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هفته داغ اردیبهشت 
»َکشتی به ِگل نشسته است.« این خالصه 
آن چیزی بود که عضو هیات مدیره شرکت 
مخابرات ایران در مجمع عمومی سالیانه 
این شرکت و در جمع ســهامداران گفت؛ 
ســهامدارانی که از ســود پایین مخابرات 
ناراضی بودند و هضم اتفاقات یک ســال 

گذشته برایشان دشوار بود.

رد آموزش،  درد فرهنگ 
مشکل سه ســر دارد. شــرکت ها آن را 
می اندازند گردن آموزش و نظام آموزشی 
قدیمی در دانشــگاه ها. دانشگاه ها خود 
را مســئول تولید علم می بینند و مهارت 
را بر عهده شــرکت ها و صنعت می دانند 
که با دوره های کارآمــوزی باید آن را یاد 

دانشجوها بدهند. 

دوئل عالی ها در زمین مجلس 
سه شــنبه 22 اردیبهشــت نمایندگان 
مجلس بــا اکثریــت آرا تصویب کردند 
طرح حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیار 
وزارت ارتباطات و انحالل شورای عالی 
فنــاوری اطالعات در دســتور کار قرار 
گیرد. این در حالی اســت که اگر قرار بود 
این طرح در نوبت خود بررسی شود، شاید 

به عمر این مجلس نمی رسید. 

نوع مدیریت باعث جزیره ای 
شدن شبکه ها می شود 

برگزاری میزگرد برای بررســی وضعیت 
نظام ســالمت الکترونیکــی کار چندان 
ســاده ای نبود، هماهنگ کــردن زمان 
مدیران بــرای برگزاری یک نشســت 
یک ســاعته از برگزاری جلسه برای گروه 
5+1 ســخت تر بود. این جلسه یک بار لغو 
شد و بار دوم نیز به دلیل مشغله کاری یکی 

از مدعوین قرار بود لغو شود...
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همینسرخوشیمارابس
این ماه طفل سه ساله  سرخوشی است که بازیگوشانه جهان پیرامون خود پیوست 

را با خنده و شــادی کشف می کند و نشانه های آن را می توان در سراسر 
نشــریه ای رو به جوانی دید؛ میزگردی درباره ایده های مرحوم، زندگینامه ای از اصفهان، 
شرکت گردی در سازمانی همنام و رفتن به شمال برای دیدن یک استارت آپ در کنار ده ها 
نوشــتار و گفتار دیگر که طراوت بهار و گرمای تابســتان را با یکدیگر درآمیخته اند. گویی 
این ورق های جوان ســرانجام با گذشت از سال های نخست شان اعتماد و عزت به نفس آن 
را یافته اند که با مخاطب اخت شــوند و سازشــان را کمی به دور از حزن  و به سمت طرب 

کوک کنند. 
 لیکن زیر پوست این سرخوشی چالشی جدید نهفته است؛ بازاری در حال تالطم که دامنه 
جزر و مدهای آن تنها به تغییر محدود نمی شود و به مرز واژگونی نیز رسیده و چند بازتاب 

کوچک آن در گزارش های این شماره از پیوست است.
در ماهی که گذشــت وزیر ارتباطات بر حســب آنچه میان مردم ســاالری ارتباطی و 
پوپولیسم سیاســی در حال نوســان بود، کارت زرد گرفت تا بیش از پیش قضاوت درباره 
عملکرد دولت اعتدال در وزارت ارتباطات دشــوار شــود؛ وزارتخانه ای که حاال وزیرش 
متهم اســت به توســعه داخلی پهنای باند توجه نکرده، معاونش با خطر انحالل شــورای 
ذی ربط مواجه است و ارتباطش با مهم ترین نهاد حکومتی در این زمینه نیز با وجود حضور 

رئیس جمهور در میانه، هر روز بیشتر و بیشتر پرتنش می شود.
در مخابــرات ایران نیز پس لرزه های جــدال میان دولت و فرادولــت همچنان قربانی 
می گیرد و نه تنها بحث بی پایان درباره حقانیت واگذاری بزرگ ترین کارتل ارتباطی کشور 
دوباره زنده شده، بلکه طناب کشی بر سر نرخ، مدیران و مایملک به شدت در جریان است 
و در این میان یکی بر طبل خصوصی ســازی و اقتصاد بازار می کوبد و دیگری در بوق حقوق 
مصرف کننده و نظارت آگاهانه می دمد. پیچیده  شــدن قوانیــن رگوالتوری در حجابی از 

سیاست پشت پرده روز به روز تفکیک خیر از شر در این بازار را دشوارتر از پیش می کند.

اگر فکــر می کنید در این میان برندگان اصلی مردم هســتند، ســخت در اشــتباهید. 
اپراتورهای تلفن همــراه برگرفته از شــکاف های عمیق در فضــای تصمیم گیری کالن 
کشور،  در حال بازآفرینی یک مثلث جدید از قدرت هســتند که تا اینجای کار قربانی آن 
پیام رسان های موبایل بوده اند. هراســی که از دست رفتن رشد در سرویس های مکالمه و 
پیام در دل این جمع افکنده تا حدی جدی شده که اختالفات خونین پیشین شان را فراموش 
کرده اند و حاال با اعمال نفوذ روی بازیگران بین المللــی این حوزه مانند وایبر چه از داخل و 
چه از خارج، به فکر ابداع الگویی هستند که آنها را در راس هرم غذایی این بازار حفظ کند. 

درســت در قعر این هــرم درآمدی جنب و جوشــی فزاینده میان شــرکت های جوان، 
توســعه دهندگان و دانش آموختگان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات پدید آمده که در 
تضادی غریب با جدال های بزرگ صدر قدرت است. انبوهی از جوانان و عالقه مندان حوزه هر 
روز و هر هفته در سراسر ایران گرد یکدیگر جمع می آیند و آرزوهایی را به اشتراک می گذارند 
که در ذات خود به کسب ثروت و شــهرت از این بازار خوش بین هستند. پرونده این شماره 

پیوست شاید هم واقع گرایانه کوشیده است هشداری درباره آتیه این سراب باشد.
 فراموشــی این تحلیل ها و زندگی در قعر بدون توجه بــه آنچه در صدر اتفاق می افتد هر 
چند  در ظاهر حیاتی  سالم تر و حرفه ای متمرکز تر را برای حباب شاد فناوری در کشور رقم 
می زند ولی در عمل زمینه ســازی اســت برای نا امیدی در آینده که چه بسا گناه آن نیز به 

زودی بر گردن همین طفل گریزپا خواهد افتاد.
در چنین میانه پرتب و تابی شاید مســتقل بودن دشوارترین گزینه پیش روی هر رسانه 
تخصصی باشــد که الجرم متهم به قضاوت و جانبداری حتی در حیطه نگارش و خوانش از 
رویدادهای پیرامون خود است. هر گامی از این کودک سرخوش و هر سخن شادی از زبان 
آن می تواند تفسیر و تعبیر به گردیدن دِر پیوست به روی پاشنه ای غیر از در کوچک کوچه 
اول شــود و برای پرهیز از این کژتابی شما تنها پشتوانه پیوســت هستید؛ وگرنه که همین 

سرخوشی ما را بس  

آرش برهمند  
سردبیر

arash@peivast.com



درختهارانجاتدهید

پیوستراازفیدیبوبخوانید

جنابآقایسعیدکریمی
دوستوهمکارگرامی

ایـنمصیبـترابـهجنابعالـیوخانـوادهمحترمتـانتسـلیتمیگوییـم
وازخداونـدمتعـالبـرایآنمرحومـهطلـبمغفـرتوبـرایخانـواده

محترمشـانصبـرجمیـلخواهانیـم.
ماهنامهپیوست

جنابآقایحمیدمصطفوی
قائممقاممحترممدیرعاملشرکتضحیکیش

بانهایتتاسفوتاثر،درگذشتپدرارجمندتانرابهجنابعالیوخانواده
محترمتسلیتعرضمیکنیم.باشدکهروحبلنداینعزیزازدسترفتهدر

بارگاهامنالهیودرجواررحمتشجاویدانبیاساید.
ماهنامهپیوست



17

peivast.com

شماره 24  خرداد 1394  

راهیکهباقیمانده
میان وزارت ارتباطات و شــرکت مخابرات ایران از آن دست اختالف 

دعواهاست که هرچه بگویی به منزله حمایت از یک  طرف تلقی 
می شود. اگر بگویی در کشوری با تورم دو رقمی نمی توان خدمتی را یافت که بیش از 
10 سال با یک قیمت عرضه شود، وزیر می گوید شما طرفدار مردم هستید یا اپراتور؟ 
اگر بگویی چرا بزرگ ترین اپراتور ارتباطاتی خاورمیانه هنوز با روش های قدیمی اداره 

می شود، مخابرات از دست های بسته اش برای انجام تغییرات می گوید.
شاید امروز بسیاری از ناظران مشکل پیش آمده را به  خاطر واگذاری یا نحوه واگذاری 
مخابرات به بخش غیردولتی بدانند. این موضوع شاید بخشی از ماجرا باشد؛ اما قطعًا 
همه آن نیست. نگاهی به وضعیت مهم ترین زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران، به 

خوبی این موضوع را نشان می دهد.
شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت مخابرات 
ایران، تا سال گذشته هیچ نوع افزایشی در تعرفه هایش نداشت. گرچه این شرکت نیز 
بارها اعالم کرده بود به دلیل افزایش هزینه ها باید در تعرفه های خدماتش بازنگری 
شود اما هیچ گاه مانند شرکت مخابرات دچار مشکل نشد. از سوی دیگر حتی اگر تصور 
کنیم سازمان تنظیم مقررات با هر افزایشی در تعرفه های همراه اول موافقت می کند، 
این شــرکت خود تمایل ندارد ارقام دریافتی از مردم را به صورت جدی تغییر دهد. 
دلیل این موضوع هم بسیار واضح است؛ وجود بازیگران قدرتمند دیگر در عرصه تلفن 
همراه، سبب ایجاد رقابت در این بخش شده و یک اپراتور اگر بخواهد نرخ خدماتش را 

ناگهان افزایش دهد، با قهر مردم روبه رو می شود.
در تلفن ثابت متاسفانه از چندین دهه پیش، انحصاری ایجاد شده که در نتیجه آن 
تنها شرکت مخابرات ایران اســت که امروزه در این زمینه فعالیت جدی دارد. این 
انحصار موجب شده مخابرات هم در زمینه توسعه و درآمدزایی، کند عمل کند و هم 

از افزایش تعرفه ها نگرانی نداشته باشد.
توجه به این نکته ضروری است که پیش از غیردولتی شدن شرکت ارتباطات سیار، 
بر اساس قانون سوم برنامه توسعه، آزادســازی در این زمینه انجام شده بود و همراه 
اول زمانی از دولت جدا شد که دو رقیب دیگر در بازار داشت. اما در زمینه تلفن ثابت 
نه تنها رقیبی در کشور وجود ندارد، بلکه به دلیل تغییر فناوری نمی توان انتظار داشت 

در آینده نیز بازیگر دیگری به این عرصه وارد شود.
با توجه به این نکات و دانستن این موضوع که 29 شرکت مخابرات استانی هم اکنون 
زیان ده هستند و در صورت ادامه روند موجود، شرکت مخابرات ایران به صورت کلی 
ورشکست خواهد شد، شاید تنها راه ممکن، تعامل دولت و مخابرات باشد؛ تعاملی که 

نیاز به سعه  صدر دارد و اندکی در نظر گرفتن منافع ملی  

میثم قاسمی  
روزنامه نگار 

ghasemi@peivast.com

سیاسینگاهنکنیم
زمانی که بحث ادغام شــوراها در دولت از 

اول محمود احمدی نژاد مطرح شد، بحث 
ادغام شوراهای فناوری اطالعات نیز به تبع آن 
داغ شــد. هر چند آن زمان کارشناسان حوزه 
معتقد بودند هدف و منظور، ادغام شــوراهای 
دیگر بود اما باد ادغام باالخره در شوراهای فاوا 
نیز  وزید.  در آن زمان کارشناسان حوزه چون 
همگان با تصمیم ناگهانی رئیس جمهور مخالف 
بودند، به تحلیل کارشناسی برخاستند و با اینکه 
همه آنــان با ادغام موافــق بودند و می گفتند 
تمامی این شــوراها می تواند در دل یک شورا 
خالصه شــود؛ اما با آن رویکرد  نیز مخالفت 
می کردند و بر آن ایــراد قانونی می گرفتند و 
می گفتند خاســتگاه تشــکیل هر کدام از این 

شوراها با دیگری متفاوت است . 
تشــکیل شــورای عالی فضای مجازی نیز 
موجب شــد بار دیگر بحث ادغام شــوراها 
مطرح شود. برخی از کارشناسان معتقد بودند 
تشکیل شــورای عالی فضای مجازی و تجمیع 
وظایف سیاســتگذاری ذیل این شــورا عماًل 
شوراهای عالی دیگر را زیرمجموعه خود قرار 
می دهد؛ اما در همان زمان قرار شــد دبیرخانه 
شــوراها مانند بازوهای اجرایی شورای عالی 
فضای مجازی عمل کنند.  حــال که بار دیگر 
مساله ادغام شوراها آن هم فقط شورای عالی 
فناوری اطالعات و ارتباطات با شــورای عالی 
فضای مجازی مطرح شده  اســت، این سوال 
مطرح می شود که باقی شــوراهای این حوزه 
یعنی شورای عالی اطالع رسانی و شورای عالی 
انفورماتیک همچنان باید باقی بمانند؟ آنان به 

وظایف شان به خوبی عمل می کنند؟
هر گاه بحث ادغام شــوراها مطرح می شود، 

شائبه عملکرد سیاســی نیز پیش می آید. در 
زمینه ادغام شوراها تاکنون نظر کارشناسی داده 
نشده  اســت. هر از چند گاهی به دلیل اختالف 
نظرهای سیاسی مطرح شــده برخی تصمیم 
می گیرند شورایی را در دل شورای دیگر حذف 
کنند؛ بدون اینکه کارشناسان این حوزه را گرد 

هم آورند و با آنان به نتیجه مشترکی برسند.
اگر به مقایســه اجمالی شــوراها بپردازیم، 
خیلی ساده مشخص می شود به غیر از شورای 
عالی فضای مجازی که جلسات آن به صورت 
مرتب برگزار می شــود، جلسات هیچ کدام از 
شوراهای عالی دیگر برگزار نشده است و تمامی 
آنها در حد یک دبیرخانــه فعالیت کرده اند.  
اگر بخواهیم بــه صورت جامع به موضوع نگاه 
کنیم، اصل این اســت که تمامی این شــوراها 
قابلیت ادغام شدن را دارند. همه آنها می توانند 
در زیرمجموعه شــورای عالی فضای مجازی 
ادغام شــوند و دبیرخانه هر کــدام از آنها در 
زیرمجموعه خاصی مانند وزارتخانه، سازمان 
نظام صنفی رایانه ای یا شــورای عالی فضای 
مجازی ادغام شود. اما اگر قرار است تصمیمی 
گرفته شــود باید برای تمام شوراهای عالی در 
این حوزه اتخاذ شــود، چرا که هیچ  کدام از آنها 
طی سال های گذشته اقدام چشمگیری انجام 

نداده اند که نیاز به حضورشان حس شود. 
اما مهم تر از تمامی این موارد این اســت که 
برای یک تصمیم در حد کالن باید گرایش های 
سیاسی کنار گذاشته شــود و به منافع کشور 
اندیشیده شــود؛ زیرا فقط در این حالت است 
که تصمیم برنامه ریزان بلندمدت خواهد بود، 
در غیر این صورت عمر هر تصمیم حداکثر به 

اندازه عمر عملکردی تصمیم سازان است  

مهرک محمودی  
دبیر تحریریه 

mehrak@peivast.com

0919تماسبگیرید برایاشتراکبا9990454

شوید مشترک
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حدود 9 ماه پیش گروهــی در نرم افزار موبایلی 
واتــس آپ تشــکیل داده بودیم که متشــکل از 
دوستانی می شــد که با آنها به سفر، کوهنوردی و 
برنامه های تفریحی می رفتیم. اسم گروه را ققنوس 
گذاشتیم. دوستانی از پیش همراه بودند و دوستانی 
هم اضافه شــدند. در ابتدا این گــروه را به منظور 
تسریع و تســهیل برنامه هایی که قصد اجرای آنها 
را داشتیم، تشکیل دادیم ولی کم کم به محفلی برای 
شب نشینی ها و روزنشینی های موبایلی تبدیل شد و 
در کنار آن یک صمیمیت مجازی میان برخی افراد 
گروه ایجاد کرد؛ صمیمیتی کــه تنها خود را در آن 
گروه، به صورت مجازی نشان می داد نه در فضای 
واقعی. دیگر بچه ها عادت کرده بودند هر روز به این 
گروه سر بزنند و اگر حرفی هم برای گفتن نداشتند 
با قرار دادن جمالت قصار و بعضاً لطیفه  حضور خود 
را اعالم کنند. اما این تمام داستان نبود. گروهی که 
روزی برای برنامه های طبیعت گردی و تفریحی و 
تشکیل گعده  و دورهمی های حضوری تشکیل شده 
بود، کم کم رســالت خود را فراموش و راهش را از 
خواسته ســازندگانش جدا کرد؛ تا جایی که میزان 
دورهمی ها و برنامه هایی که گروه برای آنها تشکیل 
شــده بود، طی دو ماه نزدیک به صفر شد. خالصه 
کنم، طی فرآیندی تصمیم به حذف گروه گرفتیم 
و از آنجایی که معیار اصلــی روابط افراد در فضای 
حضوری شکل گرفته بود، گروه را غیرفعال کردیم 
و تعبیر برخی بچه ها به گونه ای بود که انگار روابط 
دوستی پایان یافته است؛ اما سفری به »الموت« که 
برنامه اش را برای هفته بعد تنظیم کردیم، همه این 

تصورات را باطل کرد.
این پدیده همان موضوعی است که نیل پستمن 
در کتاب خــود از آن با نام »تکنوپولی« یاد می کند. 
تکنوپولی کــه از ترکیــب دو واژه »تکنولوژی« و 
»مونوپولی« ساخته شده بیان کننده سلطه بالمنازع 
و حکومت تمام عیــار »تکنولــوژی« بر فرهنگ 
جوامع بشری است. تکنولوژی که به دست انسان 
برای پیشــرفت و تعالی او ساخته شده  است، گاه به 
موجودی تبدیل می شود که نه تنها این مهم را فراهم 
نمی آورد بلکه بشر را از مسیری که در جهت تعالی 
برای خود تعریف کرده، کاماًل منحرف می کند و بر 

او خدایی می کند  

ققنوسوشبنشینیهای
موبایلی

مسعود شفیعی برزی  
روزنامه نگار

shafiee@peivast.com
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در یک نگاه

70000000
مهر: وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
گفت:»تعداد مرســوالت پستی در سال ۹۳ 
نسبت به سال ۹2، هفتاد میلیون عدد افزایش 
داشــته اســت.« او در این راســتا، خواستار 
بومی سازی خدمات پستی با مطالعه تطبیقی 

این خدمات در سایر کشورها شد.

20000
مهر: وحیــد صدوقی مدیرعامــل همراه 
اول گفت:»بر اســاس آخریــن آمارها، 20 
هزار مشــترک در پایگاه داده همــراه اول، 
فاقد کد ملی هســتند که بعد از بارها اخطار 
و ارسال پیامک، ســیم کارت این مشترکان 
قطع ارتباط شــده اســت.« او با بیــان اینکه 
بسیاری از مشترکان پس از دریافت پیامک 
نســبت به اعالم هویــت و ارائــه مدارک 
اقدام کرده اند، اظهار داشــت:»مطابقت کد 
ملی های اعالم شــده با مدارک مشترکان در 

حال انجام است.«

4500
مهر: شــرکت مخابــرات ایــران اعالم 
کرد:»در پــی اجرای مصوبــه مجلس برای 
پرداخت حــق بیمه کارگــزاران مخابرات 
روســتایی، بــا 4500 کارگــزار مخابرات 

روستایی قرارداد منعقد شده است.« 

50000000
مدیرعامل اپراتور ســوم ارتباطی کشــور 
از ممانعت های متعدد شــهروندان از نصب 
تجهیزات مخابراتی خبر داد. صدری در پاسخ 
به این ســوال که به  طور متوسط اجاره محل  
نصب دکل  مخابراتی چقدر است، گفت:»این 
رقم بسته به میزان مورد تایید کارشناس بین 

۳0 تا 50 میلیون تومان است.«

از مردم عذرخواهی می کنم
1 کاظم ابراهیمی صدرآبادی، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران

فارس: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت:»متاسفانه هم اکنون به دلیل کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت تقریباً متوقف شده است 
و از این بابت از مردم عذر می خواهیم.« او عمده مشکل مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت را درآمد پایین دانست و افزود:»با تصویب 
تعرفه های جدید تلفن ثابت باید بتوانیم درآمد بهتری کسب کنیم و از محل درآمدها توسعه در شبکه کابل، سیستم انتقال و تجهیزات 

سوئیچ را انجام دهیم که ضعف درآمدی باعث متوقف شدن توسعه نشود و در هیچ جا متقاضی در صف دریافت تلفن ثابت نبینیم.« 

حداقل یک اپراتور آنتن می دهد
2 علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

فارس: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:»پس از 10 ماه از آغاز اجرای رومینگ ملی موبایل، هم اکنون در هر نقطه 
از کشور حداقل یک اپراتور موبایل آنتن دارد. در مراحل بعدی نیز رومینگ دیتای 3G و 4G فعال خواهد شد.« او هدف از اجرای 
رومینگ ملی را پوشش همگانی سراسر کشور توسط سه اپراتور دانست و افزود:»هم اکنون نیز در هر جا که توان سیگنال ارسالی 
از ســوی اپراتور افت کند و کمتر از میزان قابل قبول باشد، سیم کارت مشــترک به صورت اتوماتیک به سمت اپراتور با توان 

ارسالی قوی تر سوئیچ می شود.« در حال حاضر رومینگ ملی در بخش مکالمه و دیتای نسل دو برقرار است. 

باید به هاب پستی توجه کرد
3 برات قنبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

فارس: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:»باید به توســعه داخلی و خارجی پست در اهداف برنامه ششم توسعه 
توجه کرد و الزم است برنامه مدونی برای تبدیل ایران به هاب پستی منطقه تدوین شود.« قنبری از برنامه های وزارت ارتباطات 
برای ارتقای پســت در کشور خبر داد و افزود:»تبدیل شــدن ایران به هاب پســتی منطقه و نیز نوآوری و یکپارچگی در ارائه 
خدمات پستی به عنوان اهداف مد نظر در برنامه ششم توسعه در بخش پست کشور است و ارتباط با کشورهای منطقه و تبدیل 

شدن به هاب پستی منطقه از جمله مواردی بوده که الزم است در برنامه ششم توسعه به آن توجه شود.«

من از فیس بوک استفاده می کنم
4 علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تســنیم: علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:»من به عنوان یک شهروند عادی از فیس بوک استفاده می کنم تا کسانی 
که به هیچ وجه من الوجوهی نمی توانند با یک وزیر ارتباط برقرار کنند، درخواســت ها و مشــکالت خود را از این طریق با من در 
جریان بگذارند. بسیاری از فیلمسازها، هنرمندان، افراد اهل کتاب و اهل قلم و مردم عادی نیز از این طریق با من در ارتباطند.« 

43 2 1
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دولت باید هر شش ماه به شورا 
گزارش دهد

فارس: دبیر شــورای عالی فضــای مجازی 
کشور مصوبات بیســت و دومین جلسه این 
شــورا را در خصوص »راهکارهای توســعه 
صادرات نرم افزار« و »طرح جامع توســعه 
فضای مجازی ســالم، مفیــد و ایمن« ابالغ 
کرد. در اجرای مصوبه راهکارهای توســعه 
صادرات نرم افزار دولت مکلف شــده برای 
تشــویق تولید نرم افزار، تســهیل صادرات 
نرم افزار و خدمات مهندســی و رفع موانع و 
ارائه آموزش های الزم در این زمینه اقدامات 
الزم را به عمل آورد و نتیجه آن را در هر شش 
ماه به شــورای عالی فضای مجازی کشــور 

گزارش دهد.

ترانزیت بین الملل سه برابر شد
تسنیم: شــرکت ارتباطات زیرساخت اعالم 
کرد:»طــی ســال گذشــته )۹۳( ترانزیت 
بین الملــل از 750 لینــک  STM1 به 2۳50 
لینک رسید که رشدی ســه برابری را نشان 
می دهد. این میزان توســعه از طریق مسیر 
پروژه  EPEG در مسیر شمال - جنوب و پروژه 
»اوج« در مسیر عراق - ارمنستان امکان پذیر 
شــده اســت.« ظرفیت های یادشده  توسط 
شرکت ارتباطات زیرســاخت توسط شبکه 
فیبر نوری کشــورمان جابه جــا و از طریق 
درگاه های بین الملل به کشور متقاضی تحویل 
داده می شود؛ این ظرفیت تنها شامل اینترنت 

نیست و ممکن است شامل voice نیز باشد.

فیلترینگ سایت های فاقد مجوز 
توسط وزارت ارشاد قانونی است

ایسنا: هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان 
عدالت اداری شــکایت دبیر کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه به خواســته ابطال 
تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی 
بر فیلترینگ سایت های فاقد مجوز را رد کرد. 

رتبه بندی شرکت های ADSL اعالم شد
ایســنا: معاون نظــارت و اعمــال مقررات 
اپراتورهای  رگوالتوری گفت:»رتبه بنــدی 
ارائه دهنده ADSL انجام شــده است. در این 
ارزیابی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات، 
رتبه چهارم، شــرکت های مخابرات ایران و 
عصر انتقال داده ها به طور مشترک رتبه پنجم و 
شرکت های نداگستر صبا، داده پردازی فن آوا، 
انتقال داده هــای رهام داتک و الیزر به ترتیب 

رتبه های ششم تا نهم را کسب کردند.«

باید کارخانجات مخابراتی را هم واگذار می کردیم
5 رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  

تسنیم: رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت:»در خصوص مشکل کارگزاران مخابراتی 
هفته جلســاتی داشــتیم و با توجه به اینکه گمان می کردیم کارگزاران مخابراتی احســاس ناراحتی می کنند، سعی در برآورده 
کردن خواسته های آنها داشتیم. در سفری به شیراز متوجه شدم کارخانجات مخابراتی ما که روزی در رتبه چهارم دنیا بود، در 
وضعیت آشفته ای به سر می برد؛ همان جا با خود فکر کردم کاش همان روز که مخابرات را واگذار کردیم کارخانجات مخابراتی 

و در ارتباط با آن را هم واگذار می کردیم که اکنون به این وضعیت بر نخوریم.«

ارائه خدمات متمرکز نیست
6 محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور

تســنیم: محمد شــریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:»هم اکنون 10 درصد از خدمات دولتی به واســطه دفاتر 
پیشخوان دولت ارائه می شود اما یکی از نواقص چنین موضوعی این است که تمامی خدمات قابل ارائه در دفاتر صورت نمی گیرد 
و حضور پلیس +10، دفاتر پستی و برخی مراکز خارج شعب بانک ها و دیگر بخش ها موجب عدم تمرکز خدمت رسانی به شکل 
یکپارچه شده است. این موضوع باید در مصوبه هیات وزیران اصالح شود تا تمامی خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان به این 

دفاتر واگذار شود.« 

 تعرفه ها یعنی فاتحه برای ارتباطات
7 سید مصطفی سید هاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران 

فارس: سید مصطفی سیدهاشــمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت:»پنج سال است می گوییم تعرفه های تلفن 
ثابت با وضعیت موجود به معنی فاتحه فرســتادن بر صنعت ارتباطات است. عالوه بر این، ابالغی با عنوان اجرای هم کدی به ما 
دادند که مخابرات با همه توان آن را انجام داد و اجرای هم کدی 280 میلیارد تومان به مخابرات خســارت وارد کرد.« او ادامه 

داد:»از این رو چند پیشنهاد برای تغییر تعرفه تلفن ثابت آماده کرده ایم که امیدواریم محقق شود.«

سود توزیع کنند، تعرفه افزایش نمی یابد
8 محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 

فارس: محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:»پیش از این به مخابرات قول داده بودیم چنانچه بسته پیشنهادی برای 
توسعه ارائه دهد و توزیع سود شرکت را پایین بیاورد، سعی می کنیم با وجود محدودیت های دولت در زمینه افزایش تعرفه، مجوز دولت 

را برای افزایش نرخ های مخابراتی بگیریم اما اگر قرار نباشد توسعه ای داده شود، به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه نخواهیم داشت.«
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نیم نگاه

20 اردیبهشت: 11 عنوان کتاب در حوزه 
اخالق فناوری عرضه شد

۸  اردیبهشت: 1۳۵ میلیارد تومان از بدهی ها پرداخت شد
عنــوان عنوان کتاب در حــوزه اخالق فنــاوری اطالعات در یازده 

راســتای تنظیم ســند اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات از 
سوی دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی 
و عرضه شد.  به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی، 
این دبیرخانه که مسئولیت ســاماندهی محتوا در فضای مجازی را بر عهده 
دارد، اولویت توجه به مســائل اخالقی در این عرصه را بازشناخت و در همین 
راستا پروژه »مســائل اخالقی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات« را به 
گروه اخالق دانشگاه قم واگذار کرد تا پژوهشگران و اندیشمندان متخصص 

در این زمینه نخستین گام ها را برای پژوهش در این زمینه بردارند.
در همین راســتا 11 عنوان کتاب با موضوع اخــالق و فناوری اطالعات و 

ارتباطات منتشر و در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب عرضه شد.
 فهرســت کتاب های منتشرشــده شــامل »مســائل اخالق در فناوری 
اطالعات در روایات اســالمی«، »بــه دنیای مجازی خــوش آمدید«، »با 
فرزندان مان در دنیای مجازی«، »ماجرای علی و راینی«، »مســائل اخالقی 
و اجتماعی در عصر ارتباطات«، »مآخذشناســی اخالق فناوری اطالعات و 
ارتباطات«، »اخالق فناوری اطالعات از آغاز تا امروز«، »واژه نامه تخصصی 
اخالق فنــاوری اطالعات و رایانش«، »اخالق رایانه، تجزیه و تحلیل فناوری 
اطالعات«، »سه کتاب در ســه مقاله، گزارشــی از آثار برجسته در زمینه 
اخــالق فناوری اطالعــات« و »منشــورهای اخالقی در عرصــه فناوری 

اطالعات و ارتباطات« است  

11 اردیبهشت: برگزاری سومین دوره مسابقات بیان
ایرانــی و 20 نفر غیرایرانی در هتل پارســیان آزادی گرد هم چهل  

آمدند تا خود را با مســائل ســختی آمیخته بــا ریاضی، علوم 
کامپیوتر و الگوریتم به چالش بکشــند.  دور اول این مسابقات در سال ۹0 با 
حضور 2700 شرکت کننده ایرانی برگزار شد اما دور دوم در سال ۹1 ضمن 
یک پیشرفت چشمگیر با حضور 4۹10 شرکت کننده از 54 کشور تبدیل به 
یک رویداد مهم برای جامعه برنامه نویســی ایرانی شد. در دور دوم  1728 
شــرکت کننده ایرانی و ۳182 شــرکت کننده خارجی به صورت اینترنتی و 
حضوری با هم رقابت کردند. شرکت بیان بعد از برگزاری موفق دور دوم در 

سطح جهانی، دور سوم مسابقه را نیز به صورت بین المللی برگزار کرد.
دور ســوم مســابقات برنامه نویســی از مهرماه ۹۳ با حضور 102۶۶ 
شــرکت کننده از 10۳ کشــور جهان آغاز به کار کرد و در نهایت پس از 
برگزاری شــش مرحله مســابقه فینال آن در اردیبهشت ۹4 برگزار شد. 
شــرکت کنندگان از ۳۹ کشــور اروپایی ۳4 کشور آســیایی 15 کشور از 
قاره آمریکا، 14 کشــور آفریقایی و دو کشــور از اقیانوسیه، در رقابت های 
مقدماتی این دوره از مســابقات شرکت داشــتند. در پایان این مسابقات 
»اوگنی کاپون« برنامه نویس روس موفق شــد با اختالف چشــمگیری با 
امتیاز 57۶7 نفر اول شود و بعد از او علی حقانی با امتیاز 2۹10 نفر دوم شد.  
علی قدیری مدیرعامل شــرکت بیان بیش از هر چیز از پوشش خبری صدا 
و سیما و ســنگ اندازی نهادهای دیگر گله داشت. صدا و سیما دور اول این 
مسابقات را بدون اســم و دور دوم را به عنوان مسابقه ای تحت نظر وزارت 

ارشاد معرفی کرد  

میلیارد تومان از مجموع بدهی 14۶ میلیارد تومانی پرداخت شــده اســت. مدیرعامل 1۳5 
پســت با بیان این مطلب گفت:»با انضباط مالی که در پست ایجاد شد، توانستیم با کلیه 

استان ها تسویه  حساب کنیم و فقط یک بدهی بین المللی از مجموع بدهی ها باقی مانده است.«
حسین مهری در همایش سراسری مدیران پستی، نرخ رشد مرسوالت پستی را به لحاظ وزن و حجم 

28 درصد عنوان کرد و افزود:»در مجموع 12/5 درصد رشد ترافیک پستی داشته ایم.«
او به افزایش 45/۳ درصدی رشــد درآمد اشــاره کرد و اظهار کرد:»تفاوت درآمد در سال ۹۳ به 
نسبت سال ۹2، 1۹80 میلیارد ریال بود که با توجه به کاهش 10 درصدی نیروی انسانی، این موضوع 

موجب شد توجه بیشتری به معیشت همکاران داشته باشیم.«
مهری با ذکر اینکه در برخی بخش های پســت، تورم نیرو وجود داشــت، گفت:»151۳ نفر تا پایان 
فروردین ماه امســال کاهش نیرو داشــتیم که حدود 1100 نفر فقط برای سال قبل بوده است و طرح 
جامع نیروی انســانی را با کمک مشاوران برای افق 1404 با توجه به رویکرد های جدید پست طراحی 
کردیم.« وزیر ارتباطات در این همایش گفت:»در سال 1۳۹۳ شرکت پست حدود ۶00 میلیارد تومان 
درآمد داشت که البته این رقم می تواند طی مدت زمان کوتاهی به میزان 10 برابر افزایش یابد.« واعظی 
راه اندازی پست هوشمند را اولویت اول شرکت پست دانست و افزود:»پست می تواند با بهره گیری از 

فناوری اطالعات سرویس های خود را گسترش دهد و شبکه جدید پستی راه اندازی شود.«  

۸
اردیبهشت

20
اردیبهشت

11
اردیبهشت
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2۸ اردیبهشت: بازار فعلی آی سی تی 20 
هزار میلیارد تومان است 

19 اردیبهشت: فناپ جایگزین فرانسوی ها شد

اول رئیس جمهــور در مراســم پنجمیــن جشــنواره فاوا معاون 
گفت:»دولت نیازمند تقویــت بنیان های ارتباطی با جامعه 
و نخبگان است.« اسحاق جهانگیری با اشــاره به گزارش وزیر ارتباطات در 
این جشــنواره گفت:»این گزارش نشان داد وزارتخانه ای که عده ای به دنبال 
تعطیلی یا ادغــام آن بودند، به یک وزارتخانه پرکار تبدیل شــده و به دنبال 

تحقق وعده های رئیس جمهور و انتظارات مردم است.«
وزیر ارتباطات طی سخنرانی خود در این جشنواره با بیان اینکه در یک سال 
گذشته پهنای باند چهار برابر افزایش داشته گفت:»در حال حاضر بیش از27 
میلیون و 500 هزار نفر از گوشــی های هوشمند استفاده می کنند و طی دو سال 
گذشته تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت خانگی از ۳/۳ میلیون به حدود ۹ 
میلیون نفر رسیده که به همین تعداد هم مشترک اینترنت همراه وجود دارد.«

وزیر با بیان اینکه بازار فعلی آی ســی تی 20 هزار میلیارد تومان است، ابراز 
امیدواری کرد که این بازار به ۶0 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

واعظی بــا تاکید بر حمایت از شــرکت های دانش بنیــان افزود:»جهت 
حمایت از تولید و پژوهش داخلی در سال گذشته ۹0 میلیارد تومان وام وجوه 
اداره شده اختصاص داده شد که بخش قابل توجهی از آن هزینه شد و در سال 

جاری نیز 120 میلیارد تومان به این بخش کمک می شود.«
واعظی از عزم جدی وزارتخانه ارتباطات در ایجاد اشــتغال دانش پایه در 
کشور خبر داد و گفت:»ســال جدید با صدور هفت تا هشت پروانه جدید به 
ایجاد حدود 100 هزار شغل کمک می شود.« وزیر ارتباطات اعالم کرد: قرار 
نیست انحصار دولت بر مخابرات شکسته شده و انحصار دیگری حاکم شود.

محمود واعظی در این زمینه عنوان کرد: » در گذشته نیز اعالم کرده ایم به 
دنبال این نیستیم که مخابرات به دولت بازگردانده شود بلکه به دنبال اصالح 
روند خصوصی سازی این شرکت هستیم چرا که مطالعات همکاران ما گویای 
آن است که در کشــور های مختلف واگذاری مخابرات به این صورت بوده 
که کابل های زیرزمینی و ابزار هایــی که زیر زمین قرار دارد و نمی توان برای 
دسترســی به آنها هر روز خیابان ها را کنــد، در اختیار یک بخش خاص قرار 

نگرفته است.«
او افزود: »اکنون نیز نظر ما این اســت که اختیار ایــن بخش ها نه برعهده 
دولت بلکه برعهده کنسرسیومی متشکل از شرکت های مختلف فعال در این 

بخش قرار گیرد.«  

2۴ اردیبهشت: مجمع مخابرات بدون حضور 
نمایندگان دولت برگزار شد

ســهام این شــرکت مبلغ 400 ریــال و پاداش هیــات مدیره سود 
مخابرات نیز به طور ساالنه 500 میلیون ریال تعیین شد و بر این 
نکته تاکید شــد که این مبلغ به افراد حقیقی واگذار نشده و به شخصیت های 

حقوقی تعلق می گیرد.
همچنین زمان پرداخت سود سهامداران این شــرکت تیرماه سال جاری 
اعالم و از ســهامداران خواسته شد 50 درصد ســود خود را دریافت کنند و 
مابقی آن را برای سرمایه گذاری باقی بگذارند که البته این نکته هم تذکر داده 

شد که اجرای این پیشنهاد حالت اختیاری دارد  

دوجانبه میان فناپ و شــرکت فاوانفت برای همکاری در حوزه نفت و انرژی، تفاهم نامه  
به امضای مدیران عامل دو شــرکت رسید. جوانمردی مدیرعامل فناپ در 
خصوص بندهای این تفاهم نامه گفت:»ما بر پنج الی شــش ســرفصل متمرکز هستیم که در این بین 
می توان به دو دسته عمومی آن اشاره کرد؛ یک دسته موضوعی است که حوزه های مختلف مثل نفت 
به خدمات عمومی و ICT احتیاج دارد و ســعی می کنیم با همکاری فاوانفت به مسائلی چون پرداخت، 
ســالمت و غیره ورود کنیم.« او با اشاره به شــروع مذاکرات از چند ماه گذشته و ارتباط کارشناسان 
این دو مجموعه افزود:»درست است تفاهم نامه امروز به امضا می رسد اما حجم فعالیت هایی که در 
دو طرف تعریف و در گروه های کارشناسی روی آنها کار شده، حداقل در پنج الی شش حوزه سنگین 
کاری اســت و تاکنون فعالیت های مشــترکی پیش رفته که انشــاءاهلل بتوانیم در سال ۹4 با کمک 
مجموعه فاوانفت شاهد نتایج این تفاهم نامه باشیم.« در ادامه سید هادی هندی مدیرعامل شرکت 
فاوانفت گفت:»ما پیشــتر، از یک شرکت فرانسوی به عنوان مشــاور بهره  گرفته ایم اما خوشحالیم 
امروز یک مشاور توانمند ایرانی نیز به جمع همکاران ما اضافه می شود که اعتبار و خوشنامی شرکت 

فناپ عامل مهمی در این زمینه بوده است.«
او افزود:»شــاید فرهنگ استفاده از بســیاری از خدمات حوزه فناوری اطالعات در صنعت نفت 

نبوده است اما به تدریج این نیاز حس می شود.«  
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»َکشــتی به ِگل نشسته اســت.« این خالصه آن 
چیزی بود که عضو هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران در مجمع عمومی ســالیانه این شرکت و در 
جمع سهامداران گفت؛ ســهامدارانی که از سود 
پایین مخابرات ناراضی بودند و هضم اتفاقات یک 

سال گذشته برایشان دشوار بود.
سوال پشت ســوال. اعتراض پشت اعتراض. در 
مجمع سالیانه صدای سهامداران خرد آن قدر باال 
رفت که به فریاد رسید. آن هم در روزی که تنها دو 
نفر از اعضای هیات رئیسه در سالن حضور داشتند. 
نه مدیرعاملی بود که از عملکرد خود دفاع کند و نه 
رئیس هیات مدیره ای که مانند همیشه دعواها را به 
نفع خود تمام کند. نه نماینده سهام دولت- که اتفاقًا 
عضو  کمیسیون ســازمان تنظیم مقررات است- 
حضور داشــت تا غائله تعرفه ها و اینترکانکشن را 
فیصله دهد و نه سود باالیی قرار بود بین سهامداران 

تقسیم شود که همه را ساکت کند.
تنها پنج روز پس از برکناری ناگهانی مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران، مجمع عمومی سالیانه 
سهامداران این شــرکت برگزار شد و همان گونه 
که انتظار می رفت، حاشــیه ها بر متن غلبه داشتند. 
گرچه سعی شــده بود این حاشیه ها دیده نشوند اما 

توفیقی حاصل نشد.

برکناری سنگالی
بیست و دوم آذر 1۳8۹ وزیر امور خارجه ایران که 
برای ابالغ پیام رئیس دولت به ســنگال رفته بود، 
حین مذاکره با رئیس جمهور ســنگال مطلع شد از 
سمت خود عزل شده است. این اتفاق آنچنان عجیب 
و در عرف دیپلماتک توهین آمیز بود که تا مدت ها 
بر سر زبان مردم کوچه و بازار باقی ماند. حدود چهار 
سال و پنج ماه بعد، کســانی که شرکت مخابرات 
ایران را از دولــت احمدی نژاد خریــده بودند، با 

مدیرعامل خود چنین کاری کردند.
1۹ اردیبهشــت 1۳۹4 حدود ساعت 11 صبح، 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با چند تن از 
معاونان خود در جلســه بود که تلفنی از او خواسته 
شــد به اتاق رئیس هیات مدیره برود. حاضران در 
جلسه نمی دانستند کاظم ابراهیمی صدرآبادی به 
کجا می رود اما می دانســتند موضوع مهمی پیش 
آمده است. تا پیش از آن سابقه نداشت ابراهیمی در 
میان جلسه اتاق را ترک کند. لحظاتی بعد او دوباره به 

اتاق بازگشت و سخنانش را ادامه داد. اما در این میان 
اتفاقی رخ داده بود که حتی مدیرعامل نمی توانست 

آن را هضم کند.
هنوز ظهر نشده بود که خبری تعجب برانگیز در 
میان مدیران رده باالی مخابــرات دهان به دهان 
می گشــت. مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران، 
کمتر از ۹ ماه پس از انتصاب به این ســمت، برکنار 
شده اســت؛ آن هم تنها پنج روز مانده به برگزاری 
مجمع ساالنه سهامداران که علی القاعده مدیرعامل 

باید آنجا گزارش عملکرد خود را ارائه دهد.
ساعت 14 همان روز مراسم تودیع و معارفه نیز 
برگزار و »سید اسداهلل دهناد«1 به عنوان سرپرست 
شرکت منصوب شــد. مدیرعامل کوچک ترین 
اســتان ایران )قم( که شــاید به اندازه یک مرکز 
مخابراتی تهران نباشــد، حاال مسئول نظم دهی به 
شرکتی شــده است که مشــکالت و حاشیه های 

فراوان احاطه اش کرده اند.
اما عجیب تر از این انتصــاب، آن برکناری بود. 
کاظم ابراهیمی صدرآبادی که ســال ها قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایران بــود، تنها 
هشت ماه و 27 روز بر صندلی مدیرعاملی تکیه زد و 
کوتاه ترین عمر مدیرعاملی از زمان خصوصی سازی 
مخابرات را به نام خود ثبت کرد. آن هم زمانی که به 
نظر می رسید قرار است از حضور مردی با اخالق و 

ارتباطات ابراهیمی استفاده شود.

انتصاب تعاملی
شاید روی کار آمدن دولت یازدهم با ترکیب فعلی، 
بدترین خبر برای مالکان شــرکت مخابرات ایران 
بود. سال ۹2 پس از هشت سال، نوبنیادی ها وزارت 
ارتباطات را به کســانی تحویل دادند که هم سابقه 
مخابراتی داشــتند و هم منتقدان اصلی واگذاری 
مخابرات به شــکل کنونی بودند. تیره روزی های 
مخابرات دقیقــاً از روز معارفه وزیــر جدید آغاز 
شــد. محمود واعظی در اولین اقدام، جلوی افزایش 
تعرفه های تلفــن را گرفت تا نشــان دهد روزگار 

سختی در پیش است.
در ماه هــای بعد، کمتر هفته ای بــود که وزیر از 
مخابــرات و زیرمجموعه هایش انتقــاد نکند و در 
مقابــل، مخابراتی ها نیز با تمام تــوان از خود دفاع 
می کردند. مظفــر پوررنجبر و محمــود واعظی، 
دو دوســت قدیمی حــاال رودرروی یکدیگر قرار 

گرفته بودند. زبــان تند پوررنجبر و رک گویی های 
سیدهاشــمی )رئیس هیات مدیره مخابرات(، در 
برابر آشتی ناپذیری واعظی کار را به جایی رسانده 
بود که دیگر از دست کسی کاری برنمی آمد. اما به 
خوبی مشخص بود این روند نمی تواند در درازمدت 
ادامه یابد و در این جنگ فرسایشــی سرانجام یک 
طرف کوتاه خواهــد آمد. حدود یک ســال بعد، 
پیش بینی ها محقق شــد و مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران جای خــود را به قائم مقامش داد تا 

روزگار دیگری آغاز شود.
کاظم ابراهیمی صدرآبادی که از دانش آموختگان 
شبه قاره اســت، برای تعامل با دولت و احتماالً حل 
مشکالت، مدیرعامل مخابرات شد. از همان زمان 
حمالت وزیر به مخابرات خاتمه یافت و ابراهیمی 
در برخی از سفرهای استانی، دولت را همراهی کرد. 
پیام های تشکر دوطرفه و ســخنان همدالنه جای 
مخاصمات را گرفت و به نظر می رســید آرامش 
برقرار شــده اســت؛ اما ماه های بعد نشان دادند 

مشکالت به این آسانی برطرف نمی شوند.

پس از برف
در زمســتان وقتی برف تمام می شود آسمان آبی و 
صاف می تواند هر شهروندی را فریب دهد. هوای 
سرد باعث یخ زدن برف ها می شود و بدین ترتیب 
دردسرها تازه شروع می شوند. جابه جایی پوررنجبر 
و ابراهیمی نیز چنین شکلی به خود گرفت. سخنان 
تند و حمالت آتشین جای خود را به پیام های تشکر 

دادند؛ اما مشکالت حل نشده باقی ماندند.
موضوع تعرفه گرچه به نظر می رســید در سال 
گذشته به سرانجامی برســد اما الینحل باقی ماند. 
در حالی که مخابرات بسته های پیشنهادی مختلفی 
را برای تصویب به ســازمان تنظیم مقررات ارسال 
کــرد، هیچ  کدام از جلســات رگوالتــوری به این 
موضوع اختصاص نیافت. در همین حال داســتان 
اینترکانکشــن )اتصــال متقابل( با ایرانســل که 
سال هاست ادامه دارد، به رغم وعده پوررنجبر2 به 
جایی نرسید. این دو موضوع به تنهایی می توانستند 
موجبات ناخرســندی مالکان مخابرات را فراهم 
سازند اما یک اتفاق، شــرایط را دوباره به سال ۹2 

بازگرداند.
وزارت ارتباطات ادعای خود را در زمینه مالکیت 
بر دانشکده مخابرات عملی کرد و ناگهان ساختمان 

برکناری مدیرعامل، مجمع جنجالی  و  سخنان تند وزیر، روزهای سخت شرکت مخابرات  را تکمیل کردند

برکناری سنگالی درآوردگاه مخابراتی

میثم قاسمی



25

peivast.com

شماره 24  خرداد 1394  

این دانشکده را در اختیار گرفت. این عمل آنچنان 
موجب ناراحتی صاحبان شرکت مخابرات شد که 
جلســه هیات مدیره برای بررسی آن تشکیل شد؛ 
جلسه ای که به گفته محمدرضا مدرس خیابانی- از 
اعضای هیات مدیره مخابرات- تا ساعت 10 شب 
طول کشید. از گوشه و کنار شنیده می شود فضای این 
جلسه آنچنان متشنج بوده و حاضران با صدای بلند 
صحبت می کرده اند که آسانســورهای ساختمان 
مرکزی شرکت مخابرات، برای طبقه پنجم بسته 

شده بودند.
به نظر می رســد برکناری مدیرعامل شــرکت 
مخابرات، از اثرات همان توفان باشــد. ســخنان 
مدرس خیابانی در مجمع ســالیانه نیز به نوعی این 
گمان را تقویت کرد. اعضای هیات مدیره معتقدند 

مدیرعامل باید مقابل این اتفاق می ایستاد.

یک روز سخت
مجموع رخدادهای سال گذشــته و امسال باعث 
شد مجمع سالیانه سهامداران مخابرات از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار شود. در روز مجمع، غیبت 
چند نفر بسیار به چشــم می آمد. برای نخستین بار 
مجمع بدون حضور رئیس هیات مدیره برگزار شد. 
همچنین نمایندگان سهام عدالت و سهام دولت در 
جلسه حاضر نشدند. بدین ترتیب مجمع با حضور 

کمتر از 5۶ درصد سهامداران برگزار شد.
غیبت نمایندگان دولت در این جلسه را می توان 
به حساب قهر آنها دانست؛ اما نیامدن سیدهاشمی- 
رئیس هیات مدیره- شاید برای جلوگیری از بروز 
تنش بود. سیدهاشمی آنچنان رک سخن می گوید 
که نمی توان انتظار داشــت در چنین شــرایطی به 

راحتی از کنار اتفاقات اخیر بگذرد.
بدین ترتیــب محمدرضا مــدرس خیابانی که 
یکی از اعضای هیات مدیره اســت، ریاست مجمع 
را بر عهــده گرفت و همان ابتدا ابراز امیدواری کرد 
جلسه با آرامش برگزار شود؛ امیدی که خیلی زود 
به یأس تبدیل شد. همچنین در غیاب مدیرعامل، 
مهرداد حاج حسین خانی معاون راهبردی شرکت 
مخابرات، گزارش عملکرد شــرکت را ارائه داد. 
گرچه اسداهلل دهناد در جلســه حضور داشت اما 

ترجیح داده شد او به روی سن نرود.
در آن جلسه از گوشه و کنار شنیده می شد نصراهلل 
جهانگرد، نماینده ســهام دولــت در هیات مدیره 
مخابرات، صورت های مالی شرکت را امضا نکرده و 
وزارت ارتباطات از محمد روح اللهی، نماینده سهام 
عدالت، بابت امضای این اســناد ناخرسند است. 
موضوعاتی که مدرس خیابانی اولی را تایید و درباره 

دومی ابراز بی اطالعی کرد.
در مجمع ساالنه، ســهامداران خرد تا آنجا که 
توانستند از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کردند 

و مدیــران مخابرات را بــه دادن آوانس )امتیاز( 
به دولت متهم کردنــد. در برابر این انتقادات تند، 
مدرس خیابانی که به نظر می رسید در سخت ترین 
آوردگاه دوران مدیریتی اش تنها مانده، تالش کرد 
آرامش خود و جلســه را حفظ کند و از ســخت تر 
کردن شرایط بپرهیزد. با این همه او نیز تاکید کرد 
در ســال جاری از همه ظرفیت های قانونی برای 
افزایش تعرفه ها اســتفاده خواهد شــد که به نظر 
می رسد ارجاع موضوع به شورای رقابت مد نظر او 
و دوستانش باشد. همچنین در زمینه اینترکانکشن 
با ایرانسل اعالم کرد کارشناسانی از ITU  به زودی 
به ایران آمده و داوری مســاله را بر عهده خواهند 
گرفت؛ موضوعی که باز هم نشان می دهد مخابرات 
از دولت و رگوالتوری ناامید شده است. اما در مورد 
مهم ترین بحث روز یعنی برکنــاری مدیرعامل، 
او ابتدا بــه صورت کلــی گفت:»ارزیابی عملکرد 
مدیریت شرکت در حدی نبود که در سال ۹4 در 
خدمت ایشان باشیم.« اما هنگامی که سهامداران 
به سواالت خود در زمینه برکناری ابراهیمی ادامه 
دادنــد، خیابانی به صورت شــفاف تر بابت تغییر 
نکردن تعرفه ها، حل نشدن موضوع اینترکانکشن 
و آنچه تصــرف غیرقانونی ســاختمان متعلق به 
شــرکت مخابرات می خواند، عذرخواهی کرد تا 
نشــان دهد دالیل اصلی برکناری مدیرعامل چه 

بوده است.
کاهش سود سهام مخابرات، کاهش ارزش سهام 
در بازار بورس و تاخیر بیش از یک ماهه در پرداخت 
سود به سهامداران خرد از دیگر موضوعاتی بودند 
که باعث اعتراض شدند؛ اما پاسخ مدیران مخابرات 
به این اعتراضات در نهایت، نبود نقدینگی و اوضاع 
بد مالی شــرکت بود. شــاید همان طور که یکی از 
سهامداران در جلسه گفت، اگر شرکت ارتباطات 
ســیار ایران نبود، مخابرات ســودی برای تقسیم 

نداشت.
روز پنجشنبه 24 اردیبهشــت،  ساعاتی از ظهر 
گذشــته، ســرانجام مدرس خیابانی توانست از 

ســاختمان پژوهشــکده نیرو )جایــی که مجمع 
مخابرات در آن برگزار شــد( خارج شود؛ اما هم او 

و هم دیگران می دانستند این پایان ماجرا نیست.

توپخانه روشن شد
تنها دو روز پس از ایــن مجمع جنجالی، همان گونه 
که انتظار می رفت، توپخانه وزیر دوباره به ســمت 
شرکت مخابرات آتش گشود.محمود واعظی که 
به مناسبت روز جهانی ارتباطات به روابط عمومی 
وزارتخانــه اش رفته بود، از عملکــرد مخابرات و 
مدیریت آن انتقاد کــرد و گفت:»وظیفه  مخابرات 
این است که اول به فکر سرویس دهی به مردم باشد 

و در مرحله  بعد به دنبال تقسیم سود برود.«
وزیر واگذاری دانشــکده مخابــرات به بخش 
خصوصی را بر اســاس نظر شورای گسترش علوم 
غیرقانونی خواند و درباره ساختمان آن نیز خواستار 
ارائه سند از سوی شرکت مخابرات شد. او همچنین 
اختالفات بر ســر »مســائل ملکی« بیــن وزارت 

ارتباطات و مخابرات را »بسیار زیاد« اعالم کرد.
اما تندترین بخش ســخنان وزیــر آنجا بود که 
گفت:»راحت ترین کار آن اســت که یک شرکت 
هر آنچه را که کم دارد دست در جیب مردم کرده 
و از جیب مردم فراهم کند اما این نوع مدیریت نیاز 
به علم ندارد؛ اکنون نظر من این است که مخابرات 

دارای مدیریت درستی نیست.«
بدین ترتیب به نظر می رسد پس از یک آتش بس 
۹ ماهــه، توپخانــه دو طرف آتش بــاری را آغاز 
کرده است. در یک  ســو مخابراتی قرار دارد که به 
تعبیر عضــو هیات مدیره اش َکشــتی بحران زده، 
اســیر تالطم و به ِگل نشسته است و در سوی دیگر، 
وزارتخانه ای کــه باید تصمیمات دولت قبل را رفع 

و رجوع کند
پانوشت:

1- در فرهنگ لغت عمید مقابل کلمه دهناد نوشته است: )اسم( 
]قدیمی[- نظم و ترتیب؛ نظام و نسق. از لغات دساتیر.

2- پوررنجبر در مجمع عمومی سال گذشته وعده داد موضوع 
اینترکانکشن ظرف 15 روز آینده حل می شود؛ اما چنین نشد.

حجم انتقادات در جلسه به حدی بود که با پایان یافتن رسمی مجمع، برخی از سهامداران همچنان در سالن ماندند و از خیابانی توضیح خواستند.
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22 اردیبهشــت نمایندگان سه شنبه 
مجلس با اکثریت آرا تصویب 
کردند طرح حذف مــاده 4 قانون وظایف و اختیار 
وزارت ارتباطات و انحالل شــورای عالی فناوری 
اطالعات در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است 
که اگر قرار بود این طرح در نوبت خود بررسی شود، 
شــاید به عمر این مجلس نمی رسید. اقدام مجلس 
در بررسی خارج از نوبت طرح انحالل شورای عالی 
فناوری اطالعات، آن گاه شائبه سیاسی بودن به خود 
می گیرد که بدانیم قرار اســت وظایف این شورا به 

شورای عالی فضای مجازی تفویض شود.
شــورای عالی فضای مجازی گرچه مانند سایر 
شوراهای عالی با ریاســت رئیس جمهور تشکیل 
می شــود اما از ابتدای تشــکیل همواره با وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات در تقابل بوده و به 
نوعــی تداخل وظایف دارند. از ســوی دیگر دبیر 
شــورای عالی فنــاوری اطالعات، معــاون وزیر 
ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات است.

موضوع ادغام شوراها نخســتین بار نیست که 
مطرح می شود.

ادغام شبانه
بحث ادغام شــوراها نخســتین بــار در دوره اول 
ریاســت جمهوری محمود احمدی نــژاد مطرح 
شــد. در آن زمــان رئیس دولت تشــخیص داد 
شوراهای عالی متعدد کارکرد مناسبی ندارند و باید 
در یکدیگر ادغام یا منحل شــوند. شاید شوراهای 
مربوط به حــوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات 
چندان مهم تشخیص داده نمی شدند و کمتر کسی 
ادغام آنها را مضر می دانست؛ اما از آنجا که در این 
طرح قرار بود شــوراهایی مانند شورای عالی پول 
و اعتبار نیز منحل شــوند، با اصل موضوع مخالفت 
شــد؛ اما از آنجا که احمدی نژاد عادت نداشــت 
بــه مخالفت ها توجــه کند، زمانی که نتوانســت 
طرح خود را به ســرانجام رساند، تشکیل جلسات 

شوراهای عالی را معلق کرد.
در همان زمان رئیس شورای علی اطالع رسانی - 
حمید شهریاری- در نامه ای به مقام معظم رهبری، 
روش در پیش گرفته شــده برای ادغام شوراها را 
مورد نقد قرار داد و بدین ترتیب حتی شــوراهای 
بخش ICT نیز ادغام نشــدند؛ هرچند مانند دیگر 

شوراها بی اثر شدند.

در ســال پایانی دولت دهم، شورای عالی فضای 
مجازی به دســتور مقام معظم رهبری تشکیل شد 
تا نهادی باالدستی در این حوزه باشد. بدین ترتیب 
مباحث مربوط به شوراها رنگ و بوی دیگری گرفت 
و برای مدتی صحبت از ادغام شــوراها فقط پشت 
درهای بسته مطرح می شــد و مخالف و موافق در 
مورد آن اظهار نظری نمی کردند؛ اما اکنون مجلس 
نهم وارد حوزه ای شده است که گرچه مهم به شمار 

می رود اما همچنان رنگ و بوی سیاسی دارد.

دوباره ادغام
در مرحله اول وقتــی خبر رای آوردن کلیات طرح 
ادغام شــورای عالی فناوری اطالعات با شــورای 
عالی فضای مجازی مطرح شد، همه متعجب شدند 
و صدای اعتــراض مخالفان این طــرح بلند؛ اما با 
اخطار مجید توکلی و نظر رئیس مجلس و بازگشت 
این طرح برای بررســی بیشتر به کارگروه فناوری 
اطالعــات مجلس، جو نــاآرام مجلس کمی آرام 
شــد و مخالفان ادغام نیز خیال شان راحت شد چرا 
که فرصتی یافتند تا نظر خود را به گوش مجلسیان 

برسانند.
در مــاده 4 قانون وظایف و اختیــارات وزارت 
ارتباطات به ابزارهــای اجرای وظایف و اختیاراتی 
که در مــاده 2 قانون تشــکیل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آمده، پرداخته شــده اســت 
و حذف ماده 4 )انحالل شــورای عالــی فناوری 
اطالعات( می تواند موجب حذف ابزارهای انجام 
وظیفه وزارت ارتباطات شود و در وظایف اجرایی 

دولت در این وزارتخانه اختالل ایجاد کند.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، تصویب 
این طرح را خالف اصل شــصتم قانون اساســی 
دانســت و با ارائــه اخطار به طراحــان این طرح 
گفت:»با اســتناد به اصل شــصتم قانون اساسی 
درباره ایفای امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه، 
تصویب این طــرح منجر به اختــالل در وظایف 

اجرایی دولت می شود.«
رئیس کارگروه فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
کمیســیون صنایع مجلس نیــز در این خصوص 
به خبرنگار پیوســت گفت:»ما تــالش می کنیم 
شبهه هایی را که در قانون در خصوص موازی کاری 

میان دو شورا وجود دارد، شفاف تر کنیم.«
سبحانی فر در ادامه با بیان اینکه وجود واژه هایی 

مثل »راهبرد«  و »سیاســتگذاری« در اساســنامه 
شورای عالی فناوری اطالعات باعث شده برخی از 
نمایندگان در این خصوص به اشتباه بیفتند، تصریح 
کرد:»بخش های سیاســتگذاری در شورای عالی 
فناوری اطالعات از جنس فنی و اجرایی اســت. در 
واقع راهبردهای ذکرشــده در اساسنامه شورای 
عالی فناوری اطالعات از نــوع برنامه ای، تکنیکی 
و تاکتیکی اســت ولــی برخی دوســتان اینها را با 

راهبردهای کالن اشتباه گرفته اند.«
موافقان طرح انحالل شــورای عالــی فناوری 
اطالعات در مجلس با استناد به اینکه همه اعضای 
شــورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی 
فضای مجــازی حضور دارنــد و ترکیب اعضای 
شــورای عالی فضای مجازی بســیار جامع تر از 
اعضای شــورای عالی فناوری اطالعات اســت، 
موازی کاری و هم پوشــانی فعالیت های دو شورا را 
علت اصلی ارائه این طرح در مجلس ذکر می کنند 
اما عده ای معتقدند آبشخور این طرح را می توان در 
اختالفات سیاســی نیز جست وجو کرد؛ اختالفاتی 
که رد و پایش یک روز پیش از بررسي این طرح در 
صحن مجلس با پیامک هایي از سوي افراد ناشناس 
براي نمایندگان پررنگ تر جلوه گر شد:»ســالم بر 
نمایندگان والیت مدار، با وجود شوراي عالي فضاي 
مجازي و مرکز ملي فضاي مجــازي که به فرمان 
رهبري عزیز ایجاد شده اند، نیازي به شوراي عالي 
فناوري اطالعات نیست. لطفاً به حذف طرح راي 
دهید.« در این میان برخی بر این باورند که طرح این 
ادغام را محمد سلیماني وزیر ارتباطات احمدي نژاد 
و عضو جبهه پایداري تهیه کرده و با کمک و حمایت 
برخي دیگر از هم فکران سیاســي خــود آن را در 

مجلس به جریان انداخته است.
اما به نظر می رســد دولت با ایــن ادغام موافق 
نیســت. در روز رای گیری برای بررسی خارج از 
نوبت این طرح، ســخنگوی دولت که در کنار وزیر 
ارتباطــات در صحن علنی مجلس حاضر شــده 
بود، با بیــان اینکه با ادغام شــورای عالی فناوری 
اطالعات و شــورای عالی مجازی برخی اختیارات 
وزیر ارتباطات سلب می شود، با این طرح مخالفت 
کرد و گفت:»اطالعات نادرست و غلطی در اختیار 
نمایندگان اســت که اعضای شورای عالی فضای 
مجازی در شورای عالی فناوری اطالعات عضویت 
دارند، در حالی که 12 وزیر و رئیس بانک مرکزی 
عضو شــورای فناوری اطالعات هســتند که در 

شورای عالی فضای مجازی حضور ندارند.«
در حال حاضر این طرح در دست کارگروه فناوری 
اطالعات و ارتباطات مجلس در حال بررسی است 
و به گفته رئیــس این کارگروه ظرف دو هفته آینده 
جلسات مرتبط با این موضوع برگزار می شود و پس 

از آن مجدداً به صحن مجلس خواهد رفت 

انحالل شورای عالی فناوری اطالعات، راهکاری سیاسی یا کارشناسی

دوئل عالی ها در زمین مجلس

مسعود شفیعی برزی
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»آقــای پژمان فر به این موضوع تســلط ندارند و 
نمی توانند در این خصــوص اظهار نظر کنند.« این 
پاســخ محمود واعظی به منتقدانش بود که او را به 
صحن علنی مجلس کشاندند و وزارتخانه ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات را هــم از کارت زرد مجلس 
در دولت یازدهم بی نصیب نگذاشــتند. نصراهلل 
پژمان فر در خصوص پروژه شــبکه ملی اطالعات 
با اشاره به اینکه مجلس هر سال عدد و رقم زیادی 
بابت این موضــوع پیش بینی می کنــد گفته بود 
وزارت ارتباطات به جز چند اســالید و پاورپوینت 
چیز دیگری به مجلس ارائــه نمی دهد و آنچه ما 
مشــاهده می کنیم این اســت که کار بیش از پنج 

درصد جلو نرفته است. 
هر چند مرتضی آقاتهرانــی و نصراهلل پژمان فر 
به نمایندگی از اعضای کمیسیون فرهنگی و دیگر 
نمایندگان تمرکز خود را بر موضوع عدم پیشرفت 
شبکه ملی اطالعات و پیوســت فرهنگی گذاشته 
بودند امــا محمود واعظی علــت دریافت کارت 
زرد از مجلس شــورای اسالمی را موضوع دیگری 
دانســت و عنوان کرد:»نمایندگان مجلس درباره 
تاخیر در اجرای شبکه ملی اطالعات به من کارت 
زرد ندادند، بلکه آنها می گفتند پهنای باند اینترنت 

نباید توسعه پیدا کند.«

وزیر ارتباطات برای کار انجام شده کارت 
زرد گرفت 

پس از اینکه وزیــر ارتباطات از مجلس کارت زرد 
گرفت، نصراهلل جهانگرد هم به این موضوع واکنش 
نشان داد و در این باره گفت:»وزیر ارتباطات اولین 
وزیری است که به خاطر کار انجام شده کارت زرد 

گرفته است و به وزیر هم وقت صحبت داده نشد.«
معــاون وزیر ارتباطــات افزود:»نمایندگان در 
ابتدا گفتند چرا پیوست فرهنگی ندادید که گفتیم 
در جریان اجراســت، اما در ارتباط با موضوعات 
پهنای باند و شبکه داخلی که مورد نظر نمایندگان 
بود، پیشــرفت کار وجود دارد و به زودی هم اعالم 

می شود.« 
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات که 8 
اردیبهشــت برای پاسخ به سوال نصراهلل پژمان فر 
و مرتضی آقاتهرانی به مجلس رفته بود، نتوانست 
ســوال کنندگان و دیگر نماینــدگان را قانع کند و 
یازدهمین کارت زرد دولــت یازدهم را دریافت 

کرد تا اســم او نیز به جمــع اخطارگرفته های این 
دولت اضافه شود.   

واعظی در صحن علنی مجلس توضیحات خود را 
به نمایندگان ارائه داد اما این توضیحات برای قانع 
کردن نمایندگان افاقه نکرد و در نهایت از مجموع 
1۹5 نماینــده حاضر در جلســه، ۹۹ نماینده رای 
مخالف و 11 رای ممتنــع دادند و تنها 70 نماینده 
پاســخ های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را 

قانع کننده دانستند. 
بر اســاس ماده دو قانون برنامــه پنجم، برای 
طرح های مهمی مثل صدور پروانه اینترنت همراه 
باید پیوســت فرهنگی ارائه شود و همین موضوع 
اولین سوال دو عضو از اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلــس از وزیــر ارتباطات بود:»ســوال اول در 
خصوص پیوســت فرهنگی برای طرح های جدید 
و مهم بود که آیا برای طرح های ارائه شده پیوست 

فرهنگی هم ارائه می شود یا خیر؟«
واعظی در پاســخ به این ســوال در صحن علنی 
مجلس بــا ذکــر اینکــه وزارت ارتباطات قصد 
تصدیگری ندارد، گفت:»همــه خدمات از طریق 
اپراتورها، شــرکت ها و بخــش خصوصی انجام 
می شود و بخش خصوصی ملزم به داشتن و اجرای 
پیوست فرهنگی اســت و ما هنگام صدور پروانه 
برای بخش خصوصی از آنهــا امضا می گیریم که 

باید پیوست فرهنگی را اجرا کنند.«
هر چند در قانون برنامه پنجم به ارائه پیوســت 
فرهنگی بــرای طرح های مهم اشــاره شــده اما 
مدت زمان زیادی اســت که بحث بر سر نگارش 
این پیوست مطرح اســت اما هنوز این موضوع به 
سرانجامی نرســیده. در ابتدا قرار بود شورای عالی 
انقالب فرهنگی این پیوســت را بنویسد ولی پس 
از کش و قوس های فراوان باالخره مشــخص شد 
نگارش پیوســت فرهنگی باید توسط مرکز ملی 

فضای مجازی انجام گیرد. 
ســوال دومی که در صحن علنی مجلس از وزیر 
ارتباطات پرســیده شــد به افزایش پهنای باند 
اینترنت ارتباط پیدا می کرد. مرتضی آقاتهرانی در 
وب سایت شخصی اش نوشته است:»اینکه قبل از 
تکمیل شبکه ملی اطالعات و پروژه های اقماری آن 
و نیز صدور مجوز مرکز برای آغاز به کار شبکه، از 
باال بردن ســرعت و افزایش پهنای باند اینترنت 
کشــور به جد پرهیز شــود و با ارائــه وعده های 

گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد نشود.« 
محمود واعظی در پاســخ به نگرانی این نماینده 
مجلــس در خصوص کامل نشــدن شــبکه ملی 
اطالعات با ذکر اینکه »ما می خواهیم تا پایان امسال 
در چهار تا پنج شهر به صورت پایلوت این موضوع 
را اجرایی کنیــم«، افزود:»ما آمادگــی داریم به 
صورت رایگان میزبــان همه محتوای تولید داخل 
باشیم و امکان فنی آن را در اختیار تمام کسانی که 

تولید محتوا می کنند، بگذاریم.«
اما محمود واعظی در واکنش به انتقاد نمایندگان 
در خصوص عدم افزایــش پهنای باند پس از ارائه 
پیوســت فرهنگی و کامل کردن پروژه شبکه ملی 
اطالعات آب پاکــی را روی دســت منتقدانش 
ریخت و گفت:»به هر حال ما به دلیل برخي بهانه ها 
توسعه پهناي باند اینترنت را تعطیل نمي کنیم لذا 
این توسعه باید انجام شود و اینکه مي گویند پهنای 
باند را توســعه ندهید تا کارهاي دیگر انجام شود، 
صحبت درستی نیست چرا که مملکت از این بابت 

ضرر مي کند.«
بر اساس گزارش کمیســیون فرهنگی مجلس، 
وزیر ارتباطــات با بیان اینکه همه کســانی که به 
دنبال اینترنت هســتند قصدشان ناصواب نیست 
و بیشــترین فشــار در خصوص افزایش سرعت 
اینترنت و پهنای باند از طرف اساتید حوزه علمیه، 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مجلس است، اظهار 
کرد:»ما کار شبکه ملی اطالعات را مرحله به مرحله 
انجــام می دهیم.«  در واقع وزیر با این پاســخ خود 
نگرانی نماینــدگان را از افزایش پهنای باند بیهوده 
تلقی کرد و افزایش سرعت اینترنت را در مجموع 
گامی مثبــت در همه عرصه هــای زندگی مردم 
دانســت و با اشاره به مراکز علمی و تحقیقاتی سعی 
کرد رضایت نماینــدگان را در این خصوص جلب 

کند که نهایتاً به این مهم دست نیافت. 
 نماینده مردم مشهد و کالت هم طی نطق خود در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اینترنت امری 
ضروری و جدایی ناپذیر برای زندگی امروز مردم به 
شمار می رود، گفت:»اما اینترنت ما امروز با شبکه 
ملی اطالعات همراه نشــده و این موضوع موجب 
تحمیل هزینه ای زیــاد بــرای کاری بی کیفیت 
به مردم شــده اســت و 10 برابر آنچه که ما ارائه 

می دهیم، به مردم هزینه تحمیل می شود.«
بــا اینکه نماینــدگان از پاســخ های وزیر قانع 
نشــدند و در نهایــت او را بــا کارت زرد روانه 
وزارتخانه اش کردند اما به نظر می رســد اعضای 
کمیســیون فرهنگی مجلس تنها به شکل سلبی به 
موضوع افزایش پهنای باند و ســرعت اینترنت 
نگاه می کنند و گویــا از این بابت ادبیات و دیدگاه 
مشــترکی میان نمایندگان این کمیسیون و اهالی 

حوزه فاوا وجود ندارد

آیا وزیر ارتباطات فقط بابت آنچه انجام نداده بود اخطار گرفت

کارت زرد در سینی طال

کیهان لطفی
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تعداد افرادی که در کشور از دستگاه های هوشمند 
تلفن همراه استفاده می کنند به بیش از 40 میلیون 
نفر می رســد و می توان گفت اکثراً  از نرم افزارهای 
پیام رسان اســتفاده می کنند. OTT ها  دسته ای از 
نرم افزارهای پیام رسان هستند که بر بستر اینترنت 
همراه کار انتقال پیام، تصویر، ویدئو، صدا و ارتباط را 
انجام می دهند. در گذشته هم این نوع نرم افزارها 
موجود بودند. وی چت یکی از اولین پیام رسان هایی 
بود که با اقبال ناگهانــی و خیره کننده مردم مواجه 
شد زمانی که حتی اینترنت نسل سه هم ارائه نشده 
بودو خیلی زود فیلتر شــد. اما اگر فیلترینگ جلوی 
استفاده مردم از فیس بوک، توئیتر و سایر شبکه های 
اجتماعی را گرفت، برای پدیده پیام رســان ها نیز 
موثر بود.اکنون  وایبر پرکاربردترین پیام رسان در 
ایران به حساب می آید، که توسط شرکت راکوتن 
به مبلغ ۹00 میلیون دالر خریداری شــده است. 
بنا بر گزارش الکسا اینترنت، از میان 500 میلیون 
کاربر وایبر در جهان، کاربران داخل ایران بیشترین 
درصد بازدیدکنندگان از ســایت وایبر را تشکیل 

می دهند.

اما چرا؟
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمي می گوید 
بیش از 10 میلیون ایراني عضو وایبر هستند اما  اینکه 
چرا عده زیادی از پیام رســان ها استفاده می کنند و 
انواع مختلف آنها کاربران زیــادی از ایران دارند، 
دالیل پیچیــده ای ندارد. با اســتفاده از این ابزارها 
هزینه ای که مخاطب پرداخت می کند تنها مربوط 
به اینترنت می شود و هزینه های تماس و ارسال فایل 
و متن برای وی محاســبه نمی شود. اقبال زیادی که 
به این نرم افزارها صورت گرفت باعث شــد شیب 
کاهش اســتفاده از پیامک و تمــاس صوتی تندتر 

شود. روند نزولی اســتفاده از سرویس های سنتی 
زمانی شــدت گرفت که ارائه اینترنت نسل های 
ســه و چهار هم از انحصار رایتل خارج شد و دیگر 
اپراتورهــا نیز مجال عرضه اینترنت در کشــور را 
پیدا کردند.  در دی ماه ســال گذشــته اپراتورها 
موظف شــدند اینترنت پرســرعت خود را به نیم 
ریال برای هر کیلوبایت کاهــش دهند تا مصرف 
حجم زیاد اینترنت به دلیل پرســرعت تر شــدن 
موجب متضرر شــدن کاربران نشود. همان زمان 
ایرانســل که کاربران اینترنتی بیشتری نسبت به 
همراه اول  داشت ســعی کرد این کاهش قیمت را 
جبران کند. این اپراتور ابتدا بســته های اینترنتی 
متعددی به کاربران پیشــنهاد کرد و سپس چهار 
طرح از بســته های قدیمی پرمصرف خــود را با 
افزایش دوبرابری قیمت ارائه داد. این کار باعث شد 
مشترکان زیادی به این مساله اعتراض کنند و حتی 
کمپین هایی در جهت تحریم ایرانسل در شبکه های 
اجتماعی تشکیل شود. ایرانسل که کاربران زیادی 
را از دســت داده بود، تصمیم گرفــت از 22 بهمن 
قیمت بسیاری از بســته های خود را با 50 درصد 

تخفیف ارائه دهد.

بجنگ تا بجنگیم
اینکه بیشتر کاربران به استفاده از پیام رسان ها روی 
بیاورند و میزان اســتفاده از پیامک و تماس تلفنی 
کمتر شود، مســاله غیرقابل پیش بینی ای نبود اما 
کاهش درآمد اپراتورها از ایــن طریق کمی از حد 
انتظار فراتر رفت. از ابتــدای ارائه مجوز اینترنت 
پرسرعت در کشور اپراتورها بر سر مشترکانی که 
بنا بر کاربری هر کدام، بین آنها تقسیم شده بودند به 
رقابت و سهم خواهی پرداختند. در حالی که هزینه 
اینترنت آزاد موبایل بیشــترین درآمد اپراتورها 

از اینترنت را تشــکیل می دهــد، کاربران هرروزه 
آنالین از بســته های اینترنتی مشخصی برحسب 
نیاز خود اســتفاده می کنند. رقابت اپراتورها پس از 
جنجال مذکوری که بر سر افزایش قیمت بسته های 
ایرانسل به پا شــد، هر روز شدت گرفت. همراه اول 
با بسته های نوترینو پا به عرصه گذاشته که تا پیش 
از این در مقایســه با قیمت های ایرانســل ارزان تر 
محســوب می شــد. اما این اپراتــور همانند رویه 
سابق رایتل بسته های خود را اکنون از نظر سرعت 
دسته بندی کرده است و دو گروه سرعتی آلفا و آلفا+ 
را ارائه داده. بســته آلفا تا سرعت 1۹۶ کیلوبیت را 
 انحصاراً در شبکه نسل دو ارائه می کند و بسته آلفا +

تا سرعت هشــت مگ را در شبکه نسل های سه و 
چهار سرویس  می دهد، تا مشترکانی که در مناطق 
توسعه نیافته اینترنتی زندگی می کنند هزینه اضافی 
نپردازند. هر چند در نگاه کلی استفاده از همراه اول 
مقرون به صرفه تر است اما قیمت، تنها عامل جذب 
و پایداری مشترکان نیست. کیفیت، میزان مناطق 
تحت پوشش و رضایت مشتریان از عوامل مهمی 
اســت که باعث می شــود یک اپراتور انتخاب اول 

مشترکان باشد.

ما نمی ترسیم
هرچنــد مظفــر پوررنجبر مدیرعامل شــرکت 
مخابرات ایران، در ســال ۹2 گفته بود مخابرات به 
هیچ وجه نگــران کاهش درآمد از مکالمه و پیامک 
به دنبال توسعه پیام رسان ها نیست، امروز در بهار 
۹4 کار به جایی رســیده کــه اپراتورها به صرافت 
هم اندیشــی افتاده اند و از کم شــدن درآمدشان 
گله مندند. بــا وجود اعتراض اپراتورها ســازمان 
رگوالتوری اعــالم کرده نــرخ اینترنت افزایش 
نخواهــد یافت و نرخ کنونی »عادالنه« اســت. در 
نوروز ۹۳ مشــترکان همــراه اول 11/5 میلیارد و 
مشــترکان ایرانســل 1۶ میلیارد پیامک ارسال 
کرده بودند اما در نوروز گذشته میزان پیامک های 
ارســالی از طریق همراه اول هفت درصد و از طریق 
ایرانســل 1۶ درصد کاهش داشــته و این کاهش 
نشان دهنده آن اســت که کاربران ترجیح داده اند 
پیام های تبریک خــود را از طریق پیام رســان ها 
ارســال کنند. همیــن مســائل و دغدغه کاهش 
درآمد موجب شده اپراتورها که در گذشته رقبای 
سرسخت یکدیگر بودند، جلســات هم اندیشی با 
حضور نمایندگان رگوالتوری و شرکت ارتباطات 
زیرســاخت برگزار و از کاهش جدی درآمدهای 
خود ابــراز نگرانی کنند؛ جلســاتی که بناســت 
راهکارهایی برای برون رفت اپراتورها از مشکالت 
کنونی مهیا سازد. در واقع مساله رقابت اپراتورها با 
هم امروز به مساله دیگری بدل شده است؛ موضوع 
مقابله با دشمن مشترکی که در کمین درآمد هر سه 

جنگ خاموش اپراتورها با پیام رسان های موبایل تا کجا ادامه پیدا می کند 

چتری برای سه نفر 
کند شــدن وایبر به ویژه در نوروز امسال، درســت در یک بازه زمانی که به طور سنتی در سال های گذشته پیامک های زیادی ارسال 
می شــد، زمزمه های فیلتر شــدن این پیام رسان را به دنبال داشــت. در حالی که کاربران ایرانی در هر اختاللی انتظار مسدود شدن 
ســامانه را دارند، مســئوالن دولــت جدید همواره هرگونه اختالل و تصمیم بر فیلتر شــدن پیام رســان ها را تکذیــب می کنند و آن را بر 
گردن مدیران وایبر می اندازند. اما با این وجود، اختالل و کند شــدن وایبر ســبب نشد کاربران به سمت پیامک یا تماس صوتی سوق 
پیــدا کنند؛ بلکه بســیاری با جایگزین کردن یک پیام رســان دیگــر، به نرم افزار تلگــرام روی آوردند. با رونق گرفتــن تلگرام طبق روال 
همیشــگی باز هم زمزمه  اختالل  در تلگرام   به گوش رســید و  داســتان وایبر دوباره تکرار شــد؛ تکذیب و باز هم تکذیب. اساســًا علت 
واقعی این همه جار و جنجال بر سر این دسته از نرم افزارها چیست؟ آیا مسائل امنیتی و اخالقی علت اصلی مقابله غیررسمی با این 

ابزارهاست یا دالیل مهم تری نیز وجود دارد؟

ملیحه آگاهی
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اپراتور نشسته است.  در دو سال گذشته زمزمه فیلتر 
شدن پیام رســان ها گاه به دالیل قانونی و تخلفاتی 
و گاه بــه دالیل اقتصادی از گوشــه و کنار به گوش 
می رسیده اســت. در واقع این مساله تنها مختص 
ایران نیست. اپراتورها در سراسر دنیا از این کاهش 
درآمد صدمــه دیده اندوکفه تــرازوی درآمد به 
ســمت ارائه دهندگان خدمات OTT ســنگین تر 
می شــود. برای مثال شرکت ترک سل اعالم کرده 
درآمد حاصل از خدمات تماس صوتی این شرکت 
نسبت به سال گذشــته میالدی حدود 40 میلیون 
دالر کاهــش یافتــه و این کاهــش درآمد نتیجه 

مستقیم توسعه وایبر و واتس اپ بوده است.

سر بی کاله اپراتورها
در سطح جهانی هم مقابله هایی گاه و بی گاه با پدیده 
پیام رسان ها صورت گرفته است. اپراتور اتصاالت 
نیز که در کشورهای منطقه فعالیت های گسترده ای 
دارد، دست به فیلتر کردن وایبر در امارات متحده 
عربی زد اما با واکنش مشــترکان و مهاجرت آنها 
به شــبکه های دیگر ناچار به کاهش 12 درصدی 
نرخ مکالمه خود شــد. این مســاله نشان می دهد 
در حال حاضر به نظر ســنبه پیام رسان ها پرزورتر 
اســت و شــاید شکســت دادن آنها در وضعیت 
کنونی به این سادگی ها هم نباشد. در ماه های اخیر 
دغدغه اپراتورها سوای دغدغه امنیتی دستگاه های 
دیگر، بیشــتر متوجه جنبه مالی این قضیه شــده 
است. مدیرعامل همراه اول ماه گذشته اعالم کرد 
خواستار محدودیت OTT ها نیست اما اوضاع باید 
به گونه ای اصالح شــود که اختالف میان خدمات 
پیام رســان ها و اپراتورها کاهش یابد. در گذشــته 
بســیاری از مشــترکان همراه اول برای استفاده از 
اینترنت دست به خریداری سیم کارت ایرانسل زده 
بودند و اکنون با بهتر شدن خدمات اینترنتی همراه 
اول، عرصه برای ایرانسل تنگ تر شده است. کاهش 
تعداد پیامک ها در شبکه ایرانسل نیز بالغ بر دو برابر 
همراه اول بوده است. حدس زدن اینکه تماس های 
صوتی و به تبع آن درآمــد این اپراتور کاهش قابل 

توجهی یافته باشد، کار دشواری نیست.

دنیا عوض شده
از سوی دیگر به نظر می رسد روی آوردن مشترکان 
به استفاده از پیام رسان ها، خرید بیشتر اینترنت همراه 
از اپراتورها را نیز به همراه داشــته باشد. بسیاری از 
مشترکانی که از پیامک و تماس کمتری در گذشته 
اســتفاده می کردند، اکنون به سبب جاذبه ابزارهای 
جدیــد و ایجاد عادت ســر زدن به آنهــا، به خرید 
بســته های اینترنتی روی آورده اند که در گذشــته 
کمتر استفاده می شــد به خصوص که نرم افزارهای 
محبــوب ایرانیان مانند وایبــر و واتس اپ مصرف 

دیتای باالیی هم دارند. مطابق بررســی انجام شده 
توسط وب سایت  Androidauthority از بین 
10 پیام رسان محبوب جهان، واتس اپ دومین و وایبر 
پنجمین رتبه مصــرف را از آن خود کرده اند. همراه 
اول به صورت رسمی اعالم کرده میزان ترافیک دیتا 
در اسفند ۹۳ نســبت به فروردین ۹2، به میزان ۳7 
برابر افزایش یافته و پیش بینی کرده است این میزان 
امسال با چهار برابر رشد مواجه شود. قلمبر دزفولی 
مدیرعامل ایرانسل نیز عنوان کرده مصرف ماهیانه 
دیتای شبکه ایرانسل در پایان اسفندماه به بیش از پنج 
هزار ترابایت رسیده است. اما درباره کاهش درآمد 
اپراتورها در برهه کنونی، صادق عباســی شاهکوه 
معاون بررســی های فنی و اقتصادی و صدور پروانه 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اذعان 
داشته این کاهش درآمد اپراتورها یک پدیده موقتی 
اســت و پیش بینی می شــود چند ماه آینده درآمد 
اپراتورها روند صعــودی پیدا کند.به هر حال  به نظر 
می رســد جلوگیری از ضرردهی یا کاهش درآمد 
اپراتورها به روش مقابله و مبارزه ممکن نیست. اگر تا 
چند سال پیش ارتباط مدرن در تماس با تلفن همراه و 
پیامک معنا می یافت، اکنون دیگر باید از این روش ها 
به عنوان روش های سنتی ارتباط یاد کنیم و چشم به 
نرم افزارها و خدمات پیش رونده ای داشته باشیم که 
تالش دارند هر روز ارتباط مــا را در دهکده جهانی 
سریع تر و ارزان تر کنندو دیر یا زود نوع سرویس دهی 
و کانال های ارتباطی تغییر خواهد کرد و اصرار و ابرام 
اپراتورها بر ارائه خدمات همیشــگی نتیجه ای جز 

متضرر شدن شان نخواهد داشت. 

چه کنیم
اکنــون که مدتــی از فراگیری این پیام رســان ها 
گذشــته و نحوه رفتار کاربران با این ابزارها در ابعاد 
جهانی مشخص شــده، به نظر می رسد برگزیدن 
راه دیگری برای افزایــش درآمد می تواند راه حل 
بهتر و منطقی تری برای مواجهه بــا ابزارهای روز 
دنیای تکنولوژی باشد.  راهکار دیگر می تواند ارائه 
نسخه های ایرانی پیام رسان ها باشد که پیش از این 
هم بیسفون و ســاینا ارائه شده اند و شاید با تبلیغات 
و اطالع رسانی های بیشتر مورد اقبال بیشتری قرار 
گیرند. هر چند ساینا به تازگی به راه افتاده اما بیسفون 
پیش از این با وجود مشــکالتی که ممکن است به 
لحاظ فناوری داشته باشد، موفق و از سوی منتقدان 
با استقبال روبه رو شده است. امکان تماس رایگان و 
ارسایل فایل در این پیام رسان ها هم موجود است و 
به دلیل ایرانی بودن، برای کاربران ایرانی و ناآشنا به 
زبان انگلیسی هم جذاب تر است. سابقه این راهکار 
در برنامه Tu Me وجود دارد. شــرکت تلفونیکا در 
ســال 2012 برنامه Tu Me را راه اندازی کرد و این 
برنامه به صورت رایگان به مشــترکان تلفونیکا و 

حتی مشترکان تلفن همراه سایر شبکه ها و خارج از 
بازارهای تلفونیکا ارائه شد و موفق بود.

روش دیگری هم توســط یک اپراتور اســتفاده 
می شــود که می تواند در ایران نیز کارآمد باشــد؛ 
تلکام سل اندونزی بسته های اینترنتی برای استفاده 
از واتــس اپ ارائه می دهد کــه مخاطبان پرتعداد 
واتس اپ را راضی نگه می دارد و سودی هم نصیب 
اپراتور می کند. راه دیگــری که برخی اپراتورها در 
بعضی کشــورهای دیگر پیش گرفته اند این است 
که بــا یک پیام رســان قرارداد می بندند و ســایر 
پیام رسان ها را مسدود می کنند. این کار می تواند به 
همکاری دو شرکت بینجامد و از ضرر بیشتر یا احیانًا 

مسدود شدن یک پیام رسان جلوگیری کند.
تا اینجای کار همــراه اول تصمیم گرفته خدمات 
خود را از طریق اینترنت گســترش دهد و به کسب 
درآمــد از طریــق ســرویس های ارزش افزوده 
بپــردازد. در طرح پردیس همراه اول مشــترکان 
می توانند با اســتفاده از نوترینو اینترنت پرسرعت 
همراه اول به تماشای تلویزیون از طریق تلفن همراه 
خود بپردازند. البته این طرح پیش از این توسط رایتل 
هم اجرا شده و رایتل تماشای تلویزیون از طریق این 
اپراتور را رایگان اعالم کرده بود. در پردیس همراه 
اول نیز قیمت تماشای تلویزیون با مبلغ صفر تومان 
نمایش داده می شود که شاید نشان دهنده این مساله 
است که این سرویس در آینده رایگان نخواهد بود. 
باید دید تماشای تلویزیون در حالی که هزینه دیتای 
آن محاسبه می شود چقدر از سوی مخاطبان مورد 

استقبال قرار می گیرد 

مقایسه قیمت اینترنت سه اپراتور در سرعت های حرفه ای

مدتقیمت )تومان(حجمسرعتاپراتور

۳0 روزهG + 1 G1۳,000 1 شبتا 8 مگهمراه اول
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بررسی پیامدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

مهمان ناخوانده
ورود »شبکه های اجتماعی موبایلی« به ایران از 

چند سالی نمی گذرد. خیلی ها آنها را تهدیدی 
می دانند و خیلی ها فرصت؛ در ابتدا نیز مانند بسیاری 
از فناوری هــای نو، ورودش بــا تردیدهایی روبه رو 
بود مثل دوچرخه که قدیمی ها آن را ارابه  شــیطان 
می نامیدند یا برای ویدئو که ممنوعیت هایی وجود 
داشت و ماهواره و چندین مثال دیگر... و حتی امروزه 
نیز برخی ، تهدیدانگارانه بــا آن برخورد می کنند، 
به طوری که وقتی برای نخســتین بار مردم از شبکه 
موبایلی بــه نام »وی چت« اســتقبال کردند پس از 
مدتی در ســال ۹2 از سوی کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه فیلتر و از دســترس خارج شــد؛ 
با اینکه به گفته محمود شــهابی عضو هیات علمی 

دانشــکده علوم اجتماعی:»نباید انتظار داشت در 
عرض سه چهار سال ورود تکنولوژی به جامعه ایرانی 
که قرن ها به صورت ســنتی شکل گرفته، یک شبه 
تغییر کند.«  پس از آن کاربران به ســوی شبکه های 
اجتماعی دیگر شتافتند و حتی بحث فیلترینگ آنها 
نیز مطرح شــد، با این حال به رغم برخی رفتارهای 
هراس آور، آنچه در جامعه ایرانی رخ داد، گسترش 
بیش از اندازه این اپلیکیشن ها در میان جوانان و حتی 
نفوذ آنها در میان نسل های پیشین بود. هادی خانیکی 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در خصوص تاثیر این 
شــبکه ها در جامعه گفت:»قدرت های جدیدی در 
حال شکل گیری اســت که بازتولید فرصت هاست، 
بازار جدیدی در تجارت و ســرگرمی ایجاد شده و 
حال بــا توجه به جمعه بازارهایی که شــکل گرفته، 
جوانــان توانا در این فضــا کارآفرینی می کنند و هر 
کســی که بتواند از ظرفیت های شکل گرفته در این 
شبکه ها استفاده کند، برنده است.« در حقیقت اتفاقی 
که امروز توسط گوشی های هوشــمند در ایران رخ 
می دهد، شــکل گیری جوامع متفــاوت با تعاریف 
و نظام های ارزشــی مختلف اســت که اعضای این 

اجتمــاع برای خــود مرزگذاری می کننــد و زبان 
ارتباطی مخصوص به خود را دارند و تالش می کنند 
از طریق این گروه های فضایی هویت جدیدی برای 
خود بیابند. برای همین تا مسئوالن -از موافق گرفته 
تا مخالف- در این شبکه ها عضو نباشند، نمی توانند به 
طور مشخصی نظریه پردازی کنند؛ باید این پدیده را 
شناخت و در باب آن مطالعه کرد. یونس شکرخواه 
از اســاتید ارتباطات در مورد لزوم عضویت در این 
شــبکه ها گفت:»اصاًل نمی توان در مــورد این فضا 
تئوری پردازی کرد، باید در این شبکه ها عضو شد و 
زندگی کرد. ما در مورد شــبکه های موبایلی در حد 
صفر هســتیم پس فعاًل باید اجازه دهیم این شبکه ها 
فعال باشــند تا نتیجه اش را در آینــده ببینیم.«  اما 
ورود به شبکه های مجازی ما را با چالش ها و مسائل 
گوناگونی مواجه می کند. به نقــل از هادی خانیکی 
این شــبکه ها بر فرهنگ ما مثل فرهنگ کار، جوانان 
و تجارت تاثیر می گــذارد. ما با پدیــده ای مواجه 
هســتیم که دیگر مانند گذشــته ها، دنیای مجازی 
منعکس کننده فضای واقعی نیست بلکه این شبکه ها 
فضای واقعی را می ســازند. محمود شــهابی معتقد 
است:»شــبکه های اجتماعی موبایلی باعث تقویت 
روابط شــخصی، خصوصی، دوســتانه و خانوادگی 
می شــوند. همواره ایــن نگرانی وجود داشــته که  
سرمایه های اجتماعی در نتیجه تکنولوژی تضعیف 
شوند زیرا گفت وگوهایی که شهروندان مستقل باید 
داشته باشــند، در فضای عمومی از بین می رود. ما 
شاهد نوعی خلوت گرایی اجتماعی هستیم؛ در جمع 
حضور داریم ولی در دنیای مجازی و موبایلی خود به 
سر می بریم.«  طبعاً ورود تکنولوژی در هر جامعه ای 
در ابتدا، آثار منفی اش بیشــتر مشهود است لذا راه 
طوالنی در پیش است تا مردم به خودآگاهی برسند 
و با اینکه این گونه ارتباطات، ما را گاه از دنیای واقعی 
جدا می سازد ولی به قول اســتادان ارتباطات سبب 
ایجاد واژه ای چون »یادگیری های سیاسی« می شود 
تا کاربران در عین بهره گیری از سرگرمی ها، تمرین 
دموکراسی و تسامح با دیدگاه های مخالف کنند؛ البته 
عملکرد برخی شــهروندان در سال های اخیر چون 
حمله به شبکه اجتماعی بازیکن فوتبال مشهور و غیره 
نشان دهنده این است که ایرانیان هنوز نتوانسته اند 
فرهنگ سیاسی مبتنی بر دموکراسی و جامعه مدنی 
را به خوبی اعمال کنند. نتیجه گرا بودن آنها را باید در 
جامعه واقعی جســت وجو کرد، جامعه ای که به هر 
حال مردمش از نوجوان تا بزرگسال در آن شبکه ها 
عضو هســتند و هر روزه بیش از هزاران پیام جابه جا 
می کنند؛ چه با تهدید به فیلتر چه با رضایت مسئوالن 
به وجود شبکه های موبایلی و چه با مطالعات گسترده 
محققان و غیره. این مهمانان تــازه وارد راه خود را به 
خانه های ما باز کرده اند و از شــواهد پیداســت که 

همچنان ماندگار خواهند بود

   
در شــرایط فعلــی تصمیم ســازان برای فضایــی تصمیم می گیرند کــه کاربران آنها ما نخواهیم بود کســانی هســتند که با این 
فنــاوری بــزرگ شــده اند. مطلب زیر انشــای کودک 9 ســاله ای اســت کــه طبق  گفتــه معلمش باید بــا موضــوع آزاد مطلبی 
می نوشته و او موضوعش را اینستاگرام تعیین کرده است. سیاستگذاران اگر تصمیم به فیلترکردن یا مدیریت این شبکه ها 

دارند باید حواس شان باشدبرای چه گروه سنی تصمیم می گیرند: 

اینستاگرام یک فضای مجازی است. مردم با این برنامه عکس های دیگران را می بینند و الیک می کنند. من هم خودم 
دارم. پدربزرگ من از صبح تا شب در اینستاگرام اســت. تازه  k27۳ فالوور دارد. من هم ۳7 فالوور دارم. بیشتر مردم 
جهان این برنامه را دارند و در آن عکس می گذارند و برای دیگران کامنت می گذارند. اینستاگرام یک برنامه اجتماعی 
اســت. پدر من هم این برنامه را دارد. او یک جامعه شناس است. من خودم هم در 
اینستاگرام عکس می گذارم. من بیشــتر دوست دارم از طبیعت عکس بگذارم. 
پدربزرگ من هم از طبیعت عکس می گــذارد و 12۳ تا الیک می خورد. من هم 
معموالً از 27 تــا 40 تا الیک می خورم. پدر من هم 110 تا الیک می خورد. بعضی 
از مردم از خودشــان عکس می گذارند و به این کار می گویند سلفی. بیشتر مردم 
از طبیعت عکس می گذارند و کمتر هم از خودشان عکس می گذارند. اینستاگرام 
وقت آدم را می گیرد. من خودم هم وقتی عکس می گذارم، کســانی که برای من 
کامنت می گذارند، فقط می  خوانم اصاًل جواب نمی دهم. هیچ وقت مردم حوصله 
خواندن چیزهایی که زیر عکس دیگران اســت را ندارند. من خودم هم حوصله 
خواندن ندارم. بعضی از مردم در اینســتاگرام شــعر می گذارند. من هم خیلی 
شعر دوســت دارم. پدربزرگ من هم خیلی شــعر می نویسد زیر عکس هایش. 
بعضی از مردم معتاد اینستاگرام هستند، مثل پدربزرگ من که بیشتر وقتش در 
اینستاگرام اســت. بعضی ها تکه هایی فیلم می گذارند که به آن می گویند کلیپ. مثاًل تکه هایی از فوتبال را می گذارند. 
در اینستاگرام مردم دیگران را به چالش هایی دعوت می کنند مثل چالش لبخند زدن. بیشتر هم کالسی های من تبلت 

دارند. ما 18 نفر هستیم. 14 نفر تبلت دارند و بیشترشان هم آی پد. آنها بیشتر با تبلت های خود بازی می کنند.

