگ و زیراکس از مزیت توسعه حیطه کاری 
به بخش های خدمات محاســبات ابری و محصوالت »تجربه-مبنا« سود 
برده اند. اما دیگر اعضای این حوزه شــامل آلکاتل-لوسنت، دل، فوجیتسو، 
NEC و توشــیبا با پراکنده و پیچیده شــدن فعالیت هایشــان، نتوانستند 

ســودآوری خود را حفظ کنند. برخی از موفق ترین شــرکت ها مانند اپل و 
سامسونگ با منسجم کردن اکوسیســتم دیجیتالی خود از طریق ترکیب 
ســخت افزار و خدمات با مجموعه ای از خدمات مناســب، توانســتند 

عملکردی چشمگیر داشته باشند.
gg شرکت های نرم افزار و اینترنت امســال هم رشد درآمدی قوی داشتند و

وارد حوزه خدمات و محاسبات ابری شدند. البته به دلیل سودآوری کمتر 
در این حوزه ها، حاشیه سود آنها شرایط خوبی نداشته و در حال سقوط است. 
به عالوه این حوزه به صورت کلی در حال بلوغ اســت و بازارهای آن توسعه 
زیادی داشته اند و حتی اشباع شــده اند. دیجیتال موضوعی همه گیر شده 
اســت، رقابت افزایش یافته و فعالیت M&A )ادغام و خرید شرکت ها(- با 

وجود زمان بر و گران بودن -  رشد داشتند. 
gg رشــد بازیگران حوزه خدمات فناوری اطالعات کندتر شده و حاشیه سود

آنها نیز ثابت مانده یا کاهش یافته است اما تفاوت میان این سه زیرمجموعه 
ادامه داشت. شرکت های فراساحل )offshore( در قوی ترین موضع مالی 
بوده و باالترین رشد درآمد و حاشیه سود را داشتند. به هر حال رشد آسیا و 
خاورمیانه برای آنها چالش ساز بوده است و به همین دلیل شدیدا به اروپا رو 
آورده اند. عملکرد شرکت های جهانی نیز متغیر بود؛ حاشیه سودشان در حد 

مناسب ماند اما رشد درآمد کند شد - البته چندان جای تعجب نیست زیرا 
این شرکت ها بسیار بزرگ شــده اند. همانند سال قبل، بازیگران منطقه ای 
در ضعیف ترین و آســیب پذیرترین موضع قرار داشتند )پنج مورد از این 
شرکت ها امسال کال از لیست ICT 50 کنار رفتند(. سود این حوزه در مجموع 
نشانه اوضاع کلی اقتصاد و امکان پیش بینی هزینه های کاری است و در چند 

سال آینده نیز تغییر شرایط اقتصادی این حوزه دشوار خواهد بود )شکل 4(.
gg اپراتورهای مخابراتی همچنان دچار رکودند اما حاشیه سودشان تثبیت شده

است. برای جبران از دست رفتن درآمد خطوط ثابت و خدمات صوتی، آنها 
به دنبال ایجاد درآمدهای جدید برآمده اند.

قدرت دامنه خدمات
دومین معیار کلیدی رتبه بندی ICT 50 قدرت نسبی کل محصوالت و خدمات 
هر شــرکت در هر کدام از این بخش ها بود. قــدرت دامنه خدمات مربوطه بر 
اســاس چند عامل تعیین می شــود: تخصص، تمایز، بلندپروازی راهبردی و 

مثال در میان اپراتورهای مخابراتی، شرکت موبایل چین برای اولین 
بار در این لیست قرار گرفت که تعجبی هم ندارد زیرا این شرکت 
دولتی اکنون بزرگ ترین اپراتور مخابراتی جهان را از نظر ارتباطات 
مشتریان در اختیار دارد و توجه خود را به توسعه خدمات B2B و 
مثال ایجاد خدمات محاسبات ابری برای تجارت های کوچک و 
متوسط، با همکاری SAP معطوف کرده است

شکل 4 -  عملکرد مالی شرکت های خدمات آی تی

CAGR 2012 درآمد 2010 تا
رشد درآمد در مقابل سود آوری 2010 تا 2012

رشد فزاینده بازیگران مناطق آزاد با 
سودآوری قوی

 بازیگران جهانی با عمکرد ترکیبی: تمرکز روی برون سپاری 
در قراردادهای خدمات به همراه سرمایه گذاری روی نوآوری

بسیاری از بازیگران منطقه ای 
تحت فشارند، به ویژه با 

قدرت محدوده کاری سنتی 

جهانی منطقه ای مناطق آزاد
2012 )EBIT برمبنای(

منبع:  بوز اند کمپانی
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توانایی اجرایی؛ که قضاوت آن بر عهده تحلیلگران مستقل این صنعت است. در 
این حوزه، تنوع کلی نکته مثبتی اســت زیرا در این حالت شرکت ها می توانند به 
فروشگاهی همه منظوره برای مشتریان خود بدل شوند و رابطه بلندمدت قوی 
با آنها ایجاد، و در عین حال درآمدهای بیشــتری را به سمت خود هدایت کنند. 
تمایز و تعالی محصوالت و خدمات، بر اســاس قضاوت تحلیلگران مستقل این 
صنعت، نیز یک نکته مثبت اســت زیرا نیاز به محصوالت و خدماتی وجود دارد 
که واقعا بتوانند دیجیتالی شدن را  با یک انسجام کلی به پیش ببرند. انسجام کلی 
خدمات و محصوالت یعنی اینکه در آن خدمات و محصوالت در ضمن تفاوت ها 
یکپارچگی مناسبی وجود دارد که اجازه می دهد با هم ایجاد یک ساختار کلی کنند 

و به شرکت مزیتی رقابتی قابل توجه در بازار بدهند. 
تنها مجموعــه و زیرمجموعه ای که قدرت کلی خود را تــا حد قابل توجهی 
افزایش داده، بخش فناوری اطالعات منطقه ای اســت زیرا شــرکت ها تالش 
می کنند مجموعه ای گسترده تر از مشــتریان را به خود جذب کنند. هرچند با 
همگرایی این بخش ها، اساسا تمامی شرکت های ICT 50 قدرت کلی خوبی دارند و 

امتیاز باالیی در این حوزه به دست آورده اند )شکل 5(.
البته با در نظر گرفتن ارتباط میان قدرت کلی و عملکرد مالی موقعیت عوض 

می شود. هرچند قدرت کلی به خودی خود یک امتیاز است اما شرکت هایی که 
تنوع کلی دارند اما محصوالت شــان متمایز نیســت، به راحتی انسجام خود را 
از دست می دهند. این شــرکت ها به دلیل مالی با مشکل مواجه می شوند زیرا 
راهبرد یا سیستم توانمندی ندارند که تمامی محصوالت و خدمات شان در آن 
گنجانده شــود و در نتیجه نمی توانند به راحتی با شرکت های متمرکزتر رقابت 
کنند. می توان نشانه هایی از این مساله را در میان شرکت های ICT 50 دید که در 
آن شــرکت های با تنوع کلی محدودتر، رشدی سریع تر از شرکت های با تنوع 
باالتر داشته اند، هرچند شــرکت های اول ضرورتا درآمدی باالتر از گروه دوم 

ندارند. 
همچنین عملکرد نسبی شــرکت های با خدمات »معمول« را بررسی کردیم 
- که محصوالت و خدمات اســتاندارد مانند میزبانی، پایگاه مرکزی خدمات و 
برنامه های مدیریتی ارائه می دهند - و نیز شرکت هایی که خدمات شان پیشرفته 
و »نسل بعدی« بود. تحلیل ما نشان داد داشتن خدمات معمول به شرکت های 
حوزه ســخت افزار و زیرســاخت و زیرمجموعه خدمات فنــاوری اطالعات 
منطقه ای، امکان می دهد درآمدشان را بیشتر از شرکت های با خدمات معمول 
در دیگر بخش ها، افزایش دهند. با وجود این نتایج کلی، مثال افزایش قدرت کلی 
در شرکت های خدمات فناوری اطالعات منطقه ای ارتباطی مثبت با بهتر شدن 
رشد درآمد دارد، هرچند با بهتر شدن حاشیه سود ارتباطی ندارد. این شرکت ها 
می توانند با افزودن خدمات جدید، درآمد خود را افزایش دهند و اگر چنین کاری 
نکنند، احتمال دارد در خدماتی گرفتار شــوند که ضرورتا معمولی هستند. تنها 
در میان شــرکت های نرم افزاری و تامین کنندگان خدمات فناوری اطالعات 
جهانی است که افزایش سودآوری با داشــتن قدرت کلی در خدمات معمول، 

ارتباط دارد. 
از سوی دیگر، مجموعه محصوالت و خدمات نسل آینده، که شامل خدمات 
و محصوالت محرک دیجیتال سازی می شود، تا حد زیادی هنوز ارتباط مهمی با 
رشد و سودآوری ندارند. البته در میان شرکت های سخت افزاری و نرم افزاری، 
که بسیاری از آنها با ایجاد اکوسیستمی منسجم تر شامل محصوالت و خدمات 

نسل آینده به سمت موفقیت می روند، می توان استثنائاتی را هم یافت )شکل 6(.

ردپا در بازار
ظرفیت شــرکت های صنایع ICT برای افزایش رشد و ســودآوری معموال بر 
اساس عملکردشان تقویت یا تضعیف می شود. بازارهای جدید و از همه مهم تر 
کشورهای BRIC - برزیل، روسیه، هند و چین -  با توجه به رشد درآمد ناخالص 
ملی این کشورها، جهش چشمگیری داشته است، با این وجود توانایی بسیاری از 
بازیگران برخی از بخش ها در اســتفاده از این مزیت به دالیل مختلف محدود 
شده که برخی از این دالیل هم توسط خود شرکت به وجود آمده است )شکل 7(.

بازیگران اصلی بازارهای توسعه یافته و BRIC همچنان شرکت های خدمات 
جهانی فناوری اطالعات هســتند؛ این واقعیت که آنها تنهــا گروه با یک مدل 
تولید واقعا جهانی هســتند، از جمله در تولید و فروش، آنها را قادر ساخته است 
در تالش های خود در سراســر جهان موفق شوند. بازیگران منطقه ای همچنان 
اساســا بر بازارهای توســعه یافته تمرکز دارند و دلیلش تا حدی این است که 
تالش آنها برای ورود به بازارهای جدید با مشــکل مواجه شده است. بازیگران 
عرصه نرم افزار تالش های تولیدی خود را به مناطق جدید توســعه داده اند تا 
بتوانند استعدادهای مهندســی جدیدی را با هزینه دستمزدی کمتر پیدا کنند 
اما تالش های بازاریابی خود را همچنان روی مشــتریانی با بودجه باال در زمینه 
فناوری اطالعات در بازارهای توسعه یافته متمرکز کرده اند. تجارت های وابسته 
به سرمایه، مانند سخت افزار بخش قابل توجهی از تولید خود را به بازارهای در 
حال توســعه منتقل کرده و حضور خود در عرصه فــروش را هم در این بازارها 
افزایش داده اند اما مدل های تولید آنها ارتباط خیلی نزدیکی با محل و چگونگی 

در گروه سخت افزار و زیرساخت چهار شرکت جدید حضور دارند 
اما در خدمات فناوری اطالعات، پنج شرکت از دور خارج شدند. 

برترین شرکت افزوده شده به لیست، آمازون و دلیل اصلی آن افزایش 
شدید درآمد حاصل از خدمات محاسبات ابری این شرکت است، 

دو شرکت سخت افزاری ژاپنی شامل ریکو و توشیبا نیز با توسعه تنوع 
خدمات خود به حوزه خدمات فناوری اطالعات وارد شدند

شکل 5 -  قدرت نسبی در دامنه  خدمات
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حضور آنها در بازار ندارد. نهایتا اپراتورهــای مخابراتی طبیعتا همچنان تا حد 
زیادی به بازارهای خانگی و محدودیت های زیرســاخت های شــبکه ای خود 

محدود مانده اند.

نوآوری و برندسازی
شــرکت های ICT برای حفظ رشــد خود نه تنها باید به جذب بازارهای جدید 
بپردازند، بلکه باید به نــوآوری در محصوالت و خدمات نوین ادامه داده و برند 
خود را جهانی کنند. البته نوآوری، کلید راه است و بسیاری از شرکت های صنایع 
ICT در این بخش تبحر دارند. تعجبی ندارد شش شرکتی که باالترین امتیاز را در 

این حوزه کســب کرده اند، در میان 10 شرکت نوآور برتر سال 2012 »مطالعه 
1000 نوآوری جهانی Brooz & Company« قرار دارند )شکل 8(. شرکت های 
نرم افزاری و اینترنتی در این حوزه غالب اند زیرا معموال بخش عمده ای از درآمد 
خود را در زمینه تحقیق و توسعه صرف می کنند. چهار مورد از این شرکت ها در 
میان لیست 10 برند برتر جهان در سال 2012 از سوی »اینتربرند« قرار دارند که 
نشان می دهد در حیطه تجارت شرکت با شرکت، شهرت به فروش محصوالت 

عالی به اندازه صنایع مشتری محورتر، اهمیت دارد. 
در زمینه نوآوری و برندسازی، شــرکت های خدمات فناوری اطالعات به 
اندازه شرکت های بخش های دیگر خوب عمل نکرده اند. تنها شرکت خدماتی 
که هم در لیســت 10 شــرکت برتر نوآوری و هم در میان برترین برندها بود، 
شرکت IBM است؛ شرکت اسنتچر )Accenture( نیز در لیست برندهای برتر 
در رتبه 10 قرار گرفت. شــرکت های منطقه ای به صورت ویژه به سمت حفظ 
رشد و حاشیه سود الزم برای سرمایه گذاری مجدد در تحقیق و توسعه حرکت 

کرده اند.

نهایتا، اپراتورهای مخابراتی نیز همچنان به هزینه بخش کمی از درآمد خود 
روی نوآوری های نســل آینده در سال 2012 ادامه دادند و رشد بسیار کمی در 
مقایسه با سال 2011 در آنها دیده می شــود. البته این مساله نیز باعث تعجب 
نیست زیرا آنها همچنان به ســرمایه گذاری روی شبکه های پرسرعت و فیبر 

نوری برای عقب نماندن از این انفجار پیشرفت، ادامه می دهند.

روش کار
در حالــی که تمامی شــرکت های ICT تالش می کنند خــود را از رقبا متمایز 

این حوزه شامل شرکت هایی مانند گوگل، مایکروسافت، اوراکل 
و SAP می شود که مدت ها در نرم افزارهایی تخصص داشته اند 
که برای شرکت ها و مشتریان و نیز اینترنت و خدمات محاسبات 
ابری به عنوان محرکی برای دیجیتال سازی قابل استفاده است. 
با این وجود برخی از این شرکت ها در حال حرکت به سمت 
بازارهای همجوار به ویژه سخت افزار هستند. برجسته ترین شرکت 
افزوده شده به این لیست در مطالعه امسال آمازون است که از 
حرکت به سمت خدمات، به ویژه در محاسبات ابری سود می برد

شکل 6  -  همبستگی امتیازات و عملکرد مالی بر مبنای بخش و زیر بخش
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کنند، اهمیت تشــخیص آنها، نه تنها بر اســاس حوزه فعالیت، بلکه بر اساس 
راهبردهای کاری شــان - به ویژه با توجه به میزان همگرایی این حوزه ها - نیز 
بیشتر می شــود. راهبرد موفق بلندمدت نیازمند آن است که شرکت نه تنها 
برنامه ارزش زایــی، یا همان روش کاری بازاری، متمایزی داشــته باشــد، 
بلکه بتواند ایــن روش را با اصلی ترین توانمندی هــا، خدمات و کاالی خود و 
نیز بازاری که در آن فعالیت می کند، هماهنگ ســازد. در اکثر شــرکت های 
موفق - که البته شــرکت های ICT 50  نیز استثنا نیســتند - روش کاری آنها 
ارتباط نزدیکی با هویت شــان داشــته و لذا منحصربه فرد است. به هر حال 
روش کاری را می توان در گروه های گســترده ای دســته بندی کرد که آنها 
را »نــوای خالــص )puretunes(« می نامیم؛ طرح کلی نشــان دهنده روش 
شــرکت در ایجاد ارزش برای مشــتری. شــرکت های ICT در یکی از شش 
حوزه ارزش زایی قرار می گیرند که عبارتند از بازیگران حوزه شــبکه و پلتفرم 
زیرســاخت، تثبیت کنندگان، نوآوران، بازیگران دیجیتال سازی نسل آینده، 

ارائه دهندگان راه حل و بازیگران تامین ارزش در جهان. 
بیشتر شــرکت های ICT 50 به روشــی عمل می کنند که شامل بیش از یک 
»نوای خالص« می شود. مثال مایکروسافت از بازیگران شبکه و پلتفرم زیرساخت 
است - پلتفرم های ویندوز و آفیس این شرکت بنیان سودآوری آن هستند - اما 
در عین حال از بازیگران عرصه تثبیت کنندگان و دیجیتال سازان نسل آینده به 
شمار می رود. همچنین تثبیت کننده طرف ثالث و هماهنگ کننده پیشنهادهای 
بسیاری از شرکت های کوچک تر بوده اســت تا ارزشی بیش از توان خودشان 
به تنهایی ایجاد کننــد و در ماجراجویی هایی مانند اســکایپ و ایکس باکس، 

مایکروســافت آینده خود را به توانایی نوآوری اش گره زده است. این روش کار 
بسیار متنوع است و خطر عدم انسجام را به وجود می آورد. هنوز مشخص نیست 
آیا مایکروسافت، با وجود مزیت چشمگیر خود در زمینه پلتفرم، می تواند همه این 

موارد را در بلندمدت مدیریت کند یا خیر.
تحلیل امســال همچنین نشان می دهد شــش روش کاری مختلف در بازار 
پیاده می شــود؛ حداقل در حال حاضر. برای درک بهتــر اینکه کدام راهبردها 
بیشــتر موفق بوده اند، پنج بازیگر اصلی هر »نوای خالص« را در یک گروه قرار 
دادیم و سپس مجموع عملکرد مالی آنها را در پنج سال گذشته بررسی کردیم. 
همان طور که شکل 9 نشــان می دهد، برخی از این روش ها موفق تر از دیگران 
بوده اند. سه مورد برتر، که بر اساس رشد درآمدی رتبه بندی شده اند، نوآوران، 
بازیگران تامین ارزش سرمایه ای جهانی و دیجیتال سازی نسل آینده هستند. اگر 
ایجاد حاشیه سود را هم در نظر بگیریم، تمامی این سه راهبرد تا حد زیادی بهتر از 
دیگران عمل کرده اند، هرچند شرکت های حوزه تثبیت کنندگی نیز در صورت 
قرار گرفتن در یک گروه، حاشیه سود خوبی ایجاد کرده اند اما تنها نوآوران هستند 

که درآمد خود را افزایش می دهند. 
آیا این نتایج بدان معنی است که شــرکت ها باید روش کاری خود را به امید 
عملکرد بهتر تغییر دهند؟ خیر. هر شــرکت اگر ترکیب درستی از توانمندی 
و مجموعه کاال و خدمات را انتخاب کند که با روش کاری اش ســازگار باشند، 
می تواند موفق باشد. نکته اصلی تصمیم دقیق با در نظر گرفتن توانمندی ها، بازار 
مورد نظر و روش ایجاد ارزش توسط شــرکت شما و سپس پر کردن خألهای 

موجود در راه تحقق آن است. 

