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دولت به سازمان 

مردم نهاد  اعتقاد ندارد

علل فقدان  برنامه ریزی 
استراتژیک 

در سازمان  نظام صنفی 
رایانه ای

آیا ارتباط 
تصویری جای 
متصدیان بانک را 
خواهد گرفت؟

میزگرد سه جانبه ای که قرار بود با حضور 
پرویز رحمتی کامل شود تا روسای سازمان 
نظام صنفی کشور را در سه دوره گذشته و 
با هم در یک قاب داشته باشیم، بی حضور 

او برگزار شد.

برنامه ریزی در سطح کالن، 
بستر یا چارچوبی برای عملی 
ساختن چشم انداز اولیه است. 
برنامه ری�زی  دراین بی�ن 
استراتژیک فرایندی است 
برای تعریف راهبرد سازمان.

15 12
همواره مدافع  

سازمان 
نظام صنفی 

رایانه ای بودم

این سی مرغ  
نتوانست 

سیمرغ شود

ماهنامه اقتص�اد و مدیریت فن�اوری اطالعات 
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82

54

تعریف
مشاغل آی تی  

در کشورمان 
صحیح نیست

سند پدافند سایبری
 را بازنگری  کرده ایم

امنیت ابری 
در مقابل امنیت در ابر
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نباید از اهمیت شبکه های اجتماعی
 در بانکداری غافل شویم

مسیح قائمیان از کهنه کارهای نظام بانکداری الکترونیکی است. 
نمی گوییم بانکداری و با تاکید روی بانکداری الکترونیکی در واقع 
اشاره می کنیم به انبوه کارها و کارت هایی که او در نظام بانکی 

ایران انجام داده و وارد کرده است.
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شن������اسن��ام�����ه
W h o  W e  a r e

 صاحب امتیاز و مدیرمس��ئول این نش��ریه 
علیرضا صالحی اس��ت که س��ردبیری را 
نیز بر عهده دارد. این نش��ریه در هلدینگ 
رس��انه ای دیده ب��ان تهیه و آماده س��ازی 
 می شود که مدیر برنامه ریزی و ارتباطات آن

فریبا یاراحمدی است.
 باپوزش از مخاطبان این 
عکس به دلیل مسائل 
امنیتی سوخته است

 باز هم با پوزش از 
مخاطبان این عکس ها 
به دلیل مسائل امنیتی 

سوخته است

صفح��ات  چش��م نوازی 
این ماهنامه حاصل ذوق 
حمیدرض�ا جواه�ری 
به عنوان مدیر هنری است

حمید خان جواهری 
این خروجی  چی شد 

آقاااااااا..... 
مقصر اصلی، این علیرضا 

اورعیه، کار زیاد می گیره، به 
ما نمی رسه 

دیگه شماره اول
این دردسرها رو هم 

داره دیگه...
     شما حالل بفرمایید...

علیرضا اورعی 
نیز در کنار 
او کارهای 
صفحه آرایی و 
گرافیک را انجام 
داده است.

 عکس های خوب 
این شماره، 
 حاصل نگاه

 عماد دولتی 
از لنز دوربین 
است. 

به دلیل عدم حضور 
عکاس در دفتر مجله 
به نقاشی از دوربین 
ایشون اکتفا کردیم

 مسئولیت هماهنگی ها و درواقع روابط عمومی نشریه با فاطمه رضوی بوده 
که به مدد آن توانسته ایم حجم مناسبی از گفتگو و میزگرد را برای شماره نخست 
گرد هم بیاوریم. فاطمه یحیایی نیز با وی در این کار همکاری داشته است. 
 پاکیزگی مناسب و ویراستاری را مدیون سودابه محمدپور هستیم و
ارشاد نیکخواه به همراه حسین رسولی نیز ترجمه مطالب را انجام داده اند.

همچنین باید در این شماره تشکر ویژه داشته باشیم از سید محمدحسن مقدم فر و سادینا آبایی که بدون یاری ایشان، قطعاً برخی 
گفتگوهای جذاب را از دست می دادیم. همچنین مدیون صبر و حوصله و شکیبایی این عزیزان هم هستیم: غالمرضا جاللی، امیرحسین 
سعیدی نائینی، حسین سرکانی، علی حکیم جوادی، مسیح قائمیان، فریبا مهدیون، محمد گرکانی نژاد، کاظم آیت اللهی، مازیار گنجه ای، 
عطاءا... همایون، هومن تصدیقی و مجید امینی.  دیگر اینکه عباس چیتگری نظارت چاپ این شماره از دیده بان فناوری را بر عهده 
داشته و بقیه کارهای دفتری ازجمله هماهنگی، بخش اشتراک و تدارکات را مهرنوش کاوه و علی اکبر محمودی انجام داده اند.

دیده بان فناوری در نشانی تهران، سهروردی شمالی، کوچه 
حاج حسنی، شماره 55، طبقه اول، آماده سازی می شود که 
با تلفن 88749410 در دسترس است و این شماره از نشریه 
در چاپخانه خاتم با شماره تلفن 88910769 منتشرشده است.

 اگر برای ای��ن نش��ریه می خواهید ایمیل ارس��ال کنید از نش��انی
 info@dfe.ir استفاده کنید. دیده بان فناوری همانند همه نشریات 
هم از اسپانسری استقبال می کند و هم از اشتراک و خرید نشریه. 
برای مورد نخست شماره 88749414 پاسخگو است و برای دومی 
شماره تلفن 88749410 و ضمن آنکه فرم اشتراک هم در صفحه17 

آمده است.

این را هم بگوییم که مطالب مندرج در دیده بان فناوری بازتاب دهنده عقاید نویسندگان آن است که الزاما همانند 
نظرات نشریه نخواهد بود. استفاده از مطالب این شماره و همه شماره ها فقط با ذکر نام دقیق و کامل نشریه و شماره 

آن میسر است. درصورت استفاده نیز اگر تمایل داشتید، دید ه بان فناوری را مطلع کنید.
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اوای
ف نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد 

»چه سیب های قشنگی! 
حیات نشئه تنهایی ست.« 

و میزبان پرسید: 
قشنگ یعنی چه؟ 

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال 
و عشق، تنها عشق 

ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس... *

حکایت فرهنگ و نشر و مطبوعات، در کش��ورمان از جنس عشق است. کاری است که بی 
عشق نه می آید و نه می پاید. 

فرهنگ سازی در این زمانه که کاری است دشوار و نش��ریه کاغذی در آوردن که از آن هم 
سخت تر است، وقتی با هم ترکیب شوند، احتماال چیزی می شود از جنس همین دیده بان 

فناوری که  شماره نخست آن اکنون در دست شماست. 
دیده بان فناوری داعیه آن دارد که می خواهد نخستین نشریه تخصصی باشد که از اقتصاد و 
مدیریت فناوری اطالعات حرف می زند. پس همه را دعوت می کنیم در این خوان گسترده، 
کنار ما باشند تا شاید بتوانیم با همدیگر از صنعت بزرگی به نام فناوری اطالعات بنویسیم؛ 

بگوییم و بخوانیم.
پس تعجب نکنید اگر در این نشریه از نوآوری در بانکداری الکترونیکی سخن بگوییم یا از 

دریچه امنیت به مدیریت فناوری نگاه کنیم. 
پس عجیب نخواهد بود اگر به واشکافی ایران در افق 1404 بپردازیم و در کنار آن از بزرگ 
داده ها که متحول کننده دنیای ما خواهند بود صحبت کنیم. و تعجبی نخواهد داشت که 
در این نشریه به همه حوزه های مدیریت سرک بکشیم تا تاثیر آن ها را در اقتصاد فناوری 

اطالعات ببینیم. 
 سینما، کشاورزی، خودرو، سالمت، آموزش و ... همه و همه را می توانید در دیده بان فناوری 

ببینید و البته با دیدگاه اقتصاد و مدیریت. 
و سرخوش��انه تکرار می کنیم که دیده بان فناوری از نشر همه دیدگاه ها و سلیقه ها نه تنها 

استقبال که دفاع می کند.

* شعر از سهراب سپهری

علیــــرضا صالحی
s a l e h i @ d f e . i r
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neWs digest

خبـــــــــــر عکــــــــس 

بیستمین نمایشگاه الکامپ آذرماه   برگزارشد، پرهیاهو 
و پرتنش تا قبل از برگزاری. س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای با اصرار  و وس��اطت معاون وزیر ارتباطات 
مجوز برگزاری را گرفت ولی در لحظه آخر انصراف 
داد از برگزاری. مجمع تشکل های فناوری اطالعات 
بالفاصله اعالم آمادگی کرد، مجوز را گرفت و نمایشگاه 
را در عین ناباوری برگزار کرد. سازمان نصر مدعی افت 
شدید نمایشگاه و مجمع مدعی برگزاری آبرومند با 

حضور وزیر ارشاد.

مصاحبه پخش نشود! پیغام هکرهای سایت سونی درخصوص عدم اکران فیلم مصاحبه که در آن رهبر کره شمالی مورد تمسخر قرارگرفته 
است. تسلیم شدن مقطعی سونی و عدم اکران آن در موعد مقرر. فتح باب جدید از باج خواهی آنالین.

همه به دنبال ایده های نوآورانه! 
انواع و اقسام همایش ها، 
میزگردها، گردهمایی ها، 
جلسات و ... از استارت آپ 
ویکند و استارت ماشین و 
لین استارتاپ و استارتاپ 
گرایند گرفته تا چالش نوآورانه 
و جشنواره پل و همایش 
تجاری سازی ایدهها... واقعا 
همه با چه هدفی به دنبال 
کارآفرینی و جذب ایده های 

نوآورانه هستند؟

پاالیش فضای مجازی یا همان 
فیلترینگ معروف به یکی از میدان 
های نبرد موافقان و مخالفان در 
دولت و خارج از آن بدل شده است. 
وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات موکدا بر مفید 
بودن ابزارهای ارتباطی و لزوم 
استفاده مفید از آن ها پافشاری 
می کنند و مخالفان می گویند تا 
تکمیل شدن فیلترینگ هوشمند، 
باید راه استفاده از آن ها مسدود شود. 
البته وزارت ارتباطات می گوید که 
مرحله اول فیلترینگ هوشمند 
را روی اینستاگرام آزمایش و راه 
اندازی کرده و نتیجه هم مطلوب 

بوده است.
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الیحه بودجه س��ال 1394 به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم 
شد. براساس کلیات الیحه بودجه، 
درآمد حاصل از فعالیت های مرتبط 
با فناوری اطالعات و ارتباطات، 
برابر با 57.199 میلیارد ریال 
پیش بینی شده که نسبت به 
سال قبل رشدی 12درصدی را 
نشان می دهد. همچنین 2هزار 
میلیارد ریال درآمد برای مرکز 
ملی فضای مجازی به عنوان 
حق اعمال حاکمیت دولت در 
بخش ارتباطات  درنظر گرفته 

شده است.

چهارمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت با تغییراتی در محتوا بهمن ماه برگزارشد. 
حضور سخنرانان صاحب نام بین المللی همچون برت کینگ و تمرکز بر وجه بانکداری به جای تمرکز 
بر الکترونیکی بودن، از جمله تمایزهای همایش امسال بود. دکتر نیلی، دبیرهمایش نیز از بازنگری در 
اکوسیستم بانکداری الکترونیک کشور به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش چهارم سخن گفت.

آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و 
نیوزیلند پنج کش��وری هستند که 
تحلیلگران می گویند موتور اصلی 
بدافزار فوق پیشرفته رجین را طراحی 
کرده اند. بد افزار regin که پس از 
استاکس نت و دوکو، شناسایی و به 
عقیده کارشناسان از هر دوی آن ها 
پیچیده تر است، نخستین بار در ماه 
نوامبر سال میالدی 2014 کشف شد. 
این بد افزار به مدت ۶سال از چندین 
کشور بزرگ دنیا از جمله ایران جاسوسی 

می کرده است.

 افشاگری های اسنودن هربار برگ جدیدی را به پرونده اقدامات 
جاسوسی سایبری آمریکا می افزاید. وی در جدیدترین گفتگوی 
خود اعالم کرده است آژانس امنیت ملی آمریکا و همکارانش 
خود را برای جنگ جهانی جدید بر بستر اینترنت آماده می کنند. 
بر این اساس، نهادهای جاسوسی آمریکا مدتی است خود را 
برای از کار انداختن شبکه های کامپیوتری آماده می کنند تا 
توانایی مختل کردن شبکه آب، برق و سایر زیرساخت های 

اساسی یک کشور را داشته باشند.

همایش سیاست های پولی و 
چالش های بانکداری و تولید 
با یک پنل تخصصی در زمینه 
بانکداری الکترونیکی برگزار 
شد. در این پنل کارشناسان 
بر نقش و اهمیت بانکداری 
الکترونیکی برای کاستن از 
وظایف پیچیده و غیرضروری 
شعبات بانکی و تثبیت قیمت 
تمام شده پول به نفع بنگاه های 
تولیدی تأکید کردند. لزوم 
تغییر مدل کسب و کار بانک ها، 
حضور بانک ها در شبکه های 
اجتماعی و عبور بانک ها از 
مسائل مربوط به پرداخت 
به سمت ارائه سرویس های 
جدید از جمله دیگر مباحث 
مطرح ش��ده در این پنل 

تخصص��ی بودن��د.