نیما کاظمی
دانش آموز 9ساله

بهناز توحیدی



31

peivast.com

شماره 24  خرداد 1394  

امیرحسین حسینی پژوه

چگونه توسعه دهندگان  ترمز رویای استارت آپ ها شدند 

مرگ ایده ها 
اســفندماه گذشــته اتفــاق عجیبــی افتــاد. بــرای نخســتین بــار در جهــان یک شــهر بــه  تنهایــی میزبــان پنج 
اســتارت آپ ویکنــد بــود. الزم نیســت راه دوری برویم؛ این شــهر رکوردشــکن، کالیفرنیا، سان فرانسیســکو، 
لو س آنجلــس، بوســتون یا یکی از ایــن مناطق محبوب اســتارت آپی نبود. آن شــهر تهران بود و مــکان این پنج 
اســتارت آپ ویکند هم دانشــگاه های امیرکبیر، شهید بهشــتی، علم و صنعت تهران و شریف بودند. در این 
پنــج رویــداد در مجمــوع ۵۰۰ نفر شــرکت کردند و اگــر خوش بین باشــیم در انتهای آن هفته ایــران به  صورت 
بالقوه صاحب ۵۰ استارت آپ در حوزه فناوری و رایانه شد. اما در بین هیاهوهای استارت آپی جای یک  مهره 
کلیدی  رو به فراموشــی اســت. برنامه نویس و به معنای کامل تر آن توسعه دهنده و طراح کسانی هستند که 
به ایده های روی کاغذ جان می دهند. نتیجه این می شود که ما چند وقتی است با انبوهی از ایده های ناب 
و طرح های کسب  و کار فوق العاده و دقیق مواجه هستیم که هرگز فرصت زنده شدن نمی یابند و مراسم های 
اســتارت آپی پر شده از افرادی که با ایده هایشــان آمده اند و تعداد کمی موفق می شوند توسعه دهنده ای را 

برای پیاده سازی ایده شان پیدا کنند. 
در ایــران ۶۰۰ هــزار نیــروی آماده بــه کار داریم کــه از رشــته های کامپیوتــری فارغ التحصیل شــده اند. از این 
مقدار ۸۰ هزار نفر در مقاطع دکترا و کارشناســی ارشــد و ۵2۰ هزار نفر فارغ التحصیالن کارشناسی هستند. 
کافی است کمی به شرکت های نرم افزاری و محیط های دانشگاه ها نگاه کنیم تا متوجه شویم بیش از نیمی 

از این جمعیت هرگز وارد صنعت نمی شوند. 

پرونده
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پرونده

خوب: ایده می بارد
رضا برزگری دانشجوی سال آخر نرم افزار یک روز 
مانند خیلی های دیگر ایده ای به ذهنش می رسد و 
پس از بررسی های بســیار متوجه می شود این ایده 
هنوز به  صورت موفق پیاده ســازی نشــده است. 
برای همین تصمیم می گیرد دســت به کار شــود. 
او تحت تاثیر از جو موجــود در یکی از رویدادهای 
لین اســتارت آپ ماشین شرکت می کند تا پیش از 
شــروع کار ایده اش را آزمایش کند و برای آن یک 
طرح کسب  و کار بنویسد. رضا در نهایت پس از چند 
روز کار و صحبت با چندین نفر مطمئن می شود ایده 
خواهان زیــادی دارد و می تواند با کمی تغییر آن را 
تبدیل به یک استارت آپ موفق کند. او پر انرژی تر 
از همیشه به دنبال تحقق رویایش می رود. چند ماه 
به این شــکل می گذرد، همه چیز برای شکل گیری 
یک استارت آپ آماده است اما هنگامی که تصمیم 
می گیرد کار را شروع کند حقیقت تلخی مثل پتک 
بر سرش می کوبد. رضا با اینکه دانشجوی کامپیوتر 
اســت اما دانشش از برنامه نویســی کافی نیست. 
بهناز آریا مدیر آموزش کهکشان نور می گوید:»از 
دانشــگاه ها انتظــار داریم مهنــدس نرم افزار به 
جامعه بدهند امــا این اتفاق نمی افتــد.« غدیری 
مدیرعامل بیان می گوید:»مشــکل جدی کشور 

است که دانشگاه ها برای تربیت نیروی متخصص 
برنامه ریزی نشده اند و بعضی اساتید با دانشجوها 
شــرط می کنند پایان نامه ها همه تئوری باشــد و 

ارتباطی با صنعت نداشته باشد.«

بد: توسعه دهنده ها کجا هستند؟
رضا برزگری تصمیم می گیرد از میان آدم هایی که 
می شناسد تیمی تشکیل دهد. او با تصور اینکه بخش 
مهم هر اســتارت آپ طرح کســب  و کار و برنامه 
تجاری است گمان می کند قسمت اصلی کار انجام 
شده است. رضا چند برنامه نویس  و توسعه دهنده 
پیدا می کند اما هر بار مشکلی باعث می شود تا با هیچ 
کدام شان به نتیجه نرســد. هیچ کس وقت ندارد 
برای او کار کند و از طرفی هیچ کس حاضر نشــد 
بدون حقوق ثابت در کار پرریسکی مانند راه اندازی 

یک استارت آپ او را همراهی کند. 
بــه گفتــه حمیدرضا احمــدی مدیــر پروژه 
اســتارت آپ ویکند و نکست، در حال حاضر 20 تا 
25 استارت آپ نســبتاً بالغ و هزاران استارت آپ 
نوپا و کمتر شناخته شــده در ایران وجود دارد که به 
خاطر تعداد کم توسعه دهنده دارای پیشرفت کندی 
هستند و به زودی شکست می خوردند. حمیدرضا 
احمدی که جــزو برگزارکنندگان دوره های مهمی 

مانند اســتارت آپ ویکند، هم فکر و جشنواره وب 
بوده است، می گوید:»متوسط هفته ای سه بار از من 
خواسته می شود برای استارت آپ ها توسعه دهنده  
معرفی کنم. کمبود توسعه دهنده اکنون حاد است و 

در آینده حادتر هم می شود.«
حقیقت این است که فارغ از کیفیت، اصاًل تعداد 
کمی توسعه دهنده نرم افزار وجود دارد. این مساله 
علت های مختلفی می تواند داشــته باشد. نخست 
مساله سربازی است. با توجه به اینکه برنامه نویسی 
مهارتی است که بیشتر جوانان و نوجوانان بین سنین 
1۶ تا ۳0 سال به ســراغ آن می روند، اکثر کسانی 
که در این حوزه فعالیت دارند با غول بی شــاخ و دم 
سربازی دست و پنجه نرم می کنند. شاهین طبری 
رئیس هیات مدیره چارگون می گوید:»بارها شده 
نیروی کارمان به خاطر سربازی دو سال از شرکت 
دور شده اند و بعد که برگشته اند و دیگر مثل سابق 
نشده اند، شرکت عوض شده و آنها هم دیگر دل کار 
کردن نداشتند.« این محدودیت های بسیار منجر 
به این می شــود که افراد برای باقی ماندن در یک 
شرکت از روش های مختلف معافیت استفاده کنند 
و اگر به این فکر کنیم کــه این کار را برای این انجام 
می دهند که بتوانند در کشور ارزش آفرینی کنند، 
قطعاً افســوس می خوریم. تیم کافه بازار به همین 

   شرکت ها حاضر نیستند برای دانشجوها وقت بگذارند
همیــن که بحــث توســعه دهنده ها به میــان می آید 
عده زیادی انگشــت اتهام را به  ســمت دانشــگاه ها 
می گیرنــد و ایــن بخــش از جامعــه را بــه کــم کاری و 
عقــب ماندگــی متهــم می کننــد. تــا حــدودی هــم 
درســت می گوینــد اما آیا خــود دانشــگاهیان هم به 

این اتهامات باور دارند؟ 

نظرتان در مــورد کمبود توســعه دهنده ها 
چیست؟ اصاًل این موضوع را تایید می کنید؟

این حرف را نقض نمی کنم. اما علت این کمبود 
را باید در چند عامل دید. اول هدف های کلی 
است که توسط وزارت علوم برای دانشگاه ها 
تعریف می شــود که از آن برنامــه دوره ها 
و ســیالبس ها را اســتخراج می کنند. هدف 
درس هایی که در دوره لیسانس و کارشناسی 
ارشد هستند، خیلی صنعتی نیست؛ یعنی شما 
مفهوم را درس می دهید. مــن نمی گویم این 

کار غلط است. 

آگاهانه این کار را انجام داده اند یا به جامانده 
از نظام آموزشی قدیم است؟

خیر. هدفدار ایــن کار را انجام داده اند. تقریبًا 
همه جای دنیا به این شکل است که دانشگاه ها 
مفاهیم را یاد بدهند. یعنی اینکه کسی با همان 
درس های دانشگاه بتواند برود بیرون کار کند 
کم اســت. بســیاری از جاهای دیگر این خأل 
را طوری دیگری پــر می کنند که در ایران به 
خوبی انجام نمی شــود. یکی  کارآموزی است 
که اســمش رویش اســت، یعنی طرف برود 
در صنعــت کار را یاد بگیرد. متاســفانه االن 
حتی در دانشگاه های برتر کشور سرسری به 
کارآموزی نگاه می شود. می روند کارآموزی 
دوتا داکیومنت به فــرد می دهند که ترجمه 
کند و تمام شد. یعنی فرد کاری یاد نمی گیرد 

که در آینده استفاده کند. 
کشــورهای دیگر چطور با این مساله برخورد 

می کنند؟ 
بحث های اینترنشــیپ آنجاها خیلی درست 

درمان تر اســت. آنجا صنعت هم این را فهمیده 
اســت که اگر بیایــد روی اینترنشــیپ ها و 
کارآموزی دانشجوها وقت بگذارد، از آن طرف 
فیدبکش به خــودش برمی گردد. اینجا معدود 
شرکت هایی حاضرند یک دوره چهارماهه برای 
دانشــجو وقت بگذارند که در آن مدت عماًل 
چیزی به خودشان برنمی گردد اما در بلندمدت 
نیروهایی هستند که به سیســتم برمی گردد.  
پس یــک روش ورود بــه شــرکت ها برای 
یادگیری است و راه دیگر دوره های فوق برنامه 
دانشگاه هاســت. انجمن های علمی می توانند 
کمک کنند که با دوره های دیگر مباحث درسی را 
کاربردی تر بررسی کنند؛ به این دوره های جانبی 
هم زیاد بها داده نمی شود.ســپردیم به انجمن 
علمی که خب آنها دانشــجو هستند و گرفتاری 
دارند و اصاًل نگاه شــان فرق دارد. باید طوری 
شود که همان جور که استاد برای درس هایش 
وقت می گذارد، برای این فعالیت های فوق هم 
زمان بگذارد. یعنی یا اجباری باشــد یا تشویقی. 
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خاطر به زودی دو نفر از بنیانگذارانش را برای مدتی 
از دســت می دهد. آرمندهی مدیرعامل کافه بازار 
می گوید:»تصمیم های کالن کشــوری می تواند تا 
حدود زیادی مشــکالت اصلی توسعه دهندگان را 

حل کند.«
مانع ســربازی موجب می شــود عده زیادی به 
صورت کاذب دست به ادامه تحصیل بزنند. نتیجه 
این می شود که بسیاری بدون اینکه بدانند چرا، در 
دانشــگاه ها در حال درس خواندن هستند و سعی 
می کنند به امید قانون های یک شبه کشوری از روی 
این مرحله از زندگی بپرند. بســیاری هم که تمایلی 
به ادامه تحصیل ندارند ســعی می کنند از کشــور 

خارج شوند.
سربازی فقط یکی از علت های کوچک مهاجرت 
است. طبق یک نظرسنجی با جامعه آماری 4500 
نفر، ۳۶ درصد کسانی که از ایران می روند به دلیل 
مشــکالت فرهنگی و اجتماعی تصمیم می گیرند 
برنگردند. شــرایط ناپایدار اقتصادی و شغلی نیز 
روی هــم 4۳ درصد از علت عدم بازگشــت افراد 
را شامل می شــود. طبق این نظرسنجی تنها چهار 
درصد کســانی که از کشور خارج شــده اند، حتمًا 
بازمی گردند و 21 درصد به هیچ وجه قصد بازگشت 
ندارند. جادی میرمیرانی توسعه دهنده حوزه شبکه 

و مخابرات می گوید:»»ایران باید قوانین تجارتش 
را اصالح کند.« او اعتقاد دارد مشکل اصلی، قوانین 
تجاری ایران اســت که با محدودیت های بســیار 
مانع شروع کار شرکت های نوپا می شوند. او ادامه 
می دهد:»زمانــی کره جنوبی هم با همین مشــکل 
مواجه بود؛ دو شــرکت سامســونگ و ال جی کل 
صنعت فنــاوری کره را می چرخاندنــد، بنابراین 
هیچ تیمی نمی توانســت خارج از این دو شرکت به 
موفقیت برسد اما حدود ســال 2000 کره جنوبی 

نزدیک به 1۶0 ماده از قوانینش را اصالح کرد.« 
مساله مهاجرت وقتی بحرانی تر می شود که به یاد 
آوریم افرادی که تصمیم می گیرند از ایران بروند، 
معموالً جزو بهترین های این صنعت هستند. چون 
این افراد از توانایی بیشــتری برای یافتن یک شغل 
و جایگاه موفق برخوردار هســتند. شاهین طبری 
می گوید:»آدم های شــاخص می روند.« حســام 
 آرمندهی هــم در این بــاره می گوید:»ما 10 نفر 
بودیم که در ســال دوم دانشگاه فارسی وب شریف 
را پایه گــذاری کردیــم و از آن 10 نفــر االن پنج 
نفر در گوگل کار می کنند.« فارســی وب شــریف 
پروژه ای بود که هر چند در نهایت تعطیل شــد اما 
یادگاری های خوبی مخصوصاً برای زبان فارســی 
به جای گذاشت. استانداردسازی کیبورد فارسی و 

ارائه نرم افزارها و توزیع های مختلف متن باز و گنو/
لینوکس از دستاوردهای این شرکت بود. وضعیت 
درآمد یک برنامه نویس در کشورهای خارجی به 
مراتب بهتر از ایران اســت. به گفته شاهین طبری 
در ایران عــرف حقوق یــک برنامه نویس خوب 
هزار دالر اســت در حالی که در کشورهای خارجی 
این مقدار به ســه هزار دالر هم می رسد. با این حال 
بسیاری با وجود شرایط بهتر زندگی و حقوق باالتر 
از ایران نمی روند. نیاز به خانــواده و فرصت دیده 
شدن از مواردی اســت که بر نیاز به پول می چربد. 
عده ای به خاطر وفاداری و ســهیم شدن در هویت 
یک برند ترجیح می دهند در شرکت ایرانی بمانند 
و شانس بیشــتری در تاثیرگذاری داشته باشند. 
بهناز آریا می گوید:»در ایران شــرح مشــاغلی در 
حوزه فناوری اطالعات نداریم، برای همین میزان 
حقوق استاندارد نیست. در سازمان نظام صنفی تا 
حدودی سعی کردیم این مساله را برطرف کنیم اما 
هنوز در اوایل راه قرار دارد.« طبق آمارهای سایت 
ایران تلنت یک برنامه نویس بسته به تجربه هایش 
بین 700 هزار تومان تا دو میلیون و 200 هزار تومان 

حقوق دریافت می کند.
از سوی دیگر توســعه دهندگانی هستند که نه 
قصد مهاجرت دارند و نه مشــکل ســربازی. آنها 

   شرکت ها حاضر نیستند برای دانشجوها وقت بگذارند
مورد دیگر که االن داستان را سخت تر کرده  این 
است که دانشگاه های ایران در مقطع لیسانس 
یکسری دانشجوهای خوب را پرورش می دهند 
بعد آنجایی که قرار اســت وارد صنعت شوند، 

می روند. 
مهاجرت ها نسبت به گذشــته بیشتر شده یا 

کمتر؟
به نظر خیلی بیشــتر شــده. یکی از علل آن 
شرایط اقتصادی است. بسیاری از دانشجوها 
کشــته مرده علم و دانش نیستند که حاضر 
باشــند به خاطرش از پدر و مادر جدا شوند. 
فاکتورهای سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی 
دیگری دارد. مشــکلی که االن در دانشــگاه 
داریم این اســت که کیفیت مقاطع ارشــد و 
دکترا به شــدت در حال افت است. 10 سال 
پیــش در بین دانشــجوها حداقــل پنج نفر 
شــاخص پیدا می کردی اما االن کیفیت پایین 

آمده و کمیت دارد باال می رود. 
در مقاطــع باالتــر هــم ورودی ای به صنعت 

صورت نمی گیرد.
علتش هدفگذاری تعداد مقاالت است که در 
همه دانشگاه ها دارند آن را دنبال می کنند. ما 
خودمان دانشــجوی کارشناسی ارشد بودیم، 
همه اش دنبال این بودیم که کجا می شود رفت 
کار کرد اما االن فکر این هستند هر طور هست 
یک مقاله بدهند و از کشور بروند. و چون همه 
چیز را دارند با مقاله می شــمارند؛ اســتادها 
هم اســتقبال می کنند چون به نفع شان است 
که دانشجویشــان مقاله بدهد. یعنی سیستم 
می گوید دانشــجوها چطــور درس بخوانند 
و اســتادها هم وقت خود را صرف چه کنند. 
سیستم ارتقا هرجا را هدف بگیرد دانشگاه به 
آن سمت می رود و االن سال هاست هدفش را 

پژوهش گذاشته است. 
در کشورهای دیگر این پژوهش چطور است؟

حقیقت این اســت که در کشــورهای دیگر 
صنعت با پژوهش های دانشــگاهی هم ســو 
است. یعنی اســتاد نمی آید بر اساس مواردی 

که خوانده و خوشــش آمده، پــروژه تعریف 
کند. بلکــه پروژه ها را با هماهنگی صنعت و به 

صورت کاربردی تعریف می کند.
و این هم سو شــدن از طرف صنعت باید انجام 

شود یا دانشگاه؟
ســابقه  این کار هم در مملکت ما خراب شده 
اســت. یعنی چند بــار صنعــت چیزهایی از 
دانشــگاه می خواســته و خروجی های مورد 
نظرش را ندیــده. عماًل کســی نمی بیند این 
تحقیقات دانشــگاهی آیــا دردی را دوا کرده 
یا نه. االن داســتان دارد بهتر می شــود و در 
سیستم ارتقا تعریف کرده اند که اساتید برای 
افزایش رتبه علمی حتمًا باید پروژه در مقیاس 
بزرگی هم داشته باشند که البته زمان می برد 
تا جا بیفتد. به نظر من افــراد علم کامپیوتر را 
باید خیلی زودتر شــروع کنند. همان طور که 
ریاضی الزم است علم کامپیوتر هم الزم است. 
بحث هــای علوم کامپیوتــر را باید در مقاطع 

پایین تر هم درس داد. 

بهادر بخشی
 عضو هیات علمی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر



شماره 24  خرداد 341394    

احتماالً دوره ســربازی را گذرانده انــد یا به نوعی 
با آن درگیر نیســتند. عده ای از ایــن افراد ترجیح 
می دهند به  صورت فریلنسر کار کنند. یعنی بیشتر 
مواقع در خانه بمانند، به  صورت پراکنده پروژه های 
شرکتی را از راه دور انجام دهند و بعد از آن به سراغ 
شرکت دیگر و پروژه ای دیگر بروند. شاهین طبری 
می گوید:»این روش را ترجیح می دهند چون با این 
کار بدون اینکه پاســخگو باشند می توانند با قیمت 
پایین برای شرکت های کم دانش پروژه اجرا کنند.« 
اکثر کســانی که خارج از یک تیم نرم افزاری به این 
صورت کار می کنند نمی توانند سرویس های خوبی 

را در ابعاد بزرگ ارائه دهند. 
یکی از علت هــای روی آوردن بــه کار آزاد یا  
فریلنســر این است که توســعه دهنده ها تصور یا 
تجربه خوبی از شــرکت های کامپیوتری ندارند. 
هانی حجت انصاری توســعه دهنده اپلیکیشــن 
سرآشــپز پاپیون محبوب تریــن و پرنصب ترین 
اپلیکیشن آموزشــی کافه بازار می گوید:»من قبل 
از این در سه شــرکت دیگر کار کرده ام. مساله این 
است که شرکت ها برنامه نویس نمی خواهند، آنها 
یک برده می خواهند. کار کردن من در شــرکت ها 
تجربه تلخی بود. اولین بار در یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه دانشــگاه شــریف کار کردم و یک 
هفته بیشــتر آنجا نماندم.« او ادامه می دهد:»آنها 
می خواهند یک نفر با مهارت های بســیاری بیاید،  
پول کمی بگیرد و تمام مشکالت شــان را حل کند. 
برنامه نویس ها دوســت دارند صاحــب برنامه 
خودشان باشــند اما حس مالکیتی که شرکت ها به 
تو و کدی که می زنی دارند، غیرقابل درک اســت. 
برنامه نویس ها دوســت دارند کارفرما یک رهبر 
درون تیم باشــد نه اینکه یک رئیس باشــد که از 
بیرون از تیم دســتور بدهد. همین نگاه بی ارزش به 
برنامه نویس باعث می شود فکر کنند چرا تمام کدها 
را برای خودشان نزنند. اکثر برنامه نویس ها دوست 
ندارند کارشان را در اختیار شرکت بگذارند، دوست 

ندارند روزی از آن برنامه دل بکنند.«
او برای صحبت هایش راه  حل مناســبی هم ارائه 

می دهد. هانی می گوید:»آواتک می تواند ایده خوبی 
برای تمام شــرکت ها باشد. شرکت ها باید آواتکی 
فکر کنند؛ یعنی به چشم یک مالک به برنامه نویس 
نگاه نکنند بلکه کمک کنند محصوالت خودشــان 
را داشــته باشــند و درصدی هم از آن محصوالت 
سود ببرند. برنامه نویس ها دوست ندارند مثل یک 
ماشین با آنها برخورد شــود، در حال حاضر با آنها 
مانند یک تابع برخورد می شود که موظفند ورودی 
بدهند و خروجی بگیرند.« شــتاب دهنده آواتک 
مرکزی اســت که با در اختیار گذاشتن مشاوره و 
محل کار به تیم ها کمک می کند سریع تر رشد کنند. 
آواتک مدتی پیش نخستین حلقه شتاب دهی اش 
را به پایان رســاند. در این حلقه 11 اســتارت آپ 
شتاب دهی شدند که 85 نفر در آنها کار می کردند. 
متوسط سن اعضای استارت آپ ها 28 سال بود که 
44 درصدشان مدرک لیسانس و 22 درصدشان 

مدرک فوق لیسانس داشتند. 
همین فشــارها باعث می شود توسعه دهنده ها به 
دنبال راه اندازی استارت آپ خود بروند؛ مخصوصًا 
این روزهــا که تب راه اندازی اســتارت آپ داغ تر 
از همیشه اســت. با این حال توســعه دهنده بودن 
برای راه اندازی یک اســتارت آپ الزم اســت اما 
کافی نیســت. طبق یک اصل معــروف از هر 10 
اســتارت آپ ۹ مورد از آنها شکســت می خورند. 
نداشتن دید تجاری درست یکی از عوامل شکست 
تیم هایی است که صرفاً با پشتوانه توانایی فنی شکل 
گرفته اند. بســیاری از توســعه دهندگان ذاتاً این 
توانایی تجاری در وجودشان هست اما بسیاری هم 
هرگز موفق نمی شوند از نگاه مشتری محصول شان 
را ببینند. جادی میرمیرانی می گوید:»گاهی طرف 
فقط توســعه دهنده اســت و فکر می کند صرفاً با 
کپی کردن یک کســب  و کار خارجی می تواند در 
ایران موفق شــود، در حالی که چنین برنامه هایی در 
طوالنی مدت ماندگار نمی شــوند.« شاهین طبری 
نیز می گوید:»هر کس کار توســعه دهندگی انجام 
می دهد فکر می کند می تواند بدون ایده و دید تجاری 
استارت آپ بزند، آخر هم به هیچ جا نمی رسد چون 
استارت آپ شمشیر دولبه است.« حسام آرمندهی 
مدیر کافه بازار معتقد است  که گزینه های درآمدی 
زیاد شده، وقتی کسی می تواند به راحتی از طریق یک 
اپلیکیشن روی کافه بازار درآمد میلیونی داشته باشد 

حاضر نمی شود در شرکتی کار کند. 
رضا برزگری در نهایت موفق نشد کسی را برای 
کار در تیمش پیدا کند. او سرمایه زیادی در اختیار 
نداشت، در حالی که بســیاری از توسعه دهنده ها 
انتظار داشــتند حقوق شــان به موقع و سر هر ماه 
پرداخت شــود. ناصــر غانم زاده مربی و مشــاور 
کارآفرینی می گوید:»توســعه دهنده ها دوســت 
ندارند در اســتارت آپ ها کار کنند. چون حاضر 

نیســتند در اســتارت آپ به جای حقوق درصد 
ســهام بگیرند. برای همین technical funderها 

کم هستند.«

زشت: آموزش های معیوب
اینها مســائلی بود که منجر به نبود توسعه دهنده 
می شد اما بســیاری از این گله می کنند که آنهایی 
هم که هســتند ســواد و مهارت زیادی ندارند. در 
این راســتا آموزش نقش مهمی در شکل گیری این 
مشــکل دارد. به عقیده بهناز آریــا، دانش صرف 
یک فرد را توسعه دهنده نمی کند. او می گوید:»باید 
یکسری مهارت داشته باشد، مثاًل نیاز مجموعه را 
درک کنند، برنامه ریزی انجام دهند، طراحی کنند و 
برنامه نویسی مرحله آخر است. خیلی اوقات آنالیز 
و طراحی بد انجام می شود. در دنیای آی تی مهارت 
به  صورت متوهمانه زود اتفــاق می افتد.«  او ادامه 
می دهد:»یکی از ارکان شــتاب دهنده ها این است 
که آموزش الزم را بدهند که بخشــی از آن کسب 

تجربه از شرکت های موفق است.« 
در ایران آمــوزش عالی به طــور کلی بر گردن 
دو گروه اســت: یک دانشــگاه ها و دو موسسات 
آموزشی. کســانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
می شوند معموالً بدون ذره ای مهارت از تئوری های 
مختلف پر شده اند. عده ای معتقد هستند دانشگاه ها 
خوب کار نمی کنند و عده ای می گویند اصاًل وظیفه 
دانشــگاه ها نیســت. از نظر جادی وظیفه پرورش 
توســعه دهنده تماماً بر عهده دانشــگاه ها نیست. 
در کشورهای پیشــرفته شرکت ها دانشجوهای با 
استعداد را می گیرند و آنها را به افراد توانمند تبدیل 
می کنند. او می گوید حلقه گمشــده شرکت هایی 
هســتند که به خوبی روی افراد ســرمایه گذاری 
می کننــد؛ که در ایــران وجود ندارد. این مســاله 
به مهاجــرت افراد هــم دامن می زنــد. احمدی 
می گوید:»دانشگاه و جامعه درک نکرده نرم افزار 

چقدر مهم است و دنیا را خورده.«
ناصر غانم زاده مربی و مشاور کارآفرینی معتقد 
است تیم ها اگر مشکل ســرمایه را هم حل کنند از 
پس مشکل توسعه دهنده به راحتی برنمی آیند. او 
می گوید از دانشــگاه ها تعداد کمی توسعه دهنده 
می شوند و این انگیزه است که فرد را توسعه دهنده 
می کند نه فقط دانش. ناصــر غانم زاده علت دیگر 
کمبود توســعه دهنده را درآمد کــم آنها در ایران 
می داند. او می گوید:»در همه جــای دنیا کارهای 
مرتبط با فنــاوری اطالعات جزو پنــج مورد اول 
هســتند اما در ایران از نظر درآمد جزو پنج شغل 
آخرند، برای همین آینده ای در آن نمی بینند.« ناصر 
غانم زاده می گوید:»برای مثال در سان فرانسیسکو 
که دانشگاه استنفورد آنجاست چندین بوت کمپ 
وجود دارد که برنامه نویســی را از صفر تا صد یاد 
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می دهند. مشــکل ما این اســت که دوره آموزشی 
فرادانشگاهی نداریم.«

با این حال عدم دسترســی برای شهرستان ها و 
گران بودن دوره های آموزشــی از دیگر مشکالتی 
اســت که وجود دارد. بهناز آریا از راه اندازی یک 
سیستم آموزش آنالین ارزان قیمت برای اندروید 
خبر می دهد که یکی از برنامه های آینده ســازمان 
فناوری اطالعات است. حمیدرضا احمدی معتقد 
است در حال حاضر دانشگاه ها همچنان به شیوه ها 
و علوم 20 سال پیش خود وفادار مانده اند. او یکی از 
مشــکالت پیش روی افراد را این می داند که هیچ 
منبع آموزشــی خوب و ســاده ای برایشان وجود 

ندارد.
چارگون، کافه بازار و بیان سه شرکت نرم افزاری 
در ابعاد متفاوت هستند و هیچ کدام هنگام استخدام 
اهمیتی به مدرک تحصیلی فــرد نمی دهند، بلکه 
ســعی می کنند با انواع مصاحبه ها به شــناختی از 
توانایی های فرد برســند. باالتریــن برنامه نویس 
شرکت چارگون نزدیک به شــش میلیون و 500 
هزار تومان حقوق می گیرد، در حالی که حتی مدرک 
دیپلم هم ندارند اما جزو قوی ترین برنامه نویس های 
ایران است. شرکت بیان ترجیح می دهد با برگزاری 
دوره های شــش ماهه خود افراد برگزیده اش را از 
میان مصاحبه شــدگان آموزش دهد. در شرکت 
بیان از بین ۳0 نفر هر روز دو نفر به مرحله مصاحبه 
حضوری می رسند. غدیری ادامه می  دهد:»تقریبًا 
روزی نیســت که از ما تقاضای نیروی کار نشود و 
ما چون ظرفیت این را نداریم تا از تمام کســانی که 
دوره های شش ماهه ما را گذرانده اند استفاده کنیم، 
تعدادی را در اختیار شرکت های دیگر می گذاریم.« 
شــاهین طبری می گوید:»بارهــا تالش کردم 
پروژه وارد دانشــگاه کنم اما دیدم این قدر پول های 
بادآورده دولتــی را روی هوا زده اند که دیگر نه تنها 
دانشجو تحویل نمی دهند بلکه بخش خصوصی را 
هم خراب کرده اند، در حالی که در تمام دنیا بخش 
خصوصی به دانشگاه ها کار می دهد و متقاباًل از آنها 

کار می خواهد.«
هانی حجت انصاری می گوید:»روزی یک ایمیل 
به من ارسال می شود که می خواهند برنامه نویسی 
را شروع کنند. برنامه نویسی در وجود آدم هاست، 
دانشگاه ها یا موسسات آموزشی برنامه نویس تولید 

نمی کنند.«
توجه بیــش از اندازه به برگــزاری رویدادهای 
اســتارت آپی هم عامل دیگری اســت که باعث 
شــده ســاخت نرم افزار در حاشــیه قرار گیرد. 
حســام آرمندهی می گوید:»ما که خروجی خوبی 
از رویدادهای اســتارت آپی ندیدیم، بیشــتر نفع 
این قضایا را شــرکت های سرمایه گذاری برده اند. 
شــاید در بلندمدت اتفاق کوچکی بیفتد اما در آن 

زیاده روی شده است.« حمیدرضا احمدی می گوید 
در استارت آپ ویکندها بلیت های کسب  و کار در 
همان روزهای اول به ســرعت فروخته می شود اما 
برای فروش بلیت های فنی خیلی باید تبلیغات کرد 
و در نهایت به ســختی به فروش می روند. غانم زاده 
می گوید:»در اکوسیســتم همه چیز باید به اندازه 
باشد، در دنیا 40،۳0 رویداد برای برنامه نویس ها 
وجــود دارد اما اینجا جا نیفتاده اســت. کاری که با 
تشکیل الگ ها برای لینوکس شکل گرفت، باید در 

حوزه های دیگر هم فراگیر شود.«

پایان
تعداد زیادی از توسعه دهندگانی که رضا برزگری 
پیدا کرد یا در شــرکتی مشــغول کار بودند یا به 
هیچ وجه حاضر نبودند ریســک یک استارت آپ 
را بپذیرند و صرفــاً با تضمین درآمــد ثابت کار 
می کردنــد. در کنار این موارد توســعه دهندگان 
معمــوالً روحیه کار تیمی ندارنــد و همان طور که 
بهناز آریا گفت بســیاری از مهارت های ارتباطی را 
به خوبی یاد نگرفته اند. این اتفاق ناشــی از آن است 
که امروزه یک فرد هم به  تنهایی می تواند نرم افزار 
کوچک و در عین  حال کاملی بنویسد و یک محصول 
به بازار عرضه کنــد. بنابراین برنامه نویس هایی با 
روحیــه تیمی کم پیدا می شــوند و معموالً حوصله 
زمان گذاشتن روی کار پرریسک و نامعلومی مانند 

استارت آپ ها را ندارند. 
اکنون کانون کارآفرینی ماننــد خیلی ها به این 
نتیجه رســیده که توســعه دهنده مشکل اصلی 
استارت آپ هاست نه سرمایه و شیوه کسب  و کار. 
دبیر کانون کارآفرینی می گوید:»این مشکل اکنون 
پس از دو ســال واضح شــده، قبل از این فکرش را 

نمی کردیم.« 
»هکاتهران« یکی از رویدادهایی اســت که برای 
شرکت بیشتر توســعه دهنده ها و فعال کردن آنها 
تشکیل شده است. رویدادی سبک تر از »هکاتون« 
معروف که به جای سه روز سعی دارد در سه ساعت 
توســعه دهنده ها را دور هم جمع کند تا حین پیتزا 
خوردن کارهای کوچکی نیز با یکدیگر انجام دهند. 
البته کانون کارآفرینی بدش نمی آید دقیقاً مشابه 
رویداد سنتی هکاتون را هم پیاده  سازد و هکاتهران را 
قوی تر از حال حاضر کند. جشنواره وب نیز رویداد 
دیگری اســت که هدفش را بخش توسعه دهنده 
فعاالن رایانه قرار داده اســت. در آخرین دوره این 
جشنواره سعی کردند 80 درصد مراسم را فنی کنند. 
جشنواره وب و موبایل ایران یکی از تخصصی ترین 
و به روزترین جشــنواره های کامپیوتــری ایران از 
نظر محتوا بود که طی بهمن ۹۳ در دانشــگاه شهید 
بهشتی برگزار شد. گزارش کاملی از این رویداد در 

شماره 22 ماهنامه پیوست به چاپ رسید.

کانون کارآفرینی قصد دارد به زودی دوره های 
برنامه نویســی را وارد مدارس کند. آنها برای این 
کار با موسســه code.org  همکاری می کنند. این 
برنامه در صورت تحقق آینده  روشنی برای صنعت 
رایانه رقم خواهد زد. حمیدرضا احمدی نگاه منفی 
خانواده ها به فناوری و رایانه را یکی از مشکالت پیش 
رویشان در این طرح می داند. او می گوید:»حتی صدا 
و سیما هم تمام عزمش را جزم کرده که کامپیوتر و 
اینترنت را یک موجود ترسناک به تصویر بکشد. در 
جریان جشــنواره وب سعی داشتند موقع مصاحبه 
دائماً از زیر زبان من بکشــند که بگویم اینترنت بد 

است.« 
حقیقت این اســت که جامعه استارت آپی ایران 
به بیراهــه می رود. مانند بســیاری از موارد دیگر، 
اســتارت آپ های کامپیوتری هم مساله ای است 
که ناقص وارد ایران شده. حاصل این سزارین ناقص 
کودک زیبایی اســت که فلج به دنیا آمده. کودک 
اســت، زیباســت اما قدرت تکان خوردن ندارد؛ 
اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته افتاد این بود که 
برنامه نویس به وفور یافت می شد اما نمی توانستند 
این دانش را به ثروت تبدیل کنند. در حقیقت جامعه 
استارت آپی ایران به توســعه دهندگانی نیاز دارد 
که دید تجاری هم داشته باشند و آنچه اکنون روی 
می دهد انواع رویدادهایی است که شرکت کنندگان 
آن مهارت های کسب  و کار دارند اما حتی به خوبی 
نمی دانند ایده هایشان از لحاظ فنی قابل پیاده سازی 

نیست.

رضا برزگری در نهایت موفق نشــد فردی آشنا 
به علم برنامه نویســی پیدا کند. او خیلی دیر اما در 
نهایت متوجه شــد خودش باید کار را شروع کند و 
احتماالً اگر می خواهد روزی مدیر یک استارت آپ 
نرم افزاری شود، خودش پیش از هر چیز باید در این 
زمینه خبره باشــد. احتماالً جادی بهتر از هر کس 
دیگری پاسخش را داده بود. او گفت:»استارت آپ 
چیزی جدا از توسعه دهنده نیست. معموالً در همه 
جای دنیا به این صورت است که توسعه دهنده کار 
را شــروع می کند و بقیه جلو می برند. صرف ایده 
داشتن منجر به تشکیل یک استارت آپ نمی شود.« 

او تاکید می کند:»ایده داشتن راحت است.«  

از هر 10 استارت آپ ۹ مورد از آنها شکست 
می خورند. نداشتن دید تجاری درست یکی 
از عوامل شکست تیم هایی است که صرفًا با 
پشتوانه توانایی فنی شکل گرفته اند
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کــه گــزارش تیم جــوان و هنگامی 
پرانرژی پیوست درباره گردنه 
توسعه دهندگان برای کســب و کارهای ایرانی را 
خواندم، چند ســوال ســریع به ذهنم خطور کرد: 
چــــــــرا ما با ۶00 هزار نیــروی کار آماده در 

رشته های مرتبط با کامپیوتر »نه«؟
چرا ما که از اقصی نقاط دنیا خبرهای قابل توجهی 
از موثر بودن تحصیل کرده های مهاجر کشــور در 

تولید فناوری داریم »نه«؟ 
چرا ما کــه فارغ التحصیالن دوره کارشناســی 
دانشــگاه هایمان از جمله انتخاب های مورد توجه 
دانشگاه های دیگر کشــورها برای ادامه تحصیل 
هستند که نشان از قبول آمادگی فارغ التحصیالن 
و به روز بودن آنها جهت ادامه تحصیل در خارج از 

کشور است »نه«؟
چرا ما که کاربران مــان، تکنولوژی های نو را در 
فاصله کمتر از ماه و حتی هفته اســتقبال می کنند و 

مورد استفاده قرار می  دهند »نه«؟  
چرا ما که مدیران صنعت نرم افزاریمان از جمله 
عالقه مندترین و دانش بنیاد ترین مدیران بخش 
خصوصی صنعت و اقتصاد کشور هستند »نه«؟ و 

ده ها سوال دیگر.
آشکارا صرف مطرح شدن این پرسش که »چرا 
ما در توســعه ایده های نو در داخل کشــور موفق 
نیســتیم«  جای تقدیر دارد لیکن اولین بار که با این 
سوال مواجه شدم، به سال های 1۳70 برمی گردد 
که نگران تولید یک موجود ناقص الخلقه یا شــاید 
عجیب الخلقه به نام نرم افزارهای داخلی بودم و در 
آن دهه راه حل را در نقش کاربر خوب و بد دیدم و 
تقاضایی که داشتم تعریف کمی از محصول خوب 
و بد بود یا به عبارتی قائل بودن به تفاوت محصول 
خوب و بد به صــورت کمی با انــدازه کمی برای 
نیازهای کارکــردی و غیرکارکردی. امروز پس از 
دو دهه از تولید این موجودات عجیب الخلقه، دیگر 
مهندسی محصول نرم افزار به تنهایی راه حل تبدیل 

نشدن ایده های کریستال به خاکستری نیست.
اما معتقــدم هنوز راه حلــی وجــود دارد؛ اگر 
مشکالت شناخته شــود و حداقل مورد توجه قرار 
گیرد و با رویکرد اعتقادی نســبت به آن فعالیت 

کرد.
با مراجعه به آنچه نوشتید و نوشتند و آنچه تولید 
شــده و تولید نشده اســت، علل خاکستری شدن 

ایده های کریســتال به صورت زیــر با رویکردی 
مهندسی ارائه می شــود. رویکرد مهندسی با این 
تعریف که علل مطرح شده باید قابل اندازه گیری 
و کنترل اندازه باشــد. تا بیش از آنچه الزم است به 
یک علت نپردازیم و از بقیه غافل نشــویم و دنبال 
مقصرهــای ذهنی نگردیم. همچنیــن برای کلیه 
عوامل ذکرشده با رویکرد مهندسی، مراجع، اندازه، 
روش اندازه گیری و شاخص مقایسه تعیین شده که 
عنوان کردن آن تنها در این یادداشــت از حوصله 

خارج است.
دســته اول از مباحث مطرح در این رابطه مراکز 
تامین منابع اعم از نیروی انسانی، ایده و سرمایه را 
دربر می گیرند که سه موجودیت )دانشگاه(، مرکز 
آموزش )صنعت(، تولیدکننــدگان و )کاربران( 
به عنوان ذی نفعان ســه رأس مثلث را تشــکیل 
می دهند. دســته دوم عوامل محیطــی یا فضای 
محیطی و جغرافیایی محیط عملیاتی است که سه 
موجودیت اقتصاد )ســرمایه گذاری(، اجتماعی 
سیاسی، ابزاری و فنی سه رأس این دسته از عوامل 

را پوشش می دهند. 
دسته ســوم از عوامل تشخیص درست هدف و 
ایجاد متدولوژی کیفیت از بعد مهندسی است که 
شاخص برنامه ریزی برای عوامل دسته اول و دوم 
به شمار می رود و محصول، فرآیند و نیروی انسانی 

سه رأس مثلث مربوطه را تشکیل می دهند.  
لیکن در برشی سریع به جمع بندی، راهکارهای 
موجود برای رفع کمبود توســعه دهنده را می توان 

بسیار خالصه و سرفصل وار چنین برشمرد:
-کاربر دانش بنیاد به همراه شرکت دانش بنیاد: 
وجود جامعه ای از کاربران کــه همان گونه که به 
پوشــش و تغذیه اســتاندارد و صاحب شناسنامه 
اعتقاد دارند، به مابه ازای آن در جامعه نرم افزاری 

هم باور داشته باشند. 
-وجود رویکرد تعریف شــده در اســتراتژی 
آموزش مراکز آموزش عالی: مشــکل اصلی را در  
سرفصل های آموزشی نبینیم، بلکه همانند بسیاری 
از مراکز آموزشی جهان که از ابتدا با رویکرد علمی 
یا مهارتی تعریف شده پاســخگوی نیاز صنعت یا 
تحقیقات هستند، دانشــگاه های ایرانی هم باید در 

همین جهت گام بردارند.
-نیروی انســانی و اساتید دانشــگاه مجرب در 
امر توسعه: در ســنجش و استخدام کادر آموزشی 

و حتی هیــات علمــی نباید مــالک، تنها حجم 
کارهای پژوهشی یا مطالعاتی بلکه میزان تجربه و 

دستاوردهای عملی اساتید در صنعت باشد. 
-توجه بــه محصول نرم افزاری بــه عنوان یک 
محصول مهندســی: نرم افــزار مانند هر محصول 
دیگری که دارای حجم، وزن، گستره و مشخصات 
فنی قابل اندازه گیری اســت، مولفه هایی همچون 
مقیاس پذیری، انعطاف، امنیت و قابل اتکا بودن را 
دارد که باید این نگاه ملموس به آن نیز شکل بگیرد. 
-اعتقاد به مهندســی نرم افزار و قبول تصحیح 
راهکار جهــت تولید محصول مناســب: صرف 
به کارگیری یک محصول نرم افزاری لزوماً باعث 
ایجــاد تحول در کیفیــت و روند ســازمانی یک 
مجموعه نمی شود و نبود باور کالن و تحول گرا در 
رأس یک مدیریت ناگزیر نه تنها موجب شکست 
پروژه که موجب اشتباه و سرخوردگی و دلسردی 

تیم توسعه دهنده خواهد شد. 
-دانش مدیــران شــرکت های خصوصی در 
خصوص مهندسی فرآیند تولید نرم افزار: آگاهی 
صاحبان کار از آنالیز تا تولیــد یا به عبارت دیگر 
از مهندســی نیازمنــدی تا مهندســی محصول 
نقشــی کلیــدی در موفقیت طرح هــای خرد یا 
کالن نرم افــزاری دارد و عدم اشــراف آنها بر 
خواسته و نیاز واقعی خودشان، می تواند به ادبیاتی 
شکست خورده میان توسعه دهندگان و صاحبان 

کار منجر شود. 
-همکاری دانشگاه و صنعت در طول تحصیل: 
بودن صنعت در کنار دانشگاه طی دوران آموزش 
و خارج شــدن از نقش مصرف کننده، به صورت 
دوره های کارآموزی بــه منظور تربیت تخصص 
برنامه نویســی مرتبط، مهم ترین بســتر انتقال 
ســریع و دقیق نیروهای کارآزمــوده به فضای 
واقعی جامعه اســت که در آن غفلــت فراوانی 

صورت گرفته است.
اخــالق در نرم افــزار به منظــور جلوگیری از 
مشــکالتی همچون توقع بی جا از توســعه دهنده: 
در خصوص فقدان اخالق حرفه ای و کاستی هایی 
در منش شــغلی این گروه نباید اغراق کرد؛ بلکه 
باید پذیرفت جــای خالی رویکــردی مجدانه و 
واقع گرایانه به آموزش برنامه نویسانی که حقوق 
اولیــه همــکاری، مالکیت و شــراکت را بدانند و 

بپذیرند، بسیار احساس می شود 

یادداشتی در زمینه توسعه دهندگان و صنعت نرم افزار ایران

ایده های زنده چگونه قتل عام  می شوند 

احمد عبدالله زاده بارفروش
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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میزگردی با فعاالن آموزش، شرکت های رایانه ای، استارت آپ ها و توسعه دهنده ها

رد آموزش،  درد فرهنگ
مشــکل ســه ســر دارد. شــرکت ها آن را می اندازند گردن آموزش و نظام آموزشــی قدیمی در دانشــگاه ها. دانشــگاه ها خود را مســئول تولید علم می بینند و مهارت را بر عهده شرکت ها و صنعت 
می داننــد کــه بــا دوره هــای کارآمــوزی بایــد آن را یاد دانشــجوها بدهنــد. توســعه دهنده ها فرهنــگ غلط شــرکت ها و توجه کم شــان به نقــش برنامه نویــس و تیم فنــی را عامل دل زدگــی و دوری 
توســعه دهنده ها می دانند. در این گیراگیر هم موج اســتارت آپی اوضاع را آشــفته تر کرده و با تاکید بیش از حد به مهارت های کســب و کار و ارائه ایده توجه را از روی توســعه دهنده ها و ســایر 
نیروهای فنی دور می کند. در حالی که شــرایط ظاهراً پویا و فعال به نظر می آید و هر روز با رویدادهای اســتارت آپی و شــرکت های نوپای بیشتری روبه رو می شویم اما در باطن امور الک پشت وار 
جلو می رود. به راســتی کدام یک از این ســه ســر عامل مشکالت صنعت نرم افزار و فناوری اطالعات کشور است؟ در این میزگرد که با حضور مسعود صبایی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، علی عباس نژاد مدیرعامل کهکشــان، پویا محمودیان بنیانگذار عکس پرینت، پیام صادری توســعه دهنده وب، آرمین رنجبر مدیر فناوری شــرکت رایانش ابری پیشــرو، عطا خلیقی 

سیگارودی بنیانگذار پویاسافت و امیر وهوشی مدیرعامل شرکت رهنما برگزار شده است ، سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود.

آرش برهمند
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یکی از مشکالتی که اســتارت آپ ها اکنون با آن دست و پنجه نرم 
می کنند فقــدان نیروی فنی الزم اســت، یعنی بســیاری از مواقع 
توســعه دهنده ها در دسترس نیستند یا اگر هم باشند نمی توانند به خوبی با 
تیم های دیگر هماهنگ شــوند. آیا واقعاً این مشکل وجود دارد و اگر وجود 
دارد چقدر می تواند در کسب و کار حوزه آی سی تی تاثیرگذار باشد؟ چه 

راه حل هایی می توان برای این مشکل ارائه داد؟
مسعود صبایی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر: کمبود نیروهای فنی تقریبــاً دارد به همه 
شــرکت های آی تی ایران لطمه می زند و این هم به 
خاطر تبی اســت که در بین دانشجوها برای رفتن به 
خارج به وجود آمده. یعنی هدف شان از روز اولی که به 
دانشگاه می آیند این اســت که چگونه اپالی کنند و بروند خارج از کشور. 
مخصوصاً این چهار پنج سال اخیر این موج همه را گرفته. تمام فعالیت های 
حال حاضر دانشجوها در این جهت است که چه رزومه بهتری درست کنند 
برای اینکه بتوانند پذیرش بهتری بگیرند. من در گذشــته وقتی دســتیار 
تدریس می خواســتم، به سختی پیدا می کردم اما االن همه صف می کشند. 
چون در رزومه شــان می آیــد. ولی در کارهای تولیدی کمتر مشــارکت 
می کنند. حتی در پروژه های کوچک برای ما که به مرکزش وصل هستیم نیز 
یافتن نیرو سخت شده. سال 8۳-84 که ما یک پروژه داشتیم، برعکس بود. 
بچه ها صف می کشیدند و ما انتخاب می کردیم. االن این مشکل واقعاً دارد 

لطمه جدی می زند. چون ابزار آی تی نیروی انسانی است.
آقای وهوشــی شــما یکی از بیشــترین ســابقه های کار با حوزه 
توسعه دهنده ها را دارید. به نظر می رســد از ابتدای دهه 80 به بعد 
تعــداد توســعه دهنده ها پایین می آید و تعداد کســانی کــه دنبال نیرو 

می گردند، بیشتر می شود. این تغییر روند ناشی از چیست؟
امیر وهوشی مدیرعامل شرکت رهنما: این کسری 
نیروی انسانی در حوزه توسعه دهنده محدود به اینجا 
نیســت. این طور نیســت که فکر کنید شرکت های 
سیلیکون ولی خیلی راحت دارند نیرو جذب می کنند. 
حتماً آنها هم کســری دارند که افراد از اینجا می روند 
آنجا. این به نظر من یک پدیده اســت، کسانی که رفته اند ته حرف شان این 
است که اگر شرایط ایران مســاعد بود ما اصاًل دلیل نداشت خارج باشیم. 
یعنی همین االن هم راضی نیستند، مخصوصاً االن که آب ها از آسیاب افتاده 
و مدرک دکترا را هم گرفته اند و خیال شــان راحت شــده، االن به این نکته 
رســیده اند و خیلی ها دل شــان می خواهد برگردند. در فضای کسب و کار 
استارت آپ یک تضاد مفهومی وجود دارد. اینکه عمدتاً توسعه دهنده ها به 
خاطر اینکه بیشتر تفکر فنی دارند تا تجاری، امنیت شغلی برایشان جذاب تر 
است. ترجیح می دهند بروند جایی که در محیط کارش چالش نباشد. همین 
چالش های فنی و برنامه نویسی برایشان کافی است. اما فضای کسب و کار 
ایران نگرانی اش خیلی زیاد است. یعنی ناخودآگاه من که مدیر استارت آپ 
هســتم دغدغه های استارت آپم را وارد تیم توسعه دهنده می کنم و این تیم 

شدیداً چار  استرس می شود.
تجربه خود شما همین را نشان می دهد؟

بله کافی اســت یک جلســه با چنــد بیزینس من و 
توســعه دهنده برگــزار کنید، پس از یک ســاعت 
می خواهند بروند بیــرون؛ می گویند شــما بی ربط 
می گویید. مســاله دوم این اســت که ما چقدر مدیر 
تربیت کرده ایم؟ اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی بوده 

یعنی بدون اینکه ما بخواهیم کار مدیریتی خاصی انجام دهیم، پول درآوردیم. 
بدنه مدیریتی ایران قوی نیست. گزارشــی را گالوپ منتشر کرده بود که 
مهم ترین عامل خروج یک نفر از تیم مدیر ارشدش است. برای همین آنهایی 
که می مانند با اســتارت آپ ها کار نمی کنند و ترجیــح می دهند بروند در 
شرکت هایی که مطمئن هستند بحران ها تکان شان نمی دهد، کار کنند. حتی 
امــروز که بعضی از شــتاب دهنده ها آمده اند و ســرمایه گذار هســت، 
توسعه دهنده ها به راحتی پیدا نمی شوند. یعنی نیروی فنی و نیروی مدیریتی 

قابل تعامل وجود ندارد.
یکی از جریان هــای دیگری کــه االن وجود دارد این اســت که 
توســعه دهنده ها فکر می کنند خودشــان می توانند کسب و کار 
خودشان را راه بیندازند. یعنی برنامه ای برای کارفرما می نویسند، بعد فکر 

می کنند چرا این کار را برای خودشان انجام ندهند.
عطا خلیقی ســیگارودی بنیانگذار پویاسافت: این 
موضوع فقط مختص توسعه دهنده ها نیست بلکه در 
فرهنگ ما وجود دارد. یعنی شما هر جا بروید دوست 
دارند همه چیز برای خودشان باشد. در توسعه دهنده ها 
شــاید کمی نمایان تر باشــد، به خاطر اینکه توانایی 
ساختن را دارند اما با موضوع کسب و کار آشنا نیستند. فکر می کنند تمام کار 
همان تولید است و چرا بخش زیادی از سرمایه باید به کسی برسد که هر روز 
می آید و دســتوراتی روی کاغذ می نویســد در حالی که خودشان دارند 
محصول را درســت می کنند. دکتر صبایی گفتند به منبع توسعه دهنده ها 
وصل هســتند اما به نظر من وصل نیســتید چون یک فاصله زیادی بین 

فارغ التحصیالن و نیروی آماده به کار در شرکت ها داریم .
آقای محمودیان عکس پرینت در حال حاضر اپلیکیشن ندارد و فکر 
می کنیم یکی از دالیل آن همین نبود توسعه دهنده متعهد بوده است.

 پویا محمودیان بنیانگــذار عکس پرینت: من فکر 
می کنم توســعه دهنده در ایران داریم اما چیزی که 
نداریم توانایی جذب و استخدام آنها در شرکت هاست. 
اینکه چرا در جذب مشکل دارند این است که به نظرم 
توسعه دهنده های ما خیلی دید خوبی دارند و با فضای 
سیلیکون ولی آشنا شــده اند، توقعات شان نسبت به مکان کاری و فرهنگ 
ســازمانی باال رفته و فکر می کنند می توانند بیزینس راه بیندازند. به همین 
خاطر ترجیح نمی دهند بیایند و جایی کار کنند. خیلی از مدل ها هم در ایران 
پیاده نشده. مثاًل اینکه شرکت ها به اعضای تیم و کارمندان سهام ترجیحی 
بدهند برای اینکه آنها را درگیر ســود و زیان کار کنند. سربازی اجباری در 
ایران باعث شده آقایان بیشتر در دانشگاه بمانند؛ نه به این خاطر که دانش 
کســب کنند. واقعیت این اســت که توسعه دهنده کســی نیست که از 

دانشگاه ها بیرون آمده است.
 من آماری از اســتک اور فلو را دیشب توئیت کردم، 
نمی دانم شما دیدید یا نه. به طرز جالبی ایران تنها در 
یــک جا برتــر اســت و آن هــم رضایت شــغلی 
برنامه نویس هاســت. حتــی پیشــنهاد داده بودند 
شرکت های خارجی، ایرانی ها را به صورت دورکاری 

استخدام کنند.
آرمین رنجبر مدیر فناوری شــرکت رایانش ابری 
پیشرو: من فکر می کنم همه این مشکالت در کنار هم 
وجود دارند؛ در کنار اینکه مدیرهای ما به هیچ شکل با 
نیروهــای فنی تعامــل نمی کنند. اما افــرادی که از 
دانشــگاه ها بیرون می آیند مطلقاً به درد کار حرفه ای 
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نمی خورند. ممکن است محققان خوبی باشند یا متخصص ماشین لرنینگ 
باشند یا شــبکه های ارگانیک را بدانند ولی به درد هیچ کاری نمی خورند. 
تعدادی توسعه دهنده خوب داریم اما کافی نیستند. نسبت کمی از نیروهای 

ما نرم افزار خواننده اند و از دانشگاه بیرون آمده اند؛ شاید پنج درصد.
اینکه توســعه دهنده خوب نداریم یک بخشی اش بازارگرمی خود 
توسعه دهنده ها نیست؟ یعنی نایاب بودن خودشان افسانه ای است 
که برای پول و عزت و احترام بیشــتر می سازند. آقای صادری ممکن است 

ماجرای شرکت زدن خود را بگویید؟
 پیام صادری توسعه دهنده وب: من شرکت خودم را 
تاسیس کردم اما بعد از مدتی تعطیلش کردم و تصمیم 
گرفتم به عنوان یک توسعه دهنده برای جای دیگری 
کار کنم. حتی ایده هایــی دارم اما تصمیم ندارم برای 
اجرای آنها شرکتی تاســیس کنم. اگر بخواهم حتمًا 
داخل شرکتی که هستم یا داخل شــرکت دیگری این کار را انجام می دهم؛ 
یعنی هیچ وقت به خاطر ایده ام دوباره این اشــتباه را تکرار نمی کنم. یکی از 
مشــکالتی که توســعه دهنده ها دارند این است که در شــرکت ها دیده 
نمی شــوند. اگر دیده نشوند بیرون می آیند. شــتاب دهنده ها همه جدیداً 
پیشنهادهای خوبی می دهند که فضای کاری و سرمایه گذار می دهیم و نطفه 
اینکه توسعه دهنده هم می تواند کسب و کار راه بیندازد را در ذهنش شکل 

می دهند.
آقای دکتر تقریباً همه سر یک موضوع هم عقیده بودند آن هم اینکه 
دانشگاه مسلماً توسعه دهنده تربیت نمی کند، حتی این نکته به نوعی 

در صحبت های خودتان هم پنهان بود.
البته من نگفتم به منبع وصل هستیم. دانشگاه در ایران 
متاسفانه از خارج کپی برداری شده. نیاز درونی جامعه 
نبوده اســت. دانشگاه های فنی را نیاز صنعت به وجود 
می آورد. یعنی در یک تکامل این دو با هم رشد می کنند 
و باال می آیند، وقتی صنعت وارداتی باشد و بحث نفت 
مطرح، دانشگاه یک موجود ایزوله  شده خودش راه خودش را می رود. شاید 
این یکی دو ســال اخیر دانشگاه ها کمی به این فکر افتاده اند که به نیاز جامعه 
بپردازند و دوره هایشــان را بازنگری کنند. اینکه ما در مدیریت شرکت ها 
مشــکل داریم و نمی توان به فارغ التحصیالن پیشنهاد کار جدی داد، به این 
دلیل است که آموزش دانشــگاه بر اساس نیاز جامعه نبوده. االن پنچ شش 
سال است گوشی های هوشــمند در حال پیشرفت هســتند و یک درس 
دانشگاهی هم نداریم که بگوید اپلیکیشــن و رابط کاربری لمسی را چطور 

تعریف کنیم.
خلیقی: در ســازمان فناوری اطالعات پروژه ای تعریف شــده برای اینکه 

دانشگاه ها چطور به روز رسانی شوند.
محمودیان: اصاًل مگر دانشــگاه ها قرار اســت ایــن کار را انجام دهند؟ 
دانشگاه ها قرار اســت دانش تولید کنند. آموزشــگاه و دانشگاه دو مکان 

متفاوت است.
خلیقی: خیر. یکسری درس های مهارتی هم در دانشگاه ها داریم که آنها هم 

در دوران گذشته باقی مانده اند.
محمودیان: اینکه از دانشگاه توسعه دهنده بگیریم، به نظرم تصور اشتباهی 

است. دانشگاه باید علم تولید کند.
ولی همان علم هم به روز می شــود. علم زیرســاخت مهارت است. 

مشکل این است که حتی آن هم به روز نمی شود.
محمودیان: یعنی من االن کدزنی دارم که توسعه دهنده است اما هیچ چیز از 

مهندسی نرم افزار نمی داند. من فکر نمی کنم دانشگاه باید کدزن تولید کند.

خلیقی: در جلسه سازمان مطرح شــده بود که متاسفانه خود استادان هم 
عالقه ای به ارتقای دروس دانشــگاهی ندارند. یعنــی آنها هم چیزی یاد 

گرفته اند و 10 سال است تکرار می کنند.
وهوشی: مساله ساده ای نیست. رشد علم خیلی سریع است.

ببینید، دانشگاه طیفی از متخصصان را تربیت می کند. 
دوره های کارشناسی سعی می کند مهندسانی را تربیت 
کند که بتوانند سیستم بسازند. بتوانند تحلیل و طراحی 
کنند و پیاده سازی و تست انجام دهند و در این راه باید 
روش علمــی را به کار گیرند. وقتــی می خواهد رابط 
کاربری طراحی کند؛ این خودش یک علم است، حال بر اساس تجربه، افراد 
بسیاری این کار را انجام می دهند ولی دانشگاه باید دروسی تعریف کند که در 
آن دروس این کار را انجام دهند. خود کدنویســی هم علم اســت. این طور 
نیست که من چهارتا کالس بیرون بروم و تمام شود. وقتی درس مهندسی 
نرم افزار می خوانید در قالب یک درس سه واحدی با یک پروژه درسی -اگر 
خوب تعریف شود- به فرد منتقل می شــود. در بحث ارشد و دکترا بیشتر 
هدف ما حل مســاله است؛ یعنی می خواهیم تولید علم کنیم، در کارشناسی 
می خواهیم از علم موجود اســتفاده کنیم و آموزش دهیم که اگر می خواهیم 

سیستم بسازیم قباًل کسانی راه را رفته اند.
پس شما این رسالت را که دانشگاه باید برنامه نویس تربیت کند، رد 

می کنید؟
رد نمی کنم. ببینید شــما در توســعه یک سیســتم 
نرم افزاری طیف وســیعی از تخصص ها را نیاز دارید، 
فقــط برنامه نویس کــه نیاز نداریــد. کدنویس 20 
درصدش است. شاید تحلیل و طراحی نیاز بیش از 50 
درصد کار باشد. من فکر نمی کنم در شرکت ها مشکل 
کدنویسی داشته باشیم. ما نیروهای تحلیلگر خوب نداریم که بتواند نیاز را به 

برنامه تبدیل کند.
خلیقی: یعنی این زنجیره ای است که ما کلش را نداریم.

صادری: آنهایی که در دانشــگاه درس می خوانند علم شان هم کامل باشد 
هیچ دیدی نسبت به بازار کار ندارند؛ یعنی ویژن وجود ندارد.

صبایی: دقیقاً یعنی دانشگاه باید به صنعت آی تی کشور نگاه کند؛ ببیند خأل 
کجاست و بر اساس آن نیرو تربیت کند.

ببخشید آقای دکتر. ببینید بحث نیروی انسانی حاال 
محدود به توسعه دهنده نیست. شما فکر می کنید مثاًل 
فارغ التحصیل رشــته بازرگانــی مدیرفروش خوبی 
می شــود؟ نه. تازه او بیشتر می لنگد. باز توسعه دهنده 
چیــزی را کــه خوانــده  می توانــد اســتفاده کند، 
فارغ التحصیل رشته بازرگانی که هیچ چیزی را نمی تواند استفاده کند. بحث 
آموزشی از دانشگاه نیست، از قبل ترش هم هست. االن در سیستم آموزشی  
ما پروســه پادگیری طوری است که دانشــجویان فقط آنچه را به آنها یاد 
می دهند، یاد می گیرند. یاد نمی گیرند چطور یاد بگیرند. برای همین اگر به 

چالشی برخورند، جلو نمی روند، مثل ماشین کوکی شده اند.
در بحث آموزش چقدر آموزش از سنین پایین تاثیرگذار است؟

 علی عباس نــژاد، مدیرعامل کهکشــان: مثاًل 
مایکروســافت آمده برای بچه های دبیرســتانی 
دوره هایــی برگزار می کنــد و دارد بــه آنها یاد 
می دهد چطور در ویژوال اســتودیو برنامه نویسی 
شــیء گرایی انجام دهند و اصاًل این تفکر چیست، 
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این یک دوره 50،40 ســاعته اســت و فقط انگیزه یا تبلیغ نیست؛ واقعًا 
دارد به آنها یاد می دهد.

این همان قضیه تفکر برنامه نویسی است. اگر می خواهید فکر کردن 
یاد بگیرید باید از دوران نوجوانی شروع کنید، اگر دیرتر شروع کنید 

فقط یکسری دستورات را یاد گرفته اید.
دقیقًا. مثاًل نمی دانم به ســن دوستان می رسد یا نه. 
انشا مدتی است که از درس دبیرستان حذف شده 
و در سیستم آموزشی مانع این شــده اند که افراد 
بتوانند خالقانه فکر کنند و بنویســند. بحث دیگر 
این اســت که این اکوسیستم اســتارت آپ ها در 
ایران هنوز رشــد نکرده. بگذارید اول یک فیس بوک و گوگل در ایران 
شکل بگیرد، بعد خودش به خاطر نیازی که پیدا کرده شروع می کند به 
ارزش دادن به جامعه و کمک کردن. ما آدم های بســیار کمال گرایی 

هستیم.
یکی از نهادهایی که خیلی امیدوار بودند خالء سیستم آموزشی و بازار 
کار را پر کند، آموزشگاه هایی بودند که مهارت آموزی می کردند. 
آنچه در واقعیت بازار اتفاق می افتد، مشخص است که کافی نبوده. چرا این 
کفایت نمی کند و حتی از آموزشگاه های خصوصی هم نیروی برنامه نویس 

کافی بیرون نمی آید؟
 ما آموزش را به ســه دســته تقســیم می کنیم اول 
 Education و ســوم Training دوم ،Awareness
است.  Awareness یک دوره کوتاه دو روزه است که 
ممکن است با خواندن یک مقاله کوچک یا دیدن فیلم 
به دســت بیاید.  Training یک دوره دو تا چهار ماهه 
اســت تا یک دانش زودبازده را یاد دهد.  Education هم بلندمدت است 
یعنی فرد دو تا چهار سال به دانشگاه می رود. در کشور ما دانشگاه های علمی 
کاربردی به وجود  آمد تا مشــکلی را که ما از آن صحبت می کنیم حل کند. 
شما اگر سرفصل دروس را ببینید کاماًل با بازار کار هماهنگ است. اما اینکه 
چطور اجرا می شود مشــکل دیگری اســت. چون ما نمونه های متعدد از 
دانشــجوهای علمی کاربردی را می بینیم که می آینــد در کالس های ما 
شرکت کنند برای اینکه همان دانشی را که قرار است در کالس ها به دست 
آورند، اینجا به دست آورند. استادان ایراد دارند، محتوا ایراد دارد یا امکانات 
آموزشــی ایراد دارد. محتوای به روز فارســی طبیعی اســت که به دست 
نمی آید. سیسکو و مایکروســافت هر سال یک بار درس هایشان را بازبینی 

می کنند.
با این حال باز با قطعیت به شما می گویم که اغلب توسعه دهنده هایی 
که می شناســم خودآموخته هســتند.این خودآموزی ناشــی از 

ناکارآمدی سیستم آموزشی نیست؟
 نه من قبول ندارم که سیســتم آموزشی کافی نیست. 
مراکز آموزشی خصوصی بر اساس نیاز اکنون صنعت 
دوره طراحــی نمی کننــد. معموالً بــا اطالعاتی که 
عرضه کننده خدمات یا تجهیزات نیاز دارد، هماهنگ 
است. یعنی مایکروسافت دوره ای به نام MCSD دارد 
کــه می گوید یک توســعه دهنده موقعی کــه می خواهد با اکوسیســتم 

مایکروسافت کار کند، باید ویژوال استودیو را بشناسد.   
دانشــگاه که تولید علم می کند، آموزشــگاه ها هم که بر اســاس 
شــرکت ها دانش های وارداتــی را ارائه می دهند؛ پــس اینکه ما 
مهارت هایی مثل طراحی وب ساده یا پایتون را نداریم به خاطر این است که 

شرکتی پشت آن نیست.

به نظــر من موضوعی دارد فراموش می شــود. اگر 
دانشــگاه ها کالســیک جلو می روند و محقق تولید 
می کنند و آموزشــگاه های خصوصی هم دوره های 
عالی بــه ملت می رســانند، مــن نمی دانــم چرا 
توسعه دهنده ها را نمی بینیم. من معموالً آدم هایی را 
می بینم که فوق لیسانس نرم افزار هستند و هیچ نمی دانند چطور مثل یک 
برنامه نویس فکر کنند. مشکل من این نیست که آنها جاوا یا اندروید یاد 
بگیرند. من هم یکی از همان خودآموزها هســتم و نمی دانم چطور باید به 

آنها آموزش داد.
اتفاق رایجی اســت. در کنفرانس پایکان حــدود 70 تا 80 درصد 

شرکت کننده ها هیچ دوره پایتونی ندیده بودند.
این مشکل در صنعت که هیچ، در دانشگاه ها هم وجود 
دارد. ما دانشــجوی کارشناســی ارشــد می گیریم 
می گوییم این پروتکل شبیه ســازی اش را انجام بده، 
می گوید من برنامه نویسی بلد نیستم. با اینکه لیسانس 
نرم افــزار را گذرانده. من نمی توانــم تصور کنم یک 

مهندس حتی غیرکامپیوتری برنامه نویسی بلد نباشد.
مشکل خود دوره است. ما تا به امروز در مملکت هیچ 
مساله ای نداشته ایم که یادگیری ماشین بخواهد به 
آن کمک کند، چــون داده ای وجود ندارد. در حالی 
کــه یکســری فارغ التحصیالن ایــن را خوب بلد 

هستند.
صادری: برمی گردد به همان ویژن که گفتم. چون هیچ دیدی از کار ندارند. 
افرادی که در دانشگاه ها و آموزشگاه ها درس می خوانند، نمی دانند در بازار 

چه خبر است.
 آقای صادری گفت یکی از مهم ترین مشــکالت این است که خود 
توســعه دهنده ها در شــرکت ها احســاس می کننــد توجهی به 

جایگاه شان وجود ندارد؟
من خودم سال گذشته با یک تیم توسعه دهنده چالشی 
داشــتم. آن هم قضیــه هویت بود. یعنی احســاس 
می کردند وقتی از ســمت مجموعه ما درخواســتی 
می شود ما داریم آنها را به عنوان کارگر یا برده می بینیم. 
من تصورم این اســت که اگر نیروهــای فنی ما خیلی 
متخصص باشند متاسفانه خیلی هم متکبر هستند، یعنی ترکیبی از تخصص 

و تکبر با هم اتفاق می افتد.
بین توسعه دهنده ها خیلی ها این طور هستند. شکی در 
آن نیســت. ولی همه  هم بدین شــکل نیستند. خیلی 
توسعه دهنده ها هستند که ما با آنها کار می کنیم، خیلی 
هم اجتماعی هستند. این آدم ها را در یک قالبی نبرید 
که حتماً ضداجتماعی هستند و 24ساعته در اتاق شان 

کد می زنند.
خلیقی: برای اینکه تعدادشان کم است و رقابتی بین شان نیست.

عباس نژاد: حرف عطا را همه قبول دارند؟علت تکبرشــان این اســت که 
تعدادشان کم است؟

محمودیان: من معتقد هستم تعدادشان بسیار زیاد است.
صادری: دیده شدن کم است.

محمودیان: به خاطر اینکه اهل دیده شــدن نیستند. به لحاظ شخصیتی و 
فرهنگی آدم هایی کناره گر هستند.

خلیقی: گزارش استک اورفلو خیلی جالب بود، نوشته بود 111 هزار نفر در 

پرونده
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ایران ثبت نام کردنــد و فقط ۶۹0 نفر در بحث ها جواب داده اند، یعنی اکثراً 
دنبال پاسخ هستند تا توانایی جواب داشته باشند.

ما االن از موضوع آموزش به این سمت حرکت کردیم که حتی اگر 
توسعه دهنده وجود داشته باشد چطور می توان آنها را به کار گرفت. 
آقای وهوشی، شکل های مختلفش را در ســبک کاری شما دیده ایم شیوه 

درست همکاری با جمع توسعه دهنده کدام است؟
نسبت به این جامعه دو رفتار می توان داشت؛ یک رفتار 
این است که وقتی توسعه دهنده می گوید من می خواهم 
شرکت بزنم احساس کنی رقیب پیدا کرده ای، همان جا 
هم بخواهی او را بکوبی و تهدیدش کنی که به دیگران 
می گویی با او همکاری نکنند. یک رفتار دیگر به تعبیر 
من این است که پدرانه باشد و سعی کنی کمک کنی که حتی اگر قرار است 
شکست بخورد کنار شکستش باشی تا احساس تنهایی نکند. برای من پیش 
آمده که یکــی از نیروهای متخصصم آمده و گفته من دلم می خواهد بروم و 
روی کسب و کار خودم کار کنم، گفتم بیا این کمک مالی من، برو ببین اصاًل 

می توانی سودی به آن بیفزایی یا نه.
محمودیان: حداکثر زمانی که یک توســعه دهنده پیش شــما بوده چقدر 

بوده؟
وهوشــی: ما خروج نیرو از مجموعه مان خیلی کم است. سال گذشته یک 
نفر بود که او را هم ما خواســتیم برود. هیچ دولوپری طی این پنج سالی که در 

تهران بود ه ایم از بدنه ما جدا نشده است.
محمودیان: یعنی دانشجوهای شریف نبوده اند که بعد از مدتی اپالی کنند 

و بروند؟
در مجموعه ما خیلی از بچه های شــریف مشغول 
فعالیت هســتند. شــاید در تیم تخصصی مان 50 
درصد از متخصصان شریف باشند. من فردی دارم 
که شریفی اســت، مدال طالی المپیاد ریاضی دارد، 
فوق لیســانس مخابرات دارد و آدمی است که اگر 
االن اقدام کند خیلی از دانشــگاه های خارج به او جواب مثبت می دهند. 
ولی ترجیح می دهد در مجموعه ما بماند و درگیر کاری که ما خواستیم، 
بشود. چون دستش را باز گذاشته ایم و سعی نکرده ایم مدیریتش کنیم. 
قضیه فرهنگی اســت؛ اینکه فردی که با تو کار می کند احساس کند با تو 
کار می کند نــه اینکه فکر کند دارد برای تــو کار می کند. آن موقع فکر 
نمی کند که توســعه دهنده را به بیگاری گرفتــه ام. در مجموعه ما تمام 
پرســنل می دانند آخر این ماه چقدر باید بفروشیم. شهروند درجه یک و 
دو نداریم. یکی از آنها این اســت که توســعه دهنده حس کند اگر دارد 
زحمت می کشــد در خلق نتیجه اثرگذاری اش دیده می شود که همان 
مدل استاک آپشن است. در شرکت های مطرح خارجی مدل را طوری 
می گذارنــد که اصاًل شــما از آن کمپانی بیرون نروید. مثــاًل به یکی از 
دوســتان که در گوگل کار می کند، می گویم چرا ایران نمی آیی می گوید 
یک استاک آپشــن جدید تعریف کرده اند که اگر االن کار کنی دو سال 
دیگر این قدر گیرت می آیــد و او هم می گوید چرا باید ول کند برود. این 
یک طرف داستان اســت و طرف دیگر محیط کار است. مثاًل کافه بازار 
آمد فضایی را که بیــش از حد انتظار بود برای تیم گرفت و تصورش این 
بود که با این کار می تواند تاثیر خوبی روی فرهنگ سازمانی اش بگذارد. 
که االن خیلی از توســعه دهنده ها دوســت دارند آنجــا کار کنند. مثاًل 
حسام با همان مدل ایرانی ســعی کرده محیط کاری خاص شرکتش را 
شکل دهد. مثال خیلی ساده: نان و پنیر درست کرده در یخچال گذاشته 

که هر کس هر موقع گرسنه  شد، آن را بخورد.

یکی از مواردی که پیام به آن اشــاره  کرد این بود که بســیاری از 
توسعه دهنده ها حس می کنند به هیچ وجه جای پیشرفت ندارند.

 درســت است. دو سه شــرکتی که در تبریز و تهران 
می شناسم مثاًل برنامه نویس پایتون استخدام می کنند 
و اگر ایــن 10 ســال هم در آنجــا بماند، بــاز باید 
برنامه نویسی پایتون را انجام دهد. دقیقاً مانند بازیکنان 
فوتبال که سن شان می گذرد می روند مربی یا بدنساز 
می شــوند. اینجا هم همین طور اســت و یک برنامه نویس بعــد از اینکه 
تجربه های زیادی کسب کرد، باید یک مرحله باال رود. این اتفاق خیلی نادر 

است که یک برنامه نویس بعدها رده کاری اش باال رود.
این یک چالش اجرایی هم دارد. عمده این افراد مشکل 
ارتباطات دارند و وقتی آنها را باالی سر کس دیگری 
می گذاری یک صورت مساله جدید درست کرده ای و 
ممکن اســت ریســک ایجاد کند. گاهی اوقات اصاًل 
نمی توان با آنها ارتباط برقرار کرد و سر و سامان شان 
داد. به همین دلیــل به بعضی ها می گویم برو زن بگیــر. جدی می گویم. با 
توســعه دهنده ای که ازدواج کرده خیلی راحت تــر می توان کار کرد چون 

مهارت های اجتماعی یاد گرفته و مسئولیت پذیر شده است.
صادری: البته من نظرم این نبود که این ارتقا ناگهانی باشد.

اصاًل اگر برنامه موفقیت شــغلی نداشته باشی، حتی 
منشی ات احساس رشد نکند دچار افسردگی می شود و 
تنهــا دلیل ادامه دادنــش با تو حقوق اســت و دارد 
لحظه شماری می کند که بازنشسته شود تا این حقوق را 
از تامین اجتماعی بگیرد نه از تو. در مورد این بحثی که 
االن راه افتاده به نام حباب اســتارت آپی باید بگویم من استارت آپ زدن را 
مشکل نمی بینم؛ انگیزه آنها را مشــکل می بینم. اکنون عده ای یک ایده  را 
می برند به اشــتراک بگذارند کــه فردا فردی ارزشــی روی آن بگذارد و 
پس فردا آن را بفروشــند و ســود ببرند. ما مالک خودمان را گذاشــتیم 
ســیلیکون ولی و با آن ســابقه اش خودمان را با آن مقایسه می کنیم، بعد 
توسعه دهنده هم این طرف انتظاراتش را باال می برد. بازار ایران بازار ارزانی 
اســت و اگر خارجی ها با پول های گران بیایند می توانند توسعه دهنده ها را 

جذب کنند که نمونه اش را شرکت راکت انجام داده است. 
رنجبر: در ایران فرق می کند. چون درصد اســتارت آپ هایی که ســقوط 

می کنند خیلی کمتر است.
شکست می خورند اما به روی خودشان نمی آورند.

محمودیان: بزرگ نشدن شرکت هم خودش یک نوع شکست است.
باز یک جنبه فرهنگی هم دارد. بسیاری از ایرانی های 
خارج از کشــور را ببینی می گوینــد جایی که زندگی 
می کنند خیلی عالی اســت اما چند ساعت که با آنها 
حرف می زنی آخرش می گویند چقدر اوضاع شان بد 
است. ما آدم هایی هســتیم که به این راحتی اعتراف 

نمی کنیم.
صادری: ما خبر سقوط نمی شنویم. باید بگویند این همه سرمایه گذاشتیم و 

این همه آدم وقت صرف کردند و آخرش نشد.
مثاًل سال ها پیش در سیلیکون ولی همه چیز آماده بوده، 
اقتصاد آماده بوده، اتفاقی افتاده و اســتارت آپ هایی 
شکل گرفته اند و چند نفر هم دانشگاه را رها کرده اند. ما 
فقط این بخشش را دیده ایم؛ حاال اینجا همه می خواهند 

دانشگاه را رها کنند  
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خارج از محدوده

فناوری های نوین ارتباطی عرصه های ظهور 
گوناگون علم و هنــر را با چالش های 
جدی مواجه کرده است. بدون شک صنعت سینما 
نیز از مواجهه با چنین چالش هایی بی نصیب نمانده 
اســت؛ چالش هایی که تالش ســینما برای تصویر 
واقعیت و خیال را با مفاهیمی چون واقع گرایی مجازی 
و فراواقع گرایی دچار تعریفی نوین کرده است. در این 
نوشته تالش بر این است تا با نگاهی تاریخی به سیر 
تحول فناوری در صنعت ســینما به تاثیرات حضور 
فناوری های دیجیتال در تولید و پخش آثار سینمایی 

پرداخته شود.

بلمی به سوی ساحل
سینما که هنر هفتم نامیده شده ، از آغاز پیدایش خود 
تاکنون مراحل تحولی گوناگونی را پشت سر گذاشته 
اســت. حرکت جادویی تصاویر متحــرک بر پرده 
سینما تاکنون به شکل های مختلف تماشاگران را به 
دنیاهای دیگر برده است؛ دنیایی که به رغم تفاوتش 
با جهان واقعی کاماًل باورپذیر به نظر می رسد. سینما 
امکان سفر در زمان و مکان، تجربه  زندگی های تازه 
و حتی جایگزین کردن آنها با تجربیات شــخصی را 
فراهم می آورد. ســینما را هنر هفتم نامیده اند چرا 
که پس از معماری، مجسمه ســازی، تئاتر، نقاشی، 
موسیقی  و رقص  پدید آمد و البته  تلفیقی  از همه  آنها 
شد. از ســوی دیگر این هنر عالوه بر خالقیت ذهنی 
ســینماگر به دوربین و در واقــع ابزارهای خاص و 
وســایل ویژه صنعتی هم نیاز دارد، از این روست که 

آن  را هنر- صنعت نامیده اند.
این هنر که هنوز هم در مقایســه با هنرهای پیش 
از خود جوان به شمار می رود، با تمام شگفتی هایش 
مدام در حال رشــد و تحول است. حداقل تا پیش از 
ظهور تکنولوژی های دیجیتال سینما چیزی نبود جز 
مجموعه ای از تصاویر ثابت )سیاه و سفید یا رنگی( 
که با سرعتی معین )24 عکس در ثانیه( با دستگاهی 
به نام پروژکتــور روی پرده مخصوصــی تابانده 
می شدند. آنچه این تصاویر را واقعی تر جلوه می داد، 
ضبط و پخــش همزمان صداها بــود. واقعیت این 
اســت که به حرکت درآوردن تصاویر در حقیقت 
رویای چند میلیون ساله بشر بوده و تصویرهایی که 
از 2500 ســال پیش از این بر دیوار غار آلتامیرای 
اســپانیا به یادگار مانده اند، نشان از همین آرزوی 
دیرینه بشــر دارند که هر جفت دســت و پا یک 

مرحله از حرکت را نمایش می دهند.
سینما هنر-صنعتی اســت که با از سر گذراندن 
مراحلی چون گذر از ســینمای مســتند صرف به 
سینمای داســتانی، سپس رســیدن به سینمای با 
زیرنویس و گذر از سینمای صامت به ناطق، رسیدن 
به سینمای رنگی و همچنین »تکنو کالر« سعی در هر 
چه نزدیک تر کردن خود به مفهوم زندگی داشــته 
است. هرچند از ابتدا هم بسیاری از سینماگران، سینما 
را به مفهومی شبیه زندگی، نزدیک می پنداشتند اما 
گویا تا زمانی که تحوالت تکنولوژیکی نتواند عینیت 
زندگی را در جادوی تصویر شبیه ســازی کند، این 
تعریف از ســینما تعریفی خیالــی و تلویحی به نظر 
می رســید؛ تا اینکه ســینما به یکی از اثرگذارترین 
و تحــول برانگیزترین مراحل گذار خود رســید که 
البته آن هم بی ربط با روند طبیعی جهان به ســمت 

دیجیتالی شدن نبود.
این مرحله گــذار که با ورود دنیــای صفر و یک 
دیجیتال به سینما آغاز شــد نه تنها از لحاظ صنعتی 
حتی از لحاظ مفهومی نیز ماهیت سینما را با تحوالت 
عجیب و غریبی روبه رو کرد. بــه گونه ای که عصر 
دیجیتال نه فقط در تولید و ســاختار و محتوا بلکه در 

پخش و جذب مخاطب نیز به سینما یاری رساند.
اینترنت فرزند خلف این دنیــای جدید بود که با 
حضورش نه تنها موجب بازنگری در تعاریف زمان 
و مکان شــد، بلکه در مراحل تولیــد و مصرف نیز 
برای سینما کاربردهای تازه یافت و آن را با تعاریف 

تجربه نشده ای مواجه ساخت. 

سینما در جهان صفر و یک 
ظهور فناوری های نوین ارتباطی ســینما را در شیوه 
تولید و پخــش با مجموعه ای از تحوالتی شــگرف 
مواجه کرد. لف مانوویچ در این باره می گوید:»همین 
که فیلمی به قالب رقمی درآمد )یعنی دیجیتال، و در 
حافظه یارانه بار شــد( هر قاب یا فریم آن به سرعت 
قابل دسترسی می شــوند. فیلم زمان را نمونه گیری 
می کند و در حالی که هنوز ترتیب خطی خود را حفظ 
کرده، زمــان را به صورت قاب های تصویر پی در پی 

هم قرار می دهد.«
فناوری های دیجیتال در ســینما به فیلمســاز و 
تماشاگر قدرت عمل می بخشد. برای فیلمساز امکان 
خلق تصاویری را می بخشــد کــه در حقیقت وجود 
ندارد و به تماشــاگر امکان دخل و تصرف در پایان 

پیش بینی شده. این گونه است که اگر دایناسورهای 
»پارک ژوراســیک« به صورت مکانیکی ســاخته 
شدند، تقریباً تمام شــخصیت های تخیلی »ارباب 
حلقه ها« و »هری پاتر« و البته هر چیزی که در آسمان 
فیلم »روز اســتقالل« دیده می شود از جمله بشقاب 
پرنده ها و حمالت هوایی به آنها، به صورت دیجیتال 
خلق شده است. فیلم ها به شیوه ای ظریف از طراحی 
دیجیتال استفاده می کنند، صحنه ها را شلوغ و خلوت 
می کنند، ســر یک بازیگر را بر بدن بازیگری دیگر 
می چســبانند و جلوه های ویژه ســخت را با حداقل 

فعالیت واقعی انسانی تبدیل به تصویر می کنند.
این گونه  است که هرچند سینما خود نوعی فناوری 
مدرن محسوب می شــود اما در مواجهه با فناوری 
دیجیتال که در طول چند ســال اخیر عماًل خود را به 
سینما تحمیل کرده ، در موضعی قرار گرفته که سنت 

در برابر تجدد ایستاده  است. 

آنچه گذشت...
رد نمونه های نخســتین حضور فناوری دیجیتال را 
می توان در فیلم هایی مثل »ترون« محصول 1۹82 
یا »ترمیناتور2« محصول دهه 1۹۹0 سراغ گرفت. 
اما فناوری دیجیتالی این روزها به  خصوص در طول 
چند ســال گذشــته به یک بخش اصلی در بیشتر 
فیلم های عامه پسند تبدیل شده تا حدی که این روزها 
از سینمای کالسیک و سینمای دیجیتال در برابر هم 
ســخن به میان می آید. این روزها اصطالح سینمای 
دیجیتال به یکی از مدخل های اصلی در فرهنگنامه ها 

تبدیل شده است.
فیلم ماســک )1۹۹4( نمونه خوبی از آن دســته 
فیلم هایی اســت که فرم و عامه پسندی آن از همان 
اول به خاطر اســتفاده اش از تاثیرات رایانه ای قابل 
پیش بینی بود. جلوه های ویــژه در فیلم ها اغلب در 
بهتریــن حالت نوعی تحریــف و در بدترین حالت 

مخرب خالقیت در سینما بوده است. 
از این روست که  برای شناخت سینمای دیجیتال 

 سرنوشت سینما در چنگال فناوری های نوین ارتباطی

این راه بی نهایت

بهارک حنارود
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ابتدا باید با مفاهیمی مثل شبیه ســازی و واقع گرایی 
تصویری آشنا شــد؛ مفاهیمی که به گفته بسیاری از 
کارشناسان برای شناخت تحوالت اخیر در سینمای 
عامه پســند ضروری هســتند.  یکی از بخش های 
اصلی ســینمای دیجیتالی تصاویر رایانه ای موسوم 
CGI (Computer- Generated Imagery ) بــه 

است که تا یکی دو دهه قبل به خاطر کمبود امکانات 
و البته هزینه های گزاف عمدتاً فقط در سکانس های 
خاص مثل جلوه های ویژه اســتفاده می شد. هدف 
اصلی اســتفاده از آنها به گفته دست اندرکاران این 
سینما جذب مخاطبان بیشتر و ارائه تصاویر جذاب 
برای بینندگان اســت اما این روزها در ســینمای 
دیجیتال معدود ســکانس هایی می توان یافت که از 

این تصاویر در آنها استفاده نشده باشد. 
از همین روســت که حضور این تصاویر در سینما 
و تاثیــرات خاص آنها بر ذهــن مخاطبان به یکی از 
مباحث داغ در میان منتقدان و نظریه پردازان سینما 

تبدیل و نظرات متفاوتی در این باره بیان شده است.
در حال حاضــر کانون این نظــرات متعدد و گاه 
متناقض، آینــده صنایع تفریحــی فراگیری مثل 
سینماســت. چرا که از یک ســو برخی از همراهی 
فناوری دیجیتال با صنعت سینما به وجد می آیند و 
از سویی دیگر برخی نگران تاثیرات فناوری دیجیتال 
بر فیلم های سینمایی هستند و تاکید می کنند که این 
فناوری ها عماًل سینما را به نوعی سطحی گری بصری 
تقلیل می دهد. گروه اول، حضور فناوری دیجیتال در 
سینما را به نفع این صنعت می دانند اما گروه دوم آن 
را فاجعه می دانند. صدای گــروه دوم را می توان به 
خصوص از جناح منتقدان سینمایی پست مدرنیست 
شــنید که رابطه واقعیت و مجاز یکی از دغدغه های 
اصلی آنها تلقی می شود. جهان واقعی و بازنمایی آن 
در ســینما یکی از موضوعاتی است که این منتقدان 

عالقه خاصی به آن نشان می دهند.
اما در تمامی این رویکردها، ســینمای دیجیتال با 
مجموعه ای از کلیدواژه های تخصصی توضیح داده 

می شود که هسته اصلی مباحث گوناگون حوالی آن 
را تشــکیل می دهند؛ اصطالحاتی چون واقع گرایی 
مجــازی، فراواقع گرایــی، حاد واقعیــت، تعاملی، 
چندرسانه ای و غیره که در ادامه به توضیح برخی از 

آنها پرداخته خواهد شد.