ICT شش روش عملکردی شرکت های
بازیگران عرصه پلتفرم شبکه و زیرســاخت: این شرکت ها درآمد خود را از 
توسعه، حفظ و مدیریت منابع مشــترک پایدار به دست می آورند که طرفین 
دیگر آنها را با نیازهای مشتریان مرتبط می کنند. این گروه شامل شرکت هایی 
مانند آلکاتل-لوسنت، می شود که اصطالحا »لوله کشی« عصر کامپیوتر را تامین 
می کنند و اپراتورهای مخابراتی مانند فرانس تلکام، شرکت های سخت افزاری 
مانند توشیبا که تجهیزات کامپیوتری تامین می کنند و شرکت های نرم افزاری 
که سیســتم عامل تولید می کنند. فرانس تلکام نمونه شرکتی است که تالش 

بازیگران اصلی بازارهای توسعه یافته و BRIC همچنان شرکت های 
خدمات جهانی فناوری اطالعات هستند؛ این واقعیت که آنها تنها گروه 
با یک مدل تولید واقعا جهانی هستند، از جمله در تولید و فروش، آنها را 

قادر ساخته است در تالش های خود در سراسر جهان موفق شوند

شکل 7 -  بخش های مختلف حضورها وردپای بسیار مختلفی در بازار دارند

ضعیف ترین

5 کشور با بیشترین حضور و ردپا در بازار
)آلمان، فرانسه، ژاپن، انگلستان و آمریکا(

حضور و ردپا در بازار کشورهای بریک 
)برزیل، روسیه، هند و چین(

تولید جهانی

قوی ترین

خدمات جهانی آی تی

خدمات آی تی درمناطق آزاد

خدمات منطقه ای آی تی

سخت افزار و زیرساخت

نرم افزار و اینترنت

اپراتورها
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 ،Dailymotion می کند از روش کاری خود فاصله بگیرد: این شرکت می خواهد
یک پورتال اشتراک گذاری ویدئو را خریداری و مسیر ابری امن کاربر به کاربر 
ایجاد کند. سه بازیگر اصلی این عرصه در سال 2013 مجموعا 158 میلیارد دالر 

درآمد داشته اند. 
تجمیع کننــده )consolidator(: این شــرکت ها تــالش می کنند با خرید 
شــرکت های دیگر یک یا چند بخش را در صنعت خود تحت سیطره درآورند 
و هدف آنها تامین ارزش برای مشتری یا دسترسی به پلتفرمی با محصوالت یا 
خدماتی است که در غیر این صورت در دسترس شان قرار نمی گیرد. بیشتر آنها 
میزان فروش و ردپای خود را در بازار گسترش می دهند و به همین دلیل مجموع 
درآمد سه شرکت برتر این روش در سال 2013، 231 میلیارد دالر بوده است. 
مثال شرکت سیســکو از این روش به منظور تثبیت خودش در مقام فروشگاهی 
همه منظوره برای نیازهای شــبکه ای استفاده کرده است. از سال 1993 تاکنون 
این شــرکت بیش از 120 شرکت دیگر را خریداری کرده و همکاری راهبردی 
خود با شــرکت هایی مانند IBM و ســیمنتک را توســعه داده و برای توســعه 
استانداردها در این صنعت تالش کرده است. دیگر شرکت های این گروه شامل 

اوراکل، مایکروسافت و اچ پی می شود.
نوآور )innovator(: این شرکت ها بر تخصص خود در نوآوری و جهانی کردن 
برند خود به منظور افزایش تنوع کاال و خدمات متکی هســتند و نه تالش برای 
تامین همه چیز برای همه مشــتریان. گروه نوآوری شــامل انواع شرکت های 
مشــتری محور برتر از جمله اپل، گوگل و آمازون می شــود؛ این شرکت ها در 

مجموع در سال 2013 بیش از 268 میلیارد دالر درآمد داشته اند. 
 next-generation digitalization( بازیگر دیجیتال سازی نســل آینده
player(: این گروه شامل شرکت های تامین کننده نرم افزارهای تجاری سنتی 

مانند SAP، مایکروســافت و کاگنیزنت )Cognizant( می شود که با سرعت به 
ســمت تامین محصوالت و خدمات به روز برای مشتریان خود پیش می روند. 
شرکت های SAP و مایکروســافت اکنون پلتفرم های محاســبه ابری را ارائه 
می کنند که مبنای تالش های آنها برای جــا نماندن از دنیای در حال دیجیتالی 

شدن است. این سه شــرکت پرقدرت در ســال 2013 تا 102 میلیارد درالر 
درآمد داشته اند. 

ارائه دهندگان راه حل )Solutions provider(: این شــرکت ها که بسیاری 
از آنها شــرکت های خدمات جهانی فناوری اطالعات هستند، توانمندی الزم 
برای ارائه خدمات تجاری به مشــتریان، انســجام دقیق و هماهنگ ســازی 
پیشنهادات شــان با نیازهای مشتریان را در هر صنعت به دست آورده اند. مثال 
اکســنچر و IBM برنامه هایی را در فناوری اطالعات تولید می کنند که با استفاده 
از راهبردی دوطرفه شــامل تجمیع تخصص تجــاری در »مراکز نوآوری« و 
توانمندی های تحویلی در »مراکز تحویل«، توانســته اند بیشترین ارتباط را با 
نیازهای مشتریان خود حفظ کنند. شرکت های هیتاچی و فوجیتسو نیز در همین 
گروه قرار می گیرند که سه شرکت برتر آن در سال 2013 مجموعا 165 میلیارد 

دالر درآمد داشته اند. 
بازیگر منابع ارزش جهانی )Global sourcing value player(: این شرکت ها 
که معموال شرکت های خدمات فناوری اطالعات خارجی هستند، خود را متکی 
بر نیروی کار ارزان، با منابعی در سراسر جهان، فروش خدمات تجاری با کیفیت 
باال در بزرگ ترین بازارهای جهانی کرده اند. اینفوســیس )Infosys( که یکی 
از موفق ترین اعضای این گروه اســت تا 85 درصد درآمد خود را در آمریکای 
 )HCL( شمالی و اروپا به دست می آورد. نمونه های دیگر این گروه شامل اچ سی ال

 بازیگران منطقه ای همچنان اساسا بر بازارهای 
توسعه یافته تمرکز دارند و دلیل آن تا حدی به این دلیل است که 
 تالش آنها برای ورود به بازارهای جدید با مشکل مواجه 
شده است

ارزشمندترین برندهای جهان در سال 2012

نوآورترین شرکت های سال 2012

تولید جهانی

شکل 8 -  حضور شرکت هایی در مطالعه بوز اند کمپانی در نوآور ترین شرکت ها و برترین برند های جهانی

رتبه جهانی نام شرکت

رتبه جهانی نام شرکت

منبع:  بوز اند کمپانی و اینتر برند
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و ویپرو )Wipro( می شــود. این سه شرکت در سال 2013 مجموعا 19 میلیارد 
دالر درآمد داشته اند.

ICT اکوسیستم
شــرکت هایی که در این مطالعه بررسی شــدند همچنان بــه تولید خدمات و 
محصوالتی ادامه می دهند که هر تجارتی برای موفقیت در ســال های آینده به 
آنها نیاز دارد. شرکت های هر حوزه همچنان مجموعه ای از محصوالت را عرضه 
می کند که همگی در یکی از گروه های ســخت افزار، نرم افزار، خدمات فناوری 

اطالعات و مخابرات قرار می گیرند. 
انتظار داریم بخش های سخت افزار و نرم افزار در »جدال اکوسیستم ها« رو 
بــه تحول پیش رود و هر کدام تالش کند مجموعه ای از محصوالت و خدمات 
را ارائه کند که در پلتفرم تحت کنترل خودش قرار داشته باشد. این راهبرد دو 
شکل دارد: شرکت هایی مانند اپل، گوگل و سامسونگ )که البته مایکروسافت 
هم به دنبال شــان اســت( در حال ترکیب خدمات موبایل با خدمات ابری 
متمرکز بر کاربر نهایی هســتند و دیگران، از جمله آمازون، مایکروســافت، 
اوراکل، Salesforce.com و SAP خدمات ابــری خود را مبتنی بر راه حل ها و 
زیرساخت های تجاری، ایجاد می کنند. این مساله احتماال باعث می شود دیگر 
بازیگران عرصه ســخت افزار راهبرد کاالمحور را برای خود انتخاب کنند که 

امکان تمایز در آن بسیار کم است و موفقیت به مقیاس کار، کیفیت عملکرد و 
تمرکز دقیق بر هزینه ها بستگی خواهد داشت.

در میان شــرکت های خدمات فناوری اطالعات نیز، شرکت های فراساحل 
باید حضور خود را در بازار و ردپایشان را در بازارهای در حال بلوغ توسعه دهند 
که همچنان تا بیش از 80 درصد هزینه های جهانــی ICT را به خود اختصاص 
می دهند. این یعنی آنها باید بخــش بزرگ تری از نیروی کار گران قیمت را در 
ترکیب تولیدی خود به کار گیرند و از قراردادهای پیچیده تر با ســود کمتر در 
برابر مشــتریان خود اســتفاده کنند. از آنجا که با توسعه طبقه متوسط، هزینه 
نیروی کار نیز در این کشــورها افزایش پیدا می کند، مزیت هزینه ای آنها نیز 
از بین رفته و نرخ رشــد و حاشیه سود با شــرکت های جهانی خدمات فناوری 
اطالعات یکسان می شــود. با این وجود، شرکت های خارجی می توانند مزیت 
بلندمدت خود را مبتنی بر هزینه های کم، مدل تولید استانداردشــده در زمان 
توسعه، حفظ کنند و باید بتوانند حاشیه ســود خود را از رقبایشان در خدمات 
جهانی، باالتر نگه دارنــد. در عین حال، زیرمجموعه اولیه فناوری اطالعات در 
آینده شاهد تثبیت بیشــتر در داخل این حوزه یا خریداران خارجی شرکت ها 
خواهد بود که به دنبال ســهمی از بازارهای جدید هستند. اما حتی قراردادی 
که Atos/SBS را به وجود آورد، آن قدر بزرگ نیســت که بتواند این شرکت 
را به سطح IBM/Accenture برســاند. ایجاد انسجام میان تجارت های فردی 
بعد از این ادغام ها نیز طوالنی و دشوار اســت.  اپراتورهای مخابراتی همچنان 
دچار رکود هســتند و هزینه های گزاف ســرمایه گذاری در شبکه های نسل 
آینده و محدودیت های جغرافیایی برای آن مشکل آفرین خواهد بود. به عالوه 
آنها با چالش های فرهنگی قابل توجهی در تالش خود برای حرکت به ســمت 
فروش برنامه هــای ICT و افزایش نوآوری مواجه خواهند بود. بنابراین احتماال 
بــه بازفروش برخی از خدمات فناوری اطالعات با شــرکا و شــرکت هایی با 
برنامه های پیشــرفته تر ICT ادامه خواهند داد اما احتمال آن کم اســت که در 

آینده نزدیک خودشان وارد این حوزه ها شوند. 
نهایتا، شــرکت هایی که گســتره خدمات و محصوالت در حوزه نیازهای در 
حال رشد تجارت را توســعه نمی دهند برای حضور در عرضه رقابت به مشکل 
برخواهند خورد اما آنهایی که این کار را می کنند همچنان از تداوم تغییر تمامی 

صنایع بر اساس دیجیتال سازی، سود خواهند برد  

 بازیگران عرصه نرم افزار تالش های تولیدی خود را 
 به مناطق جدید توسعه داده اند تا بتوانند استعدادهای 

مهندسی جدیدی را با هزینه دستمزدی کمتر پیدا کنند اما 
 تالش های بازاریابی خود را همچنان روی مشتریانی با بودجه 

 باال در زمینه فناوری اطالعات در بازارهای توسعه یافته 
متمرکز کرده اند

شکل 9 -  درآمد و حاشیه سود شرکت ها بر مبنای شش روش عملکردی

درآمد نرماالیز
)سال 2008 = 100 دالر آمریکا(

حاشیه سود 2012
)EBIT برمبنای( 

بازیگر دیجیتال سازی نسل بعد
 نوآور

نوآور
 بازیگر منابع جهانی 

تجمیع کننده

بازیگر منابع جهانی  بازیگر دیجیتال سازی نسل بعد
 تجمیع کننده

ارائه دهنده راه حل
 ارائه دهنده راه حل

بازیگر شبکه و زیرساخت 
 بازیگر شبکه و زیرساخت 
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نوکیا لومیا 101020  
هر گوشی وایرلس امروزی حتما دوربین هم دارد اما این لومیا چیز 
دیگری است؛ یک دوربین اســت که گوشی دارد. حسگر بزرگ آن رزولوشنی 
برابر 41 مگاپیکسل دارد؛ می توانید دقیق ترین عکس هایی را که دیده اید با این 
گوشی ثبت و بدون کم شدن از کیفیت تصویر، کامال زوم کنید )باید نسخه های با 
رزولوشن باال را از طریق اتصال کابل USB به کامپیوتر دانلود کنید اما ارزشش را 
دارد(. حتی طرفداران آی فون و اندروید که فکر می کنند گوشی های ویندوزی 

برایشان مهم نیست شاید از این یکی خوش شان بیاید.

  9Leap کنترل حرکتی
این وسیله جانبی کامپیوتری مجهز به USB که با قیمت 80 دالر برای 
ویندوز و مک قابل استفاده است، می تواند نشــانه ای از آینده رابط کاربری 
کامپیوتر باشد. کافی اســت آن را به کامپیوتر وصل کنید و روی یک صفحه 
صاف قــرار دهید، در این حالت می توانید فعالیت هــای مختلفی - از بازی تا 
خواندن اخبــار نیویورک تایمز - را با حرکت دادن دســت تان در هوا انجام 
دهید. حتی می تواند زاویه دست و تعداد انگشتان بازتان را هم تشخیص دهد. 
 این فناوری در حال ورود به دنیای لپ تاپ هاســت و اولین نمونه آن در مدل

 Envy17   Leap Motion SE  شرکت اچ پی به کار رفته است. 

محافظ نست8  
شرکت نوپای نســت لبز )Nest Labs( در سیلیکون ولی، معمول ترین 
لوازم منزل را به شکلی کمی غیرمعمول تر می سازد. در سال 2012 این شرکت 
یک ترموســتات با صفحه لمســی و قابلیت اتصال به اینترنت را معرفی کرد. 
اما محصول جدیــد آن با نام Nest Protect با قیمت 130 دالر، حســگر دود و 
مونوکسیدکربن است. این حسگر به جای صداهای گوشخراش، با صدایی نرم و 
زنانه مطالبی مفید مانند »مونوکسید کردن در اتاق وجود دارد« را به شما گوشزد 
می کند. اگر دود آشــپزی را با آتش سوزی اشــتباه بگیرد، می توانید با حرکت 

دست آن را متوجه کنید.

کیندل فایر HDX آمازون7  
نسل سوم تبلت های کیندل فایر - یک مدل هفت اینچی به قیمت 239 
دالر و مدل 8.9 اینچی به قیمت 379 دالر - اولین مواردی هســتند که از زمان 
معرفی این ابزارک، واقعا ظریف و جذاب به نظر می آیند. آنها مانند همیشه در 
حد امکان ساده شده اند تا بتوانید انبوهی از محتوای سایت آمازون - شامل ویدئو، 
موسیقی، کتاب، بازی و... را استفاده کنید. البته یک قابلیت فوق العاده هم دارند: 
Mayday به شما امکان می دهد از یک نماینده واقعی و زنده آمازون کمک بگیرید 

که روی صفحه تبلت ظاهر می شود و کنترل آن را در دست می گیرد. 

ایکس باکس وان مایکروسافت6  
ایکس باکس وان )Xbox One( مایکروســافت رسما یک کنسول بازی 
است اما توانایی های آن از این حد فراتر می رود. با داشتن امکان مکالمه تصویری 
اســکایپ، قابلیت اتصال به تلویزیون کابلی و ماهــواره ای و رابط کاربری که از 

ویندوز 8 گرفته شده، این دستگاه واقعا یک کامپیوتر تمام عیار است. جذاب ترین 
فناوری به حسگر کینکت جدید اضافه شده است که فرمان های صوتی را درک 
می کند، چهره را تشــخیص می دهد و حتی ضربان قلب شما را اندازه می گیرد. 
برخی از جوانب مدل وان هنوز مشخص نشده اما جذاب است ببینیم این دستگاه 

به کجا می رسد.

آی فون 5s اپل5  
وجود یک s در انتهای شماره مدل گوشی آی فون نشانه بهینه سازی آن 
در مقایســه با مدل سال گذشته است. آی فون 5s دو مورد از بهترین قابلیت های 
گوشی هوشمند اپل یا هر شرکت دیگری را در خود دارد. حسگر Touch ID به شما 
امکان می دهد با فشار سریع انگشت گوشی را باز کنید و دوربین دارای یک فلش 

دوگانه LED است که  نور مناسب را برای عکسبرداری سریالی فراهم می کند.