پ�س از انتش�ار 5 دوره »کتاب مرج�ع امنیت«
و 2 دوره »کت�����اب س�����ال افت������ا«

1394

منتشـــر 

خواهد شد
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پرونــده ای بـــرای چهارمیـــن 
دوره هیـأت مدیـره سـازمان نصـر

برای چهارمین دوره
سازمان نظام صنفی رایانه ای وارد چهارمین دوره فعالیت خود و به عبارتی 
در آستانه ده ساله شدن است. سازمانی که زمانی خانه صنف آی تی قرار 
بود باشد، اما چه خانه ای که از نخستین روز تأسیس آن و از همان اولین 
دوره انتخابات، دسته بندی های نهان و آشکار در آن سبب شد که هیچ گاه 

نتواند خانه صنف به معنای اعم و اکمل باشد.
چهارمین دوره هیئت مدیره نیز در وضعیتی شروع به کارکرده است که 
گروه یا ائتالف پیروز در آن، صراحتاً گفته که هیچ برنامه از پیش تعیین شده 
و مدونی برای اداره سازمان ندارد و ابتدا قصد دارد پیروز انتخابات باشد و 

سپس در پی برنامه ریزی و اتخاذ رویکرد و راهبرد خواهد بود.
باری، مقدمات آماده سازی این پرونده که با حساسیت خاصی برای شماره 
نخست دیده بان فناوری در نظر گرفته شد، به پیش از برگزاری انتخابات 
چهارمین دوره بازمی گردد. زمانی که صف بندی های انتخاباتی صورت گرفته 
بود و تنور انتخابات که تا واپسین روزها رو به خاموشی می رفت، مجدداً گرم 
شده بود. برای این پرونده؛ عالوه بر نظرات آگاهان و فعاالنی که خواهید 
خواند، قرار بود گفتگوهایی داشته باشیم با آقایان مهندس رحمتی، مهندس 
ریاضی و مهندس جهانگرد که دوتای اول به دالیل خاص شخصی و سومی 
به دلیل مشغله کاری، از این پرونده بیرون ماندند. همچنین با مهندس 
پیربابایی هم گفتگویی انجام شد که پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، 
ایشان با ترجیح دادند، آن گفته ها منتشر نشود. در هر رو، همان گونه که در 
گفتگوها و چکیده میزگرد خواهید خواند، عدم انسجام صنفی شاه بیت 
همه نظرات است. ما هم معتقدیم که این سی مرغ هنوز هزاران راه نرفته 
دارد تا سیمرغ شود. پس به همین سبب در شماره های آتی به سراغ سایر 
تشکل های حوزه فناوری اطالعات خواهیم رفت و به واشکافی این افتراق 
صنفی خواهیم پرداخت. ناگفته پیداست که سازمان نصر هم کماکان این 

تریبون را برای انتقاد یا پیشنهاد در اختیار خواهد داشت.
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فــــراصنعـــــت فــــــاوا

ای�ن س��ی م��رغ  نتوانس��ت 
سیم���رغ ش���ود

گفتگو با  مهندس محمد گرکانی نژاد

نگاه تحلیلگر و استراتژیک، از ویژگی های محمد گرکانی نژاد است. وی چه در زمانی که مانند هم 
اکنون به عنوان رئیس مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی سمت های دولتی داشته و چه زمانی که 
در بانک ها یا شرکت های خصوصی مشغول به فعالیت بود، سعی کرده این نگاه را حفظ کند. حتی 
در مدت سه ماهی که برصندلی دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای نشست و به قول خودش 
چفت و بست آن ارتباط به خوبی بسته نش�د، هم تالش کرده که به موضوعات حوزه کاری خود، 

نگاهی بلندمدت و برنامه محور داشته باشد .
چند ماهی که او در س�ازمان نظام صنفی رایانه ای و در دور دوم فعالیت آن به س�ر برد، س�رآغاز 
تحوالت دو بخش روابط عمومی س�ازمان و تعریف ارتباط با مخاطبان بود. اما هرچه قدر که بی 
سر و صدا آمد و بی س�رو صدا رفت، آن س�ه ماه دوره ای پر هیاهو در سازمان محسوب می شود: 
فرا رسیدن موعد الکامپ شانزدهم و وجود ساختاری غیر رس�می اما قوی که اجرای کارها را به 

گونه ای دیگر طلب می کند. 
با محمد گرکانی نژاد در مورد چرایی رشدنیافتگی سازمان نظام صنفی رایانه ای صحبت کردیم. 
هرچند ترجیح داد وارد جزئیات زمان تصدی وی نشویم و به واشکافی ساختارنیافتگی تاریخی 
س�ازمان نصر بپردازیم. البته همچون همیش�ه، پس از خاموش کردن ضبط صوت، ناگفته های 

فراوانی گفته شد.

   سـه ماهه ای که شما 
مدیریـت را بـر عهده 
داشـتید واقعـا دوران 
موثـری بود و همـراه بـا اقدامات 
جدی و اساسی که البته نیمه تمام 

ماند.
 کار گروهی در هر حوزه ای، امری ضروری است. 
در واقع تمامی گروه های تجاری جهان پس از 
رسیدن به بلوغ اولیه و پایداری نسبی، احساس 
نیاز به یک تشکل پیدا می کنند؛ چراکه اساسا 
برای نظام مند کردن هر حوزه ای نیاز به ایجاد یک 
تشکل است. ما نیز در جایی احساس کردیم که 
نیاز است تشکل های بخش خصوصی به عنوان 

نماینده در صحنه حضور پیدا کنند.

   پـس چـرا علی رغم تمـام این 
دغدغه هـا نظام صنفـی رایانه ای 
نتوانسـت جایگاه واقعـی خود را 

پیدا کند؟
من در این جا پرسشی مطرح می کنم. آیا در کشور 

ما سازمان های مردم نهاد موفق بوده اند؟ و اساسا 
معیار موفقیت چیست؟ در این زمینه می توان 
سازمان نظام صنفی را با سازمان های مردم نهاد 
در سه حوزه تجارت، پزشکی و ساختمان مقایسه 
کرد. معیارهای متفاوتی را نیز می توان در نظر 
گرفت.  به طور مثال اثرگذاری سیاسی، صنفی، 
قیمت گذاری و تعرفه بندی می توانند به عنوان 
معیار مدنظر قرار بگیرند. این تعرفه به عنوان 
کِف اندازه گیری در همه صنوف رعایت می شود.

تشکِل ما در حوزه سیاسی شاید به میزان سایر 
صنوف تاثیرگذار نبوده  اما به هر طریق تالش خود 
را کرده است. در واقع نظام صنفی ما این توانایی 
را داشته که بر اساس مجموعه ای از ارتباطات 
در یکی از تقاطع خود یک مدیر تراز اول اجرایی 

را روی کار بیاورد.
برای جمع بندی این بخش می شود گفت که 
سایر سازمان های مردم نهاد به غیر از سازمان 
نظام صنفی، در بعد مردم نهاد بودن شان آن قدر ها 
هم موفق نبوده اند. هرچند هرجایی که توانستند 
بر اساس رابطه، اتفاق و یا هر چیز دیگر یک امتیاز 

حاکمیتی بگیرند، قوی تر عمل کرده اند؛ البته مساله 
امتیاز گیری امری است که هنوز در بخش آی تی 

به درستی صورت نپذیرفته است.

   اساسا در تمامی صنوف، صرف 
فارغ التحصیل شـدن از دانشگاه 
نمی توانـد عاملـی بـرای فعالیت 
باشـد؛ یعنی یـک فارغ التحصیل 
حقـوق ابتدا بایـد پروانـه وکالت 
خود را از کانون وکال دریافت کند 
و پس ازآن بـه عنوان یـک وکیل 
مشـغول به کار شـود. ولـی ما در 
سـازمان نظام صنفی نتوانسته ایم 
مجوز از سازمان را به عنوان مجوز 
فعالیت جـا بیندازیـم. این همان 
امتیازگیری اسـت. حال آنکه در 
سـازمان نظام پزشـکی به عنوان 

مثال این مقوله جاری شده است.
به عقیده من سایر سازمان های نظام صنفی از 
جمله سازمان نظام پزشکی و ... آن قدر موفق عمل 
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متاسفانه 
هیچ کدام از 

این تشکل های 
مردم نهاد 

نتوانستند در یک 
اتحاد یا جنگ 
استراتژیک بر 

دیگران غلبه 
کنند.  هیچکدام 

از تشکل ها 
نتوانستد آن 

سی مرغ را در 
کنار یکدیگر به 
سیمرغ تبدیل 

کنند

اتفاقی است که هنوز در عمل رخ نداده و نیازمند 
مدیریت است. هدف من در زمان کوتاه تصدی ام 
در سازمان، حل کردن منازعات و مشکالت داخل 
سازمان بود و متاسفانه پتانسیل، کشش و افق 
دید گسترده و کافی در این زمینه موجود نبود.

البته در مباحث از این دست، هیچ کدام از سازمان های 
مردم نهاد کشور نتوانستند این فراگیر بودن را به نمایش 
بگذارند. سندیکای رایانه، بحث PAPها، بحث تجارت 
الکترونیکی، بانک داری الکترونیکی، سخت افزار و ... 
متاسفانه همه این ها نادیده گرفته شدند. البته در 
این جا الزم است تاکید کنم که امروز در ذهن من، 
صنف، تنها سازمان نظام صنفی نیست بلکه مقصود 
من تمامی تشکل های مردم نهاد است و متاسفانه 
هیچ کدام از این تشکل های مردم نهاد نتوانستند 
در یک اتحاد یا جنگ استراتژیک بر دیگران غلبه 
کنند. در واقع هیچکدام از تشکل ها نتوانستد آن 
سی مرغ را در کنار یکدیگر به سیمرغ تبدیل کنند.

بخشی از این مشکل ممکن است به این علت باشد 
که جامعه، بزرگ دیده نشده است و در حقیقت در 
حوزه آی تی افق دید گسترده نبوده است. البته 
بخشی از این مش��کل نیز به جوان و نوپا بودن 
این حوزه برمی گردد. در واقع ماهیت و جنس 
حوزه آی تی و پویایی آن شرایط ویژه ای را برای 

آن ایجاد می کند.
طبیعی است که در این گونه فضاها فردیت بیشتر 
معنا می یابد؛ لذا این تفاوت بزرگی است که فرهنگ 
افراد را نیز در این زمینه می سازد. بخشی از این 
فردیت گرایی ما که حتی ریشه در فرهنگ ملی ما 
نیز دارد، در حوزه تکنیکی ذهنیت های متفاوتی 
می سازد. به طور مثال یک مهندس 20 ساله عمران 
مهندسی کامال با سابقه، باتجربه و پیشکسوت است 
اما در حوزه آی تی یک مهندس با همان میزان 
سابقه، اگر اطالعات و فعالیت های بروز نداشته 
باشد و مدام خود را آپدیت نکند، نمی تواند در 

حوزه فنی حرفی برای گفتن داشته باشد.

   البته باید به این نکته نیز توجه 
داشـت که چنیـن فـردی از دید 
مدیریتی باارزش است. آیا اختالط 
همین مباحث مدیریتی و تخصص 
بروز باعث بروز یک سری اتفاقات 
نادرسـت در حوزه آی تی نشـده 

است؟
این جا دو بحث وجود دارد. یکی بحث تکنیک و 
دیگری مدیریت. به نظر من جنس مدیری که 
در صنعت پویایی مانند آی تی فعالیت می کند، 
متفاوت از مدیران سایر حوزه هاست. مدیریت هر 
حوزه به شدت نشأت گرفته از روابط زیرمجموعه 

نکرده اند که بتوانند معیار مناسبی برای مقایسه 
باشند. در واقع این امتیاز حاکمیتی اعطا شده 
به آن ها بوده که زمین��ه را برای موفقیت آن ها 

فراهم کرده است.

   اما نکته این جاسـت کـه به هر 
طریق دولـت ناچار اسـت به این 

سازمان ها توجه داشته باشد.
به عقیده من، عدم سامان دهی در زمینه برقراری 
رابطه با حاکمیت دلیل این مشکل بوده است که 
البته این امر در مورد تمامی صنوف صدق می کند 
و فقط مختص سازمان نظام صنفی نیست. به نظر 
من ابتدا باید وضع موجود را به درستی تحلیل 
کنیم و داشته ها و پتانسیل های بالقوه خود را 

مدنظر قرار دهیم. 
متاسفانه گاهی در زمینه داشته ها و دست آوردهایمان 
مورد توجه قرار نمی گیرد. ب��ه عنوان مثال 
اگر دخالت یا به عبارت دیگر استفاده از حق 
قانونی دولت در تعیین رییس صنف اهمیت 
دارد که از قضا این اتفاق در صنف ما نیز رخ 

داده است. ولی به اندازه کافی هیچگاه از آن 
استفاده نکرده ایم.

   در حال حاضـر وضعیت خاصی 
برای صنعـت آی تی فراهم شـده 
اسـت که دولتمردان رابطه خوبی 
با نظـام صنفی دارند. حال سـوال 
این جاسـت که آیا سـازمان نظام 
صنفی آن قابلیـت را دارد که خود 

را با این مجموعه هماهنگ کند؟
ریاست جمهوری به عنوان باالترین مقام اجرایی 
کشور، در نقد ناکارآمدی های دولت و بزرگ بودن 
دولت به نسبت خدماتی که ارائه می دهد، تنها 
راه حل را دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن 
خدمات دانس��ت. این در واقع به معنای جدی 
گرفته شدن آی تی از س��وی دولت است؛ یک 
سازمان صنفی برای داشتن حمایت حاکمیت ، 
باید فراگیر باشد؛ بنابراین اولین کاری که سازمان 
نظام صنفی رایانه ای باید انجام دهد، به نمایش 
گذاشتن همین فراگیری و گستردگی است و این 
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آن حوزه است. اصول مدیریت ثابت است اما 
دانستن صرف این اصول کافی نیست. اگر کسی 
بخواهد مدیر موفقی باشد باید بر تمامی اطالعات 
بروز ش��ده حوزه موردنظر خود محیط باشد. 
عالوه بر این یک ارتباط متقابل میان حوزه و 
زیرمجموعه هایش با بخش مدیریتی آن برقرار 
است، به این معنا که هر دو متقابال روی یکدیگر 
اثرگذارند. این تاثیر روند سریع تغییر تکنولوژی 
در حوزه آی تی، به گونه ای که فردیت کارشناسی 
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، بخش مدیریتی 
را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این مساله یک 

واقعیت است.

   آیا ایـن امر باعث نشـده که در 
سازمان نظام صنفی به دلیل همین 
جنس نـگاه هیچ گاه نتوانسـتیم 
برنامه استراتژیک درستی داشته 
باشیم؟ به طور مثال زمانی که شما 
به عنوان دبیـر سـازمان انتخاب 
شدید، آیا یک نقشه استراتژیک 

موجود بود؟
همان طور که گفته شد در این حوزه دو وجه وجود 
دارد؛ یکی این که در این حوزه آینده نگری و افق 
دید گسترده وجود نداشت و این نقدی است که بر 
عملکرد سازمان وارد است. در مقابل، یک چیزی 
در این حوزه وجود دارد که ما را از سایر حوزه ها 
متمایز می کند و آن بهره مندی از علمی است 
که وابسته دانش نوین، بروز و افراد متخصص و 
جوان است. حتی سطح کاربری عمومی در این 

حوزه کامال متفاوت است. 
به هرحال تمامی علوم در حال پیشرفت هستند اما 

این که آن پیشرفت در لبه چه قدر طول می کشد 
تا تبدیل به ابزاری برای صاحبان کسب وکار در 
سطح جامعه شود، امری است که سبب تفاوت 
میان حوزه آی تی با دیگر حوزه ها می شود؛ بنابراین 
این امر می تواند یکی از دالیل فردیت گرایی در 

این حوزه باشد.

   آیا در سطح جهانی هم این اتفاق 
در سطح مدیریتی رخ می دهد؟ آیا 
در سازمان هایی مشـابه سازمان 
نظام صنفی در سـایر کشـورهای 
جهان نیز این گونه مشکالت وجود 

دارد؟
به عقیده من بله. البته این مساله می تواند موضوع 
یک کار تطبیقی � مطالعاتی باشد. اگر قرار بود من 
در سازمان نظام صنفی به فعالیت ادامه دهم، یکی 
از برنامه هایی که در ذهن داشتم حتما مربوط به 
مطالعات تطبیقی می شد. در حال حاضر نمایشگاه های 
گوناگونی مثل بانکداری الکترونیکی و ... برگزار 
می شود اما  در هیچ کدام از آن ها ردپایی از سازمان ها 
و انجمن های سازمان یافته برای هدایت جریان 

مدیریتی این حوزه دیده نمی شود.