1:  واقع گرایی مجازی
 یکی از واژگان کلیــدی در این بحث »واقع گرایی« 
اســت. واقع گرایی در ســینمای دیجیتالی کانون 
بسیاری از مناقشات در این بحث را شکل می دهد. 
لیزر و دویــی )200۹( با توجه بــه منظر منتقدان 
ســینمای دیجیتال، به این نکته اشاره می کنند که 
بین واقعیت و بازنمایی واقعیت فاصله فراوانی وجود 
دارد و سینمای دیجیتال نیز عمدتاً در پی »بازنمایی 
واقعیت« است تا طرح خود واقعیت. آنها می افزایند 
بازنمایــی واقعیت  صرف نظر از هرگونه اســتفاده 
از هر نوع فناوری پیشــرفته صرفاً یک »برساخت 
فرهنگی« تلقی می شود نه خود واقعیت. البته ناگفته 
نماند که این منتقدان نیز یکدست نیستند و در میان 
آنها نظرات مختلفی درباره واقع گرایی وجود دارد و 
هر کدام واقع گرایی را به شــیوه خاص خود تعریف 
می کنند. به قول »جان الیس«: ما نه یک واقع گرایی 
بلکــه واقع گرایی ها داریــم.  البته بحــث درباره 
واقع گرایی در فیلم ها سابقه ای دیرینه تر دارد، یعنی 
بحث های اولیه را می توان طــی دهه های ۶0 و 70 
میالدی در نشریاتی مثل »کایه دو سینما« در فرانسه 
و »اسکرین« در انگلیس پی گرفت. منتقدان این دو 
نشریه معتقد بودند کدهای واقع گرایانه سینما )در 
زمان آنها( تصویــری محافظه کارانه از واقعیت را 
ارائه یا بازنمایی می کنند. آنها با استناد به فیلم های 
هالیوودی می گفتند در این فیلم ها تناقضات واقعیت 
که خود را در قالب تنش های طبقاتی، تبعیض جنسی 
و ســاختارهای مخفی قدرت نشان می دهند، غایب 
هســتند. این بحث ها از برخی جهات به بحث فعلی 
ما درباره ســینمای دیجیتال ارتباط پیدا می کنند، 
از جمله اینکه آنها کنکاشی هســتند درباره رابطه 
بین واقعیت و بازنمایــی آن. البته یک نکته را نباید 
فراموش کرد و آن اینکــه در این بحث ها، محتوای 
ســینمایی عماًل رنگ می بازد و این فناوری است که 
تمام بحث ها را به خود جلب می کند. به عبارت دیگر 
واقع گرایی در این مباحث، دیگر بخشی از مجموعه 
نظریات فیلم دربــاره ایدئولــوژی و قراردادهای 
صوری روایت، شــخصیت، پیرنگ و غیره نیست 
بلکه بخشــی از کیفیت فنی و زیبایی شناسی بصری 
و شــنیداری اســت. در واقع واقع گرایــی در این 
مباحث پلی است بین تصویر و کیفیتش از یک سو و 

دست اندرکاران فنی سینما از سوی دیگر. 
واقع گرایی انواع و اقســام فراوانــی دارد؛ یکی از 
آنهــا واقع گرایی تصویری اســت. ارائه یک معادل 

تصویری واقعــی از بســیاری از پدیده های جهان 
عماًل کاری ســخت و بعضاً غیرممکن است. این کار 
مستلزم تالشــی فرســاینده برای متقاعد ساختن 
بینندگان جهت پذیرش منطــق واقعی تصاویری 
است که در برابر چشــمان آنها قرار داده می شود. 
در اینجا با مفهومی به نــام باورپذیری مواجهیم اما 
این باورپذیری الزاماً با کپی صرف واقعیت صورت 
نمی گیرد. در ســکانس هایی که از CGI  اســتفاده 
می شود، مسئوالن فنی سینما الزاماً در پی به تصویر 
کشــیدن دقیق واقعیت بیرونی نیستند. شاید اساسًا 
چیزی که آنها تصویــر می کنند واقعیت بیرونی نیز 
نداشته باشد. در واقع گرایی تصویری، بیشتر به دنبال 
ایجاد حس واقعیت در بیننده هستیم. واژه واقع گرایی 
تصویری نوعی بازنمایی اســت اما نه با تکنیک های 
 .CGI فیلمبرداری بلکه با شبیه سازی واقعیت با کمک
در برخی از سکانس ها مثل سکانس های جلوه های 
ویژه، واقعیتی به تصویر کشیده می شود که واقعاً جلو 
دوربین رخ نداده اســت. بنابراین این تصاویر عماًل 
جعلی هســتند و واقعیت بیرونــی ندارند. آنها فقط 
واقعیت تصویری دارند نه واقعیــت بیرونی )لیزر، 

دویی، 200۹(. 

2:  فراواقع گرایی
این روزها در غالب نقدهای رایج درباره ســینمای 
دیجیتالی، از واژگانی مثل »شبیه سازی«، »واقعیت 
مجازی« و »فراواقع گرایی« اســتفاده می شــود اما 
بدون دقت.  فراواقع گرایی اولین بار در نوشته های 
»ژان بودریــار« و »اومبرتو اکو« بــه کار رفت اما با 
معانی متفاوت. مثالی که هر دو آنها برای تشــریح 
معانی مورد نظــر خود از فراواقع گرایی اســتفاده 
می کنند، مشــترک اســت: دیزنی لنــد. در نظر 
اکو، دیزنی لند اوج پدیده ای اســت که او فرهنگ 
پست مدرنیســت می نامد، که ویژگــی اصلی آن 
»جعلی بودن« اســت، در حالی که بودریار معتقد 
است جهان خیالی دیزنی لند مردم را به خود جذب 
می کنــد و آنها را به این باور می رســاند که محیط 
دیزنی لند واقعی اســت در حالی که واقعی نیست. 
او معتقد اســت این محیط نه فقط برای آنها واقعی 
است بلکه واقعی تر از واقعی است و آنها را از محیط 
واقعی ای که در آن قرار دارند، دور می کند. دیزنی 
لند مجموعه ای از تشکیالت است که سعی می کند 
تخیل و داستان را »واقعی« کند. جزئیات دقیق این 
تشــکیالت عماًل باعث می شــود ما آن را فراتر از 
واقعیت ببینیم؛ چیزی که طبیعــت واقعی قادر به 

ارائه آن به ما نیست. 
واژه فراواقع گرایی عمدتاً همراه با مباحث مربوط 
به انیمیشن و زیبایی شناســی آن استفاده می شود. 
از این زاویه اســت که این واژه با تحقیقات مرتبط با 
سینمای دیجیتالی ارتباط پیدا می کند. فراواقع گرایی 
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در تصاویر انیمیشــن نه در پــی بازآفرینی واقعیت 
بلکه در پی باورپذیری و اغراق در جزئیات واقعیتی 
تصویری است. این ویژگی را می توان در قراردادهای 
گرافیکی کاریکاتوریست ها حین طراحی شخصیت ها 
و همین طور اغراق در ترسیم نیروهای جهان فیزیکی 
مشــاهده کرد. باورپذیری این فیلم هــا همواره در 
تضاد با محدودیت های گرافیکی، امکانات انیمیشن 
و موضوعات خیالــی آنها قــرار دارد.  واقع گرایی 
تصویری موجود در CGI و دیگر تصاویر فراواقعی و 
ساختارهای روایی دیزنی و شرکت های دیگر همگی 
مثال بارز آن چیزی هستند که ژان لویی کومولی آن 
را »تاثیرات واقعیت« می نامــد. آنها به روش های 
مختلفی فهم و بازنمایی می شوند که در نهایت بیانگر 
تجربه ای واقعی باشند. هر کدام از این تصاویر تالش 
می کنند جهان واقعی را در مدیوم سینمایی به  صورت 
بی واســطه در برابر دید بینندگان قرار دهند و همان 
تاثیــری را بر او بگذارند که مشــاهده واقعیت بر او 
می گذارد. در اینجا نیز تاکید اصلی بر بازنمایی است؛ 
بازنمایی واقعیتی که می تواند واقعیت بیرونی نداشته 
باشــد. در واقع هدف اصلی ایجاد تاثیرات مورد نظر 

است ولو با اغراق در واقعیت )لیزر، 200۹(. 

3: حاد واقعیت 
حاد واقعیت در سینما به صورت همزمان دسترسی 
به موارد و شیوه های پراکنده را ممکن می سازد. برای 
توضیح این نکته رابرت کالکر )1۳84( از ارتباط متن 

و مطالعه فرهنگ می گوید:
 »یکی از اصول محــوری مطالعات فرهنگی این 
است که آدم ها و اعمالی که انجام می دهند را هرگز 
نمی توان از یکدیگر جدا کــرد. متون، رویدادهای 
بزرگ و منسجی هســتند که فقط یک کتاب، یک 
فیلم یا یک برنامه تلویزیونی را دربر نمی گیرند، بلکه 
وقایع متعددی را که حول شــان جریان دارد با ربط 
مستقیم و غیرمستقیم شامل می شوند. دیدگاه ها و 
موقعیت های اجتماعــی، جریان های ایدئولوژیک 
گزارش روزنامه ها، مد، موسیقی و... همگی بخشی 
از متن بزرگ تری هستند که خود بخشی از فرهنگ 
اســت. حاد واقعیت خلق متنی را میسر می کند که 
می تواند این متن های متعدد را کنار هم قرار دهد و 

آشکارا میان شان پیوند برقرار کند.«
رابطه ســینما و حاد واقعیت در عرصه دیجیتال از 
آن یک متن چندرسانه ای می سازد که برای تماشاگر 
موقعیت و جایگاهی متفــاوت در مواجهه با هر متن 
دیگری ساخته است؛ موقعیتی که با ویژگی دیگر این 
سینما که همان تعاملی بودن آن است، پیوند می یابد.

4: سینمای تعاملی
تعاملی بودن از ویژگی هــای منحصر به فرد فضای 
مجازی و فناوری های دیجیتال به شمار می رود، حال 

این ویژگی فضای مجازی وقتی در کنار ســینما قرار 
می گیرد می تواند در بخش های متنوعی از جمله امور 
تبلیغاتی و جذب آگهی به آن یاری رساند. در فضای 
سایبر امکان پخش با قدرت انتخاب همزمان خواهد 
بود، به ایــن ترتیب که به دلیل تعاملی بودن فضا این 
امکان در اختیــار مخاطب قرار گرفت که خود روند 
داستان فیلم را تحت تاثیر قرار دهد و در واقع داستان 
را همان گونه که می خواهد پیش ببرد و پایان دلخواه 

خود را برای آن رقم بزند.
این جایگاه متفاوت به بیننده امکان کنترل طیف 
عظیمی از داده ها را می بخشــد کــه می تواند به آن 
ســاختاری خالقانه و خلق الساعه ببخشد. همچنین 
فضای مجازی با از بین بردن محدودیت های زمانی 
و مکانی ارتباط تولیدکنندگان در تولید فیلم را فراهم 
کرده اســت. به نوعی که چند نفر در جای جای دنیا 
می توانند همزمان با یکدیگر در روند تولید یک فیلم 
نقش داشته باشند. عالوه بر تمام اینها فناوری های 
نوین ارتباطی نیاز مخاطب به ســالن ســینما را نیز 
کمرنگ کرده و برای او این امکان را به وجود می آورد 
که در مکان و زمــان دلخواه خود به تماشــای آن 
بنشیند و البته نکته اینجاست که این تماشای مستقل 
تعارضی با تماشــای همزمان سایر مخاطبان ایجاد 
نخواهد کرد؛ به طوری که ممکن است مخاطبی دیگر 
در مکان جغرافیایی متفاوتی در همان زمان مشغول 
تماشای فیلم باشد. مســاله اینجاست که سینمای 
تعاملی مفهوم شریک فعال را جایگزین بیننده منفعل 
می کنــد، تجربه قهرمانی حتــی در عرصه نمادین 
شکلی از همذات پنداری است که در سینما همیشه 

مورد توجه بوده است.
همچنان که ابرودان )2011( می گوید:»این امکان 
موجب می شود تماشاگر از طریق آن خود را درگیر 
تجربه ســینمایی بداند که به موقعیت یک یا دو تن 
از شخصیت های سینمایی جهشی تخیلی پیدا کرده 
اســت. این گونه است که او ســرخوردگی و لذت و 
آرزوی این شخصیت ها را حین تماشای اثر از طریق 

حضور در رویداد تجربه می کند.« 
این ویژگی ها که از مهم تریــن مباحث مربوط به 
سینمای دیجیتال به شمار می رود، موجب شده سینما 
در کنار فناوری های نویــن ارتباطی معنا و مفهومی 
کاماًل متفاوت با آنچه از تعریف سینمای کالسیک 
در ذهن مخاطبان وجود داشــته، پیدا کند. واقعیت 
این اســت که اســتفاده از فناوری های دیجیتال در 
عرصه ســینما چیزی بیش از کمک به روند تولید 
سینمایی بوده است. چرا که این فناوری ها عرصه ای با 
موضوعات نظری بنیادینی فراهم ساخته اند که رابطه 

میان مولف و کاربر را به چالش کشیده است.

حال این  روزهای سینما
در پایان قرن بیســتم فناوری ها و مسائل اقتصادی 

ســینما را دچار تحوالتی جدی کرد. همچنان که در 
اواسط دهه 20 افزودن صدا به تصویر، سینما را دچار 
تحولی جدی کرد و عریض کــردن صفحه نمایش 
برای مقابله با رقیبی چون تلویزیون واکنش منطقی 
به نظر می رسید، با آغاز قرن جدید صفحه نمایشگر 
کامپیوتری نوید رقابتی تازه با ســینما را سر می داد. 
بســیاری از امکاناتی که به وسیله فناوری های نوین 
دیجیتال به سینما ارائه می شود، مسیرهای تازه ای را 
برای آن رقم می زنــد که تا پیش از آن متصور نبوده 

است. 
ســینما در این همراهی چنان پیش رفته اســت 
کــه دیگر ســینمای ســایبرنتیک از خصوصیات 
عصر امروز به شــمار می رود. همچنــان  که هیوارد 
)1۳77( سایبر ســینما را رویکرد پساساختارگرا در 
ســینما می داند که به مفهومی ادواری اشاره دارد و 
کارکرد آن را در ارتباط برقــرار کردن میان ظهور 
مشــخصه های صوری جدید فرهنگی و ظهور نوع 
خاصی از زندگی اجتماعــی و نظم اقتصادی معرفی 
می کند. این گونه است که می توان سینمای دیجیتال 
را مرحله تحولی از ســینما به شــمار آورد که بیش 
از آنکه از لحاظ محتوایی قابل بررســی باشد، فنی و 
ساختاری است و البته ساختاری جاری و روان که در 
عصر جدید پساساختاگرایی تعریف می شود. همین 
شکل و شمایل متفاوت اســت که  نظرات انتقادی 
متفاوتی را به سوی آن رهســپار کرده است. از این 
روست که کماکان حوزه های نقد فلسفی نیز همگام 
با گسترش فناوری های نوین در هنر معاصر حرکت 
کرده اند. کمااینکه دویی )200۹( به این نکته اشاره 
می کند کــه در نقد معاصر دربــاره »بی معنایی« یا 
»سطحی گری« فرهنگ دیجیتالی عامه و تاثیرات آن 
بر بازنمایی واقعیت، پیش فرض هایی وجود دارد که 
اتفاقاً شبیه انتقادی است که نظریات فیلم از متن های 
واقع گرای کالسیک دارند؛ نقدی که معتقد به حضور 
شخصیت های فاقد عمق و عدم انسجام روایی در این 

نوع از سینماست. 
مساله اینجاست که با وجود تمامی این تحوالت نیز 
به نظر نمی رسد کالن روایت های سینمایی به همراه 
ابداعات فیلمسازانی که ابزارهای سنتی داستان گویی 
را می جویند، به طور کلی از میان برداشــته شود، اما 
بدون شک تکنیک های قرن نوزدهمی استفاده از مواد 
شیمیایی و تدوین تصاویر با استفاده از چسب و چاپ 
پوزیتیو و افکندن نور آنها بر پرده های سینما یقیناً از 

میان خواهد رفت.
خالصه سخن اینکه ســینمای دیجیتال، سینما به 
مفهوم کالسیک آن را دچار تحول مضمونی کرده و با 
در اختیار دادن امکانات تازه، مفاهیمی نو و نگاهی تازه 
به آن بخشیده است؛ امکانی که فقدان آن در گذشته 
مجال به تصویر کشیدن مضمون های بسیاری را از 

فیلمسازان و هنرمندان دریغ کرده بود  

خارج از محدوده
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یک روز با کاظم آیت اللهی رئیس 
سابق سازمان نظام صنفی رایانه ای 

 زاده کویر؛ 
تاجر زاینده رود

انتخــاب آقای رئیس ســابق برای یــک روز یک مدیر، 
در حالــی کــه هنــوز بــر حســب حکــم رئیس جهــور 
چنــدان هــم ســابق نیســت، کار آســانی نبــود. دوره 
حضور او در سازمان نظام صنفی رایانه ای کل کشور 
همراه بــا تنش هایی فــراوان در عرصه رســانه ای بود 
که بحــق یا ناحق بر قضاوت درباره پیشــینه طوالنی 
او در بــازار و صنف فناوری اطالعات اصفهان ســایه 
انداختــه اســت. گرفتــن حکــم از رئیــس دولــت در 
دوران ناخشــنودی بــزرگ عمومــی پــس از وقفــه ای 
دوســاله، جدال تا آخرین لحظه با نمایندگان تهران و 
ترک ســازمانی تضعیف و تحقیرشده، همگی باعث 
می شــود این روزها اهالی مطبوعات آیت اللهی را با 
گفته هــا و اقداماتــی به یاد بیاورند کــه تنها نماینده 
بخــش کوچکــی از کارنامــه ســه دهــه حضــور او در 
حاشــیه زاینــده رود اســت و از همیــن رو تیــم خبری 
پیوست ســحرگاه یک روز معتدل بهاری به پایتخت 
فرهنگی کشــور پــرواز کرد تــا در دل قطــب صنعتی 
کشــور بــار دیگــر پــای روایــت زندگــی آیت اللهــی 
بنشــیند و این بار فقط از دور به معدل صنفی او نگاه 
کنــد.  مدیرعامــل یا موســس شــرکت هایی همچون 
باسا، پیشگام، پالس الکترونیک و جویا درد دل های 
بســیاری از خانــه و خصــم داشــت که در این نوشــته 
نیســت ولــی می شــد در نگاهش دیــد که هنــوز هم 
امیدوار است در شرکت نیمه خلوت حاشیه خیابان 
دانشــگاه اصفهان، درســت مشــرف به کوه مشهور 
صفــه، بــار دیگــر حیــات ســوم حرفــه ای اش را آغــاز 
کنــد. وقتــی به تهــران بازمی گشــتیم نه تنهــا آب به 
زاینده رود برگشــته بود بلکه اصفهان جام قهرمانی 

را هم در بهت دیگران به خانه می برد.  ده
ی زا

طف
ی ل
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ا: 

س ه
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متولد مرداد 1340 در یزد اســت و وقتی در مورد 
ظاهرش سر به ســرش می گذارم می گوید همین 
چند روز پیش سایت تشخیص سن مایکروسافت 
را که سن همه را اشــتباه تخمین می زند، امتحان 
کرده و نوشــته اســت 50 ســاله، پس خیلی هم 
شکسته نشده. دقیقاً در خود یزد هم به دنیا نیامده 
بلکه متولد ییالق مشــهور مزرعه آخوند است در 
حوالی شــهر. این ییالق متعلق به نوادگان آخوند 
مال اسماعیل عقدایی است که نامش روی مسجد 
مشــهور جامع یزد هم مانــده و تاریخچه اش به 
تبریزی های تبعیدی به یزد بازمی گردد. بسیاری 
از خانواده بزرگ آیت اللهی های یزد از این ییالق 
خاطرات فــراوان دارند:»چشــمه اش هنوز هم 
با وجــود این همه خشکســالی و کم آبی همچنان 
می جوشــد و تا پایان دوران مدرســه ما چهار ماه 
تابستان هر ســال را همان جا همراه خانواده بودیم. 
االن تا آنجا سه ربع بیشتر راه نیست. پدرم می آمد 

آخر هفته ها سر می زد.«
پــدرش از فرهنگیان و خطیبان بنام شــهر یزد 
اســت:»پدرم سخنور چیره دســتی بود و با وجود 
اینکــه مکال بود حتــی باالی منبر هــم می رفت. 
ارتباطات باالیی داشــت و بر حســب شهرتش 
همیشه در خانه اش به روی همه باز بود. الهیات و 
معارف اسالمی درس می داد و بعدها حتی مدرسه 
راهنمایی آیت اللهی را شخصاً تاسیس و مدیریت 
کرد.« حاال فرزند سوم یک خانواده متوسط و البته 
صاحب رفاه اســت:»هنوز هم برایم ســوال است 
چطور پدرم با وجود این همه دل مشــغولی، برای 
کوچک ترین امور ما وقت و توجه داشت که هرگز 
خودم نتوانســتم آن را در زندگی شخصی ام تکرار 

کنم.«
دوران ابتدایی اش را در مدرسه بدر می گذراند 
و حتی در اولیــن دوره آمدن مقطع راهنمایی، یک 
سال را هم در راهنمایی آیت اللهی درس می خواند 
ولی پدرش ترجیح می دهد پسر خود را در مدرسه 
ملی رســولیان ثبت نام کند:»مدرسه آیت اللهی 
در آن محله ای از یــزد بود که کنترل بچه ها خیلی 
سخت به نظر می رسید. شــاید پدرم تنها مدیری 
بود که توانست آن مدرســه را کنترل کند، حتی 
یک بار شنیدم ماشــین فالن دبیر را بلند کرده اند 
گذاشــته اند در تراس مدرســه.« خالصه آنکه 
ترجیح می دهند پســر عزیز خانواده در مدرسه 

امن تری درس بخواند.
مشــخص اســت خانــواده اش دارای پیرنگ 
مذهبی فرهنگــی پیش از انقالب اســت:»پدرم 
جزو اولین کســانی بود که در یزد لیسانس گرفت 
یا حتی ماشــین خرید. یک فولکس واگن قدیمی 
داشــت که حداقل صد نفر از ما با آن رانندگی یاد 
گرفتیم. خیلی اصرار داشت خواهرهایم نیز درس 

بخوانند و شاغل باشند. پدربزرگم هم از کارمندان 
دادگستری شهر بود و عمویم از دبیران سرشناس 

یزد به حساب می آمد.«
خــودش معتقد اســت خیلی هم درســخوان 
نبوده:»در ابتدایی جزو شــاگرد اول های یزد بودم 
که حتی هنوز روزنامه ای را که عکس مان را چاپ 
کــرد، در گنجه ای توی یــزد دارم ولی بعدش در 
راهنمایی احســاس می کردم خب اینجا مدرسه 
پدرم اســت و خیلی هم سخت نمی گرفتم تا اینکه 
در دبیرستان واقعاً جزو متوسط های کالس بودم 
تا درســخوان ها. تا قبل از امتحان دیپلم حتی یک 
بار هم یادم نمی آید در خانه درس خوانده باشــم. 
همیشه می رفتم سر کالس و بعد امتحان. نمره زیر 
15 هم نداشــتم و اگر هم کمی قبل کنکور تست 
زدم، برای ایــن بود که بچه هــای دیگر همه اش 

درباره اش حرف می زدند و جو ما را گرفت.«
سال 58 که در دانشــگاه صنعتی اصفهان قبول 
می شود هنوز دانشــگاه اصفهان یکی از قطب های 
علمی کشــور اســت و خیلی ها در این باره حرف 
می زنند که شــاید دانشــگاه وقت آریامهر -که 
بعدها شد صنعتی شریف- اصاًل آن سال دانشجو 
نگیــرد و همه ظرفیت دانشــگاه صنعتی اصفهان 
پر شــود:»رتبه ام هزار و خرده ای شد، برای همین 
انتظار نداشتم با توجه به رتبه و درسم در دانشگاه 
صنعتی اصفهان که بعد از شریف و تهران سومین 
دانشگاه تراز اول کشــور بود، در رشته پرطرفدار 
برق قبول شوم. وقتی اســمم را در روزنامه دیدم 
و بــرای ثبت نام رفتم اصفهــان، در اتاق آموزش 
یکسری خانم نشسته بودند که نفر اول سه صفحه 
را زیر و رو کرد تا اســمم را به عنوان نفر یکی مانده 
به آخر یافت. تا مدت ها این کابوس را داشــتم که 
اگر کمی این ور و آن ور شــده بود، سرنوشت من 

فرق می کرد.«
ورودش به دانشــگاه صنعتــی اصفهان در اوج 
انقالب اســت. بســیاری از ورودی های 56 و 57 
هنوز زیر 20 واحد پــاس کرده اند و به این ترتیب 
کاظــم جوان راهی دانشــگاهی می شــود که در 
آستانه انقالب فرهنگی قرار دارد:»پدرم خودش 
لیسانســش را در تهران گرفته بود و توی خانواده 
جا افتاده بود که برای دانشگاه باید رفت یک شهر 
بزرگ تر، به خصوص کــه آن زمان هنوز یزد یک 
دانشگاه فنی کامل نداشت... ترم اول پایین خوابگاه 
دفتر گروه ها و تیم های مختلف سیاسی بود ولی ترم 
دوم واحدها را از 18 واحد کردند هشــت واحد تا 
فشرده تر تمام کنیم؛ و بعد انقالب فرهنگی شروع 
شد که دانشگاه ها را تعطیل کردند.« خیلی دوست 
داشته اســت به قول خودش تخت گاز درس ها را 
پاس کند ولی وقتی ترم دوم فشــرده می شود یک 
شانس تاریخی می آورد:»تنها درس سه واحدی ای 

که برایمان باقی ماند، زبان برنامه نویسی فورترن 
بود که اولین درســی بود که در آن شــاگرد اول 

شدم.« 
دانشــگاه که تعطیل می شــود دو نفر از اساتید 
شــب عید به یــزد می آینــد و مهمــان یکی از 
هم کالسی هایش هســتند که برای شــیرینی و 
سوغات در شــلوغی شب عید دست به دامن پسر 
آیت اللهی مشهور می شوند:»خدابیامرز فتوحی که 
بعدها شهید شد، آن شب زنگ زد که دکتر تبیانی 
و دکتر نجفی خانه ما مهمان هستند ولی حاج خلیفه 
رهبر برای خریدن شیرینی خیلی شلوغ است، من 
هم بدون اینکه حتی به پدرم بگویم رفتم مهمان ها 
را برداشــتم بردم در مغازه و به پســر فردوسیان 
بزرگ گفتم اینها اســتادان ما هســتند و شیرینی 
می خواهند. ایشــان هم مثل یک کاســب قدیمی 
بدون اینکه ما را ضایع کند، بسته های شیرینی بقیه 

را باز کرد داد به ما.« 
قســمت عمده ای از رفقا و شــرکای سال های 
آینده اش را طی همان سالیان تحصیل پیدا می کند 
ولی با تعطیل شدن دانشگاه ها گزینه رفتن از ایران 
به کشــورهایی مانند هند را -که به لطف عمویش 

پدر
و  ی  ر ا نــد میا مد  آ ســر م  ر پــد
ریش ســفیدی در قضایــای درون و 
بیرون از خانواده بود، حاال در خیلی 
از خانواده هــا چنیــن نقشــی دیــده 
نمی شود. از همان ابتدای دبیرستان، 
حواسش به آینده تحصیل من بود و 
هیــچ وقــت در کل زندگــی ام هــم 
کنــم.  کمبــود  احســاس  نگذاشــت 
بــدون اینکــه مــا بــه زبــان بیاوریــم 

کمک مان می کرد و سعی می کرد نه متمول بلکه بی نیاز بارمان بیاورد. 

سوابق تحصیلی:  کارشناسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد برق
 سوابق مدیریتی:  موسس یا مدیرعامل پالس الکترونیک، پیشگام، جویا و باسا، عضو و رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کل 

کشور، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک

سال تولد: 1340
محل تولد:  یزد 

آیت اللهی کوچک لباسی نو بر تن کرده است و منتظر مهمانان عید است
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در آنجا صاحــب رابطه اســت- رد می کند تا از 
طریق همان مهمانان شــب عید برای کار به جهاد 
دانشگاهی دعوت شــود:»در همان هتل پیروزی 
سر چهارباغ اتاق گرفتم و از بس بچه بودم فردایش 
که برای اســتخدام رفتم جهاد دانشگاهی، چون 
ضامن نداشتم، خود تبیانی برایم امضا کرد تا بتوانم 

استخدام شوم.«
عمر کار کردنش در جهاد دانشــگاهی بســیار 
کوتاه اســت. فردای استخدام که در هتل از خواب 
بیدار می شــود می بیند خیابان آشــفتگی عجیبی 
دارد، به زور از مغازه صوتی و تصویری همســایه 

یک رادیو فکستنی موج اف ام می خرد و با شنیدن 
حرف های بنی صدر رئیس جمهور وقت می فهمد 
کشــور در آســتانه جنگ تحمیلی قــرار گرفته 
اســت:»به پدرم که زنگ زدم بگویم من رسیده ام 
اصفهان و همه کارها درست انجام شده گفت خب، 
تو فردا بیا یزد. هر چقــدر گفتم برای چه، گفت تو 
فردا بیا. فردا تا با اتوبوس برگشتم گفت فعاًل بمان 
همین جا کار کــن، نمی خواهد بروی اصفهان. فکر 
کنم در جهاد دانشگاهی هم توفیقی داشتم ولی این 

سرنوشت اولین اقدام کاری من بود.«
چنــد روزی که در یزد می مانــد پاگیر پدرش 
می شــود که برای کار بازگــردد اصفهان تا یک 
روز صبــح راننده پــدرش او را دِر خانه ســوار 
می کند:»پدرم سهامکی در یک کارخانه ریسندگی 
و بافندگی داشــت و آن روز به اتفاق مرا برد پیش 
رئیــس کارخانه که حاجی ابریشــمی نامی بود و 
گفت این پســرم دنبال کار می گردد. یک دور مرا 
در کارخانــه چرخاند و توضیــح داد و گفت فعاًل 
چند ماهی مجانی سرپرســت خــط تولید باش تا 
استخدامت کنم. نشــان به این نشان که من هنوز 
هم 30 مــاه از آن کارخانه، بیمه با حقوق پنج هزار 
تومان دارم، یعنی درست تا پایان انقالب فرهنگی 

و باز شدن دانشگاه.« 
روزی که دانشــگاه باز می شــود می رود پیش 
ابریشــمی و می گوید می خواهد اســتعفا بدهد؛ 
با مخالفت صاحــب کارش مواجه می شــود که 
می گوید ما به هیچ مهندسی پنج هزار تومان حقوق 
نمی دهیم ولی دوست دارد برود درس بخواند:»به 
پدرم که زنــگ زد حاجی هم گفــت بگذار برود 
درسش را بخواند. ولی بعدها گفت جای من سه نفر 
را گذاشته اند و هنوز از خروجی کار راضی نیستند، 
با وجود اینکه بچه بودم بلد بودم با کارگرها چطور 

کار کنم و خط تولید را جمع کنم.« 
واقعــاً تخــت گاز بقیه درســش را می خواند و 
ســال 64 که لیسانســش را می گیرد، بسیاری از 
ورودی های سال های قبل هم هنوز فارغ التحصیل 
نشده اند:»شــاید تاثیر یک دوره ســر کار رفتن 
بود ولی این ســری که به دانشگاه برگشتم، درس 
خواندن را بیشــتر جدی گرفتم چون استادهای 
دانشــگاه صنعتــی اصفهان واقعاً خیلی ســخت 
می گرفتند و هم کالســی های نابغه ای هم داشتیم 
که نه تنها 20 می شــدند، بلکه اســتاد برگه شان 
را می زد پشــت در اتاقش به عنوان نمونه جواب 

صحیح و کامل امتحان.«
همین سال هاســت که ازدواج می کند. همسر 
آینده  دخترخاله اش اســت که سال هاســت در 
تهران زندگی می کنند و در یکی از تابســتان های 
دم انقالب که به یزد آمده اند، پدرش خواستگاری 
مقدماتی را صورت می دهد و پس از چهار ســال 

نامزدی وقتی خود کاظم مشغول آماده شدن برای 
فارغ التحصیل شدن است، درست بین دو مرحله 
کنکور پزشــکی خانمش ازدواج می کنند. بعدها 
همســرش تخصص اطفال می گیرد و هنوز هم به 
عنوان پزشک در اصفهان مشــغول است:»وقتی 
خودم برایش انتخاب رشــته می کــردم از عمد 
همه رشته های پزشکی و دندانپزشکی اصفهان را 
انتخاب کردم که حتماً با هم در یک شــهر باشیم. 

شانس آوردم که همین طور شد.«
سال 64 که دخترش به دنیا می آید، در آستانه 
کنکور فوق لیسانس قرار دارد و تعریف می کند در 
بحبوحه چشم روشــنی به دنیا آمدن فرزندشان، 
غرق درس و کار هستند:»شــریف قبول نشــدم 
ولی برای رشــته دلخواهم که مهندسی مخابرات 
از دانشــگاه صنعتی اصفهان بود در مصاحبه قبول 
شدم. دانشــگاه و رشته را دوســت داشتم چون 
گرایش دیگر قدرت بود که اصاًل مطابق عالقه ام 

نبود.« 
عمده درآمدش البته به کمک خانواده در حوزه 
کار دانشجویی است:»همیشــه برنامه نویسی ام 
خوب بود و به فورترن خیلی مسلط بودم اما در اتاق 
کامپیوتر دانشگاه اصفهان خیلی دردسر کشیدم، 
باید کلی التماس می کردی، یک مشت کارت به ت 
می دادند که پانچ کنی. من هم کش نمی انداختم هر 
از گاهی می ریخــت. مرتب کردنش مصیبت بود، 
بعد هــم اگر ایراد نمی گرفتند که گوشــه اش کج 
است و فالن، پس از یک روز پرینتی به تو می دادند 
که نوشــته بود یک کاراکتر را اشتباه زده ای. با این 
وجود من در ایــن زمینه واقعاً خوب بودم و درآمد 

قابل قبولی هم داشتم.« 
اعتراف می کنــد ژن معلمــی را از خانواده به 
میراث نبرده اســت و برای همیــن چند تجربه 

درس خواندن
سال دوم ریاضی در دبیرستان ما را به عنوان پیشاهنگ بردند جمهوری 
پاکســتان، اردو. وقتی برگشــتیم رفتیم ســر کالس، یک مدرس مثلثات 
داشــتیم کــه نابغــه بــود. از مــن امتحــان گرفــت ببیند کســی که ایــن همه 
مشهور شده چه در چنته دارد، فردا آمد با لهجه غلیظ یزدی گفت:»چطو 
می گــن تــو درســت خوبــس، که تــو کــه خیلــی شــوتی!« هرچند پــدرم از 
مدت هــا قبــل داشــت بــرای رشــته تحصیلــی مــن تحقیــق و پــرس و جو 
می کــرد ولی خودم خیلی اهل درس خواندن نبودم و بر حســب غرورم 
فکر می کردم حتمًا رتبه ام حدود 150 خواهد شــد که از هزار   هم بیشــتر 
شد. از اینکه می دیدم بچه های دیگر تا دیروقت در خیابان زیر نور چراغ 
برق درس می خوانند، تعجب می کردم. هنوز هم از مواردی که برایشان 
خیلی تالش کردم، پشــیمانم چــون فکر می کنم راهش این نیســت. یک 

حدی از تالش بیشتر نتیجه معکوس می دهد. 

تاجر 
هیــچ وقــت از همــان بچگــی طــوری مــا 
را تربیــت نکردنــد کــه اهــل دو دو تــا 
چهارتــا باشــیم. حتــی حســاب پــول توی 
جیــب  خودمــان را هــم نداشــتیم. در 
محــل کــه هــر چــه می خواســتیم به اســم 
پدرمــان می زدنــد و اصــاًل پولــش را از مــا 
نمی گرفتنــد. حتی روز ثبت نام دانشــگاه 
هــم بــا وجــود اینکــه پــول دانشــگاه و 
خوابگاه و همه چیز را جلوتر داده بودیم، 
راننده پدرم در دانشــگاه یک پاکت داد که 
پــدرم رویــش نوشــته بــود: کاظم پســرم، 
گفتم شاید پول همراهت نداشته باشی، 
تــو هــم خــودت را ملــزم نــدان همــه اش را 

خرج کنی. 

آرش برهمند

نرم افزار 
یــک دوره ای در کنکــور خیلــی انتخــاب رشــته کار دشــواری بــود و چون 
انتخــاب محــدود بود خیلی هــا این اضطــراب را داشــتند که بــا انتخاب 
اشتباه فرصت شان از دست می رود. ما به اتفاق آقای هاشمی نشستیم 
برنامــه ای نوشــتیم کــه روی اســپکتروم اجــرا می شــد و اطالعــات چند 
کنکور قبلی را هم گرفته بود که بتوانیم در حد توان پردازشــی از هوش 
مصنوعی استفاده کنیم. سال اول که این کار انتخاب رشته کامپیوتری 
را بــه صــورت عمومــی عرضــه کردیــم، خیلــی خــوب گرفــت و حتــی تــا 
ســال ها بعــد هم کســانی را در خیابــان می دیدم که به خاطــر اینکه بدین 
شــکل رشته ای که خواســته اند قبول شده اند، تشــکر می کردند. از سال 
بعد حتی با اتوبوس متقاضیان را می فرستادند و تا فردایش هم نتایج 
را باید می زدیم. وقت مشاوره حضوری هم که خیلی گران بود و بعضی 
وقت ها حتی گونی گونی طی یک روز پول به بانک می بردیم. بعدها که 

دست زیاد شد کار را رها کردیم.
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دوران دانشــجویی اش برای اشتغال در آموزش 
شکســت می خورد. وقتی پا به دوره فوق  لیسانس 
می گذارد یک سالی اســت که وارد حوزه تجارت 
در بخــش فنــاوری شده :»ســال 63 جمعی از 
دوستان دانشــگاهی دور هم جمع شدند و همان 
سال شرکتی ثبت کردیم به نام شرکت مهندسی 
پالس الکترونیک. دوستانی مانند نداف، هاشمی، 
گلســتانی فر، هاشــمی و عطایی و بقیه جزو جمع 
موسس بودند. در همین خیابان هم دفتر پدر یکی 

از بچه ها را گرفتیم و شروع کردیم به کار کردن.«
اولیــن پــروژه را بــه راحتی بــا اســتفاده از 
تخصص شــان در زمینه الکترونیک می گیرند و 
با نصــب یک خازن روی برد بــرای تبدیل ولتاژ، 
پــروژه ای 17 هزار تومانــی می گیرند:»قرارداد 
بعــدی ما هم بــرای دوره ای بود کــه خیلی برق 
می رفت. پیش می آمد که خیلی ها بیایند پشت در 
بمانند و آیفون کار نکند و زنگ نخورد. موبایلی هم 
در کار نبود. ما یک آداپتور ســاده طراحی کردیم 
که باتری شــارژی داشت و وقتی برق قطع می شد 
هم اجازه می داد زنگ دم در کار کند. شش یا هفت 
ماه فروش خوبی داشتیم تا اینکه مشابهش را بقیه 
ساختند، بردهایش را سال ها با خودمان این طرف 

و آن طرف می کشیدیم.« 
مشخص اســت در دوره فوق  لیسانس حسابی 
روی حوزه درآمد و تولید کار کرده اســت:»خیلی 
در زمینه  تولیدات مان پشــتکار نداشتیم ولی در 
اصفهان جزو اولین شــرکت ها بودیم، مثاًل رفتیم 
از ســنگاپور برد اولیه مودهای 1200 را آوردیم 

و رویش تولیــد کردیم که با پروتکل هیز همخوان 
باشــند و در همین حیــن نیز به تدریــج تعداد 

شرکایمان با مهاجرت از شش به چهار رسید.« 
آیت اللهــی در تمامی این ســال ها به جز یکی 
دو ســال نخســت و البته دوران ســربازی اش، 
مدیرعامــل پالــس الکترونیک اســت و چون 
کار جان گرفته، ســطح رفاهی خانواده هم رشــد 
می کند و بــا کمک پدرش یک خانــه در خیابان 
امام )ره( اصفهان می خرند. همســرش در آستانه 
فارغ التحصیلی اســت کــه دوره فوقش هم تمام 
می شــود و باید به ســربازی برود.  دیگر شرکت 
در مسیر درآمد اســت، نمایندگی کامپیوترهای 
یونی پک را از ســنگاپور گرفته انــد و وارد حوزه 
پردرآمد ســخت افزار شده اند. حتی وقتی شرایط 
مهیا باشــد، به ســراغ نرم افزار هم می روند:»در 
کار نرم افزارهای برق محاســبه دو فاکتور پخش 
بار و اتصال کوتاه حائز اهمیت هســتند و با تمرکز 
خودمان و یک جمع دانشجویی با پاسکال و دلفی و 
چند ابزار دیگر، برای شرکت برق استان اصفهان 
نرم افزار را نوشــتیم و جواب هم داد ولی پی اش را 

نگرفتیم.«
تز فوقش درباره کنترل وفقی اســت و اســتاد 
ســومش محمدرضا عارف:»درس فرآیندهای 
تصادفی را من با ایشــان دو بار برداشتم که استاد 
بسیار مبرزی هم بود و در معرفینامه نوشت ساعی. 
ایشان استاد مشــاور تز نیز بود. بسیار هم سخت 
گرفت حتی درباره نحــوه تایپ کردن  ولی باز هم 
فارغ التحصیل شدم.« طی هر دو دوره تحصیلش، 
بورس فوالد مبارکه بوده و همین نیز کمک هزینه 

تحصیل و زندگی اش شده است. 
فوقش که تمام می شود، فوالد مبارکه نمی پذیرد 
که او را به عنوان طرح خدمــت به کار بگیرد و به 
همین دلیل برای اینکه اصطالحــاً با امریه بتواند 
در جایی کار کند، در سال 67 راهی سازمان انرژی 
اتمی اصفهــان می شــود؛ دوران خدمتی که خط 
مشی حرفه ای او را تغییر می دهد. مرکز تکنولوژی 
هســته ای اصفهان تازه در حال برنامه ریزی برای 
احداث زیرساخت های الزم بود و بر حسب درس 
و تجربه اش او را به عنوان مسئول راه اندازی شبکه 
و مرکز کامپیوتــر به کار می گیرند:»با وجود اینکه 
هنوز سرباز بودم مدیر بخش پشتیبانی های علمی 
و فنی شــدم و می توانســتم با فوق لیسانس عضو 
هیات علمی بشــوم که رفتم پیش آقای امراللهی 
مدیر وقت سازمان و گفتم می خواهم به هر قیمتی 

شده به بخش خصوصی برگردم.«
در اوایل دهه 70  اولین کمیته استان اصفهان در 
حقیقت با حضور من تشکیل نشد ولی چون تعداد 
بازیگران خیلی کم بود به تدریج با هم آشنا شدیم 
تا در انجمن شــرکت های انفورماتیک حضور پیدا 

کنیم. کسانی مانند نیلفروشان و غالمی هم پیشگام 
این جریان بودند و در دور دوم که من رئیس شدم 

نیز صرفاً بر حسب کمک صنفی بود.« 
ارتباط او بر حســب تجارت اچ پی با مســعود 
مرتضــوی رئیس وقــت انجمن شــرکت های 
انفورماتیک قدرتمند اســت و همین وی را برای 
عضویت در هیات مدیره انجمن در ســطح کشور 
قانع می کند. این جریان شــروع حضور او در سه 
دوره مــداوم از هیات مدیره انجمن تا تشــکیل 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای حــدود یک دهه 
بعد اســت. ریاست کمیســیون رفاهی و جریان 
مســابقات جنجال برانگیز فوتســال را بر عهده 
می گیرد که از همان زمان نیز بســیار خبرساز بود: 
خیلی ها می رفتند بازیکن حرفه ای می گرفتند تا در 

مسابقات برنده شوند. 
آیت اللهی در پایان دوره خدمتش بر حســب 
فعالیت هایش در سازمان هسته ای به عنوان عضو 

پالس الکترونیک
رئیس مرکز کامپیوتر دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان یــک روز صبــح زنــگ زد دفتــر 
شرکت که شــما که دانشجوی ما هستید 
و شــرکت زده ایــد، نمی خواهید یکی دو 
دســتگاه کامپیوتــر بــه دانشــگاه کمــک 
کنیــد؟ دانشــگاه آن زمــان هنوز پی ســی 
نداشــت و دو دســتگاه NCR دی ام فایــو 
داشــت. شــاید بــاور نکنیــد حتــی فرمت 
کــردن آنهــا هم طی مراســمی دوســاعته 
بــا حضور اســاتید و دانشــجویان انجام 
می شــد. مــا در حــال ســوئیچ کــردن بــه 
کومــودور و ســری اســپکتروم بودیــم. 
چــون دانشــگاه نــه پــول داشــت و نــه 
وقــت داشــت مــا مجبــور بودیــم شــش 
دســتگاه رایانــه شــخصی هــر کــدام بــه 
قیمــت 300 هزار تومــان آن زمان بخریم 
و وارد کنیــم. کل ســرمایه مــا هــم بــه یک 
میلیــون تومــان نمی رســید. بــا یکــی از 
توزیع کننده هــای سرشــناس هماهنــگ 
کردیــم و با گذاشــتن تضمین، این شــش 
دســتگاه را خریدیــم دادیم دانشــگاه که 
ریســک بزرگــی بــود ولی خــودش باعث 
شــد شــرکت یــک پلــه باالتــر بــرود. ســود 

درستی هم داشت.

یزد
یزد زمان ما جای پیشــرفتی به لحاظ فناوری نداشــت وگرنه من شــهرم 
را دوســت داشــتم و به نظرم هنوز هم محیط اصیلی دارد که زیاد دچار 
التقــاط نشــده. بدون شــک اگر می خواســتم به تجــارت بپــردازم، در یزد 
می مانــدم ولــی واقعیت این اســت که مــن اهل تجارت و کاســبی نبودم 
و نیســتم، وگرنه شهر برای تاجر و صنعتگر همیشــه چشم انداز روشنی 
داشته است. هنوز هم امنیت و آرامشی را که در خانه خودم یا در مزرعه 

آخوند پیدا می کنم، در هیچ سفر اروپایی هم حتی تجربه نکرده ام. 

آیت اللهی برخالف تصور عمومی تاکید دارد هیچ گاه مدیر تاجرپیشه ای نبوده است
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هیات مدیره صنایع الکترونیک پیشگام منصوب 
می شــود که شــرکتی نیمه دولتی با هدف تجهیز 
صنایــع در زمینه فناوری های پیشــرفته بود و از 
دل ساختار ســازمان انرژی هسته ای بیرون آمده 
است. یکی از محصوالت این تیم برای خود سازمان 
مادرش یک نرم افزار MIS اســت. با فرا رسیدن 
موج نرم افزارهای اتوماسیون نسل اول ذوب آهن 
اصفهان با تاسیس شــرکت باسا -همین شرکت 
فعلی آیت اللهی- در تالش برای سر و سامان دادن 
به ســاختار اداری و مالی اش است و فوالد مبارکه 
هم روی شرکت قدیمی ایریســا سرمایه گذاری 
می کنــد. وقتی قــرارداد  بین این غول ها شــکل 
می گیــرد، پیشــگام می شــود راس ســوم این 
قراردادها؛ طراحی پایه طرح به پیشــگام، طراحی 

نهایی به ایریسا و اجرا به باسا سپرده می شود. 
طرح ناکام می ماند و آیت اللهی تیمی با بیش از 

600 نیروی کارشناسی را ترک می کند تا به پالس 
الکترونیک برگردد و در ابتدای دولت اصالحات 
فرآیندی را شــروع کند که به تدریج به شرکت 
پرسر و صدای جویا ختم می شود. سال 74 شروع 
کسب و کار جدید پالس الکترونیک است که سبد 
محصول کاملی به لحاظ ســخت افزاری دارد و از 
بازار پررونقی که در اثر درهــای باز اقتصادی به 
وجــود آمده، نهایت لذت را می بــرد. تنها تجربه 
نرم افزاری این دوره هم مترجم پدیده اســت که 
در نهایت قفل شکســته و بعد شکست می خورد. 
شروع آشنایی با سپهری راد هم همین دوره است 
که پیگیر پرونده شــکایت از طریق شورای عالی 
انفورماتیک هســتند و البته با فــرزاد فروردین و 
جمعی دیگر از فعاالن بخــش خصوصی اصفهان 
اولین ریشه های انجمن کامپیوتر در این شهر را نیز 

پایه گذاری می کنند. 
از اوایل دهه 80 مجموعه چهار شــرکت توافق 
می کنند با یکدیگر ادغام شــوند تــا با انحالل این 
بازیگران و گرفتن ســهم در شرکت جدید یکی از 
بزرگ تریــن غول های فناوری اصفهــان متولد و 
کاظم آیت اللهی هم مدیرعامل آن شــود؛ به افزار، 
همســو، اصفهان کامپیوتر و پالــس الکترونیک. 
جویا شــروعی توفانی دارد و برای حضور در بازار 
ERP ذوب آهن باســا را نیز می خرد. این بازگشت 
آیت اللهی به غول های صنعتی اصفهانی است. جویا 
روی سخت افزار و باسا بر نرم افزار تمرکز می کند. 

نیم دهه طول می کشد تا آیت اللهی به این نتیجه 
برسد که دیگر در فضای شراکتی جویا امکان ادامه 
فعالیت وجود ندارد. ســهامش در جویا را واگذار 
می کنــد و با افــزودن مبلغی صاحب کل ســهام 
شرکت باسا می شود تا ائتالف رویایی ابتدای دهه 
80 به جدایی کامل بازوهای سخت افزار و نرم افزار 
از یکدیگر منجر شــود:»دیدگاه ما درباره توسعه 
کســب و کار با یکدیگر همخوانی نداشت و شاید 
من اعتقاد زیادی به نرم افزار داشتم و بقیه نداشتند. 

خالصه این موضوع منجر به خروج من شد.«
قــرارداد ذوب آهن در ســال 82 رقمی حدود 
ســه میلیارد و 200 هزار میلیارد تومان اســت 
و باســا به لطف ارتباطات و ســابقه آیت اللهی از 
زمان پیشــگام برنده کلیدی این قرارداد با حضور 

نماینده منطقه ای GTS اســت:»قرارداد با یکی از 
شــاهزادگان اماراتی امضا شد و حتی مجله ایناک 
هــم آن را منعکس کــرد.«  باســا در گل گوهر، 
پاکســان و چندین پروژه دیگر هم برنده می شود 
و شرکت هرچند در مسیر ثبات قرار می گیرد اما 
دهه 90 برایش آغاز دوران سختی مانند بسیاری 

از سایر بخش های اقتصاد کشور است.
ورود به دهه 90 برای آیت اللهی آغاز آرزوهای 
صنفی اســت:»ماموریت ما این بود که انجمن را 
نگه داریم تا سازمان تازه تشکیل شده جای پایش 
محکم شود، کمیته اصفهان هم در آستانه تشکیل 
سازمان تضعیف شــده بود. در دور اول من اصاًل 
کاندیدا نشــدم، آقای ارباب شــیرانی هم رقیب 
محترم و باارزشی اســت و انتخاب درستی برای 

ریاست بود.«
اعتقاد دارد در دور دوم ســازمان به اصرار خوِد 
اعضای هیات مدیره قبل آمده و حتی برای گرفتن 
اجازه از هیات مدیره جویا هم بسیار انرژی گذاشته 
اســت. طی دوره دوم ادبیات میان رحمتی، رئیس 
وقت و آیت اللهی رئیس ســازمان در اصفهان در 
شورای مرکزی چندان دوســتانه نیست:»آقای 
ســعیدی نایینی این هنر را دارد که شما احساس 
می کنید به نظر و عقیده تان خیلی اهمیت می دهد 
و اگر هم بفهمد جایی اشتباه کرده است به سرعت 
آن را اصالح می کند. من اعتقاد داشتم کار صنفی 
کار حزبی نیســت و باید مصالــح عمومی صنف 
رعایت شود. من در حسن نیت آقای رحمتی هیچ 
تردیدی ندارم ولی اگر جایی احســاس می کردم 
اشــتباهی صورت گرفتــه، می گفتم. بخشــی از 
مشــکالت هم به نبود دبیرکل و نپذیرفتن آقای 

قمی بازمی گردد.«
در توضیح آمدنش به دوره جنجال برانگیز سوم 
بسنده می کند که:»وزنه را گذاشتند جلوی ما و بلند 
کردیم. من دور دوم هم کاندیدای ریاست بودم و 
احساس می کردم مســیر تاریخی و صنفی الزم را 
برای رســیدن به این دوره طی کرده ام ولی بدون 
حضور من دوســتانی تصمیم گرفتنــد ما را از این 
جریان کنار بگذارند. اگر روال انســانی و شخصی 
الزم در این جریان طی شده بود، هیچ گاه بسیاری 

از مشکالت بعدی پیش نمی آمد.«  

موتور
جریــان موتــور و ماشــین خریدن مــن هم در نوع خــودش ماجرایی بــود. بار اول دبیرســتان بــودم، یکی از 
هم کالسی ها که توانا نامی بود، یک موتور گازی خریده بود و برای اولین بار من از نزدیک یک موتورگازی 
دیــدم. اصــاًل از ایــن اخالق ها هم نداشــتیم که به هــم بگوییم مثاًل بده مــن هم یک دور بزنــم، گفتم مبارکت 
باشــد و برگشتم آمدم خانه، تا شــب پدرم آمد، بالفاصله گفتم »بابا من موتور می خوام«، خدابیامرز گفت 
»خــب باشــه«. من گفتــم »یعنی چی باشــه، اگر می خوای فردا هم پدر و پســر باشــیم من موتــور می خوام«.  
پــدرم هــم که به پرســتیژش نمی خــورد برود مغــازه موتور بخرد، زنگ زد ســه ربــع بعد موتــور در خانه بود. 
هنوز که هنوز است مادرم برای نوه هایش تعریف می کند که پدرتان وقتی چیزی می خواست این طوری 
می گرفت، به او رحم نکنید. دو روز که در کوچه گاز دادم دیدم روز سوم نیست، نگو یکی از فامیل ها دیده 
گفتــه کاظــم خیلــی تند رفته. پدرم صبح دســت انداختــه موتور را از پنجره دنبال ماشــینش بــرده و هدیه 
کــرده بــه بنــای خانــه. بعدها که اصفهــان بودم هم برایم شــورولت ایــران رویــال خرید که مثاًل با ســکه های 

خودم پولش را دادم. 

شراکت
واقعًا جریان پالس الکترونیک و جویا با هم قابل مقایسه نیستند و چهار 
شریکی که در پالس الکترونیک باقی ماندند تا انتها با هم کار کردند ولی 
درباره جویا شاید باید پذیرفت جریان های متفاوتی درگیر بوده است. 
از یــک طــرف دیدگاه مدیریتی ما با هم تفاوت داشــت، از طرف دیگر من 
بــاور داشــتم وقتی انــرژی زیادی می گذارم خیلی دوســت نــدارم ترمزم 
کشــیده شود. همیشــه هم این نبوده که واقعًا حق با من باشد. تنها تاسف 
من این بود که این الگو می توانســت پایه توسعه بسیاری از شرکت های 
فناوری ایران شــود. شــاید بگویند وقتی من از شــرکتی می روم طرح ها 
پشــت ســرم شکســت می خــورد ولــی این طور نیســت؛ مــن فقــط همراه 

خوبی هستم، در حالی که دیگران لزومًا این طور نیستند. 

بازنگری در فعالیت و مدل تجاری باسا او را به آینده شرکت محبوبش امیدوار کرده
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پیوست یک گروه نرم افزاری متشکل از تیمی سختکوش و بی سر و صداست

ماهنامه پیوســت در شماره حاضر عالقه داشــت یکی از متفاوت ترین مجموعه 
گزارش  هایــش را رقم بزند و برای رفتن به ســراغ گروه نرم افــزاری همنام خودش 
بــه بهانه های زیادی احتیاج نداشــت؛ پیوســت یک گــروه نرم افزاری اســت که 
ســابقه نســبتًا زیادی در این حوزه بــه ویژه نرم افزارهــای مالــی و اداری دارد و با 
داشــتن بیش از 150 کارمند، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ای که خودشــان 
چندین دهه اســت در بازار فناوری کار می کنند و سابقه تاسیس چندین شرکت 
مشــهور در کارنامه شــان ثبت شــده و حاال هم به دنبال جهش بعــدی از روی یک 
ســکوی واحد هســتند. نگاهی به ســابقه آنها نشــان می دهد نه تنهــا تیمی مورد 
وثوق مراکز حساس کشور هستند، بلکه به سبب انعطاف پذیری و خدمات شان 

برای مشتریان هم شهرت دارند. نگاهی به سایت شان  نیز این تمایز را تا حدودی 
نشــان می دهــد.  دیــدگاه خریــداران و نظراتــی که دربــاره محصــول داده اند در 
ســایت پیوســت ثبــت می شــود. در گوشــه دیگــری از ســایت روز تولــد کارکنان 
بــا عنــوان روزهــای شــیرین تبریــک گفتــه شــده و بخش هــای جنبــی هــم در این 
ســایت وجود دارد، مانند بخشی که مدیرعامل پیوســت درباره مسائل روز نظر 
داده اند و شــما می توانید نظر مسعود نیکخواه را درباره »ارزش های فوتبال ما« 
بخوانید. بخش های خیریه مهدیه پیوســت و پیوســت دوستدار محیط زیست 
نشــان از تفکری دارد که بر ســامانه مدیریتی شــرکت حاکم است و چندان هم از 

یک شرکت نرم افزاری مورد انتظار نیست.

یک روز در گروه نرم افزاری پیوست با ما همراه باشید

دید و بازدید با خواهر قریب 

  
گروه نرم افزاری پیوست

زمینه کاری:  ارائه  نرم افزارهای پیشرفته سازمانی
نیروی انسانی:  150 نفر    سال تاسیس: 1384

شرکت گردی
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اینکه به همنــام نرم افزاریمان ســر بزنیم، کار 
دشواری نیســت؛ گروه نرم افزاری پیوست در سه 
ســاختمان جداگانه اما کنار هم در ســعادت آباد 
واقع شــده و با ترافیک و طرح ترافیک و مشکالت 
دیگر مربوط به مرکز شهر درگیر نیست. ساختمان 
مرکزی پیوست نبش یک کوچه ساکت و آرام قرار 
گرفته و جز نام روی زنــگ، تابلو یا عالمت دیگری 
وجود ندارد که ما را از درســت بودن نشانی مطمئن 
کند. زنگ را می زنیم و وارد محیط کار زنان و مردانی 
می شویم که در فضایی بزرگ با پارتیشن هایی از هم 
مجزاشده، مشغول کار هستند و تلفن ها مدام زنگ 
می خورد. فضای ساختمان اصلی بسیار ساده و اداری 
است و افراد پشــت میزهای خود به انجام کارهای 
متعددشــان می پردازند. روی قفســه مطبوعات 
ماهنامه پیوســت را می بینیم که در باالی اســتند 
جا خوش کرده و با نام شــرکت نیز همخوانی دارد. 
آقای منشی، ما را به علی اســکندری مدیر اداری و 
عضو هیات مدیره شــرکت معرفی می کند و او نیز 
با خوشــرویی در دفتر کارش پذیرایمان می شود؛ 
اســکندری که یکی از رفقای قدیمی شرکت و عضو 
هیات مدیره اســت برخورد خبــره و راحت یک 

کارشناس رسانه ای تمام عیار را دارد. 
پس از صحبت هــای ابتدایی توضیح می دهد که 
ساختمان شرکت چند ســالی است به مکان کنونی 
که آرام و خلوت بوده اســت، منتقل شــده اما در 
حال حاضر دیگر به خلوتی ســابق نیســت و شکل 
مســکونی پیش از این را ندارد. محصوالت پیوست 
شامل سه بخش  می شوند؛ واحد مالی-حسابداری، 
واحد منابع انســانی و واحد اتوماســیون اداری. هر 
کدام از این بخش ها نیز شامل زیرگروه های خاص 
خود هســتند. واحد مالی  دارای تقسیم بندی مالی 
خزانه بازرگانی، انبار و اموال اســت. همچنین واحد 
منابع انسانی دارای زیرگروه های کارگزینی، حقوق 

دستمزد و حضور و غیاب و واحد اتوماسیون اداری 
شامل اتوماســیون اداری، بایگانی و مدیریت اسناد 
اســت. برای هر کدام از این بخش ها پشتیبانی های 
مناسب هم انجام می شود. در آغاز کار، پیوست در 
هر بخش دارای یک مدیر بود اما مدیران باالدست 
تصمیم گرفتند نوع اداره شرکت را متحول کنند و هر 
بخش را به بخش های کوچک تر تبدیل کرده و یکی از 
پرسنل بخش را به مدیریت بگمارند. به نظر می رسد 
این کار و دســت زدن به این تجربه در مجموع در 
راستای کمک به اهداف شرکت عمل کرده و می توان 
آن را یک تجربه موفق دانست. اسکندری می گوید 
ســابقاً بخش مالی و اداری یک جا اداره می شــد اما 
اکنون این بخش به دو قسمت مالی و اداری تفکیک 
شده، هرچند هنوز زمان می برد تا تمام امور به طور 
مستقل اداره شــوند چنان که  برخی مسئولیت های 

بخش های مالی و اداری با هم مشترک هستند.  

کاریزوار
در باالترین طبقه علی نیکخواه مدیرعامل و جعفر 
کرمی رئیس هیات مدیره در مورد مسائل شرکت 
جلسه ای داشتند و برای اینکه به دیدار این دو برویم، 
از علی اسکندری کمک می گیریم. مسعود نیکخواه 
در اتاق کار ســاده خود از ما اســتقبال می کند. او و 
جعفر کرمی به ما می گویند از خوانندگان پیوســت 
هستند و ما را از شبکه های اجتماعی مانند توئیتر باز 

می شناسند.
وقتی در میانه گپ زدن می گوییم به نظر می رسد 
پیوست در رده ای از بازار فعالیت می کند که عالقه 
زیادی به رقابت با ســایر رقبا ندارد و به انزواطلبی 
مشهور شــده اســت، خود هر دو مدیران کلیدی 
شرکت هم قبول دارند شاید یکی از دالیل آن تمایل 
شخصی افرادی باشــد که این مجموعه را تاسیس 
کرده اند و این روند را در پیش گرفته اند تا بیشتر به 
متن بپردازند تا حواشی پیرامون شرکت های بازار. 
مسعود نیکخواه می گوید از اینکه این طور برداشت 
شــده اســت کمی تعجب کرده امــا خصوصیات 
شخصی خودش را از این مســاله جدا نمی داند. در 
واقع مدیرعامل پیوست، امور خارج از دفتر و حضور 
در مجامع صنفی را تا حدود زیادی به کرمی محول 
کرده و عالقه ای به حضور در این گونه مجامع نشان 
نمی دهد. در ابتدای کار در سال 78 مدیران شرکت 
تالش خود را بر کار مداوم و به دور از حاشیه متمرکز 
کردند. به عقیده ایشان سر و صدا کردن های رسانه ها 
و هیاهوهایی که برخی در بازار راه می اندازند، شاید 
به این دلیل باشــد که بنیه کاری مستحکمی پشت 
شرکت وجود ندارد و شرکت ها باید به طرق دیگر 
متوسل شوند. درون گرایی اخالقی که خصوصیت 
مدیرعامل شرکت هم هســت، باعث شده رفتار 
اقتصادی و تبلیغاتی شرکت نیز به همین منوال باشد، 

کرمی هم اضافه می کند:»اگــر ما بتوانیم مخاطب 
خود را در بازار بشناســیم و محصول مناسب را به او 
برسانیم، به هدف خود رسیده ایم. هرچند مطلقاً منکر 
اثر تبلیغات نمی شــوم چرا که در وهله اول مخاطب 
به دنبال تبلیغات مناسب با شرکت و محصول آشنا 
می شــود اما در نهایت جوهره اصلی موفقیت ارائه 
بهترین و مناسب ترین محصول مطابق با نیاز کاربران 
و نیاز زمانه اســت. در صورت توفیق در این امر، به 
جامعه ای از مشــتریان وفادار دست پیدا می کنیم 
که سال ها با ما هســتند و به ما اعتماد دارند. مطمئنًا 
ارتباطات و روابط عمومی موثر است و نقش مهمی 
دارد ولی در درازمدت آنچه ضامن بقای شما در بازار 
است، ارائه کاری است که به بهترین نحو انجام شده. 
بسیاری با توجه به طیف متفاوت مشتریان ما و مهم 
بودن آنها، گمان می برند شرکت از رانت یا ارتباطاتی 
برخوردار اســت ولی در واقع هیچ  یک از مدیران ما 
افراد مرتبط دولتی نیستند و در گذشته هم نبوده اند. 
اما اعتمادی که سازمان های بزرگ دولتی و نظامی به 
ما دارند باعث شــده مشتریان ما باقی بمانند و برای 
بسیاری این تفکر پیش بیاید که حتماً ارتباطی در کار 

بوده است.« 
از دیدی مشغله مدیران این شرکت موجب دور 
ماندن نســبی آنها از فضای صنفی هم شده است و 
تفکر مدیران نیز بر این اصل بنا شده که از تریبون های 
صنفی به تبلیغات نپردازنــد. هرچند آنها هرگونه 
فعالیت صنفی را به منزله استفاده بازاری و تبلیغاتی 
نمی دانند و به تازگی بــه فعالیت هایی در این زمینه 
هم دســت زده اند. کرمی این ویژگی عدم پرداختن 
به ظاهر را ویژگی نیکخواه و مربوط به اصالت یزدی 
او می داند و شــیوه کار او مانند کاریزهایی است که 
در کویر حفر می شــوند؛ ســاخته هایی که هر چند 
از بیرون بــزرگ و عمیق به نظر نمی رســند اما در 
واقع در زیرزمین کیلومترها ادامــه دارند و دارای 

زیرساخت های مستحکمی هستند.
شــوخی کردن با جریان کاریز که ادامه می یابد، 
استدالل می کنیم شــاید حضور پیوست در میانه 
بازاری که هم از ســمت شــرکت های ارائه دهنده 
راهکارهای نرم افــزاری کالن و هم ارائه دهندگان 
راهکارهای نرم افزاری خرد در حال دشوارتر شدن 
است -به ویژه که تنوع محصوالت شرکت هم به دید 
ما باال نیســت- ولی نیکخواه این ایراد را بر مجموعه 
تحت مدیریتش به هیچ وجه وارد نمی داند و معتقد 
است محصوالت این شرکت در طول سال هایی که از 
تاسیس آن می گذرد، به پختگی الزم رسیده اند و این 
شرکت با 25 عنوان محصول نسبت به رقبای خود 
یکی از متنوع ترین هاست. به عالوه اینکه این شرکت 
رفته رفتــه وارد مبحث اپلیکیشــن های موبایلی و 
پلتفرم های جدید هم می شــود؛ هر چند در ویترین 

محصوالت این شرکت اثری از آن نباشد. 

نیکخواه مهم ترین عامل موفقیت پیوست  را  توجه به مشتری و کار بی وقفه می داند
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نیکخواه می گوید:»برای شرکتی که حدود 150 نفر 
کارمند دارد و دارای هزینه های ماهانه زیادی است، 
توجه نکردن به روند تجاری بازار بســیار خطرناک 
است و چه به لحاظ پیشــرفت های فناورانه چه به 
لحاظ مدل تجاری پیوست به این موارد بی توجه نبوده 
است و همواره افق های دیگر را رصد می کند و تفاوت 
آن با شــرکت های دیگر هم رده آن اســت که این 
شرکت عالقه دارد »چراغ خاموش« حرکت کند. هر 
چند تبلیغات و اعالن کردن ها و سر و صدای رقبا نکته 
منفی ای نیســت و ما فکر نمی کنیم این کار هیاهوی 
بیهوده یا ریاکاری اســت، آنها روش خود را دارند و 
ما نیز الگوی خودمان را پیش می گیریم و اصاًل بحث 
برتری و بدتری نیست بلکه تنها تفاوت هایی است 
که هر کدام از ما در شــیوه های خود داریم. فرهنگ 
سازمانی ما به این شکل است. شاید هر کس از بیرون 
به شــرکت ما نگاه کند بارزترین خصوصیت مان را 

اهتمام ورزیدن به مساله کار ببیند.«

نان حالل
کافی اســت چند دقیقه با نیکخــواه گپ بزنید تا 
بفهمید مدیرعامل گروه نرم افزاری پیوست دارای 
خلق و خویی کاماًل ایدئولوژیک اســت. از نظر وی 
جذب منابع مالی و تسهیالتی که از جانب دولت به 
هدف کارآفرینی و توسعه نرم افزاری داده می شود 
اما در راه دیگری به غیر از اینها مصرف می شــود، با 
اسلوب اخالقی این شــرکت در تضاد است. اینکه 
شــرکت ها به بهانه کارهای توسعه ای و کارآفرینی 
وام و اعتبار دریافت کننــد و آن را در جاهای دیگر 
سرمایه گذاری کنند، از نظر او به نوعی، کالهبرداری 
و یکی از انواع فســاد اقتصادی به حساب می آید و 
ثمره این فعالیت ها هرچند موفق و سودمند، با مفهوم 

آنچه »نان حالل« خوانده می شود، در تضاد است. 
آنها بر این مســاله نیز تاکید می کنند که مساله 
رضایت مشتری همیشــه از دغدغه هایشان بوده و 
هست و می گویند موظفند خدمات پشتیبانی پس از 
فروش محصول را تا جای ممکن به خوبی ارائه دهند، 
حتی اگر مدت زیادی از فروش محصول گذشــته 
باشــد یا اینکه با آمدن نســل جدید سیستم عامل 
برنامه کارایی الزم را نداشــته باشد. برای اینکه این 
پشــتیبانی از محصوالت صورت بگیرد، حتماً الزم 
نیست مشــتری قرارداد پشــتیبانی داشته باشد. 
هدف این مجموعه این است که محصولی که ارائه 
می کنند کارا و برطرف کننده نیاز مشــتری باشد 
و تغییراتی که در سیســتم های وابســته دیگر رخ 
می دهد، به زعم مدیران شــرکت مشکل شرکت 
اســت و ارتقای آن نیاز به خرید دوباره ندارد.  آنها 
مدعی هســتند هرگز خدمات شــان را به قرارداد 
پشتیبانی محدود نمی کنند بلکه بعضاً تا 9 ماه هم از 
پایان قرارداد خدمات داده اند و از این جهت خود را 

بی همتا می داننــد و می گویند این خدمات در مورد 
سازمان های دولتی بیشتر هم بوده است. از این نظر 
شــرکت های خصوصی صنعتی هم برای پیوست 
تنها مشــتری و خریدار به شــمار نمی آیند بلکه 
نیکخواه مشتریان خود را شرکایی می خواند که باید 

حمایت های دوطرفه از هم داشته باشند. 
در بخش توسعه پیوست حدود 30 توسعه دهنده 
مشغول کارند که یک هســته را تعریف می کنند و 
برای کل محصوالت توسعه می دهند. زیرساختی 
که در این شــرکت به وجود آمده به گونه ای است 
که دیگر توسعه دهنده ها نقش اساسی ندارند بلکه 
برنامه ها روی این زیرساخت نوشته و تهیه می شوند. 
به عالوه با اســتفاده از ســرورهای قوی یک شبکه 
مجازی نیز تعریف شــده که توسعه دهنده ها از راه 
دور هم بتوانند کار خود را به شکل کامل انجام دهند. 
بنابراین توسعه دهنده ها با اســتفاده از این سیستم 
ریموت می توانند کار خــود را در منزل انجام دهند 
و از ایــن جهت می تواند برای توســعه دهنده های 
خانم که مســئولیت های خانگی زیادی هم دارند، 
بســیار یاری رسان باشــد. همچنین شرکت هم از 
دردســرهای بیمه و اســتخدام خالصی می یابد و 
درآمد توســعه دهنده ها نه بر اســاس ساعاتی که 
در محل کار حضور دارند، بلکه بنا بر خروجی شــان 
محاسبه می شــود. مدیر این شــرکت این طرح را 
یک طرح مدرن می داند که توســط بســیاری از 
شــرکت های بزرگ دنیا بهره برداری می شود و در 
حقیقت روبنای شرکت را به مثابه یک کوه یخ متصور 
می شود که در واقع قسمت عظیمی از آن زیر آب و 
غیرقابل رویت برای افرادی است که از بیرون نگاه 

می کنند. 
انتقاد می کنیم شاید از نظر کسانی که برای بار اول 
وارد شرکت می شوند، محیط شرکت کمی ساده و تا 
حدودی خســته کننده باشد. فضایی که در شرکت 
برای کار کارمندان تعبیه شــده بــه نوعی یادآور 
ادارات دولتی است و از شادابی و شخصی سازی هایی 
که در شــرکت های خصوصی مرسوم است، خبر 
زیادی نیست. همچنین امکانات و وسایل تفریحی 
و شاداب ســازی محیط کار به صورت علنی به نظر 
بیننده نمی رســد، در صورتی که بــه خصوص در 
ســال های اخیر مســاله وفادار کردن و لذت بردن 
کارمنــدان در محیط های کاری همیشــه مد نظر 
مدیران بوده و شــرکت های بزرگ بر ســر جذب 
نیروهای نخبه با ارائه امکانــات جالب و جذاب به 
رقابت پرداخته اند؛ اما برای پیوســت این مســاله 
چندان حائز اهمیت نبوده اســت. محیط شــرکت 
نیز به لحاظ روانی ویژگی چشــمگیر خاصی ندارد و 
تنها در ســاختمان بازاریابی و فروش به واسطه ساز 
و کارهای تجاری و جلب مشــتری و اصول مذاکره 
تجاری این گونه جذابیت های بصری بیشتر به چشم 

می آید. 
مدیران شــرکت این ایراد را بــر کار خود وارد 
می دانند و می گویند تالش دارنــد با بهره گیری از 
مشــاوره متخصصان به نوعی بر شادابی و طراوت 
فضای شرکت بیفزایند. البته آنها عقیده دارند سابقه 
کاری حدود 10 ساله نیروهای فنی این شرکت، آن 
هم در شرایطی که بیشتر شــرکت ها از این مساله 
ضربه می خورند، نکته قابل توجهی است و نمی تواند 
به این معنی باشــد که کار کردن در پیوست دارای 
جذابیت کمی اســت، چرا که زمینه مهاجرت برای 
این افراد فراهم است و بســیاری از آنها در صورتی 
که شرایط دلخواه شان مهیا نباشد، به راحتی از یک 
شرکت به شــرکت دیگر می روند. اما این ریزش 
نیروها در پیوست بســیار نرخ پایینی دارد، مثاًل در 
سال گذشــته از میان حدود 150 نیرویی که در این 
شــرکت فعالیت می کنند، تنها سه نفر مجموعه را 
ترک کرده اند که عدد قابل توجهی به شمار نمی آید. 
با این حال بناست در پیوست بیش از پیش به مسائلی 
توجه شــود که بر شاداب ســازی محیطی و روانی 
شرکت بیفزاید، جشــن ها و گردهمایی هایی که در 
این شرکت به مناسبت های مختلف در گذشته برپا 

اسکندری از تلفن همراه استفاده نمی کند و ظاهراً برای او آرامش اهمیت بیشتری دارد

پیوست هنوز هم یکی از مورد اعتمادترین فعاالن بازار نرم افزار است
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شده، یکی از این اقدامات به شمار می رود. همچنین 
پارامترهای شــغلی و ارتقاهایی که با عناوین شغلی 
مختلف در ســازمان شرکت تعریف شده می تواند 

یکی از اقدامات انگیزشی برای کارمندان باشد.
نیکخواه می گوید:»از یکی از کارمندانی که به دالیل 
شخصی از مجموعه جدا شده بود پرسیدم نکته ای که 
در پیوست بیش از همه توجهش را جلب کرده، چه 
بوده است. پاسخ او خیلی برای من جالب بود؛ معتقد 
بود فضای کاری اینجا با وجود دیسیپلین و نظم کاری 
و سلســله مراتب حاکم، به صورتی است که جایگاه 
رئیس و باالدستی و پایین دستی چندان مشخص و 
آزاردهنده نیست، بلکه همه سعی می کنند در پستی 
که به آن مشغول هســتند، بهترین عملکرد خود را 
ارائه دهند. این نکته همیشه به عنوان یک نقطه قوت 
در ذهن من باقی مانــده و فکر می کنم نحوه صحیح 

اداره یک مجموعه با این مختصات همین است.«
کرمی می افزاید:»پرکاری یکــی از ویژگی های 
بارز پیوســت بوده و هســت؛ هرچند ممکن است 
نسل جدید مانند بزرگ ترها وقف کار خود نباشند 
اما مدیران پیوست همیشه اولین کسانی هستند که 
به محل کار خود می آیند و آخرین کســانی هستند 
که شــرکت را ترک می کنند. ممکن است افرادی 
باشند که به مجموعه اضافه شوند و این فرهنگ کار 
را دوست نداشته باشند و آن را خسته کننده بیابند اما 
واقعیت این است که جوهره اصلی فعالیت مجموعه 
کار زیاد اســت و این مساله شاید بر جنبه های دیگر 
سایه انداخته باشد و ما هم همان طور که گفتیم برای 

تلطیف فضا تالش می کنیم.« 
در نگاه بیرونی، پیوست یک شرکت پیش رونده 
با تغییــرات و ضرورت های متنوعــی که در بازار 

مکرراً ظاهر می شوند، نیست اما در درون شرکت 
کارهایــی صورت می گیــرد و اســتراتژی هایی 
تدوین می شــود که برنامه درازمدت شــرکت 
را با اســتفاده از مشــاوران بیرونی در جهت این 
تغییرات پی بریزد. این سیاست ها باعث رشد 45 
درصدی ساالنه برای پیوست شــده اند. نیکخواه 
معتقــد اســت:»خدمتگزاری و کســب و حفظ 
رضایت مردم خط اصلی و ضامن بقای شــرکت 
در بازار بوده و هست؛ اینکه یک مجموعه دغدغه 
خدمت خاضعانه و درســت به مشتری را داشته 
باشــد. متاسفانه شــرکت ها در ایران گاهی تحت 
تاثیر نام بزرگ و برندشــان این نکته را فراموش 
می کنند و گمان شــان بر این است که اگر خدمتی 
انجام می دهند این منتی است از جانب آنها بر سر 
مشتری و گاهی مشــتری مداری به عنوان یکی از 
اصول مهم به حاشیه رانده می شود. اما این اشکال به 
غایت آسیب زاست و شرکت های مهم و کالن دنیا 
همیشه دنبال مشتری و پیگیر خدمات شان هستند 
و از چیزی دریــغ نمی کنند. متاســفانه در ایران 
شرکت ها به محض برند شدن به قیمت های خود 
اضافه می کنند. که این مساله تنها باعث مهاجرت 

مشتریان در درازمدت می شود.«
در بوردهای پیام های شــرکت نیــز پیام های 
خاص مدیرعامل دیده می شــود که انگیزه های 
فردی و اجتماعــی را در افــراد تقویت می کنند. 
پیامی که در یکــی از بوردها آمده اســت چنین 
مضمونی دارد: از امکانات، امنیت و رفاه کشور های 
دیگر بســیار شــنیده ایم اما آیا می دانیم در این 
کشــورها برای آرامشــی که امروز دارند، چقدر 

تالش شده است؟

هر مشکلی که باشد
کارکنان قسمت پشــتیبانی در سه بخش هلپ 
 دســک، ریموت و استقرار و پشــتیبانی، مشکالت 
احتمالی را که ممکن اســت برای مشــتریان پیش 
بیاید، رفع می کنند. هر کدام از این بخش ها قسمتی 
از یک طبقه شرکت را پوشــش داده اند و به شدت 
مشغول هستند. کارکنان بخش کمک تلفنی به شدت 
با تلفن ها مشــغولند و دائماً تلفن این قسمت زنگ 
می خورد. در بخش ریموت خبری از صدای پی درپی 
تلفن ها نیست و به لحاظ فضا بخش بزرگ تری است 
که دور تا دور آن افراد پشت کامپیوترها نشسته اند. 
در کنار بخش ریموت بخش استقرار قرار گرفته که 
زیر نظر لیال علی نژاد اداره می شــود و جاهای خالی 
بیشتری دارد؛ چرا که بیشتر فعالیت کارمندان این 
بخش مربوط به خارج شــرکت می شود، علی نژاد 
می گویــد حداکثر 48 ســاعت زمــان می برد که 
کارشناسان به محل مورد نظر فرستاده شوند و تمام 
دفعات حضور کارشناســان و مراحل روند کار در 
فرم هایی ثبت و میزان رضایت مشتریان سنجیده 

می شود.
بــرای پشــتیبانی از محصول و رفع مشــکالت 
احتمالی، اولین کاری که صــورت می گیرد ارتباط 
تلفنی اســت. بسیاری از مشــکالت مشتریان در 
خصوص نحوه کاربری برنامه و مشکالت احتمالی 
به صورتی است که با تماس کارکنان بخش »هلپ 
دسک« برطرف می شود؛ هرچند اساساً ممکن است 
بسیاری از ایراداتی که توسط کاربران مطرح می شود 
مربوط به سیســتم نباشــد و به علت عدم آگاهی 
کاربر یا مشکالت سخت افزاری باشد که مربوط به 
نرم افزار ارائه شده نیست. گاهی هم مواردی وجود 
دارد که از طریق خــود کاربر و راهنمایی های تلفنی 
قابل حل نیســت و باید به صورت دیگری برطرف 
شــود. در این موارد مشــتریان پیوست به صورت 
آنالین درخواست هایی ثبت می کنند. مواردی نیز 
وجود دارد که الزم اســت از طریق یک نرم افزار، با 
استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که به مشتریان 
تعلق گرفته، کنترل ریموت دســتگاه به دســت 
کارشناســان قرار گیرد. پورمهر مسئول این بخش 
اشــاره می کند این روش به وســیله نرم افزاری که 
توسط پیوست خریداری شــده، صورت می گیرد 
و بسیار کاراســت اما در مورد برخی سازمان های 
دولتــی و امنیتی به دلیل شــرایط خاصی که حاکم 
است، امکان دسترسی ریموت وجود ندارد. روزانه 
100 »تیکت« یا درخواست برای این قسمت ثبت 
می شــود که ظرف 10 دقیقه پاســخ می گیرند و از 
این تعداد 60 درصد به روش ریموت رفع اشــکال 
می شود. گاهی هم اشــکاالتی وجود دارد که مربوط 
به شبکه و سرور است و اساساً امکان برقراری ارتباط 
ریموت وجود نــدارد. در این موارد کارشناســان  محیط کار کارمندان پیوست ساده و بی تجمل است و در آن خبری از هویت بصری پرآب و رنگ نیست
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مربوطه به محل مورد نظر می روند و اشــکاالت را 
برطرف می سازند. 

مدیر پشتیبانی پیوســت نیز در کنار همکارانش 
درســتی این روندها را کنتــرل می کند و مطمئن 
می شود درخواســت های مشــتریان به درستی 
پاسخ داده شده باشــد. حدود دو سال است سیستم 
پاســخگویی آنالین نیز راه اندازی شده و مشتریان 
به خوبــی از این کار اســتقبال کرده اند. محمدرضا 
نکویی می گوید:»ما یک بخش خدمات فعال داریم 
که بســیاری از رقبا و همکاران مان از آن برخوردار 
نیستند. مثاًل ممکن است یکی از مشتریان در فاصله 
دوری از ما قرار داشته باشد و قرارداد پشتیبانی هم 
با ما نبسته باشــد. اما ما با ایشان تماس می گیریم و 
پیشنهاد می دهیم از نســخه جدیدتر استفاده کند. 
حتی گاهی به طور رایگان کارشــناس می فرستیم تا 
کار ارتقا را به صورت کامل انجام دهد که مشــتری 
بــه ادامه همکاری و خرید پشــتیبانی از ما ترغیب 
شــود. این نوع خدمات ماهانه به حدود 100 مورد 
می رسد که البته بیشــتر به صورت ریموت است و 
اگر هم مشکلی وجود داشــته باشد، به هلپ دسک 

راهنمایی می شود.«
قســمت پشــتیبانی شــرکت میزان رضایت 
مشــتریان را با تماس تلفنی پیگیری می کند، تقریبًا 
در حدود 80 درصد موارد رضایت اعالم می شــود 
و در مواردی هم نیاز است کارهای بیشتری صورت 
گیرد. یک پایگاه دانش نیز در سایت وجود دارد که 
شامل بیش از دو هزار مورد ایراد و مشکل رایج بین 
مشتریان می شود و می تواند به آموزش و راهنمایی 
مشتریان، و پاسخگویی به سواالت پرتکرار بپردازد. 
امکانات جدیدی هم که با محصوالت ارائه می شود 
در ســایت قرار می گیرد و امکان دانلود آنها برای 

کاربران وجود دارد.

این ور بازار
چنــد کوچه پایین تــر در ســاختمان بازرگانی 
پیوست، ســادگی و بی تجملی دو ساختمان قبلی به 
چشــم نمی خورد. فضای این بخش کاماًل مدرن و 
زیباست و بیانگر این واقعیت، که هر چه دو قسمت 
دیگر درونی و مختص افراد داخل شرکت هستند، 
این فضا با مشــتریان و افراد خارج شرکت سر و کار 
دارد و مانند هر بخش بازاریابی دیگری نیاز اســت 
از خریداران و مراجعان پذیرایی شایســته صورت 
بگیرد. در شرایط کنونی، فروختن نرم افزار در قسمت 
میانه بازار هر روز سخت تر از دیروز می شود چرا که 
رقابت در این بازار دشوار شده و روزانه شرکت های 
زیادی کــه در رده های باالیــی و پایینی به عرضه 
محصول می پرداختند، به این عرصه وارد می شوند. 
مشتریان نیز نسبت به گذشته بسیار آگاه تر شده اند؛ 
آنها با مقایسه محصوالت و پرس و جو به این نتیجه 

می رسند که از کدام محصول استفاده کنند. مهم ترین 
استراتژی پیوست در جلب خریداران و نگه داشتن 
آنها، در وهله اول جلب اعتمادشان به محصولی است 
که ارائه می شود. این جلب کردن می تواند از راه های 
مختلفی صورت پذیرد. یکی از این راه ها انجام مناسب 
خدمات پشتیبانی است. اگر محصوالت پشتیبانی 
صحیح شده باشند، اعتماد مشتریان همواره افزایش 
می یابد. مدیر بازرگانی پیوســت بر مساله اعتماد 
تاکید می کند و می گوید:»تبلیغات در این حوزه اثر 
زیادی ندارد، زیــرا در مورد نرم افزار محصول قابل 
لمس و دیده شدن نیســت و افراد ترجیح می دهند 
از تجربیات دیگران استفاده کنند. مثاًل اگر دوستان 
و همکاران یا مشاوران یک محصول را توصیه کنند، 
فرد بیشــتر جذب محصول می شــود تا اینکه یک 
بیلبورد را در خیابان ببینــد. تبلیغات فقط می تواند 
باعث شناساندن محصول شــود. تنوعی هم که در 
میان مشتریان داریم به این دلیل است که محصول 
ما متنوع اســت و با محصوالت شرکت های دیگر 
تداخلی ندارد. همیشــه فکر می کنیم مهم نیست 
مشــتریان در چه ابعادی از ما خرید می کنند، بلکه 
فکر می کنیــم اگر اعتماد و رضایت یک مشــتری 
وجود داشــته باشد، چه بســا زمینه همکاری های 
بزرگ تر هــم فراهم آید.« هرچنــد از نظر قیمت 
پیوســت یک محصول ارزان به حساب نمی آید اما 
به لحاظ کاربرمحور بودن یکی از ویژگی هایی است 
که پیوست به آن شهره اســت و کاربران می توانند 
محصول را تا حد زیادی به شیوه دلخواه به کار برند. از 
این جهت دو نوع خدمات به خریداران ارائه می شود: 
یکی تغییر و شخصی سازی نرم افزار و دیگری تغییر 
مدل پیشــنهاد. بر فرض اگر یک خریدار به دلیل 
حرفه ای و تخصصی بودن یا به لحاظ توانایی پرداخت 
ویژگی هایی از یک محصول اســتاندارد را نخواهد و 
نیاز نداشته باشد، قیمت می تواند برای او تعدیل شود. 
برای مجموعه های بزرگ و مشــتریان خاصی که 
ممکن است محصول استاندارد جوابگوی نیازهای 
آنها نباشد و ویژگی های بیشتری بخواهند، پیوست 
ســرویس های ویژه ای ارائه می دهد و تالش دارد 
هم روی محصول و هم روی قیمت، انعطاف الزم را 
داشته باشد. احمد شیخ زاده می افزاید:»گاهی پیش 
آمده برای اینکه در سطحی از بازار وارد شویم که تا 
به حال حضور نداشته ایم، روی مرز قیمت تمام شده 
محصول، قیمت ارائه دهیم و بــه نوعی روی آینده 
همکاری ســرمایه گذاری کنیم. در حال حاضر 15 
نفر در بخش فروش مشغول هستند اما در واقع این 
بخش به مثابه خط شکن فعالیت های شرکت است 
و از حضور و تجربیات و مشــاوره مدیران مافوق هم 
کمک می گیریم؛ چرا کــه در نهایت بخش فروش 
اولین جایی است که خریداران همکاری خود را آغاز 

می کنند.«

توسعه بازار
بیرون از محیط زیبا و مدرن فروش و درست هنگام 
اذان، در ســاختمان مجاور به دیدار مدیر نرم افزار 
حســین شــهرآبادی می رویم. او در اتاق کوچک و 
ساده ای که به وســیله پارتیشن از بخش های دیگر 
جدا شده اســت، کار می کند. این بخش حال و هوای 
متمایزی دارد. هنگامی که ما به اتاقش وارد شدیم، 
داشــت آماده می شــد تا برای خواندن  نماز دفتر 
خود را ترک کند. با حضور ما ناچار می شــود تماس 
بگیرد و بگوید چند دقیقه دیرتر به دیگر همکارانش 
خواهد پیوست. او از سختی های کار توسعه می گوید 
کــه اوایل بیش از زمان حال حس می شــد؛ چرا که 
کارها با هم ترکیب شــده بودند و برای هسته ای که 
در پیوست تعریف شــده، باید روش های مختلف 
پیاده می شد تا بهترین متدولوژی به کار برده شود. 
شــهرآبادی می گوید:»روش هایی مانند اجایل و 
اســکرام را امتحان کردیم. بسیاری از روش ها مثل 
چابک سازی جواب می داد اما برای گسترش دست 
و پاگیر بود و کارایی خوبی نداشــت. به همین دلیل 
متدولوژی های مختلف را امتحان کردیم و به روش

PDF  رسیدیم.«
 البتــه ایــن پــی دی اف با محصول شــرکت  
 PAYVAST تفــاوت دارد و مخفــف ADOBE
اســت.    DEVELOPMENT FRAMEWORK
مدیر نرم افزار پیوســت این روش را کاماًل پایدار 
می داند و بــاور دارد بهترین روش ممکن در حال 
استفاده اســت. هرچند هر چه نرم افزار بزرگ تر 
می شود، توســعه آن نیز سخت تر می شود. او یکی 
از مشکالت بخش خود را وجود درخواست هایی 
برای ویژگی های خاصی می داند که ممکن است 
اعمال آنها دشوار باشــد. یکی از راه های افزودن 
قابلیت هــای مورد نیاز، اضافه کــردن آنها روی 
نرم افزار و روش بعدی اضافه کردن پالگین هایی 
بــه نرم افزارهاســت. در مــورد نرم افزارهای 
اتوماسیون پیوســت گاهی انتقادهایی وجود دارد 
از جمله اینکه بــا وجود زیباتر شــدن ظاهر آن، 
کمی کاربری ایــن محصول به نوعــی پیچیده و 
دارای منوهای فراوان است. شهرآبادی پیشنهاد 
می دهد کاربران ویژگی های مــورد نیاز خود را 
اســتفاده کنند و اگر به یک ویژگی نیاز ندارند، آن 

را غیرفعال سازند

ناهار مدیران پیوست تنها چند عدد میوه در میانه روز است
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کافه کادو

دل انگیــز، مناظــر ســبزرنگ و هوای 
نشــاط آور، آســمان ابــری و 
حیات انگیز، همه و همه تنها تصاویر و احساسات 
ثبت شــده ای اســت که می تواند در تجربه یک 
ســفر خاطره انگیز بر جــا بماند. ایــن بار بخش 
اســتارت آپ مجله، ما را به بیرون از شهر تهران 
کشاند تا پس از طی مسافتی حدود 330 کیلومتر 
در بیست و چهارمین شــماره از پیوست مهمان 
»کافه کادو« در شهر رشت باشــیم. پیش از این 
برای بخش شرکت گردی، تجربه سفر به شهری 
در جنوب تهران را در کارنامــه خود ثبت کرده 
بودیم اما این بار مسیری مخالف برگزیدیم و کافه 
کادو اولیــن تجربه  از نگارش یک اســتارت آپ 
در شــهری دور از تهــران را برایمــان رقم زد. 
استارت آپ این شــماره از ماهنامه پیوست با دم 
اردیبهشتی هوای نمناک یکی از شهرهای شمالی 

ایران نوشته شده است.
کم کــم به شــهر نزدیــک می شــویم و رضا 
رضایی پور،  موســس و مدیرعامل استارت آپ 
کافه کادو زمانش را با زمان رســیدن ما به شهر 
تنظیم می کند و کمی جلوتر از اولین میدان شــهر 
رشــت او را دیدار می کنیم. با اینکه تصورمان این 
بود که به طور مستقیم به دفتر کافه کادو رهسپار 
شــویم اما با توجه به اینکه وســط ظهر به رشت 
رســیدیم رضا در ابتدا ما را به رستورانی در محله 
گلسار برد. تجربه چشــیدن طعم غذاهای محلی 
مثل پلو کبابی و جوجه ترش بســیار دلچسب بود 
و هم نشــینی در محیط آن رســتوران زیبا و آرام 
فضای گفت وگوی میان ما را نیز صمیمی تر کرد. 
رضا متولد 64 اســت و در دانشگاه آزاد الهیجان 
نرم افــزار خوانده و پروژه های زیــادی در حوزه 
برنامه نویســی انجام داده؛ البتــه فعالیت های او 
کماکان در ایــن حوزه ادامه دارد و در شــرکت 
دریچه ذهن عالوه بر مدیریت کافه کادو به انجام 

این امور نیز می پردازد. 
رضــا مدت ها بوده اندیشــه راه انــدازی یک 
ســرویس آنالین را در ذهنش پرورش می داده و 
بر اثر دوستی و هم نشــینی با دوستان هنرمندش 
که بیشــتر آنها کارشان ســاخت صنایع دستی و 
نقاشی بوده، باالخره تصمیم می گیرد در تابستان 
سال گذشته فروشگاه آنالین کافه کادو را تاسیس 
کند؛ اســتارت آپی که خیلی زود در آبان ماه 93 

به نقطه ســر به سری خود می رســد و در اولین 
اسفندش در سال 93 بیش از 200 مشتری جذب 
می کند:»50 درصد از مشتریان ما خرید هایشان 
باالی 100 هزار تومان اســت، البته ما برای این 
دسته از مشــتریان هزینه پیک را حذف می کنیم 
که شــاید همین موضوع باعث می شود مشتریان 
خریدهایشــان را یکجا انجام دهند یا در مواردی 
بیشتر از یک نفر سفارش شــان را در سایت ثبت 
می کننــد.«   دفتر کافــه کادو اتــاق کوچکی در 
ساختمان پارک علم و فناوری استان گیالن )شعبه 
رشت( است؛ ساختمان نسبتًا بزرگی که اتاق های 
زیادی در آن وجود دارد و در هر یک از اتاق های 
آن تیم های جوانی در حوزه آی تی مشغول فعالیت 
هستند. به دفتر که می رسیم کمی هم هوا گرم شده 
اســت و رضا کولر را برای دقایقی روشن می کند 
و از شــکل گیری مراحــل پیشــرفت کافه کادو 
می گوید:»چند دوست داشتیم که فعالیت هنری 
انجام می دادند و از آنجایی که پروژه های طراحی 
وب ســایت هایی در حوزه فروشــگاه آنالین نیز 
داشتیم،  با اســتفاده از آن تجارب تصمیم گرفتیم 

کافه کادو را راه اندازی کنیم.« 
رضا و همکارانــش که در مجمــوع چهار نفر 
می شــوند، 20 روز پس از باال آوردن وب سایت 
کافه کادو اولین فروش خــود را تجربه می کنند و 
در مدت دو ماه اول راه اندازی وب سایت تا حدی 
میزان بازدیدکننده ها از میزان پیش بینی شــان 
بیشــتر بوده که مجبور به تغییر نقشه راه کسب و 

کار خود نیز می شوند. 
البته یکی از شــانس هایی که در حین رونمایی 
از وب سایت شــان داشــته اند این است که در 
زمان خوبی سرویس شــان را رونمایی می کنند، 
چرا که بــازار کاالهایی که در وب سایت شــان 
ارائه می دهند از اردیبهشــت ماه تا آخر تابستان 
پررونق تر اســت؛ البته رونق بازار این محصوالت 
در بازار فیزیکی هم به همین شکل بوده و در واقع 
بازار آنالیــن این محصوالت نیــز تابعی از بازار 

سنتی است. 
اســتارت آپ کافه کادو را می توان یک کسب 
و کار خانوادگــی بــه شــمار آورد چــرا که با 
ســرمایه گذاری خانوادگی شــکل می گیرد و در 
ادامه هم نیروهایی که رابطــه فامیلی با یکدیگر 
دارند در پیشــروی آن نقش موثری ایفا می کنند. 
بــا توجه بــه تخصــص رضــا و همکارانش در 
برنامه نویسی و ساخت فروشــگاه های اینترنتی، 
طبیعتًا ایجاد زیرســاخت یک فروشــگاه آنالین 
برایشــان هزینه ای نداشته ولی برای ورود به یک 
بازار جدید کــه هیچ اعتباری در آن نداشــتند، 
در ابتدا مجبور می شــوند مقداری سرمایه بابت 
تامین محصوالتی که می خواستند روی وب سایت 

 با کافه کادو و کارآفرینی اش در حوزه هنر های دستی  

کادو شما از رشت می رسد

اختصاص صفحه هایی در وب سایت به تولیدکنندگان قدم بعدی کافه کادو است
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قرار دهند، در نظر بگیرند که البته بخشــی از این 
ســرمایه را هم صرف تبلیغات کرده اند؛ تبلیغاتی 
که کماکان به طور محدود در فضای مجازی وجود 
دارد. رضا معتقد اســت سیاســت تبلیغاتی آنها 
بســیار هدفمند بوده و سعی  کرده اند در محیط ها 
و وب ســایت هایی تبلیغ کنند که به شکل بالقوه 
می توانند مشــتری محصوالت آنها باشــند:»ما 
عالوه بر تبلیغات در فضای وب،  تبلیغات محیطی 
در قالب پخش تراکت و تبلیغــات پیامکی را هم 
انجــام دادیم. برای مثال تراکت هــا را در منطقه 
خیابان انقالب که دانشــگاه ها و کافه های زیادی 

دارد، پخش می کنیم.«  
به گفتــه رضایی پور در کنــار ورود کاربران از 
طریق پیوندهــای تبلیغات در وب ســایت های 
دیگر، بسیاری از کاربران در فرآیند جست و جوی 
کلمه »صنایع دســتی« در موتورهای جست و جو 
به وب ســایت کافه کادو رجوع می کنند. در حالی 
که رضا کلمــه »صنایع دســتی« را از واژه هایی 
می داند که کاربران زیادی را به وب سایت شــان 
روانه می کند اما با جســت وجوی کلمه کادو در 
گوگل، کافه کادو اولین وب ســایتی است که میان 
ســایت های فعال در این حوزه ظاهر می شود؛ که 
یکی از دالیل مهم آن به فعالیت این وب سایت در 
زمینه محتواسازی در این حوزه مربوط می شود. 
در کنار بخش  بندی های مختلفی که در ســایت 
بــرای محصوالت مختلف وجود دارد، قســمتی 
تحت عنوان »خواندنی ها« طراحی شــده که در 
آن مطالبی مرتبط با موضــوع فعالیت کافه کادو 
نگارش شده اســت. برای مثال مطالبی با عناوین 
»نحوه درســت کردن یک جعبه کادویی زیبا«، 

»یه کادوی کوچولو و شیرین«، »کادو چی بخرم«، 
»کادوی ســالگرد ازدواج«، »نحوه درست کردن 
یک کادوي مناسب روز عشــق )روز سپندارمذ 
یا ولنتاین(« و محتواهای دیگر از جمله مقاله هایی 
است که در این قسمت از ســایت قرار دارد و به 
راهنمایی کاربران و مشتریان عالقه مند و نیازمند 

به موضوع کادو می پردازد. 
با اینکه دفتر کافه کادو برای توســعه نرم افزار و 
کارهای فنی و هماهنگی های کلی در شــهر رشت 
واقع اســت اما دفتر کوچکی هم در تهران دارند 
که کارهــای ارتباط با تولید کننــدگان، پذیرش 
محصوالت و ارسال آنها از آنجا صورت می گیرد، 
چرا که اکثریت مشتریان شــان در شــهر تهران 

سکونت دارند. 
مدیر کافه کادو معتقد اســت یکی از مسائل امر 
تولید محصوالت دست ســاز کپی کاری است، به 
این شــکل که برخی تولید کننده ها وقتی می بینند 
فروش محصولــی خوب اســت آن محصول را 
کپی می کنند و با قیمت پایین تر به فروشــنده ها 
ارائــه می دهنــد. رضایی پور با ایــن موضوع به 
خوبی آشناســت و به رغم اینکه اگر او از این الگو 
پیروی کنــد در کوتاه مدت به لحاظ مالی ســود 
بیشتری نصیب کافه کادو می شــود، اما نگاه او به 
این مقوله عمیق تر اســت و با ایجــاد اطمینان در 
تولید کننده های خالقی کــه کار باکیفیت انجام 
می دهند، باعث شــده این دسته از تولید کننده ها  
با خیال راحت تــری به فکر خلق کارهای جدیدتر 
و باکیفیت تر شان باشــند، که در نهایت به رشد 
برند کافه کادو به عنوان مجموعه ای که به کیفیت 

اهمیت می دهد نیز بسیار کمک می کند. 