ساعت هوشمند پبل4  
هنوز مشخص نیست ساعت های هوشــمند اصال می توانند به تجارتی 
 )Pebble( موفق و قابل رقابت با گوشی های هوشمند یا تبلت تبدیل شوند اما پبل
آغاز امیدوارکننده ای داشــت. این ابزارک پوشــیدنی 150 دالری شــبیه 
ماهواره ای برای هدســت آی فون یا اندروید شما عمل می کند و مواردی مانند 
پیام های متنی را از طریق بلوتــوث دریافت می کند و آن را روی صفحه نمایش 
E Ink خــود با مصرف انرژی کم، نمایش می دهد. برنامه نویســان طرف ثالث 

می توانند برای آن برنامه هایی را بنویسند که هر چیزی از بازی گرفته تا پیگیری 
بدنسازی در آنها لحاظ شود. اصال گفتیم که زمان را هم نشان می دهد؟

  3Oculus Rift کیت برنامه نویسی
در حال حاضــر Oculus Rift در یــک کیــت 300 دالری تنها برای 
بازی نویسان عرضه می شود. اما اگر این هدست واقعیت مجازی را روی سرتان 
بگذارید و عمال آن را تجربه کنید، بی قرار عرضه نسخه مصرفی آن می شوید که 
قرار است در سال 2014 انجام شود. دستگاه Rift که با کامپیوتر خانگی یا دستگاه 
اندرویدی کار می کند امکان خلق دنیای بازی های سه بعدی ای را فراهم می کند 
که شما را احاطه می کنند - حتی می توانید از گوشه چشم به دشمنانی نگاه کنید که 
از پشت به شما نزدیک می شوند. اگر بازی ها در حال توان سخت افزار باشند، این 

دستگاه واقعا می تواند پیشرفتی قابل مالحظه در این زمینه محسوب شود. 

آی پدهای جدید اپل2  
خواهان آی پد قوی هستید یا قابل حمل؟ هر دو چطور؟ مدل 9.7 اینچی 
آی پد ایر با تنها یک پوند وزن و 0.29 اینچ ضخامت از مدل های قدیمی جذاب تر 
اســت. مدل 7.9 اینچی و مجهز به Retina، جدا از اندازه کوچک تر، دقیقا تمامی 
اجزا و قدرت بــرادر بزرگ تر خود را دارد و البته عمــر باتری آن هم همان 10 
ساعت است. هر دوی این مدل ها امکان استفاده از 475 هزار برنامه مخصوص 
آی پد در فروشــگاه اپل را دارا هستند. این بهترین تبلت قابل خرید در دو اندازه 

مناسب است. 

کروم کست گوگل1  
به جای تالش برای انجام همه چیز - مانند تلویزیون بلندپروازانه اما ناکام 
گوگل - این ابزارک بندانگشتی با قیمت 35 دالر تنها یک کار را به ساده ترین روش 
انجام می دهد. کافی است آن را به پورت HDMI تلویزیون خود وصل کنید تا بتوانید 
ویدئو و دیگر محتوای لپ تاپ، تبلت یا گوشی تان را بدون نیاز به سیم روی صفحه 
تلویزیون ببینید. بسیاری از شرکت ها ابزارهایی را برای این منظور ساخته اند اما 

کروم کست اولین ابزارکی است که به درستی این کار را انجام می دهد  

ابزارک های محبوب سال گذشته کدامند

فهرست ترین های تایم

منبع: تایمهری مک کراکن
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ســهام توییتر یکی از بزرگ ترین رخدادهای سرمایه در سال عرضه 
2013 بود. سهام آن در پایان همان روز اول عرضه 74 درصد 
باالتر از قیمت اولیه معامله شد. اکنون نیز این سهام قیمتش تا 42 درصد باالتر 
از قیمت پایان روز عرضه است. با توجه به موفقیت چشمگیر توییتر، فکر کردیم 
برای خوانندگان مان جذاب باشد برخی از شرکت های احتماال موفق سال 2014 
را معرفی کنیم. در ادامه تحلیلگران برتر ما نظرات شــان را درباره این موضوع 
عنوان می کنند که »توییتر سال 2014« چه شرکت هایی هستند. بسیاری از این 
شرکت ها هنوز سهامی عام نشــده اند بنابراین باید روند فعالیت آنها را در سال 

آینده با دقت زیر نظر داشته باشید. 
 الکس دومورتیه: از آنجا که هیجان عرضه اولیه ســهام 
شــرکت های فناوری در بــورس ادامه دارد، شــرکت 
ذخیره ســازی اینترنتی Box هم احتماال امسال با استقبال 
خوب بورس مواجه خواهد شد. هرچند تاریخ عرضه سهام 
آنها هنوز تعیین نشده است اما آرون لوی، مدیرعامل این 

شرکت، سال گذشته گفت احتماال در ســال 2014 این کار را خواهند کرد. ماه 
نوامبر گذشــته، رویترز گزارش داد شــرکت باکس بازارهای سهام کردیت 
ســوئیس، جی پی مورگان چیس و مورگان استنلی را برای عرضه سهام خود در 
نیمه ابتدایی ســال 2014 انتخاب کرده اســت و انتظار دارد 500 میلیون دالر 
درآمد کســب کند. در جدیدترین ارزیابی های بخــش خصوصی ارزش این 
شرکت حدود دو میلیارد دالر تعیین شده است - چیزی شبیه توییتر، با در نظر 
گرفتن اینکه سال گذشته هدف شرکت تنها رســیدن به درآمد 100 میلیون 
دالری بوده و مدیرعامل شرکت جوالی گذشته در مصاحبه با CNBC گفته بود 
سودآوری این شرکت در »سال های پیش رو« مشخص خواهد شد. البته شرکت 
باکس خالی از دارایی های ارزشــمند نیز نبوده و دارای پایگاه کاربری برابر 20 
میلیون نفر است )البته همه اینها مشتری نیستند که پول بپردازند - باکس از مدل 
حداقل امکانات رایگان استفاده می کند(. این شرکت متوجه شده است کسانی که 
استفاده از خدمات رایگان را آغاز می کنند، بعد از اشتراک گذاری مدارک کاری 
با دیگران، به ســمت خدمات پولی رو می آورند. در واقــع باکس اکنون به 97 

میزگرد فول در مورد مهم ترین عرضه سهام به بازار امسال

توییتر امسال کیست
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درصد شرکت های عضو لیست 500 شرکت برتر فورچون خدمات دهی کرده 
و در مجموع 180 هزار شرکت از آن خدمات دریافت می کنند. به عالوه تجربه 
من نشان داده است مشــتریان بازار ذخیره سازی اینترنتی معموال به فروشنده 
خود پایبند می مانند: وقتی ثبت نام کردید و خدمــات باب دل بود دیگر به این 
راحتی نمی توان شــما را قانع به تغییر شرکت تامین کننده کرد. این مساله برای 
شرکت نوپایی مانند باکس که با غول هایی چون آمازون و گوگل رقابت می کند، 

اهمیت بسیاری دارد.
 جیمز مولر: وقتی به انرژی خورشیدی فکر می کنم، اولین 
چیزی که به ذهنم می رســد، جیمی کارتر، رئیس جمهور 
سابق، با یک پلیور اســت که مردم آمریکا را به استفاده از 
انرژی های ســبز دعوت می کند. اکنون 40 سال گذشته 
است اما SolarCity همچنان در مسیر واقعیت بخشیدن به 

خواسته کارتر پیش می رود. 
مشکل انرژی خورشیدی همیشه هزینه بوده است. اما اخیرا قیمت صفحه های 
خورشیدی آن قدر پایین آمده است که با دیگر لوازم رقابت می کنند. با این وجود 
نصب سیســتم صفحه های خورشیدی هنوز هم گران اســت و برای بسیاری 

مشکالتی به وجود آورده اما شرکت SolarCity این مشکل را حل کرده است. 
این شــرکت خودش صفحه هــا را نصــب و هزینه همه چیــز را پرداخت 
می کند؛ مشــتری یک ســنت هم پرداخت نمی کند. اما بر اســاس قراردادی 
20ساله، شــرکت SolarCity انرژی خورشیدی تولیدشــده را با قیمتی کمتر 
از تامین کنندگان عادی، به مشــتری می فروشــد. می توان SolarCity را یک 
تامین کننده عادی برق اما با نیروگاه های پراکنده در نظر گرفت. دقیقا مانند آن 

شرکت ها، انتظار من این است که درآمدی فوق العاده داشته باشد. 
تا پایان ســال 2012، این شــرکت 288 مگاوات صفحه نصب کرد که چهار 
درصد کل ظرفیت خورشیدی نصب شده در آمریکا بود. در سال 2013 انتظار 
می رود رشدی 77 درصدی داشته باشد و همین رشد برای سال 2014 نیز قابل 
انتظار است. این شرکت در عرض چهار سال 82 هزار مشتری به دست آورده و 
هدفش رسیدن به یک میلیون مشتری تا سال 2018 است. در صورت موفقیت، 
رشد 380 درصدی شرکت نســبت به روز اول کار در سال 2012 تنها آغاز راه 

خواهد بود. 
شــرکت های تامین کننده برق معمولی برای محافظت از تجارت شان به پا 
خاسته اند اما من انتظار دارم SolarCity با تغییر روش برق، پابرجا بماند. کارتر 

هم خوشحال خواهد شد. 
 برندان متیو: شرکت GrubHub Seamless احتماال اواخر 
ســال 2014 خود را برای عرضه ســهام در بورس آماده 
می کند. این شــرکت راه حلی هوشــمندانه و ساده برای 
تسهیل ســفارش اینترنتی غذا ایجاد کرده است، که البته 
محبوبیت آن هم ثابت شــده اســت اما هنوز جای رشد 
بسیاری دارد. در صورت ســهامی عام شدن، احتماال در یکی دو سال آینده، این 
شرکت می تواند به موفقیتی بزرگ برسد. شرکتGrubHub Seamless امکان 
سفارش اینترنتی را برای رستوران های کوچک فراهم می کند. مشتریان گرسنه 
می توانند با استفاده از سایت زیبای این شــرکت، یک رستوران بیرون بر را در 
نزدیکی خود پیدا کنند و به صورت اینترنتی سفارش دهند و پول آن را با کارت 
اعتباری بپردازند. مشتریان آن را می پسندند چون ساده است و رستوران ها هم 
می پسندند زیرا مشتریان را جذب می کند و هزینه های فنی ایجاد سایت را نیز 
ندارد. رستوران ها به جای ایجاد سیستم فنی سفارش آنالین برای خودشان - که 
هزینه زیادی برای شرکت های کوچک دارد - همان بخش از هزینه های خود را 

به شرکت GrubHub می دهند و به ازای هر سفارش، مبلغ اندکی می پردازند. 
شرکت اکنون در این حوزه پیشتاز است- بیش از دو میلیون کاربر و 12 هزار 

رســتوران در 40 شــهر دارد. اما این تنها نوک کوه یخ تجارت تامین و تحویل 
غذاست. این تجارت پتانسیل باالیی برای رشد دارد و با رساندن خدمات خود 
به شهرهای جدید، کاربران بیشتر و البته رستوران های بیشتری را تحت پوشش 

قرار می دهد.
من انتظار دارم در زمان عرضه عمومی سهام، بسیاری از مردم بر اساس تجربه 
مثبتی که دارند به ندای درون گوش کرده و ســهام آن را خریداری کنند. زمان 
عرضه اولیه سهام آن به قدری دور است که نمی توان قیمتش را پیش بینی کرد 

اما می توان انتظار داشت مردم با هیجان سهام این شرکت را خریداری کنند. 
 مکس چاتســکو: اگــر از توییتر به عنوان یک ماشــین 
درآمدزایی با رشــد باال خوش تان می آید، پس مســلما 
پتانســیل Intrexon هم که قرار است سهام خود را در ماه 
آگوســت عرضه کند، برایتان جذابیت دارد. این شرکت 
حوزه بیولوژی سیســتم های بیولوژیکی برتر -  سلول های 
بنیادی، درمان های DNA، میکروارگانیسم برای محصوالت شیمیایی صنعتی، 
محصوالت بیوفناوری و ماننــد آن - را طراحی می کند که به تولید محصوالت 
 Intrexon بیوفناوری بهتری در شــرکت های خاص یاری می رساند. شرکت
درآمد خود را از بازگشــت سرمایه تحقیق و توســعه، پیش پرداخت ها و نهایتا 

وفاداری محصوالت شرکت های موفق به دست می آورد. 
هرچند تولید محصوالت مناســب و ایجاد شهرت زمان بر است اما می توانید 
Intrexon را در بیوفناوری مانند اینتل تصور کنید )البته نســخه بسیار ابتدایی 

اینتل(. برای درک پتانســیل و گســتره فعالیت های این شــرکت نیاز نیست 
جزییات تجارت بیوفناوری را کامال بدانیم؛ همان طور که نیازی نیست جزییات 
نیمه هادی ها و نرم افزار را بدانیم تا قدرت اینتل، مایکروسافت یا گوگل را درک 
کنیم. این محصوالت نهایتا در صنایعی متنوع به کار گرفته خواهند شد. امسال 
اتفاقــات خوبی هم خواهد افتــاد. شــرکت AquaBounty Technologies از 
زیرمجموعه های شرکت Intrexon احتماال تایید قانونی عرضه ماهی ساردین 
مهندسی شــده ای را به دست می آورد که رشد آن نصف ساردین های معمولی 
طول می کشــد. به عالوه Intrexon همچنان به شــراکت با شرکت های دیگر 
از جمله نام های شناخته شــده ماننــد Johnson & Johnson  ادامه می دهد و در 
سال 2014 نیز حتما پیشــرفت خواهد کرد. البته این مساله هم وجود دارد که 
درآمد بیوفناوری آمریکا در ســال 2012 به 350 میلیارد دالر رسیده و رشد 
ســاالنه 15 درصد نیز برای آن پیش بینی می شود. شاید با استفاده از معیارهای 
ســنتی، Intrexon گران به نظر برســد )البته در این میان وال استریت بیش از 
فایده، برایش ضرر داشته است( اما در بلندمدت مشخص خواهد شد ارزش این 

شرکت کمتر از میزان واقعی آن تعیین شده است. 
 جیســون موزر: یکی از روندهای پردرآمد ســال 2014 
تجارت الکترونیکی خواهد بود. با توجه به این واقعیت که 
تجارت الکترونیکی تنها شش درصد کل بازار خرده فروشی 
آمریکا را در اختیار دارد، به نظر می رسد این روند در آغاز 
راه باشــد. هرچند غول هایی مانند آمــازون در این میان 
تعیین کننده اند اما بازیگران کوچک تر مانند Wayfair.com نیز رشــد سریعی 

دارند. 
این شرکت که در سال 2002 پایه گذاری شد کاال و اسباب منزل را به فروش 
 Jass and می رســاند. این شرکت برای توسعه پایگاه مشــتریان خود همچنین
Main و نیز AllModern را هم اجرا می کند. اسباب منزل در آمریکا بازاری 200 

میلیارد دالری دارد. شرکت Wayfair.com حدود یک میلیارد از فروش آن را 
در سال 2013 به خود اختصاص داد که البته در مقایسه با 600 میلیون دالر سال 
2012، رشد خوبی داشت. بنابراین آن گونه که من متوجه شده ام، در سال 2014 
یکی از این دو اتفاق برای این شرکت رخ خواهد داد؛ اول اینکه شرکت سهامی عام 
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می شود، که بسیار نتیجه خوبی در پی خواهد داشت اما یک سناریوی دیگر را هم 
محتمل می دانم؛ اصلی ترین نقطه ضعف احتمالی Wayfair.com امروزه سیستم 
توزیع آن است. این شرکت توانمندی آمازون را ندارد که ممکن است به زمان 
بیشتر تحویل و هزینه باالتر برای مشتریان منجر شود. این یکی از دالیلی است 
که این شــرکت در واقع فروشنده طرف ثالث در آمازون است. پس برایم اصال 
حیرت انگیز نخواهد بود که آمازون در سال 2014 این شرکت را در معامله ای 

روی همه سهام آن، خریداری کند. 
شــرکت Wayfair در ابتدایی ترین دوره حیات خود، مانند Zappos در سال 
2009 است؛ دقیقا پیش از اینکه آمازون این فروشنده اینترنتی لباس و کفش را 
خریداری کند. با توجه به باال بودن همیشگی قیمت سهام آمازون، این شرکت 

می تواند از مزیت ارزان بودن سهام آن شرکت ها سود ببرد. 
 جاستین لیسو: امسال گردشگرانی از سراسر جهان برای 
کشــیدن مواد به کولــورادو می رونــد. روز اول ژانویه، 
کولورادو اولین ایالتی بود که مصرف تفریحی ماری جوآنا را 
آزاد کرد. در حالی که ساکنین کولورادو می توانند تنها از 30 
فروشگاه، هر بار تنها یک اونس ماری جوآنا خریداری کنند، 
این قانون می تواند بازی را در بلندمدت برای بازارهای ماری جوآنا تغییر دهد. 
 Medical در سال آینده، سهام شرکت های ماری جوآنا و حشیش درمانی مانند

Marijuana و Canna Vest تا حد زیادی مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

هر دو شرکت های کوچکی هستند که پتانســیل قیمت باالی سهام را دارند. 
ســهام ماری جوآنای درمانی اکنــون 54 درصد بیش از ســال قبل به فروش 

می رسد البته رشد CannaVest میزان قابل توجه 470 درصد بوده است. 
در حالــی که قانون کولورادو نمی تواند پذیرش و اســتفاده این ماده را در یک 
شب تغییر دهد اما این دو شرکت در زمینه تامین احتماال به خاطر تولید باالتر و 
توسعه فناوری های مخصوص صنعتی سود خوبی خواهند برد به طوری که همین 
گرایش عمومی احتماال مشتریان را به سمت تقاضای بیشتر برای ماری جوآنا و 

محصوالت حشیشی خواهد برد. 
آینده این شرکت ها و ســهام آنها اصال مشخص نیست اما یک مساله قطعی 
است؛ حشــیش و ماری جوآنا در ســال 2014 از موضوعات اصلی مباحث هر 

کسی خواهند بود.
 اریک ولکمن: کسی مطمئن نیست آیا 2014 سالی است 
که سایت Airbnb برای اجاره تفریحی لوازم در تعطیالت 
سهامی عام می شــود. همانند معمول شرکت هایی که در 
مرحله رشد قرار دارند، تصمیم گیری درباره زمان ورود به 
بازار سهامی عام چندان مشخص نیست. من معتقدم این 
اقدام غیرقابل اجتناب است و عرضه اولیه سهام به زودی انجام خواهد شد.  دلیل 
این است که الف( شرکتی که قدرت سرمایه ای بزرگی پشت خود دارد می داند 
 Andreessen و Sequoia Capital( چه زمان از قید ســرمایه گذاران خارج شود
Horowitz تنها دو موردند( و ب( این شــرکت با سرعت باالیی به سمت اندازه و 