   پس می پذیریم که اوال هیچ گاه 
در صنعـت آی تی اسـتراتژیک و 
بلندمدت فکر نشـده است و دوم 
این که چـون آی تی یـک صنعت 
جوان گراست، این امر بر مدیریت 

سازمان تاثیر گذاشته است.
در واقع برداشت کارشناسانه من از این مجموعه 
تحلیلی همین است؛ البته ممکن این حرف نوعی 

توجیه به نظر برسد. به اعتقاد من گرچه قواعد 
مدیریتی به صورت کالن ثابت است اما در هر 
حوزه تجاری مختص همان حوزه ایجاد شده 
است. به طور مثال ابزارهای کالن مدیریتی هر 
مدیری اخراج، استخدام، پرداخت حقوق و پاداش 
و این گونه مسایل است؛ اما صرفا کسی که علم 
مدیریت داشته باشد، کافی نیست و در کنار آن 
باید بتواند آن قواعد کلی را برای سازمان موردنظر 

مطابق سازی کند.

   پس بدنه به سرعت تغییر یابنده 
بر بخش مدیریتـی تاثیر عمده ای 
گذاشـته اسـت. آیا این مسـاله، 

درست بوده است؟
فارغ از درست یا غلط بودن، از نظر من این اتفاق 
اجتناب ناپذیر بوده است. حال با توجه به این موارد 
باید دید در عمل چه اقدامی می توان صورت داد. 
منطقی ترین کاری که می شود انجام داد این است 
که بر روی پروژه های کاربردی مطالعه موردی 
انجام دهیم. باید مطالعه مسیر کنیم و بعد بر 
اساس مجموعه ای از فرضیات راهکار مطلوبی 
را در نظر بگیریم. یک سری از فرضیات قطعی 

است، مانند فراگیر بودن. 
مدیرانی که راس کار قرار می گیرند باید توانایی 
مذاکره داشته باشند و آماده چانه زنی، امتیازدهی 
و امتیاز گیری باشند؛ و مهم تر از همه باید تا حد 
امکان از دخالت دادن تعلقات شخصی خود در 
سیستم مدیریتی و اجرایی اجتناب کنند. درواقع 
کسی که فراگیر نگاه کند، آماده مذاکره فراگیر 
نیز هست. به هر طریق فراگیر شدن در این حوزه 

الزامی است.
از سوی دیگر باید یک سری اصالحات قانونی 
صورت گیرد؛ به طور مثال اگر ظرفیت قانونی 
یک قانون کافی نیست باید اصالح و اشکاالتش 

برطرف شود.
درنهایت به صورت خالصه می توان گفت در مقام 
مقایسه، سازمان نظام صنفی نقاط منفی زیادی 
نسبت به سایر صنوف ندارد. فقط هنوز فرصت 
این را پیدا نکرده که آن جامعیت و امتیازهای 
الزم را از حاکمیت بگیرد. البته به عقیده من اگر 
بخواهیم نگاه واقع گرایانه ای داشته باشیم، هنوز 

دیر نشده است. 
در کل من یقین دارم که اگر قرار اس��ت اتفاق 
خوبی رخ بدهد در چارچوب همان مدل فراگیر 
است. سازمان نظام صنفی به تنهایی چه با اتصال 
به قانون چه بی اتصال به آن اگر مقبولیت عام را 
به دنبال خود نداشته باشد در نهایت نمی تواند 

به موفقیت دست یابد.

سازمان 
نظام صنفی 

به تنهایی چه 
با اتصال به 

قانون چه بی 
اتصال به آن 
اگر مقبولیت 

عام را به دنبال 
خود نداشته 

باشد در نهایت 
نمی تواند به 

موفقیت دست 
یابد

ic t  industry

فــــراصنعـــــت فــــــاوا



M o n t h l y  M a g a z i n e F e b r u a r y
2 0 1 5

اول شمـــاره  اول      ســــال  اسفند مــــاه 1393         

موفق ترین 
مدیران ارشد 
امنیتی آن هایی 
هستند که 
مدیران بزرگی 
هستند. آن ها 
مهارت های 
کسب و کاری 
خوبی دارند. 
آن ها امنیت را 
هم از لحاظ 
استراتژیک و هم 
از لحاظ عملیاتی 
وارد تار و پود 
سازمان می کنند

  آقای حکیم جوادی، 
بـرای آنکه بـه فضای 
چنــد سـال قبـــل 
برگردیم، لطفًا از وضعیت حاکم بر 
سازمان فناوری اطالعات و نحوه 
ارتبـاط آن بـا بخـش خصوصی 

بگویید.
من حدود سه سال در وزارت ارتباطات بودم 
و در این مدت سعی شد تعامل خوبی با بخش 
خصوصی داشته باشیم. زمانی که مجموعه 
خود را تکمیل کردم با بیش از 200 شرکت 
مختلف در ارتباط بودیم و عماًل به این نتیجه 
رسیده بودیم که موفقیت در بخش دولتی بدون 
همراهی بخش خصوصی امکان پذیر نیست. 
سعی کردیم با کم ترین نیرو، بیش ترین کارهای 

ممکن را انجام دهیم.
در مورد سازمان نظام صنفی با توجه به دوران 
فعالیتم در بخش خصوصی و شناختی که از 
این سازمان داش��تم، معتقد بودم که دارای 
ظرفیت های مناسبی است و به نظر می رسد که 
با قرار گرفتن در کنار سازمان فناوری اطالعات 
می توانستیم گام های بلندی برای رسیدن به 
اهدافمان برداریم، درحالی که سازمان نظام 
صنفی و سایر سازمان های مشابه مطالبات 
خود را داشته باشند؛ یعنی هدف ما از نزدیک 
شدن، کم کردن مطالبات یک سازمان نبود 
چه بسا که این نزدیک شدن ها سبب افزایش 

مطالبات نیز می شد.
اگر بخواهیم مروری بر وقایع دوران مدیریت 
من در سازمان فناوری اطالعات داشته باشیم، 
می توان گفت که اولین قدم پس از ورود به این 
مجموعه تبدیل آن از شرکت به سازمان بود؛ 
لذا کمیته ای از نخبگان و خبرگان این حوزه 
باهدف ایجاد نقش��ی برای بخش خصوصی 
تشکیل شد که یکی از عناصر اصلی این کمیته 
جناب آقای مهندس رحمتی )ریاست وقت 

سازمان نصر کشور( بود. 
در آن دوره کارگروه های مدیریت فاوای کشور 
تشکیل شده بود و ما تالش کردیم نقش اساسی 
را برای سازمان نظام صنفی در نظر بگیریم. 
البته نمی توان ادعا داشت همه امور به خوبی 
انجام ش��د چون در این دوران دیدها نسبت 

به یکدیگر خوب و مثبت نبود. 
هرگز از یاد نخواهم برد در تجمعی که برای معرفی 
نظام های صنفی دنیا در مکزیک برگزارشده 
بود، ایران جزء معدود کشورهایی بود که بخش 
دولتی آن از سازمان نظام صنفی اش حمایت 
کرد و این بسیار تأثیرگذار بود تا حدی که رییس 

همواره مدافع  سازمان 
نظ�ام صنف�ی رایان�ه ای ب�ودم

گفتگو بامهندس علی حکیم جوادی

بدون شک یکی از بهترین تعامالت س�ازمان نظام صنفی رایانه ای با دولت و به ویژه با سازمان 
فناوری اطالعات، در زمان ریاست علی حکیم جوادی اتفاق افتاد. جایی که نبض فناوری اطالعات 
در آن می تپد و رئیس آن هم معتقد است که موفقیت آی تی در کشور نه از راه تقابل که از راه تفاهم 
با س�ازمان های بخش خصوصی و به ویژه س�ازمان نصر می گذرد. وی زمانی ریاس�ت سازمان 
فناوری اطالعات را بر عهده گرفت که روابط آن با س�ازمان نصر بس�یار تیره وتار بود. ریاس�ت 
امیرحسین سعیدی نایینی در نصر کش�ور و عبدالمجید ریاضی در س�ازمان، سرشار از تقابل و 
تضاد بود. اما تغییر ریاست نصر و رسیدن پرویز رحمتی به کرسی ریاست، مصادف شد با آمدن 
حکیم جوادی به سازمان فناوری اطالعات. طبیعی است که در این جابه جایی همه منتظر دیدن 

تغییرات و مساعد شدن فضای همکاری بودند و او مرد این تغییرات بود.
 با حکیم جوادی در حالی گفتگو می کنیم که مدتی اس�ت در اپراتور چهارم یا همان ایرانیان نت 

مستقرشده و سعی می کند در آرامش و به دوراز هیاهو، طرح های خود را عملیاتی کند.

این تجمع از این جریان بسیار شگفت زده بود 
و آن را تحسین می کرد.

البته این ارتباط تنها به نظام صنفی ختم نشد 
چون ما روابط بسیار خوبی با سایر بخش های 
دیگر ازجمله دفاتر پیش خوان نیز برقرار کرده 
بودیم ولی به این دلیل سازمان نظام صنفی 
به صورت گسترده تری مطرح شد چون صنف 
بزرگ تری نسبت به سایر مجموعه های دیگر 
بود و روابط در آن به صورت یک طرفه نبود؛ 
به عنوان مثال وقتی که در آن زمان مسئله ادغام 
وزارتخانه فناوری اطالعات با وزارت راه مطرح 
ش��د، یکی از مجموعه هایی که با جدیت از 
وزارتخانه دفاع کرد، سازمان نظام صنفی بود 
و کمک های این سازمان و سایر مجموعه های 

دیگر سبب پابرجا ماندن وزارت خانه شد.
 یا این که در آن دوران الیحه ای توسط وزارت 
ارشاد به نام طرح مالکیت معنوی مطرح و در 
این الیحه عماًل نقش س��ازمان نظام صنفی 
حذف شده بود که سازمان فناوری اطالعات 
با جدیت از سازمان نظام صنفی دفاع کرد و 
باوجود فشارهای بسیار زیاد موفق به حفظ 
نقش نظام صنفی ش��دیم؛ بنابراین می توان 
گفت این تعامل به گونه ای برقرارشده بود که 

منافع ما در هم گره خورده بود.

در این دوره چون ما ب��ه پایان دولت نزدیک 
می شدیم احساس می کردیم که باید کارهای 
بزرگ تری انجام شود ولی با توجه به محدودیت ها 
ازجمله محدودیت های مالی که در دولت وجود 
داشت و قوانینی که حاکم بود نمی توانستیم 
کارهای بیشتری صورت دهیم ولی اولین کاری 
که توانستیم انجام دهیم کمک به زیرساخت ها 
به لحاظ آماده کردن قوانین و مقررات بود و 
این کمک بزرگی برای سازمانی مانند سازمان 
نظام صنفی بود.  به نظرم تنها وظیفه دولت، 
کمک به بخش خصوصی است و اگر بخش 
خصوصی حمایت شود، بسیاری از مشکالت 
دولت نیز حل خواهد شد. اصوالً خیلی معتقد 
نیستم که دولت باید هزینه کند، چراکه در 
بخش دولتی منابع به خوبی مدیریت نمی شوند 
ولی حضور بخش خصوصی سبب خواهد شد 
که منابع به صورت بهینه تری مدیریت شوند.

در آن دوره بحث نظام مهندسی فناوری اطالعات 
مطرح شد که به نظر ما سازمان نظام صنفی باید 
متولی آن می شد. طرح آن توسط افراد متخصص 
آماده شد ولی به دالیل مخالفت های درون 
وزارتخانه کنار گذاشته شد؛ اما باز این اعتقاد 
را داریم که همانند نظام مهندسی ساختمان 
یا هر سازمان دیگری، سازمان نظام صنفی 
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نیز باید باقدرت کامل یکس��ری از وظایف را 
بر عهده گیرد و این اصاًل به معنی دخالت در 
کار دولت نیست و این بدان معنی است که 
بخشی از امور که توسط مردم قابل انجام است 

به مردم واگذار شود.
  آیا به نظر شـما این سـه سـال 
همـکاری نزدیک باعث شـد که 
سـازمان نظام صنفـی در بخش 
حاکمیت پذیرفته شود و جایگاه 
خـاص خود را بـه دسـت آورد یا 
این که بیشتر این فعالیت ها قائم 

به فرد بود؟
اصوالً به دو صورت برای اهدافمان برنامه ریزی 
داش��تیم؛ یکی به صورت زودبازده و دیگری 
به صورت بلندمدت که بخش زودبازده بسیار 

تأثیرگذارتر از بلندمدت بود.
همان طور که گفتم در آن دوره روابط خوب و 
حسنه ای بین سازمان فناوری اطالعات و نصر 
حاکم نبود. پس در اولین قدم باید اعتمادی 
دوسویه برقرار می ش��د که این جزء اهداف 
زودبازده ما بود و خیلی س��ریع این اعتماد 
ایجاد شد. اما اگر بخواهیم به اهداف بلندمدت 
اشاره کنیم، اساسی ترین آن ایجاد پروژه هایی 
بود که نقش های اساسی برای سازمان نظام 

صنفی در نظر گرفته شود. باید قوانینی ایجاد 
می شد و نقش سازمان در آن در نظر گرفته 
می شد. اگر بخواهیم سازمانی قائم به شخص 
نباشد باید قوانین محکمی وضع شود تا اگر 
تخلفی صورت گرفت، کسانی باشند که این 
نکته را گوشزد کنند که ما در قوانین تعریف شده 
نقش داریم و این اختیاری است که قانون به 

ما داده است.

   و چـه قـدر ازاین گونـه کارها 
انجام گرفت؟

تعداد آن ها کم نبود. ولی در سه سالی که من 
به وزارت ارتباطات راه یافتم، مسائلی ازجمله 
بحث انحالل وزارتخانه و 9 ماه آخری که وزیر 
رفت و موضوعاتی از این قبیل س��بب شد تا 

تمرکز کمتری روی مسائل داشته باشیم. 
ولی می توان گفت در موارد متعددی توانستیم 
نقش خوبی را برای سازمان نصر قائل شویم 
که می توان به بحث شرکت های دانش بنیان 
نیز اش��اره داش��ت و این که در همایش ها و 
سخنرانی ها حضور مثبت داشتیم؛ حتی در 
برخی از همایش های مربوط به سازمان نظام 
صنفی تهران نیز شرکت کردیم و سعی بر آن 
بوده این دو سازمان در کنار هم دیده شوند.