در حالی که بســیاری از فروشگاه های فیزیکی و 
مجازی مشــابه کاالهای چینی را برای فروش در 
ویترین خود قــرار می دهند اما کافه کادو صرفًا به 

فروش کاالهای دست ساز ایرانی می پردازد.
 از نکته های جالــب در صنعتی که کافه کادو در 
آن فعالیت می کند این اســت که تعداد زیادی از 
تولید کننده های محصوالت این حوزه دانشــجو 
هســتند و از این رو سیاســت کافه کادو مبنی بر 
فروش کاالهای ایرانی می تواند همیار بسیار خوبی 

برای جوانان فعال در این حوزه به شمار رود. 
یکــی از مهم ترین عوامل موفقیت در کســب 
و کاری مثــل کافه کادو ارتبــاط موثر و مطلوب 
میان ایــن مجموعه و تامین کنندگان کاالســت. 
در وب ســایت کافه کادو بخشــی تحت عنوان 
»همکاری« تعریف شــده که مشخصًا این بخش 
درگاه ارتبــاط تولیدکنندگان بــا این مجموعه 
اســت: »در حال حاضر حدود 320 تولیدکننده 
درخواســت همکاری داده اند کــه تاکنون با 15 
نفر آنها همکاری داشــته ایم و قصد داریم در گام 
بعدی برای تولیدکننده ها و فروشنده ها سرویس 
فروشــگاه را نیز راه اندازی کنیم کــه با در اختیار 
داشــتن پنلی در وب سایت، خودشــان بتوانند 
به طور مستقیم کاالهایشــان را در معرض دید 

کاربران و مشتریان قرار دهند.«   

کافه کادو یک فروشــگاه آنالین دست سازه های ایرانی به شمار 
می آید و همه محصوالتی که در وب ســایتش برای فروش قرار 
می دهد، ایرانی است. این فروشگاه اینترنتی همه محصوالتش را 
با توضیحات و عکس های اختصاصــی و واحد مقابل نگاه کاربر 
قرار می دهد تا مشتری بتواند راحت تر محصول مورد نظر خود 

را پیدا و انتخاب کند. 
انگشتر،  دستبند، گردنبند،  آینه جیبی، ماگ، دفترچه یادداشت و 
انواع کیف های دست ساز و دست دوز از جمله کاالهایی هستند 
که در دسته بندی های مختلف در این وب سایت در معرض دید 
کاربران قرار گرفته اند و مشتریان می توانند با پرداخت آنالین 
یا پرداخت در محل به صورت اینترنتی این اجناس را ســفارش 
دهند و در محل کار یا منزل خود ســفارش مورد نظرشــان را 

تحویل بگیرند. 
»ســت کادویی« یکی از بخش های این وب ســایت اســت که 
بســته های کادویی با نام های مختلف در آن جا گرفته و کاربر با 
دیدن عکس  و توضیحات هر بســته می تواند در خصوص خرید 
آن تصمیم بگیــرد. این بخش معموالً به کســانی که انتخاب و 
خرید کادو برایشان کار دشواری است کمک می کند تا هدیه یا 
کادو خود را راحت تر انتخاب و تهیه کنند.  البته این وب سایت به 
ارائه محصوالت در ویترین خود بسنده نکرده و محتویاتی نیز در 
بخش »خواندنی ها« تولید می کند که عالوه بر راهنمایی کاربران 
برای انتخاب کادو در مناسبت های مختلف برای افراد گوناگون، 
به طور مشخص در باال بردن تعداد بازدید و بهتر شدن رتبه این 

وب سایت در موتورهای جست وجو نیز موثر است.  

   کافه کادو در یک قاب

بسته های کادویی بیشترین طرفدار را در کافه کادو به خود اختصاص داده است
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تجارت  الکترونیکی

رشد شبکه های اجتماعی طی سال های گذشته 
مدل تجارت  الکترونیکی نوپــا در ایران را تغییر 
داده  اســت به  گونه ای که شرکت های کوچک یا 
حتی افراد به تنهایی رقیب شــرکت های بزرگ و 

فروشگاه های بزرگ اینترنتی شده اند. 
با وجود اینکه هنوز بازار فروشگاه های اینترنتی 
در ایران چندان داغ نشده  است و سرمایه گذاران 
در این بازار ســعی می کنند بتوانند مشــتریان 
بازارهای سنتی را به ســمت این گونه فروشگاه ها 
سوق دهند، افراد به تنهایی به صورت خیلی آرام 
به معرفی محصوالت خود در شبکه های اجتماعی 

می پردازند.
شبکه های اجتماعی که روزی تنها کارکرد آنها 
پیدا کردن دوســتان و گپ  و گفت دوســتانه بود 
امروز به محفلی برای تجــارت و خرید و فروش 
تبدیل شــده اند. افراد محصوالت تولیدی خود را 
از طریق شبکه های اجتماعی در معرض دید افراد 
می گذارنــد و از این طریق فضایــی برای معرفی 

محصوالت خود به دست می آورند. 
اگر فروشــگاه های اینترنتی برای فراهم کردن 
بســتر و زیرســاخت خود هزینــه  کرده اند، این 
افراد از بستری اســتفاده می کنند که دیگران در 
اختیار آنان قرار می دهند و از این طریق به جذب 

مشتریان می پردازند.

رقیــب  اینترنتــی  فروشــگاه های  روزی 
فروشــگاه های سنتی شــدند و اعتراض تاجران 
کهنه کار را بلند کردند که فروشــگاه داران جوان 
بدون پرداخت مالیات و هزینه های میلیونی برای 
راه اندازی یک کســب و کار کوچک به ســادگی 
اقدام به راه اندازی یک فروشــگاه می کنند، حال 
بــه  نظر می رســد در فاصله زمانــی خیلی کمتر 
اعتراض فروشــگاه داران اینترنتی نیز بلند شود 

که فروشگاه های تازه  شکل گرفته بازار ما را بر هم 
می زنند و نظم بازار را از بین می برند.

اما همان طور که فروشگاه های سنتی و تاجران 
آن نتوانســتند در مقابل تغییــر مقاومت کنند و 
مانع رشــد فروشــگاه های اینترنتی شوند، بدون 
شک فروشــگاه های اینترنتی نیز نمی توانند مانع 
فعالیت فروشــگاه های فعال بر بستر شبکه های 

اجتماعی شوند.
طبق گفتــه مدیــران مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی تقریبًا 9 هزار فروشــگاه اینترنتی در 
انتظار دریافت نمــاد اعتماد هســتند که از این 
تعداد حدوداً پنج هزار فروشگاه فعال هستند. اما 
هنوز از تعداد فروشــگاه های مجازی که بر بستر 
شــبکه های مجازی فعالیت می کنند، آماری در 

دست نیست.
صفحه هایی بــرای عرضه انواع ســاخته های 
دست؛ از عروســک گرفته تا طراحی هایی خاص 
بــرای انگشــتر و گردنبند. فروشــگاه هایی که 
برای راه انــدازی نیاز به هیچ هزینــه ای ندارند. 
آنها فقط تصاویر کار خود را روی صفحه شــبکه 
اجتماعی شــان می گذارند و در نهایت یک شماره 
تماس از طریق شــبکه اجتماعی دیگر مانند وایبر 
و واتس اپ؛ یک نمونه تمام عیار از کســب و کار 

خانگی. 
طی سال های گذشــته دولت برای سر و سامان 
دادن به کسب و کار خانگی اقدامات فراوانی انجام 
داده؛ وام هایی برای این افراد تصویب و برخی را به 
گرفتن وام تشــویق کرده  است، هر چند آماری از 
اینکه این وام ها به چه افرادی پرداخت شده و آیا 
این افراد این مبالغ را برای گســترش کسب و کار 

خود هزینه کرده اند یا خیر، در دست نیست.
دولت به این منظور در سال 89 قانونی تصویب 
کرده اســت تحت عنــوان قانون ســاماندهی و 
حمایــت از مشــاغل خانگی. در ایــن قانون 12 
ماده ای هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان ها مانند 
وزارت کار و شــهرداری به تناسب وظایف شان 
موظف شده اند اقدامات و زیرساخت هایی برای 
فعاالن مشــاغل خانگی فراهم کنند. وزارت کار 
مسئولیت آموزش، شــهرداری مسئولیت ایجاد 
فضاها برای ارائه کاال و از ســویی صدا و سیما نیز 

مسئولیت معرفی این مشاغل را بر عهده گرفتند.
در دســتورالعمل اجرایی که بــرای این قانون 

تدوین شده بود، کار خانگی تعریف شده بود و قرار 
بود کار خانگی بیشــتر از توان اجرایی هر خانواده 
نباشد. به نظر می رسد در قانون و آیین نامه ای که 
تقریبًا پنج سال پیش برای مشاغل خانگی تدوین و 
تصویب شد، به مواردی اشاره شده است که شاید 
لزومی به آوردن آن در متن قانون نباشــد چرا که 
متقاضیان این گونه فعالیت تمامی این موارد را در 

نظر می گیرند. 
دولت برای حمایت بیشــتر از مشاغل خانگی 
حتی لیســت مشــاغل خانگی را نیز مشخص، و 
هفت رشته شــغل را جزو مشاغل خانگی انتخاب 
کرده اســت. اما نقش فضای مجازی در توســعه 
این مشــاغل نادیده گرفته شده است. فعاالن این 
حوزه و کســانی  که کاالیی برای عرضه داشتند، 
بدون توجه به این آیین نامه یا سامانه ای که برای 
معرفی مشاغل خانگی جهت استفاده از امکانات 
دولتی در نظر گرفته شــده  اســت، از بســتر در 
اختیارشان بهره بردند و بسیار سریع در این بستر 

رشد کردند.
از همین روســت کــه مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی تصمیم گرفته است پس از ساماندهی 
فروشگاه های اینترنتی به ساماندهی فروشگاه های 
موبایلی و فروشــگاه هایی که بر بستر شبکه های 
اجتماعی فعالیت می کنند، بپردازد و تصمیم دارد 
در سال های آتی برای آنان نیز نماد اعتماد صادر 
کند. اما چگونگی امکان پذیــر بودن یا نبودن آن 

هنوز مشخص نیست.
فروشــگاه هایی که در شــرایط فعلی بر بستر 
شــبکه های اجتماعی ایجــاد شــده اند، به نظر 
می رســد تمامی تئوری های فعالیــت در فضای 
مجازی را کنار گذاشته اند. طبق گفته کارشناسان 
بــرای ایجاد ارتباط و توســعه تجــارت، اعتماد 
زیرســاخت اساسی اســت. در اصل اعتماد یک 
فاکتور ضروری در ایجاد انگیــزه برای خرید در 
فضای واقعی و مجازی به شــمار می آید. بسیاری 
از کارشناســان حوزه تجارت الکترونیکی معتقد 
بودند تا زمانی  که مردم به اینترنت اعتماد نکنند، 
از طریق فروشــگاه های مجازی خرید نمی کنند و 
فروشگاه ها قدرتمند نمی شــوند. در اصل اعتماد 
چهره به چهره در محیط سنتی باید به گونه ای در 

محیط مجازی نیز ایجاد شود. 
تئوری پــردازان ایــن فضا معتقدنــد اعتماد 

فروشگاه ها به سمت شبکه های اجتماعی کوچ می کنند

ویترین های مجازی

عباس غالمی 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفته 
پس از ساماندهی فروشگاه های اینترنتی به 

ساماندهی فروشگاه هایی که بر بستر شبکه های 
اجتماعی فعالیت می کنند، بپردازد
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واقعی از طریق رفتار عملی شــرکت با مشتریان و 
سرویس گیرندگان حاصل می شود. مردم با توجه 
به رفتارهای دیگران بــه آنها اعتماد می کنند. در 
حقیقت ما به صورت شــناختی انتخاب می کنیم 
به چه افرادی در چه زمینه هایی و در چه شرایطی 
اعتماد کنیم و این انتخاب را بر اساس شواهدی بر 

قابلیت اعتماد انجام می دهیم.
در اصل اعتماد به یک ســاختار در ارتباطات و 
تئوری های بازاریابی تبدیل شــده  است. در واقع 
اعتماد یک ســرمایه با ارزش بــرای هر تجارتی 
به شــمار می رود و عالوه بــر آن موجب کاهش 
ریسک، دســتیابی به رضایت مندی، ایجاد تعهد 
و زمینه ساز ارتباطات طوالنی مدت در مشتریان 

خواهد شد. 
در ابتدای شــکل گیری فعالیت بر بســتر تلفن 
همراه یا تجارت ســیار کارشناسان معتقد بودند 
با وجود ســرمایه گذاری های کالنــی که در این 
زمینه صورت گرفته اســت، اســتفاده از آن به 
راحتی مورد استقبال کارشناسان قرار نمی گیرد و 
یکی از دالیل آن را احساس عدم اعتماد کاربران 
به آن می دانســتند. اما این اعتماد بدون دخالت 
هیچ ارگان یا بخشی به  وجود آمد. تولیدکنندگان 
فروشــگاه های مبتنــی بر شــبکه های مجازی، 
مشتریان خود را یافتند، از آنان سفارش گرفتند و 

کاالیشان را به آنها عرضه کردند. 
در اصل می توان گفت این فروشــگاه ها زودتر 
از فروشــگاه های اینترنتی اعتماد مشــتریان را 
جذب کردند. البته شــاید دلیل  آن نیز گسترش 
فروشــگاه های اینترنتی طی سال های گذشته نیز 
هست. توسعه این فروشگاه ها موجب شد تا مردم 
به خرید اینترنتی عادت کنند و حال با آمدن نسل 
جدیدی از این فروشگاه ها مردم به سیاق سابق به 

آنان نیز اعتماد کردند. 
بســیاری معتقدند که تعداد این فروشــگاه ها 
به صورت چشــمگیری در حال افزایش اســت و 
میــزان خرید و فروش آن نیز قابل توجه اســت، 
شــاید این گفته اشتباه نباشــد اما در زمان فقدان 
ســازوکار دقیق اندازه گیری نمی توان به صورت 

دقیق در این خصوص صحبت کرد.
به نظر می رسد فعاالن این حوزه در شرایط فعلی 
تجارت ســنتی و تجارت الکترونیکی را با یکدیگر 
آمیخته اند و از این طریق توانســته اند تا حدودی 
در این بستر رشد کنند. در اصل با کمی اعتماد به 
یکدیگر کاال را از طریق مکالمه سفارش می دهند 
و پس از آماده شــدن آن وجه کاال پرداخت و کاال 

ارسال می شود. 
از ســویی برخی دیگر این نــوع خرید و فروش 
کاال را تجــارت الکترونیکی بــه مفهوم واقعی آن 
نمی دانند. طبق تعاریف کلی، کل فرآیند خرید و 

فروش باید در محیط مجازی و بر بســتر اینترنت 
باشــد. اما در این شرایط فقط عرضه کاال اینترنتی 
اســت. عرضه کنندگان این کاالهــا به صورت 
مستقیم کاالی خود را از طریق این شبکه ها عرضه 
می کنند و باقی فرآیند به همان شــیوه های سنتی 
انجام می شــود. این افراد از شبکه های اجتماعی 
به عنوان یک ویترین مجازی اســتفاده می کنند. 
همان کارکردی را که شبکه های تلویزیونی برای 
تبلیغ کاالیشــان دارد این شبکه ها نیز همان نقش 
را برعهده گرفته اند. عرضه کننده کاال کاالیش را 
به نمایش می گذارد و مصرف کننده نیز از طریق 
شماره تلفنی که ارائه شــده است سفارش خود را 
ثبت می کند و پس از آن نیــز فرآیند عادی کار 

صورت می گیرد.
در اصل فرآیندهای ســنتی با توجــه به تغییر 
فناوری و ایجاد ابزارهای جدید لباســی جدید به 

تن کرده اند. 
شــاید مهم ترین کارکردی که این شــبکه ها 
می تواننــد برعهده گیرند، گســترش کســب و 
کارهای خانگی اســت. در گذشــته دولت برای 
گسترش کســب و کارهای خانگی سعی می کرد 

فضاهــای خاصی را بــا قیمت مناســب ، مانند 
بازارچه های شهری، در اختیار تولید کنندگان کاال 
قرار دهد و آنان به صورت مســتقیم محصوالت 
خــود را از طریق آن بازارچه هــا عرضه کنند اما 
در شــرایط فعلی صاحبان کســب و کار خانگی 
می توانند از طریق شــبکه های مجازی تقریبًا به 

همان میزان مشتری دست یابند.
اما بایــد دید آیا دولت ها اجازه گســترش این 
نوع فعالیت هــا را خواهنــد داد؟ رویه دولت ها 
به گونه ای اســت که اجازه نمی دهد کسب و کار 
به هر روشی در کشــور انجام شود. معموالً سعی 
می کند کســب و کارها را تحت پوشش خود قرار 
دهد تا بتواند آنان را هدایــت کند یا مانع قاچاق 
شــود و از تولید داخل حمایت کنــد. با این وجود 
سیاســتگذاران زمانی خود را درگیر شکل دهی 
بــازار خواهند کرد کــه این نوع تجارت ســهم 

بسزایی از کسب و کار را به خود اختصاص دهد.
هنوز برای پیش بینی آینده این بازار زود اســت 
اما می توان مطمئن بود در آینده ای نه چندان دور 
فروشــگاه های فعال در شــبکه های اجتماعی به 

صورت جدی توسعه خواهند یافت  
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پرونده

بررسی وضعیت مقررات گذاری برای بیت کوین در ایران

هنوز زود است
برای پول مجازی به منظور بررسی و آشــنایی بیشتر با نحوه عملکرد این پول و بازار آتی آن سیاستگذاری 

فعاًل به تعویق افتاده اســت. هم اکنون کمیته مباحث اقتصــادی و کمیته مباحث امنیتی در 
زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت بررسی بیشتر این موضوع را بر عهده دارند. در کمیته مباحث اقتصادی قرار 
است تاثیر این نوع پول بر اقتصاد کشــور و نظام پولی و مالی کشور مورد بررسی قرار گیرد و در کمیته امنیتی عالوه بر امنیت 
این نوع پول در مورد مباحث حقوقی آن بحث شــود.  اواخر سال گذشــته خبری منتشر شد که حاکی از سیاستگذاری مرکز 
ملی فضای مجازی بود اما در شرایط فعلی به دلیل مشــخص نبودن فضای حاکم بر پول مجازی فعاًل سیاستگذاری برای آن 
به آینده موکول شده و قرار است طی این مدت به بررسی بیشــتر بازار و همچنین تحلیل تاثیر آن در بازار ایران و کشورهای 
مشــابه و رصد وضعیت آن در کشورهای دیگر بپردازند. در شرایطی سیاســتگذاری برای بیت کوین به آینده موکول شده 
اســت که در روز نوشــتن این گزارش قیمت هر بیت کوین 9 میلیون و 400 هزار و 644 ریال اعالم شده بود. بررسی جدول 
تغییر قیمت این محصول از اردیبهشــت ماه گذشته تاکنون نشان می دهد قیمت این محصول تقریباً با نوسان بسیاری مواجه 
است. بیشــترین قیمت بیت کوین در خرداد و مردادماه سال گذشته بوده است. طرفداران بیت کوین روند آتی بازار آن را در 
مجموع مثبت ارزیابی می کنند. پول مجازی یا بیت کوین یک واحد پول دیجیتال است که در سال 2009 ایجاد شد. بیت کوین 
امکان پرداخت های سریع با کارمزدی ناچیز را بدون نیاز به یک سازمان یا بانک مرکزی فراهم می کند. بیت کوین معادل پول 
نقد اینترنتی اســت. می توان بیت کوین را از طریق اینترنت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای برای هر کسی در دنیا ارسال کرد. 
همچون پول نقد، نقل و انتقاالت بیت کوین هم لغو کردنی نیســت.  بیت کوین تقریباً از سال 92 در ایران فعالیت خود را آغاز 
کرد و برخی از سایت ها امکان خرید و فروش آن را فراهم آوردند اما به دلیل حجم بسیار پایین تراکنش های آن زیاد از سوی 
مسئوالن مورد توجه قرار نگرفت. در شــرایط فعلی نیز این نوع پول تاثیر چندانی بر نظام اقتصادی و پولی و بانکی ندارد اما از 
آن رو که سرعت گسترش آن چه در ایران چه در کشورهای دیگر چشمگیر است، به نظر می رسد باید برنامه مشخصی برای 
توسعه یا مقابله با آن داشــت.  بیت کوین یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه »پول بی پشتوانه« یا پول حکومتی است. 
نوآوری بیت کوین به این معناست که خالقان آن توانسته اند آن را در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای 
اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا طی چند سال گذشته ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دالر 
به صدها دالر افزایش یافته اما پول بودن یک جایگاه حقوقی اســت و پول بودن بیت کوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن 

از سوی دولت هاست.

لیال حنارود
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هنوز زود است
تاکنون هیچ دولتی پول بــودن بیت کوین را تایید 
نکرده اســت و دولت های آمریــکا، آلمان و چین 
بــر کاال بودن بیت کوین تاکید کرده اند. شــاید از 
همین روســت که بانک مرکزی ایران نیز تاکنون 
هیچ موضع گیری رسمی و غیررسمی ای در مورد 
بیت کوین یا پول مجازی انجام نداده است. بسیاری 
از بانک های مرکزی دنیا معتقدند تا زمانی  که یک 
پدیده اقتصادی تاثیر خاصــی بر نظام پولی و مالی 
کشور نگذاشته اســت، نباید در مقابل آن موضع 
گرفت؛ باید اجازه داد تا فرآیند سیر طبیعی خود را 
طی کند و پس از تاثیر گذاری آن در نظام اقتصادی 

کشور می توان برایش برنامه ریزی کرد. 
به نظر می رسد از همین روست که بانک مرکزی 
ایران نیز هنوز برای آن تصمیمی اتخاذ نکرده است. 
از ســویی با توجه به نظر بسیاری از کشورهای دنیا 
مبنی بر کاال بودن بیت کوین به نظر می رسد بانک 
مرکــزی تا حدودی آهســته تر در این زمینه گام 
بردارد چرا که احتمال اینکه مسئول سیاستگذاری 
در این زمینه بورس کاال و خدمات باشد نیز بسیار 
است. با این وجود مرکز ملی فضای مجازی با توجه 
به وظایفش برای سیاســتگذاری فضای مجازی 
کشور تصمیم به سیاســتگذاری برای بیت کوین 
گرفت، از همین رو ســال گذشــته طی برگزاری 
جلســاتی با هماهنگی بخش های مختلف و درگیر 
ایــن موضوع مانند بانک مرکــزی، بورس، مرکز 
پژوهش های مجلس و غیــره، مقدمات الزم برای 

کاربرد پول مجازی را فراهم کرد. 
مرکز ملی فضای مجازی با بررسی این نوع پول 
در کشورهای مختلف دنیا پنج سناریو ترسیم کرد 
که این ســناریوها در دو ســر طیف خوش بینی و 

بدبینی قرار دارند. 
بررسی این ســناریوها در کمیسیون عالی تنظیم 
مقررات مرکز ملی فضای مجازی منجر به تصمیم 
این مرکز برای بررسی بیشتر و تمرکز بیشتر روی 
این موضوع شــد؛ چرا که تعجیــل در تصویب و 
تدویــن قانون برای یک پدیــده نوظهور که هنوز 
تمامی جوانب خود را نشــان نداده است، احتمال 

بروز خطا در این زمینه را باال می برد.
با وجود مشخص نبودن قانون برای این نوع پول 
اما فعالیت در این بخــش تقریباً به صورت مرتب 
افزایش می یابد. ســایت هایی که اقدام به خرید و 
فــروش بیت کوین می کنند به طــور مرتب رو به 
افزایش است و مردم نیز تقریباً بیش از پیش به این 

نوع پول رغبت نشان می دهند. 
هر چند هنــوز در ایران مکان های مشــخصی 
برای اســتفاده از بیت کوین وجود ندارد یا بســیار 
محدود است اما افراد عالقه مند به خرید و فروش 
بیت کوین با این رویکرد که قیمت این نوع پول رو 
به افزایش اســت، با هدف سرمایه گذاری اقدام به 

خرید بیت کوین می کنند. هــر چند این افراد باید 
ریسک فعالیت خود را نیز بپذیرند. چرا که هر گونه 
هک یا اخالل در ســایت خرید و فروش بیت کوین 
موجب سقوط قیمت این محصول می شود. از سویی 
به دلیل اینکه هنوز بیت کوین از ســوی قانونگذار 
ایرانی مورد حمایــت قرار نمی گیرد، بروز هر گونه 
مشــکل در این زمینه موجب می شود این افراد از 

پشتیبانی قانونی برخوردار نباشند.
بیت کوین هیــچ مرکزیتی ندارد. شــرکت ها، 
موسســات یا بانک ها شــبکه هایی ماننــد ویزا، 
مســترکارت، پی پال یا شبکه شــتاب یا شاپرک 
را مدیریــت می کننــد؛ اما هیچ کســی مالک یا 
کنترل کننده شــبکه بیت کوین نیست. بیت کوین 
یک ساختار فرد به فرد دارد که با صدها کامپیوتر 
در سرتاســر اینترنــت بــا هم برای پــردازش 

پرداخت های بیت کوین کار می کنند.
ســاختار بدون مرکزیــت بیت کویــن به این 
معنی اســت که بیت کوین اولین شبکه مالی کاماًل 
باز دنیاســت. برای ایجاد یک ســرویس مالی در 
سیستم بانکداری ســنتی باید با یک بانک قرارداد 
بست و با قوانین خاص و مورد تایید آنها و همچنین 
دولت هایشان کار کرد. شبکه بیت کوین هیچ کدام 
از این محدودیت ها را نــدارد. افراد نیازی به هیچ 
مجوز یا همراهی جهت ایجاد یک شبکه مالی جدید 
بر پایه بیت کوین ندارند، از همین روســت که این 

نوع پول طرفداران و مخالفان سرسختی دارد.
دومیــن مســاله ای کــه شــبکه بیت کوین را 
خاص می کند این اســت که بیت کوین، پول یا ارز 
مخصوص بــه خودش را دارد. شــبکه های ویزا و 
مســترکارت، تراکنش ها را با ارزهای سنتی مانند 
دالر آمریکا یا یورو انجام می دهند. شــبکه شتاب 
یا شــاپرک تراکنش ها را با ارز ریــال ایران انجام 
می دهند. اما شبکه بیت کوین تراکنش ها را با واحد 
پولی جدیــدی انجام می دهد که واحــد پولی این 

شبکه نیز بیت کوین است.
یکی از کشورهایی که تقریباً در زمینه بیت کوین 
یا پول مجازی پیشــرو بوده، کشــور قبرس است. 
یکی از دانشگاه های این کشور با توجه به بازار رو به 
گسترش بیت کوین اقدام به ایجاد رشته تحصیلی 
در این زمینه کرده، همچنین همین دانشگاه امکان 
پرداخت شهریه با استفاده از بیت کوین را نیز فراهم 

آورده است.
یکی از نگرانی های اصلی دولت ها برای گسترش 
بیت کوین ناشناس بودن هویت افراد انتقال دهنده 
پول و همچنین عدم کنترل بانک مرکزی یا سازمان 
ناظر برای آن اســت. دولت ها معتقدند ناشناس 
ماندن هویت افراد انتقال دهنده بیت کوین موجب 
می شــود امکان انتقال پول های کثیف و پول شویی 
افزایــش یابد، از ســویی طرفــداران بیت کوین 

معتقدند در شــرایط فعلی، با وجــود کنترل بانک 
مرکزی و دولت ها بر نظام پولی و بانکی کشــورها 
امکان پول شــویی وجود دارد؛ از طرفــی باید به 
بیت کوین به عنــوان یک فناوری توجــه کرد تا 
یک پول صرف. امکاناتی کــه بیت کوین می تواند 
در اختیار افــراد قرار دهد بســیار فراتر از امکانی 
اســت که هم اکنون پول های  واقعی در اختیار افراد 

می گذارند.
طرفــداران بیت کوین معتقدند با اســتفاده از 
بیت کویــن می تــوان در آینده بــرای همه چیز 
ارزش گذاری کرد، به  طور مثال شاید بتوان با توجه 
بــه فعالیت افراد در محیط هــای مجازی از جمله 
فیس بــوک و کمک آنان به گســترش زبان های 
مختلف در این فضاها، این فعالیت آنها با بیت کوین 
قیمت گذاری شــود و پولی به آنــان تعلق گیرد؛ 

امکانی که هم اکنون فراهم نیست.
یکــی از نمادهــای گســترش بیت کوین در 
کشــورهای مختلف گســترش دســتگاه های 

خودپرداز بیت کوین یا BTM است. اولین دستگاه 
خودپــرداز در ونکوور کانادا نصب شــد اما امروز 
تعداد این دســتگاه های خودپرداز به حدود 382 
دســتگاه در سرتاسر دنیا رسیده اســت. البته این 
مقدار دســتگاه BTM در مقایســه با دستگاه های 
ATM بسیار ناچیز اســت اما طرفداران بیت کوین 
معتقدند تعداد آنها در آینده توســعه قابل توجهی 

خواهد یافت.
از این تعداد دستگاه خودپرداز بیت کوین تقریبًا 
50 درصد آنها در آمریکای شمالی،  31 درصد در 

اروپا و 11 درصد در آسیا نصب شده  است. 
طبق بررسی های صورت گرفته به طور متوسط 
در هر مــاه 900 هزار تراکنش روی هر دســتگاه 
بیت کویــن صــورت می گیــرد که ایــن میزان 
تراکنش نســبت به تراکنش های انجام شده روی 

دستگاه های خودپرداز بسیار اندک است.
با این وجود پیش بینی می شــود طی ســال های 
آینده با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی 
و زندگی دیجیتالی اســتفاده از پــول مجازی نیز 
گسترش یابد؛ هر چند شاید واحد پول دیگری غیر 

از بیت کوین جایگزین آن شود 

بیت کوین هیچ مرکزیتی ندارد. شرکت ها، بانک ها 
شبکه هایی مانند ویزا، مسترکارت، شبکه شتاب یا 
شاپرک را مدیریت می کنند؛ اما هیچ کسی مالک یا 
کنترل کننده شبکه بیت کوین نیست
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پرونده

پول شویی نوین بر اساس سیستم مالی پول مجازی

دو روی سکه بیت کوین

هیرو فارابی

بزهکاران از پیشرفت های تکنولوژیکی برای 
مشروع جلوه دادن فعالیت های غیرقانونی 

خود استفاده می کنند. از جمله پیشرفت های 
تکنولوژیکی که از زمان آغاز بحران های مالی، 

اعتماد به سیستم بانکی سنتی را به سمت سیستم 
دیجیتالی سوق داده، خلق پول دیجیتال است

سیســتم بیت کوین معامالت به صورت در 
ناشناس صورت می گیرد، زیرا هر کاربر 
می تواند چندین آدرس برای معامالت داشــته 
باشد و بسیار دشوار می توان عملیات هر کاربر را 

ردیابی کرد.
امــروزه چه دوســت داشــته باشــیم چه نه، 
تکنولوژی در حال پیشرفت است. بزهکاران این 
موضوع را تشــخیص داده اند و از پیشرفت های 
تکنولوژی ای برای پیشــبرد اهداف خود استفاده 
می کنند. با هر پیشــرفت، آنهــا بالدرنگ نیمی 
از بزهــکاری دنیا را مرتکب می شــوند. در واقع 
این گروه از افراد به صورت بســیار باریک بین و 
دقیق، از پیشرفت های تکنولوژیکی برای مشروع 

جلوه دادن فعالیت های غیرقانونی خود اســتفاده 
می کنند. از جمله پیشــرفت های تکنولوژیکی که 
از زمان آغاز بحران های مالی، اعتماد به سیســتم 
بانکی سنتی را به ســمت سیستم دیجیتالی سوق 

داده، خلق پول دیجیتال است. 
به طور کلی خلق پول های مجازی به ســه شیوه 

ذیل است:
 فیزیکی: جایی که پــول مجازی در یک محیط 

فیزیکی نشان داده شده است. 
متمرکز: جایی که همــه انتقال ها از طریق یک 

واسط و تحت کنترل و نظارت اتفاق می افتد. 
غیرمتمرکز: جایی که زنجیــره معامالت بین 

نودها و شبکه ها صورت می پذیرد.
پول مجازی در بســیاری از موارد شــبیه پول 
واقعی عمل می کند اما به طور مســتقیم شبیه پول 
واقعی نیست. این پول پیچیدگی های خاصی برای 

عملیات ضد پول شــویی ایجاد کرده است. زیرا 
برخالف پول ســنتی، هیچ مانع فیزیکی ای برای 
جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی توســط آن 
وجود ندارد.  بیت کوین از جمله پول های مجازی 
غیرمتمرکز و یک واحد پولی بی نام و نشــان است 
و مبادالت با آن به صورت مستقیم بین کاربران و 
از طریق شبکه صورت می پذیرد. به علت ساختار 
غیرمتمرکــز و  peer-to- peer بیت کویــن، 
امنیت واقعی آن در معرض ریســک هکرها قرار 
می گیرد. عالوه بر این با توجه به احتمال اســتفاده 
از بیت کوین برای فعالیت های شــرارت بار مثل 
پول شویی، تصویر منفی در اذهان ایجاد می کند و 
معموالً از آن به عنوان ســکویی برای مجرمان نام 
می برند. ساز و کار انتشار و همچنین و نقل و انتقال 
بیت کوین در مبادالت، زمینه عملیات پول شویی 
را به شدت تسهیل می کند. برای درک بهتر ابتدا 
ســاز و کار ماینینگ بیت کوین و مبادالت با آن 
توضیح داده شده و سپس ویژگی هایی که عملیات 

پول شویی را تسهیل می کند بیان شده است. 

استخراج بیت کوین و مبادالت مالی
برای تولید و انتشــار بیت کوین نیــازی به بانک 
مرکــزی و نهادهای ناظر نیســت بلکه توســط 
نرم افزاری که به منظور این هدف طراحی شــده 
اســت، صورت می پذیرد. دانلود ایــن نرم افزار 
رایگان اســت و با نصب آن هر کامپیوتر خودش 
تولیدکننده  بیت کوین خواهد شد. از جمله نکات 
مهمی که در تولید بیت کوین به آن توجه شــده، 
جلوگیری از اثر تورمی ناشــی از تولید بیش از حد 
بیت کوین اســت. برای جلوگیری از تورم، سقف 
21 میلیون تولید بیت کوین تعیین شــده است و 
با افزایش مشتری، سرعت تولید بیت کوین های 
قابل اســتخراج کاهش می یابد. عالوه بر این نقل 
و انتقــاالت مالی نیز در این سیســتم بر اســاس 
یک سیســتم کدگذاری انجام می گیرد و توسط 
هیچ قدرت مرکزی ای اداره نمی شــود. هر کس 
می تواند اموال بیت کوینی خود را شخصًا حفظ کند 
یا در صورت تمایل آن را به دیگری انتقال دهد و از 

دخالت دولت دور نگه دارد.
بیت کوین های استخراج شــده بر اساس یک 
سیستم امن با اســتفاده از یکسری کد، قابل داد و 
ستد هســتند. انتقال پول در این سیستم بر اساس 

رمزهای توافق شــده بین دو طرف معامله انجام 
می شود و شناســایی این رمزها برای کسانی که 
خارج از این نقل و انتقاالت هستند، تقریبًا ناممکن 
است. اما مهم تر از همه اینکه معامالت بیت کوینی 
به  صــورت ناشــناس صورت می گیــرد. علت 
ناشــناس ماندن معامالت این است که هر کاربر 
می توانــد چندین آدرس بــرای انجام معامالت 
داشته باشــد و بسیار دشــوار می توان تشخیص 
داد که هر آدرس مربوط به چه کســی اســت. 
لذا درست اســت که بیت کوین های تولیدشده 
قابــل معاوضــه در مقابل کاالهــای مجازی یا 
مادی و حتی قابل تبدیل به ســایر ارزها هستند، 
امــا مبادله کنندگان بیت کوین ناشــناخته باقی 

می مانند. 

تبهکاران و پول دیجیتال
در کنار تضمیــن آزادی های مالــی، کار در این 
سیستم برای هر فرد و هر هدفی، حتی برای انجام 
بدترین کارها جذاب اســت و قانون نیز اغلب در 
چنین مواردی به خاطر فقدان پوشش نوآوری ها 
و پیش بینی های مربوطه شکست خورده است؛ به 
نحوی که به علت عدم وجــود بانک ها و مقامات 
رسمی پشــت پول های مجازی ثبات اقتصادی، 
سیســتم های مالی آنها به شــدت قابل تضعیف 
شدن اســت. مجرمان و قاچاقچیان، از بانک های 
مجازی و سیســتم نقل و انتقاالت یا مبادالت پول 
الکترونیکی، که بدون هیــچ گونه تعامل فیریکی 
اجــازه مبادله را می دهد، بــرای خرید، فروش و 
مبادله کاالها اســتفاده می کنند. ناشناخته ماندن 
مبادله کنندگان و منبع مبادالت، جذابیت استفاده 
از سیســتم مجازی را باال می بــرد و در عین حال 
نگرانی ها برای اســتفاده پول های مجازی از قبیل 
بیت کوین را افزایش می دهد. بیشــتر نگرانی ها 
در اســتفاده از بیت کوین از ناحیه اســتفاده برای 
اهداف پول شویی اســت. واحدهای پول مجازی 
از قبیل بیت کوین، با عدم نگهداری و عدم تجمیع 
اطالعات شــخصی مبادله کنندگان، الیه هایی از 
گمنامی و ناشــناخته ماندن را ایجاد می کنند. در 
نتیجه بزهکاران می تواننــد از این نوآوری برای 
پنهان کردن فعالیت های غیرقانونی خود و تبدیل 
کردن آن به ســرمایه اســتفاده کنند. با ترویج 
اســتفاده از بیت کوین در مبادالت، به واســطه 
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بیت کوین بر پایه  تکنولوژی رمزگذاری و 
شناسایی رمز استوار است و برای دریافت و 
پرداخت به شناسایی کدهای دیجیتال نیاز دارد 
که توسط دو طرف قابل شناسایی باشد و هیچ 
کس خارج از مبادله امکان شناسایی و دسترسی 
به این کد را ندارد

مشــخصه های این ارز، فعالیت هــای غیرقانونی 
توسط آن تسهیل شده است. 

بیت کوین و پول شویی
اساســًا بیت کویــن و دیگــر ارزهــای مجازی 
پول شــویان را قادر بــه انتقــال و حرکت وجوه 
غیرقانونی بــه صــورت ســریع تر، ارزان تر و 
پراکنده تــر از همیشــه می کنــد. از ویژگی ها و 
مشــخصه های اصلی بیت کوین این است که بر 
مقررات ضد پول شویی مضر اســت و وسیله بی 
نام و نشــان کردن مبادالت است. بیت کوین بر 
پایه  تکنولوژی رمزگذاری و شناسایی رمز استوار 
اســت و برای دریافت و پرداخت به شناســایی 
کدهای دیجیتال نیاز دارد که توسط دو طرف قابل 
شناسایی باشــد و هیچ کس خارج از مبادله امکان 
شناسایی و دسترسی به این کد را ندارد. به عالوه 
در مبادله با ایــن نوع ارز، آدرس بیت کوینی هیچ 
فردی بــه کاربری وی مرتبط نمی شــود. لذا این 
مورد باعث می شــود ردیابی وجوه و ورود مجدد 
وجوه نامشــروع برای عملیات ضد پول شویی به 

شدت سخت شود. 
اگرچه ســرویس های بیت کوین از گزارشات 
دیجیتالــی که بــرای تصدیق هویــت  گیرنده و 
فرســتنده است، اســتفاده می کنند اما بزهکاران 
می توانند هویت دیجیتالی خود و عملیات شــان 
را با یک حقه ســاده مثل تغییــر آدرس پروتکل 
اینترنتی یا اســتفاده از حســاب های دیگر افراد، 

غیرقابل ردیابی کنند. بیت کویــن به طور بالقوه 
به هر کاربری چه مشــروع و چه نامشروع اجازه 
می دهــد پولش را به ســرعت، با هزینه بســیار 
پایین و حتــی در بعضی موارد بــدون هزینه، با 
موانع ورودی بســیار کم -در حالی که می توانند 
ناشــناس بمانند- انتقال دهند. همچنین کاربران 
قادرند بیت کوین هایشان را به صورت مستقیم از 
طریق تعداد بی شماری از آدرس بیت کوین های 
مختلف بــرای مبهم و غیرقابــل ردیابی کردن 
مبادالت و از بین بــردن تالش های عملیات ضد 

پول شویی انتقال دهند. 
تالش های ضد پول شــویی همواره ســعی در 
جلوگیــری از ورود پول های کثیــف و آلوده به 
جریان اقتصادی داشــته و این تالش ها در مورد 
پول هــای جدید نیــز مصــداق دارد. در زمینه 
بیت کویــن تالش هــای ضد پول شــویی با یک 
هدف روبه روست که هم تشــخیص آن سخت 
بــوده و هم اساســًا متوقف کــردن آن غیرقابل 
نفوذ اســت. هدف اصلی عملیات ضد پول شویی 
در سیســتم بیت کوین مرتبط کــردن کاربر به 
آدرس بیت کوینی جهت ردیابی وجوه و عملیات 
صورت گرفته توســط آن است. این معدن جدید 
طالی دیجیتالی دارای بخش های تاریکی اســت 
که باید برای جلوگیری از بروز مشــکل در مورد 

آن برنامه ریزی شود.

وضعیت فعلی بیت کوین 

این واحد پول با مدل های رایج مالی متمرکزی که 
تاکنون می شناســیم، در تناقض است. از آنجایی 
که بیت کوین به هیچ واســطه  مالــی برای نقل و 
انتقاالت محتاج نیست، ســازمان ها و ارگان های 
مختلف عالقه ای به اســتفاده از ایــن پول از خود 
نشــان نمی دهند.  اما در عین حال، اکنون توسط 
برخی شبکه های زیرزمینی پذیرفته شده است و 

این کار باعث می شود کاربران وارد فهرست های 
آنالین ناشناس شوند و بدون هیچ ممانعتی اقدام 
به خرید و فروش و انتقال وجوه نامشــروع کنند. 
یکی از این سایت های زیرزمینی »جاده ابریشم« 
نام دارد که محــل تبلیغات بــرای فروش مواد 
مخدر، اســلحه، فعالیت هویت های جعلی و دیگر 

مسائل غیرقانونی است 
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پرونده

معمــوالً بانک هــای مرکــزی کشــورها و 
ســازمان های بورس وارد سیاستگذاری برای 
بیت کوین می شــوند. چرا مرکــز ملی فضای 
مجازی برای سیاســتگذاری بیت کوین اقدام 

کرد و وارد قانونگذاری برای این مفهوم شد؟ 
تقریبــاً بحــث بیت کوین اواخر ســال 91 و 
اوایل ســال 92 در ایران مطرح شد و برخی از 
ســایت ها به خرید و فروش آن اقدام کردند 
و بعضــی از روزنامه ها نیز به بررســی مفهوم 
و کارکرد آن پرداختنــد. در آن زمان بانک 
مرکــزی فعالیــت جدی در ایــن خصوص 
صورت نداد، زیرا اعتقاد داشــت امکان دارد 
بیت کوین پول نباشــد. چون پــول مجازی 
ماهیتی بین پول و کاالســت از همین رو هیچ 
کدام از دستگاه ها به صورت مستقیم اقدامی 
در مورد آن نمی کردند. اگر آن را کاال بنامیم 
بانک مرکزی نمی تواند برای آن قانونگذاری 
کند و به آن بپردازد، اگر ماهیت پول داشــته 
باشد بورس و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نمی توانند در آن دخیل شــوند. اما مرکز ملی 
فضای مجازی بر اساس حکمی که به آن ابالغ 
شــده و حیطه وظایفش را تعیین کرده  است، 
وظیفه سیاســتگذاری و هماهنگی را بر عهده 
دارد. به دلیل اینکه پول مجازی نیز تقریباً در 
یک حوزه میان بخشی است و مفهوم مشخصی 
ندارد، مرکز ملی فضــای مجازی وارد بحث 
سیاستگذاری برای آن شد. البته همان زمان 
نیز که بــا بخش هایی ماننــد بانک مرکزی 
و بورس صحبــت کردیم آنــان از این اقدام 

استقبال کردند. 
از چه زمانی سیاســتگذاری برای بیت کوین 
در دســتور کار قرار گرفت و چه نهادهایی در 
این میان با مرکز ملی فضای مجازی همکاری 

کردند؟
اواخر بهمن و اسفندماه ســال 92 این موضوع 
را مطرح کردیم و تقریبــاً با 13 یا 14 نهاد مثل 
مرکز پژوهش های مجلس بــه عنوان بخش 
قانونگذار کشــور، بانک مرکــزی به عنوان 
مســئول تنظیم روابط مالی، ســازمان بورس 
اوراق بهادار، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی و 
دســتگاه قضائی و وزارت ارتباطات و فناوری و 
غیره جلسات اولیه را تشکیل دادیم و موضوع 
را مطرح کردیم. در آن جلسات بیشتر بحث بر 
سر این بود که هم اکنون این نوع پول مجازی در 
کشور وجود دارد و شاید هنوز تاثیرگذار نباشد 
اما باید برایش سیاســتگذاری و قانونگذاری 
کنیم. بررســی های ما نشان می دهد بخشی از 
سرمایه های کشور به ســمت مجازی شدن 
پیش  می رود، از همین رو از نهادها و دستگاه های 

 سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی:

باید بازار را رصد کنیم
کافی اســت در قســمت جســت وجوی گوگل واژه »بیت کویــن« را تایپ کنید تــا از تعداد زیاد ســایت هایی که امکان خریــد و فروش و 
مبادله بیت کوین با ریال را فراهم کرده اند، خبردار شوید. همین موجب شده است با وجود سکوت تقریباً هوشمندانه مسئوالن کشور 
نسبت به بیت کوین بخشی نیز برای سیاستگذاری روی آن اقدام کنند. اما سیاستگذاری برای بیت کوین چندان ساده نیست. هنوز 
این نوع پول جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده اســت و بســیاری بین پول بودن یا کاال بودن آن با یکدیگر اختالف نظر دارند. از سویی هیچ 
کــدام از کشــورهای دیگــر نیز قانون خاصی در مــورد آن تدوین نکرده اند و همــه منتظرند تا ببینند آینده چه خواهد شــد. اما مرکز ملی 
فضای مجازی در این میان ســریع تر عمل کرده اســت. این مرکز تصمیم  گرفته این بار همگام با کشــورهای دیگر در جهت قانونگذاری 
و سیاســتگذاری برای بیت کوین قدم بردارد تا دیگر ایران مصرف کننده صرف نباشــد. سیاستگذاری و قانونگذاری برای بیت کوین را 
معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بر عهده گرفته اســت. به منظور مشــخص شــدن وضعیت روند سیاســتگذاری برای 

بیت کوین با سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید: 

مهرک محمودی
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مختلف خواســتیم اگر تاکنــون در این زمینه 
تحقیقی کرده یا کاری انجام داده اند با ما در میان 
بگذارند اما تا آن زمان هیچ  کدام از دســتگاه ها 
اقدامــی در این خصوص نکــرده  بودند. همه 
خواســتار این بودنــد تا مرکز ملــی مجازی، 

سیاستگذاری در این زمینه را بر عهده گیرد.
 یعنی بانک مرکزی و بــورس این وظیفه را بر 

عهده شما گذاشتند؟
بله، تمام حوزها معتقد بودند نهادی که می تواند 
در مورد پــول مجازی سیاســتگذاری کند، 
شــورای عالی فضای مجازی است. برای این 
منظور کمیته ای در مرکز تشــکیل شد و سه 
ناظر از طرف مرکز ملی فضای مجازی، بانک 
مرکزی و مرکــز پژوهش های مجلس در این 
کمیته حضور داشــتند و بر روند کاری کمیته 

نظارت می کردند. 
در بررسی های شــما نحوه برخورد کشورهای 

دیگر با این نوع پول مشخص شد؟
کشــورهای دیگر برای مقابله با آن رفتارهای 
متفاوتی داشــتند. برخی در برابرش سکوت 
کرده اند و منتظرند واکنش کشورهای دیگر را 
رصد کنند. بعضی کشورها مخالفت خود را علنًا 
اعالم کرده اند و برخی کشورها موافق هستند. 

دیدگاه مرکز ملــی فضای مجــازی در این 
خصوص چیســت؟ کدام موضــع را در پیش 

خواهیم گرفت؟ موافقیم یا مخالف؟ 
در خرداد یا تیرماه ســال گذشته ما این پروژه 
را آغاز کردیم، در مورد نحــوه مواجهه با پول 
 الکترونیکی سناریوهای متعددی به کمیسیون 
عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی 
تحویل دادیم تا ســناریو مــورد توافق همگی 
تصویب شــود. تقریباً تا بهمن ماه گذشته پنج 
ســناریو را تنظیم و در آن به مزایا و معایب پول 

مجازی اشاره کردیم.
ســناریوهایی که اشــاره می کنید حاوی چه 

اطالعاتی بود. چرا چند سناریو تنظیم کردید؟
در ایــن ســناریوها از بدبینانه تریــن تــا 
خوش بینانه ترین وضعیت ها را مورد بررســی  
قرار دادیم؛ به طور مثال اگر به این پول مجازی 
صرفاً مالی بنگریم، چه مزایایی دارد چه معایبی 
دارد. حتی کارشناسان شــورای عالی فضای 
مجازی هم در دو ســه جلسه کمیسیون عالی 
روند فرآیندها را مورد بررســی قرار دادند و 
تصمیم بر آن شد که فعاًل بحث کردن در مورد 

سناریوها زود است.
یعنی قانونگذاری و سیاســتگذاری برای پول 

مجازی هنوز زود است؟
بله. تصمیم گرفته شــد برای بررسی بیشتر 
امســال دو کمیته تخصصی تشــکیل دهیم: 

کمیته ای که مباحث اقتصادی در آن مطرح 
شود و دیگری مسائل امنیتی را مورد بررسی 
قرار  دهد. کمیته امنیتی مســائل مربوط به 
حقوق مردم و اعتبارها و هک شدن سایت ها 
و غیره را بررســی می کند. کمیته امنیتی را در 
حوزه معاونت امنیت مرکز تعریف کردیم که 
شامل بخش فنی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه 
و غیره می شود و مســائل مربوط به مباحث 
سوءاستفاده و کالهبرداری و تخریب و از این 
قبیل را مورد بررسی قرار می دهد. در کمیته 
اقتصادی نیــز تاثیر این نوع پــول بر فضای 
اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد، در عین 
حال قرار شــد در یک دوره زمانی مشخص 
تعداد ســناریوهای مطرح شده در این زمینه 
کاهش یابد و چون ایــن موضوع، موضوعی 
سیال اســت، یک کمیته کارشناسی تشکیل 
شــود و این فضا را به  صورت کامل رصد کند 
و اگر نیازی به تغییر و اصالح در سناریوهای 

مطرح شده بود، آنها را لحاظ کند.  
می توان گفــت چون هنوز پول هــای مجازی 
در بازار ایران تاثیــری ندارند، می توان از آنها 

چشم پوشی کرد؟ 
نادیده گرفتن به معنای اینکــه اصاًل در مورد 
آن فکر نکنیم، نیســت. به این معناســت که 
فرصت داریم مطالعات مان را جدی تر دنبال 
کنیم؛ حتی در کمیسیون عالی هم این پیشنهاد 
مطرح شد که ســریع تصمیم گیری نکنیم. در 
دنیا کشورهایی که خوش بینانه با آن برخورد 
کرده اند نیز اقدام عجوالنه ای انجام نداده اند و 

حتی هنوز قانونی برای آن وضع نکرده اند. 
در مجموع دید کارشناسان به این پول چگونه 

بوده است؟
هنوز سناریویی برای آن مطرح نشده تا بتوانم 
در موردش صد درصد بگویم اما در جلســات 
کارشناســی صحبت از حذف نیست و به آ ن 
به عنــوان پدیده ای رو به رشــد می نگریم که 
شاید بعدها به نام بیت کوین نباشد ولی پروژه 
پولی ای که در فضای مجازی شــکل گیرد و از 
مقررات بانک مرکزی کشورها مستقل باشد، 

کلید خورده است.
در این ســناریوها از این پول  به نام پول فضای 

مجازی یاد شده است؟
بله. با اینکه پول مجازی تعبیر درستی نیست، 
زیرا این پول مجازی نیســت و مابــه ازا دارد 
ولی هنوز اصطالح فارســی مناسبی برای آن 
نیافته ایم. البته در تعاریفی که موجود اســت 
همین تعابیر مورد استفاده قرار می گیرد، مثاًل 
بانک مرکزی اروپا نام پــول دیجیتال را به کار 
می برد. منظور ما هم از پول مجازی پولی است 

که در فضای مجازی ایجاد می شود.
در شــرایط فعلی خریــد و فروش یــا مبادله 

بیت کوین ممنوع است؟
در مقررات قانونی که منع کننده مبادله باشد، 

نداریم اما قانون حمایت کننده نیز نداریم. 
پس چرا پلیس فتا اخطار می دهد که از این پول 

استفاده نکنیم؟
پلیــس وظیفــه دارد در مــورد عواقب آن 
روشــنگری کند، به همین دلیل می گوید اگر 
وارد این فضا شــدید و اتفاقی بــرای پول تان 
افتاد، کسی نمی تواند از شما حمایت کند. زیرا 
مردم باید آگاه باشــند هیچ مقررات خاصی بر 
این مبادالت حاکم نیســت و در صورت بروز 

مشکل، هیچ نهادی نمی تواند حمایت گر باشد.
مرکز فضای مجازی خود در مورد پول مجازی 

قانونگذاری می کند؟
خیر. شورای عالی فضای مجازی مطابق حکمی 
که به آن ابالغ شده وظیفه سیاستگذاری دارد، 
یعنی بین نهادها تقسیم وظایف می کند؛ به طور 
مثال سیاســت ما این گونه شد که پول مجازی 
در کشور گسترش یابد، پس باید به هر نهادی 
وظیفه اش گفته شــود. در انتها وقتی هر نهادی 
به مســئولیت خود آگاه شد، مرکز ملی فضای 

مجازی بر آنها نظارت می کند.
فکــر می کنیــد چقدر طــول می کشــد تا 

سیاستگذاری پول مجازی انجام گیرد؟
امیدوار هستم اواخر ســال پیش نویس اولیه 
انجام شــود و از پنج سناریو به یک یا دو سناریو 
برســیم و در کمیســیون عالی نیز مراحل کار 

گذرانده شود.
در برخی کشورها خودپرداز بیت کوین نصب 
و راه اندازی شده اســت. امکانش وجود دارد 
که دســتور نصب آنها در ایران داده شود و این 

دستور از طرف چه نهادی است؟
بلــه در مــورد خودپردازهــای بیت کوین 
شنیده ام. اما توجه داشته باشید در اینجا نصب 
و راه انــدازی خودپردازها تحت مســئولیت 
بانک  مرکزی اســت. در کشــورهای دیگر 
نصب و راه اندازی خودپردازها بر عهده بخش 
خصوصی است. هنوز تا تصمیمات  قانونگذاری 
تکمیل نشــده نمی توان در مــورد خودپرداز 

بیت کوین صحبت کرد. 
اگر موقعیتی ایجاد شــود شما حاضر هستید از 

پول مجازی استفاده کنید؟
اگر مقررات و قوانین آن تصویب شــود و بدانم 
از ســرمایه هایم حمایت خواهد شد،  استفاده 
خواهم کرد امــا هم اکنون که قانونی ندارد و در 
بازار دارای ثبات منظمی نیست، چنین ریسکی 

نمی کنم  
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بهناز توحیدی

میزگرد بررسی وضعیت کنونی پروژه نظام الکترونیکی سالمت 

مدیریت باعث جزیره ای شدن شبکه ها می شود
برگــزاری میزگــرد برای بررســی وضعیت نظام ســالمت الکترونیکــی کار چندان 
ســاده ای نبــود، هماهنــگ کــردن زمــان مدیــران بــرای برگــزاری یــک نشســت 
یک ســاعته از برگــزاری جلســه برای گروه 5+1 ســخت تر بــود. این جلســه یک بار 
لغو شــد و بار دوم نیز به دلیل مشــغله کاری یکی از مدعوین قرار بود لغو شود اما 
در نهایت قرار شــد این میزگرد بدون حضور وی برگزار شــود. ســاختمان فرمانیه 
ســازمان فناوری با ســاختمان ســیدخندان ایــن مجموعه کاماًل متفاوت اســت. 

عمــارت بســیار باشــکوه بــا حیاطــی سرســبز و گلکاری شــده و درون ســاختمان، 
اتاق هــای تــو در تــو؛ که مــرا به یــاد خانه هــای قدیمی بــا اندرونــی می انداخت و 
ســاعت10 در یکــی از همیــن اتاق هــا، عاقبت بــا رضا باقــری اصل  معاون توســعه 
دولت الکترونیکی ســازمان فناوری اطالعات و حســین ریاضــی معاون فناوری 
اطالعــات وزارت بهداشــت دیــدار کردیــم. نماینــده بیمــه ســالمت غایب این 

جلسه بود. 

دولت   الکترونیکی



71

peivast.com

شماره 24  خرداد 1394  

طرح ســالمت الکترونیکی، پروژه ای 
میان دستگاهی اســت که تقریبًا یک 
دهه از آغاز برنامه ریزی برای اجرایی کردن 
آن می گذرد، با وجود پیشرفت هایی که طبق 
گفته مسئوالن در این پروژه ایجاد شده است 
اما هنوز به شــهروندان به  صورت مســتقیم 
ســرویس ارائه نمی کند. چرا این پروژه هنوز 
به مرحله ای نرســیده که مردم بتوانند از آن 

بهره برند؟
رضا باقری اصل )معاون 
لــت   و د ســعه  تو
الکترونیکــی ســازمان 
فنــاوری اطالعــات و 

ارتباطات(:
 در ابتــدا پیشــینه ای درباره ایــن موضوع 
بگویم؛ حوزه های ســالمت یکی از مهم ترین 
حوزه های نظام های تحول در کشورهاســت، 
چون بســیاری از حقوق اساســی انسان در 
حوزه ســالمت تعریف می شــود، در بخش 
فرهنگ دینــی ما نیز ســالمت نقش مهمی 
دارد. در کشــورهای خارجی، شعارهایی که 
کاندیداها می دهنــد حتمًا حول چند محور از 
جمله اشتغال، سالمت و آموزش می چرخد. 
در کشور ما تقریبًا ســال 79  با طرح تکفاب، 
نظام الکترونیکی ســالمت مورد توجه قرار 
گرفت. حال چرا ایــن موضوع اهمیت دارد؟ 
اوالً ذی نفعان حوزه سالمت به تعداد جمعیت 
کشور اســت. شــاید به طور مثال در حوزه 
آموزش، ذی نفعان از شــش سالگی تا دیپلم 
و سپس دانشگاه باشند اما در بخش سالمت 
با افراد از قبل تولد تا بعد از تولد و مرگ شــان 
سر و کار داریم. سهم سالمت در اقتصاد ملی 
کشورمان در مقایسه با ســایر حوزه ها سهم 
بســیار باالیی را به خود اختصاص داده  است. 
در آمارها اعداد متفاوتی بیان شده که حداقل 
رقم آن،50 هــزار میلیارد تومان ناشــی از 

بودجه عمومی در حوزه سالمت است. 
اما بر خالف آمارهای اعالم شــده - که 
نشان دهنده اثربخشی این پروژه است- 
مردم اثر آن را حس نمی کنند.  ما می خواهیم در 

مورد ملموس بودنش بحث کنیم.  
 در ایــن ارتباط ما ســه 
ذی نفع عمده داریم؛ اول 
مردم کــه انتظار دارند 
خدمــات مربــوط به 
سالمت را به راحتی و به 
شــیوه الکترونیکی دریافت کنند. البته جمله 
معترضه ای بگویم که هرچه ما در مورد نظام 
الکترونیکــی صحبت می کنیــم منظور نظام 

بهــره وری الکترونیکــی بــوده، یعنی ذات 
الکترونیکی بودن اهمیت نــدارد. بلکه نظام 
تحول مهم تر است، لفظ دولت الکترونیکی یا 
سالمت الکترونیکی به ذات الکترونیکی بودن 
آن نیســت، کارآمدی و موثر  بودن آن مورد 
نظر است. حال با این توصیف، مردم خواهان 
خدمات خوب در جهــت تهیه دارو و جواب 
آزمایش و پرونده شــان هستند. به طور مثال 
مردم به مراکز درمانی مراجعه می کنند؛ فارغ 
از کیفیت خدمــات، انتظار دارنــد در قبال 
هزینــه ای که بابت آزمایــش و دارو و غیره 
می پردازند، پرونده شان در مرکزی ثبت شده 
باشد. ذی نفعان دســته دوم پزشکان هستند 
که نیازمند اطالعات بیمارشان می شوند؛ به 
طور مثــال فــردی در حالــت غیرعادی و 
بیمارگونه به پزشکی مراجعه می کند؛ پزشک 
نمی تواند در آن لحظه اطالعات شخصی او را 
بگیرد چون بیمار در حالت مناسبی نیست که 
اطالعات صحیحی ارائه دهد، پس پزشــک 
معالج نیاز دارد با مرکز درمانی فرد، سوابق و 
همکاران او ارتباط داشته باشد. دسته بعدی 
نظام حاکمیت اســت. در هیچ کشوری، نظام 
سالمت را به  طور کامل واگذار نمی کند، چون 

سالمت بخشی از نظام حاکمیت است. 
پــس هــدف غایــی ایــن نظــام، 
خدمت رسانی بهتر به گیرنده خدمت 

است. درست است؟
 اگــر بخواهیــم در یک 
جمله این نظام را توضیح 
دهیم می توان گفت: ارائه 
خدمات بهتر سالمت با 
کمتریــن هزینــه. این 
هدف نهایی نظام تحول الکترونیکی ، سالمت 
الکترونیکی و ســالمت با هر پســوندی که 
می تواند الکترونیکی بودن شاخص آن باشد. 

برمی گردیم به ســوال اصلی؛ چرا بعد 
از هشــت یا 10 سال از شــروع این 
پروژه، مردم این نظام ســالمت را احســاس 
نمی کننــد و ما فکر نمی کنیم کــه این پروژه 

کارآمدی ای داشته باشد؟
حســین ریاضی )معاون 
اطالعــات  فنــاوری 

وزارت بهداشت(:
در ابتــدا بــه پیشــینه 
در  آی تــی  کاربــرد 
حوزه ســالمت اشــاره کنم. چند نسل برای 
آن در نظــر می گیریــم. نســل اول بــرای 
مکانیزاســیون فرآیندهــای مراکز درمانی 
است تا بیمارستان ها  بتوانند فرآیندهای تهیه 

دارو و تجهیزات پزشکی و پرونده های بیماران 
و غیره را مکانیزه کنند. نسل دوم از نرم افزارها 
به جای پزشکان اســتفاده می کنیم. یعنی اگر 
نرم افزارها بتوانند بیماری ها را بهتر تشخیص 
دهند و روند درمانی با کیفیت باال پیش رود، 
این پیشــرفت می تواند جهش عظیمی باشد. 
اما این پروژه شکســت خورد؛ پس تصمیم بر 
این شد که در نسل سوم، نرم افزارهایی برای 
کمک به پزشکان ساخته شود، این نرم افزارها 
با هدف توانمندســازی تیم پزشکان از نظر 
افزایش اطالعات پزشــکی و دسترســی به 
منابع علمی و ثبت ســابقه بیماران توســعه 
یافتند. نسل جدید که دنیا بر آن تمرکز دارد، 
توانمندســازی خود بیمار است چون اعتقاد 
دارند هیچ کس به انــدازه بیماران نمی تواند 
در تامین سالمت شــان مشــارکت داشته 
باشــد و ما باید به مردم آموزش پیشگیری 
از بیماری ها را بدهیم تا بیمار نشوند و احتیاج 
به درمان نداشته باشند. اما اگر دچار بیماری 
شــدند مراکز درمانی بتوانند سرویس های 
الکترونیکی را در طول درمان و مراقبت های 
پس از درمان در خانه یا بیمارستان در اختیار 
مردم قرار دهند. این تجربیات طی دهه های 
گوناگون در دنیا پشــت سر گذاشته شد و در 
کشــور ما نیز بعضی از این مراحل طی شــد. 
در ســال های 74، 75 بحــث مکانیزه کردن 
بیمارستان ها بسیار مورد استقبال قرار گرفت 
و برخی به دنبال راه اندازی بیمارســتان های 
مکانیزه بودند اما هوش مصنوعی را نتوانستیم 
به سرانجام برســانیم. چون از نظر فرهنگی 
هنوز نمی توانیم نرم افزار را جایگزین پزشکان 
کنیم. اما توانســتیم مرحله ساخت نرم افزار 
برای کمک به پزشــکان را عملی کنیم. بحثی 
که به خصوص با گســترش موبایل اصرار بر 
عملی کردنش داریم، ســرویس الکترونیکی 
است. این سرویس به مردم کمک می کند تا 
بیمار نشوند و در صورت بیماری  قادر باشند  
به نزدیک تریــن مرکز درمانی و پزشــک 
مخصوص دســت پیدا کننــد و در این باب 
هم صحبت هایی با بخــش دولتی که وظیفه 
راه اندازی زیرساخت ها و داده های سالمتی 
مردم را بر عهــده دارد و هم بخش خصوصی 
جهت اجرایی کردن این سرویس ها در بستر 

وب، موبایل یا رسانه های دیگر داشته ایم. 
من هنوز جــواب ســوال اول خود را 
نگرفته ام؛ آیــا آنچه در یک دهه اخیر 
در زمینه کاربرد فنــاوری اطالعات در حوزه 
ســالمت مطرح شــده، برای مردم ملموس 

است و به چه شیوه هایی؟  
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من این بحــث را به دو 
بخش تقســیم می کنم؛ 
اول در بخش توانمندی 
بخش خصوصی که طی 
چند ســال اخیر افزایش 
یافته و شــرایط خوبی برای توسعه سرویس 
 الکترونیکی ایجاد کردند و سیاســت دولت 
عدم ورود به این بخش است. اگر به خدمات 
همراه در حوزه سالمت دقت کنید، 90 درصد 
ســرمایه گذاران متعلق به بخش خصوصی 
هســتند. حتی اجرایی کردن ایــن پروژه بر 
عهده بخش خصوصی است. حاکمیت فقط به 
این ظرفیت سازی کمک می کند. ما در دولت 
فقط بــا ارائه دهندگان ســرویس خدمات و 
مدیران ســر و کار داریم تا اگر نیازی به ارائه 
اطالعات در مورد بیمــاری خاص  یا اپیدمی 
وجود داشــته باشــد، قبل از فراگیر شــدن 
فعالیت هــای الزم را انجــام دهیــم. مــا 
سیســتم های اطالعاتی داریم و دو سه هفته 
قبل از آنکه بیماری ها همه گیر شــوند مانع 
گسترش شان می شــویم. مصرف کننده این 
نوع سرویس ها مردم نیســتند بلکه به دلیل 
ارائه داده و تحلیل آنها، مدیران نظام سالمت 
از آن بهــره می برند. بخــش دوم مربوط به 
ســرویس هایی اســت که از طرف وزارت 
بهداشت و ســازمان های دیگر به مردم ارائه 
می شوند و قابلیت الکترونیکی شدن دارند؛ به 
عنوان نمونــه  در همایش دفاتر پیشــخوان 
دولت، از کارت بهداشــت اصناف رونمایی 
شد. پیش از آن برای دریافت کارت مردم به 
مراکز بهداشــتی درمانی مراجعه می کردند، 
االن می توانند به نزدیک ترین دفتر پیشخوان 
دولــت بروند و با ارائه مــدارک خود کارت 
بهداشت را دریافت کنند. حتی برای دریافت 
جواب آزمایش های خود نیازی به حضور در 
مراکز ندارند و به صورت اتوماتیک از سیستم 
می گیرند ، این مرحله برای مردم ملموس تر 
اســت و وقتی این سیســتم را با سیستم های 
غیرالکترونیکی قبلی مقایسه می کنند شاهد 
صرفه جویــی در وقــت و هزینه هایشــان 
می شوند و حال سوالی که مطرح است اینکه از 
این ســرویس ها باز هم خواهیم داشــت ؟ 
پیش فرض ما این اســت که بخش خصوصی 
در این حوزه کمک می کند تا این سرویس ها 
توســعه یابد مگر مــواردی ماننــد کارت 
ســالمت که توســط وزارت بهداشــت و 

سازمان های مشابه انجام می شود.
ســوالی که از آقــای باقــری اصل 
می پرســم مربوط به جزیره ای بودن 

شبکه های درمانی اســت، وقتی سیستمی در 
یک بیمارستان یا مرکز درمانی پیاده می شود 
فقط مختص آن است و امکان پیاده کردن آن 
در مکانی دیگر وجود ندارد. قرار بوده دولت 
در این میان نقشــی بازی کنــد. چرا تاکنون 

اقدامی صورت نگرفته است؟ 
 مــا مانند بســیاری از 
حوزه هایمــان، در ایــن 
بخــش نیز بــه صورت 
پیشــرفت  عمــودی 
یعنــی  ؛  یــم د کر
 HIS حوزه هایمان عمق پیدا کرده، به طور مثال
نســبت به ســال 74 خیلی تحول یافته  است. 
مردم می توانند جواب آزمایش هایشان را به 
راحتــی در اینترنت دریافت و پــول آن را نیز 
الکترونیکی پرداخت کنند. در بسیاری مراکز 
درمانی  تمام تجهیزات حتی در بخش پشتیبانی 
نیز مکانیزه شده و نکته مهمی که وجود دارد این 
اســت که وقتی می خواهیم بــه صورت افقی 
ارتباطات بین این زنجیره را ایجاد کنیم در ابتدا 
خدمات ارزش افزوده داده ای به ما می دهد و 
سپس قصد دارد نظام تحولی را که کشورها در 
انتظارش هستند، ایجاد کند. در حال حاضر ما 
بخش اصلی را نداریم. همان طور که گفتند به  
طور مثال در بخش  اپیدمــی اقدامات خوبی 
انجام داده ایم اما هنوز زنجیره کامل نشده، مثاًل 
با حوزه بیمه ارتباط وجود ندارد. اثربخشی آن 
برای ذی نفعان مختلف به صورت کامل وجود 
ندارد. به طور مثال سهم قابل توجهی از داروها 
مربوط به بیماری های خاص است ولی خبرها 
می گوید ایــن داروها در جای مناســب خود 
مصرف نمی شوند، چرا؟ چون نظام کنترل به 
دلیل ارتباط نداشتن و جزیره ای بودن نمی تواند 
وظیفه خــود را انجام دهــد و نه تنها وزارت 
بهداشت که هیچ قوه حاکمیتی نمی تواند اعالم 

کند این اثربخش بوده یا نبوده است.
مشخصًا کدام نهاد می تواند این ارتباط 
را برقــرار کند؟ چون صــرف عنوان 
شبکه ملی سالمت یا پرونده الکترونیکی این 
مســاله را حل نمی کند چراکه اینها فقط چند 

اسم هستند.
 از ایــن دید به مســاله 
بنگریم که هنــوز نظام 
بیمه ســالمت از نظام 
جداســت.  درمــان 
همان گونــه کــه آقای 
ریاضی گفتند مســاله ســالمت فقط درمان 
نیست، بحث بهداشت، پیشگیری و غیره نیز 
مطرح اســت. به همین منظور سیاستگذاران 

تصمیم گرفتند در برنامه پنجم توســعه ماده 
38 نظام بیمه ای را متمرکــز کنند. چون در 
بیمه ها نیز نظام جزیره ای حاکم است ما انواع 
بیمه ها چون بیمــه تامین اجتماعی و خدمات 

درمانی و غیره را داریم.  
پس شــما کلیــد جمــع آوری کلیه 
اطالعات را در متمرکز شــدن بیمه و 

درمان می دانید؟
خیــر، نمی توانیم به آن 
»تمرکــز« بگوییــم. ما 
می خواهیــم یــک »باز 
مهندســی« در حــوزه 
ارتباطــات حاکمیتی و 
مدیریتــی و اطالعاتی صــورت دهیم. یعنی 
قصــد داریــم تعاملی بیــن این ســه نظام 
حاکمیت، مدیریــت و اطالعات ایجاد کنیم. 
البته در مورد الیه های پایین تر مانند شبکه و 
غیره صحبت نمی کنیم چون بســیار بدیهی 
اســت باید ارتباط وجود داشــته باشد. البته 
انگیزه هایی نیز برای جداسازی وجود دارد اما 
نمی توانیم شبکه های جداگانه داشته باشیم، 
به طور مثــال بیمه ها بــا داروخانه ها ارتباط 
داشــته باشــند و بهداشــت هم به صورت 
جداگانــه ارتباط برقرار کنــد و همان بحث 
جزیــره ای بودن رخ می دهد کــه هر نهادی 
قصد دارد حوزه خود را داشــته باشد. در این 
صورت جزیره ها وســعت پیــدا می کنند اما 

ارتباطی با هم ندارند. 
 البتــه حوزه ســالمت، 
حــوزه ای چندوجهــی 
اســت. بدیــن معنا که 
تمام بخش ها  مدیریت 
بر عهده وزارت بهداشت 
نیســت. به طور مثال شــهرداری ها، محیط 
زیست، آب و فاضالب و غیره همه نقش هایی 
در حفظ بهداشت محیط، بهداشت آب و غیره 
دارند و متولی هستند و بر سالمت مردم تاثیر 
بیمه هــا،  مســتقیم می گذارنــد. حــال 
مجموعه هایی هســتند که هــم از نظر مالی 
بخش های مختلــف را حمایت می کنند و هم 
کاهش ریسک هزینه های بهداشت و درمان 
را بر عهده می گیرند. در بسیاری از کشورها، 
برای تجمیــع بیمه های پایه، ســامانه های 
اطالعاتی دارند. در کشــور ما نیز برای اینکه 
نظام سالمت یکپارچه به وجود آید و در ارائه 
خدمات بیمه ای ســهولتی ایجاد شود، نیاز به 
متمرکز شدن بیمه ها احساس می شود. البته 
این نیاز در متن قانون پیش بینی شده اما هنوز 
به طور کامل عملیاتی نشده است. بحث ما این 



73

peivast.com

شماره 24  خرداد 1394  

اســت که حوزه بیمه، حوزه محیط زیســت، 
حوزه بهداشت و درمان و غیره همه بتوانند با 
هم مرتبط باشند و ما بتوانیم مدیریت جامع و 
متمرکــز را اعمال کنیــم و آی تی نیز جهت 
ارتباط بین این حوزه ها به وسیله سرویس های 

الکترونیکی کمک کننده است.
 یک حــوزه دیگــر به 
درمان مربوط می شود و 
آن هم آموزش پزشکی 
اســت. زنجیــره دیگر 
همان طــور کــه گفتیم 
بیمه ها هســتند و وظیفه کاهش ریسک را بر 
عهــده دارند. حال من صنعــت را نیز به این 
بحث اضافــه می کنم، همه را در کنار یکدیگر 
بگذاریم تشــکیل یک اکوسیستم می دهد که 
بعد الیه حاکمیت روی این اکوسیســتم قرار 

می گیرد. 
فکر نمی کنید کلید موفقیت این طرح 
در متمرکز کردن بیمه هاست؟ چون 
در گفت وگوهای زیادی که از شــما منتشر 
شده، سعی کرده اید موضوع کارت سالمت را 
به نوعی خالی از مناقشه پیش ببرید تا منجر به 
درگیری میــان نظام بیمه و نظام بهداشــت 
نشــود؛ که این روش نادرســتی اســت. در 
بسیاری از کشــورها نیز به همین روش عمل 

کرده اند.
 البته در خیلی از کشورها 
که شما اشــاره کردید 
ســازمانی وجود دارد به 
نام ســالمت و خدمات 
انســانی که بخشــی از 
خدمت رســانی آن  مربوط به بیمه است. این 
دو با هم عجین شده اند و توسط یک مدیریت 
واحد اداره می شوند. در کشــور ما متاسفانه 
این گونه نیســت، بیمه ها و وزارت بهداشت 
جدا از یکدیگر هســتند، خیلی از خدمات را 
وزارت بهداشــت ارائه می دهد. تامین منابع 
مالی در ســازمان های بیمه است و سازمان 
واحدی نیز نیستند. بلکه سازمان های متفاوت 
با قوانین متفاوت هســتند. بیمه ســالمت ، 
دولتی اســت. بیمه تامیــن اجتماعی ارگان 
غیردولتی اســت و این موضوع باعث شــده 
قوانین در این حوزه متفاوت و گوناگون باشد و 
وزارت بهداشت نمی تواند نظارت و مدیریتی 
بر آنها داشته باشد. البته در سیاست های کلی 
نظام که رهبری مصــوب کردند یکپارچگی 
بیمه ها با مدیریت وزارت بهداشت پیش بینی 
شــده اما هنوز عملیاتی نشــده و هم از نظر 
قوانیــن و هــم اجرا نیــاز به زمان اســت تا 

پیاده ســازی شــود. شــما به مقوله کارت 
ســالمت اشــاره کردید ، ما در سال 86 یک 
امکان ســنجی برای اجرای کارت هوشمند 
ســالمت انجام دادیم که در پایان به نتیجه 
رسیدیم مقرون به صرفه نیست و به جای آن 
زیرســاخت ها، داده ها، ســامانه ها و بانک 
اطالعاتی را تقویت کردیم تا بتوانیم خدمات 
الکترونیکی ارائه دهیم و وابســته به نیروی 
خاصی نباشــیم. در گذشته، نسل کارت های 
هوشــمند بســیار مورد توجه بــود، اکنون 

سیم کارت ها مورد استفاده قرار می گیرند. 
بدین معنا که تکنولوژی مدام در حال 

تغییر است؟ 
بلــه هم تکنولــوژی در 
حال تغییر اســت و هم 
وقتــی به ســخت افزار 
وابسته شــدیم به جای 
تمرکز بر ارائه خدمات 
بایــد بر نحوه عملکرد ایــن کارت ها نظارت 

کنیم. 
بدین معنا که اگر کارت هوشــمند را 
جایگزین پرونــده الکترونیکی کنید، 

خدمات به خوبی ارائه نمی شوند؟
دقیقاً. ما 17 سناریو در آن 
ســال ها بــرای کارت 
ســالمت  هوشــمند 
پیش بینی کردیم که غیر 
از یکی دو ســرویس که 
صرفاً توسط کارت هوشمند ارائه می شد، باقی 
سرویس ها را می توانســتیم بدون هیچ گونه 
ابزار فیزیکی کارت از طریق بستر شبکه ارائه 
دهیم. ما از نظر سیاست اجرایی کاماًل با کارت 
هوشمند و غیره مخالفیم چون اعتقاد داریم هم 
هزینــه گزافی متحمل می شــویم و هم مردم 
مجبور به پرداخت پول هستند. حوزه سالمت 
هم طبق قانون موظف است به صورت رایگان 
خدمات را فراهم کند اما اینکه ما هزینه گزافی 

بپردازیم، اصاًل منطقی نیست.  
عدد عجیــب و غریــب 50 میلیارد 
تومان که فقط در باب پرونده سالمت 
اعالم شــده بود و  نشــان  می دهد این هزینه 

چقدر زیاد است. 
 در مقابــل 50 هــزار 
میلیــارد تومــان ، 50 
میلیــارد تومان عددی 
نیســت. در ایــن حوزه 
ساالنه 50 هزار میلیارد 
تومان رقم قطعی هزینه هاست و 50 میلیارد 
تومان یک هزارم اســت؛ یــک هزارمی که 

می تواند باعث تحول شــود. افــرادی که در 
حوزه نظام ســالمت فعالیت دارند معتقدند 
اگر نظــام حــوزه ســالمت الکترونیکی ، با 
ویژگی هایی که مد نظر کارشناســانی است 
پیاده شــود، حداقــل 10 درصــد ارتقای 

بهره وری دارد.
 مــن توضیحــی در این 
باب بدهم که ذی نفعان 
 80 حــوزه ســالمت 
میلیــون نفــر جمعیت 
از  هســتند؛  کشــور 
لحظه ای که متولد می شوند تا زمانی که فوت 
می کنند، حال شــما این عدد را تقسیم بر 80 
میلیــون کنید، نفری 700 تومان به دســت 
می آیــد، اگر حســاب کنید هزینــه زیادی 

نیست.
آقای ریاضی ، اگر از هزینه ها بگذریم ، 
بحــث نگران کننده ای کــه در این 
موضوع وجود دارد بازه زمانی است. شما طی 
گفت وگویی که  با ما داشتید با تاکید بر اینکه 
»عجله نکنیــد«، گفتید این پــروژه در بازه 

زمانی 10 ساله به نتیجه می رسد.  
 ما از همان ابتدای ســال 
90 برنامه 10 ســاله ای 
کارشناســی  کار  برای 
داشتیم. مثالی می زنم از 
کشور کانادا که در حوزه 
ســالمت  الکترونیکی جزو کشورهای پیشرو 
هســتند و یک ســازمان مختــص پرونده 
 ten الکترونیکی دارند. برنامه ای دارد به نام 
by ten  کــه از 2000 تــا 2010 ده ســال 
برنامه ریزی کرده بود تا برای نیمی از جمعیت 
کشــور پرونده  الکترونیکی تشکیل دهد. اگر 
این برنامه ریزی ها را ببینیم متوجه می شویم 
برنامه ما رویایی و دست نیافتنی نیست. البته 
یکــی از ریســک هایی کــه در برنامه های 
بلندمدت وجــود دارد، جابه جایی مدیران و 
تغییر دولت هاست که این برنامه ها را تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
البته در این برنامه ها وقفه ایجاد شده 

است.
 بلــه ، البته طــی هفت 
هشــت ماه اخیــر این 
پــروژه رشــد خوبی را 
تجربه کرده  اســت. در 
ایــن دوره زمانی اتصال 
داده ای 540 بیمارســتان میســر شده؛ در 
دولت پیشــین ما فقط توانســتیم ارتباط 40 
بیمارستان را برقرار کنیم. حدود 15 میلیون 
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پرونده برای مردم تشکیل شده که در حدود 
یک ششــم جمعیت کشــور اســت، امسال 
پیش بینی کردیم این رقم را به یک سوم یعنی 
30 میلیون  پرونده برسانیم. در گذشته مراکز 
بهداشتی دولتی فاقد سامانه های اطالعاتی و 
پرونده ســالمت پایه در بهداشت بودند، اما 
االن حدود شــش هــزار واحد بهداشــتی و 
خانه های بهداشــت شــهری و روستایی به 
سامانه شــهاب )شبکه هوشــمند اطالعات 
بهداشتی ( متصل هســتند که پشتیبانی این 
سامانه ، پرونده  الکترونیکی سالمت است. در 
دوران قبل چنین چیزی نداشتیم، عزم و همتی 
که در اســتفاده از فنــاوری در بحث تحول 
ســالمت وجود دارد، پیش برنده این حوزه 
است که می توانم به خدمات الکترونیکی ای  
که در این مدت راه انداختیم، زیرســاخت ها، 
خدماتی که پزشــکان و پرســتاران دریافت 
می کنند و مردم به صورت الکترونیکی  با آن 
مواجه هستند، اشــاره کنم. در گذشته برای 
اهدای عضــو باید حضوری به مراکز مراجعه 
می کردیــم امــا االن در ســایت به صورت 
الکترونیکی ثبت، انجام و کارت برایتان پست 
می شــود. اطالعات فرد اعم از مرگ و میر و 
تولد به صورت اتوماتیک در پرونده فرد ثبت 
می شــود، در نتیجــه دولت ها در پیشــبرد 
برنامه ها تاثیر دارند. اگر در دســتورالعمل 
طرح تحول ســالمت شاخص های مربوط به 
آی تی را اســتفاده نمی کردیــم، هیچ گاه این 

طرح عملیاتی نمی شد. 
البته سال هاســت از آی تــی در این 
بخش استفاده می شــود، برای اثبات 
این حرف نیز به برنامه تکفاب اشاره می کنم.

بزرگ ترین نقطه ضعفی 
که در دوران قبل وجود 
داشت به نظر من این بود 
که حــوزه آی تی و حوزه 
بهداشــت بــه صورت 
جداگانــه فعالیت می کردنــد. آی تی با یک 
دیــدگاه رویاپردازانه ســامانه هایی طراحی 
می کرد که بخش بهداشــت نمی توانست از 
آنها بهره  گیرد. بــه طور مثال وقتی فرد برای 
گرفتن دارو به داروخانه مراجعه می کرد، هر 
داروخانــه ای به صورت جداگانه سیســتم 
اطالعاتی داشــت و هر دارویی را که به فرد 
می داد در سیستم خود ثبت می کرد. آیا امکان 
دارد این اطالعات به وزارت بهداشت منتقل 
شــود تا بیماران نســخه الکترونیکی داشته  
باشند؟ به نظر من می توان این کار را انجام داد 
به شــرط آنکــه فرآیند ارائــه خدمت ما و 

مدیریــت داروخانه هــا از ســوی وزارت 
بهداشــت از دیــدگاه ســنتی بــه دیدگاه 

الکترونیکی تغییر یابد. 
بســیاری از مدیــران کــه متعلق به 
بخش های دیگر هستند، معتقدند در 
دســترس بودن یک زیرســاخت آســان با 
عملکــرد قابل اطمینــان برای آنهــا خیلی 
راحت تر اســت تا به صورت نظری با مفهوم 
به کارگیری آی تی کنــار بیایند و اگر در این 
زمینــه اصطکاکی وجود دارد، ناشــی از این 
اســت که زیرساخت درســتی در دسترس 
نیست. شما چقدر این موضوع را قبول دارید و 
خطــر دیگری که وجــود دارد نیز جزیره ای 
شــدن خــود مراکــز درمانــی و همچنین 

شبکه هاست.
 اساســًا زیرساخت مانع 
در  نیســت.  تحــول 
بســیاری از حوزه های 
دیگر این گونه است؛ به 
طور مثال در قزاقستان 
به خاطر اجرای پایلوت طرح نظام ســالمت، 
رتبه دولت الکترونیکی این کشور 9 رتبه ارتقا 
می یابد اما چرا؟ این کشــور مراجعه بیمار به 
مراکز درمانــی را الکترونیکی، و بحث دارو را 
به ســال 2016 موکول کرده است. سیستم 
یکپارچگی در نظام ســالمت آنها لحاظ شده 
کــه بــه درســتی فعالیــت می کنــد ولی 
سیستم هایشان لزومًا نیازی به آنالین شدن 
ندارد؛ اما ما متاســفانه به طــور مثال اعتقاد 
داریم عکس بیمار، الکترونیکی جابه جا شود، 
اصاًل لزومی ندارد الکترونیکی این کار صورت 
گیرد، گاه نظر پزشــک مهم تر اســت چون 
نسخه پزشــک چهار خط است ولی عکس با 
کیفیت باال حدود هشت مگ می شود و برای 
جابه جا کردن عکس امکانــات دیگری هم 
الزم است ولی برخی اصرار دارند که عکس را 
داشته باشند تا پزشــکی آنالین انجام دهند. 
بــرای این گونه فعالیت ها زیرســاخت های 
قوی تری الزم اســت اما این طرح ها موردی 
است، اگر در گذشته به تبادل اطالعات جامه 
عمل می پوشاندیم این یکپارچگی رخ می داد 
زیرا برای این مقوله، بــه پهنای باند زیر یک 
مگ نیــاز داریم تا به ســطح داده های باالتر 
برســیم؛ مثل بحثی که ما با وزیر بهداشــت 
داشــتیم؛ اینکه کدام قســمت این حوزه را 
الکترونیکی کنیم و او به درستی از اینکه داده ها 
از سمت پزشک به سیستم داده بشود، صرف 
نظر کــرد و الیــه دوم خدمت دهــی یعنی 
داروخانه ها و مراکز درمانی و پیراپزشــکی و 

غیــره را مورد توجه  قــرار داد تا الکترونیکی 
شوند که استراتژی درستی بود.

من فکر می کنم تمام مســاله، پهنای 
باند نیســت. آقای ریاضی به مطلبی 
اشاره کردند؛ در مراکز بهداشت ضریب نفوذ 
را هم در کنــار پهنای باند باید در نظر گرفت. 
چون وقتی ما در مورد نظام ســالمت صحبت 
می کنیم فقــط در مورد تهران و شــهرهای 
بزرگ بحــث نمی کنیــم، بلکه شــهرهای 

کوچک و روستاها نیز مد نظر است.
ما هم روی این موضوع 
کار می کنیــم، بــه طور 
روســتایی  در  مثــال 
اینترنــت و امکانــات 
برای  نداریم؛ می توانیم 
آن هم یــک روال جهت گردش اطالعات در 

نظر بگیریم. 
حــال چنیــن امکاناتــی در نظــر 

گرفته اید؟
همکاران در این حوزه به 
دنبال راه حل هســتند. 
رت  ا ز و کنــون  هم ا
دارد  ارتباطات قصــد 
روســتاها را مجهــز به 
اینترنت کند. حال نکته ای در میان اســت؛ 
دلیلی وجــود ندارد بــرای روســتایی که 
داده های محدودی دارد از یک شبکه عظیم، 
اطالعات را منتقل کنیم، شاید بتوان از شبکه 
تلفن همراه هم اســتفاده کرد یا از یک روش 
دیگر بــرای انتقال بهره گرفــت. اگر اعتقاد 
داشته باشــیم که این کار درست است، حتمًا 
انجامــش می دهیــم، البتــه اگــر روزی 
زیرساخت های قوی تری داشــته باشیم از 
شبکه های بهتر اســتفاده می کنیم ولی فقدان 
چنین شــبکه ای مانع خدمت رسانی نیست، 
اگر مشــکالت را فرهنگی و مدیریتی بدانیم 
ترکیــب ایــن دو مانــع گردش درســت 

اطالعات می شود. 
این مشکالت خطر جزیره ای شدن را 

نیز دربر می گیرد؟
 بــه نظر من فعــاًل روی 
نظام مدیریتــی تمرکز 
کنیــم تا به مشــکالت 
شــبکه برســیم، چون 
عــث  با یــت  یر مد
جزیره ای شدن شبکه ها می شود، یعنی مشکل 
از شــبکه نیســت، به طور مثال مخابرات و 
تامین اجتماعی بودجــه ای دارند و هر کدام 

می خواهند شبکه خود را راه اندازی کنند. 