گستره شرکت هایی پیش می رود که ورود به بورس را برایشان مناسب می کند. 
شرکت Airbnb نه تنها به دلیل نام شناخته شده و دیدگاه عموما مثبت مشتریان، 
بلکه به خاطر مدل تجاری مستحکم و آمارهای چشمگیر به موضوعی مهم تبدیل 

خواهد شد. 
این شرکت در اوایل سال 2013 تجهیزات الزم را برای اجاره به چهار میلیون 
مهمان عضو خود در اختیار داشــت، که البته مقدار قابل توجه ســه میلیون نفر 
آنها در ســال 2012 به این شرکت پیوسته بودند. شــرکت که در سال 2008 
پایه گذاری شد از راه برداشت بخشــی از سهم موجر و بخشی از اجاره مستاجر، 
برای خود درآمدزایی می کند، البته سرمایه گذاری قابل توجیهی به نظر می آید. 
پیش بینی های اینترنتی نشان می دهد ارزش این شرکت امسال به بیش از 1.35 
میلیارد دالر خواهد رسید که به نظر من خوش بینانه است. اما رشد این شرکت 
قوی است و بسیاری از افراد از خدمات آن راضی اند. تنها موجر و مسافر نیستند 
که از فعالیت های Airbnb ســود می برند بلکه سهامداران هم قرار است بخشی 

را از آن خود کنند. 
 پاتریک موریس: هرچند من از هیجان فروش سهام اخیر 
سودی نبردم اما شرکتی که توجه من را جلب کرده شرکت 
پرداخت های موبایلی Square است که گفته می شود در 
سال 2014 سهام خود را در بورس عرضه خواهد کرد. من 
معموال به رستوران ها و فروشگاه های مستقل سر زده ام و 
تقریبا تمامی آنها از پرداخت های Square استفاده می کنند. احساس می کنم یک 
 Stand هفته نمی گذرد که با یکی از جدیدترین محصوالت این شــرکت یعنی
برخورد کرده ام که اساسا آی پد شما را به یک صندوق با امکان پذیرش پرداخت 

تبدیل می کند. 
می دانم استفاده تجاری از Stand ساده است - چرا که به صورت منطقی به ازای 
هر تراکنش هزینه دریافت می کند، روز بعد مبلغ را واریز می کند و البته تمامی 
کارت های اعتباری اصلی را می پذیرد - اما برای مشتریان هم استفاده از آن ساده 
است. دیگر دوران رسیدهای چاپی و نکته برداری با قلم و کاغذ گذشته است. در 
عوض اکنون می توانیم با انگشت مان امضا، و با یک حرکت صفحه مبلغی معین را 
جابه جا کنیم. هر تجارتی که زندگی مشتریان خود را ساده تر کند همیشه جذاب 

است. 
البته زمانی که Square گزینه قیمتگذاری ماهانه خود را برداشــت، خیلی ها 
اعتراض کردند و کسانی هم هستند که مدیریت جک دورسی مدیرعامل این 
شرکت )و بنیانگذار توییتر( را زیر سوال می برند اما این مسائل به راحتی برطرف 

می شود و مشکل عمده ای  ایجاد نمی کند. 
در سال 2012 گفته می شود Square تا 3.25 میلیارد دالر ارزش دارد و اکنون 
بدون شــک ارزشی بســیار زیادتر دارد. همانند عرضه اولیه سهام هر شرکت 
دیگری، سهام این شرکت نیز نسبتی از قیمت کلی آن خواهد بود اما اگر موفقیت 
مســترکارت را در نظر بگیریم که نسبت به عرضه اولیه سهام در سال 2006 تا 
17.6 برابر رشد داشته اســت، می توان گفت حتی در صورت گران بودن سهام 

منبع: ماتلی فول

شرکت GrubHub Seamless احتماال اواخر سال 2014 خود را برای 
عرضه سهام در بورس آماده می کند. این شرکت راه حلی هوشمندانه 

و ساده برای تسهیل سفارش اینترنتی غذا ایجاد کرده است، البته 
محبوبیت آن هم ثابت شده است اما هنوز جای رشد بسیاری دارد
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هم، Square یک سرمایه گذاری موفق خواهد بود.
 دیوید هانســون: همانند پاتریک، من هم Square را خبر 
بزرگ سال 2014 می دانم. بیشتر مردم Square را به خاطر 
نشانه های سفید در آی پدهای فروشندگان یا آی فون های 
آویزان در صندوق می شناســند. البته برخالف آنچه اکثر 
مردم فکر می کنند، این شــرکت پردازنــده کارت های 
اعتباری نیســت و با ویزا یا مســترکارت رقابت نمی کند. شرکت Square یک 
واسطه است که پرداخت ها را انجام می دهد و مطمئن می شود تمامی طرفین مبلغ 
مربوطه خود را دریافت کرده باشــند. هزینه فعالیت های این شرکت به میزان 
 Square معامله مربوط نمی شود بلکه خدماتی بســیار قابل قبول دارد. شرکت
تمامی نشــانه های عرضه موفق ســهام در بــورس را دارد: مدیرعاملی کامال 
شناخته شده با رضایت مشــتریان )و نیز تجارتی که هنوز به سوددهی نرسیده 
است(. البته به نظر من، توان رقابت این شرکت بسیار ضعیف است و حاشیه سود 
آن همواره تحت حمــالت مداوم PayPal متعلق به eBay و آمازون قرار دارد که 
عالقه مند به حضور در فضای پرداخت ها هستند. هرچند امروز Square به عنوان 
یک فروشــگاه همه منظوره عملکرد خوبی دارد اما نهایتا فروشندگان به سمت 
گزینه های ارزان تر خواهند رفت و این جدال قیمت برای همیشــه ادامه خواهد 
داشت. شرکت های ویزا، مسترکارت و بانک ها همیشه  سهم بزرگی از استفاده از 
کارت های اعتباری دارند اما شاید Square به این اندازه خوش شانس نباشد. این 
شرکت احتماال در سال 2014 با استقبال گسترده به سهامی عام منتقل می شود 

ولی من احتماال از حاشیه نظاره گر این اتفاقات خواهم بود. 
 آستین اسمیت: سال 2013 ســال عرضه عمومی اولیه 
سهام شرکت ها بود اما من هنوز منتظر ورود گزینه مورد 
عالقه خودم یعنی Redfin هســتم. واسطه گری امالک با 
تعریف جدید جان تازه ای به صنعتی داد که به نظرم در 50 

سال گذشته تغییرات چندانی نداشته است. 

رنســانس ارزش امالک در چند سال گذشــته می تواند تسهیل کننده ای 
 ،Case-Shiller برای ورود این شرکت به سهامی عام باشــد. بر اساس شاخص
قیمت خانه در ســال 2013 تا 13.6 درصد افزایش داشته است. ارزش سهام 
شرکت های فعال در زمینه امالک نیز افزایش پیدا کرد. ارزش سهام Zillow تا 
 Lumber Liquidator تا 117.2 درصد و شرکت Trulia 194.5 درصد و سهام
تا 94.8 درصد در سال 2013 افزایش داشتند. معتقدم بهبود مداوم شرایط در 
کنار این بازگشت های چشمگیر سرمایه می تواند شرکت Redfin را عالقه مند 

به پیوستن به بورس کند. 
خوشبختانه نشــانه هایی از این کار در شرکت وجود دارد. درآمد 50 میلیون 
 Zappos در ماه نوامبر و استخدام کریس نلسون از مدیران ارشد Redfin دالری
به عنوان مدیرعامل می تواند نشــانه های خوبی برای ورود به بورس باشــد. با 
توجــه به افزایش درآمدی که می تواند از مــرز 50 درصد هم بگذرد، فرهنگ 
مشتری محور، محصول عالی و دسترسی مستقیم به خزانه MLS، امیدوارم شاهد 

ورود این شرکت به بورس در سه ماهه اول سال 2014 باشیم   

شرکت Square تمامی نشانه های عرضه موفق سهام در بورس 
را دارد: مدیرعاملی کامال شناخته شده با رضایت مشتریان )و نیز 
تجارتی که هنوز به سوددهی نرسیده است(. البته از نظر من، توان 
رقابت این شرکت بسیار ضعیف است و حاشیه سود آن همواره 
تحت حمالت مداوم PayPal متعلق به eBay و آمازون قرار دارد 
که عالقه مند به حضور در فضای پرداخت ها هستند

تصویری از روز ورود به بازار بورس گراب هاب که پس از این میزگرد در ماه آوریل  2014 اتفاق افتاد 
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 آرزوهای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال 2014 
تجارت های کوچک و متوسط به دنبال تغییر روش کار، مدیریت و زندگی خود هستند

احتمال زیاد انتقال به ابر
تقریبا 60 درصد تجارت های کوچک و متوســط انتظار دارند با استفاده از خدمات ابری 

در سال 2014 در هزینه های خود صرفه جویی کنند

خروج از روش های قدیمی
gg 88 درصد برنامه ریزی یا تصمیم بازنشسته کردن

حداقل یک فناوری اداری سنتی خود را دارند

استفاده از روش های جدید
gg 27 درصد برنامه ریزی یا تصمیم جایگزینی دســتگاه های فکس را با

خدمات فکس آنالین دارند

gg 23 درصد برنامه ریزی یا تصمیم جایگزینی خطوط تلفن دفاتر خود را
با سیستم های تلفن مجازی دارند

زمان اجتماعی شدن
کســب و کارهای کوچک و متوسط از رســانه های اجتماعی برای 

تماس با مشتریان یا مشتریان بالقوه استفاده خواهند کرد
gg 70 درصد یا از اپلیکیشــن موبایل فیس بوک به عنوان ابزار بازاریابی

استفاده کرده یا قصد استفاده از آن را دارند

gg اپلیکیشن های موبایل توییتر و یوتیوب به ترتیب در مقام های دوم و
سوم برنامه کســب و کارهای کوچک و متوسط در سال 2014 قرار 

می گیرند 

gg تنها 16 درصد از اینســتاگرام برای اهداف تجاری استفاده کرده یا
قصد استفاده از آن را در سال آینده دارند

بازاریابی ایمیلی هنوز کلید راه است

gg 44 درصدبر استفاده از روش های تثبیت شده بازاریابی ایمیلی تمرکز
دارند و از ابزارهای اتوماســیون و تبلیغات ایمیلی برای الهام بخشی به 

منظور اشتراک گذاری در رسانه های اجتماعی استفاده می کنند

gg بازاریابی موبایل در حال رشد اســت: 14 درصد می گویند استفاده از
بازاریابی موبایل بهترین اقدام در اولویت های اصلی آنها برای ســال 

2014 است

gg تنها 11 درصد، فیلترهای اســپم یا تب های جدید جی میل را نگرانی
اصلی خود در بازاریابی ایمیلی می دانند

بعضی تصمیمات جدید تجارت های کوچک برای کارمندان شان  

1.بیشتر ورزش کنید/سالم بمانید
2.در برابر ایده های جدید پذیراتر باشید

3.نفس عمیق بکشید و تا 10 یا بیشتر بشمارید

بهینه سازی محل کار

gg 36 درصد سیاست کاری انعطاف پذیری برای جذب و حفظ استعدادها در سال
2014 خواهند داشت

gg27 درصد به کارمندان اجازه خواهند داد در محل کار لباس راحت بپوشند
gg 26( برای کسانی که کارآموز استخدام کرده اند یا تصمیم دارند استخدام کنند

درصد تجارت های کوچک و متوسط(، 59 درصد تصمیم دارند به کارآموزان 
تمام وقت و پاره وقت دستمزد بدهند

همه چیز مثبت نیست:
 بزرگ ترین موانع کسب و کارهای کوچک و متوسط

کدام سیاســت های دولتی بزرگ ترین تاثیر را بر تجارت شما در سال 2014 
خواهند داشت:

1(قانون درمان ارزان قیمت )31 درصد(
2(سیاست مالیاتی )25 درصد(

3(قوانین تجاری محلی و ایالتی )15 درصد(
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طبیعی می توان هر سیستم تعیین خالق ترین شرکت به صورت 
جهان را به نقد کشید. لیست گروه مشاوران بوستون 
که تا حد زیادی به نظرخواهی از مدیران برتر درباره خالق ترین شرکت ها متکی 
است، احتماال دچار اثر هاله ای خواهد شد، به این معنی که شرکت های موفق تر 
سال معموال در همه زمینه ها برتر پنداشته می شوند. روش ریاضیاتی فوربز که 
»برتری خالقیت« را با پشتوانه قیمت سهام محاسبه می کند، از دمدمی مزاجی 
بازار رنج می برد. روش استفاده از سرمقاالت در مجله ام آی تی تکنولوژی ریویو 
و شرکت فست هم متاثر از تبلیغات می شوند )به خاطر داشته باشید که چطور 

شرکت فست در سال 2009 تیم اوباما را خالق ترین شرکت سال معرفی کرد(.
به هر حال اگر می خواهید در جلســه بعدی تان موضوع جذابی برای صحبت 
داشته باشــید، از حاضرین بخواهید حدس بزنند کدام سه شرکت در تمامی این 
چهار لیست جزو 50 شرکت برتر بوده اند )تنها 29 شرکت در دو لیست یا بیشتر 
بودند و فقط هفت شرکت در سه لیست یا بیشتر حضور داشتند(. حتی می توانید 
راهنمایی شان کنید، دو شــرکت جزو شرکت های فناوری  ساحل غربی آمریکا 
و یک شرکت هم آســیایی بود.  اگر گروه شــما هم مانند گروه هایی باشد که در 
چند ماه اخیر با آنها مالقات کرده ام، فرض خواهند کرد شرکت های آمریکایی، 
شــرکت هایی مانند گوگل، اپل و آمازون هستند. شاید اپل عجیب ترین موردی 
باشــد که در لیست فوربز در مقام هفتاد و نهم ایستاد )دلیل آن هم بی ثبات بودن 
قیمت سهام اســت که از نظر فوربز نشانه عدم اعتماد ســهامداران به نوآوری 
شرکت در آینده است(.  اگر گوگل و آمازون را در نظر دارید، حدس تان درست 
است. هردوی آنها موفقیت خود را مدیون مدل های تجاری جدید در بازارهایشان 
هستند. در حالی که گوگل را یک شرکت جست وجو می دانند، آنچه این شرکت 
را گوگل کرده اســت، توانایی اش در اســتفاده از تخصص جست وجوی خود در 
زمینه تبلیغات و متصل کردن تبلیغات به برخی واژگان جست وجو بوده است. در 
سال های اخیر سیستم عامل رایگان و انعطاف پذیر اندروید این شرکت - در برابر 
سیستم عامل کامال بســته و غیرقابل انعطافی که همیشه بر بازار غالب بود -  به 
رقبایی مانند سامسونگ از کره جنوبی و ZTE از چین امکان تولید دستگاه هایی را 

داده است که هم ارزان و هم فوق العاده کارآمد هستند.
 آمازون همچنان بهترین نمونه نوآور مدل های تجاری در جهان اســت. مدل 
خرده فروشی الکترونیکی که هسته کار این شرکت است در کنار زنجیره تامین 

فوق العاده کارآمد توانسته دنیای خرده فروشــی را دگرگون کند. این شرکت 
توانسته است سه مدل تجاری نوآورانه را پشت سر هم معرفی کند. مدل اصلی 
اشــتراک در این شــرکت نزدیک به یک میلیارد دالر از درآمد آن را تشکیل 
می دهد. این شرکت با پلتفرم کتابخوان الکترونیکی کیندل خود توانسته است این 
دستگاه را با قیمت ارزان به راحتی بفروشد و از فروش محتوای آن کسب درآمد 
کند. در خدمات اینترنتی آمازون هم این شرکت یک تجارت چندمیلیارد دالری 

را با جهت دهی توان فناوری خود به سمت خدمات ابری ایجاد کرده است. 
پس در این میان ســومین شرکت کدام است؟ برخی سامسونگ کره جنوبی 
را حدس می زنند )در سه لیست(، برخی تویوتای ژاپن را )در دو لیست( و برخی 
هواوی چین را )جالب اینکه در هیچ کدام از لیست ها نیست(؛ یا حتی علی بابا )که 
باز هم با کمال تعجب در هیچ لیستی نیست(. درباره کشور دو مورد آخر درست 

حدس زده اید اما نام شرکت تنسنت است.
تنسنت )Tancent( همچنان در خارج از آســیا ناشناخته است اما با توجه به 
رشد کنونی، این مساله چندان ادامه نخواهد داشت. اصلی ترین محصوالت این 
شرکت - یعنی خدمات پیام فوری QQ و خدمات پیام کوتاه WeChat- جذابیت 
خاصی ندارند. اما این شــرکت مدل تجاری ای را دنبال می کند که با بیشتر رقبا 
متفاوت است. به جای دنبال کردن جذب مخاطبان گسترده و استفاده از آنها در 
زمینه تبلیغات، این شرکت یک تجارت چندمیلیارد دالری را از مبادالت خرد، 
مانند دریافت هزینه برای به روز کردن آواتار کنار برنامه چت، ایجاد کرده است. 
صدها میلیون مبادله کوچک کنار هم جمع شده و قدرت رشدی انفجاری را در 
این شرکت ایجاد کرده اند. نمودار مقاله اخیر مجله اکونومیست گویای همه چیز 
است. غول های جهانی اینترنت مانند بایدو، گوگل و فیس بوک هر کدام حداقل 
80 درصد درآمد خود را از تبلیغات کسب می کنند. تنسنت این مدل را معکوس 
کرده و حدود 80 درصد درآمد ســاالنه هفت میلیارد دالری خود را از خدمات 
با ارزش افزوده کســب کرده است.  تحقیقات موسســه تحقیقاتی اینوسایت 
)Innosight( نشان می دهد نوآوری در مدل تجاری کلید رشد انفجاری است. 
مارک جانســون، همکار من در Seizing the White Space متوجه شده است 
که بیش از نیمی از شرکت های جدید که پیش از بیست و پنجمین سال تاسیس 
خود وارد لیست 500 شرکت برتر فوربز شده اند - از جمله آمازون، استارباکس 
و آتونیشــن - در مدل های تجاری نوآور بوده اند. به راحتی ممکن اســت محو 
فناوری های درخشان یا بازاریابی گسترده شوید اما اگر واقعا خواهان تشخیص 
غول های فردا هســتید، به نوآورانی توجه کنید که متوجه شده اند چطور ارزش 
افزوده را به روشی خاص ایجاد، جذب یا منتقل کنند. تاریخ نشان داده است این 

شرکت ها بیشترین شانس را برای موفقیت در آینده دارند   

برترین های شرکت های خالق سال گذشته

آینده متعلق به ارزش افزوده است

منبع: اچ بی آر اسکات آنتونی

نمودار مقاله اخیر مجله اکونومیست گویای همه چیز است. 
غول های جهانی اینترنت مانند بایدو، گوگل و فیس بوک هر کدام 

حداقل 80 درصد درآمد خود را از تبلیغات کسب می کنند. 
تنسنت این مدل را معکوس کرده و حدود 80 درصد درآمد 

ساالنه هفت میلیارد دالری خود را از خدمات با ارزش افزوده 
کسب کرده است.
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لیســت برترین روندهای فناوری را در افقی سه ســاله فورستر 
منتشــر کرد. برایان هاپکینز، نویسنده گزارش فورستر 
می گوید اکنون که مشتریان و کارمندان ارتباطات مداوم دارند و برنامه ها نیز 
به صورت بی انتهایی تولید می شوند، مدیران اطالعات باید به دنبال سرعت 
در این فناوری ها باشــند که احتیاج اصلی مشــتریان و کارمندان است و در 
عین حال باید امنیت نیز حفظ شــود. این روندها آن قدر در هم تنیده شده اند 
که مدیران فناوری اطالعــات باید راهبردی تر فکر کننــد و برای هرگونه 
تغییر در روندهای به کار گرفته شــده، دلیل ارائه دهند. با در نظر گرفتن این 
پیش زمینه، فورســتر 10 روند زیر را برای فناوری در سال 2014 تا 2016 

پیش بینی می کند.