  تحلیل شـما از نبود این ارتباط 
طـی دوره 6 سـاله قبـل از ورود 
شما به سازمان فناوری اطالعات 

چیست؟
معموالً هنگامی ک��ه اختالفی پیش می آید، 
هردو طرف مقصر هستند حال آن که ممکن 
است هردو به یک اندازه مقصر نباشند. شاید 
یکی از دالیل این اتفاق را می توان محرومیت 
حوزه آی تی در وزارت ارتباطات دانست. چون 
دغدغه اصلی آن دوره و دوره های قبل وزارت 

خانه، آی تی نبود. 
درعین حال مطالبات س��ازمان نظام صنفی 
باوجود تازه تأسیس بودن، بیش از انتظار بود 
و زمانی که انتظارات باال می رود دیگر بستگی 
به ظرفیت افراد و نحوه پاسخ گویی دارد و گاهی 
ممکن است یک طرف صبر و حوصله بیشتر و 

دیگری صبر کمتری داشته باشد.
زمانی که تغیی��ری رخ می دهد همه منتظر 
رخدادهای بهتری هستند و نگاه های بدبینانه 
کمتر می شود و شاید این را می توان اقبال من 
دانست که این تغییرات اتفاق افتاد. شاید دلیل 
آن لطف دوستان نسبت به من بود؛ چون سال ها 
با آنان در تعامل بودم و این تغییر سبب ایجاد 
یک نگاه جدید ش��د و من نیز از این فرصت 

استفاده کردم.
زمانی که در بازار رونق وجود داش��ته باشد، 
می توان گفت که بخش خصوصی تمایلی به 
نزدیک شدن به دولت ندارد. ولی زمانی که 
رکود ایجاد می شود، بخش خصوصی انتظاراتی 
از دولت دارد و با توجه به محدودیت هایی که 
در وزارتخانه وجود دارد مدیر وقت شاید نتواند 
پاسخ گوی تمام انتظارات باشد و ممکن است این 
امر سبب ایجاد اختالف شود لذا این اختالف، 

اختالف بین شخص و اشخاص نبوده است.

   آیـا یکـی از دالیـل رفـع این 
اختالفات را می توان جدی گرفتن 
حـوزه آی تـی در وزارتخانه هم 

دانست؟
دقیقاً همین طور است. در آن دوره موبایل به عنوان 
یک بحث اساسی در وزارتخانه مطرح بود و یک 
اپراتور جدید نیز اضافه شده بود؛ بنابراین به 
این موضوعات بیشتر از آی تی پرداخته شد و 
عالقه مندی دکتر تقی پور )وزیر وقت( به این 
حوزه نیز سبب ایجاد نگاه جدیدتری به این 
مقوله ش��د. درنتیجه تغییرات خوبی هم در 
وزارتخانه و هم در سازمان فناوری اطالعات 

انجام گرفت.
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مــاهنــامــه اقتصــاد و مـدیــریــت فنــاوری اطالعــات
نخستین نشریه تخصصی در حوزه اقتصاد و مدیریت فناوری اطالعات ایران انتشار خود را آغاز نموده است.

این نش��ریه با هدف انتش��ار دیدگاه های علمی و تخصص��ی قصد دارد بسترس��از ارتقاء جایگاه فاوا در  س��طح 
یک فراصنعت تاثیرگذار در کشور باش��د. این نش��ریه با همکاری جمعی از مدیران، اقتصاددانان، فناوران و 
صاحب نظران حوزه های مختلف اعم از فن��اوری اطالعات، اقتصاد، بانک و بانک��داری، صنعت و مدیریت صدای 

بخش خصوصی حقیقی خواهد بود.

اشتراک 6ماهه:       720/000 ریال

اشتراک 6ماهه با پست پیشتاز:       960/000 ریال

اشتراک یک ساله:       1/440/000 ریال

اشتراک یک ساله با پست پیشتاز:       1/920/000 ریال

تخفیف ها برای اشتراک یکساله به شرح زیر است: 

- دانشجویی:  20 درصد )1/152/000 ریال(
- اساتید دانشگاه ها: 10درصد )1/296/000 ریال(

- شهرستان های غیر مرکز استان: 10 درصد )1/296/000 ریال(
- کتابخانه ها و خانه های فرهنگ: 10 درصد )1/296/000 ریال(

- کتابخانه  های مناطق محروم: 55 درصد )648/000 ریال(
درصورت عدم رضایت از اشتراک یا محتوای نشریه، پس از ارسال شماره بعدی، اشتراک قابل لغو بوده و باقیمانده 

وجه مسترد می گردد. بدیهی است جهت استفاده از تخفیف های ردیف باال، ارائه مستندات الزم است.

درخواست اشتراک برای سال1393

نام سازمان: 

نام و نام خانوادگی :            تلفن:

فکس :           همراه:

کد پستی: ایمیل:           

نشانی کامل :

اشتراک 12ماههاشتراک 6ماهه

لطفا وجه اشتراک را به شماره حساب  3-2000248-497  عهده بانک رسالت به نام نشریه دیده بان فناوری واریز فرمایید و رسید آن را 
همراه با فرم تکمیل شده اشتراک به شماره 88749415 فکس نمایید.

هزینه ارسال نشریه با پست عادی در تهران و شهرستان رایگان است.
  لطفا جهت اشتراک بیش از یک نسخه، ارسال با پیک و یا خرید با شماره  88749410)واحد اشتراک( تماس بگیرید.

ارسال ایمیل به آدرس info@dfe.ir نیز امکان پذیر می باشد.
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- شهرستان های غیر مرکز استان: 10 درصد )1/296/000 ریال(
- کتابخانه ها و خانه های فرهنگ: 10 درصد )1/296/000 ریال(

- کتابخانه  های مناطق محروم: 55 درصد )648/000 ریال(
درصورت عدم رضایت از اشتراک یا محتوای نشریه، پس از ارسال شماره بعدی، اشتراک قابل لغو بوده و باقیمانده 

وجه مسترد می گردد. بدیهی است جهت استفاده از تخفیف های ردیف باال، ارائه مستندات الزم است.

درخواست اشتراک برای سال1393

نام سازمان: 

نام و نام خانوادگی :            تلفن:

فکس :           همراه:

کد پستی: ایمیل:           

نشانی کامل :

اشتراک 12ماههاشتراک 6ماهه

لطفا وجه اشتراک را به شماره حساب  3-2000248-497  عهده بانک رسالت به نام نشریه دیده بان فناوری واریز فرمایید و رسید آن را 
همراه با فرم تکمیل شده اشتراک به شماره 88749415 فکس نمایید.
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ارسال ایمیل به آدرس info@dfe.ir نیز امکان پذیر می باشد.
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من�وط  به مش����ارکت باال 
در نظ��ام صنف����ی است

گفتگو  با مهندس حسین سرکانی

اینکه شما به بیمارستانی بروید و به جای آقای دکتر، سراغ آقای مهندس را به عنوان مدیرعامل بیمارستان بگیرید، تجربه ای 
خوشایند برای مهندسان اس�ت! مهندس حسین س�رکانی را به عنوان یکی از قدیمی های صنف آی تی و در این مقام مالقات 
کردیم. بعد از گپ و گفت اولیه، با خنده می گوید که مگر قرار است همه پزشکان، مدیران موفقی هم باشند؟ و اساساً مدیریت 
چیزی است و دانش و تخصص پزشکی چیزی دیگر. تأکید دارد که باید مدیریت را از تخصص جدا کرد و این موضوعی است که 

اتفاقاً صنف آی تی هم به آن نیازمند است. آسیب شناسی وی را از سازمان نظام صنفی بخوانید.

  جنـس دغدغه های 
شـما در آی تــــی 
چیسـت؟ و این ها در 
بستری مانند سازمان نظام صنفی 
رایانـه ای چگونـه معنـا پیـدا 

می کنند؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، باید چندین 
سال به عقب برگردم و تاریخچه ای را برایتان 

بازگو کنم.
آخرین پست مدیریتی من در دولت،  مدیرکل 
رایانه ریاست جمهوری در سال 71 بود. پس ازآن 
به این نتیجه رسیدم که خارج از جایگاه مدیریتی 
در ساختار نظام، کارآمدی بیشتری در خدمت 
به حاکمیت دارم. به دنبال این امر با همکاری 
پنج تن از دوستان، شرکتی تأسیس کردیم 
و من برای اولین بار به عنوان سهام دار در این 
شرکت حضور یافتم. یکی از دغدغه های آن 
زمان من تغییراتی بود که هر مدیری در زمان 
جایگزینی انجام می دهد، درواقع حتی ممکن 
است مقررات مدیر پیش از خود را کاماًل از 

میان بردارد و در برخی موارد شاید قوانینی 
به مراتب بدتر را جایگزین آن کند.

در حقیقت دغدغه من ای��ن بود که چگونه 
می توان از این تغییرات گسترده جلوگیری 
کرد. پاسخ این بود که باید سازمان مکانیزه 
شود. به عنوان مثال، یکی از افتخارات ما این 
است که فروش بلیت قطار در کشور را مکانیزه 

کرده ایم. 
سیستم رجا، اولین تجربه ی ما بود و تلفنبانک 

بانک صادرات نیز همین طور.
در امکان سنجی سال 72، فضا دقیقاً این گونه 
بود: در یکی از جنوبی ترین خیابان های پایتخت 
در آن زمان یعنی خیابان گمرک، بلیت قطار 
فروخته می شد. گزارش های آن موجود است 
که در صف خرید بلیت، گوش��واره از گوش 

خانم ها می دزدیدند. 
مردم زیرانداز می آوردند و در راه آهن می خوابیدند. 
مسافر مشهد باید نهایت حقارت و خفت را 
تحمل می کرد تا با قطار بتواند به زیارت برود. 
ما حساب کردیم که مثاًل اگر یک نفر بخواهد 

از اهواز به مشهد برود، نه تنها نمی داند حرکت 
قطار تهران-مشهد چه ساعتی است، حتی 
نمی داند قطار اهواز-تهران چه ساعتی است، 
بنابراین ناچار است زیرانداز و چراغ خوراک پزی 
و این ها را نیز با خود بیاورد و گوشه راه آهن 
بنشیند تا باالخره با قطار مشهد برود زیارت. 
نه آمدورفتش مشخص بود، نه بلیتش و نه 

حتی تعداد و روزش.
ما این طرح را به عنوان دغدغه برای مدیرعامل 
راه آهن مطرح کردیم که همان ابتدای کار 
نپذیرفتند که چنین پروژه مکانیزاس��یونی 
را به یک ش��رکت ایرانی بدهن��د و به دلیل 
پایین بودن تجربه کاری شرکت های ایرانی 
در نظر داشتند کار را با شرکت های انگلیسی 

پیش ببرند. 
ما تقاضا کردیم که س��ه ماه زمان بدهند. ما 
نیز در این مدت روی تنها بستر اطالع رسانی 
که در کشور داشتیم )شارع( که آن هم کار 
خودمان بود، برنامه بخش خرید بلیت آنالین 
را نوشتیم و برای مدیرعامل وقت یک نمونه 

موفق ترین 
مدیران ارشد 

امنیتی آن هایی 
هستند که 

مدیران بزرگی 
هستند. آن ها 
مهارت های 

کسب و کاری 
خوبی دارند. 

آن ها امنیت را 
هم از لحاظ 

استراتژیک و هم 
از لحاظ عملیاتی 

وارد تار و پود 
سازمان می کنند

 انسج��ام ح��وزه آی ت�ی
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بلیت خریدیم که ایش��ان به توانایی ما باور 
پیدا کنند. ما با این اقدام اوالً هرگونه حرکت 
روبه عقب در رجا را متوقف کردیم و در ثانی 
مدیران بعدی باید از این مرحله به بعد را یا 
ادامه و ارتقا می دادند یا در همان مرحله متوقف 
می ماندند. ما در نظام صنفی مدت هاست که 
در مقاطعی هم شاهد پیشرفت و هم پس رفت 
بودیم. به گونه ای که بعدازاین همه سال اگر 
نگویم پس رفت کردیم حداکثر در نقطه صفر 
باقی مانده ایم. درحالی ک��ه توقع از صنف ما 
نه تنها پیشرفت است که سرعت و پیشتازی 
و نمونه بودن برای سایر صنوف حداقل انتظار 

از آن است.

  شـما در حوزه ی اجـرا، فرایند 
عملیاتی تان را از حوزه ی آی تی 
به بیمارسـتان منتقـل کرده اید. 
اما اصلی تریـن دارایی شـما که 
توانستید در بیمارسـتان موفق 
باشید، دقیقًا همان دوره فعالیت 
شـما در بخش فناوری اطالعات 
است. با این وصف شـما چرا این 
تجربه شما درجایی مانند سازمان 

نصر به کار گرفته نمی شود؟
درواقع احساس کردم فضای کار به آن شکلی 
که بایدوشاید وجود ندارد. ممکن است پول 
باشد اما همه چیز پول نیست. اساساً بیست وسه 
سال فعالیت در هر حوزه ای فرد را باتجربه و 
کارآزموده می کند.  من نیز فوت کوزه گری صنفم 
را بعدازاین سال های فعالیت اقتصادی و فنی 
آموخته ام. این که فردی تجربیات مدیریتی اش 
را از یکجا بگیرد و بخواهد درجایی دیگر صرف 
کند، سخت است. نه اینکه اشتباه باشد، اما توقع 
آن است که افراد، در همان حوزه، تجربیات 
خود را به کار ببندند. پس بهتر این بود که من 
انرژی و توانم را در صنف خودم بگذارم. اما گاهی 
احساس بی هویتی می کردم. احساس من این 
بود که ممکن است همکاران ما در محدوده 
فعالیت شرکت خود موفق می شدند اما در 
حوزه کالن غالباً در خأل بودند و تنها. از طرفی 
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سرعت پیشرفت در آی تی و در اقتصاد کشور 
اقتضا کار گروهی را می طلبید که به هیچ وجه 
این فرهنگ جز در معدودی از همکاران در 

اکثر شرکت های عضو هیئت مدیره نبود.

  درسـت بـه ایـن می مانـد کـه 
بهتریـن دانشـجویان مـا پس از 
فارغ التحصیلی مهاجرت می کنند و 
جای دیگری ثمره ی تحصیالتشان 
را می بینند. البته شـما از کشـور 
خارج نشدید اما از صنف و صنعت 

خودتان مهاجرت کرده اید.
دقیقاً. اگر امکا  ن این ب��ود که بتوانم خارج 
از ارتباطات به زعم من، نامناس��ب صنفمان 
عمل کنم )...( بگذریم. اجازه دهید موضوع 

طنزی را تعریف کنم. 
یک روز در پرواز مالزی کنار دوستی نشسته 
بودم. پرسید چه کاره ای؟ بادی در غبغب انداختم 
و گفتم در حوزه ی آی تی هستم. گفت آی تی 
یعنی چی؟ گفتم کامپیوتر. گفت خب؟ چه کار 
می کنید یعنی؟ گفتم یعنی ما از آن سر دنیا 
ال سی باز می کنیم و بعد می آییم اینجا و کاال 
را می فروش��یم و بعد خدمات پس از فروش 
داریم و این ها. گفت چند درصد سود می کنید؟ 
گفتم چهار پنج درصد. گفت چرا؟ گفتم چون 
دست زیاد است، رقابت است، فشار بازار است 
و .... خنده ای کرد و گفت که داری وقتت را 
تلف می کنی!! گفتم حاجی شما چه کاره اید؟ 
گفت گوشت و برنج می خرم شش ماهه چک 
می دهم، غذا می پزم و مشتری می آید می خورد. 
دو نفر می ایستند پشت دخل و به هم تعارف 
می کنند که من حساب می کنم و آن یکی اصرار 
می کند که نه من حساب می کنم! حاال این 
صنف است شما دارید؟! نه خریدتان خوب 

است و نه فروشتان و نه سودتان!
واقعیت هم همین است که این اسم صنف و 
حرفه ما خیلی دهان پرکن است، از دور دل 

می برد و از نزدیک زهره. 
این صنف صدها هزار آدم تحصیل کرده دارد، 
قدرت دارد، کدام صنف را پیدا می کنید که 

حتی معمولی ترین فعاالنش حداقل یک سفر 
خارجی رفته باشند، دانش و تخصص داشته 
باشند، دنیادیده باشند؟ کدام شان را می بینید 
که دسترسی به اینترنتشان باالی 95 درصد 
باشد. اما حیف که این همه پتانسیل و توان 
بالقوه و بالفعل اس��تفاده نمی کنیم و حتی 

به نظر من این نعمت ها را اسراف می کنیم.