دولت   الکترونیکی
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 مــن چــون در بطــن 
فعالیــت در ایــن حوزه 
بودم بهتر است توضیحی 
دهم. ســوالی که مطرح 
اســت اینکه حتمًا باید 
منتظر یک زیرســاخت قوی بــود تا طراحی 
سرویس ها صورت بگیرد و در حال حاضر ما 
می توانیم مکان هایی را که زیرساخت ندارند، 
مکانیزه کنیم ؟ بدون زیرســاخت هم امکان 
تبادل اطالعات وجود دارد. اما در بسیاری از 
حوزه هــا این تفکــر نهادینه شــده که چون 
زیرساخت قوی وجود ندارد نمی توان کاری 
انجام داد ولــی از منظر دیگر در شــهرها و 
روســتاهایی کــه زیرســاخت ندارنــد با 
چالش هایی روبه رو هســتند و از طرف دیگر 
هم کســب و کار شما با وجود یک زیرساخت 
قوی عوض می شــود. به طور مثال 20 سال 
پیش کسی به فکر مســابقه پیامکی نبود ولی 
توســعه ارتباطات باعث ایجاد چنین چنین 
کســب و کاری شــد. در حوزه سالمت هم 
می توانیم چنین چیزی بگوییم. هم اکنون یکی 
از چالش هایــی که با آن مواجه هســتیم این 
است که 18 هزار خانه بهداشت داریم اما 12 
هزار خانه بهداشــت فاقد هر نوع زیرساخت 
ارتباطی هســتند و شــش هزار تا را مجهز به 
سیســتم اطالعاتی کرده ایــم و اکثراً آفالین 
هستند چون زیرســاخت ندارند. آفالین به 
چه معناســت؟ یعنی ماهی یا هفته ای یک بار 
باید داده هــا روی فلش یا ســی دی ذخیره 
می شــد و باید 45 دقیقه یا یک ساعت و حتی 
سه ساعت با ماشین مسافت طی می شد تا به 
مراکز باالتر که زیرساخت دارد، منتقل شود. 
ما فشار بســیاری به حوزه بهداشت و درمان 
تحمیل کردیم تا این مراکز مکانیزه شوند ولی 
اگر یک نوع زیرســاخت ارتباطی اینترانت 
راه اندازی می شــد، بسیاری از مشکالت حل 
بود و بعــد ما نیز تمرکــز خود را بــه ارائه 
ســرویس ها معطوف می کردیــم. البته طی 
تفاهم نامه ای کــه در دولت یازدهم با وزارت 
ارتباطات داریم می بایســت سه هزار مرکز 
بهداشتی مجهز به ارتباط داده ها شوند اما در 
حال حاضر برای نفــوذ در مناطق محروم به 
مشــکل برخورده ایم و در رایزنی هایی که با 
همکاران در وزارت ارتباطات داشتیم، مقرر 
شد چون ما سرویســی داریم که زیرساخت 
ندارد، آنهــا از طریق طرح USO یا طرح های 
موجــود در وزارتخانــه، اولویت توســعه 
زیرســاخت را بــر اولویت هــای وزارت 

بهداشت قرار دهند. 

این توافق امضا شده است؟
 بله و در این مسیر نیز 
اقداماتــی صــورت 
گرفته امــا چند نکته 
حائز اهمیت اســت؛ 
من بــاز هــم اعتقاد 
ندارم که حتمًا باید شــبکه اختصاصی داشته 
باشــیم، اگر یک اینترنت هم باشــد می توان 
برای آن سرویس تعریف کرد و قطعًا راه حلی 

برایش وجود دارد.  
شــما در مــورد هر گونه دسترســی 

صحبت می کنید؟
هر گونه دسترسی مد نظر 
است. ما توقع خود را برای 
دسترسی ســرویس ها 
پایین آوردیــم، بعضی 
سیســتم های مــا روی 
سیســتم پیامک کار می کنند، به طور مثال در 
روســتایی که فقط موبایل آنتن دارد نه دیتا، 
متصــل بــه سیســتم پیامک بــرای اعالم 
بیماری های واگیردار است که هیچ زیرساختی 
هم ندارند؛ یک ســامانه ســاده است که اسم 

بیماری و کد بیماری پیامک می شود. 
تا انتهــای ســال تمام 
روســتاهای باالی 100 
خانوار مجهــز به ارتباط 
می شوند. وقتی صحبت 
از ارتباط می شود منظور 
دسترسی به اینترنت است. اما در اینجا منظور 
من ارتباط داده هاســت. 25 هزار روســتای 

باقیمانده مجهز به ارتباط داده ها می شوند. 
  بهتر است موضوعی را 
در  کنــم؛  مطــرح 
پیشــین  دولت هــای 
  ICT طرحــی بــه نــام
روستایی داشتیم که در 
خیلی از روســتاها زیرســاخت هایی فراهم 
کردیم، مشکلی که در بسیاری از روستاها به 
  ICT وجود آمد این بود که خانه بهداشــت از
روســتایی فاصله داشــت و خانه بهداشت 
نمی توانست از آن اســتفاده کند، پس از آن 
وقتی به دنبال چاره بودیم به ما می گفتند یک 
میلیون تومان هزینه دارد که اصاًل مقرون به 
صرفه نبود. به نظر می رســد بهتر است با این 
دید به قضیه نگاه کنیم که باید خانه بهداشت 
را جزو خدمات اساسی در روستاها بشناسیم و 
قرار است سرویس الکترونیکی در خانه های 
بهداشــت راه اندازی شود؛ ما باید این لینک و 
ارتباط را تا خانه بهداشت پیش بینی کنیم نه 

تا محدوده روســتا. این یک میلیون را ضربدر 
10 هزار روستا می کردیم، در نهایت باید 20 
میلیارد تومان هزینه کنیم تا خانه بهداشت به 

اینترنت مجهز شود. 
نکته حائــز اهمیت این 
است که حوزه بهداشت و 
درمان کمبــود بودجه 
ندارد که نتواند مشکل را 
حل کند. اگــر بهره وری 
حوزه خود را پنج درصد افزایش دهد رقمی که 
حاصل می شــود، می توانــد کل هزینه های 
الکترونیکی کردن 10 ســال گذشته را تامین 
کند. موضوع این است که هنوز نظام مدیریت 
ما این تحــول و نوآوری و ایــن موضوع را که 
آی تــی می تواند این مشــکالت را حل کند، 
نپذیرفته و به صورت جزیره ای عمل می کند؛ 
به طور مثال ســازمان بیمه می تواند خدماتی 
ارائــه دهد امــا تامین اجتماعــی بر موضوع 
دیگری مانند سیم کارت رایتل تمرکز می کند.

طی بحث امروز دو مقوله زیرساخت و 
نظام بهداشــت را مورد بررسی قرار 
دادیم و نهاد ســومی را نیز به نام بیمه به بحث 
وارد کردیم، ســوال من این است: چقدر این 
تحول سالمت بدون حضور بیمه امکان پذیر 
است تا گیرنده خدمات -که مردم هستند- 
آن را حــس کننــد؟ چون تاکنــون با وجود 
فشارها و اصرارها شاهد هیچ گونه هم افزایی  
زیرســاخت و نظــام بهداشــت بــا بیمه ها  

نبوده ایم. 
 در ابتدا باید گزارشی را با 
اکراه بــرای اتفاق خوبی 
که از ســال گذشــته با 
ت  ر ا ز و ی  ر همــکا
بهداشــت و وزارت رفاه 
افتاده، اعالم کنم. اوالً باید به این مساله توجه 
کرد که وزارت رفاه در مقوله بیمه ها به عنوان 
یک ســامانه یکســان عمل نکــرده بود و 
دغدغه اش نبوده؛ از ســال گذشته به عنوان 
یک طرح در وزارتخانه تعریف شــده و روی 
آن کار می کنند. حال خیلی زمان می گذرد تا 
بیمه ها نیز همــکاری کنند. در ابتدا که با آنها 
جلسه گذاشتیم این موضوع را مطرح کردیم 
که بهداشت با بیمه ها سر و کاری ندارد چون 
بهداشــت یک وزارتخانه است و ما با وزارت 
رفاه ســر و کار داریم، و در این جلسات فقط 
دغدغه بیمه ها را نداشتیم بلکه در مورد ثبت 
احوال نیز همین گرفتاری را داشــتیم تا اینکه 
توانســتیم بــا آنهــا بــه توافق برســیم و 
ســرویس های الکترونیکی مورد نیاز وزارت 
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تكنـولـوژى رمـز گـذارى
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در صورت سرقت و گم شدن وسايل الكترونيكى سازمانى.

 
 

Encryption
Technology

 
Kaspersky
Endpoint Security
For Business

 

: مك پيا
سايت:

0 2 1 4 4 2 7 6 9 3 0
www.athena. i r

رمز گذارى در سه سطح :
رمز گذارى در سطـح كل ديسك   •
•  رمز گذارى در سطح فايل يا پوشه
• رمز گذارى دستگاههاى قابل حمل

بهداشت را از ثبت احوال دریافت کنیم. 
 مــا روزانــه 300 هزار 
اســتعالم از ثبت احوال 
داریم، بــرای ما اهمیت 
دارد که اطالعات مان بر 
اســاس اعــداد و ارقام 
صحیح باشد. نکته ای در مورد بیمه ها بگویم: 
هیچ گاه تعامــل خوبی بین بیمه هــا و حوزه 
سالمت شــکل نگرفته، با اینکه در ماده 35 
برنامه پنجم تکلیف شده که بیمه الکترونیکی 
باید در تعامل پرونده  الکترونیکی شکل بگیرد 
اما هنوز جــدا از یکدیگــر فعالیت می کنند. 
ســرویس های الکترونیکی به شدت متاثر از 
مدیریت آن خدمات است و ما انتظار داریم 
حوزه سالمت و بیمه به صورت الکترونیکی با 
یکدیگر تعامل داشته باشند ولی این توافقات 

در سطح کالن وجود ندارد. 
 بحــث بیمه هــا نکتــه 
کلیدی است که باید به 
آن توجــه کنیم، وزارت 
کار و تعــاون اجتماعی 
برای این حوزه مسئولیت 
دارد و بایــد داده یکپارچــه ای در حــوزه 
بیمه هایش داشته باشد؛ اعم از بیمه های پایه، 
بیمه تکمیلی و غیره. به طور مثال خبر می رسد 
که فردی دارای چندین دفترچه بیمه اســت، 
در ســرویس هایی که ما تعریــف کردیم به 
راحتی این افراد قابل شناســایی هستند و این 
مقوله ای است که وزارت مربوطه باید به آن 
رسیدگی کند. حال وزارت رفاه اعتقاد دارند 
آنها باید اطالعات را از داروخانه ها بگیرند، ما 
در این زمینه مشکلی نداریم، سرویسی را که 
با توافق شورای عالی فناوری اطالعات تعبیه 
کردیم، در اختیارشان قرار می دهیم. بحثی که 
همیشه مطرح بوده این است که متولی داده ها 
کیست. متولی داده ها حاکمیت است، هر کس 
بــا تعریف هایی کــه صورت گرفتــه از این 
ســرویس بهره می برد و اگر یکپارچه سازی 
صــورت گیرد، بالفاصله امــکان همکاری با 
نظام پزشــکی و پزشــکان انجام می شود؛ در 
حالی که االن هیچ ارتباطی با هم ندارند. یعنی 
هنوز مشــخص نیســت نســخه ای که به 
داروخانه ها داده می شود معتبر است یا خیر. 
در ضمن نظام حاکمیت ســالمت کشــور بر 
داده ای که در این شبکه تولید می شود، کنترل 
ندارد و از معتبر بودنش اطالعاتی در دســت 
نیســت؛ چرا؟ چون بیمه ها بنا بر مصالح مالی 
گــردش اطالعــات را بــه درســتی انجام 

نمی دهند 
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تاریخ فناوری

»حضور محترم اعضای کمیسیون رئیسه مجلس 
مقدس شورای ملی شیداهلل ارکانه. سه روز است که 
تلگراف های کثیره از طرف اعضای انجمن ها و سایر 
اشــخاص به اداره مرکزی تلگرافخانه فرستاده اند 
که به والیات مخابره شــود تاکنون مخابره نکرده 
همه را توقیــف کرده اند چون ســد راه مخابرات 
خصوص در این موقع و وضع حالیه به کلی مخالف 
آزادی و حریت و مواد قانون اساسی است علی هذا 
از اعضای کمیسیون رئیسه اســتدعا می شود که 
باید مقام رد مانع و انســداد ابــواب مخابرات لطفًا 
برآمده که رفع وحشت عامه ناس از این فقره بشود 
یا اجازه فرمایند که صاحبان تلگراف خود مستقیمًا 
بــه اداره تلگرافخانه مرکزی رفتــه تلگراف چیان 
را مجبور نمایند که تلگرافــات مخابره و متعاطبه 
بشود اســتدعای ثانی آنکه بذل مرحمت فرموده 
زودتر جوابی صادر شود که تکلیف معلوم گردد.« 
)مشروح مذاکرات مجلس شــورای ملی، جلسه 
288( این عــرض حال نمایندگان انجمن های ملی 
است خطاب به نمایندگان مردم در مجلس. تاریخ 
قرائت عرض حال، 25 خرداد 1287 اســت؛ 107 
سال پیش، ســه سال بعد از آغاز انقالب مشروطه و 
البته هفت روز قبل از آنکه مجلس را به توپ ببندند 
و استبداد صغیر شروع شود. خبرها حاکی از این بود 
که »دولت گاهی از رســیدن تلگراف به مقصد و در 
نتیجه رســیدن خبر جلوگیری می کند. سیم های 
تلگراف را قطــع کرده تا آزادیخواهــان نتوانند با 
هم در تماس باشــند اما خود دولتی ها وقتی که نیاز 
به تلگــراف را حس می کنند دوبــاره آن را وصل 
می کنند.« )رسانه های مشــروعه و مشروطه، باقر 
معین، جدیدآنالین، 31 تیر 1388(   دست بر قضا، 

خبرها صحیح است. 
50 سال قبل از این تاریخ نخستین خط تلگراف در 
تهران از کاخ سلطنتی تا باغ الله زار کشیده شده بود. 
تلگراف در ایران، هدیه انگلیسی است اما این هدیه 
خیلی هم به میل و رغبت داده نشد. دولت انگلستان 
برای اطالع یافتن از وضعیت هندوستان، مستعمره 
مهم خود در همســایگی ایران قصــد احداث خط 
تلگرافی را داشت و برای سیم کشی خطوط تلگراف 
در سرزمین های عربی جنوب ایران احساس امنیت 
نمی کرد. همین هم شــد که خطی از غرب ایران به 
شرق احداث شــد و در ســال های بعد هم توسعه 
یافت به طوری که تا ســال 1292 هجری شمسی 

)یعنی ظرف پنج سال(، 9 هزار کیلومتر خط تلگراف 
در ایران تاسیس شده بود )سابقه تلگراف در ایران، 
جهانگیر قائم مقامی، فروردین و اردیبهشت 1351، 
شــماره 38(. خط که آمد، قانونگذاری هم الزم شد. 
این گزارش روایتی است از قانونگذاری علیه شنود و 
دخالت دولت در ارتباطات مردم از صدر مشروطه 

تا به حال. 
مشــروطه که به پیروزی رســید، آزادیخواهان 
نگران دخالت خود در ارتباطات شــان بودند. این 
بود کــه دو اصل در متمم قانون اساســی آوردند و 
نوشتند:»مراسالت پستی کلیه محفوظ و از ضبط و 
کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثنا 
کند.« و »افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه 
صاحب تلگراف ممنوع اســت مگر در مواردی  که 

قانون معین می کند.«
چند ســال بعد، مواردی که قانون معین می کند 
روشــن شــد. »قوانین موقتی محاکمات جزایی« 
در ماده 99 خود گفت:» در مواردی که الزم شــود 
نوشــتجات متهم به جنایت یا نوشتجاتی که به اسم 
متهم توسط پستخانه یا تلگرافخانه وارد شده است 
معاینه و  تفتیش شــود از قرار ذیل رفتار می شــود: 
مســتنطق )بازرس( هر دفعه علی حده بــه اداره 
پســتخانه یا تلگرافخانه اطالع می دهد که مکتوب 
یا تلگراف متهــم به جنایت را توقیــف نموده نزد 
مستنطق  بفرستند و بعد از وصول مکتوب یا تلگراف 
آن را در حضور متهم باز کرده صورت مجلســی در 
آن باب ترتیب داده خودش و منشــی و متهم امضا 
می کنند.  اگر متهم نخواهد امضــا کند مراتب قید 
می شود. نوشتجاتی که برای کار اهمیت دارد داخل 
دوســیه )پرونده( می شــود و آنچه که راجع به کار 
نیست به صاحبش مســترد و قبض رسید دریافت 
می شــود.« این قانون نه تنها روندی سفت و سخت 
برای شــنود تلگراف یا بازرسی از نامه ها پیش بینی 
داد، بلکه بــه طور ضمنی اصلی بــرای ممنوعیت 
تفتیش در مکاتبات و مراسالت بدون حضور فرد را 

نیز تاسیس کرد )ماده 100 همان قانون(.
14 ســال بعد مجازات کسانی که در غیر از موارد 
قانونی، شنود مراســالت یا مخابرات مردم را انجام 
دهند، روشن شــد. قانون مجازات عمومی در ماده 
138 خود گفته بود مجازات مفتوح، توقیف، معدوم 
یا افشــا کردن ارتباطات میان مردم حبس تادیبی 

است از شش ماه تا سه سال. 

با ایــن حال در سراســر عمر رژیــم پهلوی و به 
خصوص بعد از تاسیس سازمان اطالعات و امنیت 
کشور، شنود به رویه ای طبیعی برای کشف جرائم، 
به خصوص جرائم سیاســی مبدل شــده بود. این 
موضوع هم در خاطرات مبارزان رژیم پهلوی و هم 
در اسناد مربوط به ســاواک به طور واضحی اشاره 

شده است. 
همین مساله نیز باعث شد در آغاز جلسه بیست و 
پنجم مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین این 
قانون که روز 31 شهریور 1358 تشکیل شده بود، 
محمدتقی بشــارت نماینده مردم استان کهگیلویه 
و بویراحمد بگوید:»خاطراتی که از رژیم گذشــته 
و ســاواک در کنترل و بازرســی نامه ها و مخابرات 
داشتیم باعث شــد اصلی ضد شنود در این مجلس 

پیشنهاد شود تا در قانون اساسی به ثبت برسد.« 
طی دو جلسه 25 و 27 آن مجلس بحث های جالبی 
درباره این اصل مطرح می شــود. گرایش اصلی در 
مجلس این است که متن قانون به نوعی نوشته شود 
که هم از نظر انواع بازرسی و مراقبت و هم از نظر انواع 
ارتباطات، بیشترین مراقبت از حقوق مردم صورت 
گیرد. از این روســت که برخی معتقد بودند باید در 
کنار نامه ها عبارت محموالت پستی هم بیاید، حتی 
برخی می گفتند نامه ها باید شامل نامه در جیب مردم 
هم بشود و نه فقط پســتی و برخی معتقد بودند باید 
میان کلمات افشا، سانســور یا عدم مخابره تفکیک 
دقیقی صــورت گیرد تا امکان سوءاســتفاده از آن 

وجود نداشته باشد. 
با این حال فنی تریــن و دقیق ترین بحث ها وقتی 
مطرح شد که شرط مجاز بودن شنود مورد بررسی 
قرار گرفت. همان طور که می دانید در اصل 25 قانون 
اساسی فعلی آمده است:»بازرسی و نرساندن نامه ها، 
ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات 
تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن 
آنها، اســتراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است 
مگر به حکم قانون.« در پیش نویس فعلی در انتهای 
این اصل مالک اســتثنا تشخیص دادستان بود، آن 
هم به خاطر »مظنه توطئه و خیانت علیه کشــور«. 
در این زمینه چند محور مورد بررســی نمایندگان 
قرار گرفت. نخســت اینکه باید این استثنا به دست 
دادستان باشد یا به حکم قانون که در نهایت نظر دوم 
تایید شد. محور دوم توسط برخی نمایندگان چون 
مقدم مراغه ای و دکتر حسن آیت )از دو طیف کاماًل 
متضاد مجلس( مطرح شــد و آن اینکه این عبارت 
مگر به حکم قانون اساســاً نباید وجود داشته باشد 
زیرا باعث می شود مورد استفاده قرار گیرد و بعدها 
شنود به شکل قانونی درآید و از آن طرف هم کسانی 
چون )آیت اهلل( مکارم شیرازی بودند که می گفتند 
ممنوعیت شنود به این شکل باعث می شود دست 
مســئوالن برای مبارزه با قاتالن و جاسوسان بسته 
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شــود. بعد از تصویب قانون اساســی، قانونگذاری 
دیگری در نظام حقوقی ایران علیه شــنود صورت 
نمی گیرد ولی در سال 1361، فرمان هشت ماده ای 
امام خمینی )ره( برای اســالمی شدن قوانین صادر 
شــد که در آن آمده بود:»هیچ کس حق ندارد... به 
تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشــف جرم 
یا کشــف مرکز گناه گوش کند، یا برای کشف گناه 
و جرم هر چند گناه بزرگ باشــد، شنود بگذارد و یا 
دنبال اسرار مردم باشــد... تمام اینها جرم ]و[ گناه 
اســت و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از 
کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور 
فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی 
از آنها موجب حد شــرعی می باشــند.« البته امام 
خمینی )ره( در ادامه این حکم گفته بود:»آنچه ذکر 
شد و ممنوع اعالم شــد، در غیر مواردی است که 
در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسالم و 
نظام جمهوری اسالمی است که در خانه های امن و 
تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسالمی و ترور 
شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و 
برای نقشه های خرابکاری و افساد فی االرض اجتماع 
می کنند و محارب خدا و رسول هستند، که با آنان در 
هر نقطه که باشــند، و همچنین در جمیع ارگان های 
دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها 
و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل .... باید عمل 
شــود.« اما باز هم تاکید شده بود که چنین کاری هم 
باید »با احتیاط کامل، تحت ضوابط شرعیه و موافق 
دستور دادستان ها و دادگاه ها« صورت گیرد چرا که 
»تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز 

نیست« )صحیفه امام، ج 17، ص: 139( .
بعد از این پیام، شرایط خاص کشور به دلیل جنگ 
و ســازندگی دیگر جایی برای بحث درباره شــنود 
نگذاشت. البته خرده قوانینی برای مجازات عامالن 
شــنود غیرقانونی و نیز ذکر موارد مجاز شــنود در 
تحقیقات جزایی در قانون تشــکیل شرکت پست 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1366 )ماده 16(، 
قانون رســیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 
)ماده 31(، قانون مجازات اســالمی مصوب 1375 
)ماده 582( و قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 
1378 )ماده 104( تصویب شــد. سه نکته جالب 
در این قوانین این بود که اوالً در قانون شرکت پست 
برای نقض کننده حریم خصوصی مسئولیت مدنی 
پیش بینی شــده اســت. ثانیاً متن قوانین مجازات 
اسالمی و آیین دادرســی کیفری بسیار نزدیک به 
قوانین ســابق یعنی قانون مجازات عمومی و قانون 
اصول محاکمات جزایی است و ثالثاً اینکه در قانون 
آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار به صورت 
منفرد و صحیح موضوع شــنود »تلفن« مطرح و دو 
شرط امنیتی بودن موضوع یا لزوم شنود برای احقاق 
حقوق اشخاص و نیز نظر قاضی به عنوان شرط قانونی 

بودن کنترل ارتباطات ذکر شده بود.
قانون جرائم رایانه ای که در سال 1388 تصویب 
شــد، آخرین قانون تصویب شــده در حوزه شنود 
در ایران اســت. در این قانــون آمده:»هرکس به 
طــور غیرمجاز محتوای در حــال انتقال ارتباطات 
غیرعمومی در سیســتم های رایانه ای یا مخابراتی 
یا امواج الکترومغناطیســی یا نوری را شنود کند، به 
حبس از شش ماه تا دو ســال یا جزای نقدی از 10 تا 
40 میلیون ریال یا هــر دو مجازات محکوم خواهد 
شد.« و ضمناً بیان شده:»شنود محتوای در حال انتقال 
ارتباطات غیرعمومی در سیســتم های رایانه ای یا 
مخابراتی مطابق مقررات راجع به شــنود مکالمات 
تلفنی خواهد بود.« که یعنی باید مقررات قانون آیین 
دادرسی کیفری در این زمینه رعایت شود. بعد از آن 
مقرره ای هم برای دسترســی به محتوای ارتباطات 
غیرعمومی ذخیره شــده نظیر پست الکترونیکی یا 
پیامک آمده و گفته شده این کار هم »در حکم شنود« 
است. ضمناً آموزش شنود غیرمجاز نیز جرم انگاری 
شده و شنود محتوای سری با تشدید مجازات مواجه 

شده است. 
مجلس شورای اســالمی به عنوان نهاد قانونگذار 
تاکنون شاهد سه طرح و الیحه برای قواعدگذاری 
دربــاره کنتــرل ارتباطات میان مردم اســت. در 
شهریور سال 1382، در مجلس شورای اسالمی یک 
فوریت طرح ممنوعیت شنود و استراق سمع اعالم 
وصول شد. رکن اصلی آن طرح این بود که جرائمی 
که می توان به حکم قاضی در آن شنود را عملی کرد، 
مشخص شده بود. اما یک ماه بعد اعالم شد که مقرر 
شده اســت:»در طرح ممنوعیت شنود سعی شود 
به چارچوب ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
توجه شــود.« )خبرگزاری مهر، کد خبر 27768( و 
به همین دلیل با اعالم بررسی بیشتر، طرح از دستور 
کار مجلس خارج شــد. بعد از کشف شنود از دفتر 
علی مطهری نیز چند تن از نمایندگان به فکر طرحی 
با نام »شنود اسالمی« افتادند تا ضمن آن شنود طی 
مقررات شرعی و قانونی صورت گیرد اما این طرح 
هم به فراموشی سپرده شــد )روزنامه شرق، شماره 

1993(. آخرین اقدام برای کنترل شــنود، »الیحه 
ممنوعیت تولید، توزیع و تبلیغ بدون مجوز تجهیزات 
جمع آوري پنهان اطالعات« بوده که بیشــتر ناظر 
به انجام فعالیت های استراق سمع توسط اشخاص 
حقوقی و حقیقی غیردولتی است و در دی ماه 1393 
تقدیم مجلس شد )روزنامه خراسان، شماره انتشار 

.)18863
البته به این فهرست باید دو عنوان مقررات قانونی 
دیگر را نیز افزود؛ یکی مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی که همگی محرمانه هستند و در دسترس نیستند 
که بتوان به آنها استناد کرد و دیگری آیین نامه های 
این امر که آن هم به طور داخلی برای مراجع امنیتی 
و قضائی هستند و منتشر نشده اند. با این حال آنچه 
روشن اســت اینکه قانون در ایران شنود را ممنوع 
کرده مگر اینکه قانون دیگری بنا بر مصلحتی آن را 

مجاز دانسته باشد. 
عصر کنونی را عصر حکومــت قانون خوانده اند. 
حکومت قانون یعنی کنش هــای حکومت در قبال 
شهروندانش بر اساس قانون باشد. البته عده ای از این 
شکل ظاهری عبور و مختصاتی برای قانون مناسب 
هم ذکر کرده اند. با این حال نکته مهم تر، عمل قانونی 
مجریان قانونی است. برای این امر هم باید فرهنگ 
احترام به قانون به وجود بیاید و هم نظارت مستمری 
بر عملکرد مجریان صورت گیــرد.  مهم تر از همه 
اینکه مجریان قانون بدانند نمی توانند با بی قانونی، 
دیگران را به رعایت قانــون و بالتبع رعایت نظم و 

امنیت وا دارند. 
همین بحث هــا در مشــروح مذاکرات مجلس 
خبرگان قانون اساســی نیز مطرح شده بود. در آن 
جلســه، عزیز دانش راد که نماینــده کلیمیان بود 
گفت قانونی از اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد که 
نوشته زندگی خصوصی شهروندان، محرمانه بودن 
مکاتبات »مکالمات تلفنی« و مخابرات تلگرافی مورد 
حمایت قانون اســت ولی نایب رئیس آن مجلس، 
سید محمد حسینی بهشتی که بعدها قاضی القضات 
کشور شــد، به او پاســخ داد بفرمایید چقدر عمل 

می کنند این قانونی است که فقط می نویسند  
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آن سو

2011، شــهر ورشــو در لهستان نوامبر 
شــاهد تظاهرات مردم معترض 
در برابر صفی از نیروهــای پلیس بود. در بجبوجه  
درگیری ها، یکی از فعاالن مدنــی، پهپاد کوچک 
خــود را به پــرواز درآورد و به ســمت نیروهای 
پلیس هدایت کرد. قصد او از این کار، جاسوسی از 
نیروهای پلیس و ثبــت دقیق حرکت  های آنان در 
راســتای فراهم کردن فرصت فرار برای نیروهای 
خودی بود. پس از مدتی تصاویر ضبط شــده  پهپاد 
در فضای مجازی منتشر شد که کیفیت و دقت آن، 
برای هر خبرنگار و موسسه  خبری جذابیت داشت. 
در موقعیتی که دسترسی خبری به صف نیروهای 
امنیتی وجود نداشت، یک پرنده  مکانیکی کوچک 

این وظیفه را به خوبی انجام داد. 
دو ماه بعد عکس های گرفته شــده از رودخانه  
خونین ترینیتی در داالس، موجب شروع تحقیقات 
گسترده  جنایی و زیست محیطی در این شهر ایاالت 
متحده شــد. در این ماه یکی از افراد عالقه مند به 
استفاده از پهپاد که گویا نسبت به محیط زیست هم 
حساس بوده اســت، هواپیمای خود را که مجهز به 
دوربین عکاسی بوده به سمت این رودخانه هدایت 

می کند و عکس هایی می گیرد که پس از مشــاهده  
آنها، رنگ خونین رودخانه توجه او را جلب می کند. 
پس از مدتی مشخص می شود کارخانه  بسته بندی 
گوشت کلمبیا، خون خوک ها را به سمت رودخانه 
روان می کند. همین عکس کار را برای این کارخانه 

تمام کرد. 
اینها تنها نمونه هایی از کاربرد پهپادها در انتشار 
اخبار در فضای مجازی هســتند. گرچه این موارد 
توسط خبرنگاران حرفه ای انجام نشده و به وسیله  
افراد آماتور صورت گرفته اند اما اندیشه استفاده 
از هواپیماهای بدون سرنشین را به همراه داشته اند. 

روزنامه نگاری هواپیمای بدون سرنشین 
چیست؟

روزنامه نــگاری هواپیماهــای بدون سرنشــین 
عبارت اســت از اســتفاده از پهپادها در راستای 
اهداف خبررســانی. طبق تعریف اداره  هوانوردی 
 Federal( فدرال وزارت حمــل و نقل آمریــکا
Aviation Administration(:»پهپاد دستگاهی 
اســت که بدون خلبــان در حریم هوایــی پرواز 
می کند.« در حالی که استفاده از این نوع تکنولوژی 

طی ســال های اخیر -به ویــژه در عرصه  نظامی و 
جاسوسی- بسیار گســترده بوده، کاربرد پهپادها 
تنها به این دو حوزه محدود نشده و بخش های دیگر 
از جمله کشاورزی، صنعتی و فرهنگی نیز خواستار 

بهره گیری از این ابزار بوده اند. 
خبرنگاری به علت نیاز به دو عنصر مهم سرعت 
و دقت، نیازمند مناسب ترین وسایل اطالع رسانی 
اســت. در زمان حاضــر، موسســات خبری در 
اندیشه  دستیابی به مجوز اســتفاده از پهپادها در 
عرصه  خبررسانی هستند تا از این طریق محدوده  

وسیع تری را پوشش دهند.
در حال حاضــر دو پــروژه  روزنامه نگاری در 
دو دانشــگاه آمریکا، تمرکز خــود را بر آزمایش 
هواپیماهای بدون سرنشین گذاشته اند. مت ِویت  
اســتاد روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی دانشگاه 
نبراســکا-لینکلن در ســال 2011، آزمایشگاه 
روزنامه نگاری پهپادها را راه انداخت. طرح دیگر، 
پروژه  روزنامه نگاری پهپادها در دانشگاه میسوری 
است. به طور مشخص، هدف آزمایشگاه تحقیقاتی 
نبراســکا-لینکلن، فراهم کــردن محیطی برای 
مطالعه  ابعاد قانونی و اخالقــی کاربرد پهپادها در 

روزنامه نگاری است. 

چرا باید از پهبادها برای خبر استفاده کرد
پروفســور مــت ویت طــی گفت وگویــی بیان 
کرد:»امروزه سازمان های خبری از هلیکوپتر برای 
پوشش خبر در ســطح هوایی استفاده می کنند که 
تملک یا اجاره کردن این وســایل بسیار هزینه بر 
اســت. در مقابل هواپیماهای بدون سرنشین در 
مقایســه با هلیکوپترها ارزان تر هستند. موسسات 
خبری با اســتفاده از این ابــزار می توانند تصاویر و 
فیلم های هوایی بیشــتری را با قیمت مناسب تری 
تهیه کنند. نکته  مهــم و غیرقابل انکاری که وجود 
دارد آن اســت که امــروزه عطش دســتیابی به 
عکــس و فیلم های منحصر به فــرد، در میان اکثر 
موسسات خبری وجود دارد. لذا برای دستیابی به 
این نوع تصاویــر، ابزارهای جدید مورد توجه قرار 

می گیرد.«
با وجود تمام امتیازاتی که برای پهپادها شــمرده 
می شــود، کاربرد خبری این وســیله در آمریکا 
با مشــکالتی همراه اســت. قانون فعلــی، چهار 
شــرط اصلی برای اســتفاده از پهپادها بیان کرده 
اســت:»پرواز نباید از 400 فوت فراتر برود، خارج 
از دید نباشــد، نزدیک مردم نباشد و برای اهداف 

تجاری نباشد.«
به نظر مت ویت اگر تنها ســه شــرط اول وجود 
داشت، هنوز شانســی برای تهیه  خبر با پهپاد بود 
اما شــرط »غیرتجاری بودن« راه را بر خبرنگاران 

بسته است. 

مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها برای مقاصد رسانه ای چیست؟

مثل طناب به پای بادبادک

نرگس انصاری
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اولین مقررات برای استفاده تجاری از پهپادها
اوایل ســال FAA ،2012 )اداره  هوانوردی فدرال( 
تالش خود را در راستای آماده کردن فضای حریم 
هوایی کشــور برای پذیــرش هواپیماهای بدون 
سرنشــین تجاری آغاز کرد. البته این سازمان در 
سال 1990 اســتفاده از پهپاد را قانونی اعالم کرده 
بود اما به خاطر پیشــرفت های سال های اخیر در 
این حوزه و همچنین افزایش عالقه  ســازمان های 
مختلف به این نــوع ابزار،FAA  به دنبال بازنگری و 

تغییر قوانین افتاد.
یکی از نگرانی هــای قابل توجــه در این حوزه، 
حفظ حریم خصوصی افراد اســت چرا که این ابزار 
پتانســیل نقص حریم افراد را دارند. البته در این 
قسمت سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا زمانی 
که تصاویر و فیلم افراد از فاصله ای به اندازه  صدها 
مایل باالتر از سطح زمین گرفته می شود، باز هم باید 

برای آنان حریم خصوصی قائل شد؟
با وجود نگرانی ها، هیچ  کدام نتوانســته اند مانع 
استفاده  این وسیله شوند. ماه مارس 2014 انفجاری 
مهیب در منطقه هارلم نیویورک رخ داد که ترس و 
وحشت زیادی در میان مردم ایجاد کرد. در حالی 
که آتش نشــانان، نیروهای پلیس و خبرنگاران هر 
کدام در حال انجام وظیفه  خود بودند و از سوی دیگر 
مردم مضطرب از مهلکه فرار می کردند، خبرنگار 
روزنامــه  اینترنتــی دیلی دات  پرنــده  مکانیکی 
کوچک خــود را به کار انداخت تــا عکس هایی از 
ســاختمان های ویران  شده بگیرد که هیچ موسسه  
خبری دیگری قادر به ثبت آنها نبود. این شیوه  تهیه  
خبر او، نه اختاللی در کار نیروهای امدادی به وجود 

آورد و نه آسیبی به خود او زد. 

سی ان ان وارد می شود
چنان که گفته شــد روند استفاده  آماتور از پهپادها 
در عرصه  خبری رو به افزایش است اما موسسات 
حرفه ای با مانعی به نام قانون روبه رو هســتند. در 
ماه مــی 2014 بیش از 10 شــرکت خبری علیه 
طرح های FAA شکایتی مطرح و عدم صدور مجوز 
برای استفاده از پهپادها توسط این سازمان را نقض 
متمم اول قانون اساســی آمریکا اعالم کردند. در 
راستای این شــکایات، FAA دســت به تغییراتی 
در قوانیــن خود زد که یکی از نتایج آن دســتیابی 
ســی ان ان به مجوز مورد نظر بوده اســت. در ماه 
ژانویه 2015 اداره  هوانوردی فدرال آمریکا اجازه  
به پرواز درآوردن پهپاد را برای ســی ان ان صادر 
 FAA کرد. این شــبکه  خبری طی موافقت نامه ای با
مجاز به استفاده از هواپیمای بدون سرنشین برای 
تهیه  گزارش های خود است. ســی ان ان که دفتر 
مرکزی اش در آتالنتا قــرار دارد، طی 12 الی 24 
ماه آینده در حــوزه  آزمایش پهپادها، مطالعه  آنها 

و به اشــتراک گذاری یافته های خود با موسســه  
تحقیقات فنی جورجیا همکاری خواهد کرد.

کســب مجوز ســی ان ان نیز به این صورت بود 
که در اوایل ســال FAA ،2015، 214 درخواست 
معافیت از ممنوعیت اســتفاده از پهپاد را دریافت 
کرد کــه در این میــان به 11 شــرکت که حوزه  
فعالیت شان از معماری تا فیلمســازی بود، اجازه  
استفاده را داد. به عنوان مثال شرکت های سازنده  
فیلم بایستی ســه روز قبل از آغاز تصویربرداری 
از طریــق پهپاد، به FAA اطالع  بدهند. ســی ان ان 
معتقد بود ایــن روش در مورد خبررســانی قابل 
اعمال نیســت چرا که در مورد خبرهای فوری که 
ســرعت عمل کافی نیاز اســت، نمی توان از چند 
روز قبل ســازمان را در جریان گذاشــت. لذا این 
موسسه  خبری طی پیشنهادی از FAA درخواست 
کرد سیاســت و قوانین خود را در مورد استفاده از 
هواپیماهای بدون سرنشین تغییر دهد و به قوانین 
مربوط به شــرایط کاربرد هلیکوپتر برای پوشش 

این دست خبرهای فوری نزدیک کند.

چارچوب حقوقی استفاده از پهپادها برای 
استفاده معمولی

در نهایت اداره  هوانوردی فــدرال )FAA( در 15 
فوریه 2015 چارچوبی حقوقی در راستای استفاده   
معمولی از برخی از سیستم های هواپیماهای بدون 
سرنشین- پهپاد- آماده کرد که از انعطاف پذیری 
ویژه ای در رابطه با نوآوری های آینده در این حوزه 
برخوردار اســت. نکته ای که در مورد چارچوب 
حقوقی منتشره توســط FAA وجود دارد آن است 
کــه این موارد در حد پیشــنهاد هســتند و قانون 
نهایی محسوب نمی شوند. به عبارت دیگر قوانین 
استفاده  تجاری از پهپادها همچنان محدودکننده و 

سختگیرانه هستند.
نکات مهم در متن FAA شامل موارد زیر است: 

gg وزن پهپــاد باید 55 پوند یا کمتر از آن -حدود
25 کیلوگرم- باشد. 

gg عملیات  باید تنها هنــگام روز، یعنی از طلوع تا
غروب آفتاب به وقت محلی باشد.

gg پرواز پهپاد در حالت خودمختار و مســتقل به
شرطی امکان پذیر است که این اطمینان خاطر 
وجود داشته باشد که در صورت بروز مشکل، 
فرد مســئول توانایی کنترل فوری وســیله را 

خواهد داشت.
gg ارتفاع پــرواز باید کمتر از 500 فوت باشــد

)حدود 150 متر(.
gg پرواز بایســتی در خط دیــد بصری صورت

گیرد. همچنین در صورت مشاهده  هواپیمای 
سرنشــین دار، اپراتور باید به سرعت از مسیر 
هواپیما خارج شــود چرا که کنترل هواپیمای 

سرنشین دار با مشکل مواجه می شود.
gg برای به پــرواز درآوردن یک پهپاد، نیازی به

داشــتن گواهینامه  خلبانی نیست اما شرکت 
در آزمون علمی FAA، به منظور کسب مدرک 
اپراتوری هواپیمای بدون سرنشــین الزامی 
است. در این آزمون تنها مســائل مربوط به 

چگونگی هدایت پهپادها اهمیت دارد. 
در این چارچــوب قانونی موارد دیگری در مورد 
شــرایط و نوع هواپیمای بدون سرنشین، شرایط 
آب و هوایی و پرواز، معیارهای فرد کنترل کننده و 
محدودیت های عملیاتی پیش بینی شده است. این 
متن پس از تهیه در دید عموم قرار گرفت تا نظرات 

کارشناسان جمع آوری شود.

سه انتقاد به مقرره سازمان هوانوردی فدرال
به نظر مــت ویــت:»از آنجا که امــکان قانون و 
الزم االجرا شــدن این مــواد در آینــده  نزدیک 
برای گروه های مختلف از جملــه روزنامه نگاران 
وجود دارد، توجه  ویژه  این قشــر از جامعه به متن 
آماده شــده، الزم به نظر می رســد تــا از برخی از 
موارد محافظت شــود. به عنوان مثــال در قضیه  
فرگوسن )سیاهپوستی که توسط پلیس کشته شد(، 
FAA از آن جهت که می خواســت هلیکوپترهای 
خبری از ماجرا دور باشــند، دسترسی به آسمان را 
ممنوع کرد. بدون شــک امنیت هوایی مهم است 
اما ممنوعیت دسترســی خبرنگاران به این فضا به 
این خاطر که داســتان مورد پیگیری آنها به مذاق 
مسئوالن خوش نمی آید، امنیت نیست. ما نیازمند 
تجدیــد نظر در حوزه  باز کــردن فضای هوایی در 

زمان حوادث و درگیری ها هستیم.«
نکته  بعدی از نظر مت ویت آن اســت که در این 
قوانین نباید هیچ گونه استثنایی نسبت به رسانه ها 
وجود داشته باشد. به نظر او زمانی که دولت تصمیم 
بگیرد چه کســی و ارگانی، شــامل عنوان رسانه 
می شود و کدام یک نمی شود، دیگر مطبوعات آزاد 
معنایی نخواهد داشــت. آسمان برای همه است و 
قانون هم باید برای همه باشد؛ در این میان رسانه و 

غیررسانه یکسان هستند. 
به نظر این استاد دانشگاه، از آنجا که خبرنگاری 
غالباً در مورد مردم است لذا بایستی در مواردی که 
پهپادها بر فراز جمعیتی خــارج از منطقه  عملیاتی 
قرار دارند، قوانین خاصی حاکم باشــد. زمانی  که 
منبع خبــر در نزدیکی مــکان اعتراضات مردم، 
محل برگزاری دو ماراتن یا رویدادهای پرجمعیت 
دیگر قرار گرفته است، خبرنگاران نیازمند وضوح 
بیشتری نسبت به شیوه  اعمال پهپادها هستند. »ما 
همگی معتقدیم نباید به مردم آســیب رساند لذا 
نیازمند قوانینی هســتیم که مشخص کند هنگام 

نزدیکی به آنان چه باید کرد و چه نباید کرد.«  
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یکی از اولیــن و قدیمی ترین تقســیماتی که در 
مباحــث مربوط به حقوق اداری و اساســی از آن 
سخن به میان می آید، تفکیک میان وظایفی است 
که دولت از بــاب »حاکمیت« بر عهده دارد و تنها 
در صالحیت انحصاری دولت است و وظایفی که 
دولت از بــاب »تصدی« بر عهده داشــته و قابل 
واگذاری به بخش خصوصی اســت. این تفکیکی 
است که میان آن دسته از کارکردهای دولت که 
از حیث استفاده یا عدم استفاده از قدرت عمومی 
از یکدیگر منفک می شــوند، صــورت پذیرفته 
 است. سال هاســت این تفکیک از صحنه مباحث 
به روز حقوق اداری رخت بر بســته است چرا که 
بســیاری از حقوقدانان امروز بر این باورند هیچ 
کارکردی وجود ندارد کــه صالحیت انجام آن 

قابل واگذاری به بخش خصوصی نباشــد. شاهد 
مثال این ادعا نیز فعالیت هایی است که در گذشته 
از حاکمیتی ترین و انحصاری ترین صالحیت های 
دولتی بوده اند و اکنون حوزه رقابت فعاالن بخش 
خصوصی هستند. با این وجود حوزه هایی هستند 
که حســاس تر از ســایر امور به نظر می رسند و 
همین امر ما را بر آن داشــت تا مشخصًا پرسش 
را این گونه مطرح کنیم که آیا »مقررات گذاری« 
و »وضع قواعد« در بخش هــای مختلف از جمله 
آن دســته اموری محسوب می شــود که بخش 

خصوصی بتواند عهده دار آن باشد یا خیر؟ 

چرایی طرح این مساله در یک نشریه تخصصی 
فناوی اطالعات به این دلیل اســت که حوزه هایی 
از مقررات گذاری در این حوزه، مثاًل قواعد مربوط 
دامین ها یا نشانی های اینترنتی توسط شرکت های 
خصوصی یا اتحادیه هایی شــامل چند شــرکت 
خصوصی قواعدگذاری شده است. بارزترین مثال 

در این زمینه شرکت ICANN است. 
از ســوی دیگر می توان به قواعدی اشاره کرد 
که کاربران هنگام آغاز اســتفاده از خدمات یک 
ســرویس دهنده، ملزم به پذیرش آن هســتند. 
قواعدی که فیس بوک یا توئیتــر هنگام ثبت نام 
به ما ارائــه می کند اگر چه در ظاهــر مفاد نوعی 
قرارداد اســت امــا در باطن چیزی نیســت جز 
مقررات گذاری یک فضای کالن استفاده از محیط 

اجتماعی.
قانونگذاری و تنظیم مقررات حوزه های مختلف 
اجتماعی شــاید از زمره اموری باشــد که بسیار 
وابســته به دولت است. علی الخصوص در دوران 
دولت های مدرن قانونگذاری ابزار اعمال قدرت 
توسط دولت بوده  و صحیح آن است که دولت به 
عنوان تنها مرجع دارنده زور مشروع، تنها مرجع 
صالح برای وضع مقررات نیز باشــد. بدیهی است 
آنچه از دولت در اینجا مــراد می کنیم، دولت در 
معنای عــام آن و نه به معنای یکی از قوای موجود 
در کشور اســت. اما با این وجود پرسش آن است 
که آیا مقررات گذاری امری اســت که انحصاراً 
در صالحیت دولت باشــد؟ به عبارت دیگر آیا 
نمی توان صالحیت بــرای وضع مقررات و تنظیم 
امور بــرای حوزه های خصوصــی مربوط در نظر 
گرفت؟ اهمیت این پرســش آنجایی روشــن تر 
می شود که در بســیاری از حوزه های تخصصی، 
این نهادها و فعاالن بخش خصوصی هســتند که 
پیشــتر و بیشــتر از دولت نیاز به وجود مقررات 
تنظیمی را احســاس می کنند و حتی راه حل های 
بهتر و منطقی تری بــرای چالش های موجود در 

آن حوزه خاص سراغ دارند. بسیاری از نهادهای 
غیردولتی بین المللی امــروزه تنظیم کننده امور 
در بخش هایــی چــون حمل  و  نقــل، ارتباطات، 
مخابــرات و حوزه هایی تخصصی از این دســت 
هســتند. شاید به همین دلیل باشــد که در جایی 
که دولت قانونگذار انحصاری اســت نیز، نیاز به 
حضور مشــاورانی از بخش خصوصــی به خوبی 
احساس می شود و در غیر این صورت قانونگذاری 
غیرتخصصی و ناکارآمد خواهــد بود. با این حال 
مجالــس قانونگذار داخلی در کشــورها با وجود 
ابزارهایــی چــون کمیســیون های تخصصی و 
بهره گیری از مراکز پژوهش و تحقیق، و دولت های 
داخلی بــا وجــود بهره گیــری از متخصصان و 
مشاوران حوزه های خاص، شاید نتوانند مقرراتی 
به پختگی نهادهای خصوصی وضع کنند. اکنون با 
این مقدمه اجمالی به بررسی این موضوع در ایران 

می پردازیم.
با بررســی مهم ترین قوانین در ایــن مورد در 
نظام حقوقی ایــران، می توان تصویــری کلی از 
صالحیت یــا عدم صالحیت بخــش خصوصی 
در مقررات گــذاری ارائــه داد. بدیهی اســت 
ابتدایی تریــن و مهم ترین قانونــی که در تصویر 
شــمای کلی حقوقی در ایران مــورد نظر خواهد 
بود، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. 
قانونگذار اساسی در اصل هفتاد و یکم اشاره کرده 
است:»مجلس شورای اســالمی در حدود مقرر 
در قانون اساســی می تواند قانون وضع کند.« بر 
این اساس، مجلس شــورای اسالمی مرجع اصلی 
و اولی وضــع قانون در جمهوری اســالمی ایران 

قواعدگذاری توسط بخش خصوصی از منظر حقوق عمومی

مساله تخصص است نه مالکیت

شیرین برومند

قواعدی که فیس بوک یا توئیتر هنگام ثبت نام به 
ما ارائه می کند اگر چه در ظاهر مفاد نوعی قرارداد 

است اما در باطن چیزی نیست جز مقررات گذاری 
یک فضای کالن استفاده از محیط اجتماعی

حقوق عمومی، رشــته ای از حقوق اســت که روابط بین شــهروندان با دولت و نیز نهادهای دولتی با یکدیگر را بررســی می کند. با عنایت 
به حضور جدی دولت در عرصه ارتباطات امروزین جامعه ما، نگاهی به این ارتباطات از عینک حقوق عمومی حائز اهمیت خواهد بود؛ 
عینکــی که تعادل دو منفعت یعنی تمشــیت امــور عمومی در عین حفظ حقوق شــهروندان را دنبال می کنــد. در دومین گزارش حقوق 
عمومی )گزارش نخســت با موضوع مســاله سلســله مراتب نهادهای حقوق فناوری اطالعات در ایران در شــماره پیشــین منتشر شد( به 

مساله قواعدگذاری در حوزه ارتباطات توسط بخش خصوصی می پردازیم. 
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اســت. همچنین اصل یکصد و سی و هشتم قانون 
اساســی نیز اختیار وضع تصویب نامه و آیین نامه 
را برای تدویــن آیین نامه هــای اجرایی قوانین، 
انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم 
ســازمان های اداری به هیات وزیــران یا وزیر 
می دهد. دو مرجع مذکور مطابق با قانون اساسی، 
اصلی ترین مراجع وضع قانون و مقررات محسوب 
می شــوند. پس با نگاه به اصــول حاضر نمی توان 
انحصار در مقررات گذاری را از دو  مرکز مذکور 

دریافت کرد. 
اما بــه نظر می رســد مانــع اصلی بر ســر راه 
مقررات گذاری بخش خصوصی در ایران نه از دل 
قانون اساسی، بلکه از قوانین عادی سر برمی آورد. 
قانون مدیریــت خدمات کشــوری در ماده 8 به 
تعریف امور حاکمیتی و برشــمردن مصادیق آن 
پرداخته  است. از منظر این قانون، امور حاکمیتی »آن 
دســته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و 
حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت 
شامل همه اقشار جامعه شده و بهرمندی از این نوع 
خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران 
نمی شود«. در بند »ه« این ماده، صراحتاً قانونگذاری 
از جمله امور حاکمیتی برشمرده شده  است و به نظر 
می رسد در نظر قانونگذار، قانون و مقررات گذاری از 
جمله وظایف انحصاری دولت محسوب می شود. 
با وجود ایــن موضع گیری که در نگاه اول بســیار 
مشخص به نظر می رسد، برای بررسی پاسخ پرسش 
اصلی مطرح در اینجــا نیازمندیم نگاهی به فراتر از 
مرزهای سخت قوانین داشــته باشیم؛ چرا که این 
تنها قوانین نیستند که ظرایف یک نظام حقوقی را به 

درستی بازتاب می دهند.
بایــد گفــت وضع مقــررات توســط بخش 
خصوصی قبل از هر چیز امری گریزناپذیر است. 
همان طور کــه دولت در تامین اجــرای قوانینی 
که توسط مجلس وضع شــده، ناگزیر از توسل به 
آیین نامه های اجرایی اســت، همان ضرورت ها 
نیز امکان و اساســًا نیاز به مقررات گذاری بخش 
خصوصــی را روشــن تر می کند. به بیــان دیگر 
در اجرای قوانیــن کلی، این نهادهــای خاص و 
تخصصی - خواه دولتی و خواه خصوصی- هستند 
که ناچارند مقررات را وضع کنند. شــاید همین 
ضرورت های اجتناب ناپذیر بوده که باعث شده 
به رغم موضع مشــخصی که در قانون مدیریت 
خدمات کشــوری اتخاذ شــده، در سنت و رویه 
نظام حقوقی ایران شــاهد مثال هایی باشیم که با 
تایید دولت در مفهوم عام آن، مقررات گذاری به 
نهادهای دیگری واگذار شده است. به عنوان مثال، 
صالحیت وضع آیین نامه های الزام آور مربوط به 
حرفه ای معین که در چارچوب حقوقی نظام های 
صنفی تعریف شــده، از جمله مواردی اســت که 
ضرورت تعیین ضوابط خاص توسط بخش هایی 
غیــر از دولت را بــه خوبی بیان مــی دارد. مورد 
دیگری کــه در اینجا می توان به آن اشــاره کرد، 
مربــوط به مذاکرات و پیمان های دســته جمعی 
کار اســت. قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در 
مــواد 139 و 140 قانون کار بــه مفهومی به نام 
پیمان دســته جمعی کار اشاره داشــته و به بیان 
ضوابط حاکــم بر آن پرداخته  اســت. در تبصره 
1 مــاده 139 آمده  اســت:»هر موضوعی که در 

روابــط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط 
از طریق مذاکرات دســته جمعی باشد، می تواند 
موضوع مذاکــره قرار بگیرد، مشــروط بر آنکه 
مقررات جاری کشور و از آن جمله سیاست های 
برنامه ای دولت اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع 
نکرده باشــد.« این مذاکرات که نهایتًا به منظور 
حصول به توافق صــورت می گیــرد، در روابط 
فی مابین کارگران و کارفرمایان الزم االتباع است. 
پیمان های دسته جمعی کار که برای تعیین شرایط 
کار میان کارگران و کارفرمایان منعقد می شــود، 
اگرچه در سطوح محدودتری الزم االجرا هستند 
اما از دو جهت اهمیت دارنــد؛ اول آنکه ماهیت 
طرفین پیمان به گونه ای است که می توان آنها را 
جزئی از بخش خصوصی دانست. به عبارت دیگر 
بخش خصوصی می تواند در چارچوب قانون کار 
و سیاســت های دولت، ضوابط مربــوط به امور 
کارگران و کارفرمایان را خــود تعیین کند. دوم 
آنکه پیش بینی چنین امکانی و به رسمیت شناختن 
نتایج این تصمیمات از سوی قانونگذار هم اهمیت 
و هم نیاز بــه تنظیم دقیق و مقررات گذاری بخش 
خصوصی را بار دیگر پررنــگ می کند. البته این 
تنها یک نمونه از مواردی است که می تواند در این 

خصوص مورد اشاره قرار گیرد.
نیازهــا و ضرورت های مــورد بحث در عصر 
کنونــی عماًل به لزوم پذیــرش صالحیت بخش 
خصوصی در مقررات گذاری منجر شــده  است. 
حتی در نظام حقوقی ایران نیز با وجود اینکه اصول 
و قوانین کلی انحصــار قانونگذاری را برای دولت 
قائل هستند، آنچه در عمل شاهد هستیم، انعطاف 
در این انحصار است. با این وجود نباید از یاد برد که 
در عصر دولت های مدرن در نهایت اعتبار قوانین 
از دولت سرچشمه می گیرد و بر همین اساس آن 
قســمت از مقرراتی که توســط بخش خصوصی 
وضــع می شــود دارای اعتبار اســت که دولت 
صالحیت آن نهــاد را برای وضــع چنان قوانین 
و مقرراتــی به نوعی مورد تایید قرار داده  باشــد. 
کمااینکه در صحنه بین المللی نیز این دولت های 
عضو هستند که در نهایت به پایبندی به مقرراتی 
که توســط نهادهای غیردولتی بین المللی وضع 
می شــوند، رضایت می دهند. به نظر می رســد 
ضرورتی که امروز ســبب شده صالحیت بخش 
خصوصــی در مقررات گذاری حتی اگــر نه به 
صورت صریح و در قوانین، بلکه به صورت ضمنی 
و در عمل پذیرفته شود، در آینده ای نه چندان دور 
به گسترش طیف این صالحیت منجر خواهد شد؛ 
چرا که در بسیاری موارد واقعیات و نیازهای روز 
جوامع است که مرزهای خشک قوانین و اصول را 
کمرنگ می کند و ظرایــف یک نظام حقوقی را به 

نفع خود تغییر می دهد 
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حقوق فناوری

مجازی مانند هر فضای دیگری فضای 
که زندگی اجتماعی انســان به 
آن راه یابد، بستری است برای بروز و ظهور تمام 
جلوه های زندگی بشری در شکل و گاه با محتوایی 
نــو؛ اعم از خوب یــا بد؛ از مــراودات و تبادالت 
روزمره و دوســتانه گرفته تا تبــادالت علمی و 
اطالعاتی و خبررســانی و از ســرگرمی و تفریح 
گرفته تا انواع معامالت تجاری. پس نباید چندان 
دور از انتظار باشد که ســر و کله  انواع رفتارهای 
مجرمانــه نیز در آن راه یابد. گســتردگی و تنوع 
کمی و کیفی رفتارهای مجرمانه در فضای سایبر 
از ســویی و پیچیدگی ها و دشواری های فنی آن از 
سوی دیگر به گونه ای است که در غالب کشورها، 
واحدهای حرفــه ای و به خصوصی و نیز نهادهای 
خاصی بــرای تامین امنیت شــهروندان در این 
محیط ایجاد شــده  است )تشــکیل پلیس فضای 
تولید و تبــادل اطالعات »فتــا«، تصویب قانون 
جرائم رایانه ای در ســال 1388 و اخیراً تشــکل 
شــورای عالی فضای مجازی به عنــوان نهادی 
فراقــوه ای را باید از نمونه های ایــن اقدامات در 

ایران به شمار آورد(.
یکی از مصادیق شایع و فراگیر جرائم رایانه ای، 

فیشــینگ اســت؛ روشــی نه چندان پیچیده اما 
زیرکانه که با شکســتن حریم داده های محرمانه  
شخص نظیر شــماره حســاب، گذرواژه یا کلمه  
کاربری حســاب های مختلــف اینترنتی، عماًل 
می تواند تبعات کابوس  واری - از دسترســی به 
اطالعات شخصی گرفته تا دســتبردهای کالن 
مالی- برای هر شــهروند به دنبال داشــته باشد. 
نوشتار حاضر به بررسی این پدیده با نگاهی حقوقی 
)کیفری( و جرم شــناختی می پردازد. کوشــش 
نویسنده بر این اســت تا در کنار طرح موضوع و 
مروری بر برخی داده های آماری در دسترس در 
ایران و جهان، حتی االمکان راهکار هایی کاربردی 
به منظــور جلوگیری از بزه دیده واقع شــدن در 
این جرم و نیز اقدامات اولیــه برای پس از آن به 

دست دهد.

فیشینگ چیست؟
شــاید بتوان گفت فیشینگ به طور کلی هر روشی 
است که از طریق تکنولوژی های ارتباطی برخالف 
اطالع و رضایت فرد، اطالعات حساس مانند نام 
کاربری، رمز عبور و رمــز کارت های اعتباری از 
وی سرقت شود و متعاقبًا مورد سوءاستفاده های 

مختلف - از اخــاذی گرفته تا کالهبرداری - قرار 
گیرد. این روش ها می تواند شــیوه های مختلف 
و متفاوتــی را - از طراحی ســایت های جعلی تا 
هک کردن حســاب های کاربری و حتی ارسال 

پیامک های دروغین - دربر گیرد.
اصطالح Phishing از حیث ســماعی و آوایی 
بــا Fishing به معنای ماهیگیری شــباهت دارد 
که یادآور فرآینــد طعمه گذاری، قالب انداختن 
و باالخره صید کردن اســت. اصــوالً در فرآیند 
فیشینگ شخص قربانی فریب می خورد و با میل 
خودش اطالعاتی را که اصوالً نباید در دســترس 
دیگری باشــد و به خود او اختصــاص دارد، درز 

می دهد.

اختالف در تعاریف؛ تنوع در شیوه ها
البته تعریف دقیق فیشــینگ و تمــام مصادیق 
و موارد آن به شــدت مورد اختالف اســت. در 
تحقیقی که مجله  Crime Science در سال 2013 
به عمل آورده، تا ماه آگوســت این سال، 2458 
منبع تالیفی به نسبت معتبر این اصطالح را مورد 
استفاده قرار داده اند که از این میان 113 تعریف 
متفاوت )در کلیت یا در برخی اجزا و دامنه  شمول( 
استخراج شــده  اســت. این تحقیق در نهایت به 
عنوان تعریفی مورد اجماع و توافق میان تعاریف 
مذکور، فیشینگ را تعریف کرده  است به:»اقدام 
متقلبانه )فریبکارانه( و گســترش یابنده ای که با 
جعل هویت یا نقش بازی کردن، اطالعات متعلق 
به فرد دیگــری را تحصیل می کنــد.« اختالف 
تعاریف یا ناشــی از تفاوت در شــمول شیوه های 
مورد اســتفاده در اقدام مجرمانه اســت یا ناشی 
از اختــالف در موضوع جرم. مثــاًل برخی صرفًا 
اطالعات مالی را مورد بحث دانســته اند و برخی 
سایر اطالعات را نیز در آن گنجانده اند؛ یا برخی 
تعاریف به شــیوه های ســایبری توجه بیشتری 
داشــته اند و مثاًل تماس های تلفنی یا پیامک های 
کاذب بــرای اخذ اطالعات را مــورد توجه قرار 

نداده اند.
در نظر داشــته باشیم که مشــکل تعریف، از 
جهات مختلف واجد اهمیت اســت. چه از حیث 
پژوهش های علمی )دســته بندی و اســتخراج 
آمار مــوارد وقوع( و چه از حیث مالحظات عملی 
)پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه(، تعیین دامنه  

فیشینگ: درنگی جرم شناختی

صیادانی که برای رضای خدا ماهی نمی گیرند

محمدعیل رجب 
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دقیق اعمال و مصادیق فیشــینگ ضروری است؛ 
عالوه بر ایــن، بُعد حقوقی موضــوع نیز اهمیت 
خاص خود را دارد. در واقع تعقیب کیفری موضوع 
و مجازات مرتکبان، منوط به این است که تعریف 
حقوقی و قانونی دقیقی از اشکال مختلف این اقدام 
وجود داشته باشــد تا نیروهای امنیتی و انتظامی 
و نیز دســتگاه قضا قادر به برخــورد با مرتکب و 

حمایت از بزه دیدگان باشند.

وضعیت حقوقی فیشینگ در نظام حقوقی 
فیشینگ اصوالً عملی مجرمانه محسوب می شود. 
با این حال ممکن است گستره  جرم انگاری آن در 
نظام های حقوقی مختلف متفاوت باشــد و البته 
در هــر مورد، نوع و عنوان عمــل مجرمانه کاماًل 
بســتگی به نحوه و شــیوه  اقدام مرتکب دارد. در 
قوانین موجود ایران مهم ترین قانونی که مستقیمًا 
به موضوع مربوط می شود، قانون جرائم رایانه ای 
مصوب 1388 اســت که در مواد مختلف خود، 
مقرراتی را پیش بینی کرده کــه هر یک برخی از 
مصادیق فیشینگ را پوشــش می دهد. مشخصًا 
فصل ســوم این قانون، شــامل مواد 12 و 13 به 

سرقت و کالهبرداری رایانه ای پرداخته است:
ماده 12ـ  هر کس به طــور غیرمجاز داده هاي 
متعلق به دیگري را بربایــد، چنانچه عین داده ها 
در اختیار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک 
تا 20 میلیــون ریال و در غیر این صورت به حبس 
از 91 روز تا یک ســال یا جزاي نقدي از پنج تا 20 
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مــاده 13ـ هــر کس به طــور غیرمجــاز از 
سیســتم هاي رایانه اي یا مخابراتــي با ارتکاب 
اعمالــي از قبیل وارد کردن، تغییــر، محو، ایجاد 
یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیســتم 
وجه یا مال یــا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالي 
براي خــود یا دیگري تحصیل کنــد، عالوه بر رد 
مال به صاحب آن  به حبس از یک تا پنج ســال یا 
جزاي نقــدي از 20 تا یکصد میلیون ریال یا هر دو 

مجازات محکوم خواهد شد.
همچنیــن مــاده 1 قانون جرائــم رایانه ای در 
خصــوص دسترســی غیرمجاز مقرر داشــته 
اســت:»هرکس به طور غیرمجاز بــه داده ها یا 
سیســتم هاي رایانه اي  یا مخابراتي که به وسیله 
تدابیر امنیتي حفاظت شــده است دسترسي یابد، 
به حبس از 91 روز تا یک ســال یا جزاي نقدي از 
پنج تا 20 میلیون ریــال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.«
نقد و بررســی ایــن مواد نیازمنــد یک فضای 
جداگانه است. اینکه عمل ربایش در حقوق ایران 
چیست و آیا ماده 12 واقعًا به این عمل اشاره دارد 
یا نه، اینکــه منظور از تدابیــر امنیتی مذکور در 

ماده 2 دقیقًا چیســت و نیز اینکه آیا در این موارد 
باید چشم به راه عناوین ســنتی مانند هم داشته 
باشیم که بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات 
مرتکبان ارتشا، اختالس و کالهبرداری )1369( 
مجازات می شــوند، می تواند موضوعی ذهن سوز 
و البته سرفصلی برای یادداشــت جداگانه باشد 
اما موضوع ما شناخت بیشــتر این جرم است نه 

بررسی شرایط تحقق مجازات آن در قانون.

چرا فیشینگ رخ می دهد؟
هر حمله ای از یک منفــذ در خطوط دفاعی ما رخ 
می دهد. فارغ از خأل های امنیتی و حفاظتی موجود 
در سیستم های رایانه ای که ممکن است به دالیل 
فنی یا خطای انسانی باشد، آنچه عموم مردم را در 
رابطه با فیشینگ آسیب پذیر می کند، مثاًل سواد 
رایانه ای اســت. آمارها نشــان می دهد در حال 
حاضر در ایران، 15 درصــد مردم به طور قطعی 
بی سواد هســتند و حتی توانایی خواندن و نوشتن 
به طرق عادی را هم ندارند چه رســد به سواد کار 
کردن با رایانه و ابزارهای رایانه ای. از سوی دیگر 
باال بودن قیمت کاالهــای رایانه ای و کمیابی آنها 
در کشور در ســال های نه چندان دور باعث شده 
عموم طبقه متوسط و ضعیف جامعه )به خصوص 
در سطح افراد میانسال و مسن( توانایی خرید این 
ابزارها و کارکردن با آنها در ســنین جوانی - که 
سنین مناســب برای یادگیری است- را نداشته 
باشــند. حال درگیر کردن مردم بــا پروژه های 
کالن دولــت الکترونیکی نظیــر یارانه یا ثبت نام 
الکترونیکی باعث می شود این افراد به طور مکرر 
بــه دام بزهکاران قالب به دســت بیفتند و وضع 
به جایی برســد که طبق آمار پلیس فتا، فیشینگ 
جزو سه جرم پرتکرار در حوزه فناوری اطالعات 

ایران باشد.  

آمارها چه می گوید؟
آمار نشان می دهد ســاالنه تعداد قابل توجهی از 
افراد در دام اشــکال مختلف فیشینگ می افتند. 
مثاًل بر اســاس گزارش گروه کاری ضد فیشینگ 
در   )Anti-phishing Working Group (
ســال 2014 برند اپل )Apple( بیش از هر برند 
تجاری دیگری موضوع فیشــینگ واقع شــده 
است و در این میان، چینی ها با ارتکاب 85 درصد 
فیشینگ های جهانی اینجا هم سهم اول بازار را به 
دست آورده اند! با این حال، میزبان های مشترک 
)Shared Hosting( همچنــان آســیب پذیری 
خود را نشــان داده اند و 20 درصد بزه دیدگی در 

این بخش اتفاق افتاده  است.
در هر 10 هزار دامنه، 6/8 مورد برای فیشینگ 
بوده و در هر 10 هزار دامنــه، 10/3 مورد حمله 

فیشینگ رخ داده  اســت. در نظر داشته باشید در 
غالب کشورهای توســعه یافته و صنعتی که رواج 
اســتفاده از فضای ســایبر کمًا و کیفًا گسترده تر 
اســت، آمار هم چند برابر می شــود؛ برای مثال 
حمالت منحصربه فرد فیشــینگ در بازه  زمانی 
مشابه در فرانســه، 958 و در اسپانیا بیش از هزار 
و در انگلستان 1/560 مورد بوده  است. البته این 
آمار وقتی دارای معنا می شــود که نسبت آن را با 
تعداد دامنه های ثبت شــده بسنجیم که در همین 
سه کشــور گفته شــده، به ترتیب در هر 10 هزار 
2، 2/2 و 1/2 بوده اســت. در میان کشــورهای 
منطقه هم این نسبت در ترکیه 8/7 و در پاکستان 
20/5 اســت. البته باید آمــار کالهبرداری های 
گســترده ای را کــه از طریق ارســال پیامک یا 
تماس هــای تلفنی جعلی )مثاًل از ســوی بانک یا 
موسسه  مالی دیگر( صورت می گیرد و اطالعات 
اشخاص را از آنان به دست می آورد، بر این آمار 

افزود.

اگر قالب را گرفتیم...
از زمــان اطالع یافتن  از موضــوع، برای اجتناب 
از آســیب بیشــتر باید دو گام برداریم. نخست 
اینکه فوراً امکان دسترســی بیشــتر را مسدود 
کنیم. بنابراین تغییر رمــز، پاک کردن داده های 
شخصی موجود در حساب کاربری یا حتی بستن 
حساب کاربری مربوط به سایت ها و سیستم های 
رایانه ای شــخصی، ســوزاندن کارت اعتباری یا 
کارت بانکی یا اعالم به بانک برای مسدود کردن 
حســاب و مواردی از این دســت اولین اقداماتی 
اســت که باید انجام داد. نباید فراموش کرد که 
بهتر است حســاب های کاربری دیگری را که به 
نحوی با حساب مورد نظر مرتبط هستند، نیز مد 

نظر داشته باشیم.
پــس از آن اعالم فــوری موضوع بــه مراجع 
انتظامی و قضائی از طریق طرح شکایت ضروری 
است. توجه داشته باشــید که این مهم، نه تنها از 
حیث تعقیب مرتکب و اســتیفای منافع شخص 
بزه دیده اهمیت دارد، بلکــه از حیث ممانعت از 
ارتکاب جــرم در آینده و نیــز بزه دیدگی برخی 
دیگر اشــخاص یا بزه دیدگی مجدد قربانی فعلی 
با شــیوه های مشــابه نیز حائز اهمیت اســت. 
بنابراین اینکه آســیب وارده به شما ممکن است 
 چندان جدی نباشــد، دلیل چندان قانع کننده ای 
برای عــدم پیگیــری قضائی نیســت؛ وانگهی 
شــیوه های پلیســی و قضائی نیز برای شناسایی 
و تعقیب این مجرمــان امروزه به انــدازه  کافی 
توســعه یافته و در مــوارد بســیاری مجرمان 
دســتگیر و مجــازات می شــوند. پــس بهتر 

اســت امیــدوار و مســئولیت پذیر باشــیم 
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حقوق فناوری

        برای اینکه بحث را شــروع کنــم می خواهم بدانم مصرف فضای 
مجازی شما چگونه اســت؟ از چه نرم افزارهایی روی گوشی تان 

استفاده می کنید؟
پردیس عامری:  در راستای توانمندسازی و مشارکت 
زنان مصرف مجازی ام دائمی است و به  رغم مشغله هایم 
در فضاي مجازي فعال هســتم. در میان نرم افزارها از 

تلگرام، وایبر و الین بیشتر استفاده می کنم.
 شــیما قوشــه: اخبار و رویدادها را از اینترنت پیگیری 
می کنم. اینترنت موبایلم هم فعال است بنابراین شبانه روز 
دسترسی به نرم افزارهای متعددی مانند وایبر، تلگرام، 

اسکایپ و غیره روي گوشي موبایل خود دارم.
  بنفشــه جمالی: به خاطــر نوع کارم از صبح تا شــب 
دسترســی به اینترنــت دارم و طبعاً در طــول روز به 
ســایت های خبری یا شــبکه های مجازی سر می زنم. 
بیشتر دسترســی ام هم به شبکه های مجازی با لپ تاپ 

هست و خیلی کم از تلفن همراهم برای آن استفاده می کنم.
به عنوان کسانی که به صورت مستمر از اینترنت بهره می برید، فضاي 
کلي شــبکه هاي اجتماعي را چطور ارزیابي مي کنید و آیا معتقدید 
همان تصویر از جامعه واقعي است یا خیر. دست آخر اینکه آیا این فضا را به 

نفع زنان مي دانید یا به ضرر آنها؟
به نظرم شبکه های ارتباطی مجازی در بازنمایی تصویر 
واقعــی یا غیرواقعــی از جامعــه و به ویژه مســائل و 
دغدغه های زنان، کاماًل اقتضایــي عمل می کنند. این 
رسانه ها از یک  طرف همگنی های زیادی بین گروه ها و 
جریان های اجتماعی به ویژه گروه هــای زنان که به دنبال مطالبات خاصی 
هستند، به وجود می آورند و از طرفی گاهی بنا بر شرایط، به نفع تفکر خاصی 
تبلیــغ و فعالیت مي کنند یــا در حوزه خاصی که موضوع روز شــده، فعال 
می شــوند. از این روســت که می توان گفت ظهور این شــبکه ها گاهی از 
فعالیت های هدفمند و جدی جلوگیری می کند و ســبب می شــود بعضی 
مسائل و اخباری که منتشر می شوند و نیز دغدغه های شناسایي شده زنان، با 
تبادل نظر و بحث های گسترده، در حد مجازی باقی بمانند و کمتر پیگیری 
شوند. البته همان قدر هم می توانند محرک های اجتماعی مهمی باشند. زنان 
از هر قشر، ســطح تحصیالت، فرهنگ خانوادگی و تفکرات خاص وارد این 

گروه های مجازی می شــوند و کم کم از یکدیگر تاثیر می پذیرند. اما اینکه 
چگونه و با چه سرعتی تغییر مسیر دهند و چقدر الگوپذیری کنند باید کاماًل 
حساب شده باشد و نیاز به راهنمایی تعدیل کننده یا آموزش های ویژه ارتباط 
در فضای مجازی دارد. مثاًل زنی که در گروه های مجازی از تعامالت با زنان 
دیگر، این گونه برداشت می کند که تمام ســال های زندگی او به فنا رفته و 
حقوقش پایمال شده است یا در جایگاهی که بقیه مدعی آن هستند، باید باشد 
و آنچنان که باید، به او احترام گذاشته نشده؛ در حقیقت ناگهان وارد دنیای 
جدیدی شده که نه تنها ممکن است حقیقی نباشد، بلکه می تواند تمام زندگی 
واقعی و خانواده اش را تحت تاثیر قرار دهد و از مســیر تعادل خارج کند. در 
نتیجــه به عقیده من، هر تغییری چه مجازی و چه حقیقی باید در راســتای 

فرهنگ غالب جامعه و البته آهسته و پیوسته باشد تا مطلوب ارزیابی شود.
 به نظر من فضای کلی شــبکه ها به صورت مطلق قابل 
ارزیابی نیست و این امر بستگی تام به اعضای آن شبکه و 
کاربرانش دارد. به عنوان مثال اگر در یکی از این شبکه ها 
گروهی همکار در خصوص مسائل صنفی خود به بحث و 
گفت وگو بپردازند، معموالً فضای این شبکه فارغ از بحث و جدل ها و اختالف 

 نظرهای صنفی، فضای مثبتی است. 
تصویری که از جامعه در شــبکه های مجازی شکل می گیرد، بنا بر جامعه 
هدفی که دارد، می تواند واقعی یا مجازی باشد. این شبکه ها نقش بسزایی در 

اشاعه شایعات دارند اما این لزوماً به معنی کارکرد منفی آنها نیست.
به نظر من اســتفاده از موبایل یا عضویت در شبکه های اجتماعی ارتباطی با 
جنســیت افراد ندارد تا بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا به نفع 
زنان است یا ضرر آنان اما از سوی دیگر با توجه به اینکه به رغم پیشرفت های 
زنان در جامعه ایران به نسبت مردان، بسیار کمتر در فضای واقعی اجتماع 
حضور دارند، فضای مجازی این امکان را به این دســته از زنان می دهد تا از 
منزل خود در مسائل روز مشارکت و به نوعی در میتینگ های آنالین حضور 
داشته باشند و نقش سازنده ای در جامعه خود ایفا کنند. البته شایان ذکر است 
تمسک به فضای مجازی اگر مانع حضور افراد در فضای واقعی در موقع لزوم 

باشد، بسیار منفی و مخرب است و افراد را به سوی انفعال سوق می دهد.
  یکی از جنبه های خطرناک شبکه های مجازی در تجسم 
فضاي نادرستي اســت که در بطن جامعه -و آنچه در 
جامعه به طور واقعی اتفاق مي افتد- وجود دارد. با توجه به 
اینکه طبقات خاص اجتماعی یا اقتصادی، دسترسی به 

ثمین چراغی

بررسی نقش فناوری اطالعات در حقوق زنان  

فضای اینترنت جنسیتی نیست
»مردم می خواهند رژیم را ساقط کنند!... زیباترین چیز در این اعتراضات این است که کسانی که در آن نقش داشتند به هیچ عنوان سیاستمدارها نبودند، بلکه همه ما بودیم، همه مصری ها.« این 
یکی از نوشــته های »اســما محفوظ« مصری در 26 ژانویه 2011 در صفحه فیس بوکش اســت. او یکی از زنانی بود که در انقالب مصر نقش مهمی ایفا کرد و در عین حال در شــبکه های اجتماعی بسیار 
فعال بود. اکنون چند سالی از روزی می گذرد که شبکه های اجتماعی تاثیر بسزایی در جنبش ها داشتند؛ شبکه های آنالین و بدون مرز که همزمان هم محلی است و هم جهانی. در نخستین گزارش 
صفحه زنان و حقوق فناوری اطالعات به سراغ این گروه ها رفتیم و تاثیر آن را بر حقوق زنان بررسی کردیم. گروه های ایجادشده در شبکه های اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی پیام رسان، 

چه تاثیری بر حقوق زنان داشته است؟ آیا باعث افزایش مشارکت زنان در دنیای واقعی شده یا برعکس، عاملی بوده برای منفعل و منزوی کردن آنان؟
سه فعال حقوق زنان، پردیس عامری دکترای مطالعات زنان، شیما قوشه حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و بنفشه جمالی فعال رسانه حوزه زنان برای پاسخگویی به این دغدغه ها در میزگردی 

که به صورت مجازی برگزار شد، شرکت کردند و به سواالت ما پاسخ دادند:
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شبکه های مختلف مجازی دارند، عماًل امکان ندارد جو غالب بر شبکه های 
مجازی را به کل جامعه تعمیم داد. هرچند با رواج برنامه هایی چون وایبر و 
گسترش استفاده از تلفن هوشمند، طبقات و گروه های بیشتر و متنوع تری از 
جامعه این روزها با شبکه های مجازی در ارتباط هستند. در مورد زنان هم به 
هر حال اوضاع بدتر اســت. یعنی همان فشارها و نگاه های جنسیتی به زنان 
مضاف بر مســائل مربوط به خود شــبکه های مجازی اعم از گســترش 
جوک های جنسیتی، کامنت ها و نظرات جنسیتی که در محیط های مجازی 
بر مطالب زنان گذاشته مي شــود و غیره وجود دارد که به نوعي سعی در به 

حاشیه راندن زنان دارد.
اشاره ای شد به اینکه اســتفاده از فضای مجازی، جنسیت ندارد اما 
برخی از شوخی ها و طنزهایی که در این فضا مطرح می شود جنسیتی 

است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
طنزهای سوگیرانه فضای مجازی، چه جنسیتی چه قومی 
و دینی، به هر نحوی که طرح و منتشــر می شوند، کاماًل 
غیرمنصفانــه و رواج دهنده فرهنگ غلط به تمســخر 
گرفتن افراد جامعــه و در حقیقت طبقه بندی جامعه به 
گروه ها و دسته های بهتر و کهتر هستند. اساساً یکی از اصلی ترین روش هایی 
که برای رفع مصادیق تبعیض جنســیتی در جامعه به کار گرفته می شود، 
جنســیت زدایی از زبان و آفریده های زبانی و نوشتاری است. البته همین 
فرهنگ رایج تمسخر جنسیتی یا به قولی طنزهای جنسیتی را می توانیم در 
بعضی سریال ها و نمایش های تلویزیونی هم ببینیم که دائماً مورد نقد گروهی 
قرار می گیرند. به نظر من رسانه ها همچون صدا و سیما و نشریات می توانند 
در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته باشند و به عقیده من تا حد زیادی 
رسالت جنسیت زدایی از نوشته ها و گفته ها، با آنهاست؛ البته پس از دولت 
که در ســطح کالن وظیفــه دارد به فرهنگ ســازی و جلوگیــری از این 

تمسخرهای جنسیتی از خالل آموزش مدارس بپردازد.
 در مورد طنزهای منتشرشده در فضای مجازی باید قائل 
به تفکیک شــد. برخی از این طنزها بدون مخاطب قرار 
دادن شخص یا گروه خاصی از جامعه ساخته می شوند که 
به نظر می رسد قربانی خاصی نداشته باشد اما برخی دیگر 
از این طنزها که البته بیشتر جنبه هجو دارند، قربانی مشخص دارند؛ به این 
مفهوم که شــاید یکی به آن بخندد اما بخشی از جامعه نسبت به آن موضع 
منفی داشــته باشند و آن را شــدیداً نفی  کنند. مطالب ضدزن یا مربوط به 
قومیت ها از این دســته هستند. به نظر می رســد برای جلوگیری از اشاعه 

این گونه مطالب نیاز به کار فرهنگی بسیار زیاد و مستمر است.
  متاســفانه در ادامه طنزهای قومیتی و جنسیتی رایج در 
جامعه، این جوک ها به دنیای مجازی کشــیده شده و به 
خاطر گستردگی استفاده از این محیط های مجازی عماًل 
اوضاع این محیط ها خیلی بدتر است. گروه های وایبری 
مملو اســت از جوک های جنســیتی که مدام در حال بازتولید کلیشه هاي 
جنسیتي هستند. به نظر من این فضا مســاله جدیدی نیست و ادامه همان 

چیزی است که در جامعه هم وجود دارد.
گاهی بحث تشــکیل گروه های خــاص زنان در ایــن فضا مطرح 

می شود، در این خصوص چه نظری دارید؟ 
تفکیک جنسیتی در هر شکلی و با هر عنوانی مردود است 
و بنا بر آرای غالب جامعه شناســان از انسجام اجتماعی 
همگانــی جلوگیری می کنــد. اما در شــرایط خاص با 
گروه های زنانه مخالف نیســتم. در مســائلی که زنان 
همواره نتوانسته اند پیش بروند و از مردان هم کمک خاص و اثربخشی دیده 

نشده است، تشکیل گروه های زنان که بدون ترس از عدم تایید مردانه حرف 
بزنند و تبادل نظر کنند و مسائل را به چالش بکشند، ضروری است. از نظر من 
این به معنای تفکیک جنسیتی نیست، به معنای نوعی توانمندسازی زنانه و 
تمرین اتحاد زنانه اســت. در بسیاري از موارد به ویژه در مشارکت سیاسی 
زنان، دیده می شود مردان به ظاهر موافق باز هم نهایتاً »نقش بازدارنده« ایفا 
می کنند و خواسته و ناخواسته سعی در تضعیف روحیه و تاکید بر عدم توان 
ریاستی و مدیریتی زنان دارند. در چنین شرایط خاصی به نظر من بسیار الزم 
است گروه های زنان در راستای همگرایی و افزایش عزت نفس و دور شدن از 
عواملی که ایجاد فضای یأس می کنند، جداسازی شوند. البته در موضوعات 
مشــترک بین هر دو جنس، به هیچ وجه این نوع تفکیک درست نیست؛ به 

نظرم فقط در مسائل خاص و حل نشده زنانه نیاز است.
 تفکیک جنسیتی لزوماً بد و منفی نیست. ما وقتی از تفکیک 
جنسیتی به عنوان یک پدیده منفی یاد می کنیم که با اجبار 
بیرونی و بدون اختیار افراد آن جنس باشد. بنابراین وقتی 
زنان با اراده خود تصمیم می گیرند گروه هایی داشــته 
باشند که بدون حضور مردان به تبادل تجارب خود یا حتی درد دل بپردازند، 
اساساً واجد ایراد نیست و باید به این گروه از افراد و اراده آنان احترام گذاشت. 
به احتمال زیاد این زنان در گروه های دیگری عضو هستند که در آن تفکیک 
جنســیتی وجود ندارد اما حق خود می دانند که گروه ویژه زنان نیز داشته 

باشند.
  گروه های زنان با رویکردهای مختلفی در این شبکه ها به 
وجود می آیند که حکــم همان محفل های زنانه رایج در 
دنیای واقعی را دارند. من به شخصه با تفکیک جنسیتی 
موافق نیســتم و به نظرم هر چه تفکیک جنسیتی، چه در 
ســطح جامعه و چه در محیط های مجازی بیشتر شود، عماًل راه برای آزار و 

اذیت هرچه بیشتر زنان نیز بازتر مي شود.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به مســائل فعلی و جاری زنان و نیز 
چشم انداز فضای مجازی، آینده وضعیت زنان و حقوق آنها را چطور 

ارزیابی می کنید؟
همان طور که گفتم متاســفانه ما بــرای هر تکنولوژی 
جدیدی که وارد کشــور می شود و به صورت گسترده و 
ناگهانی در دســترس عده زیادی از افراد با نگرش های 
متفاوت و در ســنین مختلف قرار می گیرد، پیش بینی 
فرهنگ سازی و مواجهه صحیح نداریم. اما مثل بقیه تکنولوژی هایی که قباًل 
وارد کشور شده و راه خود را تا حدی یافته اند، در نهایت نحوه استفاده درست 
از این شــبکه ها و طریقه اثرپذیری از آنچه در این شــبکه ها با آن روبه رو 
می شویم، توســط عموم جامعه آموخته می شود. در آن صورت می توان از 
شبکه های اجتماعی مجازی در جهت بهبود هر چه بیشتر زندگی مردم، در 
سطوح فردی و اجتماعی، اســتفاده های بیشتر و بهتر برد و به ویژه در حوزه 

زنان و مسائل زنان می توان این شبکه ها را کاماًل کاربردی کرد.
 از آنجایی که استفاده از شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی با توجه به نوع استفاده و شخص کاربر می تواند 
برای وی و دیگران سودبخش یا بسیار مضر و خطرناک 
باشــد، در صورت اســتفاده مفید از این پدیده قطعاً راه 

میانبری در مسیر ارتقای سطح فرهنگ جامعه وجود خواهد داشت.
  فرهنگ ســازي موثر به میزان زیــادی مي تواند به 
پیمودن راه درســت در فضای مجازی کمک کند. تا 
وقتي فرهنگ ســازي موثر رخ ندهــد، چیزي عوض 

نخواهد شد
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حقوق فناوری

تجــارت کاال و رقابت در آن، اولویت اساســی در 
راستای رشــد اقتصادی و تجارت آزاد در دهه های 
گذشــته بود اما در حال حاضر زمینه های دیگری 
همچون تجارت در حوزه مالکیت فکری و خدمات 
نیز رشد گسترده ای داشته اند.   بنا  بر گزارش سازمان 
جهانی تجارت هم اکنون خدمات سریع ترین بخش 
رو به رشــد اقتصاد جهانی، عامل دوســوم از تولید 
جهانی، یک سوم از اشــتغال جهانی و نزدیک به 20 
درصد از تجارت جهانی اســت. یکی از بخش های 
مهم تجارت خدمات در ســاختار جهانی، تجارت 
خدمات مخابرات است. در عصر حاضر مخابرات 
کلید بنیادین توسعه اقتصادی، و نیاز تمامی شیوه های 
تجارتی اســت. چرا که مخابــرات و خدمات آن 
کارکردی دوجانبه دارند؛ عالوه بر آنکه این خدمت 
به عنوان بخش مهم تجاری اهمیت ویژه دارد، خود 
عاملی برای ســایر فعالیت های اقتصادی قلمداد 
می شود. هم اکنون پیوســتگی فناوری اطالعات و 
مخابرات ابــزار ضروری را برای توســعه تجارت 
خدمات ارائه کرده و هزینــه انتقال اطالعات میان 
سیســتم ها و مراکز را بسیار کاهش داده شده است. 
10 سال پیش 15 دقیقه مکالمه تلفن میان نیویورک 
و ایــران هزینه ای معادل 40 دالر امروز داشــت و 
اکنون هزینه ای کمتر از 10 ســنت برای ارسال 50 
صفحه با ایمیل الزم است. حال سوال اصلی  این است 

که معنای رقابت در این بخش اقتصادی چیست؟
1. اقتصاددانان کالســیک معتقدنــد بهترین 
مکانیســم هماهنگی و تخصیص منابع، نظام بازار 
یا به عبارت دیگــر بازار رقابتی اســت. از دیدگاه 
اقتصاددانان کالسیک در بـازار رقابت، خریداران 
و فروشندگان قیمت پذیرند و بـــا اقـدامات خـود 
قـادر بـه تاثیرگـذاري بـر قیمـت نیستند. همچنین 
محصول بنگاه هاي مختلف همگن است یعنی مثاًل 
مصرف کننده بین ســیم کارت های ســه اپراتور 
مختلف تفاوتی احساس نمی کند. در چنین بازاری 
است که رقابت به عنوان تخصیص دهنده منابع، یک 
اثر مهم بر جاي می گذارد و آن اینکه موجب نزدیکی 

قیمت هاي بازار به قیمت هاي طبیعی می شـود. 
2.   از نظرگاه دیگری، هایک، اقتصاددان و فیلسوف 
سیاســی معاصر معتقد اســت رقابت یک فرآیند 
پویاست که با تغییر دائمی، ابداع و نـوآوري همـراه 
است. این فرآیند متشکل از مجموعه اي از حوادث 
و کوشـش هـــا بـــراي کشف ناشناخته هاست 
که طــی آن، روش هاي تولیــد و محصوالت برتر 
معرفی می شوند و همچنـین مصرف کنندگان طی 
فرآیند رقابت، فروشــندگانی را که نیازهاي آنها را 
برطرف می ســازند، پیدا می کنند. از این روست که 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از قبل نسبت به 
نتیجه فرآیند رقابت آگاهی ندارنـد زیـرا ماحصل 
رقابت بر اســاس آزمون و خطا مشخص می شود و 
فرآیند بـازار الزامـــاً یک فرآیند تجربی است. در 
دیدگاه فرآیندي، رقابــت نه تنها ظرفیت و توانایی 
بنگـاه ها بلکـه ترجیحات افراد تابعی از نتیجه فرآیند 
اقتصادي آزمون و خطاست.  در اینجا به جای تاکید 
بر همگنی محصول و شــباهت بنگاه ها معتقدیم هر 
بنگاه در بازار بـــراي کسب مزیت رقابتی باید قادر 
به تغییر ویژگی هاي خود باشد و محصول و خدمات 

خود را بـه شکلی متفاوت از سایر رقبا ارائه دهد. 
3 .  بــه گزارش دفتر مطالعــات اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی از بعد شاخص 
کلی رقابت پذیری جهانی در سال 2014-2013، 
رتبه ایران 82  اعالم شــده که امتیاز و رتبه پایینی 

است. 
4. بازار خدمــات مخابراتی حــدود دو درصد  
GDPدنیا را تشــکیل می دهد و به ســرعت رو به 
افزایش اســت. به همین خاطر اســت که طی سال 
1986، در شروع دور مذاکرات اروگوئه )مذاکراتی 
مربوط به فرآیندهای ســازمان تجــارت جهانی( 
نمونه های کوچک و بحث مختصری در آزادسازی 
مخابرات در ســازمان جهانی تجارت وجود داشت 
ولی هم اکنون شــاهد اسناد مختلفی در این حوزه در 
سازمان جهانی تجارت هستیم. در واقع این سازمان 
به منظور آزادســازی تجــارت خدمات در بخش 

مخابرات و همچنین رقابتی کردن این حوزه قوانین 
عام و خاصی مطرح کرده تا کشورهای عضو سازمان 

این قواعد را اعمال کنند. 
5 . به طور کلی در مفهــوم تجارت آزاد خدمات 
مخابرات و در راســتای رقابتی کــردن این بازار به 
منظور رشد و توســعه و همچنین پویایی آن با توجه 
به قواعد جهانی می توان دو عنصر را در نظر گرفت؛ 
نخست آنکه به منظور رقابت در عرصه مخابرات، 
خصوصی سازی- بخش خصوصی داخلی و خارجی- 
در این بخش اهمیت بسزایی خواهد داشت چرا که 
هر بنگاه اقتصادی در بازار براي کسب مزیت رقابتی 
باید قادر به تغییر ویژگی هاي خود باشد و محصول 
و خدماتش را بـه شـکلی متفاوت از سایر رقبا ارائه 
دهد و این مهم در ســاختار بخش خصوصی کاماًل 
مشهود است. ضمناً در این زمینه حاکمیت نباید هیچ 
دوپینگی را روانه بازار و به طور خاص شــرکت خود 
کند و از این رو شــرکت دولتی با اصل رقابتی  بودن 
منافات دارد. در این زمینه تجربه خصوصی سازی 
مخابرات مقابل چشمان ماست و همچنین اپراتور 
سومی که توســط ســازمان تامین اجتماعی اداره 
می شود. در این باره آنچه بیش از همیشه مورد توجه 
قرار دارد این است که خصوصی سازی باید به معنای 
واقعی رخ دهد نه اینکه با تعریف های کتابی از بخش 
دولتی و خصوصی بتوانیــم نهادهای عمومی و البته 
غیردولتی را وارد فضای مخابراتی کنیم و از این طریق 

در شیپور خصوصی سازی بدمیم. 
نکته دوم شفافیت در خصوص قوانین و مقررات 
در این حوزه و همچنین در دسترس بودن اطالعات 
مهم برای هر بنگاه عرضه کننده این خدمت است. به 
عبارتی باید با کلیه عرضه کنندگان این خدمت البته 
با تعیین محدودیت های از قبل تعیین شده، به صورت 
برابر رفتار شود و اگر هم انحصاری در این حوزه باشد 
این انحصار مانع فعالیت سایر بنگاه ها نشود )مثاًل با 
زمان مند شدن( تا رقابت به صورت سالم و کارآمد 
در عرصــه اقتصادی صورت گیــرد. در این زمینه 
اقدام مناســبی که در حوزه مخابرات انجام گرفت 
رفع انحصار خدمات نسل های سوم و چهارم برای 
رایتل بود و دیدیم که در شرایط رقابتی هم اپراتورها 
توانستند ســود ببرند و هم مردم از خدمات بهتری 

برخوردار شدند.  
6. در صورت رقابتی شــدن حــوزه مخابرات، 
عرضه کنندگان با ارائه فناوری های جدید می توانند 
کاربران را بــه خدماتی با کیفیت باالتر برســاند و 
همچنین می تواننــد آنها را در دسترســی آزاد به 
اطالعات بیشــتر حمایــت کنند. الزمــه این کار 
خصوصی ســازی واقعی و البته شفافیت در قوانین و 
تساوی در رفتار اســت و امید ما در این راه بیش از 
هر چیز به نهادهای قواعدگذار چون سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی است  

رقابت در بخش مخابرات به چه معناست؟

بازی با اعداد
حقوق اقتصادی یکی از رشته های نوپای دانشگاهی در ایران است که مساله اصلی آن تنظیم روابط بین فعاالن اقتصادی است. روشن 
اســت که یکی از مهم ترین مســائل در این حوزه، مساله رقابت است. خصوصی ســازی مخابرات و انحصار اپراتور سوم که حاال دارد در 
قالب برخی امتیازات مالک آن یعنی سازمان تامین اجتماعی هم رخ می نماید، موضوع رقابت در بخش مخابرات را جدی کرده است. 

به این بهانه نگاهی کردیم به معنای رقابت در بخش مخابرات؛ پله اول برای بررسی ابعاد و نمونه های این حوزه در ایران و جهان. 