همگرایی دیجیتال مرزها را از میان می برد1  
جهان های دیجیتالی و فیزیکی در حال همگرایی هســتند. در نتیجه 
مشتریان انتظار دارند خدمات چه در دنیای فیزیکی و چه در دنیای دیجیتال، 
با هم یکی شــوند. این همگرایی کاربردهای تجاری و فردی فناوری نیز به این 

روند کمک می کند.

نوع تجربه دیجیتال به موفقیت )یا شکست( شرکت ها 2  
منجر می شود

فورســتر می گوید:»تجربه دیجیتالی عالی دیگر یک مساله لوکس نیست، 
بلکه نقطه موفقیت یا شکست تجاری در دوره ورود کامل به عصر دیجیتال 
اســت.« در این گزارش به تعداد فزاینده شرکت هایی اشاره شده است که 
روند اولویت دهی به موبایل را انتخاب کرده اما بعدها به رکود رســیده اند 
زیرا »سیســتم های ثبتی آنها توانایــی همگامی با نیازهای  درگیر شــدن 
کاربری را نداشــته اند«. اکنون برداشت مشتری از کیفیت یک کسب و کار 
تا حد بیشــتری به تعامل دیجیتالی بستگی دارد که شــرکت ها را وادار به 
پذیرش این مســاله می کند که »نرم افزار همان برند اســت«. در این حوزه 
برخی از مدیران ارشــد اطالعات نفوذ خود را در تصمیم گیری ها از دست 
داده اند زیرا آژانس های متخصص در تجربه دیجیتالی بیشــتر با مدیران 
ارشــد بازاریابی و مدیران ارشــد فناوری بیش از مدیران ارشد اطالعات 

همگام می شوند.

APIها تبدیل به چسب دیجیتال می شوند3  
فورســتر بین معماری خدمات محــور )SOA( و رابط پلتفرم برنامه 
)API( مقایسه ای انجام داده اســت. همانند اولی، دومی هم »دسترسی باز به 
کارایی مفید از طریق خدمات شبکه محور با استفاده از فناوری هایی را فراهم 
می کند که از بســیاری محیط های برنامه نویسی قابل دسترس هستند«. در 
این گزارش به API تبلیغ محصوالت در آمازون و API ســازمان حمل و نقل 
شهری واشنگتن به عنوان نمونه اشاره شده است که نشان می دهد مدل های 
تجاری بر اساس این عملگرایی خود را تغییر می دهند و در ضمن به نیاز برای 
امنیت پیچیده تر با توجه به قرار گرفتن اطالعات در دســترس افراد بیشتر، 

اشاره شده است. 

کسب و کار مالکیت روند و اطالعات را در اختیار می گیرد4  
فورســتر می گوید فناوری اطالعات کنترل خود را بر پلتفرم ها، ابزار 
و برنامه های اطالعات کســب و کار )BI( از دســت داده و دلیل آن ناتوانی 
فناوری اطالعات در همگامی با روند سریع کسب و کار است. در این گزارش 
همچنین اشاره شده است مدیریت روندهای تجاری، که آن هم از حوزه های 
تسلط فناوری اطالعات بوده اســت، تا حد زیادی به حوزه فعالیت های دیگر 
مانند »طبقه ای جدید از نیازهای مشــتریان برای قابلیت های خودخدمات 
)self-service( و کاربردوســت )user-friendly( برای اتوماسیون روندها 
بدون هزینه ها و منابع گزاف مورد نیاز فناوری اطالعات« تبدیل شده است. 
با تبدیل شــدن افزایش قابلیت حمل و نقل به الزامی راهبردی برای تمامی 
تجارت ها، باید شاهد نوآوری بیشــتر در حوزه روندها و داده ها باشیم که بار 
دیگر همین مســاله باعث فاصله گرفتن بســیاری از رهبران کسب و کار از 

فناوری اطالعات می شود.

از بین رفتن محدودیت های اطالعاتی قدیم در شرکت ها5  
فورستر معتقد است:»شرکت ها باید مفهوم بزرگ داده ها، داده های 
بــاز، را بپذیرنــد و روش های اطالعاتــی جدیدی را به کار گیرند تا نســل 
جدیدی از سیستم های هوشــمند را ایجاد کنند که بر محدودیت ها فائق آید 
و نوآوری هــای الزم را در دنیای تجارت به وجود آورد.« روش های ارزان تر، 
سریع تر و جمعی تر برای تحلیل و اشتراک گذاری داده، کلید این مساله است. 
فورستر همچنین اشــاره کرده است طراحی »اپلیکیشن های پیشگو با قابلیت 
حس محیط و واکنــش زنده، پیش بینی اقدام کاربــر و مالقات با کاربرد در 

زمان نیاز« هم یکی از موارد مهم به شمار می رود. 

حسگرها و ابزارها، اکوسیستمی مشترک ایجاد می کنند6  
اینترنت اشــیا به معنی حرکــت از رویا به واقعیت با اســتفاده از 
اتصاالت و تنوع ابزارک هاســت و کامپیوترهای پوشیدنی نیز از کابرهای 
خاص به عموم مردم منتقل خواهند شــد. این مساله روند سنتی »تبلیغات 
معرفی و فروش« را به بازاریابی در اکوسیســتم هایی تبدیل خواهد کرد که 

افق فناوری از نگاه فورستر

بازنگری در اعتماد و هویت

پیتر های 
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در نتیجه خود این تغییرات به وجود می آیند. 

بازنگری در »اعتماد« و »هویت«7  
بر اســاس این گزارش اکنون اعتماد ضربه ای مهم خورده است زیرا 
یافتن رابط های کاربری قابل اعتماد غیرممکن شــده است و موارد زیادی از 
نشــت اطالعات از ســوی داخلی های مورد اعتماد را شاهد بوده ایم و مفهوم 
اعتماد در بسته های اطالعاتی اساسا کاربرد هم ندارد. مصرفی کردن فناوری 
اطالعات به این معنی است که ابزارها و برنامه های فناوری اطالعات هرچه 
بیشتر در محل کار، به ویژه توسط تازه کاران حوزه دیجیتال مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. نیاز فناوری اطالعات به همگامی با این مســاله باید به هنجار 
اصلی بدل شود. فورستر همچنین اشــاره کرده است »حداقل هزینه نشت و 
سوءاستفاده اطالعات 10 میلیون دالر است و در برخی موارد می تواند بسیار 

بیشتر از این باشد«، لذا نمی توان آن را نادیده گرفت.

زیرساخت از تعامل پیشی می گیرد8  
فورستر پیش بینی کرده اســت چند تغییر می تواند زیرساخت را از 
مانع به »توانمندســاز نیاز کســب و کار به تعامل« تبدیل کند. بر اساس این 
گزارش شرکت های پیشرو در حال حرکت به ســمت استفاده از ارتباطات 
و همکاری های منســجم، مدیریت ابزارهای موبایــل و فعالیت های دفتری 
یکپارچه پیش می روند تا بتوانند مدیریت کارکنان و نوآوری را با کارآمدی 
و ســرعت بیشــتر انجام دهند. در ضمن »همگرایی زیرساخت و شبکه های 
تعریف شــده با نرم افزار منجر به ظهور مرکــز داده نرم افزاری )SDDC( به 
عنوان مدل جدید سازمانی برای مدیریت زیرساخت اطالعات می شود - در 
نتیجه زیرساخت فناوری می تواند عملکرد بســیار سریعی با انواع بار کاری 
داشته باشد که البته هزینه و میزان پیچیدگی آن هم در حد قابل قبول محدود 

می ماند«.

شرکت ها از ابر و موبایل می آموزند9  
بســیاری از شــرکت ها راهبردهای ابری و موبایلــی دارند اما این 
گزارش اشــاره کرده است منافع ابر محدود به سرعت بازنویسی برنامه های 
ســنتی برای اســتفاده از مزایای ابر خواهد بود. بدون ایــن تغییر طراحی، 
منافع نیز محــدود خواهند بود. به عالوه، راهبردهای موبایلی که بخشــی از 
راهبردهای فناوری اطالعات در سراسر صنایع بوده اند، اکنون با توجه به نیاز 
به موبایل بودن به عنوان تنها بخشــی از روش های تک کاناله، نیازمند تغییر 

معماری به گونه ای هستند که بتواند سیستم های تعاملی را پشتیبانی کند.

فناوری اطالعات به واسطه چابک خدمات تبدیل شده 10  
)یا از بین می رود(

فورستر اشــاره کرده است ســازمان های برتر فناوری اطالعات امروزی از 
فناوری اطالعات به سمت فعال سازی فعالیت های فناوری تجاری می روند. 

نمونه های این مساله عبارتند از:
ggتبدیل شدن به واسطه خدمات فناوری 
gg تغییر چرخه تولید، معماری و روش های توســعه نرم افزار با هدف تامین 

موبایل، ابر و ابر داده با سرعت بیشتر
gg تغییر مدیریت فعالیت ها برای تمرکز بر محصوالت به جای پروژه ها زیرا 

پروژه ها تمرکــز محدودتری دارند و لذا بــه ارزش زایی محدودتر منجر 
می شوند.

gg تغییر معیارهای موفقیت برای  مدیریت پروژه »از زمان، هزینه و منابع« به 
»ارزش زایی، ظرفیت و معیارهای زمان رسیدن به بازار«  

منبع: فوربز

SO-LO-MO
 )موبایلـ  مکانـ  اجتماعی(

با نگاه به ســال 2013 می توان دید صنعت بازاریابی دیجیتالی تغییرات مهمی را شاهد بود. 
در اینجــا به برخی از این رخدادها می پردازیم که بر بازاریابی دیجیتالی در ســال 2014 نیز 

تاثیر خواهند گذاشت. 

   اجتماعی

رشد اینستاگرام
gg نوجوانــان فیس بوک را تــرک کرده  و بــه پلت فرم های تصویری مانند اینســتاگرام و

اسنپ چت می پیوندند
gg گوگل پالس نیز ثابت کرده است قصد خداحافظی ندارد و کاربران و فعالیت در آن هم در

سال 2013 افزایش قابل توجهی داشته است

   موبایل

ggگوشی های هوشمند همه جا حاضرند: 61 درصد مردم آمریکا گوشی هوشمند دارند
ggمردم عادی به صورت میانگین هر روز 150 بار گوشی هوشمند خود را چک می کنند
gg انتظار می رود در ســال 2014 موبایل تــا 50 درصد کل ترافیــک اینترنت را به خود

اختصاص دهد

   مکانی

gg جست وجوی مکانی دوشادوش موبایل در حال رشد است: چهار نفر از هر پنج نفر از گوشی
هوشمند خود برای یافتن اطالعات مکانی استفاده می کنند

gg بهینه سازی موتور جست وجو(مکانی برای شرکت های تجاری دارای لیست(SEO داشتن
راهنما، حضور در رسانه های اجتماعی و دیدگاه مثبت نسبت به تاکتیک های SEO ضروری 

است

75 میلیون
کاربر فعال در روز

150 میلیون
 کاربر فعال در ماه

 % 61
مالک گوشی هوشمند

 % 80
چهار نفر از هر پنج نفر جست وجوی مکانی روی موبایل انجام می دهند



کتاب سال124    

چهره سال 2013 

مرز قانون
 و درستی 

گفت و گوی تلویزیون   » آ. ار.د« آلمان
 با ادوارد اسنودن  درباره همه چیز 
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آقای اســنودن، آیا دو شب گذشــته را راحت خوابیده اید، چون شنیده ام 
درخواست محافظت پلیس کرده اید. تهدیدی متوجه تان است؟

تهدیدهای مهمی وجود دارد اما من خــوب خوابیدم. طی مقاله ای در یک 
نشــریه اینترنتی به نام بازفید )Buzzfeed(، با مسووالن پنتاگون و سازمان 
اطالعات مرکزی مصاحبه کرده بودند که خواسته بودند نام شان فاش نشود 
تا راحت صحبت کنند و در آن مصاحبه گفته بودند خواهان قتل من هستند. 
این افراد که البته ماموران اجرایی دولت هستند، می گویند از اینکه گلوله ای 
در مغز من خالی کنند خوشحال می شوند، عاشق این هستند که وقتی از خرید 

برمی گردم من را مسموم کنند تا آنکه در حمام من را بکشند. 
اما خوشبختانه شما زنده و اینجا کنار ما هستید.

درســت، اما من زنده ام و راحت می خوابم چــون کاری را کرده ام که فکر 
می کردم باید انجام دهم. کار درست را انجام داده ام و نمی ترسم. 

از شما نقل می کنم:»بزرگ ترین ترس من درباره افشاگری ها این است که 
چیزی تغییر نخواهد کرد.« در آن زمان این بزرگ ترین نگرانی شما بود اما 
در عین حال بحث در مورد موقعیت سازمان مرکزی اطالعات هم گسترده 
شــد؛ نه تنها در آمریکا، بلکه اینجا در آلمان یا برزیل، رئیس جمهور اوباما 

مجبور شد اقدام این سازمان را بر اساس مبنای قانونی توجیه کند.
آنچه در ابتدا شــاهدش بودیم این بود که کل دولت گرد سازمان مرکزی 
اطالعات جمع شــد. به جای آنکه حول مردم جمع شــوند و از حقوق آنها 
حمایت کنند، حول ســازمان اطالعات جمع شدند و از حقوق آنها حمایت 
کردند. اما این واکنش ابتدایی بود و از آن زمان تا به حال شــاهد نرم شدن 
مواضع بودیم. از زمانی که دیدیم رئیس جمهور تایید کرد »توازن درست را 
بر هم زده ایم اما سوءاستفاده ای در میان نبوده است«، او و مسووالنش تایید 
کرده اند که سوءاستفاده هم در میان بوده است. هرساله هزاران مورد نقض 
قوانین در سازمان مرکزی اطالعات و دیگر سازمان ها و مسووالن آنها اتفاق 

می افتد. 
آیا سخنرانی اخیر اوباما می تواند آغاز تغییر شدید قوانین باشد؟

از سخنرانی رئیس جمهور مشخص است می خواهد تغییراتی اندک برای 
حفظ مســووالنی انجام دهد که نیازی به آنها نداریم. رئیس جمهور هیات 
بازبینی را از مسووالنی تشکیل داده است که از دوستان شخصی مسووالن، 
مسووالن داخلی ســازمان اطالعاتی و معاونان سابق سازمان سیا بوده اند، 
کســانی که انگیزه کافی برای اغماض در این بازبینی را دارند. اما نتیجه کار 
آنها هم این شــد که این برنامه ها هیچ ارزشــی ندارند. هرگز نتوانسته اند 
جلوی حمله تروریستی به آمریکا را بگیرند و در بهترین حالت ارزش فرعی 
برای اهداف دیگر دارند. تنها کاری که بخش 215 مخصوص جمع آوری 
متاداده های تلفنی، بخشــی از برنامه ای بزرگ تر بــه منظور جمع آوری 
متاداده - متاداده به معنی جاسوسی جمعی - انجام داده، جلوگیری از انتقال 
8500 دالر از ســوی یک راننده تاکسی با تلفن در کالیفورنیا بوده است! این 
نتیجه گیری نشــان می دهد ما نیازی به این برنامه ها نداریم. این برنامه ها 
برای ما امنیت به وجود نمی آورنــد. هزینه هایی گزاف صرف اجرای آنها 
می شــود اما هیچ ارزشی ندارند. با برچیده شــدن آنها می توان همه چیز را 
تغییر داد. آژانــس امنیت ملی آمریکا انحصارا تحــت اختیارات اجرایی 
رئیس جمهور فعالیت می کند و او هر زمان که بخواهد می تواند این برنامه ها 

را تغییر دهد یا متوقف شان کند. 

رئیس جمهور برای اولین بار تایید کــرد آژانس امنیت ملی، اطالعات را در 
حجم بسیار گسترده جمع آوری و نگهداری می کند. 