  پس چرا با این صنف با پتانسیل 
و ظرفیـت قانونـی و فیزیکـی 
و دانـش، این قدر دچار مشـکل 

هستیم؟
یکی از دالیل این است که انسجام نداریم، کاِر 
گروهی مان ضعیف است. دلیل این امر می تواند 
کوته نظری ها و یا ترجیح منافع شخصی به 

منافع عمومی باشد.
بخشی نیز مربوط به جوان بودن صنف است. 
منطق، استدالل، ادبیات و مشارکت های صنف ما 
جدی پنداشته نمی شود و ما به بلوغ نرسیده ایم.

  خـوب اصنـاف دیگـری هـم 
هسـتند کـه ممکـن اسـت در 
دچـار  زمـان  از  برهه هایـی 
مشـکالتی این چنین بشوند. اما 
عمومًا دوباره خودشان را بازیابی 
می کنند. شـما گفتید باید کاری 
کنیـم کـه روحـی در کار دمیده 
شـود که با آمدن و رفتن آدم ها، 
کار مضمحل نشود. چرا این روح 

در صنف ما وجود ندارد؟
چون این روح اساس��اً ایجاد نشد، نطفه اش 
بسته نشد که بخواهد کار کند. صنف ما بد 
ش��روع کرد. البته چاره ای هم نداشتند. در 
حالت خوش بینانه می شود گفت به ضرورت و 
به اجبار خشت اول کج نهاده شد اما به هرحال 

قرار نیست که تا ابد کج باال برویم.

  ابعـاد و انـدازه کلـی حوزه ی 
آی تـی المان های بسـیار مهمی 
دارد؛ مثاًل حکم ریاست صنف آن 

را رییس جمهـور می دهـد، مقام 
معظم رهبری تنها سـه شـورای 
عالی تصویـب کرده کـه یکی از 
آن ها در حـوزه ی آی تی اسـت. 
همه چیز برای این کـه این حوزه 
اصلی ترین حوزه ی کاری کشـور 
شـود، مهیاسـت اما همـواره در 
حاشیه ها مانده است. چگونه این 
مسئله حل خواهد شـد؟ بعضی 
معتقدند کـه ما اساسـًا نیازی به 

نظام صنفی نداریم.
ببینید در این که به سازمان صنفی نیازمندیم 
شکی نیست. به هرحال این سازمان گویی فرزند 
ماست و نمی توان رهایش کرد. باید کسانی که 
دلسوزند را فراخواند. باید از نظام صنفی خواست 
تا کمیته ی احیا تشکیل دهد، جلسه بگذارد، 
سمینار بگذارد و در مورد این موضوع بحث و 

تبادل نظر صورت گیرد و راهکار ارائه شود.
ما باید برای سازمان صنفی مان مشاور پیدا 
کنیم. بپذیریم که بیماریم و نواقصی داریم 
که باید برطرف شوند. نظام صنفی ریشه ی 
ماست، ما به ریشه مان نیاز داریم. اما باید با 
هم رأیی کاری منطقی صورت دهیم. باید از 
درون و بیرون صنف به دنبال آدم های پای 
کار باشیم. یکی از اشکاالت نیز همین است که 
صنف ما از بیرون خودمان کسی را نمی پذیرد 
و توان آدم های داخل صنف هم محدود است. 
ما در صنف باید ضمن آنکه مشارکت عام را 
بطلبیم و درخواست کنیم، باید افرادی که 
دوران آزمون و خطایشان را گذرانده باشند 
و خیلی به دنبال منافع کوتاه مدت نباشند، 
را در رأس بگذاریم.  باید از ترکیب نیروهای 
جوان و پرانرژی با نیروهای باتجربه و کارکشته 
استفاده کنیم تا به حداکثر هم افزایی برسیم.

هر زمان که توانستیم همه نیروهای خاموش 
و یا افرادی که هیچ گاه نسبت به سرنوشت 
نظام صنفی حساسیت نشان نمی دهند را گرد 
هم بیاوریم و همه را فعال کنیم، می توانیم به 
خود ببالیم که صنفی فرهیخته و تأثیرگذار 

در کشور هستیم.

موفق ترین 
مدیران ارشد 

امنیتی آن هایی 
هستند که 

مدیران بزرگی 
هستند. آن ها 
مهارت های 

کسب و کاری 
خوبی دارند. 

آن ها امنیت را 
هم از لحاظ 

استراتژیک و هم 
از لحاظ عملیاتی 

وارد تار و پود 
سازمان می کنند
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 دغدغـه بنیادیـن 
شـکل گیری سازمان 

نظام صنفی چه بود؟ 
سعیدی: اساسا هر مجموعه ای نیازمند سازمانی 
است که به عنوان نماینده، خواسته هایش را 
مطرح کند و این نهاد مردمی، رابط اطالعاتی 
میان بخش خصوصی و دولتی است و هرگونه 
حرکت جمعی که در راستای منافع صنفی 

باشد از طریق آن پیگیری می شود. 

 آقای آیت اللهی، شما در انجمن، 
کمیته سخت افزار را سرپرستی 
می کردیـد. بـه نظر شـما فضای 
آن کمیته به میـزان الزم کفایت 
نمی کرد که به این نتیجه رسیدید 
تا سازمان نظام صنفی به جای آن 

تشکیل شود؟ 
آیت اللهی: کارایی نهاد های مردمی به میزان 
قدرت و توجه اجتماعی و یا پشتوانه اجتماعی 
بستگی دارد و اگر نهادی می خواهد نقطه تعامل 
و رابط میان دولت و بخش خصوصی باشد، 
ضروری اس��ت که نقش رگوالتوری خود را 

به درستی ایفا کند و این منوط به پشتوانه 
اجتماعی و قانونی است. 

بنابراین تشکیل سازمان نظام صنفی مستند به 
قانون مصوب مجلس که آن را به عنوان نقطه 
تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی بشناسد، 
به عنوان ضرورت تقویت این پشتوانه های 
اجتماعی و قانونی ش��کل گرفت و از زمان 
شکل گیری سازمان این بحث مطرح بود که 
بتوانیم عارضه هایی را که در آیین نامه ها و 
اساس نامه سازمان وجود دارد بررسی و راه های 
رفع آن ها را بیابیم تا سازمان قوی تری داشته 

باشیم. 

 سـازمان نظام صنفی رایانه ای 
ظاهـرا جـزء سـه نظـام صنفی 
 اسـت کـه ریاسـت جمهـوری
 حکم آن هـا را می دهـد. اما در 
عمل ایـن سـازمان در مقابل دو 
سـازمان دیگر، جایـگاه و توان 
عملیاتـی مقابله را پیـدا نکرده 
اسـت. مشـکل کجاسـت و چرا 
سـازمان نظـام صنفی مـا هنوز 

دول��ت ب��ه س�ازم��ان 
مردم نهاد  اعتق�اد ندارد

 نشستی با روسای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 و آسیب شناسی یک سازمان مردم نهاد 

میزگرد سه جانبه ای که قرار بود با حضور پرویز رحمتی کامل شود تا روسای سازمان نظام صنفی 
کشور را در سه دوره گذشته و با هم در یک قاب داشته باشیم، بی حضور او برگزار شد. امیرحسین 
سعیدی نائینی که همواره و بدون هیچ نرمشی از س�ازمان در همه ادوار آن دفاع می کند و کاظم 
آیت اللهی که سنت شکنانه در سومین دوره توانست رییسی خارج از جغرافیای پایتخت باشد، 
در این میزگرد با ما گفتگ�و کردند. البته بخش مهمی از این گفتگو قابلیت انتش�ار ندارد و جهت 
ثبت در تاریخ گفته و ضبط ش�د. آنچه می خوانید چکیده ای از گپ و گفت ماس�ت که امیدواریم 

خوانندگان از بین سطور، به مقصود اصلی دست یابند. 

جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده 
است؟ 

سعیدی: هر صنفی در جامعه نقش به خصوصی 
دارد. درست است که صنف ما به نسبت نقش 
حساس تر و مترقی تری دارد اما از لحاظ سابقه 
تاریخی هر صنف  باید سیر تکامل خود را طی 
کند و این سیر تکامل مراحل مختلفی دارد و 
ما در مراحل اولیه آن قرار داریم. نهاد مردمی 
زمانی قدرت می یابد که به فلسفه وجودی اش 

احترام گذاشته شود. 

 آقای سعیدی، ظاهرا شما نقش 
دولـت را در ایـن زمینه بسـیار 

پر رنگ می دانید. 
سعیدی: در واقع ارتباطی به نقش پر رنگ 
یا کم رنگ دولت ندارد. من معتقدم که اگر 
دولت برای اداره نهاد مردمی اراده نداشته 
باش��د نهاد مردمی نیز نمی تواند به نتیجه 

مطلوب برسد.  

 آقای آیت اللهی شـمامعتقدید 
که دولـت مقصر عدم رسـیدن 

درست است 
که صنف ما به 
نسبت نقش 
حساس تر و 
مترقی تری 
دارد اما از لحاظ 
سابقه تاریخی 
هر صنف  باید 
سیر تکامل 
خود را طی کند
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سوتیتر

اساسا فلسفه شکل گیری نهادی چون سازمان نظام صنفی یارانه ای به خالیی که در این زمینه 
برای بیان و پیگیری مطالبات وجود داشت، برمی گردد. در این نشست آیت اللهی کارایی 
نهادهای مردمی را منوط به میزان قدرت و توجه اجتماعی و یا پشتوانه اجتماعی دانست 
و متذکر شد اگر نهادی می خواهد نقطه تعامل و رابط میان دولت و بخش خصوصی باشد، 
ضروری است که نقش رگوالتوری خود را به درستی ایفا کند. ایفای این دو نقش بستگی به 

پشتوانه اجتماعی و قانونی دارد. 
در آسیب شناسی عملکرد این نهاد، پرسش بنیادینی مطرح اسـت که چرا با وجود این 
که سازمان مبتنی بر مصوبه مجلس شورای اسالمی و در واقع با یک پشتوانه قوی قانونی 
تشکیل شده اما هنوز به جایگاه مطلوب دست نیافته است. در پاسخ به این پرسش سعیدی 
و آیت اللهی، هر دو قایل به اهمیت نقش دولت در این میان بودند. در حقیقت اعتقاد بر این 
بود که اگر دولت اراده کافی برای اداره سازمان مردم نهاد را نداشته باشد، طبعا سازمان نیز 
نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد.  آیت اللهی خاطرنشان کرد که یکی از مهم ترین مشکالت 
در این زمینه این است که نیاز به فناوری آی تی هنوز در جامعه ما ملموس نیست و رشد 
سواد اجتماعی در این زمینه بسیار پایین است و در ادامه گفت: به عقیده من عمده ترین 
ضعفی که می توانیم برای سازمان قایل شویم این است که توفیق چندانی در متقاعد کردن 

دولتمردان برای درک اهمیت صنعت آی تی در کشور نداشته است. 
البته سعیدی معتقد بود که این امر نه در توان سازمان است و نه جزء شرح وظایف این سازمان 
و ابراز داشت: آی سی تی در تمامی شئون جامعه تاثیر گذار است. بنابرابن محدود کردن 
پیشرفت های صنعتی مانند آی سی تی به قدرتی خاص، حتی قدرت دولتی در واقع تحقیر 
آن صنعت است. اصوال توسعه آی سی تی در کشورها، نیازمند عزم ملی و حرکت اجتماعی 
است. یک سوی این حرکت اجتماعی، دولت قرار دارد و سوی دیگر آن ملت. در مقابل چنین 
توسعه ای بخش های مختلف اقتصادی، دولتی و ... کشور، واکنش های گوناگونی از خود نشان 
می دهند.  در پاسخ به این پرسش که سازمان نظام صنفی چه روشی را باید پیش بگیرد تا 
بتواند مشاور قوه مجریه، قوه قضاییه، مجلس و یا حتی حاکمیت شود، آیت اللهی گفت: 
با توجه به کل توانی که در اختیار سازمان قرار گرفته به عقیده من تا کنون سازمان بسیار 
خوب پیش رفته و فضای رو به رشدی بوده است و بررسی عملکرد سازمان باید مستقل از 
سایر مباحث صورت گیرد. فرض می کنیم که سازمان به درجه ای از رشد دست یافته است، 
حال چگونه می تواند به شرایط مطلوب برسد. این امر به تنهایی و مجزا قابل بررسی نیست 
و سایر عوامل اجتماعی را نیز باید مدنظر قرار داد.  سعیدی نیز در این مورد نظری مشابه 
داشت و بر لزوم وسیع تر کردن نگاه ها نسبت به این نهاد تاکید کرد و از نقش روشن گری این 

سازمان و وظیفه شفاف سازی به عنوان یک سازمان مردم نهاد سخن گفت. 
در این نشسـت صحبت هایی درباره نقش برخی افراد و گروه های احتماال نامتخصص در 
سیاست گذاری های این صنعت نیز به میان آمد و اعتقاد بر این بود که باید شایسته ساالری، 
محور تصمیم گیری ها در سازمان باشد و در حوزه های تخصصی چون صنعت آی تی که نیاز 

به دانش خاصی نیز دارد، تنها افراد متخصص تصمیم گیری های کالن را صورت دهند. 
در پایان سعیدی ابراز امیدواری کرد که موافقت گروهی در حاکمیت با خواست و مطالبه 
مردم می تواند یک فرصت به حسـاب بیاید که باید به آن کمک شود و فرهنگ سازی را 

بهترین روش در راستای رسیدن به نتیجه مطلوب دانست. 