زهرا مشرف جوادی



راه حل
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اینترنــت، سال هاست   بــا ورود 
تجارت رنــگ و بوی 
دیگری به خود گرفته اســت. مدیران و کارمندان 
شرکت ها نیز مدام در حال جا به جایی هستند و گاهی 
اوقات هماهنگ کردن جلسات کاری دشوار است. 
بعضی افراد نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی شــان 
نمی توانند در محل کار حضور داشته باشند و از راه 
دور کار می کنند. در این شرایط می توان برخی پیام ها 
را از راه هایی مانند ایمیل فرستاد اما طبیعی است که 
یکسری پیام ها را نمی توان این گونه منتقل کرد؛ چرا 
که بیان بعضی جمالت تنها با حضور فرد امکان پذیر 

است یا شاید به حضور سازنده او نیاز داشته باشید.
مکالمه ویدئویــی تا حد زیادی این مشــکل را 
برطرف کرده اســت. البته مکالمه ویدئویی پدیده 
جدیدی نیســت و بیش از 40 سال از تجاری سازی 
عمومی آن می گذرد. در سال های گذشته برقراری 
تمــاس و کنفرانس ویدئویی بــه امکانات فراوانی 
نیاز داشــت؛ در نبود تلفن های هوشمند و تبلت ها 
و لپ تاپ ها، از نمایشــگرهای بزرگ، پروژکتور، 
میکروفن و ســیم های فراوان بــرای وصل کردن 
وســایل به هم به استفاده می شــد که با پیشرفت 
فناوری ماجرا تغییر کرد. اما در کشــور ما به دلیل 
فراهم نبودن زیرســاخت های مورد نیاز، رشد این 
فناوری به کندی صورت گرفت. تا چند سال پیش 
که اینترنت پرســرعت رایج نبود، کاربران عادی 
از خدمات مکالمه ویدئویــی کاماًل بی بهره بودند. 
حال با فراگیر شدن اینترنت پرسرعت و پیشرفت 
فناوری های همــراه از جمله موبایل ها، دوربین ها و 
نرم افزارها و اپلیکیشــن ها، امکان برقراری تماس 

ویدئویی بدون مشکل فراهم شده است.
البته در اینجا منظور تنها تماس ویدئویی بر بستر 
اینترنت اســت. امکان برقراری تماس ویدئویی از 
طریق شبکه مخابراتی نســل های سوم و چهارم با 
استفاده از سیم کارت نیز وجود دارد که در کشور ما 

با محدودیت  مواجه شده است.

کاربرد
کاربرد مکالمــه ویدئویی به دو حوزه شــخصی و 
سازمانی تقسیم می شود. افراد عادی می توانند برای 
مکالمه های عادی خود از این سرویس استفاده کنند. 
نصب و راه اندازی برنامه های تماس ویدئویی بسیار 
راحت است؛ کافی اســت نرم افزار را روی موبایل، 

تبلت یا لپ تــاپ خود نصب کنید، یک حســاب 
کاربری بسازید و با شــخص مورد نظر به صورت 
تصویری تماس برقرار کنید. این سرویس ها برای 
کاربرد شــخصی معموالً رایگان هســتند و صدا و 

تصویر را با کیفیتی معمولی منتقل می کنند.
امــا برای کاربرد هــای ســازمانی اوضاع کمی 
متفاوت اســت. اکثر نرم افزارها همان ها هســتند 
ولی در قبال خدمات افزوده آنها هزینه ای دریافت 
می شــود. از جمله این خدمات می توان به تصویر و 
صدای باکیفیت، امــکان مکالمه تصویری گروهی 
با تعداد افراد زیاد، حــذف تبلیغات درون برنامه، 
امکانات مدیریتی، ارســال فایل با حجم باال، ارائه 
)Presentation( از راه دور و به اشــتراک گذاری 

تصویر دسکتاپ کامپیوتر اشاره کرد.
یکی از کاربرد های ســازمانی تماس تصویری، 
مصاحبه است. بســیاری از دانشگاه های خارجی و 
شرکت های بزرگ از این روش برای مصاحبه های 
خود اســتفاده می کنند. از عوامــل تاثیرگذار در 
مصاحبه، عملکرد روانی شــخص اســت که با این 
روش می توان تــا حدودی موارد روانشناســی را 

تشخیص داد.
همچنین می تــوان برای آمــوزش کارمندان و 
برگزاری دوره های آموزشــی تحصیلی و شــغلی 
مجازی از این سرویس اســتفاده کرد. با استفاده از 
مکالمه تصویری امکان برگزاری سریع و بی دردسر 
جلســات مدیریتی و بازاریابی نیــز وجود دارد، به 
طوری که گاهی اوقات از یک جلسه واقعی می تواند 
کارایی بیشتری داشته باشــد. برای مثال شخص 
برگزارکننده جلســه می تواند به هر شخص نوبت 
صحبت دهد تا در روند جلسه اختالل پیش نیاید و 
تصمیمات با سرعت بیشتری گرفته شوند. از دیگر 
کاربرد های تماس تصویــری، می توان به کنترل و 
بازرسی خط تولید کارخانه ها و ارتباط با کارمندان 

در حین کار از راه دور اشاره کرد.

 مزایا و معایب
تماس ویدئویی فواید بســیاری دارد که مهم ترین 
آنها، کاهش هزینه و خطرهای سفر و صرفه جویی 
در زمان اســت. با اســتفاده از خدمــات تماس 
تصویری، دیگر کســی برای حضور تاخیر نخواهد 
داشت و جلســات ضمن کوتاه بودن، تاثیرگذارتر 
خواهنــد بود. اثبات شــده اســت کنفرانس های 

ویدئویی بهره وری جلسه را افزایش می دهند چرا که 
ساختار منظم تری نسبت به جلسات فیزیکی دارند و 
امکان مدیریت افراد در آن وجود دارد. از معایب آن 
نیز می توان به عدم حضور فیزیکی افراد و هزینه بر 

بودن برای استفاده های سازمانی اشاره کرد.

 اپلیکیشن های مکالمه ویدئویی
 با  کاربرد شخصی

اپلیکیشن هایی که در ادامه آنها را معرفی می کنیم، 
تنها برای امور شــخصی قابل اســتفاده هستند و 
امکانات ویژه ای ارائه نمی دهند. ســادگی استفاده 
و برقــراری ســریع ارتبــاط از ویژگی هــای این 
اپلیکیشن هاست. در مورد کیفیت تصویر مکالمه نیز 
عوامل مختلفی تاثیرگذارند از جمله کیفیت دوربین 
موبایل یا وب کم کامپیوتر و ســرعت اینترنت. این 

اپلیکیشن ها رایگان هستند.
وایبر

وایبر اپلیکیشنی است که روی موبایل همه ما نصب 
شده اما اکثر افراد تنها به ارسال و دریافت پیام با آن 
اکتفا می کنند و کمتــر به قابلیت مکالمه تصویری 
آن توجه دارند. بــرای برقراری تماس تصویری، 
کافی است مخاطب مورد نظر را انتخاب و آیکون 
دوربین را لمس کنید. ســپس اپلیکیشن اقدام به 
تماس گیری می کند و اگر شخص مقابل آن را تایید 
کند، تماس برقرار می شود. پس از برقراری تماس 
ویدئویی می توانید هر زمــان که نیاز بود، در حین 
تماس بین دوربین اصلی و دوربین جلوی موبایل یا 
تبلت خود جابه جا شوید یا اینکه با استفاده از دکمه 
Transfer Call تماس را به کامپیوتر انتقال دهید. 
البته امکان برقراری تماس به صورت مســتقل از 
طریق کامپیوتر نیز امکان پذیر است. برای این کار 
به یک لپ تاپ یا کامپیوتری با وب کم و میکروفن 
نیاز دارید. اگر الزم بود با افراد بیشــتری صحبت 
کنید، وایبر از مکالمه تصویری گروهی تا 40 نفر به 
صورت همزمان پشتیبانی می کند.  نکته مثبت این 
اپلیکیشــن، کیفیت صدای بسیار خوب و سادگی 
 ،iOS ،اســتفاده از آن اســت. وایبر برای اندروید
ویندوز فون، بلک بــری 10، ویندوز و مک عرضه 

شده است.
تانگو

تانگو به خاطر ســادگی کاربری اش بین کاربران از 
محبوبیت باالیی برخوردار اســت. این اپلیکیشن 
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می تواند حتی با سرعت اینترنت پایین هم تماس را 
برقرار کنــد و همچنین مصرف ترافیک کمی دارد. 
بنابراین قــادر خواهید بود با اســتفاده از اینترنت 
سیم کارت نیز تماس ویدئویی برقرار کنید. تانگو از 
مکالمه ویدئویی گروهی تا 50 نفر پشتیبانی می کند 
و می توانید در حین مکالمه، برای طرف مقابل فایل 
بفرستید یا به انجام بازی های آنالین خود اپلیکیشن 
بپردازیــد. تانگو برای اندرویــد، iOS، بلک بری و 

ویندوز عرضه شده است.
فیس تایم

اپلیکیشن مکالمه تصویری اپل، فیس تایم نام دارد 
که برای iOS و مک عرضه شــده اســت. کاربری 
ساده این اپلیکیشــن مهم  ترین ویژگی آن به شمار 
می رود. برای استفاده از فیس تایم باید دارای حساب 
کاربری اپل باشید. بنابراین تنها با افرادی می توانید 
مکالمه تصویری داشته باشید که از محصوالت اپل 

استفاده می کنند. 
فیس بوک

سرویس مکالمه ویدئویی فیس بوک توسط اسکایپ 
پشتیبانی می شــود که نوید یک مکالمه باکیفیت و 
پایدار را می دهد. کافی اســت در پنجره چت، روی 
آیکون دوربین کلیک کنید تا تماس برقرار شود. در 
اپلیکیشن فیس بوک این کار فوراً انجام می شود اما 
اگر در مرورگر اینترنت با فیس بوک کار می کنید، 
باید نرم افــزار ویژه آن را نصب کنید که با برقراری 
اولین تماس، به صورت خودکار دریافت می شود. 
محدودیت مکالمه ویدئویی فیس بوک این اســت 
که تنها با یک کاربر می توانید تماس تصویری داشته 
باشــید و قادر به ارسال فایل هم نیستید. اپلیکیشن 
فیس بوک برای تمام سیستم  عامل ها عرضه شده 

است. 

گوگل هنگ اوت 
گوگل هنگ اوت امکان مکالمه تصویری را از طریق 
موبایل و کامپیوتر فراهم می کند. در این ســرویس 
گوگل، امکان ارســال عکس و گفت وگوی متنی در 
حین مکالمه نیز در نظر گرفته شــده اســت. برای 
کار کردن با این اپلیکیشن کافی است یک حساب 
کاربری گوگل )جی میل( داشته باشید که این مورد 
مزیت هنگ اوت به شــمار می رود؛ چرا که امروزه 
اکثر افراد از جی میل اســتفاده می کنند و نیازی به 
عضویت مجدد نخواهید داشت. سپس می توانید با 
استفاده از اپلیکیشن آن روی اندروید، iOS و ویندوز 
و مک، مکالمــه را برقرار کنید. تمــاس ویدئویی 
هنــگ اوت از مکالمه تصویــری گروهی تا 10 نفر 

به طور همزمان پشتیبانی می کند.

 اپلیکیشن های مکالمه ویدئویی
 با کاربرد سازمانی

اوُو
این نرم افزار برای کسب و کارهای کوچک مناسب 
است و ضمن ارائه سرویســی باکیفیت، هزینه ای 
ندارد. Oovoo به خاطر ســادگی کاربری و کیفیت 
صدا و تصویر بســیار مطلوبش معروف است. این 
شــرکت با اســتفاده از فناوری Superclear که 
توسط خودش توسعه داده شده، تصویر را به گونه ای 
پردازش می کند که نســبت به دیگــر نرم افزارها 
کیفیت بهتری دارد. خوبی این نرم افزار این است که 
می توانید با استفاده از حساب کاربری فیس بوک تان 
وارد شــوید و نیازی به عضویت مجدد نیســت. 
بنابراین دوستان فیس بوک نیز به لیست مخاطبان 
شما افزوده می شــوند و می توانید با آنها نیز تماس 
ویدئویی داشــته باشــید. Oovoo از چت در حین 

مکالمه نیز پشــتیبانی می کند. یکی از قابلیت های 
ارزشمند این نرم افزار، امکان ضبط مکالمه ویدئویی 
است. امکان برقراری مکالمه تصویری گروهی تا 12 
نفر همزمان نیز وجود دارد. تمامی خدمات یادشده 
به صورت رایگان در این نرم  افزار ارائه می شــوند و 
تنها سرویس پولی آن، تماس صوتی با خطوط تلفن 
و موبایل هاســت. واضح اســت که می توان از این 
نرم افزار برای مصارف شــخصی نیز استفاده کرد. 
Oovoo برای اندرویــد، iOS، ویندوز و مک عرضه 

شده است.
اسکایپ

اســکایپ نســبت به oovoo امکانات بیشتری 
در اختیــار کســب و کارها قرار می دهــد و برای 
شرکت های بزرگ تر نیز کاربرد دارد. این نرم افزار 
یکی از پایه گــذاران صنعت مکالمــه و کنفرانس 
ویدئویی محسوب می شــود و تعداد کاربران آن 
بالغ بر 700 میلیون نفر است. همین موضوع باعث 
شــده خدمات و امکانات آن به بهترین شکل ارائه 
شــوند. همچنین نرم افزار اسکایپ برای موبایل ها 
و تبلت ها، وینــدوز و مک و حتــی تلویزیون های 

هوشمند عرضه شده و در دسترس است.
شرکت اســکایپ اکنون به مایکروسافت تعلق 
دارد و برای اســتفاده از آن، باید حســاب کاربری 
اسکایپ یا مایکروسافت داشــته باشید. با استفاده 
از این نرم افزار، امکان برقراری تماس های صوتی با 
کاربران اسکایپ و خطوط تلفن و موبایل ها را دارید 
که دومی کمی هزینه دارد. این تماس ها می توانند به 

صورت یک به یک یا گروهی برقرار شوند.
مکالمه ویدئویی نیــز می تواند به صورت یک به 
یک یا گروهی انجام شــود. مکالمه های یک به یک 
رایگان هستند اما برای مکالمه های گروهی که عمده 
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کاربردشان برای کنفرانس هاســت، باید ماهیانه 
4/99 دالر پرداخت کنیــد. محدودیتی در تعداد 
افراد مکالمه گروهــی وجود ندارد. در حین مکالمه 
می توانید انــواع فایل ها، پیام های صوتی و پیام های 

ویدئویی را نیز ارسال کنید. 
 قابلیــت دیگری که اســکایپ ارائــه می دهد 
Group Screen Sharing نام دارد که با استفاده از 
آن می توانید تصویر نمایشگر کامپیوتر یا تبلت خود 
را با دیگر افراد در حین مکالمه ویدئویی به اشتراک 
 Online( بگذارید. این مورد برای داشتن ارائه برخط
presentation( بسیار کارآمد است. با استفاده از 
Skype Manager نیز قادر خواهید بود حســاب 
اســکایپ خود، مکالمه ها، افراد و میزان دسترسی 
آنها را تعیین و به صورت دوره ای، گزارش دریافت 

کنید.
سیسکو وب اکس

سیســکو شــرکتی پیشــرو در زمینه تجهیزات 
مخابراتی و شبکه است و راهکارهای سازمانی درجه 
یکی ارائه می دهد. برای شرکت های بزرگ و آنهایی 
که کنفرانس ها و جلسات زیادی برگزار می کنند، 
بدون شــک وب اکس برترین گزینه محســوب 
می شــود. خدمات وب اکس به سه دسته تقسیم 
 Training و Meetings، Event Center :می شود
Center. Meetings سرویس مکالمه و کنفرانس 
تصویری است که روی کامپیوترها و موبایل ها اجرا 
می شود. این سرویس به دو شکل رایگان و پولی ارائه 
می شــود که در حالت رایگان، برقراری تماس بین 
دو نفر با کیفیت تصویر معمولی و امکانات محدود 

صورت می گیرد.
با تهیه ســرویس ویژه، امکانــات بی نظیری به 
کنفرانس تصویری شما افزوده خواهد شد؛ از جمله 
مکالمه تصویری گروهــی با تعداد افراد نامحدود و 
مشــاهده هفت تصویر به صورت همزمان، ضبط 
کنفراس، به اشــتراک گذاری تصویر دســکتاپ 
و صــدا و تصویر HD. قابلیت منحصــر به فرد وب 

اکس، در اختیار گذاشــتن یک پورتال کامل شامل 
وایت بــورد و ابزار مجازی برای داشــتن یک ارائه 
بی نقص از راه دور اســت. هر یک از افراد نیز از این 
طریق می توانند نقش خود را در جلســه مشاهده 
کنند. همچنیــن می توانید با هماهنگــی، کنترل 
دســکتاپ افراد مورد نظــر را نیــز از راه دور بر 
عهده بگیرید و به کامپیوتر آنها دسترســی داشته 
باشید. تمامی جلســات و گفت وگو های شما قابل 
رمزگذاری هســتند و می توانید آنهــا را در فضای 
ابری ذخیره کنیــد. ویژگی دیگر این ســرویس، 
پشتیبانی 24ســاعته در تمام روزهای هفته است. 
ســرویس Meetings از 24 دالر ماهانــه برای 
مکالمه با بیش از هشــت نفر شــروع می شــود و 
سرویس های باالی 25 و 100 نفره آن به ترتیب 49 

و 89 دالر برای هر ماه قیمت دارند.
سرویس Event Center همان طور که از نامش 
پیداست، برای ســازماندهی برگزاری رویدادها و 
همایش ها به کار می رود. با استفاده از این سرویس 
قادر خواهید بود همایش های ویدئویی را با کیفیت 
تصویر بــاال برگزار کنید و از پنل ویــژه برای ارائه 
بهره مند شــوید. ارســال فایل  با حجم بــاال نیز از 
ویژگی های این ســرویس به شــمار می رود که با 

استفاده از فضای ابری سیسکو انجام می شود. 
قابلیت ویژه ســرویس Event Center، پورتال 
مدیریت آن اســت که امکانات کاملــی را برای 
سازماندهی رویدادتان از جمله ثبت، اطالع رسانی، 
مدیریت، ثبت نام و غیره در اختیار شما می گذارد. 
قیمــت Event Center از 99 دالر بــرای 100 
شرکت کننده شروع می شود و برای 500 و هزار نفر 

به ترتیب 379 و 479 دالر هزینه خواهد داشت.
سرویس دیگر سیسکو از مجموعه وب اکس که 
Traning Center نام دارد، برای برگزاری دوره ها 
و کالس های آمــوزش از راه دور به کار می رود. این 
سرویس مانند دو ســرویس قبلی کنفرانس های 
ویدئویــی و ابزار ارائــه آنالین را در اختیار شــما 
 Traning Center می گذارد. قابلیت ویژه ای کــه
ارائه می دهد، ابزار تدریس آن است. ابزار کنفرانس 
و ارائه ویدئویی با ابزار آموزشــی تلفیق شــده اند و 
امکاناتــی بی نظیر برای آمــوزش از راه دور فراهم 
کرده اند. با اســتفاده از این ابزار قــادر خواهید بود 
دانش آموزان را ثبت نام کنید، حضور و غیاب کنید، 
طرح درس تهیه کنید، از آنها سوال بپرسید و امتحان 
کتبی بگیرید و نمرات شان را درج کنید، زنگ تفریح 

بدهید و مدیریت کاملی بر کالس داشته باشید.
جیتسی

جیتسی ســرویس  کنفرانس  ویدئویی تحت وب 
را ارائه می دهد کــه به صورت کاماًل متن باز تحت 
جاوا طراحی شــده و با ویندوز، مــک و لینوکس 
ســازگار اســت. برای کار کردن با این نرم افزار 

نیازی به ســاختن حســاب کاربــری ندارید و 
اســتفاده از آن نیز کاماًل رایگان اســت. با جیتسی 
می توانیــد تماس های صوتــی، مکالمه تصویری 
و کنفرانس های ویدئویی گروهــی برگزار کنید. 
امکان به اشــتراک گذاری تصویر دســکتاپ و 
داشــتن ارائــه از راه دور نیز در آن وجــود دارد. 
همچنین تمامی محتوای تماس ها قابل رمزگذاری 
با امنیت باالســت. این نرم افزار به صورت افزونه 
،SIP، Google Talk، XMPP )Jabber(در 

 Facebook  )از طریق پروتکل XMPP(، پیام رسان 
MSN، یاهو مسنجر، AIM و ICQ قابل استفاده است. 
مهم ترین مزیت رقابتی جیتسی، رایگان و متن باز 
بودن آن است که عالوه بر کاهش هزینه ها، امکان 
شخصی ســازی امکانات آن را نیز فراهم می آورد. 
برای دریافت کدهای جیتســی به ســایت آن به 

آدرس jitsi.org مراجعه کنید.
انی میتینگ 

این نرم افــزار از نظر امکانات شــباهت هایی به 
ســرویس وب اکس سیســکو دارد، با این تفاوت 
که محدودتر اســت و قیمت مناسب تری دارد؛ و 
این مساله باعث می شــود برای کسب و کار های 
کوچکی که به دنبال ســرویس سطح باال هستند، 
مناسب باشد. Anymeeting سرویس های تماس 
تصویری خود را در ســه قالب ارائه می کند: ویدئو 

.)Webinar( کنفرانس، وب کنفرانس و وبینار
در ســرویس ویدئو کنفرانس رایــگان، امکان 
مکالمــه همزمان با بیش از چهار نفــر وجود دارد 
و تنها قابلیــت آن، امکان نت برداری با اســتفاده 
از خود نرم افزار اســت. ســرویس وب کنفرانس 
که در حقیقــت حالت تجاری ویدئــو کنفرانس 
محسوب می شــود و افراد بیشتری در آن شرکت 
می کنند، پولی است و ماهانه 18 دالر هزینه دارد. 
این سرویس برای تعداد افراد بیش از 25 نفر است 
و امکاناتی نظیر ارســال فایل، به اشتراک گذاری 
تصویر نمایشگر برای ارائه، ابزار ویژه ارائه آنالین، 
به اشتراک گذاری ویدئوهای یوتیوب، نت برداری 

و ضبط کنفرانس را دربر می گیرد.
اگر به دنبال برگزاری همایش آنالین هســتید، 
باید به ســراغ گزینه وبینار بروید که تلفیقی است 
از وب و ســمینار. کنفرانس ویدئویی با تعداد افراد 
 Anymeeting باال وبینار نام دارد. سرویس وبینار
که از بیش از 200 نفر به طور همزمان پشــتیبانی 
می کند، ماهیانه 78 دالر هزینه دارد. این سرویس 
عالوه بر موارد یادشــده در ســرویس های قبلی 
امکانات فراوانی از جمله تهیه فرم ثبت نام، تبلیغات 
در توئیتــر و فیس بوک، بلیت  فروشــی، مدیریت 
برند و درج لوگوی شــرکت در فرم ها و تبلیغات، 
نظرسنجی و امکان دریافت همزمان فایل ارائه ها در 

طول کنفرانس را فراهم می کند  
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جواهری در قصر
اگر جزو کســانی هستید که تاکنون سامسونگ را 
به خاطر بدنه پالستیکی اش سرزنش می کردید، 
این بــار نمی توانیــد کوچک تریــن انتقادی به 
جنس بدنه گوشی داشته باشید.  طراحی و جنس 
بدنه اس۶ یک ســر و گردن از تمام محصوالت 
سامسونگ باالتر اســت. بدنه به شدت باریک، و 
پشت گوشی با شیشــه تختی پوشیده شده است 
که به زیبایی می درخشــد. این بار همه چیز برای 
داشتن یک گوشی فوق العاده آماده است. درست 
است که اس۶ به شــدت شبیه گوشی هایی است 
که در باال از آنها نام بردیم، اما این باعث نمی شود 
فریفته زیبایی آن نشــوید. گوشــه های دستگاه 
که از جنس فلز ســاخته شــده، به خوبی تراش 
خورده اند و در تالقی گوریال گلس 4 که پشــت و 
روی گوشی را پوشانده و فریم فلزی، این دو بخش 
به بهترین شکل ترکیب شده اند. حتمًا ماجرای خم 
شــدن آی فون را به یاد دارید. سامسونگ برای 
جلوگیری از مشــکلی مشابه، از آلومینیوم ۶013 
استفاده کرده که  1/5 برابر محکم تر از آلومینیوم 
۶0۶3 به کاررفته در آی فون است. همچنین این 
نوع آلومینیوم 1/2 برابر نسبت به خش برداشتن 

مقاوم تر است. 
اس۶ نسبت به نســخه قبلی خود آن قدر بهبود 
یافته و اصالح شده که اگر از مشتریان سامسونگ 
باشید بی شک گوشی خود را به روز می کنید. یکی 

از تغییرات بزرگ اس۶ بهبود عملکرد حسگر اثر 
انگشت اســت. در نوت4 و اس5 برای شناسایی 
باید انگشــت خود را روی حسگر می کشیدید اما 
در اس۶ کافی است آن را روی حسگر قرار دهید. 
هرچند چنیــن کارکردی جدید نیســت و پیش 
از این در گوشــی های دیگر پیاده سازی شده اما 
تاثیر بســیار زیادی در عملکرد شما دارد. حسگر 
اثر انگشــت با وجود تغییرات مثبت ضعف های 
بســیاری دارد. نخســت اینکه برای فعال شدن 
آن ابتدا باید یک بار دکمه را فشــار دهید و سپس 
انگشــت خود را نگه دارید و منتظــر بمانید تا باز 
شــود. بنابراین باز کردن دو مرحله ای است. این 
انتظار بسیار بیش از حد تصور است و شاید حدود 
پنج ثانیه طول بکشــد. البته به شرطی که حسگر 
انگشت شما را به درســتی تشخیص دهد وگرنه 
باید همین فرآینــد را بارها و بارها تکرار کنید. در 
استفاده مداوم ما حســگر همچنان از دقت پایینی 
برخوردار بود. اگر این عملکرد را کنار شــیوه باز 
کردن قفل Mate بگذاریم که بدون فشردن دکمه 
پاور، قفل دســتگاه در کسری از ثانیه باز می شود، 

می توانید به تفاوت باالی کارایی پی ببرید. 
همانند حسگر گلکسی اس5، کاربران می توانند 
حداکثر تا پنج انگشــت برای حسگر اثر انگشت 
گلکســی اس۶  تعریف کنند. از دیگر ویژگی های 
 Samsung( »همراه این حســگر »سامسونگ پی
Pay( است. این ویژگی به کاربران اجازه می دهد 

خریدهای خود را بدون نیاز به وارد کردن رمز و با 
استفاده از حسگر اثر انگشت انجام دهند. همچنین 
می توانید یکی از انگشت های خود را به اپلیکیشنی 
خاص اختصاص دهید تا اگر قفل گوشــی را با آن 
باز کردید، اپلیکیشــن مورد نظرتان اجرا شــود. 
عالوه بر این می توان از سنســور بــرای ورود به 
وب ســایت های مختلف بهره برد. در این حالت 
نام کاربری و رمز عبور شــما به اثر انگشــت تان 
اختصاص داده می شود و با اثر انگشت می توان در 

وب سایت مورد نظر الگین کرد.

رقص رنگ و نور
نمایشــگر 5/1 اینچی QHD اس۶ یکی از بهترین 
نمونه های موجود اســت. وضوح تصویر اس۶  در 
 Full HD مقایسه با اس5 دو برابر شــده، یعنی از
به 2K ارتقا یافته اســت.  نمایشگر گلکسی اس۶  با 
تراکم پیکسلی 577 پرتراکم ترین گوشی هوشمند 
جهان است و نسبت به تراکم اس5 که 432 بود، 
پیشرفت چشمگیری داشــته. اگر جزو آن دسته 
افرادی هستید که رنگ های غیرواقعی نمایشگر 
اس۶ را نمی پســندید، می توانیــد از قســمت 
 ،Screen mode تنظیمات گوشــی در بخــش
 Adaptive display حالت های مختلفی نظیــر
را برای تنظیم خودکار اشــباع و تیزی رنگ ها، یا 

Basic را برای حالت ابتدایی و ساده به کار برید. 
تعــداد پیکســل ها در گلکســی اس۶ چهار 

چرا ششمین کهکشان سامسونگ متفاوت تر از همیشه است 

طوطی انقالبی

امیرحسین حسینی پژوه

این یک انقالب اســت؛ نه یک انقالب فناورانه بلکــه یک جهش داخلی که بیش 
از آنکه نمود بیرونی داشــته باشــد برای خود سامســونگ ارزشــمند اســت. این 
نخســتین باری است که سامسونگ دســت از مهندسی صرف برداشته و سعی 
کــرده محصولی تولید کنــد که عالوه بر کارکــرد خوب زیبایی چشــمگیری هم 
داشــته باشــد. در حقیقت سامســونگ هرچند دیر اما باالخره به بلوغ خالقیت 
و درک قابــل لمس از زیبایی رســیده اســت. مهم نیســت گلکســی اس۶  به ظن 
برخــی برداشــتی از آی فون اســت کــه اگــر بخواهیم موشــکافانه بررســی کنیم 
بیشــتر بــه زد3 می ماند تا آی فون؛ مهم این اســت که محصولی که سامســونگ 
خلــق کرده هــر چقدر هم در شــکل فاقد نوآوری باشــد اما در مجمــوع به همراه 
المان هــای دیگــر تجربه کاربــری خاصی به شــما می دهد و  به راحتــی قانع تان 
می کنــد تــا اس۵ خــود را کنــار بگذاریــد و پاورچیــن پاورچیــن بــه ســراغ اس۶ 
برویــد. گلکســی اس۶ ششــمین پرچمــدار خانــواده  اس سامســونگ در روز 
دهم اســفندماه ســال 1393 طی جریان  همایش MWC شــهر بارســلون اســپانیا 

رونمایی شد.

محصول ماه
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برابر آی فون ۶ اپل اســت. شــدت روشــنایی 
 (NIT) صفحه نمایش گلکسی اس۶ به ۶00 نیت
می رسد، این به معنی تصویر واضح و خوانا در زیر 
نور خورشید است. رنگ مشکی همچون همیشه 
بسیار عمیق و رنگ سفید نیز کاماًل روشن و حقیقی 
دیده می شــود که در نتیجه با کنتراســتی عالی 

مواجه هستیم.
ابعاد گلکســی اس۶ نســبت به گلکسی اس5 
تغییر بسیار زیادی نداشــته اما با ضخامت ۶/8 
میلی متری، باریک تر و کمی ســبک تر از نســل 
قبلی خود اســت. اس۶ برخــالف اس5 درگاه 
کارت حافظه  MicroSD ندارد. گلکســی اس۶ 
سامســونگ اولین پرچمدار این شرکت است که 
از شیار کارت حافظه خارجی پشتیبانی نمی کند. 
سامســونگ حتی زمانی که گــوگل امکان انتقال 
اپلیکیشــن ها به SD Card را غیرفعال کرد، از این 
قابلیت پشــتیبانی می کرد. سامســونگ در این 
دســتگاه از حافظــه UFS 2.0 انحصاری خودش 
استفاده کرده که نســبت به eMMC 5.0موجود 
در نســل قبلی پرچمداران تا 2/7 برابر عملکرد 
ســریع تری دارد. شــاید دلیل حــذف درگاه 
کارت حافظه این باشــد که سامسونگ خواسته 
کاربران ایــن تغییر را به خوبی احســاس کنند. 
پس اگــر فایل های حجیمی را روی گوشــی خود 
نگــه می دارید و معموالً احتیــاج به حجم زیادی 
دارید، باید نسخه مناسب خود را بخرید. گلکسی 
اس۶ در سه نســخه 32، ۶4 و 128 گیگابایتی به 

فروش می رســد که امکان اضافــه کردن کارت 
حافظــه خارجی وجود ندارد ولــی اس5 در مدل 
32 گیگابایتی با پشتیبانی از شیار کارت حافظه به 

فروش می رسد.
بدنــه اس۶ دیگر مانند اس5 ضــد آب و گرد 
و غبار نیســت. سامســونگ این بار زیبایی را به 
امکانات ترجیح داده و شــاید با خــود فکر کرده 
کمتر کسی در شــرایط عجیب پررطوبت و گرد 
و غبار قرار می گیرد کــه بخواهد این ویژگی را در 
گوشی بگنجاند. گلکسی اس5  نخستین پرچمدار 
شــرکت سامســونگ بود که موفق به کســب 
گواهینامه  IP67 )مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد 

و غبار( شده بود. 
روی لبه  سمت راست گلکسی اس۶، کلید های 
روشــن/خاموش و درگاه ســیم کارت )نانــو 
ســیم کارت( تعبیه شــده اســت. کلید روشن و 
خاموش اس۶ در مقایسه با کلید مشابه در اس5، 
در مــکان پایین تری قرار گرفتــه و راحت تر در 

دسترس است. 

ابر گوشی
 اس۶  نخســتین پرچمدار سامســونگ است که 
در معماری ســخت افزاری آن تنها از چیپ های 
ســاخت خود این شــرکت یعنــی »اگزینوس« 
اســتفاده شــده. اس۶ به چیــپ 14 نانومتری 
اگزینــوس 7420 مجهز شــده کــه روی آن 
دو پردازنــده  چهارهســته ای  A53 و A57 بــا 
سرعت های 2/5 و 2/1 گیگاهرتز، در کنار یک رم 
ســه گیگابایتی قرار گرفته اند. این بدان معناست 
که دیگر خبری از مدل »اســنپ دراگون« در این 
محصول نخواهد بود. این چیــپ  عملکرد خوبی 
دارد. نتایــج بنچ مارک AnTuTu نشــان می دهد 
گلکســی اس۶ در زمان معرفی بهترین عملکرد 
را در میان تمام گوشــی های اندرویدی داشته و 
با امتیاز 50 هزار باالتر از ســایرین ایستاده است. 
بنابراین طبق معمول با خرید این گوشــی حداقل 
تا دو ســال می توانید از سنگین ترین نرم افزارها و 
بازی ها لذت ببرید و مطمئن باشــید گوشی تان از 
پس اجرای آنها برمی آید. از نظر ســخت افزاری 
قطعًا گلکسی اس۶ در مقایســه با گلکسی اس5  
با پردازنده چهارهســته ای اسنپ دراگون 801 و 

دو گیگابایت رم عملکردی به مراتب بهتر دارد.
این برای نخســتین بار اســت که سامسونگ 
قابلیت تعویض باتری را از پرچمداران خود حذف 
کرده اســت. در عوض دو راهکار شــارژ بی سیم 
و شارژ ســریع )Fast Charging( را در گلکسی 
اس۶ به کار برده تا بتواند بخشــی از نگرانی های 
کاربران را کاهش دهد.  باتری 2550 میلی آمپر 
ســاعتی غیرقابل تعویض با توجه به نمایشــگر 

QHD در مقایســه بــا باتــری 2800 میلی آمپر 
ساعتی گلکسی اس5 عملکرد متوسطی دارد. طبق 
اطالعاتی که در دفترچــه راهنما آمده، زمانی که 
صفحه  نمایش گوشی روشــن باشد، ویژگی شارژ 
سریع قابل اســتفاده نخواهد بود. به همین دلیل 
اگر می خواهید این ویژگی را به کار برید باید چند 
دقیقه ای گوشــی را رها کنید تا با آرامش شــارژ 
شود. از سوی دیگر در صورتی که از قابلیت شارژ 
بی سیم استفاده کنید، آنتن دهی دستگاه تضعیف 

خواهد شد.
البته چیپ 14 نانومتــری به کار رفته در اس۶ 
هم با مصرف کمش می تواند به عمر شارژ باتری 
گوشی کمک کند. حالت های Power saving و 
Ultra power saving که پیش از این در گلکسی 
اس5 و نوت4 وجود داشت، در گلکسی اس۶ نیز 
به  چشم می خورد. با فعال کردن حالت »اولترا پاور 
سیوینگ«، نمایشــگر اس۶ به رنگ خاکستری 
درخواهد آمد و اکثر امکانات کاربردی دســتگاه 
غیرفعال می شــود تا از این طریق، شارژ بیشتری 
در اختیــار کاربر قرار گیرد. روش مشــابه دیگر 
فعال کردن قابلیــت Grayscale اســت که با 
رابط کاربری کهکشــانی شما به رنگ خاکستری 
درمی آید. تفاوت ایــن قابلیت با حالت اولترا پاور 
سیوینگ در این اســت که هیچ محدودیتی )در 
اســتفاده  برنامه ها( در حالت Grayscale برای 

کاربران وجود نخواهد داشت.

دوربین
دوربیــن اصلی ایــن دســتگاه از حســگر 1۶ 
مگاپیکســلی IMX240 ساخت شــرکت سونی 
استفاده می کند که پیش از این در گلکسی نوت4 
به کار برده شــده بــود. اما دهانــه  دیافراگم لنز 
دوربین اس۶  در مقایســه با نــوت4، عریض تر 
شــده و بهf/1.9  رسیده اســت. بنابراین توانایی 
لنز دوربین اس۶ در جذب نور بیشــتر اســت و 
می توانید عکس های روشن و باکیفیتی در شرایط 
نوری ضعیف ثبت کنید. با وجود پردازشــی که 
دوربین گلکسی اس۶ روی عکس های گرفته شده 
انجام می دهد، به  ســختی می تــوان نویزی روی 
تصاویر مشــاهده کرد. برای اجرای سریع برنامه  
دوربین این گوشی کافی است دو بار کلید »هوم« 
را فشار دهید. این میان بر در حالت قفل نمایشگر 
هم کار می کند. اگر هم این میان بر به نظرتان مفید 
نبود می توانیــد آن را از بخش تنظیمات دوربین 
غیرفعال کنیــد. در مورد دوربین گوشــی های 
 هوشمند باید به این نکته توجه کرد که همه چیز به 
سنسور مورد استفاده مرتبط نیست و پردازشگر 
تصویر، الگوریتم های بهبود کیفیت و لنز دوربین 
نیز نقش تاثیرگــذاری در نتیجــه  نهایی دارند. 

کیفیت صفحه نمایش مثل همیشه بهبود چشمگیری داشته است
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سامسونگ با در نظر گرفتن این موضوع گلکسی 
S6 را به یک گوشــی ایده آل برای تصویربرداری 

در محیط های کم نور و پرنور تبدیل کرده است.
در مقایســه با اس5 هر دو گوشــی به سنسور 
دوربین 1۶ مگاپیکســلی مجهز شــده اند ولی در 
عمل به نظر می رســد دوربین گلکسی اس۶ در 
بین محصوالت مشــابه به ویژه در شرایط کم نور 
عملکرد بسیار خوبی دارد. دوربین گلکسی اس۶ 
می تواند نسبت به نســل قبلی خود تا 40 درصد 

بیشتر نور را جذب کند.
در برنامــه  دوربین این گوشــی در یک طرف 
گزینه های تنظیمات، وضعیــت فالش دوربین، 
تایمر، وضعیــت HDR و افکت وجــود دارد. در 
طرف مقابــل، گزینه های کلید شــاتر دوربین، 
فیلمبرداری، مد، تغییر وضعیت دوربین و گالری 
تصاویر به چشــم می خورد. در منــو Mode این 
 Selective و Pro و Auto برنامه گزینه هایی چون
focous  قرار گرفته است. با ویژگی آخر می توانید 
در ابتدا بــدون دغدغه عکــس بگیرید و بعد در 
فرصتی دیگر روی اجسام دور و نزدیک فوکوس 
را تغییر دهیــد. همچنیــن می توانید حالت های 
بیشتری را از برنامه  Galaxy Apps دانلود کنید. 
فیلمبرداری در این گوشــی دو رویکرد متفاوت 
دارد یــا با کیفیت 2160p و ســرعت 30 فریم بر 
ثانیه فیلمبرداری کنید یا کیفیت  1080 پیکسل و  
سرعت ۶0 فریم بر ثانیه را انتخاب کنید. قابلیت 
صحنه آهســته )Slow motion( به شما امکان 
می دهد فیلم هایی با کیفیت اچ دی با سرعت 120 

فریم بر ثانیه ثبت کنید. 

قابلیت عکســبرداری پیشرفته با نام »Pro« در 
پرچمداران قبلی وجود نداشت. Pro به شما اجازه 
می دهــد ویژگی هایی مانند میزان رنگ ســفید، 
تصحیح نوردهی، فاصله ســنجی، ایزو و فوکوس 
را تغییر دهید اما قابلیت  مهم دیگری که شــاید 
متوجه آن  نشده اید، این اســت که می توانید هر 
زمان به تعدادی از تنظیمات خاص نیاز داشــتید، 
گزینــه Custom را انتخــاب و تنظیمــات را به 

صورت خودکار بارگذاری کنید.
اگر قباًل در ثبت تصاویر سلفی همیشه به سختی 
دکمه عکس گرفتن را فشــار می دادید و در این 
حین دســت تان به دکمه های دیگر هم برخورد 
می کرد و تصویر با لرزش همراه می شد، حاال دیگر 
آن را تجربه نخواهید کرد. کافی اســت انگشت 
خود را روی سنســور ســنجش ضربان قلب که 
در زیر فلش ال ای دی قــرار گرفته بگذارید تا به 

آسانی عکس سلفی ثبت کنید.
یکــی دیگــر از قابلیت های کابــردی جدید 
Tracking AF است که با استفاده از آن می توانید 
فوکوس را روی اشیای در حال حرکت قفل کنید تا 
دوربین به تعقیب شــیء مورد نظر بپردازد. برای 
فعال کردن این قابلیت کافی است به قسمت منو 
تنظیمات مربــوط به برنامه دوربیــن مراجعه و 

قابلیت Tracking AF را فعال کنید.
در این گوشــی ها می توانید برای ساعاتی از روز 
تنظیمــات خاصی را ذخیره کنید تــا هر بار که در 
آن زمان قصد عکسبرداری داشــتید، بدون نیاز 
به تنظیم مجدد به کار خــود بپردازید. همین طور 
می توانید انگشــت خود را روی قسمت خاصی از 
عکس نگه دارید تا قاب AF/AE ظاهر شود، در این 
حالت گزینه هــای فوکوس و نوردهی قفل خواهند 
شــد. اگر به قفل همزمان هر دو گزینه نوردهی و 
فوکوس نیــاز ندارید، کافی اســت آنها را تفکیک 
کنید. همانند مورد پیش تنها کافی اســت انگشت 
خود را چند ثانیه روی قســمتی که قصد دارید در 
فوکوس قرار گیرد، نگه دارید تا فریم AF/AE نمایان 
شود. حال به راحتی می توانید این قاب را به بخشی 
که در نظر دارید، ببریــد. بنابراین نقطه فوکوس 
در قســمتی که برای اولین  بار قفل شــده بود، قرار 
می گیرد اما میزان  نوردهی نسبت به مکانی که قاب 

را جابه جا کرده اید، تغییر خواهد کرد.

جراحی ناقص
سیستم عامل مورد استفاده در اس۶  نسخه پنجم 
اندروید است اما سامســونگ در اینجا دست به 
یک جراحی ناشیانه زده. اندروید و رابط تاچ ویزی 
که روی اس۶ نصب اســت نسبت به نسخه قبل 
تفاوت ها و بهبودهای بسیاری داشته اما جز ظاهر 
هیچ بویی از طراحی متریال نبرده است و بسیار با 

تفکر جاری بر اللی پــاپ تفاوت دارد. برنامه های 
اصلی گوشــی ماننــد دفترچه تلفــن و پیامک با 
اینکه ظاهرشــان تخت شــده اما حتی از سوایپ 
هم پشــتیبانی نمی کنند و به احتمال زیاد حداقل 
یک بار هنگامی که انگشــت خود را برای رفتن به 
صفحه کناری روی یکی از مخاطبان می کشید، به 
اشتباه با او تماس خواهید گرفت. بخش اعالنات 
نیز برخالف نســخه اصلی اندروید که طی چند 
مرحله باز می شــود و به نوعی هر بخش مثل یک 
کارت روی بخش قبلی است، یکدست ساده بوده و 
مانند نسخه های پیشین فرمان های اصلی در باال و 

نوتیفیکیشن ها در زیر آن لیست شده است. 
سامســونگ در این نســخه تاچ ویز را بسیار 
ســاده تر کرده و تــا جایی که توانســته از تعداد 
برنامه ها کاســته اســت. در این نســخه دیگر 
خبری از منو های تــو در تو و ســردرگم کننده، 
انیمیشن های ســنگین، بخش های رنگ و وارنگ 
و حتی اپلیکیشن های زیاد نیست. هنگامی که در 
صفحه خانه هســتید با کشیدن انگشت به سمت 
چپ نمونه ای اختصاصی از اپلیکیشن فلیپ بورد 
باز می شود که عناوین خبری مهم را با ظاهری زیبا 
و البته کاربردی نمایش می دهد. اما در صورتی که 
به آن عالقه و حتی نیاز نداریــد، می توانید با نگه 
 داشتن انگشت روی قسمت خالی  صفحه نمایش 
و برداشــتن تیک باالی قاب فلیپ بــورد، آن را 
غیرفعال سازید. انیمیشن های این نسخه تاچ ویز 
نه تنها آزاردهنده نیســت، بلکه حتی کاربر را به 

رابط کاربری برداشت ناقصی از متریال دیزاین گوگل است

پشت گوشی با شیشه ضدخش پوشیده شده است
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استفاده بیشــتر از این گوشــی  هوشمند ترغیب 
می کند. می توانید تم گوشی را تغییر دهید و ظاهر 

رابط کاربری را بیش از پیش متفاوت کنید. 
قابلیــت چند پنجره ای مثل همیشــه عالی کار 
می کند. برای اســتفاده از ایــن قابلیت می توان 
با کلیک کــردن روی Recent Apps لیســت 
اپلیکیشــن های اخیــر را گشــود و آنهایی را که 
آیکــون Multi Window در گوشه  شــان دیده 
می شــود، انتخاب کرد. با کلیک کردن روی این 
آیکون اپلیکیشن مورد نظر نیمی از صفحه  نمایش 
را اشــغال می کنــد و می تــوان نیم دیگــر را به 
اپلیکیشــن دیگری اختصاص داد. روش مشابه 
دیگر  اســتفاده از Pop-up View است. قابلیت 
پاپ آپ ایــن امکان را فراهم می کنــد که اندازه 
پنجره برنامه هــا را تغییر دهیــد؛ در این حالت 
می توانید چندیــن برنامــه را در صفحه  نمایش 
گوشی هوشمند خود در کنار یکدیگر قرار دهید و 
به همین ترتیب به آسانی بین آنها جابه جا شوید. 
اگر مایل به استفاده از این قابلیت هستید، انگشت 
خود را در گوشــه صفحه برنامه ها قرار دهید و به 

صورت ضربدری بکشید.
 S Health  دســتخوش تغییــرات ظاهری 
شــده و جلوه   بصری آن به طــور کامل متحول 
شــده اســت. در S Health عالوه بــر کالری 
سوزانده شــده یــا ضربــان قلــب، گام های 
برداشته شده و مسافت طی شده را نیز مشاهده 
می کنید کــه می توانید آمار آنهــا را در قالب 
نمودارهــای مختلــف ببینیــد. سامســونگ 
در ایــن گوشــی بــرای نخســتین بــار روی 

مایکروســافت حساب باز کرده است. در اس۶ 
به جای دراپ پاکس یا درایو گوگل، اپلیکیشــن 
وان درایو نصب شده و وان نوت و اسکایپ نیز به 
صورت پیش فرض نصب هستند. پس از خرید 
این گوشی سامســونگ 100 گیگابایت فضای 
ذخیره سازی وان درایو را رایگان در اختیارتان 
می گذارد. شــاید این روش و فضــای رایگان 
وان درایو مشکل فضای ذخیره سازی کم و عدم 
امکان اســتفاده از مموری کارت در این گوشی 

را برطرف سازد.
در صورتی که دوست دارید برخی از محتویات 
گوشی خود را از دید دیگران مخفی کنید، سنسور 
اثر انگشــت با قابلیت Private Mode در اختیار 
شــما قرار دارد. برای فعال  کــردن این قابلیت 
 کافی است به قســمت تنظیمات بروید و گزینه 
 Private mode را بیابید و Privacy and safety
را فعال کنید. با اســتفاده از این قابلیت می توانید 
محتوای موجود در دســتگاه شــامل عکس ها، 
ویدئوها، موسیقی، تاریخچه وب و مواردی از این 

قبیل را از دسترس دیگران دور نگه دارید.
اگر در وضعیتی قرار گرفتید که دستگاه کاًل هیچ 
عکس العملی نســبت به ورودی ها نداشت و حتی 
کلید روشــن و خاموش هم کار نمی کرد، در این 
شــرایط می توانید از گزینه ریست سخت افزاری 
اســتفاده کنید. در گلکســی اس۶  تنها با گرفتن 
کلید خاموش و روشن به مدت هفت ثانیه، گوشی 
دوباره راه اندازی می شود و امکان استفاده مجدد 

مانند قبل فراهم می آید.
در بسیاری از گوشــی های هوشمند آیکون ها 

به حالت Grid مرتب شده است، امکان خوبی که 
در اس۶ دارید این اســت که به راحتی می توانید 
تعداد آیکون های موجــود در هر ردیف را تغییر 
دهید. به همین منظور گزینه های چهار در چهار، 
چهار در پنج یا چهار در شــش در دسترس قرار 
گرفته اســت؛ می توانیــد آنهــا را امتحان کنید 
و ترکیــب مورد نظــر خــود را برگزینید. برای 
اســتفاده از این قابلیت باید روی قسمتی خالی از 
صفحه  نمایش، انگشــت خود را کمی نگه دارید 
تا وارد حالت ویرایش شــوید، سپس در قسمت 
ســمت چپ گزینه تغییر تعداد آیکون ها در هر 

ردیف را انتخاب کنید.
قابلیــت جدیــد Smart Manager از دیگر 
مواردی اســت که به تازگی در این گوشی اضافه 
شــده اســت. با این برنامه می توانید رم، فضای 
ذخیره ســازی داخلی و باتــری را بهتر مدیریت 
کنیــد و حتی وجــود ویروس را نیز در دســتگاه 

هوشمند مورد بررسی قرار دهید. 
قابلیــت Donwload Booster پیــش از این 
در گوشی گلکســی اس5 نیز وجود داشت و حال 
در گوشــی های گلکســی اس۶ و اس۶ اج هم به 
کار گرفته شده اســت. این قابلیت به شما امکان 
می دهد فایل هایی با حجم بیشتر از 30 مگابایت را 
با ترکیب و بهینه سازی ارتباطات وای فای و نسل 

چهارم خیلی سریع تر دانلود کنید.
یکی دیگــر از ویژگی های امنیتــی خوب این 
گوشی ارسال پیام های اضطراری برای افراد قابل 
اعتماد اســت. با سه مرتبه فشــردن سریع کلید 
خاموش و روشــن می توانید در شــرایط خاص و 

حسگر اثر انگشت  بهتر از قبل شده اما در مقابل رقبایش همچنان ضعیف است
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اضطراری یک پیــام تقاضای کمک به مخاطبی از 
پیش تعیین شده ارســال کنید. برای فعال  کردن 
 Privacy این قابلیت از منو تنظیمات بــه گزینه
 Send SOS رجوع کنیــد و گزینه and Safety

message را فعال سازید.
یکی دیگــر از قابلیت های حالــت اضطراری 
Emergency Mode اســت؛ این قابلیت در واقع 
یک رابط کاربری خاص و کاربردی است که رنگ 
صفحه  نمایش دستگاه را سیاه و سفید خواهد کرد. 
همچنین استفاده از برنامه ها را محدود و ارتباطات 
وای فــای و اینترنــت همــراه را در زمان های 
غیرضروری قطــع می کند تا مصــرف باتری را 
 Emergency بهینه تر ســازد. جهت فعال  کردن
Mode کافی اســت کلید خاموش و روشن را نگه 

دارید و گزینه مربوط را انتخاب و فعال کنید.
با رفتن بــه بخــش Accessibility و انتخاب 
گزینــه hearing می توانیــد از طریــق قابلیت 
flash notification تعیین کنید که در صورت 
دریافت اعالن فلش دوربین شــروع به چشمک 
زدن کند تــا از این طریق هیچ مــورد مهمی را از 

دست ندهید. 
 در ایــن گوشــی قابلیتی تعبیه شــده که با آن 
می توانید مدت زمانی را که طول می کشــد یک 
ویجت یــا آیکون پس از فشــردن، قابل جابه جا 
کردن شــود، تغییر دهیــد. بنابرایــن اگر جزو 
کاربرانی هستید که معموالً به تغییر ترکیب رابط 
کاربری یا کپی  کــردن متن ها اقدام می کنید، باید 
این مقدار را کاهــش دهید. برای تنظیم این مورد 
به Dexterity and interaction بروید و گزینه 

press and hold delay را تغییر دهید. 
در صورتی که یک هشــدار مهم را روی گوشی 
 Notification خود از دست  داده  باشید، قابلیت
Reminder  این امــکان را فراهــم می کند تا با 
تنظیم زمانی مشــخص، چراغ نمایشگر هشدار، 
شــما را از هشــدارها یا تماس های ازدست رفته 
مطلع ســازد. به همین منظور بــرای فعال  کردن 
 این قابلیت کافی اســت به مسیر تنظیمات رجوع 
و گزینه Accessibility را انتخاب کنید و سپس 
گزینــه Notification Reminder را فعــال 

سازید.
گلکسی اس۶ دســتگاهی اســت که می توان 
مدت ها به آن خیره شــد و از تراش های ظریف 
و زیبایــی چشــمگیرش لــذت بــرد. امکانات 
ســخت افزاری در نهایــت خود قــرار دارد و تا 
مدت ها یاری تان می کند. از طرف دیگر دوربین 
گوشی شــما را از خرید دوربین حرفه ای بی نیاز 
می کند. این بار برخالف ســری پیش می توانید با 
اطمینان کامل دست به خرید اس۶ بزنید حتی اگر 

اس5 درون جیب تان است  

مشخصات گلکسی اس۶ 

یک سیم کارتهتعداد سیم کارت
سایز نانو )8.8 × 12.3 میلی متر( قطع سیم کارت

۶.8 × 70.5 × 143.4 میلی مترابعاد
138 گرموزن

فلز و شیشه جنس بدنه
Exynos 7420 Chipset چیپ ست

Quad-core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A57 CPU پردازنده  مرکزی

2.1 & 1.5 گیگاهرتزفرکانس پردازنده  مرکزی
Mali-T760 پردازنده گرافیکی

Super AMOLED تکنولوژی صفحه نمایش

5.1 اینچاندازه صفحه نمایش اصلی
Quad HD 2560 × 1440 رزولوشن صفحه نمایش اصلی

577 پیکسل بر اینچتراکم پیکسلی صفحه نمایش
1۶ میلیون رنگ تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی

صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمانقابلیت های صفحه نمایش
  (Multi-Touch Input   Method) - صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش 

 Corning Gorilla Glass 4

327۶8 مگابایتحافظه داخلی
 RAM 3072 مگابایت )قابلیت نصب کارت حافظه(حافظه
4G توضیحات LTE Cat6 300/50 Mbps

 Wi-Fi توضیحات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
 GPS توضیحات A-GPS . GLONASS

نسخه 4.1 همراه با A2DP و apt-X نسخه بلوتوث 
NFC

 USB نسخه USB Host ،2.0  نسخه Micro USB

1۶.0 مگاپیکسل کیفیت دوربین
5312 × 2988 اندازه تصاویر

قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 21۶0p با سرعت 30 فریم بر ثانیه توضیحات فیلم
LED نوع فالش 

فوکوس لمسی )touch focus( قابلیت عکاســی و فیلمبرداری Auto HDR مجهز به سایر قابلیت های دوربین
) Face Detection ( ردیاب خودکار چهره و لبخند

Geo-( قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکس ها و فیلم های گرفته شــده روی آنها
 )Tagging

دوربین جلویی 5 مگاپیکســلی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیــت FullHD1080P و با توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی
سرعت 30 فریم بر ثانیه 

Android 5.0 Lollipop سیستم عامل 

 حسگر Proximity )مجاورت( برای خاموش شــدن خودکار صفحه نمایش هنگامی حسگرها
که کاربر گوشــی را به گوش خــود نزدیک می کند )Proximity Sensor(  /  حســگر 
 Accelerometer Sensor For UI ( شتاب ســنج برای چرخش خودکار رابط کاربری
Auto-Rotate(  /  حسگر ژیروسکوپ )Gyro Sensor(  /  حسگر نوری برای تنظیم نور 
  ) Barometer ( حسگر فشارسنج /    ) Light Sensor ( صفحه نمایش مطابق با نور محیط

/ حسگر ضربان قلب )Heart Rate(  / حسگر اثر انگشت  /  فرمان صوتی/   
2550 میلی آمپر ساعتظرفیت باتری
قابلیت شارژ به صورت بی سیم )Wireless charging(سایر قابلیت ها

ANT پشتیبانی از
دارای SNS به صورت یکپارچه

 Active noise cancellation ( میکروفن داخلی با فیلتر جلوگیری از صداهای مزاحم
)with dedicated mic
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به نام مؤسسه پرسش )پویندگان راز ستاره شمال(، برگه آن را همراه برگه درخواست اشتراک به نشانی ماهنامه نمابر کنید یا از طریق وب سایت 

ماهنامه به آدرس www.peivast.com اقدام نمایید.

فرم اشتراک

اشتراک 12 شماره اشتراک 6 شماره
1.200.000 ریال هزینه مجله 600.000 ریال هزینه مجله
رایگان هزینه ارسال تهران رایگان هزینه ارسال تهران

برای دریافت ماهنامه درشهرستان، با شماره 09199990454 تماس گرفته یا از طریق سایت نشریه اقدام نمایید

 مدت اشتراک:

 پست پیشتاز/ عادی:

 نشانی:

 کد پستی:

ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی و فرهنگی

میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، شماره 13
15 85 93 67 11
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www.peivast.com     

info@peivast.com
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
محمودیان، پویا  مهر،  ایمانی  مهدی  بحری،  باقر  منصوری،  عبدالحمید  داننده،  آزاده   

شاهین طبری، حسام آرمندهی   شهرام شکوری  محمد گرکانی نژاد، 
احمد مرآت نیا   یونجی ماسودا  یوگنی لئوف، پیتر های ،مهدی مقصودنیا ، 
بری باخنهایمر، گریگور فروند،ایوان میسنر، ماری بارا، مارال تاباکا ، جس آرونز و 
برگزیده ای از مقاالت نشریات اد تک تایمز ، فوربز، ونچر بیت، لرنیننگ فرست

عروسک قرمزپوش

N
ubia Z5S m

ini :صول ماه
مح 22

پرونده ویژه برای 
فناوری آموزشی

 خرید اینترنتی 
اسفند 1393    مارس 2015    دوره جدید    شماره 22   146 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

حباب93
سالی که برای فناوری بیشتر از امید، آرزو داشت

در باشگاه مدیران پیوست چه گذشت
دوساالنه »یک روز ، یک مدیر«

اردیبهشت 1394    می 2015    دوره جدید    شماره 23   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

پرونده ویژه برای 
کنگره جهانی موبایل

اخالق در فضای مجازی

همان همیشگی

23

بانوشتارها و گفتارهایی از:
ــعود  ــری، مس ــر بح ــرخ وگل م ــوادی  باقر،گل ــن ج ــو، محس ــز نجف پورآقابیگل  عزی
اســکویی لر  محمــد گرگانی نــژاد، حســین کاخکــی، مرتضــی یوســفی، علیرضــا طلــوع  

 میــک رایــت، لــورا روزنفیلــد، اینگریــد الندن،جفــری ون کمــپ، مانفــرد 
دوفرایــز  اختصاصــی  گــزارش ازکنگــره جهانی موبایــل و برگزیــده ای از مقاالت 
نشــریات دنکســت وب، ورج، ســی نت، ســی ان ان، سی ان بی ســی، 

ــزی ــی آر و مک کین اچ ب

بررسی تاثیرات
 توافق هسته ای بر بخش 

ارتباطات و فناوری اطالعات 

پایان 
0 1سال 
تنهایی

یک روح
در دو بدن
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بهمن 1393    فوریه 2015    دوره جدید    شماره 21   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

پرونده ویژه برای 
        سونی 

 دولت   الکترونیکی 
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همان همیشگی

 Sam
sung G

alaxy N
ote 4 :صول ماه

مح 21

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 عبدالحمیــد منصــوری  محمــد مهدی عطوفی, حســین گلســتانی فر, مهــدی مهدوی  
  صابر فیضی, ســعید ســاالریان, محمد حســین بهرامی, علیرضا نعمت الهی , مهدی هاشــمی

 محمدگرکانی نــژاد، علــی اصغــر توفیــق  نوربــرت وینــر    اختصاصــی  رودیگــر اودنبــاخ، 
جــورو اوســاوا، اریــک ساســون، راجــر چنــگ، ماریکــو یاســو، ریچــی 
مــورای، جــف وارد بایلــی و الکســاندرا ســاموئل و برگزیــده ای از مقاالت 
نشــریات وال اســتریت ژورنــال، بیزینــس ویــک، رویتــرز، دویچــه وله، 

کریسشــن ســایز مانیتــور، ســی نــت و اچ بــی آر

لشگرکشی مدیرانه
پرونده ای برای »یکصد مدیر« صا ایران که صاحب نبض ارتباطات کشور شدند
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
  مسعود داوري نژاد  عبدالمجید ریاضی، سیدابوطالب نجفی، فرهاد فائز، نوش آفرین مومن واقفی، 

مهران محرمیان، محمدعلی سلطانپور، رامین میرعالی خانی، غالمرضا صدری
  فرانک رازقی اسکویی، علیرضا طلوع  هربرت شیلر  رابرت بالدوین
کریســتوفر هــارس، چارلــی روز،کریســتوفر لیــن، دانیــل تردیمن، دیویــد وود 
ــال، دنکســت وب  ــاالت نشــریات وال اســتریت جورن ــده ای از مق و برگزی

ســی بــی اس،گاردیــن، دیجیتــال ترنــدز، انــدرو کوتــس، ســی نــت

پهلوانان نمی بازند
جدال بر سر قدرت در فضای مجازی ایران تا کجا پیش خواهد رفت

آبان 1393    نوامبر 2014    دوره جدید    شماره 18   146 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

18

پرونده ویژه برای 
پهپــــــــــاد

 پول الکترونیکی 

گنجینه پارسی

س سخنگو
صول ماه: اطل

مح
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
 فریــدون قاســم زاده، مهــدی فقیهــی، علیرضا عرفانــی، روح اهلل نــوری،   اختصاصی  پروفســور 
 راینــر تــوم    احمــد بیــد آبــادی، وحیــد نجفــی، ســعید افشــارزاده، محمدرضــا امامــی

ــرور  ــدل، س ــان مع ــینی، ساس ــاءاهلل حس ــی، ماش ــب عل ــین مح  حس
شــیدایی    اختصاصــی  دیویــد لیــون  فیــل ســایمون، ادی ماکــوچ، تــام فالور، 
راس برانــدام، کویــن دام  و لــری کیمــر و برگزیــده ای از مقــاالت نشــریات 
گیــگاکام، نیوزویــک، ورج، فوربــز، اینــک، هافینگتــون پســت  و اچ بــی آر

طالی 
گمشده 
فناوری

چگونه فناوری اطالعات باعث
 توسعه اقتصاد کالن می شود

امید برای بقا

A
SU

S N
صول ماه:550
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دی 1393    ژانویه 2015    دوره جدید    شماره 20   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

20

پرونده ویژه برای 
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگیجمع سپاری 
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بانوشتارها و 
گفتارهایی از:
 مهدی عبقری، 
رضا سمیع زاده، 
علیرضا پورنقشبند  
علیرضا کوسه لر، مهدی 
حیدری،حسن بیگی، حمید ناطقی 
 علی اصغر انصاری، عباس احمدی، 
رضا فخرعطار، حجت جاهد  دانا هاراوی  
الیسون شانتل، جوردن نووت، رابرت مک میالن، 
الین مک نالتی، سیمون بیسون و جی بارنت و 

برگزیده ای از مقاالت نشریات 
بیزینس اینسایدر، آی دی جی 
کانکت، ونچور بیت، وایرد، زدنت 
و دیتا کانامی 

آخرین وسوسه
آقایجابز

مناقشه نمایندگی اپل
 در ایران ادامه دارد

Sony X
peria Z3 :صول ماه

مح

آذر 1393    دسامبر 2014    دوره جدید    شماره 19   138 صفحه     قیمت 10000 تومان

پرونده ویژه برای 
یادگیری ماشین

 گواهی الکترونیکی 

19

ملکه برفی







پیوست جهان

تمهیدات جدید فیس بوک برای حفظ حریم شخصی  اولویت فقط با کاربر102

هراس شرکت های برق از باتری های تسال الون ماسک به سراغ خانه ها می رود105

تاریخ بیومتریک چگونه ورق خورده است  از انسان های نخستین تا تاچ آی دی109

هویت موبایل و پوشیدنی ها هویت خود را می پوشید124

گفت وگویی با برین گریزر درباره زندگی حرفه ای  زیبایی یک ذهن کنجکاو128

 اعتمادی که خاکستری نیست135 ضدخاطرات- قسمت بیست و چهارم



شماره 24  خرداد 1394    

جهان نما

102

جهان نما

نکتــه که فیس بوک امــکان عرضه این 
پســت ها، اعالم حضــور، موقعیت 
مکانی و عالیق  دوستان در برنامه های شخص 
 ثالث را به کاربرانش می داد همواره مشــکوک 
به نظر می رسیده اســت. اگرچه این قابلیت به 
توســعه دهندگان امکان نوشتن محصوالت 
سفارشــی و شــخصی زیادی می دهــد، اما 
نگرانی هــای حریــم خصوصی موجب شــد 
فیس بوک در سال 2014 اعالم کند سرویس 
API داده های دوستان )Friends data API( را 
متوقف خواهد کرد. اکنون زمان این تغییر فرا 
رســیده و این API به همراه چند تغییر دیگر در 
سی ام آوریل متوقف می شود. در اواخر آوریل 
گذشته، شــرکت فیس بوک روزنامه نگاران 
سان فرانسیســکو را جمع کرد تا درباره پشت 
 پــرده این تغییرات حرف هایــی بزند. بر طبق 
این تغییرات کلیه برنامه هایی که از 20 آوریل 
به این طرف نوشته شــده اند، از سیستم جدید 
پیروی می کنند؛ توســعه دهندگان جدید باید 
بر اساس API به روزشــده فیس بوک برنامه 
بنویســند یا در غیــر این صورت از توســعه 
برنامه هایشــان در فیس بــوک جلوگیری به 

عمل می آید.
فرصت های شغلی فیوژن با توجه به تغییرات 

API متوقف می شوند
برخی کاربران این تغییر را به منزله بازگشت 
کنترل داده ها به صاحبان آنها می دانند و آن را 
نکته ای مثبت به شــمار می آورند و معتقدند از 
این پس هر کس سرنوشت داده هایش را تحت 

اختیار دارد. 
فیس بوک از زمان اعالن این تغییرات بیش 
از پنج هــزار برنامه محبوب را بررســی کرده 
و درباره تغییرات ناشــی از این به روزرســانی 
بازخوردهایی به توســعه دهندگان ارائه داده 
است. هدف از انجام این کار نیز حداقل رساندن 

تاثیرات بر کاربران بوده است.
ســیمون کراس )Simon Cross( از اعضای 
فیس بوک از قول زاکربــرگ می گوید یکی از 
شعارهای جدید فیس بوک »اولویت با کاربر« 
اســت چه »اگر کاربران با فیس بوک احساس 
راحتی نکننــد، هیچ پلتفرم و بــه تبع آن هیچ 

توسعه دهنده ای نخواهیم داشت«.

فیس بــوک بــرای اطالع رســانی درباره 
سیاســت های جدیدش، مطالعه ای گسترده 
و فرد به فرد انجــام داده و از اعضایش درباره 
حریم خصوصی و کار با فیس بوک ســواالتی 
پرســیده اســت. ســرانجام نتیجه گرفته به 
منظور تضمین سالمت بلندمدت اکوسیستم، 
می بایســت کاربران در حوزه حریم خصوصی 
به فیس بوک اعتماد کافی داشته باشند. کراس 
می گوید:»وقتی کاربران به فیس بوک اعتماد 
کنند، شادتر هســتند و از ســرویس هایمان 
استفاده بیشتر می کنند. این همان چیزی است 

که به دنبال آن هستیم.«
از ســوی دیگر برخــی توســعه دهندگان 
مجبورند شــیوه عملکرد برنامه شان را به کل 
تغییر دهند یا آن را متوقف کنند. به عنوان نمونه 
 )Job Fusion( برنامه فرصت های شغلی فیوژن
از اطالعات محل کار اعضای فیس بوک برای 
توصیه موقعیت های شــغلی جدید اســتفاده 
می کرد. این برنامه نظر به سیاست های جدید 
فیس بوک محکــوم به توقف اســت. از دیگر 
برنامه هــای متاثر از این تصمیــم می توان به 
و   CareerSonar, Jobs With Friends

adzuna Connect اشاره کرد.
فیس بوک همزمان با اعمال این تغییرات از 
کلیه برنامه ها خواســته خود را با سیستم ورود 
جدیدش ســازگار کنند؛ سیســتمی که نحوه 
دسترسی اطالعات توسط توسعه دهندگان را به 
خود اعضا واگذار می کند. در گذشته اطالعات و 
مجوزهای کاربران در دو صفحه بزرگ نمایش 
داده می شــد که یکی مخصوص اطالعات کلی 
فرد و دیگری مخصــوص داده هایی بود که در 

دسترس توسعه دهندگان قرار می گرفت.
اکنون توسعه دهندگان مجبورند در صفحه 
 Edit the info « ورود یک لینک با برچســب
you provide« اضافه کنند و چک لیســتی از 
داده های فرد را بــه او نمایش دهند. این داده ها 
شامل الیک، لیست دوســتان، آدرس ایمیل و 

توانایی ارسال فیدهاست. 
نکته آخر اینکه فیس بوک اکنون یک بخش 
Login Review به سرویس خود افزوده و تیمی 
از کارمندانش را موظف به ایجاد ممیزی هایی 
در استفاده از اطالعات کاربران کرده است. تیم 

Login Review تاکنون بیش از 40 هزار برنامه 
را مورد بازبینی قرار داده  و مجوزهای جدیدی 
ایجاد کرده اند تا توسعه دهندگان نتوانند بیش 
از اطالعات مورد نیازشــان از کاربران چیزی 
بگیرند. فیس بوک ادعا می کند اکنون برنامه ها 
به اندازه 50 درصد، کمتر از مجوزهای قبلی را 

در اختیار دارند.
با این حســاب تاریخ ســی ام آوریل برای 
کاربران چــه معنایــی دارد؟ در برخی موارد 
عماًل هیچ تغییری حس نمی شود. برنامه هایی 
که به مجوزهای بیش از حد نیازی نداشــته اند 
مطابق قبل عمل می  کنند و کاربر نیازی به ورود 
مجدد به آنها ندارد. چنانچه توســعه دهنده ای 
به مجوزهای بیشــتر نیاز داشته باشد از کاربر 
درخواســت ورود دوباره می کنــد و گاهی هم 
پیام های خطا نمایش می دهد. برخی برنامه ها 

هم به کل از بین می روند.
برنامه ها مجبــور نیســتند داده هایی را که 
تاکنون اســتخراج شــده اند، حذف کنند. اگر 
کسی داده های شــما را به برنامه ای داده باشد، 
این برنامه همچنان از آنها بهره می گیرد. لیکن 
اگر از توســعه دهنده ای بخواهید داده هایتان 
را حذف کند، مجبور به انجام این کار اســت. 
 App البته هر کاربر می تواند با رجوع به بخش
Privacy Settings مجوزهــای ناموجه را از 

برنامه ها حذف کند.
این تغییرات به طور عمده اعتماد کاربران به 
پلتفرم و شــبکه اجتماعی فیس بوک را افزایش 
می دهــد؛ اعتمادی که پیــش از این به دالیل 
مختلف و با توجه بــه نقض حریم خصوصی به 
پایین ترین حد خود رسیده بود. کراس می گوید 
نرخ تعداد افرادی که وارد فیس بوک شده اند 
11 درصد افزایش یافته و این بیانگر آن اســت 
که »مردم بیشــتری با فیس بوک احســاس 

راحتی می کنند«.
فیس بــوک هرگــز در زمینــه اولویــت 
دادن کاربران نســبت به توســعه دهندگان 
و تبلیغ کنندگان عقب نشــینی نکرده اســت. 
این شــرکت در گذشــته بارها تــالش کرده 
فیدهــای کاربــران را از اســپم دور کند و از 
درخواســت تبلیغ کنندگان بــرای تصاحب 
داده های افراد تا جــای ممکن خودداری کرده 
اســت. این شــبکه  اجتماعی به خوبی می داند 
در صــورت کاهش تعداد اعضــا، نه تنها خود 
شبکه بلکه توسعه دهندگان برنامه ها هم ضرر 
خواهند کرد؛ و هرچند شــاید بســیاری از این 
توســعه دهندگان از تغییــرات اخیر ناراضی 
باشند، فیس بوک سعی کرده تا جای ممکن به 

آنها هشدار دهد  

تمهیدات جدید فیس بوک برای حفظ حریم شخصی کاربران

اولویت فقط با کاربر

منبع: تک کرانچ جاش کنستاین
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پیش الون ماســک مدیرعامل چندی 
شرکت تسال اعالم کرد شرکت 
او در چند ماه آینده اقدام به تولید باتری های ثابت 
برای تامین انرژی خانگی می کند. به نظر می رسید 
این یک پروژه جنبی برای کســی است که هرگز 
ســراغ پروژه های جنبی نمی رود. اما در مجموع 
باید این اقدام را حرکتی هوشــمندانه دانســت و 
آن را در راســتای جاه طلبی های آقای ماسک در 

نظر گرفت.
برای درک چرایی این موضوع نه به تسال بلکه 
به شــرکت سوالرســیتی )SolarCity( نگاهی 
می اندازیم؛ ریاســت این مجموعه را ماسک بر 
 Lyndon( عهده دارد و پسرعموی او لیندن رایو
Rive( آن را اداره می کند. سوالرسیتی پنل های 
انــرژی روی بام های مســکونی نصب می کند و 
هزینه های انرژی کمتر گرفتــه و انرژی اضافی 
را به شــرکت های محلی می فروشــد. این یک 
مــدل فوق العاده موفقیت آمیز بوده اســت. این 
شرکت که در سال 2006 راه اندازی شد، اکنون 
168 هــزار مشــتری دارد و 39 درصد از بازار 
انرژی خورشــیدی مســکونی را تحت کنترل 

گرفته است.
با توجه به گســترش سیســتم های مالی مثل 
سوالرســیتی، یارانه های دولتی و کاهش سریع 
قیمت هــای فوتوولتائیک، انرژی خورشــیدی 
رشد سریعی به خود گرفته اســت. در عین حال 
همزمان با این رشد سریع جنبه های منفی انرژی 
خورشــیدی نیز بیش از پیش آشــکار شده اند. 
مسلم اینکه، خورشــید همواره برای تامین انرژی 
شما حضور ندارد و برعکس گاهی می درخشد که 
ممکن است به انرژی نیازی نداشته باشید. مورد 
اول برای مصرف کننده که در ســاعات تاریک به 
انرژی نیاز دارد، مشکل ســاز است. مورد دوم هم 
مساله ای برای شبکه اســت که باید جایی برای 
تخلیه این انرژی اضافی بیابد. وقتی ســوالرهای 
سیســتم زیاد باشــند ایجاد تعادل در کل شبکه 

مساله ساز می شود.
این دلیلی است بر اینکه کالیفرنیا به عنوان یکی 
از ایالت های پیشــرو در انــرژی  تجدیدپذیر، از 
سیستم های ذخیره ســازی 1/3 گیگاوات تا سال 
2020 خبر می دهــد. مادامی که ایالت های دیگر 
از سیســتم های انرژی نوین مثل خورشــید و باد 

استفاده می کنند، می بایســت نگاهی هم به حال 
نصب ذخیره ســازهای انرژی داشته باشند؛ این 
امر می تواند زمینه ســازی برای بازار باتری های 

تسال باشد.
ایــن موضــوع بخشــی از برنامه شــرکت 
گیگافکتــوری )Gigafactory( بــوده اســت. 
ماســک و رایو طی رویدادی که در سال گذشته 
در نیویورک برگزار شد اعالم کردند باتری های 
سوالرســیتی با ذخیره ســازهای پنج تا 10 ساله 
عرضه می شــود و هزینه این سیســتم ها بسیار 
کمتــر از گاز طبیعی خواهد بود. ایــن باتری ها را 
گیگافکتوری که مقر اصلی آن در نوادا است، تولید 
می کند. هنگامی که خط تولید این کارخانه شروع 
به کار کند، تقاضای زیاد بابت ذخیره سازی انرژی 
بنیان اقتصادی قدرتمندی برای این شرکت ایجاد 

خواهد کرد. آقای اســتروبل )Straubel( مدیر 
فناوری شرکت تســال معتقد است بازار باتری ها 
ســریع تر از خودروها رشد می کند و 30 درصد از 
محصوالت گیگافکتــوری به خودروها اختصاص 

می یابد.
سوالرســیتی در واقع کارش را با فروشگاه های 
بزرگ که برای اوج مصــرف مجبور به پرداخت 
بیشتر هستند، شروع کرده است. باتری های تسال 
به این مجموعه هــا امکان می دهد در زمانی که به 
انرژی نیاز ندارنــد، آن را ذخیره  کنند و در مواقع 
اوج مصرف با کاهــش 20 تا 30 درصدی هزینه 

دوباره این انرژی ذخیره شده را به کار گیرند. 
ویل کراون )Will Craven( از مدیران اجرایی 
پــروژه می گوید سوالرســیتی در حــال حاضر 
پــروژه ارائه باتری به 500 خانــه در کالیفرنیا را 

هراس شرکت های برق از باتری های تسال

الون ماسک به سراغ خانه ها می رود

جاش دزیزا

جهان نما

الون ماسک با ورود به حوزه تولید باتری های خانگی افق تازه ای برای شرکت تسال ترسیم می کند که زیاد به مذاق شرکت های تولید و توزیع نیرو خوشایند نیست
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جهان نما

کلید زده اســت. در این پــروژه از باتری های 10 
کیلووات ســاعت تسال اســتفاده خواهد شد؛ این 
باتر ی ها می توانند یک خانه متوســط را تا دو روز 

بی نیاز از انرژی کنند.
پنل های خورشــیدی ارزان همراه با باتری های 
قوی موجبات نگرانی شــرکت های تهیه و توزیع 
برق را فراهم کرده اند. موسسه الکتریکی ادیسون 
)Edison Electric Institute( در سال 2013 با 
انتشار گزارشی از شــکل گیری این تهدید سخن 
گفته بود. در این گــزارش آمده:»می توان روزی 
را تصور کرد که فناوری ذخیره ســازی انرژی یا 
میکروتوربین ها به شــبکه های برق اختصاصی و 
مســتقلی برای مشتریان تبدیل شــوند.« به نظر 
می رسد شرکت های برق ناگهان خود را در رقابت 

با مشتریان می بینند.
این شــرکت ها هنــوز وارد مســاله خانه های 
مسکونی نشده اند در درجه اول به دلیل آنکه افراد 
می توانند انرژی اضافی را بــا قیمت های زیاد به 

شرکت های برق بازگردانند. اما این موضوع هم 
به شرکت های برق صدمه می زند و برخی از آنها 
سعی در کاهش نرخ انرژی بازگشتی داشته اند. در 
صورتی که این قیمت ها توســط شرکت های برق 
کمتر شوند و در عین حال باتری ها به اندازه کافی 
ارزان، این احتمال وجود دارد که مشتریان به کل 
از شبکه های برق جدا شــوند. شرکت ها با ایجاد 
رقابت با مشــتریان باعث می شــوند باتری های 
ذخیره ســاز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر 
باشند و شرایط برای ایجاد شبکه های توزیع شده 

را ساده تر کنند. 
برخی معتقدند شــرکت های برق هراســی از 
ماجرا ندارند، اما ممکن اســت تغییــر و تحولی 
اساســی در خود بدهند و به شبکه های توزیع شده 
به جای شبکه های متمرکز قبلی نزدیک تر شوند. 
چنین سیستمی برای تعادل به باتری ها و توان زیاد 
در مواقع اوج مصرف نیــاز دارد و این دقیقًا همان 
کاری است که سوالرسیتی در پی انجامش است. 

در ماه آوریل گذشــته مدیر فناوری سوالرسیتی 
نوشــت این شــرکت هیچ عالقه ای به نامتمرکز 
کردن شــبکه های برق ندارد. به گفته او:»وقتی 
باتری ها در بســتر شبکه بهینه شــوند هزینه را 
هم برای شــرکت برق و هم برای مصرف کننده 
کاهش می دهند.« او می افزاید شــرکت های برق 
برای هدایت این میزان الکتریســیته در بهترین 
موقعیت قرار دارند. در همان زمان مدیر فناوری 
تسال نیز اعالم کرد که این شرکت با سازمان های 
بــرق همکاری هایــی دارد:»نیــاز بلندمدت به 
ذخیره ســازی انرژی به شــدت زیاد اســت. ما 
تالش های زیــادی در این عرصــه کرده ایم و با 
شــرکت ها و ارائه کنندگان انرژی گفت وگوهایی 

داشته ایم.«
یکی دیگر از پتانســیل های درخشــان برای 
شــرکت های برق خود تسالست. در صورتی که 
تعداد خودروهای الکتریکی افزایش یابند، تقاضا 

برای انرژی هم بیشتر می شود  

  چرا تسال سراغ باتری های خانگی رفت 

الون ماسک )Elon Musk( مدیرعامل شرکت تسال به تازگی در استودیو طراحی این 
شرکت در هارتون کالیفرنیا از پروژه باتری سازی Powerwall پرده برداشت. شرکت 
تسال موتورز در پی گسترش کسب  و کار خود فراتر از وسایل نقلیه الکتریکی، قرار است 
 Tesla( »باتری هایی برای مصارف خانگی و تجاری تحت عنوان جدید »تســال انرژی

Energy( تولید کند. 
یکی از دالیل این تصمیم این اســت که این شرکت در حال حاضر برای وسایل نقلیه 
باتری می ســازد و در نتیجه با گسترش این کسب  و کار می تواند نتایج و سود اقتصادی 
بیشــتری دریافت کند. دلیل دیگر اینکه، با افزایش استفاده از انرژی خورشیدی بازار 
ذخیره ســازی با رشــد افزونی مواجه خواهد شد. تســال برای موفقیت در مجموعه 
پنج میلیــارد دالری جدیدش در نوادا باید کســب  و کار وســایل الکتریکی و انرژی 

خورشیدی اش را رونق ببخشد.
الون ماســک درباره این پروژه می گوید:»مشکل اصلی استفاده از انرژی خورشیدی 
این است که خورشید در آسمان شــب نمی درخشد. ما باید کاری کنیم که این انرژی 

روزانه برای استفاده در شب ذخیره شود.«
امروزه تعداد زیادی از شــرکت ها باتری هایشــان را با پنل های خورشیدی تولید 
می کنند )از آن جمله می توان به شرکت سوالر پاور اشاره کرد(. هرچند در حال حاضر 
فقط یک دهم درصد از خانه های ایاالت متحده از پنل های خورشیدی قابل ذخیره بهره 

می گیرند، این میزان در سال 2018 به سه درصد خواهد رسید. 
باتری های مسکونی تســال با عنوان »پاور وال« )Powerwall( در چند ماه آینده در 
دو اندازه مختلف عرضه می شــوند؛ یکی از این باتری ها با توان هفت کیلووات ساعت 
سه هزار دالر قیمت دارد و باتری بزرگ تر با 10 کیلووات توان با قیمت 3500 دالر به 
فروش می رسد. باتری بزرگ تر می تواند انرژی یک خانه مسکونی متوسط را به اندازه 
یک روز تمام تامین کند. هنوز درباره هزینــه پیکربندی و نصب این باتری ها اطالعی 

در دست نیست.
شرکت تسال انتظار دارد مشــتریان اولیه اش عمدتًا شرکت هایی تجاری باشند که 
در طول روز نرخ متغیر مصرف دارند. این مشــتریان می توانند با استقرار یک سیستم 
ذخیره الکتریکی در زمان اوج تقاضا هزینه های انرژی شان را به حداقل ممکن برسانند.

بازار انرژی های مسکونی در آینده به توانایی خرید و فروش و رگوالتوری انرژی های 
خورشیدی بستگی دارد. سیســتم هزینه های مصرف انرژی خورشیدی اکنون در 43 
ایالت اجرا می شود. جن استاین )Jay Stein( مشاور و تحلیلگر امور انرژی معتقد است 
مادامی که این سیستم ادامه یابد، مشــتریان نیاز کمی به خرید ذخیره سازهای انرژی 
دارند؛ چه می توانند نیروی اضافی خورشیدی شــان را به فروش برسانند به جای اینکه 
نســبت به ذخیره آن اقدام کنند. به باور او:»خرید سیستم های ذخیره ساز هیچ حاصل 

مالی ای برای افراد ندارد.«
با این حال به نظر می رســد ذخیره سازی انرژی مسکون در ســال های آینده به مساله 
مهم تری تبدیل شود. سیستم های خورشــیدی مسکونی و تجاری مزیت بسیار بیشتری 
در مقایســه با ســرویس برق خواهند داشــت و بنا بر آمار کارخانه نوادای تســال به نام 
»گیگافکتوری« توان تولید 35 گیگاوات ساعت انرژی ساالنه دارد و این به اندازه کلیه تعداد 

باتری های لیتیومی است که در سال 2013 توسط سازندگان باتری تولید شده است. 
ســرمایه گذاری بزرگ روی پروژه و بازاری نامشخص کمی مخاطره آمیز می نماید 
اما تسال مدعی اســت این کارخانه جدید تا ســال 2016 هزینه باتری ها را به اندازی 
30 درصد کاهش می دهد. احتماالً چالش اصلی تســال ارضــای تقاضاهای خروجی 
دارندگان این سیســتم ها خواهد بود. این کارخانه تا ســال 2020 قادر است برای نیم  
میلیون وســیله نقلیه باتری تولید کند. سال گذشته شرکت تسال 20 هزار وسیله نقلیه 

الکتریکی فروخت .
منبع: تکنولوژی ریویو

فیل مک کنا

منبع: ورج

به دنبال 30 هزار گیگاوات ساعت
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پرونده ای برای  فناوری بیومتریک و تاثیرات  آن بر کاربردهای فناوری

ما منحصر به فرد ها

پرونده

حیران مانده بودم که مســئول کنترل پاسپورت اماراتی  با آن من 
لهجه ویژه اش چه می گوید. فقط به آن ســمت ســالن بزرگ 
فرودگاه اشــاره می کرد و مــی گفت »آی اســکان!«  خالصه من و بقیه 
ایرانی های توی صف همگی رفتیم به آن سمت. آنجا پیوستیم به هندی ها، 
پاکستانی ها و بنگالدشــی های منتظر در صفی  طوالنی تر. سال ها پیش 
بود.  قبل از آن هم به دوبی ســفر کرده بودم اما اولین بار بود که با اســکن 
عنبیه IRIS   برای مســافران مواجه می شــدم. از برخورندگی موضوع 
که بگذریم )چون برای همه ملیت ها انجام نمی شــد!( اما همان جا یادم 
انداخت که فناوری بیومتریک چقدر کاربردی می شــود. چند سال قبل 
از آن وقتی روی موضوع تز دکترای خود کار می کردم با کاربردی دیگر 
 از این فناوری آشنا شده بودم. شناســایی افراد از طریقه راه رفتن شان یا

gait recognition روشی است که به کمک تکنیک های هوش مصنوعی 
می توان هویت هر شــخص را از روی طریقه منحصربه فرد راه رفتنش 
که به کمک نرم افزارهای هوشــمند قابل فرموله شدن و بازیابی است، 
شناسایی کرد. اگر زمانی فقط اثر انگشت مالک تمایز افراد از یکدیگر بود 
امروز با پیشرفته تر شده تکنیک های نرم افزاری در کنار ابزار های سخت 

افزاری مدرن ســنجش، دیگر صدای حرف زدن، ریتم ضربان 
قلب،شکل هندسی دســت و الگوی راه رفتن اشخاص هم به این 
مجموعه از منحصر به فردهای هویتی افراد اضافه شــده است. 
آی فون با تکنیک تاچ آی دی کاربران را از شــر وارد کردن هر 
باره رمز عبور خالص کرد ه اســت و فوجیتسو هم موبایلی روانه 
بازار خواهد کرد که از روی عنبیه چشم این کار را  انجام می دهد. 
گویی مسابقه ای شــروع شده برای حذف رمز عبور. اگر جان دو 
در قاتل زنجیره ای فیلم هفت )ســون - با بازی کوین اسپیسی( 
پوست نوک انگشتانش را کنده بود تا شناسایی نشود، و اگر امروزه 
هکر ها بتوانند با زوم کردن روی  دست شخصیت های سیاسی یا 
مشهور در عکس هایشان با تکنیک هایی، اثر انگشت آنها را هک 
کنند، این ســوال پیش می آید که باالخره رمز عبور بهتر است یا 
بیومتریک. رمز عبور را می توان تغییر داد اما عنبیه و اثر انگشت 
را چطور؟  به هر حال آینــده کاربردی این فناوری و چالش های 
پیش رویش را شاید بتوان فعاًل در فیلم های علمی تخیلی دید و 

امیدوار شد، و شاید هم ترسید  
حمیدرضا نیکدل
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پرونده

امــروزه فناوری بیومتریک از مرز تشــخیص اثر 
انگشت بســیار فراتر رفته و روش های گوناگونی 

را دربر می گیرد.

انواع روش های بیومتری
تطبیق دی ان ای

بیومتری شــیمیایی: شناســایی فرد با استفاده از 
تحلیل بخش هایی از دی ان ای
گوش

بیومتری بصری، شناسایی فرد با استفاده از شکل 
گوش

چشم ها - شناسایی عنبیه
بیومتری بصری استفاده از خصوصیات موجود در 

عنبیه برای شناسایی فرد
چشم ها - شناسایی شبکیه

بیومتری بصری اســتفاده از الگوهای رگ پشــت 
چشم برای شناسایی

شناسایی چهره
بیومتری بصری تحلیــل خصوصیات یا الگوهای 
چهره برای تشــخیص هویت یا شناسایی هویت 
فرد. اغلب سیســتم های شناســایی چهــره یا از 
چهره های ویژه یــا تحلیــل خصوصیات محلی 

استفاده می کنند. 
شناسایی اثر انگشت

بیومتــری بصــری اســتفاده از برآمدگی هــا و 
فرورفتگی هــای نوک انگشــت انســان برای 

شناسایی فرد

شناسایی هندسه انگشت
بیومتــری بصری/فضایی اســتفاه از هندســه 

سه بعدی انگشت برای تعیین هویت
راه رفتن

بیومتری رفتاری اســتفاده از سبک راه رفتن یا قدم 
زدن افراد برای تعیین هویت

شناسایی هندسه دست
بیومتری بصری/فضایی اســتفاده از خصوصیات 
هندسی دست مانند طول انگشتان و عرض دست 

برای شناسایی فرد
بو

بیومتری بویایی استفاده از بوی فرد
شناسایی امضا

بیومتری بصری/رفتاری تایید هویت فرد بر اساس 
تحلیل سبک دســت خط در یک امضای خاص. دو 
نوع اصلی از تایید هویت بر اساس امضای دیجیتالی 
و دست نویس وجود دارد: اســتاتیک و دینامیک. 
استاتیک عموماً مقایسه ای بصری بین یک امضای 
اسکن شده و یک امضای اسکن شده دیگر، یا مقایسه 
یک امضای اسکن شده با یک امضای جوهری است. 
فناوری بررســی دو امضای اسکن شده با استفاده از 
الگوریتم های پیشــرفته وجود دارد. با فراهم شدن 
جمع آوری اطالعات حرکتــی در کنار مختصات 
X, Y,T و P از ابزار امضا، روش دینامیکی محبوبیت 
بیشــتری پیدا کرده اســت. این داده ها را می توان 
در دادگاه و با اســتفاده از ابزارهای بررسی قانونی 
دیجیتال، یا جهت ایجاد یــک چارچوب بیومتری 

استفاده کرد که برای تایید هویت امضاکننده چه در 
زمان امضا چه بعدها قابل کاربرد خواهد بود.