هر بار تلفن می زنید، ایمیل می نویسید، خرید می کنید، یا در اتوبوس از تلفن 
همراه استفاده کرده یا جایی کارت می کشید، ردپایی از خود به جا می گذارید 
که دولت معتقد است جمع آوری همه اینها ایده خوبی است؛ هر چیزی. حتی 
اگر اصال تا به حال مظنون به جرمی نبوده باشــید. قبال وقتی دولت به کسی 
مظنون می شــد، با مراجعه به قاضی و اعالم اینکه مظنون به ارتکاب جرمی 
هســتند، از او مجوز می گرفتند تا اختیارات تامه خود را در بازرسی ها برای 
پیگیری او استفاده کنند. اما امروزه شاهدیم آنها می خواهند اختیارات تامه 

خود را پیش از شروع هر گونه بازپرسی استفاده کنند. 
شما این مباحث را شروع کردید. ادوارد اسنودن از ابتدا که افشاگر دوران 
اینترنت نبود. تا تابســتان قبل برای آژانس امنیت ملــی کار می کردید و 
مخفیانه هزاران سند محرمانه را جمع آوری کردید. آن لحظه سرنوشت ساز 
که تصمیم به این کار گرفتید چه زمانی بود؛ آیا اتفاقی طوالنی مدت افتاد؟ 

چرا این کار را انجام دادید؟
شاید بگویم لحظه سرنوشت ســاز زمانی بود که دیدم جیمز کالپر، مدیر 
ســازمان ملی اطالعات، تحت ســوگند به کنگره دروغ می گوید. جامعه 
اطالعاتی ای که معتقد باشــد می تواند به جامعه و قانونگذاران مســوول 
قانونمند کردن اقداماتش دروغ بگوید، اساســا خطرناک است. دیدن این 
صحنه به من ثابت کرد راه برگشــتی نیســت. جدا از آن، دیدم هیچ کس 
دیگری نمی خواهد چنین کاری انجام دهد. جامعه حق داشت از این برنامه ها 
مطلع باشد. جامعه حق داشت بداند دولت به نام آن، چه کارهایی می کند و 
علیه چه کســانی این اقدامات را انجام می دهد. اما ما اجازه صحبت درباره 
هیچ کدام از این مسائل را نداشتیم، نه تنها ما که حتی نمایندگان جمعی ما هم 
اجازه صحبت درباره این مســائل را نداشتند و این خیلی خطرناک بود. تنها 

گفت وگو از: 
هوبرت شیفل 

  شگرف اما مضحک
جایی در میان این گفت وگو وقتی هوبرت شیفل از تلویزیون آ ار د از اسنودن سوال می کند 
که چطور می شــود کسی مثل او با آن همه سابقه امنیتی در ســیا و آژانس امنیت ملی، به 
یکباره یادش می افتد به فکر حریم خصوصی مردم باشــد، او می گوید:»فکر کنم در اینجا 
یک نکته نهفته است که هر چقدر هم فرد در دولت غرق شده باشد، هر چقدر هم به دولت 
وفادار باشد، هر چقدر هم که به اهداف دولت اعتقاد داشته باشد، می تواند مرز میان رفتار 
درست دولت و اشــتباهاتش را بیاموزد و معتقدم برای من مشــخص شد که از این مرز 

عبور کرده ایم.« 
واقعا با اینکه چگونه کسی مثل اسنودن به یکباره دچاره چنین تحول فکری می شود کاری 
ندارم. شــاید به راحتی نتوانم باور کنم دغدغه اسنودن از شــوریدن علیه سیستم مخوف 
امنیتی ایاالت متحده آنی باشــد که ادعا می کند. باور کردن یا نکردن من اصال مهم نیست. 
نیت خوانی برای کاری که او کرده به جایی نمی رسد. مهم اما تاثیرات شگرف و در عین حال 
مضحک عمل اوســت. صفت شگرف را برای حجم روشــنگری های او درباره آنچه بر سر 
اطالعات شــخصی مردم دنیا آمده است به کار بردم؛ افشاگری هایی که تصویر واقعی تری 
از حریم خصوصی در جهان امروز ترســیم کرد. و اما گفتــم مضحک به دلیل بعضی تبعات 
عجیب و خنده آور  این اتفاق. اینکه آلمان بعد از روشــن شدن شنود مکالمات موبایل آنگال 
مرکل حاال به دنبال اینترنت ملی اســت، خنده دار نیســت ؟!  اینکه پس از فرار اسنودن از 
آمریکا فقط روســیه بود که به او پناهندگی داد و پوتین را به دلیل اینکه یک تنه مقابل فشار 
اوباما برای بازپس گیری او ایستاد، یک بار هم که شده تبدیل به چهره ای جذاب کرد )فارغ 

از نیتش البته(، جالب نیست؟! 
به هر حال، 5 ژوئن سال گذشته را، یعنی روزی که گاردین اولین افشاگری های اسنودن را 
منتشر کرد، بی تردید می توان روزی نامید که تاریخ تحول مفاهیمی مانند امنیت ملی، حریم 

خصوصی، جاسوسی های جهانی و... به قبل و بعد از آن تقسیم می شود.
حمیدرضا نیکدل

متن پیش رو حاصل گفت وگوی تلویزیونی هوبرت شیفل،مستند ساز قدیمی 
تلویزیون» آ. ار.د« آلمان با  ادوارد اسنودن، پیمانکار سازمان اطالعات مرکزی 

آمریکا)NSA(، در فوریه سال 2014  است.
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اطالعات ما از دادگاهی محرمانه به نام دادگاه فیسا )FISA( است که آن هم 
اختیاری از خود ندارد. وقتی داخل ســازمان باشید و هر روز سر کار بروید و 
پشت میز بنشینید، متوجه می شوید که می توانید مکالمات رئیس جمهور 
آمریــکا یا یک قاضی فدرال را شــنود کنید و اگر با دقت ایــن کار را انجام 
دهید، کسی متوجه نمی شــود چون تنها راه اطالع آژانس امنیت ملی از این 

سوءاستفاده ها، گزارش خود فرد است.
این مساله تنها مربوط به آژانس امنیت ملی نمی شود، توافقی چندجانبه برای 
همکاری میان سازمان ها وجود دارد و این اتحاد عملیات اطالعاتی با نام پنج 
چشم شناخته می شود. کدام سازمان ها و کشورها جزو این اتحاد هستند و 

برای چه هدفی؟
اتحاد پنج چشــم مربوط بــه دوران بعد از جنگ جهانی دوم اســت؛ وقتی 
کشورهای انگلیسی زبان که قدرت های برتر بودند، برای اشتراک هزینه های 
اطالعاتی و زیرساختی، به سمت همکاری با هم گرایش پیدا کردند. در این 
 )NSA( انگلســتان، آژانس امنیت ملــی آمریکا GCHQ اتحاد ســازمان 
 C-Sec کانادا، فرماندهی اطالعات اســترالیا و DSD نیوزیلند حضور دارند. 
نتیجه این اتحاد بعد از دهه ها همکاری، ایجاد یک سازمان اطالعاتی فراملی 

است که به قوانین ملی خود پاسخگو نیست. 
در بسیاری از کشــورها مثل آمریکا، ســازمان هایی مانند آژانس امنیت 
ملی اجازه جاسوســی داخل مرزهای خود آن کشور اتباعش را ندارند. مثال 
بریتانیایی ها می توانند درباره هر کسی جز بریتانیایی ها جاسوسی کنند اما 
آژانس امنیت ملی می تواند در انگلســتان تجسس کند. به این ترتیب آنها 

می توانند اطالعات را تبادل کنند و در عین حــال به قوانین خود نیز کامال 
پایبند باشند. 

اگر مستقیما این مساله را از مســووالن کشورهای عضو این اتحاد بپرسید، 
منکر آن می شــوند و می گویند طبق توافق نامه اعضا، اتحاد پنج چشم اجازه 
جاسوسی درباره اتباع یکدیگر را ندارد. اما چند نکته کلیدی در اینجا وجود 
دارد. اول اینکه آنها جاسوســی را منکر می شــوند نه جمع آوری اطالعات 
را. ســازمان GCHQ مقدار باورنکردنی ای اطالعات دربــاره اتباع بریتانیا 
جمع آوری می کند، دقیقا همان طور که آژانس امنیت ملی این کار را درباره 
اتباع آمریکا انجام می دهد. حرف آنها این اســت که فرد خاصی را در این 
اطالعات هدف قرار نمی دهنــد. به دنبال اتبــاع بریتانیایی نمی گردند. 
به عالوه اینکه توافق نامه آنها اعالم کرده است بریتانیا اتباع آمریکا را هدف 
قرار نخواهد داد و آمریکا اتباع بریتانیا را هدف قرار نمی دهد، به لحاظ قانونی 
الزام آور نیست. در این توافق نامه به روشنی اعالم شده است نمی خواهد هیچ 
محدودیت قانونی ای برای هیچ دولتی ایجاد کند. این توافق نامه ها را می توان 
در هر زمانی لغو یا از آنها تخطی کرد. لذا اگر بخواهند تبعه بریتانیا را هدف 

قرار دهند، می توانند درباره او جاسوسی کنند و حتی این اطالعات را در اختیار 
دولت بریتانیا قرار دهند که خود نمی تواند درباره آنها جاسوسی کند. به این 
ترتیب نوعی معامله در جریان است که روشن نیست. فقط بخش کوچکی از 
آن علنی می شود. اما مساله دیگر اینکه سوءاستفاده به معنای به کارگیری 

این اطالعات نیست، در اصل جمع آوری کردن آنهاست. 
همکاری ســرویس ســری آلمان BND با آژانس امنیت ملی آمریکا و پنج 

چشم تا چه حد نزدیک است؟
من می گویم خیلی نزدیــک. در واقع، اولین باری که ایــن رابطه را در یک 
گزارش مکتوب شرح دادم، نوشتم سازمان های اطالعاتی آلمان و آمریکا در 
یک تخت می خوابند. نه تنها تبادل اطالعات و گزارش نتیجه انجام می دهند، 
واقعا ابزار و زیرساخت ها را در اختیار هم قرار داده و علیه اهداف اطالعاتی 
مشترک، همکاری می کنند که این خیلی خطرناک است. یکی از اصلی ترین 
برنامه های آژانس امنیت ملی که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد برنامه ای 
به نام XKeyscore است. یک موتور جست وجوی بسیار پیشرفته است که 
بــه آنها امکان می دهد در تمامی رکوردهایی که روزانه در سراســر جهان 

جمع آوری می کنند، جست وجو کنند. 
اگر با این همه امکانات جای آنها بودید، چه کارهایی می توانســتید انجام 

دهید؟
می توانید ایمیل هر کسی را در جهان بخوانید؛ هر کسی که آدرس ایمیلش 
را داشته باشــید، می توانید ترافیک ورودی و خروجی هر سایتی را مشاهده 
کنید. می توانید هر کامپیوتری را که فردی پشــت آن می نشیند، مشاهده 
کنید. هر لپ تاپی را که بخواهید می توانید به هر جای جهان که برود، پیگیری 
کنید. این یک مرکز منسجم برای دستیابی به اطالعات آژانس امنیت ملی 
آمریکاست. با اســتفاده از Xkeyscore می توانید هر فردی را نشانه گذاری 
کنید. فرض کنید من شــما را یک بار جایی می بینــم و کارتان برایم جالب 
است، مثال در یک شــرکت بزرگ آلمانی کار می کنید و من می خواهم به 
شبکه آنها دسترسی داشته باشــم. روی یک وب سایت نام کاربری شما را 
پیگیری می کنم. به این ترتیب می توانم نام واقعی تان را به دســت بیاورم. 
می توانم ارتباط با دوســتان تان را ردگیری و چیزی ایجــاد کنم که به آن 
اثرانگشت می گویند، این یعنی فعالیت شبکه ای منحصر به شما که به معنای 
این است که هر کجای جهان بروید سازمان مرکزی اطالعات می تواند شما 
را پیدا کند و هر کســی که اجازه دسترسی به شــبکه این سازمان را داشته 
باشــد می تواند همین کار را انجام دهد. آلمان از آن کشورهایی است که به 

XKeyscore دسترسی دارد. 

ترسناک به نظر می آید. سوال این است که آیا BND اطالعات اتباع آلمان را 
به آژانس امنیت ملی می دهد؟

چه BND دانســته و مســتقیم این اطالعات را عرضه کند یا خیر، سازمان 
مرکزی اطالعات به آنها دسترسی دارد. نمی توانم بگویم خود آنها عرضه 
می کنند یا خیر، چون شــما منتشر می کنید و این مســاله محرمانه است و 
ترجیح می دهم روزنامه نگاران فرق بین منافع عمومی و آنچه باید منتشــر 
شود را تشــخیص دهند. البته تردیدی در میان نیست که اطالعات اتباع 
هر کشــوری در آژانس امنیت ملی وجــود دارد. میلیون ها میلیون ارتباط 
اطالعاتی آلمانی ها درباره زندگی خصوصی یا صحبت با موبایل و پیام های 
کوتاه، مشاهده سایت ها یا خرید آنالین به آژانس امنیت ملی می رسد و به 
درســتی می توان تصور کرد BND از بخشی از این توانایی ها مطلع باشد. اما 
نمی توانم بگویم فعاالنه این اطالعات را در اختیار آن سازمان قرار می دهند 

یا خیر.
سازمان BND می گوید اگر هم این کار را کرده باشیم، اتفاقی بوده و در واقع 

فیلترهایمان به درستی کار نکرده اند. 

می توانید ایمیل هر کسی را در جهان بخوانید؛ هر کسی که آدرس 
ایمیلش را داشته باشید، می توانید ترافیک ورودی و خروجی هر 

سایتی را مشاهده کنید. می توانید هر کامپیوتری را که فردی پشت 
آن می نشیند، مشاهده کنید. هر لپ تاپی را که بخواهید می توانید به 
هر جای جهان که برود، پیگیری کنید. این یک مرکز منسجم برای 

دستیابی به اطالعات آژانس امنیت ملی آمریکاست
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درست. پس دو مساله را مطرح می کنند: از فیلتر کردن خروجی ها صحبت 
می کنند، به ایــن معنی که وقتی آژانس امنیت ملی یک ســرور مخفی در 
اپراتور مخابرات آلمــان کار می گذارد یا یکی از روترهــای آنها را هک و 
ارتباطات را به گونه ای منتقل می کند که بتواند آن را شــنود کند، در واقع 
می گویند:»اگر ببینیم یک آلمانی با یک آلمانی دیگر صحبت می کند، شنود 
را قطع می کنیم.« اما می توان گفت از کجا می خواهید متوجه شوید؟ »خب، 
این افراد آلمانی حرف می زنند و این آی پی هم از یک شرکت آلمانی به یک 
شرکت آلمانی دیگر است.« اما این کار دقیق نیست و آنها هم همه شنودها را 
متوقف نمی کنند زیرا در این میان کسانی هستند که مورد توجه آنها بوده و از 
مخابرات آلمان استفاده می کنند. بنابراین در واقعیت آنچه اتفاق می افتد این 
است که وقتی می گویند جاسوسی درباره مردم آلمان ممنوع، به این معنی 
نیست که اطالعات درباره اتباع آلمان جمع آوری نمی شود. منظورشان این 
نیست که رکوردها ایجاد یا سرقت نمی شود. منظورشان این است که عامدا 
اتباع آلمان را مورد پیگیری قرار نمی دهند. این یعنی سوگندی که می دانید 

آن را می شکنید و اصال قابل اعتماد نیست.
کشــورهای اروپایی مانند نروژ و سوئد چطور، چون فکر می کنم کابل های 

زیردریایی زیادی از دریای بالتیک عبور کرده است؟
خب این هم توسعه همان ایده اولیه اســت. اگر آژانس امنیت ملی درباره 
شهروندان آلمانی در آلمان اطالعات جمع آوری نمی کند، به محض اینکه 
مرزهای آلمان را ترک می کنند چطور؟ جواب مثبت است. سازمان مرکزی 
اطالعات می تواند هر تماسی را که از اینترنت عبور می کند، در چندین نقطه 
ردگیری کند. می توانند در آلمان، در ســوئد، حتــی در نروژ و فنالند آن را 
ببینند، ممکن اســت در انگلســتان یا حتی در آمریکا آن را مشاهده کنند. 
هر کدام از این مکان ها را که ارتباطــات آلمان از آن عبور می کند می توان 

انتخاب و به پایگاه داده اضافه کرد. 
خب می رسیم به همسایه جنوبی، ایتالیا، فرانسه یا اسپانیا چطور؟

در کل جهان همین طور است.
آیا ســازمان مرکزی اطالعــات دربــاره زیمنس، مرســدس، یا دیگر 
شرکت های موفق آلمانی جاسوســی می کند تا مثال مزیت دانستن آینده 

دنیای علم و اقتصاد را داشته باشد؟
نمی خواهم بگویم روزنامه نگاران چه چیزی را منتشــر کنند یا نه، اما فقط 
می توانم بگویم بدون شک آمریکا در جاسوسی اقتصادی حضور دارد. اگر 
حس کننــد اطالعاتی در زیمنس وجود دارد که بــرای منافع ملی آمریکا 
- نه تنها امنیت ملی آمریکا - مفید است، دنبالش می روند و آن را به دست 

می آورند. 
یک مثل قدیمی می گوید »هر کاری می توانی می کنی« پس آژانس امنیت 

ملی هم هر کاری که به لحاظ فنی ممکن باشد، انجام می دهد.
این همان مساله ای است که رئیس جمهور سال گذشته به آن اشاره کرد؛ او 
در رابطه با شنود مکالمات آنگال مرکل گفت اینکه ما توان کاری را داریم به 
این معنی نیست که باید آن را انجام دهیم. اما دقیقا همین اتفاق افتاده است. 
توانمندی های فنی ایجادشده به دلیل ضعف امنیتی و پروتکل های اینترنت 
و ارتباطات شبکه های بی سیم به این معنی است که سازمان های اطالعات 

می توانند سیستم هایی را ایجاد کنند که همه چیز را مد نظر داشته باشند.
هیچ چیز به اندازه شنود مکالمات شــخصی صدراعظم آلمان در 10 سال 
گذشته توسط سازمان مرکزی اطالعات، دولت آلمان را آشفته نکرد. مسلما 
این شنود اطالعات درباره یک چهره شناخته شده و نه پس زمینه تروریستی 
احتمالی یک فرد، انجام شــده اســت. اوباما قول داده است شنود مرکل را 
متوقف کند؛ البته این سوال مطرح می  شود که آیا آنها دولت های قبلی آلمان 

را هم شنود می کرده اند و این شنود برای چه مدت انجام می شده است؟

پاسخ به این ســوال برای من خیلی دشوار اســت چون برخی اطالعات به 
نظرم واقعا به نفع عموم اســت. البته قبال هم گفتــه ام، من ترجیح می دهم 
روزنامه نگاران خودشــان این تصمیمات را بگیرند و قبل از نشر مطالب را 
بازنگری کننــد و ببینند آیا ارزش عمومی این اطالعــات از صدمه ای که 
به شخصیت صادرکننده دستور شــنود می زند بیشتر است یا خیر. آنچه 
می توانم بگویم اینکه می دانیم آنگال مرکل هدف شنودهای سازمان مرکزی 
اطالعات بوده اســت. سوال این است که تا چه حد منطقی است تصور کنیم 
او تنها مسوول آلمانی هدف این شــنودها بوده و تا چه حد منطقی است که 
بپذیریم او تنها چهره برجسته آلمانی شنودشده توسط این سازمان است؟ 
من می گویم اگر کسی نگران نیات رهبری آلمان بوده باشد، منطقی نیست 
تنها به شنود مرکل و نه دســتیاران او یا حتی دیگر چهره های برجسته این 