سازمان نظام صنفی به جایگاهی 
مناسب است؟ 

آیت اللهی: به اعتقاد من در بلوغ یک صنف 
عوامل بسیاری موثرند. یکی از مشکالت جامعه 
ما، عدم درک نیاز به فناوری آی تی است. این 
نیاز برای جامعه ما ملموس نیست. در این 
میان سازمان نظام صنفی اگر با حکم ریاست 
جمهوری تشکیل می شود، این صرفا بدین 
معناست که مجموعه حاکمیت قوام و بقای 

آن را قبول دارند. 
عمده ترین ضعفی که می توانیم برای سازمان 
برشمریم این است که توفیق چندانی در متقاعد 
کردن دولتمردان برای درک اهمیت صنعت 

آی تی در کشور نداشته است. 

 این جـا از وظیفـه صحبت شـد. 
طبیعتا می دانیم که سازمان صنفی 
وظیفه آموزش دولـت را ندارد اما 
در سـازمان نظـام صنفـی، بخش 
عمـده ای از فرآیند هـا به سـمت 
دولت می روند، چرا کـه اقتصاد ما 
اساسا دولتی اسـت. اما این دولت 

سازمان توفیق 
چندانی در 

متقاعد کردن 
دولتمردان 
برای درک 

اهمیت صنعت 
آی تی در کشور 

نداشته است
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مشـاور قوه مجریه، قوه قضاییه، 
مجلس و یا حتی حاکمیت شـود 
و در واقع چگونـه می توان به این 

جایگاه دست یافت؟ 
آیت اللهی: ابتدا به مس��یری که س��ازمان تا 
کنون طی کرده نگاهی می اندازیم. زمانی که 
می خواهیم عملکرد یک مجموعه را تحلیل 
کنیم باید ظرف امکانات آن را اعم از نیروی 
انسانی، امکانات مادی، بدنه کارشناسی، و ... 

نیز مد نظر قرار دهیم.
اما در واقع توان کارشناسی سازمان منسجم 
نیست. با توجه به سیر تاریخی سازمان وکل 
توانی که در اختیار سازمان قرار گرفته به عقیده 
من تا کنون سازمان بسیار خوب پیش رفته 
است. به نظر من فضای رو به رشدی بوده است 
و بررسی عملکرد سازمان باید مستقل از سایر 

مباحث صورت گیرد. 
فرض را بر این می گذاریم که سازمان به هر 
حال به درجه ای از رشد دست یافته است، حال 
چگونه می تواند به شرایط مطلوب برسد. این 
امر به تنهایی و به صورت مجزا قابل بررسی 
نیس��ت و س��ایر عوامل اجتماعی را نیز باید 

مدنظر قرار داد. 
سعیدی: نگاه ها باید وسیع تر شود. در ابتدای 

تاسیس س��ازمان نظام صنفی، این سازمان 
پیامی ب��رای دول��ت داش��ت و آن پیام این 
بود که هدف اساس��ی مجموعه ما به عنوان 
سازمانی مردم نهاد، روشن گری است که این 
 روشن گری ممکن است برای دولت خوشایند 

نباشد. 

 در نهایـت، بـا توجه بـه تمامی 
صحبت ها چگونـه می توان از این 
شرایط حساس به صورت مطلوبی 

خارج شد؟ 
سعیدی: پیش بینی من این است که عده ای 
درخواست خواهند کرد تا مثال جلوی پهنای 
باند به عنوان یکی از  گرفته شود. گروهی دیگر 
در مقابل، خواستار اعتماد به مردم خواهند 
شد. در نهایت گروه مخالف تسلیم خواست 
مردم می شوند اما دولت ما به واقع آمادگی 
پاسخ گویی به این حجم از نیاز را ندارد. با این 
اوصاف موافقت گروهی در حاکمیت با خواست 
مردم، می تواند یک فرصت به حساب بیاید که 

باید به آن کمک شود. 
شاید بهترین راه در این راستا فرهنگ سازی 
باشد که بتواند زمینه را برای رسیدن به نتایج 

مطلوب فراهم کند.  

آی سی تی 
در تمامی 
شئون جامعه 
تاثیر گذار 
است. بنابرابن 
محدود کردن 
پیشرفت های 
صنعتی مانند 
آی سی تی به 
قدرتی خاص، 
حتی قدرت 
دولتی در واقع 
تحقیر آن 
صنعت است
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دانشی ندارد که سازمان و فلسفه 
وجـودی آن را جدی تلقـی کند. 
بنابراین سـازمان ناچار اسـت که 
دولت را در این زمینه آموزش دهد. 
آیت اللهی: در طول این سال ها شاهد یک سری 
 موازی کاری ها بودیم. در واقع به جای پرداختن 
به سازمان اصلی به نهادسازی های پیرامونی 

پرداخته شده است. 
سعیدی: این نگاهی که شما به آی سی تی دارید 
اساسا نگاه درستی نیست. آی سی تی در تمامی 
شئون جامعه تاثیر گذار است. بنابرابن محدود 
کردن پیشرفت های صنعتی مانند آی سی تی 
به قدرتی خاص حتی قدرت دولتی در واقع 

تحقیر آن صنعت است. 
اصوال توسعه آی سی تی در کشورها، نیازمند 
یک عزم ملی و یک حرکت اجتماعی است. 
یک س��وی این حرکت اجتماعی دولت قرار 
دارد و س��وی دیگر آن ملت. حال در مقابل 
چنین توسعه ای بخش های مختلف اقتصادی، 
دولتی و ... کشور، واکنش های گوناگونی از 

خود نشان می دهند. 

 سـازمان نظام صنفـی باید چه 
روشـی را پیش بگیرد تـا بتواند 

امیرحسین سعیدی نائینیکاظم آیت اللهی
  رئیس سومین دوره سازمان نصر کشور

  مدیر عامل شرکت انفورماتیک سیستم آوران
  اولین رئیس سازمان نصر کشور

  مدیر عامل شرکت گام الکترونیک
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یکی از اقداماتی که هنگام ترسیم چشم انداز 
بایستی صورت گیرد، مطالعه تطبیقی است. 
در راستای آسیب شناسی مقدماتی، شاید عدم 
وجود فرایند مطالعه تطبیقی و الگوبرداری 
درست برای ترسیم چش��م انداز از اشکاالت 
اساسی باشد. برای برنامه ریزی بلندمدت منابع 
موجود به شکل مدون لیست نشده اند؛ بنابراین 
به عنوان یک توصیه مدیریتی، باید به این فکر 
باشیم که ازیک طرف منابع را لیست کرده و 

از طرف دیگر به اهداف نظر داشته باشیم. 
طبیعتاً در مرحله بعدی به بررسی این مسئله 
می پردازیم که آیا اهدافمان با منابعمان تطابق 

دارد یا خیر.

  در تصویـب قانـون سـازمان 

برنامه ریزی در س�طح کالن، بس�تر ی�ا چارچوبی برای عملی س�اختن 
چشم انداز اولیه است. دراین بین برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است 
برای تعریف راهبرد سازمان. به دیگر س�خن برنامه ریزی استراتژیک 
تالشی است منظم و س�ازمان یافته جهت اتخاذ تصمیم ها و مبادرت به 
اقدامات بنیادی در راستای تحقق اهداف و رسالت وجودی یک سازمان. 
امروزه با توجه به لزوم انجام پیش بینی در ارتباط با آینده س�ازمان، نیاز 
به برنامه ریزی اس�تراتژیک به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. 
تجربیات نش�ان می دهند رویکردی در برنامه ریزی استراتژیک موفق 
به تحق�ق باثبات ترین نتای�ج در ی�ک دوره زمانی منطقی می ش�ود که 
از مجموعه ای از جلس�ات تیم�ی برنامه ریزی باز، گس�ترده و نتیجه گرا 
استفاده کند. برنامه استراتژیک می بایس�ت جامعیت و ساختار منطقی 
مناس�بی داش�ته باش�د به گونه ای که هریک از بخش ها و یا اجزای آن 
را باید بتوان به راحتی طراحی و مدون کرد. حال اینکه س�ازمانی فراگیر 
مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای چقدر باید به برنامه ریزی استراتژیک 
بیندیشد، به الزامات آن پای بند باشد، و اینکه چرا این سازمان در دهمین 
س�ال فعالیت خود هنوز چی�زی از جنس این ن�وع برنامه ری�زی ندارد و 
سندی در این زمینه تدوین نکرده را با هومن تصدیقی به گفتگو نشستیم. 
وی که عالوه بر تسلط بر مباحث فنی فناوری اطالعات، مدرس دوره های 
مدیریت استراتژیک نیز هست، سازمان نظام صنفی را هویتی می داند 
که نیازمن�د توجه به ماموریت خ�ود در قالب توانمندی های خود اس�ت. 

خواننده گفتگوی ما با این مدرس دانشگاه باشید.

بهتر است 
پیش از ترسیم 
چشم انداز، به 
برنامه ریزی 
استراتژیک، 
مرور شرح 
وظایف و ... 
توجه شود

علل فقدان  برنامه ریزی استراتژیک 
در سازمان  نظام صنفی رایانه ای

  پیشنهاد می کنم ابتدا 
تعریفـی از برنامه ریزی 
استراتژیک و تفاوتش با 
برنامه ریـزی بلندمـدت داشـته 
باشیم. چون عموما این دو موضوع 

باهم یکسان فرض می شوند.
مهم ترین تقسیم بندی که در فضای برنامه ریزی 
صورت می گیرد؛ یکی برنامه ریزی مبتنی بر 
منابع و امکانات و دسته دوم برنامه ریزی مبتنی 
بر هدف است. در برنامه ریزی بلندمدت، به 
درون سازمان و درواقع به داشته های سازمان 

نگاه می شود. 
طبعاً در این ش��رایط محدودیت ها برجسته 
می شوند. درحالی که در برنامه ریزی استراتژیک، 
معموالً نگاه به سمت اهداف است؛ بنابراین 

بزرگ ترین تفاوت این دو، نگاه به درون و منابع 
و نگاه به بیرون و اهداف است.

  در سـازمان مردم نهادی مانند 
سـازمان نظـام صنفی، قطعـًا به 
هر دوی ایـن برنامه ریزی ها نیاز 
داریم. در راستای آسیب شناسی 
سـازمان، شـما به عنـوان یـک 
وضعیـت  بیرونـی  تحلیلگـر 
سازمان را از این دو جنبه چگونه 

می بینید؟
به نظر من در مجمعی مانند س��ازمان نظام 
صنفی، گاهی چشم انداز به درستی تدوین نشده 
است. درواقع انتظاراتی که از سازمان داریم 

به خوبی ترسیم نشده است. 
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به عقیده 
من برای 

مجموعه ای 
مانند سازمان 
نظام صنفی، 

سطح بلوغ 
مطلوب و 
مناسب را 
می توانیم 

حدوداً 3 از 5 
در نظر بگیریم

نظـام صنفـی رایانـه ای کلیاتی 
نوشته شـده اسـت. به طور مثال، 
وظیفـه سـازمان سـامان دهی 
بازار فناوری اطالعات اسـت و ... 
. آیـا ایـن گزاره های کلـی بدون 
اینکه برنامه عملی داشته باشند 
بـرای شـکل گیری برنامه ریـزی 

استراتژیک کفایت می کنند؟
طبیعتاً خیر. می ت��وان گفت این گزاره ها در 
بهترین شرایط نوعی بیانیه مأموریت هستند. 
معموالً بیانیه چشم انداز، توصیف یک سازمان و 
شرایط آن است که در آن به تمام خواسته های 

خود رسیده ایم. 
در چنین شرایطی مهم این است که بدانیم 
آیا این ها خواس��ته های تمامی اعضاست یا 

خواسته هایی که اساس��نامه مشخص کرده 
است و می بایست جایی مکتوب شود. حدوداً 
35 مدل مختلف برنامه ریزی استراتژیک در 
دنیا وجود دارد که نیمی از این مدل ها مبتنی 

بر تقدم ترسیم چشم انداز است. 
معموالً این روش در س��ازمان های با سطح 
بلوغ باال کاربرد دارد. به نظر من سازمان های 
ما به ص��ورت کالن و به طور اخص س��ازمان 
نظام صنفی، هنوز به آن میزان از بلوغ فکری 
نرسیده اند، بنابراین بهتر است پیش از ترسیم 
چشم انداز، به برنامه ریزی استراتژیک، مرور 

شرح وظایف و ... توجه شود.

  شـما به سـطح بلـوغ اشـاره 
می کنید، امـا تعابیـر مختلفی از 

سطح بلوغ وجود دارد.
به طورکلی، بلوغ را امروزه بر اساس یک استاندارد 
می سنجند؛ مثال استاندارد1550. سنجش 
سطح بلوغ شش معیار دارد: آگاهی، مهارت، 

ابزار، فرآیند، هدف گذاری و مسئولیت.
مثال ساده آن می تواند آئین نامه ای برای برگزاری 
انتخابات باشد. قسمت اولش به آگاهی برمی گردد؛ 
یعنی درک چرایی مکتوب کردن منابع. قسمت 
دوم مهارت است؛ به طور مثال مهارت در تدوین 

آئین نامه. مرحله بعد ابزار است. 
مثاًل با چه ابزاری بایستی نظارت صورت بگیرد. 
قسمت بعد فرآیند اس��ت؛ و درنهایت اینکه 
اساساً اقدامات با چه هدفی صورت می گیرند.

با نگاهی کوتاه به این شش بعد می توان دریافت 
که سطح بلوغ در ما افزایش یافته است یا خیر. 
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افزایش سطح بلوغ زمینه را برای ترسیم چشم انداز 
و برنامه استراتژیک و نگاه به منابع داخلی و 

... فراهم می کند.

  بنابرایـن سـطــح بلـــوغ 
سـازمان های ایرانـی بـر مبنای 
این تعریف، سطح بلوغ آن چنان 
باالیـی نیسـت و ایـن عارضه ای 
اسـت که همـه سـازمان ها با آن 
دسـت به گریبان اند. آیـا با توجه 
به این که این سازمان، مردم نهاد 
اسـت و فعالیت هـای آن اصـوالً 
عام المنفعه هسـتند، این سـطح 

بلوغ پایین توجیه پذیر است؟
طبیعتاً توجیه پذیر نیس��ت. هر چه س��طح 
بلوغ افزایش یابد طبعاً سطح رفاه، منابع و ... 
نیز افزایش پیدا می کند. به عقیده من برای 
مجموعه ای مانند سازمان نظام صنفی، سطح 
بلوغ مطلوب و مناسب را می توانیم حدوداً 3 از 
5 در نظر بگیریم؛ یعنی سطحی که در آن همه 
چیز مکتوب می شود. درواقع این حالت، حالت 

بینابینی است.
  در حال حاضر برای سطح بلوغ 
متوسط سازمان های کشور آماری 

وجود دارد؟
به صورت رس��می خیر. البته ظاهراً دانشگاه 
شهید بهش��تی به عنوان یک کار دانشگاهی 
یک اندازه گیری را انجام داده و عدد ش��ش 
دهم را به عنوان سطح بلوغ متوسط در کشور 
اعالم کرده اس��ت. طبیعتاً به عنوان یک کار 
دانشگاهی ممکن است وسعت الزم را نداشته 
باشد. در بررسی هایی که شخصاً انجام داده ام 
در هیچ سازمانی، به رقمی باالی 1 نرسیده ام 
و سازمان نظام صنفی در قیاس با سازمان های 
دیگر حتی شاید به رقم نیم هم نرسیده باشد.