شناسایی تایپ
بیومتــری رفتــاری اســتفاده از خصوصیــات 

منحصربه فرد روش تایپ فرد برای تایید هویت او
شناسایی رگ

شناســایی رگ نوعی بیومتری است که می توان از 
آن برای شناســایی فرد بر اساس الگوی رگ ها در 

انگشت یا کف دست استفاده کرد.
شناسایی صدا/سخنران

دو کاربرد اصلی برای شناسایی صدا وجود دارد.
تشخیص هویت/تایید صدا-سخنران

بیومتری صوتی اســتفاده از صدا به عنوان روشی 
جهت تشــخیص هویت ســخنران برای کنترل 
دسترســی. اگر ســخنران مدعی هویتی معین 
باشــد، از صدا بــرای تایید آن هویت اســتفاده 
خواهد شــد. تایید هویت ســخنران یک تطبیق 
تک به تک اســت که در آن صدای ســخنران با 
یک چارچوب صوتی تطبیق داده می شــود )که 
همچنین »اثر صوتی« یا »مدل صوتی« نیز نامیده 
می شود(. تایید هویت سخنران معموالً به عنوان 
»کنترل ورود« استفاده می شــود تا دسترسی به 
سیســتم امن )مثاًل بانکداری تلفنی( فراهم شود. 
این سیستم ها با آگاهی فرد عمل می کند و معموالً 
نیازمند همکاری آنهاســت. مثاًل نشــان دادن 
گذرنامه فرد در محــل کنترل مرزی نوعی روند 
تایید هویت اســت - مامور چهره فرد را با عکس 

داخل سند مقایسه می کند.
شناسایی صدا- سخنران

بیومتری صوتی؛ تشخیص هویت عبارت است از 
عمل شناسایی هویت ســخنران. شناسایی هویت 
ســخنران نوعی تطبیق تک به چند است که در آن 
صدای فرد با چندین چارچوب مقایســه می شود. 
سیستم های شناسایی هویت سخنران را می توان به 
صورت مخفیانه و بدون آگاهی فرد برای شناسایی 
سخنران در یک سیستم خودکار هشدار در صورت 
تغییر ســخنران اســتفاده کرد، تا بررسی شود آیا 
کاربر قباًل در سیســتم ثبت نام کرده است یا خیر 

و غیره.
مثاًل یک مامور پلیس طرح مهاجم را با پایگاه داده ای 
از مجرمان مستندسازی شــده مقایسه می کند تا 
نزدیک ترین تطبیق را بیابد. در کاربردهای قضائی، 
معمول اســت که روند تایید هویت سخنران انجام 
می شود تا لیستی از »بهترین تطبیق ها« به وجود آید 
و سپس یکسری روندهای تایید هویت برای رسیدن 

به تطبیق قطعی اجرا می شود.
توجه: بین شناسایی ســخنران )شناسایی اینکه چه 
کسی سخنرانی می کند( و شناسایی سخنرانی )اینکه 

چه چیزی گفته می شود( تفاوت وجود دارد

وقتی بدن انسان هویتش است

بیومتریکس  چیست

منبع: بیومتریکس اینستیتوت 

بنــا بــر تعریف ویکی پدیــا، بیومتریکس یا زیست ســنجی به معنی ســنجش هایی مرتبط با خصوصیات انســانی اســت. تایید هویت 
بیومتریک )یا تایید هویت واقع گرایانه( در علوم کامپیوتر به عنوان شــکلی از شناســایی و کنترل دسترســی اســتفاده می شــود. این 
روش همچنیــن در شناســایی افراد در گروه های تحت نظارت نیز کاربرد دارد. شناســه های بیومتریــک همان خصوصیات متمایز و 
قابل اندازه گیری هستند که برای نشانه گذاری و توصیف افراد به کار می روند. شناسه های بیومتریک غالبًا به عنوان خصوصیات 
فیزیولوژیکی یا رفتاری تقســیم بندی می شــوند. خصوصیات فیزیولوژیکی به شــکل بدن ارتباط دارند. نمونه های آن شــامل -اما نه 
محدود به- اثر انگشــت، رگ کف دســت، شناسایی چهره، دی ان ای، اثر کف دســت، هندسه دست، شناسایی عنبیه و بو می شود. 
خصوصیــات رفتــاری به الگــوی رفتاری فرد، شــامل -اما نه محــدود به- ریتم تایــپ، راه رفتن و صدا می شــود. برخــی محققان برای 

توصیف این گروه از بیومتریک از واژه رفتارسنجی یا Behaviometrics استفاده کرده اند. 
ابزارهای ســنتی تر کنترل دسترسی شــامل سیســتم های شناســایی واژه محور مانند گواهینامه رانندگی یا گذرنامه و سیستم های 
شناسایی دانش محور مانند رمزعبور یا شماره شناسایی فردی می شود. از آنجا که شناسه های بیومتریک منحصربه فرد است بیش 
از سیستم های دانش محور یا واژه محور برای شناسایی فرد قابل اطمینان است. البته مجموعه شناسه های بیومتریک نگرانی هایی 
را در زمینــه حریــم خصوصــی بــه خاطر اســتفاده گســترده از ایــن اطالعات به وجــود می آورد.  بــه گفته یکــی از مقــاالت CSO، بازار 

بیومتریک تا سال 2015 به ارزش  13/8 میلیارد دالر خواهد رسید.
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»بیومتریک« از کلمــات یونانی »بیو« واژه 
)حیات( و »متریک« )سنجش( گرفته 
شده است. سیســتم های خودکار بیومتریک تنها 
در چند دهه گذشــته و به دلیل پیشــرفت های 
چشــمگیر در پردازش کامپیوتری در دسترس 
همگان قرار گرفته اند. بسیاری از این تکنیک های 
خودکار جدید مبتنی بر ایده هایی اســت که ابتدا 

صدها یا حتی هزاران سال پیش شکل گرفته اند. 
یکــی از قدیمی تریــن و بنیادی تریــن نمونه 
خصوصیــات به کاررفتــه برای تاییــد هویت 
انسان، چهره اســت. از ابتدای تمدن، انسان ها از 
چهره برای شناســایی افراد شناخته شده )آشنا( 
و ناشــناس )غریبه( اســتفاده کرده اند. این عمل 
ســاده با افزایش جمعیت و ســاده تر شدن سفر و 
ورود افــراد جدید به جوامــع کوچک پیچیده تر 
شد. مفهوم شناسایی فرد به فرد نیز در بیومتریک 
رفتارمحور، مانند شناســایی صــوت و راه رفتن 
استفاده می شــود. افراد از این خصوصیات گاه به 
صورت ناخودآگاه برای شناســایی افراد آشنا به 

صورت روزمره استفاده می کنند. 
خصوصیات دیگر نیــز در طول تاریخ تمدن به 
عنوان ابزارهای رســمی تر شناسایی استفاده شده 

است. در ادامه چند نمونه را معرفی می کنیم:
gg 31 در غاری که تخمین زده می شــود حداقل

هزار سال قدمت داشته باشد، دیوارها پوشیده 
از نقاشی هایی هستند که گفته می شود توسط 
انسان های ماقبل تاریخ ساکن در آنجا کشیده 
شده باشــند. در کنار این نقاشی ها نیز انواع اثر 
دست دیده می شــود که احساس می شود به 
عنوان امضای فراموش نشدنی خالق آن بوده 

است.
gg همچنیــن شــواهدی وجود دارد که نشــان

می دهد اثرانگشــت از 500 سال قبل از میالد 
مسیح به عنوان عالمت فرد استفاده شده است. 
معامالت تجاری بابل کــه روی صفحه های 
گلی ثبت شــده، شامل اثر انگشت نیز می شده 

است.
gg خوآ دو باروس کاشــف و نویسنده اسپانیایی

می نویســد تاجران چین باستان از اثرانگشت 
بــرای انجــام معامــالت تجاری اســتفاده 
می کرده اند. والدین چینی نیز از اثرانگشــت و 
اثر پا برای تمایز فرزندان از یکدیگر اســتفاده 

می کرده اند. 
gg در اوایل تاریخ مصر، تاجران بر اساس توصیف

فیزیکی برای متمایز کردن تاجران قابل اعتماد 
با شهرت شناخته شده و سابقه معامالت موفق 
از افراد تازه وارد به بازار، از هم جدا می شدند. تا 
اواسط دهه 1800 با رشد سریع شهرها به دلیل 
انقالب صنعتی و کشاورزی کارآمدتر، نیاز به 
تشخیص هویت افراد به رسمیت شناخته شد. 
تاجران و مقامات بــا جمعیت های بزرگ تر 
و متغیرتــر روبــه رو بودند و نمی توانســتند 
صرفــاً بر تجربــه و دانش بومی خــود تکیه 
کنند. دادگاه های ایــن دوره با تاثیرپذیری از 
نوشــته های »جرمی بنتام« و دیگر متفکران 
ســودمندگرا اقدام به قانونــی کردن مفاهیم 
عدالت کردند که تــا امروز نیز با ما باقی مانده 
است. مهم تر از همه اینکه سیستم های قضائی 
بــرای اولین بار به دنبال برخــورد مالیم تر با 
مجرمان بدون سوءسابقه و برخورد شدیدتر 
با افراد دارای ســابقه بودند. این مساله نیاز به 
ایجاد سیستمی رسمی را مطرح کرد که جرائم 
را در کنار مشــخصه های مجرم ثبت کند. دو 
روش اول عبارت بودند از سیســتم برتیلون 
برای اندازه گیری ابعاد بدن که در فرانسه خلق 
شد. این اندازه گیری ها روی کارت هایی نوشته 

تاریخ بیومتریک چگونه ورق خورده است

از انسان های نخستین تا تاچ آی دی 

استفان میهیو
مترجم: عیل جعفری منفرد

برلیتون افسر فرانسوی از اولین کسانی بود که در قرن نوزدهم سیستمی برای تشخیص هویت بزهکاران مبتنی بر ویژگی های بدن انسان طراحی کرد
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می شد که امکان مرتب سازی آنها بر اساس قد، 
طول دست یا دیگر پارامترها وجود داشت. این 

رشته را آنتروپومتری می نامیدند.
روش دیگر اســتفاده رســمی از اثر انگشــت 
توســط دفاتر پلیس بود. این رونــد در آمریکای 
جنوبی، آسیا و اروپا خلق شد. تا اواخر دهه 1800 
روشی برای نشــانه گذاری اثرانگشت ایجاد شد 
که امکان بازیابی رکوردهــا مانند روش برتیلون 
را فراهم می کرد اما مبتنــی بر الگوها و خطوط اثر 
انگشت شخصی سازی شده تر بود. اولین سیستم 
منسجم نشــانه گذاری اثر انگشت در هند توسط 
»عزیز الحق« بــرای »ادوارد هنری« بازرس کل 
پلیس بنگال ایجاد شد. این سیستم به نام سیستم 
هنری خوانده می شــود و نسخه های مختلف آن 
هنوز هم برای طبقه بندی اثرانگشــت اســتفاده 
می شود. سیســتم های واقعی بیومتریک در نیمه 
دوم قرن بیســتم و همزمان با ظهور سیستم های 
کامپیوتری به وجود آمدند. این رشــته نوپا طی 
دهــه 1990 فعالیت های زیــادی را تجربه و در 
ابتدای دهه 2000 در هر کاربردی جا باز کردند.

تاریخ نگار بیومتریک

اولین نمونه ثبت نظام مند 1858  
تصویر دست برای اهداف 

شناسایی هویت
ســر ویلیام هرشل که برای ســازمان خدمات 
داخلی هند کار می کرد اثر دســت را روی پشت 
قــرارداد هر کارگر ثبت می کرد تــا کارمندان را 
از افراد دیگــر متمایز کند کــه در روز پرداخت 
دســتمزد مدعی کارمند بودن می شدند. این کار 

اولین نمونه ثبت نظام مند اثرانگشــت و دســت 
است که اساسًا برای اهداف شناسایی هویت انجام 

شده است. 

برتیلون آنتروپومتری را برای 1870  
شناسایی افراد ایجاد می کند

آلفونــس برتیلــون روش »برتیلونــاژ« یــا 
آنتروپومتری را به عنوان روشــی برای شناسایی 
افراد بر اساس ثبت دقیق ابعاد بدن، شرح فیزیکی 
و عکس بــه وجود آورد. مجرمان دارای ســابقه 
معموالً در صورت دســتگیری با جرائم متفاوت 
مواجــه می شــدند. برتیلون می گویــد هرچند 
می توانند نام خود را تغییر دهند، نمی توانند عناصر 
خاصی در بدن خود را تغییر دهند. مسئوالن پلیس 
در سراسر جهان از این سیستم استفاده کردند اما 
وقتی مشخص شد برخی افراد دارای ابعاد مشابه 

هستند، استفاده از این سیستم منسوخ شد. 

گالتون سیستم طبقه بندی اثر 1892  
انگشت را ایجاد کرد

ســر فرانســیس گالتون مطالعه ای دقیق روی 
اثرانگشت انجام داد که در آن سیستم طبقه بندی 
جدیــد را با اســتفاده از اثر تمامی 10 انگشــت 
به وجــود آورد. خصوصیاتی کــه گالتون برای 
شناســایی افراد اســتفاده کرد امروزه نیز هنوز 
استفاده می شــوند. این جزئیات را معموالً به نام 

جزئیات گالتون می شناسند.

انتشار تراژدی ویلسون کله 1894  
سیب زمینی

مارک تواین نویسنده »ویلسون کله سیب زمینی« 
به استفاده از اثر انگشت برای شناسایی فرد اشاره 
می کند. در این داستان مردی که در حال محاکمه 

است پیشنهاد می کند برای اثبات بی گناهی اش، 
اثر انگشــتانش با اثرات به جامانده در محل جرم 

مقایسه شوند. 

هنری سیستم طبقه بندی 1896 
اثرانگشت را ایجاد می کند

ســر ادوارد هنری بازرس کل پلیــس بنگال در 
جســت وجوی روشــی برای شناســایی بود که 
بتواند در کنار یا به جای آنتروپومتری اســتفاده 
کند. هنری با ســر فرانســیس گالتون درباره اثر 
انگشــت به عنوان روشی برای شناسایی مجرمان 
مشورت کرد. وقتی سیســتم اثر انگشت استفاده 
شــد، یکی از کارگران هنری به نــام عزیزالحق 
روشی برای طبقه بندی و ذخیره اطالعات به وجود 
آورد تا جســت وجو در آن به ســادگی و کارآمد 
انجام شود. ســر هنری بعدها اولین فایل های اثر 
انگشــت بریتانیا را در لندن منتشر کرد. سیستم 
طبقه بندی هنری، نامی که به آن داده شــده بود؛ 
زیربنای سیستم طبقه بندی بود که برای سال های 
طوالنی توسط دفتر بازرسی فدرال )FBI( و دیگر 
ســازمان های تحقیق جنایی اســتفاده می شد که 
سال ها از جســت وجوی اثر 10 انگشت استفاده 

می کردند.

زندان های ایالت نیویورک استفاده 1903  
از اثرانگشت را آغاز می کنند

کمیســیون خدمات شــهری نیویــورک برای 
جلوگیری از تقلب در آزمون های اســتخدامی، از 
شرکت کنندگان اثرانگشت می گرفت. این عمل 
توســط سیســتم زندان ایالتی نیویورک در سال 
1903 پذیرفته و برای شناســایی مجرمان به کار 
گرفته شــد. در سال 1904 سیســتم اثرانگشت 
زمانی سرعت بیشــتری به خود گرفت که دفاتر 
سازمان زندان های آمریکا در لیکن ورث کانزاس 
و ســنت لوئیس میســوری، نیز بخش ثبت اثر 
انگشــت را دایر کردند. در ربع قرن ابتدایی قرن 
بیستم دفاتر شناسایی پلیس بیشتری سیستم های 
اثرانگشــت را ایجاد کردند. تقاضا و نیاز فزاینده 
ماموران پلیس به یک مرکز داده ملی و دفتر ثبت 
اثرانگشــت ها، منجر به تصویب قانونی در کنگره 
به تاریخ اول جوالی 1921 شد که دایره شناسایی 

اف بی آی را تشکیل داد.
سقوط سیستم برتیلون

دو مرد که بعدها مشخص شد دوقلوهای یکسان 
هســتند، در زندان لیک ورث آمریکا در کانزاس 
مجرم شناخته شدند و مشخص شــد با استفاده 
از سیستم برتیلون ابعاد بدنی مشابهی داشته اند. 
هرچند مبنای این داستان بعدها به چالش کشیده 
شد اما همین داســتان مبنایی شد برای این گفته 
که ابعاد برتیلون برای تفکیک این دو نفر مناسب 

نبوده اند.
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  مفهوم استفاده از الگوی عنبیه برای شناسایی 
مطرح شد

»فرانک برچ« چشم پزشــک، مفهوم اســتفاده از 
الگوهای عنبیه را به عنوان روشــی برای شناسایی 

افراد پیشنهاد کرد.
نیمه خودکار شدن دهه1960 

تشخیص چهره
اولین سیستم نیمه خودکار تشخیص چهره توسط 
وودرو بلدسو، تحت قراردادی برای دولت آمریکا 
تولید شد. این سیستم نیازمند مدیری برای تعیین 
خصوصیاتی مانند چشم، گوش، بینی و دهان روی 
عکس است. این سیستم صرفًا بر توانایی استخراج 
نقاط تکیه قابل اســتفاده متکی است. این سیستم 
فاصله و نســبت ها را بر اســاس یک نقطه مرجع 
محاســبه می کند که بعدها بــا داده های مرجع 

مقایسه می شوند. 

اولین نمونه تولید صدای 1960  
آکوستیک

یک اســتاد ســوئدی به نام گونار فانت مدلی را 
در تشــریح اجزای فیزیولوژیکــی تولید صدای 
آکوســتیک منتشــر کرد. یافته های او مبتنی بر 
تحلیل تصاویر اشــعه ایکس از افرادی است که 
صداهای خاصی تولیــد می کنند. ایــن یافته ها 
برای درک بهتر بخش های بیولوژیکی گفت وگو، 
مفهومی مهم برای شناسایی صدا، استفاده شدند. 

مقاله تحقیقاتی هاگز درباره 1963  
 اتوماسیون اثرانگشت 

منتشر شد

آغاز تحقیقات روی سیستم 1965  
خودکار شناسایی امضا

سازمان هوانوردی آمریکای شمالی اولین سیستم 
شناسایی امضا را در سال 1965 ایجاد کرد.

اف بی آی به دنبال خودکار کردن 1969  
سیستم شناسایی اثر انگشت

در ســال 1969 دایره تحقیقات فــدرال تالش 
خود را در جهت ایجاد سیســتمی خودکار برای 
شناسایی اثرانگشــت آغاز می کند که خیلی زود 
طاقت فرســا می شــود. اف بی آی قراردادی با 
موسسه ملی اســتاندارد و فناوری برای مطالعه 
روی روند خودکار کردن شناســایی اثرانگشت 
منعقد می کند. این موسسه دو چالش اصلی دارد: 
1- اسکن کردن کارت های اثرانگشت و شناسایی 

جزئیات و 2- مقایسه لیست تطبیق جزئیات.
دهــه 1970 - دو قــدم دیگر در اتوماســیون 

شناسایی چهره
گولدستین، هارمون و لســک از 21 نشانه خاص 
مانند رنگ مو و ضخامت لب برای اتوماســیون 
شناســایی چهره اســتفاده کردند. مشــکل هر 
دو راه حــل  ابتــدای آنها بود کــه اندازه گیری و 

مکان یابی این نقاط باید دستی انجام می شد. 

اولین مدل سازی اجزای رفتاری 1970  
گفت وگو انجام شد

مدل اصلی تولید صدای آکوســتیک که در سال 
1960 ایجاد شــده بود، توسط دکتر ژوزف پرکل 
توسعه داده شد که از تصاویر اشعه ایکس حرکت 
استفاده و زبان و فک را نیز وارد آن کرد. این مدل 
دارای درکی دقیق تــر از اجزای پیچیده رفتاری و 

بیولوژیکی سخن گفتن بود. 

اولین سیستم تجاری هندسه 1974  
دست ارائه شد

اولین نمونه تجاری سیســتم شناســایی هندسه 
دســت در اوایل دهه 1970 ارائه شــد که اولین 
ابزار بیومتریک تجاری موجود بعد از استفاده های 
ابتدایی از اثرانگشــت در اواخر دهه 1960 بود. 
این سیســتم ها به ســه دلیل اصلی به وجود آمد: 
کنترل دسترســی فیزیکــی، زمــان و حضور و 

شناسایی فردی.

سرمایه گذاری اف بی آی در 1975  
توسعه حسگرها و فناوری 

استخراج جزئیات
سازمان اف بی آی ســرمایه گذاری روی توسعه 
اولین اسکنرها و فناوری استخراج جزئیات را انجام 
داد که منجر به توسعه یک نمونه اولیه شد. در این 
مرحله، تنها جزئیات ذخیره می شدند زیرا هزینه 
ذخیره دیجیتالی بســیار باال بود. این مدل ابتدایی 
به تکنیک های پیچیده بسیاری برای جمع آوری 
خصوصیات اثرانگشــت نیاز داشت. در دهه های 
بعد، این موسسه بر توســعه روش های خودکار 
دیجیتال سازی اثرانگشت های جوهری و تاثیرات 
فشرده ســازی تصویر بر کیفیت آن، طبقه بندی 
و اســتخراج جزئیات و تطبیق آنها متمرکز شد. 
کاری کــه در NIST انجام شــد نهایتــًا منجر به 
توســعه الگوریتم M40 شــد که اولین الگوریتم 
تطبیق عملیاتی مورد اســتفاده اف بی آی بود. این 
الگوریتم که برای محدود کردن جست وجوهای 
انسانی استفاده می شد مجموعه ای بسیار محدود 
از تصاویر را به دســت مــی داد کــه در اختیار 
نیروهای کاماًل آموزش دیــده قرار می گرفت تا 
آنها را ارزیابی کنند. برنامه نویســان همچنان به 
توسعه فناوری های شناســایی اثر انگشت ادامه 

دادند.

اولین نمونه سیستم شناسایی 1976  
صوتی ایجاد شد

شرکت تگزاس اینسترومنت نمونه اولیه سیستم 
شناســایی صوتی را ایجاد کرد که توسط نیروی 

هوایی آمریکا و شرکت MITRE آزمایش شد.

حق امتیاز به کارگیری اطالعات 1977  
امضای دینامیکی صادر شد

شرکت وریپن حق امتیاز برنامه شناسایی شخصی 
را دریافت کرد که می توانســت اطالعات فشار 
دینامیکی را جمع آوری کند. این دســتگاه امکان 
ضبط دیجیتالی خصوصیــات دینامیکی امضای 
فرد را فراهم می کرد. توسعه  این فناوری منجر به 
آزمایش سیســتم تایید خودکار دست خط برای 
بخش سیســتم های الکترونیکی نیــروی هوایی 

آمریکا شد.
ایجاد گروه دهه1980   

NIST گفت وگوی
موسسه ملی اســتاندارد و فناوری )NIST( گروه 
گفت وگــوی NIST را بــرای مطالعه و توســعه 
کاربــرد تکنیک های پــردازش گفت وگو ایجاد 
کرد. از ســال 1996 با ســرمایه گذاری سازمان 
امنیت ملی، گــروه گفت وگو ارزیابی های اولیه ای 
را روی پیشرفت های حاصل در جامعه شناسایی 

گفت وگو آغاز کرد. 

مفهوم نابرابر بودن هیچ دو 1985  
عنبیه ای ارائه شد

دکتر لئونارد فلوم و آران ســفیر که چشم پزشک 
بودند این مفهوم را پیشــنهاد کردند که هیچ دو 

عنبیه ای یکسان نیستند.
حق امتیاز شناسایی دست صادر شد

تجاری سازی هندسه دست به اوایل دهه 1970 
و زمانی برمی گردد که یکی از اولین موارد استفاده 
آن در دانشگاه جورجیا در 1974 انجام شد. ارتش 
آمریکا آزمایش هندسه دســت را برای استفاده 
در بانکداری در حدود سال 1984 آغاز کرد. این 
توســعه ها به پیش از تاریخ معرفی مفهوم هندسه 
دســت به عنوان ابزاری برای شناسایی بر اساس 

حق امتیاز »دیوید سیدلوسکاس« برمی گردد.

استاندارد تبادل داده های 1986  
جزئیات اثرانگشت منتشر 

می شود
دایره ملی اســتاندارد که اکنون به موسســه ملی 
استاندارد و فناوری تبدیل شده است، با همکاری 
ANSI استانداردی برای تبادل اطالعات جزئیات 
 ANSI/ NBS-I CST( اثرانگشــت منتشــر کرد
1-1986(. این اولین نســخه اســتانداردهای 
کنونــی تبادل اثرانگشــت اســت که توســط 
ســازمان های اجرایی سراســر جهان اســتفاده 

می شود.
حق امتیازی مبنی بر امکان استفاده از عنبیه 

برای شناسایی صادر می شود
دکتــر لئونارد فلوم و آران ســفیر حق امتیازی را 
برای مفهوم امکان استفاده از عنبیه برای شناسایی 
دریافــت می کننــد. دکتر فلوم جهت توســعه 
الگوریتمی برای اتوماســیون شناســایی عنبیه 

انسان به سراغ دکتر جان داگمن می رود.
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پرونده

تولید سیستم نیمه خودکار 1988  
شناسایی چهره

در ســال 1988 دفتر کالنتــری لس آنجلس در 
لیک وود شروع به استفاده از طرح های دستی )یا 
تصاویر ویدئویی( مظنون برای خلق پایگاه داده ای 

از تصاویر دیجیتالی کرد.

تکنیک چهره ویژه برای 1988  
شناسایی چهره خلق می شود

کربی و ســیروویچ از اصول تحلیــل اجزا که یک 
تکنیک جبر خطی استاندارد است، برای شناسایی 
چهره اســتفاده کردند. این مساله از آنجا اهمیت 
داشت که نشان می داد برای تخمین دقیق و قابل 

قبول چهره، به کمتر از صد مقدار نیاز است. 

اولین نمونه شناسایی چهره که 1991  
امکان روشی واقعی را فراهم 

می کرد
ترک و پنتلند متوجه شــدند با وجود اســتفاده از 
تکنیک چهره ویژه، ممکن اســت از خطای جانبی 
برای تشــخیص چهره استفاده شــود. نتیجه این 
کشف آن شــد که امکان رســیدن به سیستمی 
خودکار برای شناســایی چهره وجود دارد. آنها 
متوجه شــدند عوامل محیطی تا حدودی آنها را 
محدود می کند اما همین کشف عالقه ای گسترده 

به توسعه شناسایی چهره به وجود آورد.

کنسرسیوم بیومتریک در داخل 1992  
دولت آمریکا ایجاد شد

سازمان امنیت ملی ایجاد کنسرسیوم بیومتریک 
را آغاز و اولین جلســه آن را در اکتبر سال 1992 
برگزار کرد. منشــور این کنسرســیوم در سال 
1995 توسط دایره امنیت ملی تدوین شد که البته 
در سال 2001 لغو شد. شرکت در این کنسرسیوم 
ابتدا محدود به سازمان های دولتی بود اما اعضای 
صنایع خصوصی و دانشــگاه ها نیــز به صورت 
محدود در آن شرکت داشــتند. این کنسرسیوم 
خیلی زود اعضای خود را به جوامع دیگر تســری 
داد و اعضــای مختلفی را برای کار روی توســعه 
آزمایــش، استانداردســازی و عملیاتی کردن 
این ایده بــا همکاری دولت وارد کــرد. با انفجار 
فعالیت هــای بیومتریک در اوایــل دهه 2000، 
فعالیت این گروه های کاری در سازمان های دیگر 
)مانند INCIST, ISO و کمیتــه فرعی بیومتریک 
NSTC( ادغام شد تا فعالیت و کارآمدی کار آنها 
افزایش یابد. خود این کنسرسیوم به عنوان یکی از 
تریبون های همکاری و گفت وگوی دولت، صنایع 

خصوصی و دانشگاه ها فعال باقی ماند.

برنامه فناوری تشخیص چهره 1993  
)FERET( راه اندازی شد

فناوری تشــخیص چهره در ســال های 1993 تا 
1997 توسط سازمان محصوالت پیشرفته دفاعی 

و دفتر برنامه توســعه فناوری هــای ضدمخدر 
وزارت دفاع به عنوان تالشی برای ترغیب توسعه 
الگوریتم های تشخیص چهره آغاز شد. این روند 
ارزیابی نمونه های اولیه سیســتم های تشخیص 
چهره، مبنای ابتدایی نمونه هایی است که امروزه 

در بازار وجود دارد.

حق امتیاز اولین الگوریتم 1994  
تشخیص عنبیه صادر شد

دکتر جــان داگمن حــق امتیــاز الگوریتم های 
تشــخیص عنبیه را دریافت کرد. این حق امتیاز 
که متعلق به شــرکت »ایریدیان تکنولوژی« بود، 
زیربنای بســیاری از محصوالت شناسایی عنبیه 

امروزی به شمار می رود.
مسابقه سیستم خودکار شناسایی اثرانگشت 

)IAFIS( برگزار شد
مرحلــه بعد اتوماســیون اثرانگشــت در پایان 
مسابقه سیســتم خودکار شناســایی اثرانگشت 
به وقوع پیوســت. این مسابقه ســه چالش مهم 
را شناســایی و بررســی کرد: 1( ثبت دیجیتالی 
اثرانگشــت، 2( اســتخراج خصوصیــات چین 
و چــروک و 3( تطبیــق الگوهــای چروکیدگی. 
سیستم های مدل ثابت شده بر اساس شرایط الزم 
برای عملکرد ارزیابی شدند. الکهید مارتین برای 

تولید سیستم IAFIS اف بی آی به کار گرفته شد.
سیستم کف دست نشانه گذاری می شود

اولین سیســتم شناســایی اثرانگشــت خودکار 
)AFIS( که برای اســتفاده از پرینت کف دســت 
ایجاد شده بود، توسط یک شرکت مجارستانی به 
نام رکووار تولید شــده بود. در اواخر سال 1994 
کارشناسان آمریکایی این سیستم را با نام رکودرم 
در مجارستان شناسایی و شرکت رکووار را برای 
شرکت در کنفرانس اتحادیه بین المللی شناسایی 
در »کوستا مسی کالیفرنیا« در سال 1995 دعوت 
کردنــد. فناوری های شناســایی کف دســت و 
اثرانگشــت که در سیستم رکودرم گنجانده شده 
بود، در سال 1997 توســط شرکت سیستم های 

اطالعاتی الکهید خریداری شد. 
INSPASS اجرا شد

سیستم خدمات تسریع شده مسافران و خدمات 
مهاجرت و بومی سازی )INSPASS( از بیومتریک 
به گونه ای استفاده می کرد که به مسافران امکان 
می داد در فرودگاه های منتخب آمریکا از خطوط 
مهاجرتی عبور نکنند اما این روش در سال 1994 
کنار گذاشته شد. مســافران مجاز کارتی حاوی 
اطالعات هندسه دست همراه داشتند که به جای 
پردازش آن توســط بازرس مهاجرت، مسافران 
دارای مجــوز INSPASS کارت هایی با اطالعات 
بیومتریک دست خود را به همراه داشتند. پس از 
تایید هویت ادعایی، فرد به ســمت گیت گمرک 

می رفــت و لــذا در صف های طوالنی بازرســی 
نمی ایستاد.

نمونه اولیه برنامه عنبیه به عنوان 1995  
یک محصول تجاری ارائه شد

پروژه مشــترک ســازمان هســته ای دفاعی و 
آیریسکن منجر به ارائه اولیه نمونه برنامه عنبیه 

شد.

هندسه دست در بازی های 1996  
المپیک استفاده شد

یکــی از کاربردهــای اصلی هندســه دســت 
در بازی هــای المپیــک آتالنتــا 1996 بود که 
سیستم های هندسه دست برای کنترل دسترسی 
به دهکده المپیک و حفاظت فیزیکی از آنجا به کار 
گرفته شــد. این یکی از مهم ترین دستاوردهای 
این روش بود زیرا سیســتم های ثبت نام بیش از 
65 هزار نفر را مدیریت کرد و بیش از یک میلیون 

تعامل در دوران 28 روزه بازی ها پردازش شد.
آغاز برگزاری ارزیابی های ساالنه شناسایی 

NIST سخنران توسط
با ســرمایه گذاری ســازمان امنیت ملی، گروه 
گفت وگوی موسســه ملی اســتاندارد و فناوری 
برگزاری ارزیابی های ســاالنه را از سال 1996 
آغاز کرد. کارگاه ارزیابی شناســایی ســخنران 
NIST با هدف توسعه و پیشرفت جامعه شناسایی 

سخنران ایجاد شده بود.

اولین استاندارد تجاری و فراگیر 1997  
بیومتریک منتشر شد

با حمایــت NSA، اولین API تایید هویت انســان 
)HA-API( بــه عنوان اولین اســتاندارد تجاری 
و فراگیــر بیومتریک بــا تمرکــز روی ممکن و 
ساده ســازی تبادل مســتقل این اطالعات ایجاد 
شد. این یک قدم بســیار مهم برای فروشندگان 
بیومتریک بود که در کنار هم برای توســعه این 
صنعــت از طریق استانداردســازی آن فعالیت 
می کردند و همین روش زیربنــای فعالیت های 

بعدی برای استانداردسازی بیومتریک بود.

COOIS )پایگاه داده قضائی 1998  
دی ان ای( توسط اف بی آی 

راه اندازی شد
اف بی آی سیســتم شــاخص دی ان ای ترکیبی 
)CODIS( را برای ذخیره، جســت وجو و بازیابی 
دیجیتالی نشــانگرهای دی ان ای در راســتای 
اهداف پلیســی راه اندازی کرد. مرتب سازی یک 
روند آزمایشگاهی است که بین 40 دقیقه تا چند 

ساعت طول می کشد.

مطالعه روی سازگاری اسناد سفر 1999  
قابل خوانش توسط دستگاه با 

بیومتریک آغاز شد
گروه مشاوره فنی ســازمان بین المللی هوانوردی 
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غیرداخلی )ICAO( درباره اسناد سفر قابل خوانش 
توسط دستگاه )TAG/MRTD( مطالعه ای را جهت 
تعیین ســازگاری فناوری های بیومتریک موجود 
با صدور و بازرســی MRTDها و ارزیابی کمی این 
سازگاری در راســتای تعیین امکان یا ضرورت 
اســتفاده یک یا چند فناوری به عنوان استاندارد 

بین المللی برای کاربرد MRTDها آغاز کرد.
عملیاتی شدن اجزای اصلی IAFIS متعلق به 

اف بی آی
برنامه IAFIS سیستم شناســایی اثر 10 انگشت 
در مقیاس باال متعلــق به اف بی آی بود که در این 
سال عملیاتی شــد. پیش از توسعه استانداردهای 
مربوط به این سیستم، اثرانگشتی را که روی یک 
سیستم ذخیره شده بود، نمی شد با اثرانگشت های 
سیســتمی دیگر جســت وجو کرد. توســعه این 
سیستم به مســائل مربوط به ارتباطات و تبادل 
اطالعات میان سیستم های مســتقل و نیز ورود 
شــبکه ارائه الکترونیکی اثرانگشت به اف بی آی 
پرداخت. سیســتم IAFIS برای بررســی سابقه 
جنایی و شناســایی اثرانگشت های به دست آمده 
از صحنه های جرم اســتفاده می شد. این سیستم 
امــکان جســت وجوی 10 اثرانگشــت، ذخیره 
الکترونیکی تصاویر چهره و اثرانگشــت و تبادل 

نتایج جست وجو را فراهم می کند. 

آزمایش اولین روش تشخیص 2000  
)2000 FRVT( چهره

چند سازمان دولتی آمریکا سرمایه گذاری روی 
آزمایش روش تشــخیص چهــره )FRVT( را در 
سال 2000 انجام دادند. این روش اولین فناوری 
باز در مقیاس گسترده برای ارزیابی چند سیستم 
بیومتریک موجود بود. چنــد FRVT دیگر نیز در 
 FRVT ســال های 2002 و 2006 برگزار و مدل
برای ارزیابی اثرانگشــت )2003( و تشــخیص 
 FRVT عنبیه )2006( خلق شــد. هــدف اولیه
ارزیابی عملکرد روی پایــگاه داده هایی با مقیاس 

بزرگ بود.
اولین مقاله تحقیقاتی درباره استفاده از الگوی 

رگ برای شناسایی منتشر شد
این مقاله فناوری را تشــریح می کند که قرار بود 
اولین سیستم تشخیص الگوی رگ در سال 2000 
باشــد. این فناوری الگوی زیرپوستی رگ پشت 

دست را برای شناسایی به کار می گیرد.
برنامه مدرک بیومتریک دانشگاه وست 

ویرجینیا آغاز شد
دانشگاه وســت ویرجینیا و اف بی آی با مشاوره 
اتحادیه هایی مانند اتحادیه بین المللی شناسایی، 
رشته کارشناســی سیســتم های بیومتریک را 
در ســال 2000 ایجاد کرد. در حالی که بسیاری 
از دانشــگاه ها دوره های مرتبط بــا بیومتریک را 

پیش از آن هم داشــته اند اما ایــن اولین مدرک 
تخصصــی سیســتم های بیومتریک بــود. این 
دانشگاه از دانشــجویان این رشته می خواهد تا دو 
مدرک موازی مهندسی کامپیوتر و سیستم های 
بیومتریــک را دریافــت کننــد زیــرا مدرک 

سیستم های بیومتریک هنوز تایید نشده است.

تشخیص چهره در فینال فوتبال 2001  
آمریکایی فلوریدا استفاده می شود

یک سیستم تشخیص چهره طی ماه ژانویه 2001 
در فلوریدا نصب شد تا افراد تحت تعقیب در زمان 
ورود به ورزشگاه دســتگیر شوند. این سیستم بار 
اول موفق به شناسایی هیچ فرد تحت تعقیبی نشد 
اما توانست چندین هوادار بی گناه را شناسایی کند. 
اما بررســی های بعدی رسانه ها و کنگره توانست 
بیومتریک و نگرانی های حریم خصوصی را مورد 

توجه قرار دهد.

  2002 ISO/IEC کمیته استانداردهای
برای بیومتریک تاسیس شد

سازمان بین المللی اســتاندارد، کمیته فرعی 37 
SC37/JTC1( ISO/IEC JTC1( را بــرای حمایت 
از استانداردسازی فناوری های بیومتریک ایجاد 
کــرد. این کمیتــه فرعی اســتانداردهایی برای 
توســعه تبادل داده و عملیات موازی سیستم ها و 

برنامه ها به وجود می آورد.
کمیته فنی M1 برای بیومتریک ایجاد شد

کمیتــه فنی M1 بــرای بیومتریک همــان گروه 
مشاوره فنی آمریکا )TAG( در JTC1 ISC37  است. 
این کمیته فنی به کمیته بین المللی استانداردهای 
فنی اطالعــات )INCITS( گــزارش می دهد که 
توسعه اســتاندارد بین ســازمان های معتبر را 

تسهیل می کند.
مقاله پرسنل پرینت کف دست به کمیته 

خدمات شناسایی ارائه شد
در آوریل 2002 مقاله پرســنلی درباره فناوری 
پرینت کف دست و توانایی های سیستم شناسایی 

اثرانگشت خودکار فراگیر )IAFIS( در زمینه کف 
دســت به کمیته فرعی خدمات شناسایی، بخش 
خدمات اطالعات عدالــت جنایی )CJIS( و دایره 
سیاست مشــاوره ای )APB( ارائه شد. این گروه 
مشترک خواستار »اجرای قدرتمند برنامه ریزی، 
تامین هزینه و توسعه توانمندی های پرینت برای 
کف دســت در بخش CJIS اف بی آی شده بود«. 
در نتیجه همین حمایــت و تغییر نیازهای تجاری 
این مجری قانون، اف بی آی ابتکار نســل بعدی 
IAFIS )NGI( را اعالم کــرد. یکی از اجزای اصلی 
ابتکار NGI توسعه شرایط استفاده از خدمات ملی 

پرینت کف دست بود.

هماهنگی رسمی فعالیت های 2003  
بیومتریک توسط دولت آمریکا 

آغاز شد
شــورای ملی علــوم و فناوری که از شــوراهای 
ســطح کابینه دولت آمریکاســت، کمیته فرعی 
را درباره بیومتریک با هــدف هماهنگی تحقیق و 
توســعه بیومتریک، سیاســتگذاری، دسترسی و 

همکاری های بین المللی تشکیل داد.
سازمان ICAO طرح اولیه ورود بیومتریک 

به اسناد سفر قابل خوانش توسط دستگاه را 
ارائه کرد

روز 28 می 2003، سازمان بین المللی هوانوردی 
غیرنظامــی )ICAO( یــک طرح اولیــه جهانی و 
هماهنگ شــده برای ورود اطالعات شناســایی 
بیومتریک به گذرنامه و دیگر اســناد ســفر قابل 
خوانش توسط دستگاه تصویب کرد که تشخیص 
چهره به عنــوان بیومتریک فراگیــر جهانی در 

تشخیص چهره با کمک MRTDها انتخاب شد.
تریبون بیومتریک اروپا ایجاد شد

تریبون بیومتریک اروپا یک ســازمان مســتقل 
تحت حمایت کمیسیون اروپاســت که دیدگاه 
کلی آن ایجــاد تثبیت اتحادیه اروپــا به عنوان 
رهبر جهــان در مهارت های بیومتریک از طریق 
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پرونده

رفع موانع پذیــرش و ورود آن به بازار اســت. 
ایــن تریبون همچنین به عنــوان نیروهای اصلی 
همکاری، حمایت و تقویــت نهادهای ملی عمل 

می کند. 

  2004US-VISIT عملیاتی شدن
برنامه فناوری شــاخص موقعیت 
مهاجرت و مســافر آمریکا )US-VISIT( سنگ 
بنای صدور ویزای DHS و ورود و خروج اســت. 
این برنامــه ادامــه اقدامات امنیتی اســت که 
توســط ســازمان دفاتر صدور ویزای آمریکا در 
خارج از این کشــور آغاز می شــود و تــا ورود و 
خروج از آمریکا ادامه پیدا می کند. با اســتفاده از 
اطالعات بیومتریک مانند اثرانگشــت دیجیتالی 
و عکس های دیجیتالی، هویــت متقاضی ویزا در 
تک تک مراحل مطابقت داده می شــود تا تضمین 
شــود کســی که وارد مرزهای آمریکا می شود، 
همان کسی اســت که ویزا را دریافت کرده است. 
اطالعات بیومتریک کســانی که بدون ویزا وارد 
آمریکا می شــوند نیز در نقطه ورود جمع آوری 
می شود. با مقایســه اطالعات بیومتریک با پایگاه 
داده های موجــود، US-VISIT تعیین می کند که 
آیا مجوز ورود فرد نقض شده است، خطر امنیتی 
محسوب می شــود یا بیش از دوره ویزای خود در 
این کشور مانده اســت. این روش ورود و خروج 
نیازهای اصلی آمریکا در تقویــت امنیت و البته 
تسهیل سفر برای میلیون ها متقاضی مهاجرت را 

برآورده می کند.
استفاده از ABIS توسط وزارت دفاع

 )ABIS( سیســتم خودکار شناســایی بیومتریک
توســط وزارت دفاع آمریکا جهت بهبود توانایی 
دولت این کشــور بــرای رهگیری و شناســایی 
تهدیدهای امنیت ملی اســتفاده شد. سیستم های 
جمع آوری اطالعــات مربوط به ایــن برنامه از 
جمله امکان جمــع آوری اطالعات جنگ جویان 
دشــمن و دیگر افراد مورد نظر، اثر 10 انگشــت 
ثبت نام کنندگان و پنج عکس از زوایای مختلف، 
نمونه صدا، تصویر عنبیه و نمونه آب دهان برای 

دی ان ای را شامل می شود. 
دستور رئیس جمهور خواستار کارت شناسایی 

اجباری برای تمامی کارمندان و پیمانکاران 
فدرال می شود

در ســال 2004 رئیس جمهور بوش دســتوری 
را صادر کرد که بر اســاس آن خواســتار کارت 
شناســایی اجباری بــرای تمامــی کارمندان و 
پیمانکاران همــه وزارتخانه ها و ســازمان های 
دولتــی بــود. در نتیجــه اســتاندارد پردازش 
اطالعات فدرال(FIPS 201)، تایید هویت فردی 
)PIV( برای کارمندان و پیمانکاران، شرایط فنی و 
عملیاتی سیستم PIV و کارت ها را معین می کند. 

نشــریه 76-800 ویــژه NIST )مشــخصات 
داده هــای بیومتریک برای تاییــد هویت فرد( 
ســندی بود که همراه FIPS 201 منتشــر شده 
و چگونگی اســتاندارد شدن کسب، فرمت بندی 
و ذخیره اثرانگشــت و چارچــوب جمع آوری و 
فرمت بندی تصویر چهره و خصوصیات ابزارهای 
بیومتریک مورد اســتفاده بــرای جمع آوری و 
خواندن تصویر اثرانگشت را تشریح می کند. این 
ســند می گوید روی هر کارت باید دو اثرانگشت 

به عنوان جزئیات منتشر شود.
اولین پایگاه داده های ایالتی پرینت کف دست 

در آمریکا
در ســال 2004 رودآیلنــد و کالیفرنیــا پایگاه 
داده هــای ایالتــی پرینت کف دســت را ایجاد 
کردند که به سازمان های مجری قانون هر ایالت 
اجازه می داد پرینت کف دســت ناشــناخته را با 
نمونه های موجود در پایگاه داده های ایاالت دیگر 

مقایسه کنند.
چالش بزرگ تشخیص چهره آغاز شد

چالش بزرگ تشــخیص چهره )FRGC( چالشی 
با حمایت دولت آمریکاســت که بــرای تولید 
الگوریتم های بهبود حوزه های معینی از تشخیص 
چهره آغاز شــده اســت. محققان حاضر در این 
برنامــه داده های ارائه شــده را تحلیل می کنند و 
تالش دارند مشــکل را حل کنند و ســپس برای 
بحث دربــاره نتایج به دســت آمده دور هم گرد 
می آیند - روشــی کــه به بهبود فنــاوری منجر 
شــده اســت. شــرکت کنندگان در این برنامه 
ثابــت کردند اطالعات و دانــش موجود درباره 

بیومتریک بسیار گسترده است.

حق امتیاز مفهوم شناسایی با 2005  
عنبیه منقضی می شود

حــق امتیاز گســترده ای کــه آمریــکا درباره 
مفهوم بنیادین تشــخیص چهره بر اساس عنبیه 
صادر کرده بود، در ســال 2005 منقضی شــد و 
فرصت های بازاری را برای شــرکت هایی فراهم 
کرد کــه الگوریتم هــای خاص خــود را برای 
شناسایی بر اساس عنبیه ایجاد کرده بودند. البته 
حق امتیاز استفاده از IrisCodes که توسط دکتر 

داگمن ایجاد شده تا سال 2011 معتبر بود.
در کنفرانس کنسرسیوم بیومتریک، برنامه 

عنبیه رو به جلو معرفی شد
بیومتریــک  کنسرســیوم  نــس  کنفرا در 
 در ســال 2005، شــرکت ســارنوف )اکنــون

SRI International( برنامــه عنبیــه رو به جلو 
را معرفی کرد که محصول تحقیــق و نمونه های 
اولیه ای بود که توســط مرکز نــوآوری فناوری 
هوش )ITIC( انجام شده بود و پیش از آن سازمان 
 )DARPA( پروژه های تحقیقات پیشــرفته دفاعی

مســئولیتش را بر عهده داشــت. این سیستم به 
جمــع آوری تصاویر عنبیه از افــرادی که از یک 

درگاه عبور می کنند، کمک می کرد.

دولت آمریکا هماهنگی استفاده 2008 
از پایگاه داده های بیومتریک را 

آغاز کرد
تصویر انگشــت الگوریتم های اندازه گیری چهره 
و توســعه ابزارهای مربوطه نهایی شده بود. یک 
الگوریتــم ارزیابی کیفیت عنبیه نیز ایجاد شــد. 
اف بی آی و وزارت دفاع نیز کار روی نسل بعدی 
پایگاه داده هــا را آغاز کردند که شــامل عنبیه، 
چهــره و کف دســت در کنار ثبت اثرانگشــت 
می شــد. وزارت امنیت داخلی آمریکا با مقایسه 
همیــن اطالعات بیومتریک فــردی را به عنوان 
تروریست شناخته شــده یا مظنون به تروریست 

شناسایی کرد و به وی اجازه ورود نداد. 

سازمان امنیت ملی آمریکا 2010 
از بیومتریک برای شناسایی 

تروریست ها استفاده می کند
اثرانگشــت های جمــع آوری شــده از محــل 
برنامه ریــزی حمــالت 11 ســپتامبر بــا یکی 
از زندانیــان گوانتانامــو تطبیــق داده شــد. 
اثرانگشت های دیگری نیز از اقالم به دست آمده 
از دیگــر مکان هــای مرتبــط بــا آن حمالت 

جمع آوری شد.

اطالعات بیومتریک برای شناسایی 2011 
جسد اسامه بن الدن استفاده شد

در کنــار دی ان ای، ســازمان ســیا از فنــاوری 
تشــخیص چهره برای شناســایی جســد اسامه 

بن الدن با دقت 95 درصد استفاده کرد.

شرکت اپل اسکنرهای 2013 
اثرانگشت را در گوشی های 

هوشمند خود وارد کرد
قابلیــت Touch ID یک خصوصیت شناســایی 
اثرانگشت است که توسط شــرکت اپل طراحی 
و روی گوشــی های آی فــون اس5، 6 و 6پالس، 
آی پد ایر2 و آی پد مینی3 ارائه شــد. این قابلیت 
کامــاًل در ابزارهــای iOS گنجانده شــده و به 
کاربران امــکان می دهد ابزار خــود را باز کرده 
و در فروشــگاه های مختلف اپل اقــدام به خرید 
کنند و نیز در اپل پی یــا برنامه های دیگر، هویت 
خود را تایید کنند. شــرکت اپل در زمان معرفی 
ایــن قابلیت اعالم کرد اطالعات اثرانگشــت به 
 A7 صورت محلی در مکانی امــن روی چیپ اپل
 (APL0698) 3 5 و آی پد مینــیS در آی فــون( 
 A8 )در آی فون 6 و آی فون 6پالس( یا A8X )در 
آی پــد ایر2( و نه روی ســرورهای راه دور اپل یا 
روی ابر ذخیره می شــود که دسترسی خارجی به 

آن را بسیار دشوار می کند 

منبع: بیومتریک آپدیت
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  بیایید درباره بیومتریکس صحبت کنیم

شناسایی اثر انگشت
  تکنیکی بسیار بالغ

   هزینه اجرایی پایین
  پذیرش خوب از سوی کاربران

  با برخی انواع کارهای دستی 
ناسازگار است

شناسایی چهره
  شناسایی میان جمعیت

  شناسایی از فاصله متوسط
  پذیرش خوب از سوی کاربران

  مقاومت پایین در برابر 
کالهبرداری

  منحصربه فرد بودن محدود

راه رفتن
  قابل استفاده از راه دور

  غیرضروری بودن تماس و 
همکاری کاربر

    مشروط به شرایط فیزیکی فرد
  حاشیه خطای باال

دینامیک فشردن کلید
  عدم سرمایه گذاری در 

ابزارهای گرفتن
  پتانسیل نظارت بر کاربر 

در طول زمان

  فناوری نوظهور

شناسایی صدا
  بی نیازاز سرمایه گذاری برای خرید  ابزار

  امکان تایید هویت از راه دور 

    صدای محیط، تایید هویت را مختل 
می کند

   دشواری در شناسایی اشکالی خاص 
ازگفتار

شناسایی عنبیه
  خصوصیات بسیار پیچیده

   منحصربه فرد بودن باال
  ماندگاری باال

   هزینه های باالی اجرا
   سطح پایین پذیرش از 

سوی کاربر

شناسایی امضا
  پذیرش خوب از سوی کاربر

  سادگی استفاده

  دشوار بودن گرفتن آن 
به دلیل تغییر در نوشتن در 

صورت تغییر موقعیت

شاید فیلم »گزارش اقلیت« را به 
خاطر داشته باشید که در آن برای هر 
فردی تبلیغات شخصی سازی شده 
استفاده می شد. در کل این فیلم 

شاهد هستیم که چگونه حسگرهای 
لیزری، با توانایی شناسایی عابران، 
عنبیه هر فردی را که وارد یک هتل 
یا یک مرکز خرید می شود، اسکن 

می کنند.

تکنیک های استاتیک یا فیزیولوژیکی

تکنیک های دینامیک یا رفتاری

مقایســــــــه تکنیک ها   

  شناسایی صدا 
اطالعات رفتاری و 

روانی راترکیب می کند. 
خصوصیات صدای هر 

فرد مبتنی بر اندازه و 
شکل عضالت مورد 

استفاده در ایجاد صدا 
هستند. این خصوصیات 
روانی زبان انسانی ثابت 

هستند:   البته بخش 
رفتاری بیان در طول 

زمان تغییر می کند که 
به تغییر سن، شرایط 

سالمتی و غیره بستگی 
دارد. عوامل خارجی 

مانند پس زمینه صدایی 
نیز در آن موثرند.

  راه رفتن 
روش راه رفتن هر 

فردی یک خصوصیت 
بیومتری فضا-زمانی 

پیچیده است. راه رفتن 
فرد ممکن است در طول 

زمان تغییر کند که به 
تغییر وزن، صدمات 

موثر بر مفاصل یا مغز و 
شرایط تنفسی مربوط 

می شود. در عین 
حال، به اندازه کافی 

متمایز است که امکان 
تایید هویت فرد را در 
کاربردهایی با امنیت 

پایین فراهم کند.

  شناسایی امضا 
روش امضای اسناد برای 

هر فرد منحصربه فرد 
است. هرچند امضا 

نیازمند داشتن ابزار 
نوشتاری و اقدام فرد 

است اما به صورت 
جهانی به عنوان روش 

تایید هویت در عملیات 
دولتی، قضایی و تجاری 

است.

 فشردن کلید 
این تکنیک مبتنی بر 

الگوهای فرد در تایپ 
است. این خصوصیت 

بیومتریک برای هر فرد 
منحصربه فرد نیست 

اما اطالعات کافی برای 
تایید هویت فرد را در 

اختیار ما قرار می دهد. 
در رد این روش هم می 

توان گفت دینامیک 
فشردن کلید، رفتاری 
است که در الگوهای 

تایپ، تغییرات زیادی را 
به خود می بیند.

می خواهم 
درباره بیومتریک 
با شما صحبت کنم.

بیومتریک 
مبتنی بر این فرضیه است 

که شما منحصربه فرد هستید، 
زیرا ویژگی های فیزیکی و الگوهای 

رفتاری ای دارید که شما را از دیگران 
متمایز می کند. این همان چیزی است 
که به ما امکان می دهد از بیومتریک 

برای شناسایی افراد استفاده 
کنیم.

بیومتریک چیست؟

اگر هنوز فکر می کنید این صرفا یک فیلم علمی تخیلی است، به خاطر آن است که چیزی درباره 
فن آوری های بیومتریک   نشنیده اید.

معمول ترین 
تکنیک های بیومتریک، 
تکنیک های استاتیک یا 

فیزیولوژیکی هستند که به خاطر 
مبتنی بودن بر خصایص فردی به 
این نام خوانده می شوند. در ادامه 

نمونه هایی از این تکنیک ها 
معرفی شده اند.

خب، 
امیدوارم چیز 

جالبی یاد گرفته 
باشید

امیدواریم 
دوباره همدیگر 

را ببینیم

  شناسایی اثر انگشت 
•  این قدیمی ترین تکنیک موجود است

•  اکثریت مردم اثرانگشتی منحصربه فرد و غیرقابل تغییر دارند
•  این تکنیک عموما برای تایید هویت فرد استفاده می شود
•  از گسترده ترین بازه فناوری های تصویربرداری استفاده می کند

•  سطح دقت آن بسیار باالست
•  کابران با کاربرد آن آشنا هستند

  شناسایی چهره 
•  این روشی غیرتهاجمی بوده و یکی از تکنیک هایی است 

که باالترین پتانسیل رشد را دارد
•  از آن برای کنترل دسترسی، کنترل مرزها و نظارت 

ویدئویی استفاده می شود.
•  استفاده از این روش در برنامه های تلویزیون های تعاملی، 

بازاریابی دیجیتالی و بازی های ویدئویی آغاز شده است

  شناسایی عنبیه 
•  این روش سطح دقت باالیی دارد )عنبیه هر فرد حتی در 

دوقلوهای یکسان نیز متفاوت است(
•  سرعت سیستم های کنونی استفاده آن را برای شناسایی 

در مقیاس باال ممکن می کند
•  از این روش برای کنترل مرز و شناسایی تروریست ها در 

مناطق جنگی استفاده شده است

  تطبیق سیاهرگ 
•  این تکنیک یک نقشه از انگشت یا کف دست تهیه می کند

•  این یک روش داخلی است که هیچ اثری از خود به جا 
نگذاشته و تنها در صورتی قابل اجراست که فرد حاضر 

باشد و لذا دزدیدن هویت دیگران دشوار می شود
•  برای شرایط امنیتی باال یا محیط های دشوار و صنعتی 

مناسب است

  شناسایی اثرانگشت
AFIS/اسکن حیات  

  شناسایی چهره
  شناسایی صدا
  هندسه دست

  تکنیک های دیگر
  تکنیک جندحالتی

  تطبیق رگ
  شناسایی عنبیه

هر تکنیک بیومتریک 
دارای موافقان و مخالفانی 

است. پیشنهاد می کنم در زمان 
تصمیم گیری درباره اینکه از 
کدام روش استفاده کنید، این 

مساله را هم مدنظر داشته 
باشید.

همچنین 
تکنیک هایی وجود 

دارند که اقدامات معینی را 
که هر فرد انجام داده تحلیل 
می کنند و آنها را بیومتریک 

دینامیک یا رفتاری 
می نامند
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شناسایی چهره گرفته تا هدفگذاری دشمنان از 
روی اینترنت و یافتن النه کالهبرداران؛ هنر 

شناسایی پیچیده تر از پیش می شود. 
1. پایگاه داده بزرگ بیومتریک در هند

هند بزرگ ترین پایگاه داده بیومتریک جهان را به 
نام »عدهار« در اختیار دارد که تاکنون اثر انگشت، 
اسکن عنبیه و عکس بیش از 500 میلیون شهروند 
خود را در آن جمع آوری کرده اســت - بسیاری از 
آنها پیش از این هیچ مدرک هویتی نداشته اند. به 
هر کدام از این افراد یک عدد 12 رقمی نسبت داده 

می شود تا در خدمات مختلف استفاده شوند.
2. شناسایی چهره برای فیس بوک اروپا 

دوباره اضافه می شود
فیس بوک از ســال 2010 از فناوری تشــخیص 
چهره بــرای پیشــنهاد تگ کردن دوســتان در 
عکس ها استفاده کرده اســت. این شرکت گزینه 
مربوطه را در سال 2012 تحت فشار حامیان حریم 

خصوصی در اروپا حذف کــرد اما اخیراً دوباره این 
گزینه را افزوده است - البته تنها برای عکس های 

دوستانی در آمریکا که این قابلیت را پذیرفته اند.
3. صفحه های تبلیغاتی تسکو با قابلیت 

شناسایی چهره
شرکت تسکو از صفحه هایی برای نمایش تبلیغات 
در جایگاه های ســوخت خود در انگلستان استفاده 
کرده اســت که از فناوری OptimEyes شرکت 
بریتانیایی »امســکرین« اســتفاده می کنند. این 
صفحه هــا دارای یک دوربین شناســایی چهرها 
هستند که سن و جنســیت مشتریان را تشخیص 
می دهد و با استفاده از این داده ها و نیز زمان و مکان 
مشخص، تعیین می کند چه تبلیغی را باید مشاهده 

کنند.
4. بیومتریک پیش از جرم برای 

کالهبرداری اینترنتی
شرکت اسرائیلی »بیوکچ« فناوری را برای رهگیری 

فعالیت بانکداری اینترنتی و خرید کاربران ایجاد 
کرده اســت کــه پروفایل هایی را برای بررســی 
ورود آنها به سیســتم به وجود می آورد و احتمال 
سوءاســتفاده افراد کالهبــردار از اکانت خود را 

بررسی می کند. 
5. رفتارسنجی به فعالیت هایی که در 

اینترنت انجام می دهید، مربوط می شود
فناوری بیوکچ نمونه ای از رفتارسنجی است که البته 
در شرکتی مانند »بیهاویوسک« نیز دیده می شود. 
این نرم افزار ریتــم تایپ کردن افــراد، حرکت 
ماوس و چگونگی بررسی برنامه ها را مورد بررسی 
قرار می دهد تا تعیین کند واقعاً خود افراد پشــت 

کامپیوتر هستند یا خیر.
6. تشخیص چهره لمسی، خصوصیت 

کلیدی آی فون اپل
گوشــی های هوشــمند پیش از این تشــخیص 
اثرانگشت را داشــته اند اما گوشی آی فون 5S این 
شرکت در ســال 2013 این ایده را عمومی کرد و 
حسگرهای اثرانگشــت را جهت باز کردن گوشی 
و تایید هویت برای خریــد اینترنتی به کار گرفت. 
انتظار می رود این قابلیت بخشی از حرکت شرکت 

به سمت پرداخت های موبایلی هم باشد.
7. ورود »پی پل« به شناسایی اثر انگشت

اپل تنها شــرکتی نیســت که فناوری بیومتریک 
را برای پرداخت بررســی می کند. پی پل در حال 
همکاری با سامســونگ در 25 کشــور است تا به 
مالکان گوشــی های هوشمند گلکســی S5   امکان 
دهد هزینه کاال و خدمات این ســایت و نیز دیگر 
سایت های استفاده کننده از پی پل برای پرداخت را 

با گوشی خود بپردازند.
8. چین فناوری پرداخت با چهره را ایجاد 

می کند
در سال 2015 چین شاهد معرفی برنامه ای خواهد 
بود که از تشــخیص چهره بــرای تایید پرداخت 
استفاده می کند، به این معنی که خصوصیات افراد 
تبدیل به شماره شناســایی خریدهای آنها خواهد 
شــد. پس از نصب این برنامه و متصل کردن آن 
به کارت های اعتباری و حســاب های بانکی، این 
برنامه در زمانی تا حد یک ثانیه، پرداخت ها را تایید 

خواهد کرد.
9. اسکن »سلفی حدقه چشم« روی 

گوشی های هوشمند
فناوری تشخیص چشم مدت هاست در فرودگاه ها 
و دیگر ساختمان های با امنیت باال استفاده می شود. 
البته این فناوری بسیار شخصی تر می شود: شرکت 
به نام »آی وریفای« که وبالگ فناوری »تک چرچ« 
آن را »فناوری سلفی حدقه چشم برای بانکداری« 
نامیده بود، اکنون به دنبال وارد کردن فناوری خود 

به برنامه های بانکداری خصوصی است 

نکاتی که باید درباره فناوری بیومتریک بدانیم

500 میلیون اثر انگشت و عنبیه در  عدهار

پیش بینی بازار بر اساس فناوری، محصول، 
کاربر، مناطق و کشورها

بــازار بیومتریک یکی از کلیدی تریــن بازارهای امنیت 
الکترونیکی در جهان اســت. افزایش هزینه های دولتی، 
پروژه هــای کارت ملی، گذرنامه و ویــزای الکترونیکی، 
افزایش نرخ جنایت، افزایش فعالیت های تروریســتی، 
جنایات ســایبری و دزدی اطالعات عواملی هستند که 
بازار فناوری های مختلف بیومتریــک را داغ کرده اند. 
به گفته 6Wresearch بازار جهانی بیومتریک تا ســال 
2020 به 21/9 میلیارد دالر خواهد رســید. آمریکای 
شمالی پیشتاز این بازار اســت و آمریکا باالترین درآمد 
را در این حوزه دارد. باال بردن امنیت داخلی، هزینه های 
دولتی و تحقیق و توسعه، رشد آمریکا در بازار بیومتریک 

آمریکای شمالی را تقویت می کند.
منطقه آمریکای شــمالی تا ســال 2014 بر بازار کلی 
بیومتریک غلبه داشت اما در پایان سال 2015 سهم این 
منطقه کاهش می یابد و به مقام دوم این صنعت می رسد. 
رشد بازار بیومتریک آسیا-اقیانوسیه یکی از دالیل اصلی 

کاهش ســهم منطقه آمریکای شــمالی است. افزایش 
هزینه های دفاعی، راه اندازی پروژه های دولتی، افزایش 
هزینه های آی تی، دزدی اطالعات و تغییر از سیستم های 
مبتنی بر کارت های هوشمند به سمت سیستم های مبتنی 
بر بیومتریک نیز به رشــد بازار آسیا-اقیانوسیه کمک 

می کند. 
فناوری بیومتریک اثرانگشــت بخش غالب ســهم از 
بازار را در بازار کلی بیومتریک تشکیل می دهد. سادگی 
کاربرد و ارزان بودن منجر به این غلبه بر بازار شــده اند. 
البته در دوره موضوع پیش بینی، سهم فناوری اثرانگشت 
به دلیل رشــد فناوری های بیومتریک دیگر مانند چهره، 
عنبیه، رگ و نیز سیســتم های بیومتریــک چندحالته 

کاهش خواهد یافت.
شــرکت های اصلی بازار جهانی بیومتریک شــامل 
 Morpho Safran, 3M Cogent, NEC, Suprema,
 Nuance, Hitachi, Crossmatch Technologies,

Iris ID, ZK Technologies و غیره می شود.
منبع: مارکت واچ

  افق بازار جهانی بیومتریکس 

منبع: گاردین  استوارت درج
مترجم: فاطمه اقدامی
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از دیــدگاه شــما هیجان انگیزتریــن منافع 
بیومتریک بــرای مصرف کننــدگان کدام 

است؟
من فکر می کنم بخش عمده تالش شرکت هایی 
مانند سامســونگ و اپل بــرای وارد کردن 
بیومتریک به ابزارهایشان، کمک به کاربران 

جهت مقابله با خستگی از رمزهای عبور است. 
رسیدن به توازنی میان سادگی کاربرد و امنیت 
همیشه یک چالش خواهد بود. ما تالش داریم 
تجربــه کاربری جذاب تری خلــق کنیم. اگر 
بتوانیم روشــی بهتر برای باز کردن دستگاه ها 
به مردم ارائه دهیم و در عین حال حراســت از 

داده های آنها را تضمین کنیم، سامســونگ به 
دستگاهی متمایز تبدیل خواهد شد. ارائه این 
نوع حراست سامسونگ را از رقبایی که توانایی 
ســرمایه گذاری در این فناوری ها یا توســعه 
چنین تجاربی را ندارند، متمایز می کند. اما وقتی 
از بیومتریک صحبت می کنیم باید توجه داشته 
باشیم بسیاری از مردم نگران هستند داده های 
خصوصی آنهــا در کجا نگهداری می شــود؛ 
بنابراین یکی از کارهایــی که باید انجام دهیم 
این است که در سامســونگ تالش می کنیم 
ابزارهایی را خلق کنیــم که فناوری هایی را در 
راستای توســعه حریم خصوصی کاربر نیز در 

خود داشته باشند.
اکنون FIDO اولیــن خصوصیات خود را اعالم 

گفت و گو با استیون رحمان در سامسونگ

بیومتریک، حریم خصوصی و اینترنت اشیا 

اســتیون رحمان مدیر فناوری و راهبردی سامسونگ اســت که هدایت یک تیم تحقیقات آینده نگرانه با 
ماموریتی مهم را بر عهده دارد: تضمین و توســعه فناوری که قدرت رقابتی پلتفرم سامســونگ را حفظ 
کنــد. ما فرصتی پیــدا کردیم تا بــا او درباره موقعیــت بیومتریک مصرف کنندگان گفت وگویی داشــته 
باشــیم و نگاهی به ســالی که گذشته و نیز آینده این فناوری داشته باشــیم. در این گفت وگو موضوعات 
مهمی چون مدیریت هویت، اینترنت اشــیا و نقش حریم خصوصی در روند توســعه مطرح شــد و رحمان 

هم از دو مورد از هیجان انگیزترین فناوری های بیومتریک موجود گفت.

استیون رحمان مدیر فناوری و راهبردی سامسونگ معتقد است پرداخت از طریق موبایل با تشخیص هویت بیومتریک انفجاری بزرگ در این فناوری خواهد بود
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کرده است، آیا فکر می کنید پایان دوران رمز 
عبورها رسیده است؟

امیــدوارم. معتقدم همه از حفــظ کردن رمز 
عبورها و تغییر مداوم آنها خســته شــده اند. 
سامســونگ عضو اتحادیه FIDO است و ما به 
بهتر کردن تجربه کاربــران متعهدیم. ما در 
حال خلق پلتفرمی هســتیم که مردم احساس 
کنند داده هایشــان امن و در دسترس است. 
همچنین می خواهیــم پلتفرمی ایجاد کنیم که 
هکرها احســاس کنند تالش برای رسیدن به 
داده های خصوصی مردم بیش از حد برایشان 
پرهزینه است؛ یکی از دالیلی که شاهد تالش 
هکرهــا بــرای دزدیدن بخش عمــده ای از 
رمزهای عبور و اطالعات کارت های اعتباری 
هستیم، آن است که معتقدند این محصولی در 
دسترس اســت. وقتی سامسونگ را به عنوان 
یک پلتفرم در نظر بگیرید، تالش ما این است 

که آن را برای هکرها غیرجذاب کنیم. 
نکته بســیار جالبی بود. معتقــدم اگر وقت و 
انــرژی کافی بگذارید، هــر چیزی قابل هک 
کردن است. با شما موافقم که هک چیزی که 
زمان زیادی الزم دارد به لحاظ اقتصادی برای 
هکرها به صرفه نیست. آنها به دنبال دسترسی 
ساده و سریع هستند که اطالعات گسترده ای 
در اختیارشــان قرار گیرد تا بتوانند کارهای 

ناپسند انجام دهند. 
درست است.

محبوب تریــن نمونــه توســعه بیومتریک 
مصرف کنندگان در حال حاضر، تایید هویت 
با اســتفاده از اثرانگشــت روی گوشی های 
هوشــمند اســت؛ حســگرهای جدید روی 
گوشــی های هوشــمند سامســونگ چطور 

توانســته اند تجربه بهتری برای کاربران خلق 
کنند؟

تایید هویت با اثر انگشــت اولین نمونه از انبوه 
برنامه های بیومتریک است. کاربران تازه در 
حال یادگیری چگونگی باز کردن گوشی های 
خود با اثرانگشت هستند اما کاری که باید انجام 
دهیم این است که رفتارهای آنها را به گونه ای 
تغییر دهیم که دلیلی برای باز کردن گوشی با 
اثرانگشت داشته باشند تا این کار چیزی فراتر 
از راحت شــدن از به خاطر سپردن کلمه عبور 
باشد. معتقدم هنوز منتظریم ببینیم آن برنامه 
انفجاری در حــوزه بیومتریک چه خواهد بود؛ 
شاید باز کردن گوشــی برای پرداخت باشد. 
پیش بینی من آن است که پرداخت می تواند 
همان برنامه انفجاری باشــد. پرداخت کاری 
است که ما هرروزه انجام می دهیم و می تواند 
همان عامل موثــر بر نحوه تعامل کاربر با ابزار 

بدون نیاز به کلمه عبور باشد. 
کامــاًل موافقــم. بخــش پرداخــت در حال 
اوج گیری است. به نظر می رسد عالقه زیادی 
به این حوزه وجود دارد. شــما به اشکال دیگر 
بیومتریک هم اشاره کردید، فکر می کنید آنها 
هم با همین سرعت رشد کنند و اصاًل این موارد 

چیستند؟
فکر می کنم دو مورد آن بســیار جالب است. 
شــرکتی به نام EyeVerify وجــود دارد که 
فنــاوری ای تولید کرده که از بینایی ماشــین 
برای شناســایی کاربران استفاده می کند. این 
مســاله از آن جهت جالب به نظر می رسد که 
بســیاری از انتقادات اصلی به بیومتریک آن 
اســت که نمی توانید اثرانگشت خود را تغییر 
دهید، نمی توانیــد داده هــای بیومتریک را 

تغییر دهید. اما این شــرکت روشی به وجود 
آورده که هرچند مشخصات چشم شما هرگز 
تغییــر نمی کند اما این پلتفــرم آن اطالعات 
را به گونه ای اســتفاده می کنــد که می توانید 
لغتنامه ای جدید از مــوارد تایید هویت ایجاد 
کنید که دائماً امــکان اصالح آنها وجود دارد. 
معتقدم این می تواند تاثیر بســیاری در حوزه 
نگرانی های مردم درباره احتمال دستکاری در 
اطالعات بیومتریک شما داشته باشد. ماهیت 
قابل تغییــر بودن این فناوری بســیار جالب 
اســت.  فناوری دیگری که همگان منتظر آن 
هســتند مچ بند نایمی از شرکت نایمی است. 
شرکت های »ســلز فورس« و »مسترکارت« 
در سرمایه گذاری 10 میلیون دالری دور اول 
این پروژه حضور داشــته اند. کار مچ بند نایمی 
این اســت که یک اثر الکترونیکی را با استفاده 
از میدان الکتریکی ضربــان قلب کاربر ایجاد 
می کند. فکــر می کنم هر دو ایــن فناوری ها 
بسیار جالب هســتند زیرا از حیطه یک ابزار 
فراتر می رونــد. می توانم افرادی را ببینم که از 
EyeVerify برای ارتباط با دستگاه خودپرداز 
اســتفاده می کنند یا مچ بند نایمی را برای باز 
کردن خانه یا خودروشــان بــه کار می برند. 
لذا این فناوری هــا واقعا برای من هیجان انگیز 
است و منتظرم توســعه بیشتر آنها را در سال 

2015 ببینم.
ما هم شــاهد نکات جالب حــوزه بیومتریک 
مانند صدا هســتیم چون یک امکان طبیعی و 
قابل حمل است؛ یا چهره، چون دوربین وجود 
دارد و نیز تشخیص عنبیه که با سرعت باالیی 
در حال رشــد اســت. واقعاً جالب است. شما 
به پوشیدنی ها اشــاره کردید. فکر می کنید 
فناوری های پوشــیدنی چطور فراتر از ورزش 

و بدنسازی در زندگی کاربران جا باز کنند؟
خب فکر می کنــم رهگیری ورزش اولین موج 
فناوری پوشــیدنی بود و معتقدم برای بخشی 
از جمعیت جذاب باشــد اما همه به رهگیری 
نشــانه های حیات خود عالقه ندارند. شاید 
دلیل اینکــه می شــنویم بیشــتر ابزارهای 
پوشــیدنی شــش ماه پس از مصرف توسط 
کابر کنار گذاشــته می شــوند، عدم جذابیت 
کافی آنها باشــد.  یک شــرکت جذاب به نام 
Omada Health وجــود دارد کــه روندی 
متفــاوت را در زمینه پوشــیدنی ها پیگیری 
می کند. آنها یکــی از نیازهای مهم کاربران را 
شناســایی کرده اند. تالش می کنند به مردم 
کمک کنند با استفاده از ابرها با دستشویی های 
متصل به اینترنت یا مچ بنــدی که قدم های 
آنها را تحت نظر قــرار می دهد، دیابت پیش 
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کلینیکی را تشخیص دهند. تجربه کلی اومادا 
به ایجاد نتیجه ای خاص برای هر کاربر خاص 
مربوط می شــود که به کمک نیاز دارد. ایحاد 
یک تجربــه کاربری مفید نکته ای اســت که 
باید در فناوری پوشــیدنی به آن توجه شود. 
من معقدم پوشــیدنی ها به صورت کلی روش 
برخورد کاربران با فناوری را تغییر می دهند. 
مثاًل همه موافقند بی ادبی است در جایی مانند 
رستوران مدام گوشــی خودتان را نگاه کنید و 
فکر کنم فناوری پوشــیدنی به کاربران امکان 
می دهد خاطرجمع باشند که همه هشدارهای 
مهم را به موقع دریافت می کنند. نیازی نیست 
مدام به دنبال ابزارهایشان باشند یا نگران عدم 
رهگیری اتفاقاتی باشند که در دنیای دیجیتال 
برایشان می افتد. من معتقدم زندگی دیجیتال 
و زندگی فیزیکی نیازی بــه تضاد دائم ندارند 
و این ابزارهای پوشــیدنی بــه فناوری های 
بسیار مفیدی برای پر کردن همین خأل تبدیل 
خواهند شد.  با این وجود معتقدم پوشیدنی ها 
می توانند برای کاربران خطرناک هم باشــند؛ 
وقتی کاربــران فناوری پوشــیدنی دارند در 
فضای اینترنت اشیا قرار می گیرند )به گزارش 
گارتنر تا ســال 2020 تقریباً 26 میلیارد ابزار 
در اینترنت اشــیا وجود خواهد داشت(. مثاًل 
هر دو نیازمند اتصــال رادیویی جالب، هر دو 
نیازمند برق بسیار کم و هر دو ابزارهایی بسیار 
خصوصی هستند. به همین دلیل است که باید 
پیش از خلق محصول به این نکته توجه داشت. 
ما باید درک کنیم که چطور از ایمنی کاربران 
حراســت و آن را تقویت کنیم. پوشــیدنی ها 
ممکن اســت اطالعات مکان و فعالیت های 
فــرد را در اختیار افراد نادرســت قرار دهند. 
تولیدکنندگان باید این مساله را مد نظر داشته 
باشند و من مدام این مساله را گوشزد می کنم 
که وقتی به اینترنت اشیا و به پوشیدنی ها فکر 
می کنید باید توجه داشــته باشید این ابزارها 
می توانند به کابــران صدمه هم بزنند. باید در 
مورد محصول و پلتفرم هایمان مسئولیت پذیر 

باشیم.
این صحبتی کــه می کنید بــه نگرانی حریم 
خصوصی مربــوط می شــود یا بــه فناوری 
مکان یابــی و رهگیری؟ نگرانی اصلی شــما 

چیست؟
هر دو مــوردی کــه گفتید؛ مســاله حریم 
خصوصی مسلماً مطرح اســت. فکر نمی کنم 
مردم عالقه ای داشــته باشــند کســی آنها 
را رهگیــری کند. اگــر می خواهند محصول 
پوشیدنی را اســتفاده کنند باید بدانند امکان 
اشــتراک گذاری مکان آنها بدون اطالع شان 

وجود دارد. من معقتدم افراد زیادی هســتند 
که تجربه بــدی از سوءاســتفاده دیگران از 

اطالعات خصوصی شان داشته اند.
معتقدم آموزش در اینجا نقش مهمی دارد. به 
نظر می رسد بسیاری از مردم درک نمی کنند 
از طریق کارت اعتباری یــا کارهای دیگری 
که انجام می دهند، چه اطالعاتی به اشــتراک 
گذاشــته می شــود. من فکر می کنم حرکت 
به جلــو، آمــوزش و تضمین آگاهــی کامل 
کاربران از حریم خصوص به زبانی که درکش 

می کنند، موضوعی مهم خواهد بود.
بله و البتــه در نظر گرفتــن حریم خصوصی، 
نه به عنوان یک محصول پســین، نه به عنوان 
کاری که بعد از ســاخت محصول باید انجام 
شود، هم بسیار مهم است؛ در زمان خلق ابزار 
باید در طراحی های واقعی گنجانده شود. مثاًل 
می خواهم ایده تولید محصولی را خلق کنم که 
آن را کاله بیس بال پوشیدنی می نامم که حاوی 
اطالعات گسترده ای درباره بازی های ورزشی 
مورد عالقه تان خواهد بود. لذا اگر کسی چنین 
کالهــی را طراحی کند، به جــای آنکه بگوید 
»خب حاال دیگر طراحی و ســاخت محصول 
تمام شــد باید به مســاله حریــم خصوصی 
برســیم«، باید از همان ابتدا با در نظر گرفتن 
مقتضیــات حریم خصوصــی آن محصول را 

طراحی کند.
دقیقاً. فکر می کنم صنعت بیومتریک به جایی 
رسیده است که کارشناسان حریم خصوصی 
را از همان ابتــدا دخیل کنند. وقتی به ســال 
2014 نگاه می کنیم، ســال عالی را در حوزه 
موبایل می بینیم. به نظر شما نقطه عطف اخبار 
فناوری آن ســال به ویژه در حــوزه ابزارهای 

موبایل چه بود؟
خب فکر می کنم از دیــدگاه ابزارهای موبایل 
و پوشــیدنی ها، دو رخداد برای من مهم بود. 
یکی راه انــدازی »اپل پی« بود کــه می تواند 
کاربران را کاماًل با روشی جدید برای تعامل با 
خرده فروشان مواجه کند. من معتقدم اپل پی 
اصلی ترین فناوری پرداخت به گونه ای خواهد 
بود که تعامل کاربران و خرده فروشان را برای 
همیشه تغییر خواهد داد. به نظرم بسیار جالب 
اســت زیرا به صورت گســترده در جایی که 
تالش هــای قلبی شکســت خورده اند، مورد 
استقبال قرار گرفته اســت. بنابراین در سال 
2015 برایم جالب خواهد بود که ببینم اپل پی 
چطور -به ویژه در ساعت جدید اپل- توسعه 
می یابد.  همچنین معتقدم اپل باعث شده است 
بیومتریک مورد توجه بســیاری از مردم قرار 
گیرد و تعداد بیشــتری از مردم بــا ایده ارائه 

اطالعات بیومتریک راحت تر برخورد کنند. 
من می گویم داده های بیومتریک در ســطح 
کاربر هنوز در روزهای ابتدایی خود قرار دارد. 
اکنون در فرودگاه های آمریکا چیزی به عنوان 
CLEAR داریم که به شــما امکان می دهد به 
خاطر اینکــه داده های بیومتریــک خود را از 
قبل ثبت کرده اید، از بخــش امنیتی فرودگاه 
عبور نکنید. خطــوط CLEAR هنوز بســیار 
محدود هســتند و معتقدم این نشــان دهنده 
راحت نبودن کاربران با این ایده است. رخداد 

دیگری که برایم بسیار جالب بود، اعالم برنامه 
ســکونت الکترونیکی در اســتونی بود. فکر 
می کنم نکته بسیار مهمی است زیرا این اولین 
بار است که یک دولت حراست و تایید هویت 
اینترنتی را انجام می دهد. اســتونی خدماتی 
ارائه کرده اســت که هویت کاربر را در جهان 
فیزیکی تضمین می کند امــا در عین حال در 
تعامالت اینترنتی نیز این کار را انجام می دهد. 
من معتقدم این بســیار مهم است زیرا پیش از 
این برای این گونه تایید هویت صرفاً به بخش 
خصوصی متکی بودیم. اســتونی امکان تایید 
امضای الکترونیکی را برای دولت فراهم کرده 
اســت. من معتقدم اولین ساکنان الکترونیکی 
این هفته تایید شــوند. یکی از آنها تیم دریپر 
)بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری دریپر فیشر 
یوروراستون و بنیانگذار دانشگاه دریپر( خواهد 
بود، اگر تیم از این موضوع هیجان زده باشــد 
می توان تصور کرد اســتارت آپ هایی که به 
دنبال توســعه فناوری هایی برای بهتر کردن 
اکوسیستم سکونت الکترونیکی استونی باشند، 
با حمایت گســترده مواجه خواهند شــد. من 
معتقدم احتمال بســیار زیادی وجود دارد که 
 API شــاهد تایید هویت کاربران با استفاده از
ســکونت الکترونیکی استونی در شرکت های 
مختلف باشــیم. تایید هویت کاربران امکان 
دسترســی و حراســت اطالعات مهم مانند 
اطالعات بانکداری و بیمارســتانی را فراهم 
می کند. لذا من منتظر توسعه برنامه سکونت 

الکترونیکی در سال 2015 هستم 

منبع: فایند بیومتریک 

تایید هویت با اثر انگشت اولین نمونه از انبوه 
برنامه های بیومتریک است. کاربران تازه در 
حال یادگیری چگونگی باز کردن گوشی های 
خود با اثرانگشت هستند
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حال حاضر چند شــرکت حضوری فعال در 
در بازار جهانی بیومتریک موبایل دارند 
که این مســاله را می توان به افزایش ســازگاری 
برنامه های بیومتریک در امنیت باال نســبت داد. 
بسیاری از شــرکت های بازار جهانی بیومتریک 
موبایــل به خاطــر برنامه های موفق یا توســط 
شــرکت های بــزرگ خریداری شــده اند یا در 
آستانه خرید قرار دارند. انتظار می رود این روند 
همچنان ماندگار باشد زیرا شــرکت ها به دنبال 
ســرمایه گذاری روی فرصت های مهم رشد در 
بازار جهانی بیومتریک موبایل هســتند. بسیاری 
از فروشــندگان این بــازار اکنــون برنامه های 
بیومتریــک را مســتقیمًا روی ابزارهای موبایل 

عرضه می کنند. 
اکنون ما 10 شــرکت برتر حــوزه بیومتریک 
موبایل را شناســایی کرده ایم کــه انتظار می رود 
بخش عمده رشــد بازار در دوره 2019-2015 

را شکل دهند.

3M Cogent
این شــرکت از تامین کنندگان برتر برنامه های 
بیومتریک بــرای دولت ها و نهادهــای قضائی 
و تجاری اســت. ایــن شــرکت باکیفیت ترین 
سیســتم های شناســایی و خدماتی بــا فناوری 
پیشرفته، ســرعت و دقت باالی 99/9 درصد را 
ارائه می کند. محصوالت ارائه شــده این شرکت 
بــرای کنترل بیومتریک دسترســی، بازرســی 
مســافر، امنیت تولید و مدیریت مرز اســتفاده 
می شــوند. این شرکت شــبکه های مشارکتی را 
با برترین شــرکت ها در حوزه هــای مختلف از 
 Accenture, BlackBerry, Lockheed جملــه
Martin, Siemens, Northrop Grumman و  

Sun Microsystemsایجاد کرده است.
این شــرکت محصوالت متنوعی تولید می کند 
که عبــارت از برنامه های مدیریت تشــخیص 
چهره، برنامه های ثبت نام بیومتریک، برنامه های 
شناســایی موبایل، سیستم های تبادل کارت های 
پرینت اثرانگشــت/کف دســت، محصوالت 
شناســایی موبایل، برنامه های کنترل دسترسی 
فیزیکی، مدیریت کارت شناســایی و برنامه های 
اعتبارسنجی در کنار برنامه های کنترل دسترسی 

منطقی است.

اپل
شــرکت اوســنتک در ســال 2012 توسط اپل 
خریداری شد. این شــرکت یکی از شرکت های 
پیشــرو جهان در عرصه طراحی و تولید ابزارهای 
موبایل، نرم افزار، کامپیوتــر، و ارتباطات موبایل 
است. این شرکت انواع محصوالت مانند آی فون، 
آی پــد، مک، آی تیونــز، نرم افــزار، خدمات و 
تجهیزات جانبــی و آی پاد را به بازار عرضه کرده 

است. 
شرکت اپل سیستم عامل های iOS و OS X را در 
 iLife و iWork کنار انواع برنامه ها و خدماتی مانند
و تلویزیون اپل به بازار آورده اســت. این شرکت 
برای اولین بار فناوری تشخیص اثرانگشت را در 
گوشی های هوشمند استفاده کرد که اکنون دیگر 
شرکت ها مانند سامسونگ، HTC و موتوروال نیز 

به دنبال اجرای آن هستند. 

فوجیتسو
فوجیتســو یکــی از بزرگ ترین شــرکت های 
ارائه دهنــده خدمــات آی تی اســت که بخش 
اصلــی درآمــد آن از منطقــه APAC حاصــل 
می شــود. این شــرکت فعالیت های خود را در 
ســه حوزه برنامه هــای صنعتــی، برنامه های 
تجاری و فناوری و ابر فوجیتســو ادامه می دهد. 
شــرکت فوجیتســو محصوالت مختلفی مانند 
محصــوالت محاســباتی، نرم افــزار، شــبکه و 
 ابزارهای الکترونیکی به مشــتریان خود عرضه 

می کند. 
 PalmSecure این شــرکت به خاطر محصول
خود شناخته شده است که یک برنامه بیومتریک 
هندسه دست است. این فناوری بیومتریک رشد 
کندی داشته است. برنامه PalmSecure دارای 
نرخ تشخیص اشتباه بســیار پایین 0/01 درصد 

است.

ان ای سی
شــرکت ان ای سی از شــرکت های پیشرو تلفیق 
فناوری های آی تی و شــبکه اســت. این شرکت 
برنامه هایــی در حوزه های کامپیوتر، شــبکه و 
ابزارهای الکترونیکی ارائه می دهد. این شــرکت 
 APAC حضور و پذیرش گســترده ای در منطقه
دارد. این شــرکت در پنج حــوزه اصلی عمومی، 

خصوصی، اپراتور موبایل، پلتفرم سیســتم و غیره 
فعال است.

شــرکت ان ای ســی بالغ بر هزار مشتری در 
30 کشــور جهان دارد و در بیش از 140 کشــور 
فعال اســت. این شرکت روی نوآوری در فناوری 
اطالعات و ارتباطات تمرکــز دارد. حوزه اصلی 
تحقیق و توســعه این شرکت شامل کشف دانش، 
سیستم ابر، انرژی هوشمند، پردازش اطالعات و 
رسانه، پلتفرم های ســبز و نوآوری در کامپیوتر و 

ارتباطات می شود.

BioEnable Technologies
این شرکت از شــرکت های پیشــرو هندی در 
حوزه شناســایی الکترونیک پیشرفته، اتوماسیون 
و محصــوالت و خدمــات رهگیری اســت. این 
شرکت در ســال 2001 تاسیس شــده و دارای 
100 کارمند و مشــتری در بیش از 50 کشــور 
جهان است. این شرکت محصوالت نوآورانه را بر 
اساس فناوری های پیچیده طراحی و ارائه می کند 
و تجربه ای گســترده در کار روی انواع پلتفرم ها 
مانند وب، موبایل و کامپیوتر دارد. این شــرکت 
شاید تنها شرکت دنیا باشد که می تواند نیازهای 
مشــتریان را در زمینه نرم افزار و ســخت افزار 
درک کند و پلتفرم های مختلفی را برای شناسایی، 

اتوماسیون و رهگیری به وجود آورد.

ImageWare Systems
این شــرکت یکــی از تامین کنندگان پیشــرو 
برنامه های مدیریت هویت بر اساس بیومتریک 
چندحالتی اســت. ایــن شــرکت برنامه های 
مدیریت هویت بیومتریــک چندحالتی را برای 

10 شرکت برتر بیومتریک موبایل

هویتی بر مبنای هندسه دست

کارال سیرل
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تایید هویت کاربــران چه به صورت محلی و چه 
روی ابر ارائه می دهد. فناوری های پالگ ان پلی 
این شــرکت در حوزه ارتباطات تعاملی و تایید 
هویت خارج از محدوده روی پلتفرم های موبایل 
فعالیت دارد و ســطح جدیدی از امنیت را ایجاد 

کرده است. 
محصــوالت نوآورانــه این شــرکت مانند 
 GoMobile Interactive و   GoCloudID
برنامه هــای انعطاف پذیــر و قابل سنجشــی را 
در بازارهــای مختلف از جمله موبایل، بی ســیم، 
خدمات مالی و بهداشــتی ارائه می کند. سیستم 
مدیریت هویت ImageWare این شــرکت به 
مشتریان اجازه می دهد ســطح امنی برای تایید 
هویت بیومتریک در پلتفرم ها و خدمات مختلف 

ایجاد کنند. 

M2SYS
این شرکت یک دهه تجربه و میلیون ها کاربر در 
 M2SYS بیش از 100 کشور جهان دارد. شرکت
برنامه های نوآور، قابل ســنجش و عملیاتی را در 
زمینه مدیریت هویــت ارائه می دهد که امنیت و 
راحتی را در عیــن صرفه جویی مهیا و اعتماد قابل 
توجهی را برای دولت ها و شــرکت های مختلف 
سراسر جهان فراهم می کند. این شرکت همچنان 
به نوآوری، ایجاد و ارائــه برنامه های بیومتریک 
نوآورانه می پردازد که صنعت را تغییر می دهد و 
توانایی فناوری های بیومتریک را در بازار تقویت 

می کند.
این شــرکت به خاطر انواع جوایز مختلفی که 
گرفته از جمله نوآوری در فناوری بیومتریک در 
آمریکای شــمالی، نوآوری محصول جدید سال 

2011 و جایــزه اتاق بازرگانــی آتالنتا 2014 و 
جایزه تاثیر جهانی برای نوآوری شــناخته شــده 

است. 

Mobbeel
شرکت موبیل یک اســتارت آپ است اما توسط 
بنیانگذاران باســابقه ای ایجاد شده. فناوری های 
ارائه شده توســط این شرکت از اوایل سال 2008 
در حال توسعه بوده اند. تیم این شرکت متشکل از 
مهندسان باهوش با تجربه گسترده در حوزه تولید 
نرم افزارهای پیچیده برای شــرکت های مشاوره 
آی تــی مانند آی بــی ام یا اینــدرا )بزرگ ترین 
شرکت مشاوره آی تی اســپانیایی( است. تمامی 
آنها دارای دانش گســترده ای در حوزه مدیریت 
هســتند و جوایز بی شــماری را از شرکت های 
متبوعــه خود به دلیل تعهــد، عملکرد و نوآوری 

دریافت کرده اند.

Precise Biometrics
شــرکت پرســایس بیومتریکس یکی از برترین 
ارائه دهندگان برنامه های شناســایی اثرانگشت 
برای احراز هویت افراد است. این شرکت با تجربه 
گســترده در حوزه تایید اثر انگشت برنامه هایی 
برای تایید هویت سریع و امن افراد ارائه می دهد. 
ایــن فناوری می توانــد باعث بــاال رفتن ارزش 
کارت های شناسایی و کارت های بانکی و تجاری 
و نیز دسترســی به برنامه های موبایل )گوشــی 
هوشــمند و تبلت(، شــبکه و کامپیوتر شود. این 
شرکت به ســازمان های دولتی و تجاری سراسر 
جهــان خدمات رســانی می کند و حــدود 160 

میلیون کاربر دارای مجوز دارد.

SIC Biometrics
در دهه گذشــته واقعیات تجاری به شدت تغییر 
کرده و نیروی کار موبایل رشــد زیادی داشــته، 
پیچیدگی زیرساخت های آی تی که بال خود را به 
سمت ابرها باز می کنند نیز بسیار باال رفته است. 
این شرکت از ســال 2009 فناوری های نوآورانه 
بیومتریک اثر انگشــت را برای ابزارهای موبایلی 
تجاری به وجود آورده و به ســازمان ها در زمینه 
نظارت بر حرکت پرســنل کمک کرده و امکان 
دسترسی ساده و امن به داده و تسهیل تایید هویت 
پرســنل را فراهم آورده اســت؛ که این موارد به 
افزایش امنیت در حوزه های بومی و آی تی منجر 

شده است.
برنامه های مدیریت تاییــد هویت بیومتریک 
این شرکت می تواند در رسیدگی به این چالش ها 
به ســازمان ها کمک کنــد و امنیــت، راحتی و 

بهره وری عملیات آنها را افزایش دهد 

منبع: تکناویو

نمونه اولیه گوشی هوشمند فوجیتسو مجهز به 
تشخیص عنبیه

شــرکت ژاپنی فوجیتســو اولین بازیگر بــزرگ عرصه لوازم 
الکترونیکی شده است که نمونه اولیه گوشی همراهی را با توانایی 
تشخیص هویت بر اســاس عنبیه به بازار عرضه کرده و چالش 
بیومتریکی برای دیگر بازیگران مانند اپل و سامسونگ به وجود 
آورده است. فوجیتسو در نمونه اولیه ای که در کنفرانس جهانی 
موبایل اســپانیا معرفی کرد، نور ال ای دی اینفرارد مینیاتوری 
را روی گوشی کار گذاشته اســت که در باال سمت چپ و باالی 
صفحه نمایش گوشــی قرار دارد و نیز یــک دوربین که در باال 

سمت راست جای گرفته است. 
روش ثبت کاربر با نگاه کردن به دو دایره انیمیشــنی در یک 
برنامه راهنما انجام می شود. عنبیه با نور اینفرارد روشن می شود 
و دوربیــن اینفرارد تصویری از الگوی آن می گیرد. در این نمونه 
اولیه از یک موتور تشــخیص عنبیه با نام Activelris از شرکت 
Delta ID اســتفاده می شود که می توان آن را در فاصله عادی از 
گوشی های هوشمند -و نه فاصله 10 ســانتی متری معمول در 
سیستم های دیگر- اســتفاده کرد. این فناوری را می توان برای 

تایید هویت در زمان پرداخت نیز استفاده کرد. 
برخالف سیســتم های تشخیص اثرانگشــت یا چهره که در 
ابزارهای رقیب مانند سامســونگ S6 و آی فون اپل اســتفاده 

می شود، عنبیه بر اثر باال رفتن سن تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
موتور ActiveIRIS از تکنیک های پیچیده تشــخیص الگوی 
کامپیوتــری برای ایجــاد نمایش های ریاضی بــه نام تمپلیت 
اســتفاده می کند که از الگوهای منحصربه فــرد عنبیه گرفته 

می شوند. این تمپلیت ها برای شناسایی افراد استفاده می شود.
شــرکت Delta ID می گوید فناوری این شــرکت، فرد را در 
کمتر از 150 میلی ثانیه شناسایی می کند که با عینک یا بدون آن 
هم عمل می کند و چشــم های منحرف، خارج از مرکز و تصاویر 
مات را هم شناســایی می کند و در شرایط نور متفاوت نیز موفق 
اســت. این روش دارای یک در 10 میلیون مورد تایید اشــتباه 

است. 
طی ماه فوریــه شــرکت Smart Sensors کــه در زمینه 
 FotoNation شناســایی عنبیه کار می کند، توسط شــرکت
که فروشــنده برنامه هــای تصویربــرداری کامپیوتری برای 
گوشی های هوشمند و دوربین های دیجیتالی بود، خریداری شد. 
این قرارداد می تواند توسعه برنامه های تایید هویت عنبیه محور 
را برای دستگاه های موبایل تســریع کند. در ماه ژانویه شرکت 
ViewSonic که تولیدکننده پروژکتور و صفحه نمایش اســت 
می خواهد یک گوشــی هوشــمند با امکان شناســایی عنبیه را 
راهی بازار کند. این مدل به نــام ViewSonic V55 دارای یک 
اســکنر مخفی عنبیه خواهد بود که با باز شــدن روکش گوشی 
فعال می شــود و این روش شناســایی برای حفاظت از فایل ها و 

فولدرهای داخل گوشی و نیز باز کردن آن استفاده می شود. 
در مــاه ژانویه نانــدان نیلکانی، کارشــناس بیومتریک هند 
پیش بینی کرد گوشی های هوشمند ارزان قیمتی که از اسکنرهای 
عنبیه اســتفاده می کنند، به ابزاری مهم بــرای تایید هویت در 
پروژه شــماره ملی منحصربه فرد در آن کشور تبدیل خواهند 

شد.
منبع: پلنت بایومتریکس 

  هویتی که پیر نمی شود
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پرونده

توجه به گزارش هــای متعدد درباره دزدی با 
داده ها، نبود مکانیســم های کارآمد امنیت 
داده به یک نگرانی مهم تبدیل شده است. در بین 
شناخته شده ترین این گزارش ها می توان به حمله 
به Home Depot و Target اشــاره کرد. موارد 
دزدی داده بیش از پیش معمول شــده است. به 
گفته مرکــز منابع دزدی هویــت، داده هایی که 
در هزاران مورد دزدی لو رفته است شامل 778 

میلیون رکورد می شود.
فناوری های نوآور اکنون به این نگرانی امنیتی 
پرداخته اند. در میان اصلی ترین فناوری هایی که 
مســیر را برای آینده امنیت داده هموار می کنند، 
می توان به بیومتریک اشــاره کــرد. بیومتریک 
مســلمًا مفهوم جدیدی نیســت اما پیش از آنکه 
Touch ID گوشــی آی فون 5S وارد بازار شــود، 
بیومتریک تا حد زیادی محدود به ســازمان های 
امنیتی ســطح بــاال بــود. وقتی اپل شــرکت 
AuthenTec را در ســال 2012 خریداری کرد، 
شاید جزو اولین شرکت های گوشی هوشمند بود 
که فناوری بیومتریک را ارائه می داد اما مســلمًا 

آخرین نبوده است. سامسونگ خیلی زود فناوری 
مشابهی را در گلکسی S5 خود عرضه کرد.