کشور و شاید وزرا و مسووالن دولتی بپردازد.
چطور مردی 30ساله از شهر ایلیزبت در کارولینای شمالی به این موقعیت 

در جایی به این حساسی می رسد؟
پاسخ به این سوال بسیار دشــوار است. به طور کلی می گویم این از خطرات 
خصوصی کردن فعالیت های دولتی اســت. من قبال بــه عنوان یک مامور 
واقعی و دولتی آژانس مرکزی اطالعات آمریکا یعنی سیا )CIA( کار کرده ام 
اما بیشــتر مواقع در مقام پیمانکار خصوصی با آنها همکار بوده ام. معنی این 
گفته آنکه هر شرکت انتفاعی می تواند فعالیت های مخصوص دولت مانند 

فکر کنم در اینجا یک نکته نهفته است که هر چقدر هم فرد در دولت 
غرق شده باشد، هر چقدر هم به دولت وفادار باشد، هر چقدر هم به 
اهداف دولت اعتقاد داشته باشد، همان طور که من در جنگ عراق 
داشتم، می تواند بیاموزد. می تواند مرز میان رفتار درست دولت و 
اشتباهاتش را بیاموزد و معتقدم برای من مشخص شد از این مرز 
عبور کرده ایم
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جاسوســی، شنود و رسوخ به سیســتم های خارجی را انجام دهد. هر کسی 
مهارت کافی داشته باشد، هر شرکت خصوصی که بتواند قابلیت انجام این 
فعالیت ها را اثبات کنــد، از طرف دولت مجوز انجام این کارها را می گیرد و 

نظارت دولتی هم بسیار محدود است. بازرسی چندانی وجود ندارد.
آیا شما از آن بچه هایی بودید که در سن 12، 15 سالگی نیمه شب با چشمان 
قرمز پشت کامپیوتر می نشستید و پدرتان مدام می گفت چراغ را خاموش 
کن، دیروقت اســت؟ آیا اطالعات کامپیوتری تان را از این راه به دســت 

آورده اید؟ اولین کامپیوتر را چه زمانی خریدید؟
درست است. مســلما من از آن بچه هایی بودم که اطالعات عمیقی درباره 
کامپیوتر و فناوری الکترونیک داشــتم. همیشــه برایم جالب بوده. اینکه 

می گویید والدین به زور مرا به رختخواب می فرستادند، درست است. 
اگر اطالعات کمی را که درباره زندگــی خصوصی تان وجود دارد در نظر 
بگیریم، در سال 2004 می خواستید به نیروهای ویژه در عراق بپیوندید. آن 
زمان انگیزه تان چه بود؟ می دانید نیروهای ویژه یعنی مبارزه شدید، یعنی 

کشتار، آیا اصال به عراق رفتید؟
خیر، به عراق نرفتم. یک موضوع جالب دربــاره نیروهای ویژه اینکه آنها 
واقعا برای مبارزه مســتقیم استفاده نمی شوند. آنها چیزی هستند که به آن 
چندبرابرکننده نیرو می گویند. پشت خطوط دشمن وارد می شوند. در میان 
آنها متخصص هایی حضور دارند و به جمعیت محلی آن کشــور آموزش 
می دهند تا مقاومت کرده یا به نیروهای آمریکایی کمک کنند و به این ترتیب 
آنها می توانند تا حدودی در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند که به عقیده 
من ایده جذابی در آن زمان بود. در مجموع معتقدم دالیل ورود ما به عراق 

کامال مستحکم نبود و برای تمامی کسانی که دخیل بودند، مضر بود.
پس آن ماجراجویی چه شد؟ زیاد در آن نیروها ماندید یا خیر؟
خیر، در زمان آموزش پاهایم شکست و مرا اخراج کردند. 

پس می توان گفت ماجراجویی کوتاه مدتی بود؟
بله ماجراجویی کوتاه مدتی بود.

در سال 2007 سازمان سیا در پوشــش دیپلماتیک شما را به ژنو در سوئد 
فرستاد. اصال چرا به سیا پیوستید؟

فکر نکنم بتوانم به این سوال پاسخ دهم. 
قبول، اگر منظورت کارهایتان در آن کشور است، مهم نیست اما چرا اصال به 

سازما سیا پیوستید؟
فکر می کنم با هدف کلی ام برای پیگیری منفعت عمومی در تمامی مراحل 
ســازگاری داشــت. همین طور با دیگر خدمات دولتی ام که همیشه سعی 
کرده ام توانایی های فنی ام را در دشــوارترین شرایط به کار گیرم و سازمان 

سیا هم چنین موقعیتی را برایم فراهم کرد. 
وقتی به گذشــته نگاه می کنیم، نیروهای ویژه، سازمان سیا، آژانس امنیت 
ملی؛ اینها با یک فعال حقوق بشــر یا افشاگر ســازگاری ندارد. چه اتفاقی 

برایت افتاد؟
فکر کنم در اینجا یک نکته نهفته اســت که هر چقدر هم فرد در دولت غرق 
شده باشد، هر چقدر هم به دولت وفادار باشد، هر چقدر هم به اهداف دولت 
اعتقاد داشته باشد، همان طور که من در جنگ عراق داشتم، می تواند بیاموزد. 
می تواند مرز میان رفتار درســت دولت و اشتباهاتش را بیاموزد و معتقدم 

برای من مشخص شد از این مرز عبور کرده ایم. 
شما پرســنل یکی از شــرکت های پیمانکار مهم آژانس امنیت ملی  به نام 
بوز آلن هامیلتون بودید. مزیت ســازمان سیا یا دولت در کار با پیمانکاران 

چیست که فعالیت های کلیدی دولت را به آنها برون سپاری می کنند؟
فرهنگ اســتفاده از پیمانکار خصوصی در جامعه امنیتی آمریکا موضوع 
پیچیده ای است. چند مساله در آن دخیل است، از محدود کردن کارمندان 
مســتقیم دولت تا ممانعت از حضور البی های قوی کنگره در تجارت های 
بسیار پربودجه مانند بوز آلن هامیلتون. اما مساله این است در موقعیتی قرار 
می گیرید که سیاســت های دولت تحت تاثیر شرکت های خصوصی واقع 
می شوند که اساســا منفعت عمومی را در تصمیمات خود دخیل نمی کنند. 
نتیجه اینکه در بوز آلن هامیلتون شــاهد بودیم افراد به راحتی به میلیون ها 
میلیون اطالعات دسترسی داشتند و پرسنل این شرکت می توانستند بدون 
هیچ پاسخگویی، بدون هیچ نظارت یا حسابرسی آنها را با خود خارج کنند. 

دولت اصال متوجه نمی شد این اطالعات خارج شده است. 
نهایتا کارتان به روسیه کشید. بسیاری از جوامع اطالعاتی مظنون هستند که 

شما برای گرفتن پناهندگی در روسیه معامله ای محرمانه انجام داده اید.
رئیس یکی از نیروهای تحقیق در مورد من اخیرا در ماه دسامبر گفته بود هیچ 
مدرک یا نشانه ای وجود ندارد که برای انجام این کار از جایی کمک گرفته 
باشم یا با جایی معامله کرده باشــم. من تنها کار کردم. نیاز به کمک کسی 
نداشتم. هیچ وابســتگی ای به دولت خارجی ندارم. جاسوس چین، روسیه 
یا کشور دیگری نیســتم. اگر خائنم، به چه کسی خیانت کرده ام؟ من همه 
اطالعاتم را به مردم آمریکا و روزنامه نگاران این کشــور دادم که مسائل 
آمریکا را پیگیری  و منتشر می کنند. اگر این را خیانت بدانند، فکر کنم مردم 
باید درباره اینکه چه کسی برایشان کار می کند، تجدید نظر کنند. قرار است 
مردم ارباب آنها باشند نه دشمن آنها. درباره امنیت فردی ام هم باید بگویم 

تا زمانی که سیستم ها کامال عوض نشوند، امنیت ندارم.
بعد از این افشــاگری ها هیچ کدام از کشورهای اروپایی به شما پناهندگی 

ندادند. از کدام کشورها درخواست پناهندگی کردید؟
لیست دقیق کشورها را به خاطر ندارم چون تعدادشان زیاد بود اما فرانسه، 
آلمان و انگلستان جزوشان بودند. تعدادی از کشورهای اروپایی. متاسفانه 
همه احساس کردند انجام کار درست به اندازه نگرانی های سیاسی آمریکا 

اهمیت ندارد. 
یکی از واکنش ها به جاسوســی های آژانس امنیت ملی آمریکا این است 

معتقدم مواردی وجود دارد که کار درست با کار قانونی متفاوت 
است. در تاریخ مواردی وجود دارد که قانون به دولت ها امکان داده 
است کارهای نادرستی انجام دهند و البته آمریکا و آلمان به خوبی 

می توانند نمونه های این مساله را در تاریخ خود پیدا کنند

چهره سال 2013 



129 کتاب سال  

که کشــورهایی مانند آلمان به دنبال ایجاد اینترنت های ملی هســتند تا 
شرکت های اینترنتی را مجبور کنند داده هایشان را داخل کشور نگه دارند. 

آیا این اقدام موفق خواهد بود؟
این کار هم نمی تواند مانع آژانس امنیت ملی شــود. این ســازمان هر جا 
اطالعات باشد سرک می کشد. وقتی سازمان می تواند پیام های کوتاه را در 
سیستم مخابرات چین شنود کند، مسلما می تواند پیام های فیس بوکی را از 
آلمان بیرون بکشــد. نهایتا اینکه دور همه چیز دیوار بکشیم راه حل نیست، 
هرچند باعث می شود کسب اطالعات کمی پیچیده تر و سخت تر شود. در 
ضمن بهترین راه این اســت که اطالعات را به صورت بین المللی و در برابر 
همگان ایمن کنیم نه در برابر کشــورهایی خاص. در ضمن انتقال اطالعات 

مساله نیست، مساله ایمنی اطالعات است. 
ظاهــرا در حــال حاضر رئیس جمهــور اوباما چنــدان نگــران پیام این 
اطالع رســانی ها نیســت بلکه به همراه آژانس امنیت ملی به دنبال جلب 
پیام رســان اســت. اوباما بارها از پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته تو را 
مسترد کنند اما روسیه قبول نکرده است. در حال حاضر به نظر می رسد بقیه 
عمرت را در روسیه خواهی ماند. از این منظر نظرت درباره روسیه چیست و 

راه حل این مشکل را چه می دانی؟
به نظرم کامال واضح شده است که این افشاگری ها هیچ ضرری نداشته اند. 
در واقع به نفع عموم بوده اند. به همین دلیل فکر نمی کنم دلیلی برای اصرار 
بر پیگرد کسی وجود داشته باشــد که جامعه موافق است به نفع عموم کار 

کرده است. 
نیویورک تایمز در مقاله ای بلند خواســتار عفو شــما شده بود. عنوان مقاله 
»ادوارد اســنودن افشــاگر« بود  و مــن از آن نقل قــول می کنم:»جامعه 
فهمیده اســت این ســازمان تا چه حــد فعالیت هایش را گســترده و از 
اختیارات خود سوءاســتفاده کرده اســت.« نیویورک تایمز نتیجه گیری 
می کند:»رئیس جمهور اوباما باید به دســتیاران خود اعالم کند راهی برای 
پایان دادن به متهم کردن اســنودن پیدا کنند و به او انگیــزه الزم را برای 

برگشت به کشور بدهند.« آیا از کاخ سفید تماسی داشته اید؟
من هرگز از کاخ سفید تماسی نداشته ام و منتظر آن هم نیستم. اما از فرصت 
گفت وگو برای پایان دادن به این مســاله استقبال می کنم. معتقدم مواردی 
وجود دارد که کار درســت با کار قانونی متفاوت اســت. در تاریخ مواردی 
وجود دارد که قانون به دولت ها امکان داده اســت کارهای نادرستی انجام 
دهند و البته آمریکا و آلمان به خوبی می توانند نمونه های این مســاله را در 

تاریخ خود پیدا کنند.
رئیس جمهور اوباما در حال حاضر کامال قانع نشده و گفته است می خواهد 
تو را به سه اتهام متهم کند؛ من نقل قول می کنم:»اگر شما، ادوارد اسنودن، به 
آنچه انجام داده اید اعتقاد دارید، به آمریکا برگردید و در برابر دادگاه این 

کشور با وکیل بایستید و حرف تان را بزنید.« آیا این راه حل است؟
جالب است چون او به سه اتهام اشاره کرد اما نمی گوید اتهاماتی که متوجه 
من می کند به من حق دفاع نمی دهند. به من امکان نمی دهد در دادگاه علنی 
و در برابر هیات منصفه از خودم دفاع کنم و نشان دهم کارم به نفع آنها بوده 
است. قانون جاسوســی که از سال 1918 تصویب شد، اساسا برای آن نبود 
که منابع روزنامه نگاران را هدف قرار دهد؛ کسانی که اطالعات نافع برای 
عموم را در اختیار روزنامه نگاران قرار می دهند، بلکه علیه کسانی تصویب 
شــد که اطالعات را مخفیانه به کشــورهای خارجی می فروشند، پل ها را 
بمباران می کنند یا از سیستم های ارتباطاتی سوءاستفاده می کنند نه کسانی 
که در جهت منافع عمومی قدم برمی دارند. پس می دانم رئیس جمهور در 
حالی می گوید من باید در برابر دادگاه بایستم که می داند این دادگاه نمایشی 

بیش نیست  

منبع: کریپتوم 

میرن گیدا  گاهشمار افشاگری اسنودن 

اســنودن به همراه لپ تاپ حاوی اطالعات فوق ســری آژانس امنیت ملی  
آمریکا)NSA( از هاوایی به هنگ کنگ رفت.

دو روزنامه نگار گاردین و یک مستندســاز برای دیدار با اسنودن از نیویورک 
به هنگ کنگ رفتند.

گاردین اولین گزارش اختصاصی خود را  از افشاگری اسنودن منتشر کرد.

دومین گزارش گاردین از اســنودن از برنامه جاسوســی جهانی )NSA( به نام 
پریزم )PRISM( پرده برداشت. 

اوباما از برنامه های  افشاشــده  حمایت  کرد و گفت کنگره و دادگاه های عالی از 
آنها باخبر بوده اند.

افشــاگری دیگری از اسنودن از برنامه جاسوســی باندلس اینفورمیت پرده 
برداشت.

اسنودن اعالم کرد مخفی نمی شود چون کار اشتباهی انجام نداده است.

به خطوط هوایی دستور داده شد از سوار کردن اسنودن خودداری کنند.

گاردین گــزارش داد ســتاد امنیت ملی مخابــرات انگلســتان )GCHQ( از 
دیپلمات ها در اجالس G20 در سال 2009 استراق سمع کرده است.

گزارش گاردین حاکی از اجازه قضات عالی آمریکا به آژانس امنیت ملی برای 
برنامه های جاسوسی از مردم آمریکا بود.

گزارش احتمالی گاردین حاکی از جاسوسی اطالعات توسط ستاد امنیت ملی 
مخابرات انگلستان)GCHQ( بود.

اسنودن سرانجام هنگ کنگ را به قصد مسکو ترک کرد.

 همه خبرنگاران انتظار پرواز اسنودن از هاوانا را  داشتند ولی او در مسکو ماند.

 اوباما خواستار استرداد اسنودن از روسیه شد.

اسنودن در اعالمیه ای از طریق سایت ویکی لیکس اعالم کرد هنگ کنگ را به 
دلیل اینکه امنیتش در خطر بوده ترک کرده است. 

... اسنودن هنوز در مسکو به سر می برد

20 می

1  ژوئن

5 ژوئن

6 ژوئن

7  ژوئن

8  ژوئن

9  ژوئن

14  ژوئن

16  ژوئن

20 ژوئن

21  ژوئن

23 ژوئن

24 ژوئن

25 ژوئن

1  جوالی

منبع: گاردین
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از بحــران قبرس تا بانک های بحران زده، بحران گوشــت اســب و مرگ 
تاسف بار دانشجوی جوان آلمانی، امســال در دنیای تجارت هم دراماتیک 
بود. بر اســاس تعداد مراجعه به هر کدام از این خبرها در صفحه کسب و کار 

سایت گاردین، در ادامه 10 داستان برتر سال 2013 آورده شده است.

شرکت Aldi استفاده صد درصد از گوشت اسب در  محصوالت گوشتی خود را تایید می کند1
داســتان تایید اســتفاده Aldi از گوشت اســب تا صد درصد در محصوالت 
گوشتی این شرکت با 1.8 میلیون بیننده که رو به افزایش است، محبوب ترین 
داستان تجاری امسال بوده است. اما روند رسیدن این داستان به صدر اخبار 
بسیار جالب بود. در ابتدای انتشار داســتان در اوایل فوریه، تعداد بینندگان 
متوســط بود اما هفت ماه بعد ترافیک مراجعه به این صفحه ناگهان افزایش 
یافت و به 300 هزار بازدید تنها در ســه روز ابتدایی سپتامبر رسید. ترافیک 
بازدید از این داســتان همچنان رو به افزایش است، هرچند نرخ این افزایش، 
کاهش یافته اســت و به طور مرتب این داســتان را در میان »پربیننده ترین 

اخبار« ما، حتی 10 ماه پس از اولین انتشار آن، قرار می دهد. 
شاید دلیل این افزایش ناگهانی بازدیدها انتشار خبری بود که Tesco اعالم 

کرده است بحران گوشت اسب احتماال بر کل صنعت غذا تاثیر می گذارد. این 
خبر از آن زمان تاکنون 230 هزار بار در فیس بوک به اشتراک گذاشته شد و 

احتماال اکثرا توسط کسانی که نمی دانسته اند این خبر قدیمی است. 

کاری بانک ها متمایل کرد2  مرگ کارآموز بانک آمریکا، توجهات را به فرهنگ 
مرگ غم انگیز یک کارآموز جوان در دفتر شــعبه بانک آمریکا مریل لینچ 
)Bank of America Merrill Lynch( در لندن باعث بازرســی ساعات کار 
زیاد بانک ها شــد. موریتز ارهارت، کارآموز آلمانی 21ساله بعد از یک شب 
کار مداوم در بانک، جســدش در حمام پیدا شــد. تحقیقات نشان داد دلیل 
مرگ او حمله صرع بوده اما خســتگی مفرط می توانست محرک اصلی بوده 

باشد. 