  با توجه بـه این کـه منابع مالی 
ما، نه الزامًا منابع نیروی انسـانی، 
بسـیار ضعیـف و محدود اسـت، 
چرا باید انتظار داشـته باشیم که 
به سـطح بلوغ خوبی دست پیدا 

کنیم؟
زمانی که درباره برنامه استراتژیک صحبت 
می کنیم، این برنامه ریزی از سطح بلوغ نوع2 
آغاز می شود، در س��طح بلوغ 3 کمی کامل 
می گردد و در سطح بلوغ 4 و 5 به حد اعالی 
خود می رسد؛ بنابراین مرحله قبل از سطح 

بلوغ 2 بیشتر نوعی تمرین است.

  آیـا می تـوان گفـت یکـی از 
الزامات سـطح بلوغ سه، مکتوب 

کردن تمامی فرآیندهاست؟
البته به طورکلی سطح بلوغ همواره بر مکتوب کردن 
تمرکز دارد. زمانی که منابع مکتوب می شوند 
طبعاً اطالعات میان هیئت مدیره فعلی و گروهی 
که پس از آن ها روی کار می آیند مبادله می شود 
و درنتیجه اگر یک سری فرآیندهای مصوب 
وجود داشته باشد بسیاری از مشکالت حل 
خواهند شد. البته این امر منوط به آن است 
که گ��روه جدید مصوب��ات و مکتوبات گروه 

پیشین را بپذیرد.

  گفتیـد کـه اگــــر دو مدل 
برنامه ریـزی را در نظـر بگیریم، 
ورودی اصلـــی برنامه ریـزی 
بلندمــــدت دارایی هاسـت. 
درحالی کـه ورودی برنامه ریـزی 
اسـتراتژیک اهـداف اسـت. چه 
رابطه ای میـان این دو وجود دارد 
و دسـتیابی به اهداف تـا چه حد 
باید در برنامه ریزی اسـتراتژیک 

ملموس باشد؟
اساساً رابطه میان این دو مبتنی بر انتظاری 
است که از مجموعه وجود دارد به عقیده من 
سبک رفتاری سازمانی مانند سازمان نظام 
صنفی باید به گونه ای باشد که ابتدا چشم انداز 
ترسیم گردد و پس از آن به منابع نگاه شود؛ 
اما در گذش��ته اغلب اولویت، توجه به منابع 
بود؛ بنابراین در اینجا به صورت کالن با یک 

تغییر در اولویت و دیدگاه مواجه هستیم.

  در برنامه ریـزی اسـتراتژیک 
ممکن اسـت همـه پیش بینی ها 
درست باشد اما به اهداف نرسیم 
چراکه عوامل بیرونی بسیاری بر 
آن تأثیرگذار است. با این وصف، 
چه ابزاری برای شناسایی این که 
برنامه استراتژیک صرفًا رؤیائی و 

غیرعملی نیستند وجود دارد؟
این 35 مدل برنامه ریزی استراتژیک که عرض 
کردم، برای هرکدام از سازمان ها با سطوح بلوغ 
متفاوت رویکردهای گوناگونی ارائه می دهد. در 
کشور ما ابتدا پیش از هر برنامه ریزی استراتژیکی، 
یک سند چشم انداز ترس��یم می شود؛ و این 
امر نشان از این دارد که س��ازمان های ما بر 
مبنای رویکرد مدل دیوی��د عمل می کنند. 
در این مدل ابتدا چشم انداز نوشته می شود، 

پس ازآن مأموریت و درنهایت به اقداماتی که 
می بایست برای موفقیت این برنامه صورت 

بگیرد پرداخته می شود.
مدل دیگری نیز وج��ود دارد به نام مدل 
برایسون. در این مدل ابتدا یک کمیته تشکیل 
می شود. در مرحله دوم مرور وظایف صورت 
می گیرد. مرحله سوم مرحله مشخص کردن 
ذی نفعان اس��ت و چهارم نوشتن برنامه 

مأموریت. 
در مرحله پنجم تحلیل محیط صورت می گیرد و 
درنهایت در مرحله ششم موضوعات استراتژیک 
مشخص می گردند. مرحله هفتم نیز مرحله 
نوشتن برنامه استراتژیک است و باالخره در 
مرحله هش��تم است که چش��م انداز ترسیم 
می ش��ود اما در ایران، اغل��ب از مدل دیوید 

استفاده شده است.

  و ایـن مدل برنامه ریـزی، برای 
سطح بلوغ باال اسـت که درواقع 
بیشـتر برنامه ریـزی بلندمـدت 

است؟
بله سطح بلوغ سه به باال. پس زمانی که سطح بلوغ 
سه است، بایستی از مدل برایسون تبعیت شود. 
البته به طور مطلق نمی توان گفت برنامه ریزی 
بلندمدت؛ اما به هرحال نزدیک به آن طیف است.

  اما سازمان هایی که سطح بلوغ 
پایینـی دارنـد طبیعتـًا همواره 

رؤیاپردازی می کنند.
یکی از مشکالتی که وجود دارد عدم مرور دقیق 
بر دارایی ها، محیط و ... است. سند چشم انداز در 
یکی دو برگ ترسیم شده است، مثال در سطح 
کشور هم زمانی که سند  ایران در سال 1404 
را توصیف می کنیم، نگاهمان یک بعدی است 
نه همه جانبه؛ و این باعث ناکامی در دستیابی 

به اهداف موردنظر می شود.

  فرض را بر این می گذاریم که این 
صنف به نسـبت، فرهیخته ترین 
صنف است و می بایسـتی دارای 
سطح بلوغ مطلوب باشد. این بلوغ 
می بایستی در سطح هیئت مدیره 
باشد یا در سطح کل سازمان نظام 

صنفی؟
البته با این پیش فرض سازمان نظام صنفی، 
باز هم با مش��کل ناهمگونی ساختار مواجه 
است، اما اساساً سطح بلوغ هیئت مدیره بر 
سطح بلوغ کل سازمان اثر می گذارد؛ یعنی 

زمانی که 
منابع مکتوب 
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اطالعات میان 
هیئت مدیره 
فعلی و گروهی 
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آن ها روی کار 
می آیند مبادله 
می شود و 
درنتیجه اگر 
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زمانی که به دنبال رسیدن به یک بلوغ باال 
هستیم، درواقع به دنبال بلوغ هیئت مدیره 
هستیم که بتواند این بلوغ را به کل سازمان نیز 
تسری دهد؛ بنابراین کسانی باید در جایگاه 
هیئت مدیره قرار بگیرند که واجد سطح باالیی 

از بلوغ باشند.
در زمینه تدوین مصوبات نیز باید گفت، در 
برخی از مدل های برنامه ریزی اس��تراتژیک 
توجهی به لزوم ایجاد تیم ی��ا گروهی برای 
این امر نمی شود. این نگاه برای سازمان های 
با سطح بلوغ باالست؛ اما مثاًل مدل برایسون 
در گام اولیه، درب��اره توافق اولیه و چگونگی 
تشکیل تیم و ابعاد آن سخن می گوید؛ چراکه 
این مدل مربوط به سازمان های با سطح بلوغ 

پایین است.

  آیا در زمینـه تدوین مصوبات، 
همه گروه ها با هر میزان تعداد از 

اعضا حق اظهارنظر دارند؟
در اینجا بحث عدالت مطرح می شود. باید دید 
تعریف از عدالت چیست؟ عدالت در اینجا بدین 
معنی است که همه با هم یک مجموعه از افراد 
ارشد و شایس��ته را انتخاب کنند )به صورت 
عادالنه( و از نتایج این انتخابات بهره مند شود؛ 
بنابراین باید به سراغ بالغ ترین افراد در این 
زمینه برویم و نه الزاما همه افراد به بهانه آن که 

باید عدالت را رعایت کنیم.

  تا چـه حد امـکان کپی برداری 
نمونه هـای موفــق در زمینــه 
برنامه ریـزی اسـتراتژیک وجود 

دارد؟
 اساساً هیچ موضوعی نباید کپی شود. درواقع 
در این زمینه باید مطالع��ه تطبیقی صورت 
بگیرد؛ اما سؤال اینجاست که چه درصدی را 
می توان از بیرون گرفت و چه درصدی را در 

داخل شکل داد.
مدل برایسون معتقد اس��ت که ۶0 الی 70 
درصد از افراد س��ازمان می بایستی از درون 
باشند؛ بنابراین  الگوبرداری امری حتمی و 
اجتناب ناپذیر است اما این الگوبرداری توسط 
افراد همان صنف )هیئت مدیره با سطح بلوغ 
باال( صورت بگیرد و درضمن به هیچ وجه کپی 

صرف صورت نگیرد.
درواقع الگوها باید متناسب با مقتضیات سازمان 
به کار گرفته شوند و به عقیده من برای این 
اقدامات بیش از شش ماه نباید زمان صرف گردد.
  آیا می تـوان مجموعـه ای را 

کـه از جهاتـی بـا مجموعه ما 
مشـابهت دارد به عنـوان مبنا 

قرار دهیم؟
 کپی برداری راه حل درستی نیست. درواقع 
می بایست یک برنامه استراتژیک مختص سازمان 
خود تدوین کنیم. کپی برداری بدین معناست 
که سازمان ما بازوی عمل اندیشه یک سازمان 
دیگر باشد، این در صورتی است که اولویت های 
ما لزوماً هماهنگ با اولویت های سایر سازمان ها 
نیست. البته اجرایی پذیر کردن برنامه استراتژیک 
یکی از مهم ترین مراحل است که می بایست 

توجه عمده ای به آن شود.
اساساً مدیریت استراتژیک دو قسمت دارد: 
یکی برنامه ریزی و دیگری کنترل. چیزی که 
این دو را به هم پیوند می دهد اجرایی پذیر 

کردن آن است.
طبیعتاً برنامه ریزی اس��تراتژیکی که فاقد 
اجرای موفق باشد مطلوب نیست؛ بنابراین 
مهم ترین مس��ئله توجه به مکانیسم های 

اجرایی پذیر کردن است.
درواقع باید ساختاری وجود داشته باشد 
تا مصوبات مجموع��ه نظام صنفی همانند 
قانون در آن اجرا شوند. بنابراین بهتر است 
به جای صرف وقت برای تدوین چشم انداز، 
برای اجرایی پذیر کردن آن تالش ش��ود. 
درواقع باید از بحراِن »نوشتنی بدون عمل« 
خارج شویم. شاید توجه به فرهنگ به عنوان 
اساسی ترین الیه در امر اجرایی کردن زمینه 
را برای حل برخی مشکالت در این راستا 

فراهم کند.

  با توجـه به این که بـرای صنف 
فنـاوری اطالعـات، برنامه ریزی 
استراتژیک از جانب دولت صورت 
نگرفته است، سازمان نظام صنفی 
به عنـوان سـازمانی مردم نهاد یا 
نماینده بخـش خصوصی، چگونه 
می تواند این برنامه را در بعد کالن 

تدوین کند؟
اکنون زمان است که یک برنامه استراتژیک 
مشترک برای بخش آی تی نوشته شود. یکی 
از مش��کالت بزرگ در صنعت آی تی، تعدد 
متولیان است و طبعاً زمانی که می خواهیم وارد 
عمل شویم نیاز به اسناد باالدستی داریم. اگر 
سازمان نظام صنفی بخواهد سند استراتژیک 
صنف آی تی را بنویسد بهتر است آن را به تأیید 
دولت برساند که البته این تأیید درواقع نوعی 

ضمانت اجراست.
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بانکداری الکترونیکــی

امروز دیگر یک 
مکالمه درویدئو 

کنفرانس و یا 
یک پیامک، 

سند محسوب 
می شوند 
و سرعت 
هم بیشتر 
شده پس 

بانک های ما 
هم باید اگر تا 

دیروزبر اساس 
کاغذبازی 

بودند، اکنون به 
دنبال این ابزار 

هم باشند

نباید از اهمیت شبکه های اجتماعی
 در بانکداری غافل شویم

گفت وگو با  مهندس مسیح قائمیان

مسیح قائمیان از کهنه کارهای نظام بانکداری الکترونیکی است. نمی گوییم بانکداری و با تاکید روی بانکداری الکترونیکی در 
واقع اشاره می کنیم به انبوه کارها و کارت هایی که او در نظام بانکی ایران انجام داده و وارد کرده است. او در همه جایگاه های 
تاثیرگذار بانکداری الکترونیکی ایران و البته فناوری اطالعات حضور داشته و مدیریت کرده، هم اکنون در بانک شهر نشسته 
است. شرکت توسعه نوآوری شهر که بازوی فناوری بانک شهر است، محل جدیدی است برای نوآوری های مسیح قائمیان. 
تازه ترین دستاورد او هم VTM یا نسل جدید ATM است که به تازگی در شعب بانک شهر رونمایی شده است. با او از نوآوری 

در بانکداری الکترونیکی صحبت کردیم.

 اکوسیسـتم شـبکه 
بانکــی را چگونـــه 

ارزیابی می کنید؟
سیستم بانکی یک سیستم خودکفاست که 
می داند چه کاری انجام دهد و در واقع قلب 

اقتصاد محسوب می شود.
اقتصاد خودش قلب هر سیستمی به حساب 
می آید و در هر سیستمی اگر بعد اقتصادی 
معلوم نباشد، آن سیستم رو به نابودی می رود؛ 
لذا بعد اقتصادی کلید تداوم و قلب آن مجموعه 
محسوب می شود و حتی در هر مکتبی این 

اقتصاد تعریف شده است. 
در خود اقتصاد هم قلب��ی وجود دارد؛ یعنی 
بانک که تنها یک عملکرد مؤث��ر دارد و آن 
تبدیل پول های کوچک به بزرگ است مثل 
عملکردی که سد نسبت آب و رودهای کوچک 

و بزرگ دارد.
قوانین حاکم بر نظام بانکی سالم است و چون 
بانک قلب سیستم ها بوده، توجه و اهمیت دادن 
به تدوین مقررات آن باعث ش��ده که تبدیل 
به منظم ترین مجموعه های عملیاتی شود و 
جلوی همه اش��تباهات آن در جایی گرفته 

شده و اصالحات الزم در آن صورت گیرد.
بنابراین اگ��ر ما الگوی خ��ود را از یک بانک 
استاندارد و معتبر جهانی بگیریم، اصاًل ضرر 

نمی کنیم.
حاال با این مقدمه که من آن را یک سیستم 
پخته با باگ های کم می دانم که می توان روی 

آن حساب کرد،  عبور کنیم. 
کار افراد خبره آن است که به رشد و ارتقای 
آن ادامه دهند. برخی حرفه ها مانند حقوق و 
بانکداری که در تمام دنیا خیلی مهم هستند، 
برعکس ما در کشورمان خیلی آن ها جدی 
نمی گیریم. ما باید افراد خیلی قوی داش��ته 
باشیم تا چه در بانکداری محلی و چه جهانی 
و در این جهانی که رو به کوچک شدن می رود 

حرفی برای گفتن داشته باشیم.
دنیایی که با ابزارهای م��درن امروزی مثل 
یک ویدئوکنفران��س ارزان و راحت تبادل و 
تسویه ها صورت می گیرد. ما در دوره ای زندگی 
می کنیم که دنیا رو به کوچکی گذاشته و فهم 
آن برای افراد آسان شده است و امروز حتی 
یک کودک هم می تواند روی گوگل ارت تمام 

دنیا را رصد کند.