تنها در سال گذشــته اســتفاده از بیومتریک 
افزایش شــدیدی داشته است. اکنون بیومتریک 
به عنوان روشــی امن برای تایید هویت به منظور 
جلوگیری از کالهبــردی در بانکداری اینترنتی 
شناخته می شود. بر اساس داده های تحقیقاتی که 
اخیراً منتشر شده است، استفاده از بیومتریک در 
خدمات بانکداری و مالی تا سال 2020 به هشت 

میلیارد دالر خواهد رسید.

بیومتریک در بانکداری
افزایش پیش بینی شــده کاربــرد بیومتریک در 
بانکداری تا حد زیادی ناشــی از این نگرانی است 
که سیستم های سنتی تایید هویت قابلیت اعتماد 
خود را از دســت داده و در برابر هک آسیب پذیر 
شده اند. گزارش Nasdaq در سال گذشته نشان 
داد بیش از 700 مورد نقــض امنیتی اتفاق افتاده 
اســت. با افزایش کاربرد دســتگاه های موبایل، 
سیستم های قدیمی تایید هویت نیز برای کاربران 

پر از زحمت هستند زیرا باید جزئیات کارت های 
خود را در هر بار وارد سیستم کنند. 

تایید هویت بیومتریک در بخش های بانکداری 
و مالی می تواند به کاهش چنین چالش هایی کمک 
کند زیرا روشی سریع، ساده و امن برای دسترسی 
به اطالعات مالی محرمانه ذخیره شده در برنامه 
ارائــه می دهد که می تــوان از آنها بــرای انجام 

پرداخت یا انتقال پول استفاده کرد. 
با ظهور عصــر پرداخت های دیجیتال، صنعت 
بانکداری بررسی روش های نوآورانه تایید هویت 
را آغاز کرده اســت. در حالی که اســتفاده از اثر 
انگشــت در آرایه ای از روش ها گنجانده شده اما 
ابزارهای تســهیل تایید هویت منحصربه فرد که 
در حال ظهور اســت، به هیچ وجه صرفًا وابسته به 

تایید هویت مبتنی بر اثر انگشت نیستند.

ورای بیومتریک چیست
رشــته بیومتریــک واقعًا گســترده و شــامل 
اســتفاده از هر چیزی اســت که بــه صورت 
منحصربه فــرد بــرای تایید هویت هر کســی 
الزم است. این مســاله مسلمًا شامل اثر انگشت 
نیز می شــود اما می توانــد عنبیه و شــبکیه، و 
صدای فرد را نیز دربر گیرد. توانایی شناســایی 
بــه امن تریــن روش ممکــن نیــز در صنعت 
بانکــداری اهمیت فوق العــاده دارد، به ویژه با 
توجه بــه نگرانی های فزاینده دربــاره امنیت 
و جلوگیــری از کالهبرداری که باعث شــده 

فرصتی نو برای سودآوری شرکت های فناوری

بیومتریک در بانکداری 

  چه زمانی بیومتریک جای رمز عبور را می گیرد
این روش می تواند راه حلی عالی برای همه ما باشد 
تا از دســت رمز عبور خالص شویم اما آیا به اندازه 
کافی امن هست؟ نظرات کارشناسان را در موافقت 

و مخالفت با بیومتریک می شنویم.

آنگال ساسی
استاد کالج لندن و مدیر موسسه تحقیقات علوم 

امنیت سایبری انگلستان
مردم از زحمت به خاطر ســپردن ده ها رمز عبور 
خسته شده اند. چندین مرتبه وارد کردن آنها در هر 
روز روی دستگاه های مختلف وقت کاربران را هدر 
می دهد و کارشــان را مختل می کند. کارفرمایان و 
ارائه دهندگان خدمات متوجه این مساله شده اند و 
گزینه های دیگری را به شکل حسگر و بیومتریک ارائه 
می دهند. بیومتریک اثر انگشــت مدتی است روی 

Touch ID گوشی های موبایل ارائه شــده اما افزودن 
اپل نقطه ای بدون بازگشــت برای مــوج دوم ورود 
بیومتریک اســت. در حالی که برخی کارشناسان 
امنیتی نگران اســتفاده از اثرانگشــت هستند اما 
مشتریان خوشحالند که از زحمت به خاطرسپاری 
چندیــن رمز عبور و تایید هویــت دو مرحله ای که 

بانک ها تعریف کرده بودند، راحت می شوند.

رامش کسانوپالی
بنیانگذار آزمایشگاه ناک ناک و معاون رئیس 
فیــدو االینس، شــرکتی صنعتی که بــه دنبال 
اســتاندارد کردن روش های تایید هویت ورای 

رمز عبور است. 
در مرحله ای مهم قرار داریم که بیومتریک، چه 
از نظــر هزینه و چه از نظر کیفیت، برای اســتفاده 

گسترده مشتریان آماده اســت. در 18 تا 24 ماه 
 FIDO آینده شاهد تعداد بیشتری از خدمات فیدو
(Fast Identity Online) در ایــن زمینه خواهید 
بود. البتــه برای مدت زمان قابــل توجهی، روش 
رمز عبور به عنــوان گزینه بازیابــی باقی خواهد 
ماند. شــاهد خواهید بود که فیدو نه تنها مشکالت 
تجاری را حل می کند بلکه به مشــکالت کاربران 
نیز رســیدگی می کند. هر کدام از ما بین 20 تا 25 
حســاب کاربری داریم. همه از دو یا سه رمز عبور 
استفاده می کنیم. هر کدام از ما با استفاده از گوشی 
به ایمیل و حســاب های بانکی مان دسترسی پیدا 
می کنیم که تایپ کردن نام کاربری و رمز عبور در 
آنها ساده نیست. هک شدن شرکت خدمات دهنده 
نیز از جمله مشکالت است. اگر از فیدو استفاده شود 
امکان هیچ حمله ای به سمت سرور وجود نخواهد 

برت ریالندر



123 شماره 24  خرداد 1394  

اســت ســرمایه گذاری در بیومتریــک برای 
سرمایه گذاران اهل ریسک جذاب شود.

شرکت های جدید روش های امنیتی 
بیومتریک را برای خدمات مالی ارائه 

می کنند
در حال حاضر تعداد زیادی از شــرکت ها برای 
افزایش امنیت امــور مالی خــود از بیومتریک 
استفاده می کنند. در میان این شرکت ها می توان 
به بانک OCBC اشــاره کــرد که اخیــراً اعالم 
کرده است مشــتریان آن می توانند ریز حساب 
ســرمایه گذاری، کارت ها و حســاب های بانکی 
خود را روی گوشی های هوشــمند و با استفاده از 
اثرانگشــت مالحظه کنند. استفاده از بیومتریک 
 Touch ID در سیستم این بانک مبتنی بر فناوری
اپل است که نیاز به روند ورود به سیستم بانکداری 
موبایــل را حــذف می کند. در حــال حاضر این 
خدمات فقط برای دستگاه های iOS ارائه می شود 
که دارای حســگرهای اثر انگشت Touch ID اپل 

هستند.
ســرمایه گذاری روی دیگــر فناوری هــای 
مورد اســتفاده بــرای تضمین روند شناســایی 
امــن و غیرقابل نقــض نیز آغاز شــده که برای 
حوزه هایــی ماننــد بانکداری ضروری اســت. 
شرکت EyeVerify که خالق Eyeprint ID است 
اعالم کرد ســری اول جذب ســرمایه برای این 
پروژه خود را در تابستان گذشته، با شش میلیون 

دالر تمام کرده است. شرکت هایی که در دور اول 
این سرمایه گذاری شــرکت داشتند شامل »ولز 
فارگو« و »اسپرینت« می شــوند. در نتیجه همین 
دور جذب سرمایه، EyeVerify می تواند فناوری 
بیومتریــک Eyeprint ID خــود را برای عرضه 
عمومی در حوزه های جدیدی مانند خدمات مالی 

آماده کند.
نایمی نیز یکی دیگر از شــرکت هایی است که 
از ســرمایه گذارانی سود می برد که خواستار وارد 
کردن ســرمایه های خود به بخــش بیومتریک 
هســتند. ایــن شــرکت کانادایــی در دور اول 
ســرمایه گذاری 14 میلیــون دالر جمــع کرد. 
ســرمایه گذاری در این دور از سوی شرکت هایی 
مانند ریلی ونچرز، ایگنیشن پارتنرز، سیل فورس 
ونچرز و مســترکارت انجام شــده اســت. این 
شرکت با بانک هالفاکس انگلستان وارد شراکت 
شده است تا نمونه اولیه دستبندهای ECG-خوان 
را آزمایش کند. زمانــی که نایمی دور اول جذب 
ســرمایه خود را پایان داد، ســفارش ساخت 10 
هزار دســتگاه پوشــیدنی را دریافت کرده بود. 
دستبندهایی که در نمونه اولیه آزمایش خواهند 
شد می توانند ضربان قلب مشتری را ثبت و سپس 
آن را با یک ابــزار دیجیتالی هماهنــگ کنند. با 
استفاده از اتصال بلوتوث با این دستبند، مشتریان 
می تواننــد وارد برنامه بانکداری شــوند. نایمی 
اعالم کرده اســت امضای قلبی این دســتبندها 
امنیتی بســیار بیشــتر از هر فناوری بیومتریک 

دیگری از جمله تشخیص چهره یا عنبیه به دست 
می دهد.

آنچه درباره سرمایه گذاری در 
بیومتریک باید بدانید

وقتــی آینده صنعت بانکداری به ســمت اتصال 
بیشــتر با فنــاوری بیومتریک پیــش می رود، 
سرمایه گذاران بیشتری ســرمایه های خود را به 
سمت ابتکارات بیومتریک و مالی سوق می دهند. 
البته پیش از ورود به این موج ضروری اســت به 

اندازه کافی احتیاط کنید.
ســرمایه گذارانی کــه ســرمایه گذاری در 
بیومتریک بــرای صنعت بانکــداری را مد نظر 
دارنــد باید دالیل متنوع و معینــی برای این کار 
داشته باشند که پتانســیل رشد موازی و فرصت 
سرمایه گذاری اولیه در چرخه عمومی شدن این 
فناوری در بازار از جمله آنهاســت. در حالی که 
سود احتمالی مرتبط با سرمایه گذاری زودهنگام 
در فناوری هایی مانند بیومتریک بســیار جذاب 
است اما سرمایه گذاران باید تضمین کنند گرفتار 
توهمات حــول این صنعت نشــوند. بیومتریک 
ماهیتی بسیار گســترده دارد و هر چیزی از اسکن 
عنبیه گرفته تا شناسایی اثرانگشت و ضربان قلب 
را شامل می شود. زمان گذاشتن برای درک هرچه 
بیشــتر این فناوری که ورای برنامه های امنیتی 
جدید قرار دارد، می تواند از ســرمایه های شــما 

حراست کند 

  چه زمانی بیومتریک جای رمز عبور را می گیرد
داشت. هیچ روش تایید هویتی به عنوان روش برتر 
بازار استفاده نخواهد شد. فضایی متنوع خواهد بود 
و فیدو االینس نیز همه روش ها را ارائه خواهد کرد.

دکتر استیون مرداخ
عضو عالی تحقیقــات کالج لندن و معمار امنیتی 

مرکز نوآوری واسکو در کمبریج
بیومتریک امیدهایی را زنــده می کند اما تنها به 
عنوان بخشی از یک برنامه تایید هویت که امنیت، 
حریم خصوصی و ســادگی را به بهترین شکل ارائه 
دهد. بیومتریک به شما اجازه می دهد بدون توجه 
بــه کاری که انجام می دهید هویــت خود را تایید 
کنید اما این نقطه قدرت می تواند نقطه ضعف هم 
باشد. بیومتریک شما همواره در معرض دسترس 
دیگران قرار دارد: اثر انگشت شما روی هر چیزی 

که لمس می کنید به جا می ماند و چهره شما در هر 
دوربینی ثبت می شود و بیومتریک تان را نمی توانید 
تغییر دهید )چه به دلیل لــو رفتن چه حفظ حریم 
خصوصی(. می توانیــد برای هر خدمات رمز عبور 
متفاوتی داشته باشــید و در صورت لو رفتن آن را 
تغییر دهید که این مســاله به شما امکان می دهد 
جایی را که هویت تان را تایید می کند، کنترل کنید. 
باید مطمئن شــویم که برنامه هــای تایید هویت 
تنها بیومتریک ارائه شــده توسط یک فرد واقعی را 
بپذیرند )نه موارد ضبط شده(، فرد باید بتواند تعیین 
کند هویتش را برای چه کسی تایید می کند و اینکه 

حریم خصوصی فرد حفظ شود.

استارباگ
محقق امنیتی آزمایشگاه های نوآوری تلکام در 

برلین، استارباگ کســی بود که در سال 2013 
روش هک حسگر اثر انگشت اپل را نشان داد

به نظر می رســد با اســتفاده از اثرانگشــت در 
گوشــی های آی فون اپل و ورود تشخیص چهره و 
عنبیه در ویندوز 10، نمی توان مانع غلبه بیومتریک 
شد. برای بیشتر کاربران نیز استفاده از این روش ها 
بهتر از رمزهای عبور ضعیف اســت. اما باید توجه 
داشته باشــید سیســتم های بیومتریک به اندازه 
رمز عبورهای طوالنی امن نیستند و اگر اطالعات 
بیومتریک شــما دزدیده شــود یا از دست بروند 
امکان داشــتن یک نمونه جدید وجــود نخواهد 
داشت. روی هر چیزی که لمس می کنید و با حضور 
در اجتمــاع، خصوصیات بیومتریــک خود را در 

دسترس دیگران قرار می دهید.
منبع: گاردین

نیک سولتانا

منبع: اینوستوپدیا 
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پرونده

مقاله توســط آلن گــوود، مدیر گوگل این 
اینتلیجنس انگلســتان نوشــته شده 
OTP اســت. شــاید اســتفاده از ســخت افزار 

)One Time Password( بــرای بانکــداری 
اینترنتی در خانه ســاده باشــد اما برای بررسی 
کردن حســاب در حــال حرکت چطــور؟ نیاز 
به جایگزینــی تک عامل هــای پرزحمت )پین و 
رمزعبــور( و روش های نامناســب تایید هویت 
دو عاملی با روش های ســریع تر و مناســب تر، 
باعث شــده اســت سیســتم های تایید هویت 
 Multimodal Biometric( بیومتریک چندگانه
Authentication System(  یــا MBAS به یکی 

از مهم ترین اخبار سال گذشته تبدیل شود. 

موج اول، بیومتریک اثرانگشت 
دو مورد از اصلی تریــن کاربردهای MBAS تا به 
امروز مربوط به استفاده از حسگرهای اثرانگشت 
در سیســتم Touch ID در گوشــی های موبایل و 

سیستم مشابه اثرانگشت در سامسونگ می شود 
که تاییــد هویت بیومتریــک را در اختیار عموم 
مردم قرار داده اســت. پرداخت هــای اینترنتی 
نیز یکــی از محرک های اصلی رشــد و پذیرش 
پرداخت هــای موبایلی روی اندروید به شــمار 

می رود )پی پل و علی پی(.
این دو برنامــه  دارای حالت اعتمــاد و حریم 
خصوصی کاربرمحور هســتند که در این روش 

مالک دستگاه بیومتریک خودش را کنترل می کند 
و تمپلیت بیومتریک فرد هرگز از دســتگاه خارج 
نمی شود )روی ســخت افزارهای مقاوم در برابر 
هک ماننــد کارت های هوشــمند بانکی ذخیره 

می شود(.
پرداخت هــا از اصلی تریــن محرک هــای 
بیومتریک موبایل به شــمار می روند و اســتفاده 
از بیومتریــک تایید هویت ســریع کاربر دارای 
پتانســیل مثبت در تعدادی از سناریوهای غیر از 

گوشی های هوشمند هستند که عبارتند از: 
کارت های هوشــمند بیومتریک: افزودن تایید 
هویت ســریع در مکان POS برای پرداخت های 
بدون محدودیت با اســتفاده از کارت، مســاله 
اثبات هویت را برای تعامالت ســطح باال در یک 
فروشــگاه فیزیکی بدون زحمت وارد کردن رمز، 
مرتفع می کنــد. نمونه اولیه برنامــه Zwipe در 
مسترکارت، داده های جالبی درباره کارآمدی این 

فناوری به دست می دهد.
ابزارهای پوشــیدنی هوشــمند: تایید هویت با 
ابزارهای پوشــیدنی احتماالً از ابزارهای موبایل 
هم راحت تــر خواهد بود )زیرا بــرای پرداخت 
در خرده فروشی ها مهم اســت(. با ترکیب امواج 
رادیوی موج کوتــاه )NFC و بلوتوث کم انرژی( 
 POS دیگر کاربر حتــی نیاز به رفتن تا دســتگاه
را هم نــدارد. فناوری هــای بیومتریک که برای 
تایید هویت با ابزارهای پوشــیدنی مناسب به کار 
می روند شامل اثرانگشــت و چند حالت نوظهور 

مانند ضربان قلب هستند.
این احتمال نیز وجــود دارد که تحلیل رفتاری 
در آینــده از داده هــای بیومتری تولیدشــده 
توســط ســبک زندگی و ابزارهای پوشــیدنی 
بدنسازی استفاده خواهد کرد. شرکت هایی مانند 
BehavioSec از داده هــای رفتاری تولیدشــده 
توســط تعامل کاربر با گوشی هوشــمند استفاده 
می کنند و این احتمال هم وجود خواهد داشت که 
از داده های بیومتریک تولیدشده توسط ابزارهای 

مصرفی استاندارد استفاده شود.

تاچ آی دی باعث پذیرش می شود
تصمیم شــرکت اپــل برای باز کردن سیســتم 
اثرانگشــت Touch ID در برابــر طــرف ثالث 
با معرفــی iOS 8 منجر به افزایــش ورود تایید 

هویت بیومتریــک اثرانگشــت در برنامه های 
موبایلی طرف های ثالث شــده است. پرداخت ها 
و خدمــات مالی اکنون پیشــتاز هســتند اما در 
 ،drchrono حوزه های دیگر مانند ســالمت بــا
ذخیره و تبادل فایــل )DropBox و Box(، تایید 
)Encap Security, Nok Nok Labs( هویــت 

و مدیریــت رمــز عبــور )LastPass( نیــز 
فعالیت هایی انجام شده است. 

در سال 2015 چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در ســال 2015 با ادامه همین روندها و پشتیبانی 
ابزارهای موبایل بیشتر با فناوری موبایل مواجه 
خواهیم شــد. ابزارهای بیشــتری از حسگرهای 
اثرانگشــت اســتفاده خواهند کرد که شــامل 
گوشی های هوشمند، تبلت، کارت های هوشمند و 
ابزارهای پوشیدنی نیز می شوند. حرکت به سمت 
تجارت هــای منتج از وارد کــردن تایید هویت 
بیومتریک چندحالتی در پلتفرم های تایید هویت 
چندعاملی نیــز اتفاق خواهد افتــاد. نمونه های 
عالی این رونــد IdentityX Authenticator و 
پلتفرم InfinityX Platform هستند که از انواع 
حالت هــای بیومتریک عالوه بــر عوامل تایید 
هویت موبایل محور حمایت می کنند؛ مانند »رمز 
عبورهــای یک بارمصرف )OTP(« که توســط 
سازمان های مختلف استفاده می شوند. می توان 
انتظار داشت تعداد بیشــتری از تامین کنندگان 
روش هــای تایید هویت با وارد کــردن فناوری 
بیومتریک در پلتفرم های خود از این روند پیروی 
کنند و شرکت های بیشتری نیز به دنبال آنها وارد 
این عرصه شــوند. حالت های دیگر بیومتریک 
نیــز عــالوه بــر اثرانگشــت وارد بیومتریک 
روی ابزارهای موبایل هوشــمند خواهند شــد. 
حالت های متنــوع برای باال بردن امنیت و تامین 
گزینه هایی مطابق با محیط و شــرایط، یکدیگر را 

تکمیل خواهند کرد.
مثاًل سالن شــلوغ فرودگاه محیطی ایده ال برای 
تشخیص صدا نخواهد بود و روزهای آفتابی بسیار 
روشن هم کارآمدی برنامه های استفاده کننده از 
دوربین را کاهش می دهنــد. برنامه ها نیز برای 
تقویت ایمنی و جلوگیــری از حمالت، روش های 
مختلف تشخیص صدا و چهره را ترکیب می کنند، 
 Truly در برنامه Sensory Inc مانند کاری کــه
Secure و افزودن تنوع با امکان انتخاب فناوری 

انجام داده است.
شــواهدی از فاصله گرفتن نمونه های اولیه به 
 USAA .ســمت نمونه های کاربردی وجود دارد
در ماه ژانویه اعالم کــرد یک برنامه تایید هویت 
بیومتریک چندحالتی را با ترکیب تشخیص چهره 
و صدا در یک برنامه موبایلی استفاده کرده و آن را 

هویت موبایل و پوشیدنی ها

هویت خود را می پوشید

 اکنون تقریباً 250 میلیون ابزار موبایلی هوشمند 
با قابلیت بیومتریک اثرانگشت در دنیا وجود 
دارد. این روند در سال 2015 تسریع می شود. 

پیش بینی می شود که طی سال 2015 بیش از 150 
میلیون ابزار پوشیدنی هوشمند فرستاده می شود 

و تقریباً یک پنجم این موارد از تایید هویت 
بیومتریک حمایت خواهد کرد که امکان استفاده 

از خدمات هویت محور را  فراهم می کند
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در اختیار اعضای خود قرار می دهد. برای اعضای 
USAA گزینه انتخاب صدا یــا چهره جهت تایید 

هویت نیز در نظر گرفته شده است.
بیومتریک رفتــاری روی ابزارهای موبایل به 
حالتی مهم تر تبدیل خواهد شــد که این مســاله 
می تواند تاییــد هویت مــداوم را بــرای افراد 
اســتفاده کننده از آن ابزار فراهــم  کند. با تحلیل 
این مســاله که هر فرد چطور از ابزار خود استفاده 
می کنــد )لمس یا حرکت(، شــرکت هایی مانند 
BehavioSec روش های دقیقــی را برای اثبات 
هویت مهیا می کنند. می توان این فناوری را با دیگر 
حالت های بیومتریک تشــخیص هویت ترکیب 
و امتیــاز خطر تایید هویت را ایجــاد کرد که آن 
را به فناوری ایده آلی بــرای خدمات مالی تبدیل 

می کند.
تایید هویــت بیومتریک روی دســتگاه های 
موبایل یکــی از فناوری های دارای ســریع ترین 
رشــد از زمان ارائه اولیه Touch ID روی آی فون 
5S در سپتامبر 2013 بوده است. دیگر OEMهای 
موبایل از جمله سامسونگ، اچ تی سی، شیائومی و 
هواوی همــه از نمونه اپل در ارائه نمونه های اولیه 
ابزارهای موبایل با حسگرهای اثرانگشت پیروی 

کرده اند. 
در نتیجه همین روند، اکنون تقریبًا 250 میلیون 
ابــزار موبایلی هوشــمند با قابلیــت بیومتریک 
اثرانگشــت در دنیا وجود دارد. این روند در سال 
2015 تســریع می شــود و عجله برای استفاده 
از بیومتریــک در ابزارهــای هوشــمند موبایل 
شــبیه روند SWD خواهد بود. گوگل اینتلیجنس 
پیش بینی کرده اســت که طی سال 2015 بیش 
از 150 میلیون ابزار پوشیدنی هوشمند فرستاده 
می شود و تقریبًا یک پنجم این موارد از تایید هویت 
بیومتریک حمایت خواهد کرد که به دستگاه های 
خصوصی امکان استفاده از خدمات هویت محور 

را می دهد.
مچ بند نایمی نمونه ای خوب از مســائل قابل 
دسترســی در ابزارهای پوشــیدنی است. این 
مچ بند پوشیدنی توســط شرکت کانادایی نایمی 
)بــا نام قبلی بیونایم( تولید شــده اســت که در 
حال حاضر از برنامه نویســان درخواست کرده 
برنامه هایــی را مبتنــی بر فنــاوری بیومتریک 
HeartID ECG تولیــد کنند. نایمــی همچنین 
در نمونه اولیه با مســترکارت برای اســتفاده از 
بیومتریک ضربــان قلب جهت ایجــاد امکان 
پرداخت با ابزارهای پوشــیدنی همکاری داشته 
اســت. در اینجا مســاله مچ بند فیزیکی مطرح 
نیســت، بلکه فنــاوری ورای آن اهمیت دارد. 
گوشــی های هوشــمند در واقع کامپیوترهای 
چندکاربــردی کوچــک مجهــز به حســگر و 

پروتکل های شــبکه را در اختیار ما قرار داده اند. 
گوشی هوشــمند روند تک کاربردی را مختلف 
کرده و قدرت نایمــی ثابت می کند حالت جدید 
بیومتریکی را که در نزدیکی پوســت پوشــیده 
می شــود، می توان برای انواع سناریوهای تایید 

هویت منطقی و فیزیکی استفاده کرد.
ایــن احتمال وجود دارد که فنــاوری نایمی راه 
خود را به نسل دوم یا سوم ابزارهای پوشیدنی باز 
کند که از ساعت تا مچ بند بدنسازی متفاوتند و با 
دیگر فناوری های بیومتریک برای ایجاد سیستم 
تایید هویت انسانی همزیســتی دارند که با یک 
تکان مچ می توانند درهــای واقعی و مجازی را به 

روی فرد باز کنند.
حتی این احتمال وجــود دارد که از توانایی های 
بیومتریــک داخلــی در مچ بندهای بدنســازی 
اســتاندارد به منظور تایید هویت استفاده شود. 
داده های بیومتریک ارتبــاط منحصربه فردی با 
فــرد و تحلیل های رفتاری دارنــد که می توان از 
آنها برای ایجاد خصوصیات منحصربه فرد مالک 
مچ بند بدنسازی استفاده کرد و این داده ها را برای 

تایید هویت به کار برد.

آیا هویت موبایل یک واقعیت است؟
ســال 2014 ســالی پرماجرا برای تایید هویت 
بیومتریک موبایــل بود و ســال 2015 با ورود 
ابزارهای پوشیدنی به این روند ادامه خواهد داد. 
اما سوال اینجاست که آیا صنعت هویت می تواند 
موفقیت تایید هویت را توسعه دهد و اکوسیستم 
موبایل و پوشــیدنی ها را تقویت کند؟ آیا هویت 
دولتی و شناســه های هویتی صادرشــده توسط 
کارفرما برای کنترل دسترســی امکان حرکت به 
سمت ابزارهای موبایل و پوشــیدنی و استفاده از 
فناوری برای جایگزینی پین ها و رمزهای عبور را 

فراهم می کند؟
نشــانه هایی وجود دارد که صنعت هویت در 
حال بررســی استفاده از اکوسیســتم بیومتریک 
 HID Global موبایل است. شــرکت هایی مانند
و Morpho Trust هم اکنــون برنامه هایی ایجاد 
کرده اند که از ترکیــب بیومتریک موبایل برای 

تایید هویت استفاده می کنند.
شــرکت Morpho Trust در حــال همکاری 
با ایالت آیــووا برای وارد کــردن گواهینامه به 
ابزارهای موبایل اســت. این قابلیــت در ابتدا 
جایگزین گواهینامه رانندگی نمی شــود بلکه به 
عنوان نوعی ابزار تایید هویت اســتفاده می شود 
)بررسی سریع توســط ماموران قانون که اعتبار 
گواهینامه و مالک آن را بررســی می کنند(؛ باید 
انتظار تعداد بیشــتری از ایــن نمونه های اولیه 
و پروژه ها را در ســال 2015 داشت. البته نباید 

انتظار داشت این روند جایگزین گواهینامه های 
کاغــذی دولتــی )گذرنامــه، کارت ملــی و 
گواهینامه( شــود؛ اما وقتی به آن مرحله برسیم، 
شــبیه چرخه طوالنی به کارگیــری منطقه قابل 
خوانش توسط ماشــین )MRZ( در گذرنامه ها 
خواهد بود. البته برنامه هایی که قابل اســتفاده 
در انواع ســناریوها هســتند نیز تجربه هویتی و 
تالش برای پر کردن خالء بین فیزیکی و مجازی 

ایجاد می کند. 
احتمــاالً میزان ســنجش ها در صنعت کنترل 
دسترسی فیزیکی )PAC( بیشــتر خواهد بود اگر 
این اکوسیســتم آماده جایگزینی مدارک دولتی 
با ابزارهای هوشــمند و پوشــیدنی باشد. توسعه 
کارت های هوشــمند با قابلیــت بیومتریک نیز 
روشــی جایگزین بــرای اثبات امنیــت قوی تر 
کاربردهــای PAC کارت محــور فراهم می کند؛ 
کاربران نمی توانند با نشانی ای که در خیابان پیدا 
کرده اند، به یک ساختمان دسترسی یابند زیرا آن 
کارت بدون تایید هویت از طریق اثرانگشت کار 
نمی کند. مسلمًا منافع همگرایی صنایع شناسایی 
و هویت به اندازه ای اســت که می تواند به هر دو 
صنایع نفع برســاند و به تدریج شاهد شهروندان 
و کارمندانی خواهیم بود که هویت خودشــان را 

می پوشند 

منبع: پلنت بایومتریکس 

از برنامه نویسان درخواست شده برای مچ بند پوشیدنی نایمی اپلیکیشن بنویسند
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پرونده

عبور بارها هک شــده اند و رمزهای 
اکنون شــرکت های بزرگ 
در تالش بــرای عبور از رمزهای عبور به ســمت 
فناوری بیومتریک می روند: استفاده از اثرانگشت، 
اسکن عنبیه یا تشخیص صدا برای شناسایی کاربر. 
گوشی های هوشــمند با توان امنیتی باال به سمت 
قابلیت های بیومتریک حرکــت کرده اند اما کنار 
رفتن رمز عبور به نفع بیومتریک به معنی شکست 

هکرها نیست.

امنیت سلفی
در یک کنفرانس امنیتی بزرگ به نام RSA، هزاران 
نفر در مرکز ماسکون شهر سان فرانسیسکو گرد هم 
می آیند و محصوالتی را برای امن تر کردن زندگی 
اینترنتی ارائه می کنند. کانر وایت مدیر شــرکتی 
بیومتریک دائون روش خود را برای ورود به حساب 
بانکــی اش توضیح می دهــد. او می گوید:»من به 
تازگی برنامه موبایلی مان را نصب کرده ام که آن را 
در اینجا می بینید. تماشا کنید که روش تایید هویت 

من در آن به چه صورت خواهد بود.«
او رمز عبــوری در دســتگاه وارد نمی کند بلکه 
آی فون خود را جلو صورتــش می گیرد؛ گویی در 
حال گرفتن عکس سلفی است، یک بار چشمانش 
را می بندد و صدای کلیک گوشی می آید. او توضیح 
می دهد:»چشمک زدن من برای این بود که عکس 

چشــمک نمی زند و به این ترتیب دستگاه مطمئن 
می شود من خودم هستم و کسی عکس من را جلوی 

دوربین نگرفته است.«
شــرکت آنها اخیراً قراردادی را با USAA برای 
شناســایی بیومتریک دارندگان حســاب در این 
شــرکت خدمات مالی منعقد کرده اســت. وایت 
می گویــد بانکــداران اکنون مرتب بــا او تماس 
می گیرند چون روش های ســنتی بانکداری دیگر 
شکســت خورده اند. او می گویــد بیومتریک یک 
جایگزین عالی به شــمار می رود زیــرا فرافردی 
اســت:»من هر روز همین چهره را دارم و این تنها 
چهره ای است که می توانم داشته باشم. نهایتاً همه 
چیز به انتخاب افراد برمی گردد و اگر کســی با این 
روش راحت نباشــد می توانــد آن را انجام ندهد. 
می توانند همچنان از روش رمز عبور استفاده کنند. 
شاید آن سطح خدمات ممکن را دریافت نکنند اما 

به هر حال این انتخاب خودشان است.«

مسابقه حق امتیاز
شــاید اکنــون در حد یــک گزینه باشــد اما به 
این شــکل که شــرکت ها به سمت اســتفاده از 
بیومتریک می روند، خیلی زود ایــن روند فراگیر 
خواهد شــد. یوری الیزر، وکیل حــق امتیازهای 
شــرکت اســمارت آپ می گوید یک دهه پیش 
تنها 46 درخواســت حق امتیاز برای بیومتریک 

وجود داشــت اما امروزه حداقل 567 درخواست 
داریم:»مسلماً این عدد افزایش پیدا می کند و ما هم 

از رشد آن خوشحالیم.«
شــرکت های اپــل، سامســونگ، گــوگل، 
مایکروسافت و اینتل همه درخواست های خود را 
صادر کرده اند. الیزر می گوید بیومتریک بخشــی 
از طرح اولیه جدیدترین خطوط گوشــی هوشمند، 
و رهگیرهای سالمتی است. او می گوید:»این چیزی 
است که همیشه در دســت یا جیب مان به همراه 
داریم و لذا خیلی نزدیک به بدن مان است. اما اکنون 
همین واقعیت که می توانیم این خدمات حسگری 
را وارد ابزارهای موبایل کنیم، آن را به وســیله ای 
مفیدتر برای جمع آوری داده تبدیل کرده است.« 

این هم می تواند جنبه ای مفید باشد.
بر اســاس درخواســت های حق امتیــاز، اپل 
می خواهد از بیومتریک برای باز کردن و قفل کردن 
پیام ها استفاده کند )پیام تنها برای عنبیه شما نشان 
داده می شود(؛ مایکروسافت به ارزش سرگرمی آن 
عالقه دارد و روی ابــزاری کار می کند که ضربان 
قلب یا سطح اکسیژن خون را بررسی می کند - شاید 
موســیقی را با بازی ایکس باکــس مطابقت دهد. 
الیــزر می گوید:»اگر ضربان قلب تــان باال برود، 
موسیقی هم بســته به فضای بازی تندتر یا کندتر 

خواهد شد.«

ریسک افزوده
این توسعه بیومتریک نگرانی های شناخته شده ای 
را هم در حــوزه حریم خصوصــی مطرح می کند 
و نگرانی هایــی نیز درباره امنیت ناشــناخته تر به 
وجود می آورد. دیوید کوان که از ســرمایه گذاران 
بسمر ونچرز است نیز بیش از 100 میلیون دالر در 
شرکت های امنیت دیجیتال سرمایه گذاری کرده 

اما حاضر به سرمایه گذاری در بیومتریک نیست.
او می گوید:»رمز عبور یــا بیومتریک، هر دو را 
می توان دزدید. اما تنها رمز عبور را می توان تغییر 
داد. وقتی اثر انگشــت تان دزدیده شد دیگر تا ابد 

دزدیده شده است و گیر افتاده اید.«
هکرهــا همین حاال با اســتفاده از عکس موجود 
افراد در اینترنت، اثرانگشــت برخی را دزدیده و 
وارد اسکنر آی فون6 آنها کرده اند. کوان می گوید 
در جهانی که می توان همه چیز را هک کرد، هزینه 

بیومتریک بیش از حد باالست 

بیومتریک شاید رمز عبور را شکست دهد اما هکرها را نمی تواند

وقتی نمی توانید اثر انگشت تان را عوض کنید

منبع: دبلیو ان پی آر آرتی شاهانی
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اشیا با استفاده از بیومتریک اینترنت 
برای باز کــردن برنامه های 
بانکــی، ایمیل و البته خودرو، منــزل و پایگاه داده 
ســالمت فردی، مدیریت هویــت را بازتعریف 
خواهد کرد. تا ســال IoT ،2016 شــرایط رابطه 
کاربر و ابزار را در 20 درصــد روش های جدید 
مدیریت دسترســی و هویت )IAM( اداره خواهد 
کرد و بیومتریک نقشــی کلیــدی در این میان 

خواهد داشت. 
ارل پرکینــز، معــاون تحقیقــات گارتنــر 
می گوید:»IAM بر اســاس تعریفی که امروزه از 
آن ارائه می شــود دو شاخه خواهد شد و مدیریت 
هویت بیشتر به ســمت مدیریت رابطه می رود 
و مدیریت دسترســی به ســمت اجــرای این 
رابطه کشــیده می شــود که جایگزین یا مکمل 
سیاســت های تایید هویت و اجــرای روش های 

تایید هویت خواهد شد.« 
او می گوید:»روش هــای تاییــد هویــت و 
دسترســی ســنتی برای کاربران همچنان در 
ابزارها و خدمات به کار گرفته خواهد شــد اما 
در عین حال شرایط ارتباط دســتگاه با دستگاه 
به ســمت تجارت الکترونیکی نیز گسترش پیدا 
خواهد. سیستم ها و نرم افزارهای همراه دستگاه 
 ،IoT برای مدیریت شــرایط متنوع مــورد نیاز
بیش از پیش گســترده می شــوند و از معماری 
جدید IAM اســتفاده می کنند و آن را توســعه 

می دهند.«
پیش بینی ها تخمین می زند کــه 500 میلیون 
حســگر بیومتریک برای اســتفاده از IoT تا سال 
2018 اســتفاده خواهد شــد. گــروه تحقیقات 
بیومتریک می گوید:»ما با احتیاط تخمین می زنیم 
که حســگرهای بیومتریک شامل مدیریت زمان 
کاری و ورود امــن به کنســول ها می شــود و در 
مجموع حداقل 500 میلیون ارتباط اینترنت اشیا 

را تا سال 2018 شامل خواهد شد.«

1. سیستم های مسیریابی
بیومتریــک و سیســتم های مســیریابی وجود 
نداشتند تا زمانی که گروهی از دانشمندان آلمانی 
دانشــگاه هانوفر اولین مســیریاب ماهواره ای 
انسانی را ایجاد کردند. این »مسیریابی ماهواره ای 
انســانی« می تواند ســالمندان را به سمت خانه 

هدایت کند، آتش نشــانان را به سمت ساختمان 
آتش گرفته ببرد و به گردشــگران در شهرهای 

غریب یاری رساند.
ایــن روش از الکترود برای هدایــت کاربر به 
منظور رفتن به ســمت راســت یا چپ بدون نیاز 
به توقف اســتفاده می کند. مکــس پفیفر یکی از 
تولیدکننــدگان ایــن روش می گوید:»مثاًل در 
ورزش، ایــن روش شــامل هدایــت دوندگان 
مســیرهای طوالنی از طریق تغییــر روش قدم 
برداشــتن یا حرکت در زمان هــای مختلف روز 
برای ایجاد لذت بیشــتر می شــود. فرض کنید 
تماشــاچیان یک ورزشــگاه بزرگ یا سالن تئاتر 
با اســتفاده از این روش به صندلی خود یا بیرون 
هدایت شوند. این روش می تواند سالمندان را به 

خانه هایشان نیز هدایت کند.«
گفته می شود دانشــمندان روی مرحله بعدی 
این پــروژه کار می کنند که به کاربــران امکان 
می دهد ابزار را به GPS متصل و در نتیجه مقصد را 

در آن برنامه ریزی کنند.

2. امضای دیجیتالی
از باز کردن گوشــی هوشــمند گرفته تا ورود به 
برنامه های بانکی، ســناریوهای امضای دیجیتال 
بی انتهاست. این روش تایید هویت را می توان به 
اشــکال مختلف گروه های فناوری شامل چهره، 
امضا، رگ، دســت، اثر انگشت، صدا یا تشخیص 
عنبیه استفاده کرد. برخی شرکت ها هم اکنون نیز 
 RBS از امضای دیجیتالی اســتفاده می کنند. مثاًل
and NatWest با دادن اجازه ورود مشتریان به 
برنامه بانک با استفاده از اثر انگشت، اولین برنامه 

بانکداری انگلستان را با این روش ایجاد کرد. 
 RBS and NatWest استوارت هایر مدیر بانک
می گوید:»بانکداری متحول شــده اســت، زیرا 
مشــتریان بیشــتری بــرای ورود بــه بانک از 
فناوری های دیجیتالی اســتفاده می کنند. افزودن 
Touch ID به برنامه بانکداری موبایل باعث شــد 
این کار برای مشــتریان ساده تر شــود تا بتوانند 
حســاب های خود را مدیریت کننــد و در حال 

حرکت نیازهای خود را برآورده سازند.«
شــرکت های دیگــر ماننــد تلفونیــکا نیز از 
بیومتریک در برنامه های خود اســتفاده کردند. 
این شــرکت و زیرمجموعه امنیت سایبری آن به 

نام ElevenPaths یک روش تایید هویت قوی را 
بر اساس بیومتری ایجاد کرده است. این سیستم 
از متغیرهای مختلف برای تایید هویت اســتفاده 
می کند که فناوری امضای دیجیتالی منسجم نیز 
یکی از آنهاســت که مانع دزدی احتمالی هویت 
می شود و روش های بیشــتری را برای دیجیتالی 
کردن روندهــای تجاری مانند اســناد حقوقی و 

تجاری فراهم می کند.

3. بیوبهداشت
ســالمتی به یکی از حوزه های اصلــی IoT تبدیل 
شده اســت. برنامه های اصلی اســتفاده کننده از 
این فناوری شــامل کنترل دسترســی فیزیکی، 
کنترل دسترســی منطقی و تایید تعامل هستند. 
پیش بینی هــا تخمیــن می زند بازار ســالمت 
بیومتریک تا ســال 2019 بــه 5/8 میلیارد دالر 
خواهد رسید. این بازار در سال 2012 حدود 1/2 
میلیارد دالر ارزش داشــت. این بازار در فاصله 
ســال های 2013 تا 2019 در CAGR افزایشــی 

25/9 درصد خواهد داشت.
یکــی از تحلیلگران تحقیقات شــفافیت بازار 
می گوید:»اســتفاده از بیومتریــک در صنعت 
سالمت نه تنها حداقل شــدن کالهبرداری، از 
دســت رفتن داده و هدر رفتن منابع را تضمین 
می کنــد بلکه کیفیت، حریــم خصوصی و ایمنی 
بیمارســتان ها را به حداکثر می رســاند. میزان 
ســرمایه ای که در نصب و نگهداری بیومتریک 
ســالمت هزینه شده در مقایســه با هزینه های 
زمانی و امنیتی دزدی های درمانی، مبلغ زیادی 
نیســت. در نتیجه تقاضا بــرای بیومتریک در 
صنعت ســالمت افزایش قابــل توجهی دارد 
که به رشــد آن در بازارهای جهانی منجر شده 

است.«
کاربردهای دیگر مانند پوشــاک هوشمند نیز 
 از بیومتریک اســتفاده کرده اند. ســال گذشته
توســط  OM Biometric Smartwear 

OM Signal ارائه شــد که حســگرهایی داخل 
پارچه های آن بافته شــده اســت کــه می تواند 
داده های بیومتریک را به صورت زنده جمع آوری 
و ســپس آن را به صنــدوق خصوصــی برنامه 
OMsignal از طریق بلوتوث منتقل و ســالمت 

کاربر را به صورت زنده رهگیری کند

سه راه حل مشکالت بیومتریک

بیو بهداشت 

منبع: سی بی آر آنالین  جوا لیما
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راهبرد

شــما معتقدید ذهــن کنجــکاو در زندگی 
حرفه ای تان تاثیر زیادی داشته است. برایمان 

کمی توضیح دهید.
در حرفه فیلم نامه نویسی )برای فیلم، تلویزیون 
یا کارهای مســتند( همواره بــه دنبال اصالت 
موضوع و چشم انداز هستید. عالقه به حوزه های 
دیگر و مالقات بــا متخصصان خارج از عرصه 
ســرگرمی؛ مثل یک گفت وگوی دوساعته با 
جان نــش که تبدیل به ذهن زیبا می شــود، یا 
مالقات افراد در عرصه هــای معماری یا مد، 
مدیــران CIA یا برندگان جایــزه نوبل، باعث 
شــدند بفهمم ایده های اصیل و بدیع کدامند. 
همچنین درگیر شــدن با این دیالوگ ها باعث 
می شــود به فردی دقیق ، هوشمند و جالب تر 
تبدیل شــوید و اعتماد به نفس تــان افزایش 
پیدا کند. در حالی که همــه فعاالن این حرفه 
می خواهند با تام هنکس، راســل کرو یا دنزل 
واشنگتن و ادی مورفی کار کنند، من بیشتر به 

دنبال این بوده ام که از هالیوود فراتر بروم.
آیا کنجکاوی را می توان به دیگران هم یاد داد؟

مــن فکر می کنم برخی نســبت بــه دیگران 
کنجکاوترند اما برای اســتفاده از کنجکاوی به 
عنوان یک ابزار، به تالش زیادی نیاز است. باید 
از خود بپرســید:»موضوعات حوزه های دیگر 
کدامند؟« یا »راه ورود من به آنها چیســت؟« 
برای مثال من در پروژه آپولو 13 هیچ چیز درباره 
آیرودینامیک یــا برنامه های فضایی آن زمان 
نمی دانستم. وقتی یک خالصه 12 صفحه ای از 
کتاب جیم الول )Jim Lovell( را خواندم، پیش 
خودم گفتم:»چطور می توان در این شرایط زنده 
ماند.« بنابراین مساله بقا به نقطه ورود من تبدیل 
شد. سپس از خودم پرسیدم:»این سه فضانورد 
چه منابعی در اختیار دارند؟ با چه کسی ارتباط 
برقرار می کنند؟« برای بررســی یک موضوع 
باید شبیه یک دانشمند که به ذره زیراتمی نگاه 
می کند، عمل کنید و سواالت بی پایان بپرسید. 
اغلب در ابتدای کار پیش خود می گویید بهترین  
سواالت را انتخاب کرده ام اما من فکر می کنم تا 
اواســط کار باید صبر کرد. مردم دوست دارند 
درباره خودشان حرف بزنند. این چیزی است 
که در دنیای عشق و طیف گسترده ای از زندگی 

حقیقت دارد.
به عنوان یک مدیر در چه زمانی ســواالت تان 

را متوقف و جهت حرکت را تنظیم می کنید؟
مردم اغلب عالقه مندند شــبیه کسانی باشند 
که دانش و مســئولیت های زیاد دارند. مساله 
کاریزمــا دارای اهمیت بســیاری اســت اما 
بستگی به دانش شــما و نحوه ارائه این دانش 
دارد. من سواالتم را معموالً برای ایجاد اعتماد 

گفت وگویی با برین گریزر درباره زندگی حرفه ای 

زیبایی یک ذهن کنجکاو 
بریــن گریــزر )Brian Grazer( بیشــتر عمــر کاری اش را در هالیــوود گذرانــده و ســابقه فعالیت در شــرکت برادران وارنــر )به عنوان 
کارمند حقوقی( و کســب جایزه اسکار بهترین تولیدکننده را دارد. فیلم اســپلش )Splash( اولین کار او محسوب می شود و بعدها 
در پروژه هایی مثل Apollo 13 و ســریال 24 همکاری هایی داشــته اســت. کلید موفقیت او چه بوده؟ پرســیدن ســواالت مناســب از 

کارکنان، همکاران و افراد خبره در دیگر حوزه های کاری؛ او اخیراً کتابی با عنوان »ذهن کنجکاو« به چاپ رسانیده است.

الیسون برد
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عمومی و تشــکیل تیم منسجم مطرح می کنم. 
ســعی می کنم با دیگران متفکرانه حرف بزنم؛ 
گاهی اشــتباه می کنم؛ گاهی فکر می کنم برای 
مدیریت آماده هستم. اما گاهی برای مدیریت 
باید قدرت را به دســت فرد دیگری بسپارید. 
 Far and Away من این موضوع را در فیلــم
با تام کروز تجربــه کردم. به او گفتم:»ببین این 
یک فیلم پرخرج است و می خواهیم عالی از آب 
دربیاید؛ اما همزمــان می خواهیم به موقع کار 
انجام شود، می توانی پروژه را مدیریت کنی؟« 
او به پا خاســت و پروژه کاماًل طبق انتظارمان 

پیش رفت.
چطــور از یــک کارمند حقوقی در شــرکت 

برادران وارنر به این موقعیت رسیدید؟
مــن از آن دفتر به عنوان یک پــل ارتباطی با 
حرفه فیلم و تلویزیون استفاده کردم. احساس 
می کــردم باید برای پرواز در آسمان شــان با 
زبان آنها آشنا شوم. همیشــه این طور شروع 
می کردم:»مــن قطعاً به دنبال شــغل خاصی 
نیستم اما می توانم رئیس تان را مالقات کنم؟« 
در اصل می خواســتم بدانم کارشان را چطور 
انجام می دهند و چه چیز آنها را متفاوت می کند. 
 Lew( من همیشــه به این گفته لو واســرمن
Wasserman( عمل کرده ام: تا می توانی ایده 
جدید بســاز. او می گفت:»تو هیچ وقت برای 
خرید هر چیز پول نداری، پس این مداد را بگیر، 

ایده هایت را بنویس و اجرا کن.«
شما به شدت بلندپرواز هستید. این بلندپروازی 

از کجا می آید؟
من چالش و هیجان را دوســت دارم؛ از ورود به 
دنیاهای جدید و موفقیت در آنها لذت می برم؛ 
منظورم نه تخصــص کامل بلکه تنها موفقیت 
است. من سراغ موج سواری رفتم چون با دیدن 
کســانی که دنبال این تفریح رفته اند، از خودم 
پرسیدم:»چطور می شود موج سواری کرد؟« 
نیروی محرکه ام چه بود؟ احتماالً این ناشــی 
از احساس کمبودی اســت که همواره در پی 

جبرانش برآمده ام.
درباره مدل مو توضیح دهید.

من این مدل مو را انتخــاب کردم چون به این 
فکر می کردم که چیزی به چهره من می افزاید 
و باعث می شــود مردم به من خیره شــوند. 
وقتی مردم بیشتر به شــما نگاه کنند، فرصت 

رهبری تان هم بیشتر می شود.
شــما در اوایــل فعالیــت حرفه ای تــان با 
تولیدکننــدگان و افراد بزرگــی در صنعت 
فیلمســازی فعالیت کرده اید. از بهترین این 

افراد چه آموختید؟
تمامی تولیدکنندگان از ران هــوارد گرفته تا 

الیور استون و ریدلی اســکات، نوعی تواضع و 
انگیزه شدید برای یادگیری دارند. آنها در عین 
اینکه رهبر هستند به فکر و احساس شما هم بها 

می دهند.
احتمــاالً با افــراد پرغرور زیــادی هم مواجه 
بوده اید، ایــن موارد را چطــور باید مدیریت 

کرد؟
من همیشه برای شــنیدن حرف های دیگران 
آســتانه ای در نظر می گیرم. وقتی یک بازیگر 
احســاس غرور می کند و به یک هیوال تبدیل 
می شود، فقط از شــرش خالص می شوم. هیچ 

وقت فریاد نمی زنم، فقط از او دوری می کنم.
شــراکت و رابطه دوستی شــما با ران هاوارد 
افســانه ای اســت. چطور هر دو اینها را در این 

مدت حفظ کرده اید؟
عامل اصلی احترام متقابل بوده است. من به او 
احترام می گــذارم و او هم همین کار را می کند. 
اگر با هم اختالفی داشته باشیم از واکنش هایمان 
این نکته را می فهمیم. وقتی از چیزی خوشــم 
نمی آید، نمی گویــم:»از این متنفرم.« و فقط به 
این اکتفــا می کنم:»می دانی حس خوبی به من 
نمی دهد.« سعی می کنم از جایگزین های بهتری 
اســتفاده کنم، مثاًل به او خواهم گفت:»بگذار 
افراد دیگری هم وارد اتاق شــوند و نظرشان را 
بگویند.« البته مهم تر از همه ران را به عنوان یک 

انسان دوست دارم.
جنبه های خالقانه را چطور با جنبه های تجاری 

ترکیب می کنید؟
هدف اصلی من اســتفاده از رسانه سینما برای 
برقراری ارتباط و تحریک احساســات مردم 
اســت. هر روایتی را با هر هزینــه ای می توان 
بیان کرد. بایــد واقعیت های مالــی را نیز در 
نظر گرفت؛ می خواهم خــودم و دیگران از این 
پروژه ها استفاده مالی ببریم. از آنجایی که کارم 
را با نویسندگی شروع کردم می دانم که می توان 
با پول کم کارهای بزرگی انجام داد. وقتی فیلم 
اسپلش را می ساختیم می دانستیم با یک فیلم 
دیگر در همین ژانــر رقابت می کنیم و در عین 
حال متوجه بودیم کــه می توانیم فیلم مان را با 
هزینه بسیار ارزان تری تولید کنیم. می توانستیم 
از صحنه های واقعی در جزایر کیمن اســتفاده 
کنیم یا با جلوه های بصری ابتدایی همان حس را 

به بیننده بدهیم.
وقتــی روی پروژه هــای متوقف شــده کار 
می کنید، از کجا می فهمیــد باید کارتان ادامه 

یاید یا پروژه به کل برچیده شود؟
من معموالً ایده هایم را با دوســتان و همکاران 
باهوش در میان می گــذارم. اگر نظر همه این 
باشــد که در حال بهبود است، کارمان را ادامه 

می دهیــم. وقتی جمع انگیزه اش را از دســت 
می دهد و دیگر نمی توان برای ایده کاری کرد، 
دست برمی داریم. فعالیت من با یک فیلم پری 
دریایی آغاز شد. هزاران نفر به من گفتند:»این 
احمقانه ترین ایده ای است که تاکنون شنیده ام.« 
اما این فیلم به یکــی از موفق ترین های دیزنی 
تبدیل شــد و من نامزد دریافت اسکار شدم. 
بنابراین اکنون می دانم که هیچ کس نمی داند! 
من در اصل یک داستان عاشقانه ساخته بودم 

و آنها فقط جنبه پری دریایی اش را می دیدند. 
شــما در میان پیروزی هــا و موفقیت هایتان با 
چالش هایی مواجه بوده اید. چه درس هایی در 

این مسیر آموخته اید؟
هر کاری که شــروع می کنم با یک رویا و خیال 
آغاز می شــود؛ رویایی که نقشــه ای کامل از 
ابتدا، وســط و پایان و تاثیر آن بــر بیننده در 
ذهنم می ســازد. بعد مجبور به پیاده سازی آن 
می شوم. گاهی مجبور به عقب نشینی می شوید 
و انتخابی می کنید که با آن نسخه اولیه تفاوت 
دارد. هر بار که این انتخاب را انجام داده ام یک 
محصول نه چندان مطلوب ساخته ام. هر بار که 

شکست خورده ام، تقصیر خودم بوده است.
چطور با تحوالت فراوان در صنعت فیلمسازی 

کنار آمدید؟
من بیشتر با تلویزیون ســر و کار دارم تا فیلم. 
ببینید اقتصاد همواره در حال تغییر است. برخی 
ایده ها یا پیام هایی که شاید 20 سال پیش فوراً به 
یک فیلم تبدیل می کردم، اکنون در پلتفرم های 
دیگر مثل شــبکه یا هر چیز دیگر بهتر قابلیت 

عرضه شدن دارند. 
وقتی همزمان پروژه های متعددی در ساخت 
فیلم، تلویزیون یا کتاب دارید، چطور وقت تان 

را مدیریت می کنید؟
همواره از تجســم خالقانه استفاده می کنم. به 
دنبال این هســتم که روانشناسی آنچه انجام 
می دهم را بفهمم و بهترین افراد را برای پیشبرد 
کارها انتخاب کنم. همیشــه مجبور نیستم 10 

پیش نویس از یک فیلمنامه را بخوانم.
از بین افرادی که در این سال ها با ایشان رابطه 

داشته اید، کدام یک به یادماندنی تر بوده اند؟
ادوارد تلر )Edward Teller( از افرادی است 
که همیشه در ذهنم مانده چون فلسفه زندگی او 
با من تفاوت داشت. نگرش او تقریباً باعث شد 
خودم را هیچ بینگارم و عمیقاً برایم توهین آمیز 
به نظر می رســید. او هیچ ارزشــی در روایت 
یا فیلــم نمی دید. اما من می خواهــم افرادی با 
چشم انداز متفاوت ببینم. اگر بتوانید این افراد 
را تحمــل کنید چیزهای زیــادی یاد خواهید 

گرفت 

منبع: اچ بی آر
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مدیر سختگیر1 
این چیز خوبی اســت که به عنوان یک مدیر، 
فردی فوق العاده باهوش و موفق به نظر برســید. اما 
باید به یاد داشــت گاهی نمایش موفقیت ها موجب 
ایجاد نگرانی در دیگران می شــود و این احساس در 
آنهــا به وجود می آید که گویی توان همگام شــدن با 
شــما را ندارند. در صورت وجود این شــرایط شما با 
بیان کردن موفقیت هایتــان به نوعی به طرف مقابل 
می گویید:»هیچ وقت به این درجه نخواهی رســید.« 
و همین امر با ایجاد احســاس ناامیدی، طلسم گریه 
نکردن فرد را می شــکند.  دیگر مدیران سختگیر از 
عامل ایجاد وحشــت برای ایجاد انگیزه در کارمندان 
اســتفاده می کنند و شرایطی اســترس زا و پرتنش 
 می ســازند؛ در صورتی که با جمله ای ساده می توانند 
همین شرایط را فراهم کنند:»راه سختی در پیش داریم. 
از تالش تان تشکر می کنم؛ باید تا جای ممکن در همین 
مسیر پیش برویم و سخت تر تالش کنیم. اجازه دهید 

همگی برای رسیدن به این هدف بلند شویم.«

تفاوت در فرهنگ های سازمانی2 
گروه هــای اجتماعی همچــون خانواده ها و 
مناطق جغرافیایی دارای فرهنگ و انتظارات رفتاری 
خاص خود هستند. نوع تعامل افراد با یکدیگر از یک 
سازمان تا سازمان دیگر تفاوت دارد. یک رفتار در 
سازمانی خاص، ممکن اســت رفتاری عادی تلقی 
شود و همین کار در شرکت دیگر، شاید با حساسیت 
باالی افراد مواجه شــود. اگر مدیر یک ســازمان 
جدید هستید یا قرار است تازه مدیریت گروهی را 
بر عهده بگیرید، احتماالً با این نوع تفاوت فرهنگی 
آشنا شــده اید. در روند آموزش مدیران با کسانی 
برخورده ام که آنچه در ذهن داشته اند با انتظارات 
کارمندان سازگاری نداشته اســت؛ به طوری که 
برخی گفته های این مدیران را حمله های ناعادالنه 

تلقی می کردند.

 هم پوشانی زندگی شخصی با زندگی 3 
کاری

مردم معموالً از چالش های زندگی عادی شان در 
بیرون از محل کار حرف نمی زنند. زمانی که با فردی 
درباره نتایج ناموفق ســه ماهه مالی حرف می زنید 
و او به گریه می افتد، احتمــاالً از این نتایج محزون 
نمی شــود بلکه فکر می کند اوضاع کلی زندگی اش 
رو به وخامت می گذارد. شــاید اخیــراً در او یک 
بیماری جدی تشخیص داده اند یا دوست و فردی 
از خانواده اش را از دست داده و به یاد شکست های 
اخیر شخصی اش افتاده است. گفته یا نظر ساده شما 
ممکن است کاســه صبر طرف مقابل تان را سرریز 
کند.  فارغ از اینکه منبع اشک کارمند شما چیست، 
باید بدانید چه اتفاقی منجر به گریه کردن او شــده 

است. چگونه؟

اول از همه سعی کنید به او گوش کنید
مکانی امن و خصوصی، مثل اتاق کنفرانس یا یک 
دفتر پیدا کنید. از او بپرســید چه اتفاقی رخ داده 
و به تمام حرف هایش گوش دهید. ممکن اســت 
برای بیان احساســش به زمان نیاز داشته باشد، 
بنابراین صبور باشــید. موارد زیادی را شنیده ام 
که صرف گوش کردن به حرف های یک کارمند، 
روابط مستحکم تر و قابل اعتمادتری ایجاد کرده 

است.

همدالنه با افراد برخورد کنید و میل به 
یادگیری داشته باشید

حتی اگر از علت اصلی گریه هــای کارمندتان هم 
باخبر نشدید، به شیوه ای همدالنه با او برخورد کنید 
و در مقابل احساســاتش رویکــردی باز برگیرید. 
در نظر گرفتن احساســات دیگران باعث می شود 
به طرز موثرتری با آنهــا کار کنید و در مجموع به 

مدیری بهتر تبدیل شوید.

اگر شرایط مناسب است عذرخواهی کنید
اگر رفتارتان ناخوشــایند بوده یا دست کم این طور 
به نظر می رســیده، از اینکه کلمه یا عملی نامطلوب 
انجام داده اید، ابراز تاســف کنید. اگر به این نتیجه 
رسیدید که اشــک های فرد ناشی از عوامل بیرون 
از محل کار هستند، به او بگویید درکش می کنید و 

برایش بهترین آرزوها را دارید.

چهره شان را در گروه مخدوش نکنید
معموالً فارغ از جنسیت کسی نمی خواهد دیگران 
اشــک هایش را در محل کار ببیننــد چه این اتفاق 
برایشــان تحقیرآمیز می نماید. شما نمی توانید این 
اتفاق را به عقب بازگردانید، بنابراین سعی کنید در 

صورت امکان جلوی جمع از او عذر بخواهید.

اگر فردی به طور طبیعی حساس است 
نامش را در جایی یادداشت کنید

با این کار اهداف و رفتارتان را در مواجهه با این فرد 
خاص تغییر می دهید و طوری با او برخورد می کنید 
که بهترین نتیجه را به شما بدهد. این اقدام مولفه ای 
کلیدی در ایجاد انگیزه به جای ناامیدی در شرایط 

سخت است. 

به تصویر بزرگ تر نگاه کنید
درباره شــرایط با کارمندتان حــرف زده اید، در 
صورتی که ایراد از طرف شــما بــوده عذرخواهی 
کرده اید و با چنــد و چون تغییر رفتار خود آشــنا 
شــده اید. همچنین عوامل تنش زا برای کارمندان 
را برشــمرده اید. اگر به این نتیجه برســید که باید 
بیشتر از گذشته به آنها گوش دهید، ابزار جدیدی 
برای نمایش اعتمادتان به آنها خلق کنید یا فرهنگ 
ســازمانی را تغییر دهید،  به تیم تان نشان دهید این 
محل کار جایی اســت که در آن هیچ کس در هیچ 

زمان نیازی به اشک ریختن ندارد 

مدیران با احساسات کارمندان خود چه می کنند

مدیریت اشک های کاری 

منبع: اچ بی آر آنا رانیری

اســترس محیط کار انواع و اقســام احساســات را در ما برمی انگیزاند. من به عنوان یک مربی مدیران ارشــد اجرایی در این محیط ها 
شــادی، غم، ناامیدی و نگرانی های روزانه دیده ام. با وجود تنوع احساســات در محل کار، بر اساس یک اجماع عمومی قاعدتًا نباید 
شــاهد اشــک، ناامیدی و احساس شکست فوق العاده باشیم. اگر به عنوان یک مدیر ارشــد باعث شده اید کارمندی به گریه بیفتد، 
اولین وظیفه تان این اســت که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنید. اما چگونه؟ اول از همه باید بدانید دقیقاً چه اتفاقی رخ داده اســت. 
دقیقاً چه عاملی باعث به گریه افتادن طرف مقابل شده است؟ رئیس حساسش را تحت تاثیر قرار دهد یا از یک شغل نامناسب بگریزد؟ 

من به طور کلی سه موقعیت را می شناسم که منجر به اشک افراد شده اند:
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آنالین نرم افزارها   خدمــات  و 
شــد  ر ه  ر ا همــو
سرســام آور داشته اند. شــرکت های یک ساله 
اکنــون در حال تبدیل شــدن به ســهامداران 
میلیــارددالری هســتند و امیدوارند در ظرف 
چندمــاه مالتی میلیاردرهای عرصــه فناوری 
شوند. ما در گذشته نیز شــاهد فازهای صنعتی 
مشابه بوده ایم که اکثراً با رشد یا شکست همراه 
شــده اند. رونق و رکود صنعت همواره با رشــد 
خاصی همراه است و همین موضوع درک واقعی 
صنعت را دشوارتر می کند. تا به امروز مطالعات 
تجربی ناچیزی درباره اهمیت رشــد درآمد در 
حوزه نرم افــزار و خدمات آنالین صورت گرفته 
و هنــوز نمی توان مشــخص کــرد هنگامی که 
شــرکت های قدیمی از عرصه خارج می شوند، 

منابع جدید رشد کدامند.
ما در مطالعه اخیرمان چرخــه حیات بیش از 
سه هزار شرکت نرم افزاری و خدمات آنالین در 
سرتاســر جهان را از سال 1980 تا 2012 تجزیه 
و تحلیل کرده ایم. همچنین پرسشــنامه  ای برای 
مدیران ارشــد اجرایی بیش از 70 شرکت تهیه 
کردیم تا جزئیات مطالعات موردی شرکت های 
موفق و ناموفق در این عرصه را بازنمایی کنیم. این 

مطالعه سه نتیجه عمده دربر داشت. 

این شرکت ها معموالً رشد می کنند
سه مورد از شواهد بر رشــد قطعی شرکت های 
فعال در حــوزه نرم افزار و خدمات آنالین صحه 
می گذارند. اول اینکه رشــد بازده بیشــتری به 
همــراه دارد. شــرکت های پررونــق پنج برابر 
بیشتر از شــرکت های متوسط بازگشت سرمایه 
دارند. دوم اینکه رشد بیانگر موفقیت درازمدت 
شرکت هاست. احتمال رســیدن به درآمد یک 
میلیارد دالر برای شرکت های به شدت پررونق 
)یعنی آنهایی که رشدشــان به اندازه 60 درصد 
گزارش شده( هشت برابر شرکت هایی است که 

رشدی کمتر از 20 درصد داشته اند. 

تضمین رشد پایدار کار سختی است
این مطالعه دو واقعیت را به ما نشان داد. احتمال 
موفقیت شــرکت ها در ثابت نگه داشتن رشد به 
شدت پایین است. تنها 28 درصد از شرکت های 

نرم افــزاری و خدمــات آنالین مطالعــه ما به 
درآمد 100 میلیون دالری رســیده اند و ســه 
درصد یــک میلیارد دالر درآمد داشــته اند. از 
میان تقریبًا ســه هزار شــرکت مورد مطالعه، 
تنها 17 درصد به عنوان شــرکت های مســتقل 
درآمد چهــار میلیارد دالر داشــتند. افزون بر 
ایــن موفقیت، واقعیتی زودگذر اســت. نزدیک 
به 85 درصد از شــرکت های به شدت پررونق 
نتوانســته اند رشد ثابت شــان را حفظ کنند و با 
از دســت رفتن اوضاع تنها یک چهــارم قادر به 

بازگشت بوده اند. 

رشد پایدار دستورالعمل خاصی دارد
اگرچه شرایط هر شــرکت منحصر به فرد است، 
بر اســاس مطالعه ما می توان چهــار اصل حیاتی 
برای رشد پایدار کلیه شرکت ها تدوین کرد. اول 
از همه اینکه رشــد مراحلی دارد: داستان رشد از 
یک اســتارت آپ معمولی تا غولی میلیارددالری 
معموالً در مقدمه دو اقدام اساســی در خود دارد. 
در اقدام اول، پنج فعال ســاز حیاتی خود را نشان 
می دهند: بازار، مدل درآمدزایی، تطابق ســریع، 
خفا و انگیزش. بر طبق اصل سوم نیروهای محرکه 
رشد در اقدام دوم متفاوت هستند. استراتژی های 
اقدام دوم شــامل توســعه اقدام اول در جغرافیا 
یــا کانال های جدیــد و توســعه موفقیت آن در 
بازارهــای جدیدتر یا تبدیل آن بــه یک پلتفرم 
است. سرانجام شــرکت ها موفق می شوند از یک 
اقدام به اقدام بعدی منتقل شــوند. مشــکالت 
شــامل انتقال در زمــان نامناســب و انتخاب 

استراتژی نادرست برای مرحله بعدی است.
مدیــران شــرکت ها می تواننــد از ایــن 
اســتراتژی ها برای درک مسیر رشــد و تعیین 
اثربخشــی اســتراتژی های کنونی شان استفاده 
کنند. در غیــر این صورت ایــن مطالعه به آنها 
نشان خواهد داد چطور زمان مناسب برای رفتن 
به مرحله بعد را تعیین و رشد پایدار و پیشگیری 
از مشکالت در طول انتقال به مراحل مختلف را 

تضمین کنند.

رشد همیشه هست
جای تعجب نیســت که مساله رشــد برای هر 
شــرکتی اهمیت دارد و شرکت های نرم افزاری 

و خدمات آنالین ســریع تر از صنایع دیگر رشد 
می کنند. بر اســاس نظریه کالســیک اقتصاد 
ســازمانی، ایجاد ارزش پیامد دو منبع رشــد و 
بازگشت سرمایه اســت. در صنعت نرم افزار و 
خدمات آنالیــن، یکی از این مــوارد از دیگری 
اهمیت بیشــتری دارد. هرچند مساله بازگشت 
سرمایه در شــرکت های بالغ قویًا رخ می دهد، 
اما مساله رشد بیشتر در مراحل اولیه خودنمایی 

می کند.
بــا این همه شــرکت های کمــی می توانند از 
اهمیت رشــد و چند و چون رسیدن به آن سخن 
بگویند. قواعد دیگــر صنایع در عرصه نرم افزار 
کار نمی کننــد. بــرای نمونه اگر یک شــرکت 
مراقبت های بهداشتی رشــد ساالنه 20 درصد 
داشته باشــد، مدیران و ســرمایه گذارانش را 
راضی و خوشــحال خواهد کرد. اما در مقابل اگر 
یک شرکت نرم افزاری چنین نرخ رشدی داشته 
باشــد، 92 درصد احتمال شکست آن در عرض 
چند ســال وجود دارد. احتمال تبدیل شــرکتی 
نرم افزاری با رشد ساالنه 60 درصد به یک غول 
چنــد میلیارددالری نیز مشــابه احتمال پرتاب 

یک سکه است. 
در این بخش می خواهیم بــه فیزیک منحصر 
به فرد رشــد در این صنایــع بپردازیم و اصول 
گسترش درآمد در شــرکت های نرم افزاری و 

خدمات آنالین را مرور کنیم.
در این مطالعه از دو نمونه شــرکت اســتفاده 
کرده ایم: شرکت هایی با درآمد ساالنه بین 100 
تــا 200 میلیون دالر و شــرکت هایی با درآمد 
یک تا 1/5 میلیارد دالر. ســپس این نمونه ها را 

مک کینزی مسیر رشد شرکت های فناوری را تحلیل می کند

سریع قد بکش یا آهسته خاموش شو

اریک کوچر
مترجم: سعید صباغی پور

 کارا اسپراگاولیویا نوتنبام

نرم افزارها و خدمات آنالین همواره رشد 
 سرسام آور داشته اند. شرکت های 
یک ساله اکنون در حال تبدیل شدن به 
سهامداران میلیارددالری هستند و امیدوارند در 
 ظرف چند ماه مالتی میلیاردرهای عرصه 
فناوری شوند
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راهبرد

بر اساس نرخ رشد به ســه دسته تقسیم کردیم: 
به شــدت پررونق )رشد بیشــتر از 60 درصد 
در زمــان درآمد 100 میلیون دالر و رشــد 40 
درصد برای یک میلیارد دالر(، پررونق )رشــد 
بین 20 تا 60 درصــد برای درآمد 100 میلیون 
دالر و 10 تا 20 درصــد برای یک میلیارد دالر( 
و متوســط )رشــد کمتر از 20 درصد در اولین 
مرحلــه و کمتر از 10 درصــد در مرحله دوم(. 
توجه کنید که این شــرکت های متوسط تنها در 
حوزه کاری خود عملکرد مطلوبی نداشــته اند؛ 
آنها به طور متوســط به نرخ رشــدی رسیدند 
که اکثر شــرکت ها آرزوی رســیدن به آن را 
داشته اند. ما متوجه شدیم تنها بخش کوچکی از 
این شــرکت ها به شدت پررونق بوده اند: به طور 

متوسط 10 تا 15 درصد )شکل 1(. 

رشد یعنی بازده سرمایه بیشتر
با استفاده از همین تقسیم بندی تاثیر نرخ رشد بر 
بازگشت کل ســرمایه به سهامداران شرکت ها 
را مطالعه کردیــم. دریافتیم در آســتانه اول، 
بازگشت سرمایه برای شــرکت های به شدت 
پررونق در مقایســه با بقیه به انــدازه پنج برابر 
بیشتر بود و در مرحله دوم این بازگشت دوبرابر 
محاسبه شد. شرکت های متوسط با رشد زیر 20 
درصد در اصل بازگشت منفی داشتند که بسته 

به اندازه به 10 تا 18 درصد می رسید.

رشد یعنی موفقیت بلندمدت
مهم تر اینکه مطالعه ما نشــان داد افزایش نرخ 
رشــد به معنای موفقیت پایدار شرکت هاست. 
احتمال افزایش ســرمایه شرکت های به شدت 
پررونق از 100 میلیون به یک میلیارد، هشــت 

برابر شرکت های متوسط بود. 

رشد بیشتر مهم تر از حاشیه سود یا 
ساختار هزینه است

بنابراین رشد عامل اصلی ایجاد ارزش سازمانی 
اســت اما آیا اهمیت بیشتری نســبت به دیگر 
عوامل از جمله کنتــرل هزینه یا کیفیت عملکرد 
دارد؟ ما رابطه بین ســاختار هزینه و رشــد را 
بررســی کردیم و هیچ همبســتگی ای بین آنها 
نیافتیــم. در هر موضوع مربوط بــه هزینه مثل 
هزینه تحقیق و توســعه، هیچ نوع همبستگی ای 
بین سطح ســرمایه یا نرخ رشــد مشاهده نشد. 
شــرکت های در حال رشــد می تواننــد بر این 
موضوعات تمرکز کمتری داشــته  باشند چرا که 

گویی اهمیت چندانی ندارند.
چنانچه انتظــار می رفت در صنعت نرم افزار و 
خدمات آنالین، تاثیر رشد بر ارزش در مقایسه 
با حاشیه سود دوبرابر اســت. شکل 2 دو مسیر 

بهبود شرکت های نرم افزاری و خدمات آنالین 
را نشان می دهد.

رشد سرمایه بازار برای شرکت های با درآمد 
قبل از بهره، مالیات و استهالک، حاشیه زیر 10 
درصد و نرخ رشــد زیر 20 درصد، 14 درصد 
کندتــر از بقیه بود. داده های ما نشــان می دهد 
این شــرکت ها قادرند با افزایش نرخ رشــد تا 
20 درصد ســرعت رشد ســرمایه را تا دوبرابر 
افزایــش دهند. با تمام اینها، اهمیت رشــد یک 
استثنای مهم دارد و آن وقتی است که شرکت ها 
به درآمد چهار میلیارد دالر می رسند یا اهمیت 

بیشتر حاشیه سود بر ارزش مسجل می شود.

حفظ نرخ رشد کار سختی است
چنانچه انتظار می رود در صورت اهمیت مساله 
رشد در صنعت نرم افزار و خدمات آنالین، حفظ 
و پایداری نرخ آن به شدت دشوار است. مطالعه 
ما به دو یافته حیاتی در باب دشــواری این مسیر 

دست یافت.

احتمال ناچیز بزرگ شدن
در صنعتی که هر روز به تعداد اســتارت آپ ها 
افزوده می شــود، احتمال موفقیــت در عرصه 
رقابت و تبدیل شدن به شــرکتی بزرگ، بسیار 
کم است. از میان سه هزار شرکت مورد مطالعه 
ما، تنها 28 درصد توانســتند به درآمد ســاالنه 
100 میلیون دالر برســند؛ ســه درصد فروش 
یک میلیارد داشتند و تنها 0/6 درصد )یعنی 17 
شرکت( درآمدشان از چهار میلیارد دالر بیشتر 

بود )شکل 3(.

موفقیت زودگذر است
چنان که اشــاره کردیم نرخ باالی رشد شاخص 
موفقیــت بلندمــدت اســت. ما 96 مــورد از 
شــرکت هایی را بررســی کردیم که به درآمد 
ســاالنه یک میلیــارد دالر رســیدند و متوجه 
شدیم 85 درصد از آنها در دو دسته باالی رشد 
)یعنی شرکت به شــدت پررونق و پررونق( قرار 
گرفته اند. در این میان 55 درصد رشــد پایدار 
داشتند و توانســتند به درآمد یک میلیارد دالر 
برســند. نکته جالب اینکه، شرکت هایی که نرخ 
رشدشان پایین آمده و دوباره شروع به افزایش 
کرده به اندازه یک چهارم کمتر از شرکت های با 
رشد پایدار درآمد کسب کرده اند. بانکداران به 
این معضل »هامپی دامپی« می گویند: وقتی رشد 
سازمانی شکســت می خورد، بازگرداندن آن به 

شرایط قبل ناممکن است.
این الگوی شکســت و بهبود، الگویی نامعمول 
است و بر اهمیت رشــد پایدار گواهی می دهد. 

شکل)1( فقط بخش کوچکی از شرکت ها به بیشترین درجه رشد می رسند

)CAGR<40%( رشد بسیار پر رونق
)CAGR10-40%( رشد پر رونق
)CAGR<10%( رشد متوسط

(CAGR<60%) رشد بسیار پر رونق

(CAGR 20-60%) رشد پر رونق

(CAGR<20%) رشد متوسط
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بســیاری از شــرکت ها چنین تجربه ای دارند: 
217 مورد از شرکت های مورد مطالعه سه سال 
بعد از رســیدن به درآمد 100 میلیون دالر، از 
دو دسته اول رشد به دســته های پایین تر سقوط 
کردند. در این میان تنها یک ســوم موفق شدند 

دوباره به باالترین نرخ رشد بازگردند.

دستورالعمل رشد پایدار
نظر به اهمیت رشد و دشــوار بودن حفظ آن، به 
دنبال قواعد یا اســتانداردهایی رفتیم که توسط 
شــرکت های موفق در این زمینه اتخاذ شــده 
بودنــد. از طریق مطالعات مــوردی، گفت وگو 
و نظرسنجی مدیران ارشــد اجرایی بیش از 70 
شرکت نرم افزاری و خدمات آنالین قواعدی را 
برای رشــد پایدار تنظیم کردیم. هرچند شرایط 
هر شــرکت منحصر به فرد اســت، لیکن به نظر 
می رســد این اصول جهانشــمول باشند. پیروی 
از اصول، پایداری در رشد ســازمانی را تضمین 
نمی کند اما شــانس وقوع آن را تــا حد زیادی 

افزایش می دهد.

رشد دارای مراحلی است
اولین نتیجه گیری ما این بود که فرآیند رشــد، 
پدیده ای اپیزودیک اســت. برای بررسی مسیر 
سه مرحله اساســی مقدمه، اقدام یک و اقدام دو 
را شناسایی کردیم. شرکت ها در مرحله مقدمه 
تناســب محصول با بازار را از طریق راه حل های 
سفارشی برای اولین مشتریان بررسی می کنند. 
ایــن مرحله مقدماتی در اصل بــه دنبال تقاضا و 
مدل تجاری برای محدوده وســیعی از مشتریان 
است. همان طور که مشــخص است این مرحله 
اهمیتی حیاتــی دارد و چندان مورد مطالعه قرار 

نگرفته است.
ما بیشــتر بــه دو مرحله بعــدی عالقه مند 
هستیم. در اقدام اول شــرکت ها تمرکزشان را 
به عرضه هایی محدود می کنند که توان ارائه به 
طیف وسیعی از مشــتریان و کسب درآمد ثابت 
دارند. بــا این مرحله شــرکت های نرم افزاری 
و خدمــات آنالین، مدل تجاری شــان را اثبات 
کرده و بــه درآمد های ســاالنه میلیون دالری 
می رسند. نکته مهم اینکه در این مرحله بسیاری 
از شرکت ها سهام شان را در عرصه عمومی ارائه 

می کنند.
تزریق ســرمایه در این مرحلــه می تواند به 
پایداری رشد و افزایش مشتریان در جغرافیای 
گســترده کمک کند. اما در اکثــر موارد منحنی 
به نتیجــه  طبیعی خود می رســد و اقــدام اول 
دیگر به منزله موتور رشــد عمــل نخواهد کرد. 
شرکت ها برای حفظ نرخ رشد، باید اقدام دومی 

را شناســایی کنند و آن عرضه دومی اســت در 
مقیاسی وسیع تر.

پنج فعال ساز رشد در اقدام اول
ما برای اقدام اول پنج گام حیاتی و موثر در رشــد 
را شناســایی کرده ایم که برخی به خوبی شناخته 
 شده اند و برخی نامحســوس هستند. اولین گام، 
انتخاب بازار مناسب و به ویژه بازار »نامحدود« 
با میلیون ها نقطه نهایی )کاربر یا دستگاه( است. 
برای نمونه بازار هدف گــوگل تقریبًا هر کاربر 
اینترنت در جهان )نزدیک به 2/4 میلیارد نفر( و 
500 میلیون نفر تبلیغ کننده است. به طور مشابه 
مشــتریان هدف لینکدین هر فرد حرفه ای و هر 
کســی را که به دنبال افراد حرفه ای است، دربر 

می گیرد.
دومین گام، تعریف یک مــدل درآمد بدون 
اشکال اســت. مشــخص کردن بهترین شیوه 
درآمــد از اهمیتی حیاتی برخوردار اســت؛ چه 
اساسًا مدل تجاری یک شرکت را تنظیم می کند 
و در آینــده هم قابل تغییر نیســت. برای نمونه 
یک شــرکت نرم افزاری، مــدل درآمد خود را 
به یک محصول فیزیکی یعنــی پردازنده ها گره 
زده بــود. این شــرکت بعدهــا تصمیم گرفت 
مدل قیمت گذاری را بر اســاس میزان مصرف 
از محصول تدوین کند. هرچنــد این مدل برای 
بسیاری از مشــتریان مطلوب بود، کسانی که از 
آن سودی نمی بردند خواســتار بازگشت مدل 

اولیه شدند.
ســومین قاعده تصویب سریع کارهاست. این 
رویکــرد از گرفتار آمدن در برابــر تقاضاهای 
متنوع مشــتریان خــاص پیشــگیری می کند. 
گفت وگوهــا و مطالعــات مــوردی ما نشــان 
داده نمونه هــای متعــددی از شــرکت ها در 
پیگیــری و ارضای تقاضاهای مشــتریان عقب 
می ماننــد. ایــن شــرکت ها در زمینــه تولید 
محصول و قیمت گذاری عملکردی پیروزمندانه 
داشــته اند، لیکن فقــدان رویکــرد نام برده در 
آنها مانع از توســعه محصول برای استفاده های 

گسترده تر شده است. 
عامل چهارم اجرای مخفیانه پروژه هاســت. با 
توجه به موانع بی شــمار ورود محصوالت جدید 
در این صنعت، همواره عمل عاقالنه این است که 
حین ارائه نســخه های آلفا و بتا، عملکرد اصلی از 
دید دیگران پنهــان بماند. مدیران مورد مطالعه 
ما یکی از موانع اصلی را حفاظت فکری و مالکیتی 

از اختراعات ثبت شده معرفی کردند. 
پنجمین و آخرین عامل فعال ساز، ایجاد انگیزه 
در تیم رهبری و افزایش تعهد افراد نســبت به 
مجموعه است. بسیاری از استارت آپ ها چه در 

فرهنگ چه در ســاختار انگیزشی توجه کمی به 
IPO )اولین ارائه به بازار ســهام( نشان می دهند. 
در عوض شــرکت ها و مدیران بایــد با در نظر 
گرفتن ســود - نه ســهم بازار-، بر درآمد یک 

میلیارد دالری متمرکز شوند.

نیروهای محرکه دو اقدام متفاوت هستند
اقــدام دوم بیانگر چالش هــای جدیدی برای 
شرکت هاســت. در صورت رسیدن به یک سهم 
مشخص از بازار چه اقدامی باید صورت گیرد؟ 
مدیران چطور می تواننــد نرم افزارها و خدمات 
آنالین شــان را در حال رشد نگه دارند؟ مطالعه 
ما نشان داد شــرکت های با درآمد ساالنه 100 
تا یــک میلیارد دالر، بــا موانع اندازه یا ســهم 

  )Market - Capitalization  Growth  Rate( تغییر در درصد نرخ رشد ارزش سهام )شکل)2
از سال 1980 تا 2012

رشد ارزش سهام بر 
مبنای  CAGRروی متوسط 

صنعت حوزه مربوط
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)EBITA حاشیه سود )شاخص

رشد سریع تر 
افزایش 23 پوینت

سود در حال تقویت
افزایش 14 پوینت

پایینباال

باال

پایین

بر اساس نظریه کالسیک اقتصاد سازمانی، ایجاد 
ارزش پیامد دو منبع رشد و بازگشت سرمایه 
است. در صنعت نرم افزار و خدمات آنالین، یکی 
از این موارد از دیگری اهمیت بیشتری دارد. 
هرچند مساله بازگشت سرمایه در شرکت های 
بالغ قویاً رخ می دهد
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راهبرد
منبع: مک کینزی 

شکل)3( تعداد شرکت های نرم افزاری که به درآمدهای مشخص زیر دست یافته اند از سال 1980 تا 2012)در بین 2950 شرکت(

17 شرکت با درآمد بیش از 
4میلیارد دالر تا  سال 2012

100میلیون دالر درآمد 1میلیارد دالر درآمد 4میلیارد دالر درآمد

بازار محصول یا خدمات شــان مواجه هســتند. 
شــرکت هایی که موفق شــدند درآمد خود را 
به یک میلیارد برســانند، دســت کم از یکی از 
استراتژی های رشد برای غلبه بر این موانع بهره 

گرفته اند.
اول، اتخــاذ مناســب اقــدام اول و ایجاد یک 
مدل تجاری مطلوب برای گــذار به اقدام دوم. 
این شــرکت ها موفق به ایجاد بازارها در مناطق 
جغرافیای و مجموعه های محصولی گســترده تر 
شــدند. این رویکرد تنهــا برای آن دســته از 
شــرکت ها جواب می دهد که هدف شان بازاری 

با اندازه بزرگ و رشد سریع است.

دوم اینکه برخی شــرکت ها مدل تجاری شان 
را به بازارهای مجاور گســترش داده اند. برای 
نمونه شــرکت مایکروســافت موفقیت خود را 
در سیســتم های عامل شخصی در عرصه شبکه، 
سیســتم عامل های ســرور و دیگر برنامه های 
سازمانی از جمله شیرپوینت تکرار کرد. بسیاری 
از شرکت ها توســط این اســتراتژی توانستند 
شــرکت های مجاورشــان را خریداری کنند و 
بر مســاله یکپارچه ســازی محصوالت شان با 
دیگر خدمات مشــابه فائق آیند. بــرای نمونه 
 شــرکت اوراکل با خرید شرکت های دیگر مثل
و   BEA Systems, PeopleSoft, Siebel
Taleo توانســت گستره محصوالت و بازارش را 
وسیع تر کند. شرکت های ادوبی و سیمانتک نیز 
با این روش بخش هــای بزرگی از بازار مجاور را 

در دست گرفتند. 
سوم اینکه برخی از شرکت ها با تبدیل محصول 
اصلی شــان به یک پلتفرم و اکوسیستم توانستند 
خدمــات مکملی را در کنار ایــن محصول اولیه 
ارائه کنند. شرکت مایکروسافت وقتی توانست 
در عرصه سیســتم عامل پی سی موفق عمل کند 
چنین اســتراتژی ای پیش گرفت و موفق شد با 
ارائه مایکروســافت آفیس روی پلتفرم ویندوز 
Salesforce.com .با رشــد زیادی همراه شود 

نیز بــا ایجاد پلتفــرم  Force.com  و تشــویق 
توســعه دهندگان برای ایجــاد ابزارهای جدید 
توســط این پلتفــرم، چشــم انداز نوینی برای 

محصوالت آینده اش ترسیم کرد.

شرکت های موفق گذار موفقی از اقدام 
اول به دوم داشته اند

تعیین زمان مناسب برای گذار از اقدام اول به 
دوم، تصمیم مدیریتی کوچک اما مهمی اســت. 
گذار سریع می تواند کلیه پتانسیل های اقدام اول 
را بی اثر کند و فرصت  رقبا را برای دست یافتن به 
بازار افزایش دهد. بر اساس این مطالعه حرکت 
و رشــد کند نتایج نهایی نامطلوبی ایجاد می کند 
و در نهایت باعث از دســت رفتن ارتباط با بازار 

خواهد شد.
در نتیجه دانســتن زمان مناســب برای گذار 
اهمیتی حیاتــی دارد. وقتی زمان مناســب فرا 
رسید، شــرکت ها می بایست اســتراتژی اقدام 
دوم را فــوراً تحــت آزمایش قــرار دهند و از 
مشــکالت معمول گذار آگاهی داشــته باشند؛ 
اولین مســاله اینکــه برخی بازار یــا محصول 
نامناســبی برای اقــدام دوم برمی گزینند. این 
ناکامی را می توان به عدم شناخت یا تالش برای 
شناخت بازارهای جدید یا نداشتن ظرفیت های 

درونی الزم نسبت داد. 
همچنین ممکن است شــرکت ها برای منابع 
بودجه کافی اختصاص ندهنــد و از این رو توان 
گــذار به اقدام دوم را کســب نکننــد. می توان 
نمونه هــای نرم افزاری زیادی را برشــمرد که 
در این معضل گرفتــار آمده اند. بــرای نمونه 
شــرکت های بورلند )Borland( و ویزیکورپ 
)VisiCorp( هر دو در این دســته جا می گیرند. 
رشــدی که باعث به کار افتادن موتور محرکه 
اقدام اول می شود با موانعی طبیعی رو به روست. 
به بــاور ما هــر مدیرعامل باید برای چیســتی 
و چگونگی حفظ یا ســرعت بخشــیدن به رشد 

سواالت زیر را از خود بپرسد:
gg به چه میزان رشــد نیاز داریم و تا چه اندازه

باید سریع عمل کنیم؟
gg میزان رشــد در بازارهای اصلــی ما چقدر

است؟
gg تا چه انــدازه در بازارهــای اصلی مان ایمن

هستیم؟
gg از چــه فرصت هایی باید جهت گســترش

کســب  و کار و پــول نقــد بیشــتر برای 
سرمایه گذاری در رشد استفاده کنیم؟

gg کدامین فرصت ها گام بــزرگ بعدی ما را
تســهیل می کنند و در چه زمان باید به گام 

بعدی حرکت کنیم؟  

در نتیجه دانستن زمان مناسب برای گذار 
 اهمیتی حیاتی دارد. وقتی زمان 

مناسب فرا رسید، شرکت ها می بایست 
 استراتژی اقدام دوم را فوراً تحت آزمایش 

قرار دهند و از مشکالت معمول گذار آگاهی 
داشته باشند
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مدیرعامل که تــا روز قبل نامه ها و آقای 
اسناد مالی کارتابلش را مسلسل وار 
امضا می کرد حاال در مورد هر نامه ای سوال می کرد 
و برای هر چکی کلی مستندات می طلبید. از آن روز 
دیگر نایب رئیسی در کار نبود که همه این کنترل ها 
را انجام داده و خیال او را راحت کرده باشــد. چرا که 
روز قبل توســط خود آقای مدیرعامل اخراج شده 
بود؛ آن هم به طرز فجیعی. مشکل این بود که آقای 
نایب رئیس قراردادی با یکی از سرویس دهندگان 
خدمات اینترنت برای دفتر جدید شرکت بسته بود. 
با شــرکتی که یکی از سهامدارانش از اقوام نزدیک 
آقای نایب رئیس بــود. خواننده این یادداشــت 
شــاید با خودش بگوید تصمیم آقای مدیرعامل 
خیلی ســختگیرانه بــوده. شــاید نایب رئیس در 
بدبینانه ترین حالت سزاوار یک کارت زرد می بوده 
نه قرمــز. آن هم در بازار کاری کــه خیلی ها از هر 
آبی کــره می گیرند و از هر قراردادی پورســانت. 
همه مان دیده ایم آنهایی را )کم هم نیســتند( که از 
خرید مایحتاج روزمــره اداری یک دفتر گرفته تا 
قراردادهای ریز و درشت با طرف های کاری، تا به 
اصطالح حق خودشــان را )که مسلم هم می دانند!( 
نگیرند، قدم از قدم برنمی دارند؛ حاال این بنده خدا 
که فقط نان مختصری در ســفره یکی از نزدیکانش 
گذاشــته بود. تازه برای قضاوت بهتر باید این را هم 
اضافه کرد که نایب رئیس ســال ها در آن شرکت 
مشغول بوده و در همه این سال ها مورد وثوق و اعتماد 
مدیرعامل. خیلی ها واسطه شدند و سابقه وفاداری 
این همه ســال او را به آقــای مدیرعامل یادآوری 
کردند. ولی او مرغش یک پا داشــت. حرفش این 
بود که اعتماد سطوح خاکستری ندارد. یا هست یا 
نیست. یا یک یا صفر. البته همین آقای مدیرعامل 
عزیز قباًل در زندگی شخصی اش هم همین را ثابت 
کرده بود. می گویند ســال ها پیش نامزدی داشته 
بســیار محبوب. فقط به خاطر فهمیــدن آنکه این 
دختر در ابتدای آشنایی شان به کس دیگری هم فکر 
می کرده و به او نگفته، همه چیز را به هم زده. یکی از 
نزدیکان آقای مدیرعامل روزی برای من تعریف 
کرد که وقتی می خواســته نامزدی را به هم بزند به 
آن دختر گفته:»آن کســی که اول شاخه بعدی را 
می گیرد و جای دســتش را محکــم می کند و بعد 
شاخه قبلی اش را رها می کند، میمون است نه آدم!«

این آقای مدیرعامل محترم در مورد مســاله 

اعتماد خیلی دیجیتالی فکر می کند. شــاید نتوان 
این را به رشــته تحصیلی اش که کامپیوتر است، 
ربــط داد چرا که او در مقطــع دکترا درس منطق 
فازی را هم خوانده اســت؛ خــوب می داند که در 
دنیای واقعی کمیات با درجــه ای بین صفر و یک 
قرار دارند اما باورش این است که مقوالت انسانی 
ماننــد اعتماد حد وســط ندارنــد. حداقل برای 
همراهی های جدی مانند کار یا زندگی شــخصی. 
یک بار به خــود جرات دادم و بــا او در این مورد 
صحبت کــردم؛ هر چند معموالً چیــزی را برای 

کســی توضیح نمی داد. شــاید به سبب محبت 
ویژه اش نسبت به من، بدین شکل نگاهش را بیان 
کرد:»اعتماد مانند دیواره سدی است که در حالت 
عادی حجم بی نهایتی از آب را در پشت خود نگه 
می دارد. اما امان از زمانی که ســوراخی کوچک 
در آن ایجاد شــود. دیگر هیچ هیبتی در آن دیواره 
قطور بر جا نمی ماند. دیگر اسمش سد نیست. بلکه 
دیواری سوراخ شده است که به زودی آب پشتش 
همه چیز را با خود خواهد برد. گیرم اندکی با تاخیر 

به یاری انگشت یک پطرس فداکار.«  

قسمت بیست و چهارم

اعتمادی که خاکستری نیست 

ضدخاطرات
حمیدرضا نیکدل







ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 بهادر بخشی، احمد عبداهلل زاده، مسعود صبایی

 علی عباس نژاد ، پویا محمدیان ، پیام صدری، آرمین 
رنجبر ، عطا خلیقی سیگارودی ، امیر وهوشی   کاظم 
آیت اللهی    سعید مهدیون، رضاباقری اصل، حسین 
ریاضی  استفان میهیو، استوارت درج ، الیسون برد 

و برگزیده ای از مقاالت نشریات گاردین ، ورج، تک کرانچ، 
اچ بی آر و  مک کینزی

طوطی انقالبی

خرداد 1394    ژوئن 2015    دوره جدید   
شماره 24  138 صفحه   قیمت 10000 تومان

ه برای 
 ویژ

پرونده

ک 
متری

ی بیو
ناور

ف

 ایران 
ن در

کوی
بیت 

 

w
w

w
.p

ei
va

st
.c

om
��

24

 Sam
sung G

alaxy S 6 :صول ماه
مح

چگونه توسعه دهندگان
ترمز رویای استارت آپ ها شدند 