بحران قبرس بازارهای سهام را شوکه کرد و خطر بحران بیشتر در 3  فرار قبرس از بحران: توافق دقیقه نود
منطقه یورو را افزایش داد. پنج خبر از میان 10 خبر برتر سال 2013 مربوط به 
قبرس و نشــان دهنده هراس و هرج و مرج منجر به توافق نامه چالش برانگیز 
25 مارس بودند. پیشــرفت این توافق نامه نجات به صورت گسترده توسط 
گریم ویردن و با کمک بن کوین در یک وبالگ زنده پوشــش داده شــده و از 

صبح 24 مارس آغاز و در ساعات اولیه روز بعد تمام شد. 

بحران قبرس: نمایندگان اصالح ساختار و بودجه تثبیت  بانک را تصویب کردند4
در دقایق آخر ضرب العجل تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا، سرنوشت 

قبرس به مویی بند بود. 
بریتانیا گروهی از مشــاوران را برای کمک در زمینه بازگرداندن سیستم 

پربیننده ترین داستان های کسب و کار 2013 در سایت گاردین

از گوشت اسب تا قبرس

فیونا والش

پنج خبر از میان 10 خبر برتر سال 2013 مربوط به قبرس و نشان دهنده 
هراس و هرج و مرج منجر به توافق نامه چالش برانگیز 25 مارس بودند

هجوم مردم برای بیرون کشیدن سپرده های خود به دستگاه های خودپرداز پس از بحران اقتصادی قبرس

آیا واقعا استعمال مواد توسط بانکداران موجب بحران اعتباری شده بود
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بانکی از آستانه سقوط، به این جزیره بحران زده اعزام کرد. 

قبرس برای احیای مالیات سپرده بعد از تعطیلی بانک ها  تا روز پنجشنبه تالش می کند5
بانک های قبرس درهای خود را بســتند تا غوغای به وجود آمده برای بیرون 
کشــیدن ســپرده ها به دلیل هرج و مرج ناشی از پیشــنهاد بازخرید و وضع 
مالیات روی حســاب های بانکی را آرام کنند. خشم عمومی از تصمیم درباره 
مالیات ســپرده ها بســیار زیاد بود و صدها معترض با پرچــم ضددولتی به 

خیابان آمدند. 
وقتی مشخص شد دولت پیروز نخواهد بود، رای گیری در مجلس لغو شد. 

بحران منطقه یورو: بحران قبرس با رد مفاد پیشنهاد  بازخرید توسط نمایندگان، عمیق تر شد6
بحران قبرس بــا رد برنامه چالش برانگیز برداشــت 5.8 میلیــارد یورو از 
حســاب های بانکی سپرده گذاران، عمیق تر شــد؛ این حرکت منطقه یورو را 
هرچه بیشتر وارد بحران کرد و انتظار می رفت این کشور بحران زده از روسیه 
تقاضای بودجه احیای خود را بکند. قبرس 24 ساعت فرصت داشت تا پیش 

از بازگشایی بانک ها درباره حل بحران خود تصمیم بگیرد. 

بحران بازخرید قبرس بازارهای سهام را متزلزل کرد بعد از خطر بحران تازه در منطقه یورو به دلیل رد برنامه بازخرید 7
قبرس، ارزش یورو به شــدت سقوط کرد و ســهام نیز ضررهای شدید دید. 
وزرای مالی منطقه یورو خواهان پرداخت 10 درصد ســپرده های بانکی این 
جزیــره در برابر 10 میلیارد دالر یورو وام بازخرید بودند و مردم برای بیرون 

کشیدن سپرده های خود به دستگاه های خودپرداز هجوم آوردند. 

ساعت کاریSport Direct 8: 90 درصد پرسنل با قراردادهای بدون 
افشاگری ســیمون نویل درباره اینکه کل 20 هزار کارمند پاره وقت شرکت 
Sport Direct قراردادهای بدون ســاعت کاری بسته بودند، منجر به خشم 

گســترده شــد، به ویژه اینکه دو هزار کارمند تمام وقت این شرکت قرار بود 
پاداش هایی تا 100 هزار پوند دریافت کنند. در هفته های بعد مشــخص شد 
شرکت های زیادی از این قراردادهای چالش برانگیز استفاده کرده اند که بر 

اساس آنها کارمندان نمی دانستند هر هفته چند ساعت کار می کنند و معموال 
حق درمان یا مرخصی هم نداشتند.

مالی جهانی شده بود؟9 آیا استعمال کوکائین توسط بانکداران موجب بحران 
آیا اســتعمال مواد توســط بانکداران موجب بحران اعتباری شــده بود؟ 
گراینت اندرســون، تحلیلگر سابق مسائل مالی که »به اندازه کافی چهره های 
خمار را هر پنجشنبه شــب در مرکز بانکداری دیده« معتقد است همین طور 
بوده:»غرور، خودخواهی، غفلت و سنگدلی هم سهم داشتند اما معتقدم نادیده 

گرفتن نقش مواد در ایجاد این حباب احمقانه است.«

گرفتار شدن غول شکر بریتانیا در بحران مالیاتی بر اســاس گزارش اکشــن اید، یکی از بزرگ ترین شرکت های 10
چندملیتی بریتانیا که شــاخه های آن شــامل شرک ســیلور اسپون، چای 
توینینگز و نان کینگزمیل می شود، از پرداخت میلیون ها پوند مالیات در یک 

کشور آفریقایی گرفتار سوءتغذیه شدید خودداری کرده بود. 
شعبه تولید شکر شرکت Associated British Foods در زامبیا، که جزو 100 
شــرکت برتر FTSE به شمار می رود، در ســال های 2007 تا 2012 مالیات 

تجاری خود را به دولت این کشور پرداخت نکرده است  

منبع: گاردین

استفاده Aldi از گوشت اسب یکی از جنجالی ترین خبرهای تجاری سال گذشته بود

اعتراض کارمندان اسپورت دایرکت به قراردادهای بدون ساعت کاری
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هیچ نشانی از بهتر شــدن ندارد و اکنون اصالحات درمانی اقتصاد 
اوباما هم در راه اســت و تغییرات بزرگی را به همراه خواهد 
داشت. ســال 2014 دوره رکود خواهد بود که در آن بسیاری از مسائل مهم 
دفاتر کار مشخص می شــود و مدیران به زحمت خواهند افتاد. با بازنشسته 
شدن تعداد زیادی از افراد و کار در خانه برای تعدادی دیگر، مفهوم کار تغییر 
خواهد کرد. با اتکای بیشتر کارفرمایان به اینترنت، روندهای استخدام تغییر 
کرده و عبارت »شهرت و خوشــنامی« برای متخصصان و شرکت ها اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. در ادامه روندهایی برتر در سال 2014 را برای بازار کار 

ایاالت متحده بررسی می کنیم: 

تاثیر خدمات درمان بر محل کار1  
ســایت CNNMoney.com دریافته است 9 اقتصاددان از هر 14 نفر 
معتقدند شرکت ها )در آمریکا( به دلیل قانون درمان سال آینده استخدام را 
کاهش خواهند داد. بر اســاس این اصالحات، کارفرمایانی که 50 کارگر یا 
بیشــتر داشته باشند باید بیمه درمانی مناسب از سال 2015 برای آنها تامین 
کنند. از ســال آینده تجارت های کوچک در صورت خرید بیمه تا 50 درصد 
هزینه های بیمه درمانی را بــه صورت اعتبار دریافــت خواهند کرد. تاثیر 
قانون اصالحات درمانی اوباما باید به صورت دقیق بررسی شود اما بسیاری 
)حداقل جمهوریخواهان و برخی اقتصاددانان( معتقدند شرکت ها برای فرار 
از این جریمه به اخراج کارکنان تمام وقت و اســتخدام پاره وقت روی خواهند 

آورد. 

کار به صورت پاره وقت بسیار معمول خواهد شد2  
یک ســوم آمریکایی ها به صورت پاره وقت، پیمانکار یا مشــاور کار 
می کنند و در شش سال آینده تعداد آنها از کارمندان تمام وقت بیشتر خواهد 
شــد. کارفرمایان برای صرفه جویی به دنبال اســتخدام کارکنان پاره وقت 
هســتند زیرا نیاز به پرداخت مزایا )مثال جریمه بیمه درمانی اوباما( ندارند 
و همچنین به دنبال متخصصانی هســتند که بتواننــد پروژه های تخصصی را 
تکمیل کنند. این گفته همچنین بدان معنی است که متخصصان بیشتری باید 
از خانه به جای دفاتر ســنتی کار کنند و این هم برای شرکت ها صرفه جویی 
است. جدا از دیدگاه عموم مردم به کار در خانه، گالوپ معتقد است زمان کار 

در خانه، درگیری شما با کار بیشتر است. 

فاصله حقوق جنسیتی از بین می رود3  
اوایل امسال گالوپ گزارش داد تنها 24 درصد زنان از دستمزد خود 
راضی هســتند در حالی که این عدد در مردان 32 درصد است. این دیدگاه 
درباره محل کار کلی است اما اخیرا متوجه شده ایم اگر این تفاوت را بر حسب 
نسل های مختلف محاسبه کنید، تفاوت چندانی در دوران های مختلف وجود 
ندارد. بعد از لحاظ کردن تمامی عوامل، تفاوت جنســیتی میان دستمزد سه 
نسل تنها دو تا ســه درصد، و این اختالف نیز برای نســل Y کمتر است. این 
فاصله به صورت کلی رو به کاهش خواهد گذاشــت زیرا 36 درصد نیروی 
کار آمریکا تا سال آینده متعلق به هزاره جدید خواهند بود و این عدد افزایش 

خواهد داشــت. با افزایش تحصیالت زنان و خروج مردان از نیروی کار، این 
فاصله کمتر خواهد شــد. نســل این هزاره خواهان برابری در تمامی جهات 
اســت و می خواهد برخوردی مشابه با زن و مرد داشته باشد. 74 درصد نسل 
این هزاره از ازدواج همجنس ها حمایت می کنند و به همین دلیل است که این 

قانون در اکثر ایاالت تصویب می شود. 

اقتصاد، رشد اشتغال را به تاخیر می اندازد4  
اقتصاد ضربه شــدیدی به نیروی کار زد و هیچ نشــانه روشــنی از 
بهتر شــدن اوضاع در آینده نزدیک وجود ندارد. دفتر بودجه کنگره انتظار 
دارد بیکاری در سال 2014 نیز نزدیک به هشــت درصد باقی بماند و دفتر 
»فرصت نسل« نیز گزارش داده است بیکاری در میان نسل این هزاره 15.9 
درصد خواهد بود. مطالعه جدید میان شــرکت من و PayScale.com نشان 
می دهد نسل این هزاره بیشترین احتمال را برای برگشت به خانه والدین شان 
 11( X دارند در حالی که نسل )به دلیل مشــکالت مالی آغاز کار )28 درصد
درصد( یا نوپاها )پنج درصد( این احتمال را دارند. نیروی کار این هزاره اکنون 
30ســاله و میانگین دستمزد آنها 42000 دالر اســت - که از 26000 دالر 
سال 1980 بیشــتر اســت. میلیون ها نفر از این افراد پس از فارغ التحصیلی 
به خانه والدین شــان برمی گردند و بر اساس گزارش موسسه پو، 36 درصد 
آنها گزینه مســتقل شدن را کنار گذاشته اند. بســیاری از این افراد نهایتا به 
کارآموزی می رسند که امکان اشــتغال تمام وقت آنها را به تاخیر می اندازد. 
کسب مدرک و کارآموزی دیگر داشتن شــغل را تضمین نمی کند و اقتصاد 

باعث کندی ایجاد شغل برای بسیاری از افراد شده است.

بازنشستگی کهنه کارها - تغییر بافت جمعیتی محل کار5  
بســیاری از کهنه کارها در سال بعد بازنشســته خواهند شد و تغییر 

10 روند برتر دفاتر کار سال 2014

همه چیز در گرو خوشنامی 

دان شابل
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زیادی در بافت جمعیتی محل کار به وجــود خواهد آمد. در واقع 18 درصد 
کهنه کارها در پنج ســال آینده بازنشسته شــده اند و 68 درصد متخصصان 
نیروی انســانی می گویند بازنشســتگی کهنه کارها تاثیر زیادی بر محل کار 
خواهد داشــت. ســال آینده نســل این هزاره 36 درصد نیروی کار آمریکا 
را تشــکیل خواهد داد. یکی از بزرگ ترین مشکالت شــرکت ها جایگزینی 
کهنه کارهاســت. آنها باید نســل Y و X را پیش از بازنشســتگی کهنه کارها 
آموزش دهند وگرنه با مشــکالت جدی مواجه خواهند شــد. از سوی دیگر 
فرصت های جدیدی برای جوان ترها ایجاد می شود که وفاداری بیشتری به 

شرکت خود دارند.

کارفرمایان راه های جدیدی برای گزینش داوطلبان 6  
ایجاد می کنند

هر سال درخواست برای شغل رقابتی تر می شود زیرا داوطلبان بیشتری برای 
موقعیت های کمتر مبارزه می کنند. در گذشــته من این را سیاه چاله رزومه ها 
می خواندم و وال اســتریت ژورنــال آن را »فراموشــی رزومه ها« می نامد. 
شرکت ها مخصوصا شــرکت های بزرگ راه های جدیدی برای گزینش پیدا 
می کنند. یکی از آنها اســتفاده از برنامه نیروی انســانی برای کنار گذاشتن 
کسانی است که مدرک دانشــگاهی ندارند. دومین راه استفاده از شبکه های 
اجتماعی برای نظارت بر داوطلبان است. سایت Jobvite.com گزارش داده 
است 94 درصد کارفرمایان از شــبکه های اجتماعی برای استخدام استفاده 
کرده اند و این عدد ســال آینده حدود 100 درصد خواهد شد. شرکت های 
متوسط و کوچک بیشتری هستند که پیش از دادن فرصت مصاحبه، به ردپای 
شــما در اینترنت نگاه می کنند تا ببینند آیا با فرهنگ آن سازمان سازگاری 
دارید یا خیر یا در کنار نام تان نکته منفی ای پیدا می شود. شرکت های بیشتری 
بــرای از بین بردن فاصله مهارتی از امتحان اســتفاده می کننــد. یکی از این 

امتحانات »ارزیابی آموزش دانشــگاهی« است که معیاری هدفمند و معتبر 
برای مهارت های فکری مهم در اختیارتان قرار می دهد.

شرکت های بیشتری از برنامه های سالمتی استفاده می کنند7     
ســالمتی در محل کار یکی از مهم ترین مسائل سال آینده خواهد بود، 
مخصوصا با توجه به اجرایی شــدن قانون درمــان ارزان قیمت. کارفرمایان 
می توانند برای ترغیب به فعالیت های ســالم تر از مشوق و تنبیه مالی استفاده 
کنند. در حال حاضر کارمندانی که ســیگار می کشند به طور میانگین 5800 
دالر در ســال، و کارمندان افســرده نیز ســاالنه 23 میلیارد دالر برای کل 
شــرکت ها از نظر کارآمدی کمتــر هزینه دارنــد. 10.8 درصد نیروی کار 
از افســردگی رنج می برند که ســاالنه 8.7 روز را به دلیل مسائل سالمتی از 
دســت می دهند. شرکت ها می دانند با داشــتن کارمندان سالم تر می توانند 
صرفه جویی بیشــتری کنند و بهره وری را باال ببرند. متخصصان سالم تر در 

محل کار شادترند.

جست وجوی مداوم کار8     
تحقیقات نشــان می دهد مردم همواره به دنبال شــغل و فرصت های 
جدید هستند. مردم دیگر از کارشــان راضی نیستند و حتی پس از یافتن کار 
جدید باز هم به جســت وجو ادامه می دهند. 73 درصد کارمندان مشــکلی 
برای جست وجوی شــغل جدید پیش از ترک کار کنونی ندارند و 48 درصد 
نســل این هزاره می گویند هنگام کار به دنبال شــغل جدید می گردند. دفتر 
آمار کار گزارش داده است مردم در ســنین بین 18 تا 34 سالگی حدود 11 
شــغل مختلف دارند. با ایجاد بازار کار بزرگ تر توسط اینترنت، مردم از این 

هم ناپایدارتر خواهند شد.

بررسی دقیق تر بازگشت سرمایه در دانشگاه ها9    
سال آینده فشار روی دانشگاه ها بســیار بیشتر از سال گذشته خواهد 
شد. دانشــگاه ها به صورت مداوم نرخ شهریه خود را در سال 2014 افزایش 
می دهند و البته میلیاردها وام هم به دانشــجویان برتر داده می شود. به دلیل 
دوره بدون مزد کارآموزی، دانشجویان نمی توانند وام های خود را پس دهند 
و برای زندگی مستقل و فارغ التحصیلی برنامه ریزی کنند )26 میلیون نفر آنها 
در خانه والدین زندگی می کنند(. در مقابل دانشــگاه ها هم باید ارزش خود را 
اثبات کنند و یک راه آن اســت که کارآموزی بدون دستمزد را با پول جبران 
کنند. تهدید دیگر برای دانشگاه ها MOOC است که دوره های رایگان اینترنتی  
عرضه می کنند و افراد از خانه هم می توانند در آن شــرکت کنند. سال آینده 
دانشگاه های بیشتری با هدف کاهش هزینه ها و تنوع بیشتر در دانشجویان به 

دوره های اینترنتی روی خواهند آورد.

خوشنامی برای متخصصان و شرکت ها مهم تر می شود10   
عبارت »شهرت و خوشــنامی« سال آینده توســط کارفرمایان و 
متخصصان تکرار خواهد شــد زیرا مردم بر اســاس آن استخدام می شوند 
و تنها در شــرکت هایی کار می کنند که شــهرت مثبتی داشــته باشند. از 
نظر متخصصان، شــرکت ها اســتخدام خود را بر نتیجه متمرکز می کنند 
و بــرای اجتناب از ریســک، منتظر داوطلب مناســب می ماننــد. آنها به 
دنبال داوطلبی می گردند که شــهرت و پیش زمینه مناســب داشته باشد. 
از دیدگاه متخصصان نیز، داوطلبان شــرکت ها را بر اســاس شهرت شان 
قضاوت می کنند تا دربــاره کار در آنها تصمیم گیری کننــد. مطالعه اخیر 
CareerBuilder نشــان می دهد داوطلبان حاضرند با دستمزد کمتر برای 

شرکت های معتبرتر کار کنند  
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