در چنین دنیایی بانکداری هم در حال رسیدن 
به مکانیزمی است که مسائل خود را حل کرده 
و گردش پولی تسهیل شود. هم اکنون بانک ها 
طبق استانداردهایی با هم کار می کنند و اتفاق 
بزرگی در حال روی دادن است و امروز دیگر 
یک مکالمه درویدئو کنفرانس و یا یک پیامک، 
سند محسوب می شوند و سرعت هم بیشتر 
شده پس بانک های ما هم باید اگر تا دیروزبر 
اساس کاغذبازی بودند، اکنون به دنبال این 

ابزار هم باشند.
هرچند قوانین ما طبق این امضاها و کاغذهای 
دادگاه پذیر و قابل اعتماد شکل گرفته است 
اما این ابزار جدید هم قوانین و قواعد خود را 

پیدا کرده اند. 
ما بای��د امضا را از حالت س��نتی و کاغذی 
با ابزار قابل اس��تناد انکارناپذیر در دادگاه 
جایگزین کنیم که الزمه این کار استفاده از 
دانش های مختلف از جمله الکترونیک است. 
البته شاید روند آن کند و گران باشد اما در 
ابتدا می توان آن را ارزان تر و آسان تر و برای 
اهداف کوچک تر تعریف کرد تا در دسترس 
همه موقعیت ها و اقشار باشد و بدین شکل 
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سیستم 
بانکداری دنیا 

با قواعد مدون 
و اصولی، 

انسجام دهنده 
معامله دو طرف 

می شوند و 
اسناد با وجود 

آن ها اعتبار 
می یابد، چون 

بانک ها به آن ها 
اعتماد کرده 
و تاییدشان 

می کنند

بانکداری در دس��ترس تر و ارزان تری هم 
داشته باشیم.

 نقش تدوین قوانیـن و مقررات 
طبیعتـا در اینجا بسـیار پررنگ 

خواهد بود.
ما پول های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی 
خرد داریم که بای��د در بانکداری برای همه 
آن ها با ایجاد قوانین متنوع که ساده و سخت 
بودن آن ها به اندازه  این پول  بس��تگی دارد، 

برنامه ریزی کنیم. 
یک هوش باعث ایجاد ابزار یا خلق یک ایده 
می ش��ود و قطعاً هوش دیگری هم می آید و 
یک تقلب و ترفند برای آن می سازد و این کار 
باعث این می ش��ود که هوش دیگری زمینه 
ایجاد امنیت و مصونیت را به وجود بیاورد که 

همه این ها در مسیر عملیات پیش می آید.
از طرف دیگر ما در جاهایی کمبود قانون داریم. 
هر نقطه از دنیا درجه های هوش��ی متفاوت، 
قانون گذاران متعدد و شرایط مختلفی دارند. 
یک مکانیزم مالی کلی و نسبتاً ساده و ارزان در 
دنیا وجود دارد که همه از آن پیروی می کنند. 

متخصصان ما هم که اتفاقاً از سطح هوشی باالیی 
برخوردارند، باید با مشورت یکدیگر قوانین را برای 
استفاده بهینه از ابزارها بررسی و تدوین کنند. 
در بانکداری هم مجموعه ای از افراد مالی و 
حقوقی در حال حمایت دو طرفی که تبادل 
مالی انجام می دهند، هستند. این افراد حکم 
چرخ دنده هایی را دارند که درست چرخیدن 
آن ها اهمیت دارد اما مهم ترین عامل در این 
فرایند، تبادل کنندگانی هستند که یک مبادله 
را در هر سطحی انجام می دهند و باید برای هر 
سطح آن قانون درست و صحیحی تنظیم شود 
که بازخورد آن را از حجم عملیاتی مان بفهمیم.

مرح��وم دکتر نوربخ��ش در کش��ور ما فرد 
تاثیرگذاری در سیس��تم بانکی بود که بانک 
مرکزی را به ش��کلی مدرن در آورد و بانک 
ملی را با باالی 3700 شعبه منسجم و به هم 
متصل کرد که در جهان رق��م قابل توجهی 
اس��ت. ما در خیلی از حرفه ها در این عمق 
قرار نگرفتیم اما در بانکداری الکترونیکی در 
حد خوبی هستیم و اگر استانداردهایمان را 
با بقیه جهان بسنجیم، مالحظه می کنیم که 
سطح مان به نسبت کمتر از آن ها نیست و در 

بخش اجرایی در سایز مناسب، کار مناسب 
انجام دهیم اما نباید متوقف شویم بلکه باید 

باسرعت رو به جلو برویم.

 بانک هـا در ابتـدا بـرای نگـه 
داشـتن پـول یـک سـری افراد 
پولدار به وجـود آمدند اما کم کم 
سـرویس های پرداخـت و دیگر 
خدمات به آن اضافه شد و همه را 
درگیر خود کرد. امـروزه بانک ها 
در جهـان، کاربـران را بـا تمـام 
انتظـارات متفاوت شـان از بانک 

چگونه مدیریت می کنند؟
امروزه بانک ها در دنیا نیازها را کالسه و طبقه بندی 
می کنند و هر بانک در حوزه تخصصی مشخصی 
فعالیت می کند و به خواسته کاربران در بخش 
تجارت، صنعت یا مسکن و حتی مسکن مثاًل 
100 واحد به باال یا کمتر از آن رسیدگی می شود. 
هر بانکی در یک زمینه تخصصی مشخص کار 
می کند. نه مثل کشور ما که همه بانک ها همه 
سرویس ها را ارائه می دهند. در دنیا فروشنده 
و خریدار، پشت سر دو بانک قرار می گیرند و 

مستقیم با هم روبه رو نمی شوند. 
شرط و شروط را بانک ها می گذارند و پول یک 
طرف با ابزار و تجهیزات طرف مقابل مبادله 
می شود و این راه شاید هزینه بیشتری داشته 
باشد اما امنیت و اطمینان بیشتری را تضمین 
می کند و بانک ها به متخصص حامی منافع 

آن دو طرف تبدیل می شود. 
وقتی می گوییم که بانک دخالت می کند منظور 
این نیس��ت که خودش تمام آن تخصص را 
داشته باش��د اما از ش��رکت های متخصص 
استفاده می کند. این بانک ها، خبره ها را در 
زمینه های مختلف جذب می کنند و این نه 
فقط جابه جایی پول بلک��ه جابه جایی آن با 
ش��رایط مورد نظر مشتری است و همه چیز 
در این فرایند بانکی فکر شده و عمیق است. 
بانک ها در کشورهای پیشرفته، ماژول هایی 
ساخته اند و از آن ها استفاده می کنند. کشور 
ما هم باید چنین ماژول هایی بسازد که مثاًل 
اگر یک کشتی در یک حادثه زیر آب رفت، 

بانک بتواند فردا پول آن را بدهد. 
سیستم بانکداری دنیا با قواعد مدون و اصولی، 
انسجام دهنده معامله دو طرف می شوند و اسناد 
با وجود آن ها اعتبار می یابد، چون بانک ها به 
آن ها اعتماد کرده و تاییدشان می کنند. چنین 
مکانیزم هایی به کار گرفته می شود تا نظم در 

سیستم این فرایند به وجود آید.



34i n F o @ d F e . i r

 در شـبکه های اجتماعـی نیـز 
گاهی افـراد از طریـق ارتباطاتی 
که ایجاد شـده، بدون وجود هیچ 
بانکی با هم مبـادالت مالی انجام 
می دهند. نظر شـما در مورد این 

سبک از معامالت چیست؟
بله، امروزه بنا به نی��ازی که به وجود می آید 
در ش��بکه های اجتماعی هم این کار انجام 
می شود و کم کم رگولیشن هم برای آن پیدا 

می شود. ما باید.
بپذیریم که همه چیز صحیح است مگر آن که 
عکس آن اثبات شود و در شبکه اجتماعی هم 
باید با همین تصور پیش برویم و افراد خوب و با 
اهداف مثبت  سعی می کنند تا کم کم شرایط 
غیرعادی را کنار بزند و بهترین شرایط را به وجود 
آورند و این امر در یک پروسه منطقی کم کم 
جای خود را به ص��ورت حرفه ای باز می کند 

که البته شاید زمان ببرد. 
از طرف دیگر آزادی عمل آن هم بیشتر است 
پس تخلف نیز در آن بیشتر است تا وقتی که 
رگوالتوری وارد عرصه آن ش��ود و از طرفی 
افراد نیز خودشان با حذف یک گروه منفی و 
عدم عضویت در آن و مخالفت کردن با یک 
عمل غیر قابل قبول به ص��ورت اتوماتیک، 
نقش پلیس را بازی می کنند و بدین شکل 
فرایندهای شبه بانکی علی رغم غیبت بانک 
در آن اتفاق می افتد و امنیت های نه چندان 
ساختار یافته بانکی و اطالع رسانی های بین 
افراد باعث سالمت محیط و کمک به حفظ 

امنیت آن می کند. 
به نظر من از آنجایی که ساختار درونی همه 
چیزبه گونه ای است که گرایش به خوبی دارند 
و به سمت خوب بودن پیش می روند لذا این 
روند در شبکه های اجتماعی البته نه برای انجام 
معامالت بزرگ اما برای معامالت کوچک در 
فضایی که امنیت خود را ایجاد می  کند، رو 

به گسترش می گذارد.

 شـاید مـا در ایـران از لحـاظ 
زیرساختی کم نداریم اما فرهنگ 
اسـتفاده از این تکنولوژی هنوز 
برای ما تعریف نشـده، یعنی ما از 
یک سـو با موج تغییرات جدید و 
از سویی عقب ماندن در استفاده 

صحیـح از آن ها مواجهیـم؛ مثاًل 
هنوز هم بیشـترین اسـتفاده از 
دسـتگاه خودپـرداز مربـوط به 
برداشت پول است. فکر نمی کنید 
این موضوع در روند پیشـرفت ما 
تأثیر منفی داشته و مشکل آفرین 

باشد؟
به نظر من کشور ما در بانکداری از دیگر نقاط  
دنیا عقب نیست. شما وقتی در انگلیس برای 
پرداخت پول به یک بانک مراجعه می کنید، 
پروسه آن خیلی بیش��تر از کشور خودمان 

طول می کشد. 
البته از سوی دیگر ما برخالف آن ها در ایران 
تقریباً عملیات اعتباری نداریم. ما توان خوبی 
داریم اما این که چرا نخواستیم به چنین جایی 

برسیم را باید بررسی کرد.
ما تعدادی افراد حرفه ای در زمینه بانکداری، 
جامعه شناسی و روانشناسی که کارشان فرهنگی 
اس��ت در کنار یکدیگر نیاز داریم تا همراه با 
کارشناسان کامپیوتر و الکترونیک و مالی و 
حقوقی این کار را انج��ام دهند. ما در بحث 
پرداخت، قوانین ساده ای داریم و توانستیم 

خوب پیش برویم. 
یک زمانی در سیستم بانکی ما مواقعی مانند 
شب سال نو، پول نقد رساندن به مردم یک 
کار اساس��ی و مهم بود و گاهی پول نقد کم 
می آمد و به نظر می رسد که ما امروز مشکل 
مدیریت پرداخت مان تا حدی حل شده و عملیات 
پشت صحنه بانکی مان را خوب انجام می دهیم؛ 
اما باید در قسمت اعتبارهم سرمایه گذاری 
کنیم. ما باید به جز شرکت ها برای مردم هم 

اعتبارسنجی بگذاریم. 
بانک اگر برای هردو بخش پول های خیلی خرد 
و دیگری اعتبار اقدام کند و اعتبارسنجی هر 
ایرانی را انجام دهد، می تواند پیشرفت زیادی 

داشته باشد.
 انجام ایـن کار اعتبارسـنجی، 
بیشـتر یک اقدام قانونی اسـت 

یا فنی؟
این امر بیش��تر به قبول افراد احتیاج دارد تا 
قانون. ما در حال حاضر به این آسانی نمی توانیم 
اعتبار کسی را در جامعه تشخیص بدهیم. بر 
فرض من یک دستگاه کارت خوان در فروشگاه 
دارم که مراجعه کننده کارت می کشد و پول 

می پردازد اما هیچ راهی ندارم که تشخیص 
دهم این فرد تا به حال چک برگشتی داشته 

و این چک ها چه رقمی داشته. 
البته در جاهای دیگر دنیا که این امکان وجود 
دارد، هرگز به خاطر داشتن چک برگشتی، فرد 
را غیر معتبر نمی دانند بلکه با تمهیدات و ارائه 
سطح مشخصی از خدمات متناسب با اعتبار 
وی کمک می کنند تا بتواند دوباره پیش برود.

ما برای فرهنگ سازی در این امر به جامعه شناس، 
روان شناس و حقوق دان کشور خودمان نیاز 
داریم تا بررسی الزم را با توجه به وابستگی های 
ش��خصی و بومی خودمان انجام دهند. ما 
بای��د ابزارهایی را ب��ه کار ببریم تا گردش 
مالی در کشورمان بهتر شود و برای این کار 
باید فرهنگ خودمان را ارتقا بدهیم و این 
کار باید طبق ارزش های کش��ور خودمان 

برنامه ریزی شود.
با این اوص��اف من هنوز نمی دان��م ارائه این 
سرویس اعتبارسنجی و اقدام برای انجام آن 
وظیفه کیس��ت البته تا حدی از آن را  شاید 
بانک بتواند انجام دهد؛ مثاًل من می توانم از 

به نظر من 
از آنجایی 
که ساختار 
درونی همه 
چیزبه گونه ای 
است که 
گرایش به 
خوبی دارند و 
به سمت خوب 
بودن پیش 
می روند

e - b a n k i n g

بانکداری الکترونیکــی
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کاری کنیم 
که اگر کارت 
سوختی گم 
شد یا مشکلی 
برای چنین 
کارت هایی 
پیش آمد 
صاحب کارت 
بتواند با یک 
رمز آن را 
بسوزاند و پول 
خود را ولو 
اندک از دست 
ندهد

بانک بخواهم که بخش��ی از اطالعات من را 
در اختیار فردی بگذارد که قرار اس��ت با او 
معامله ای انجام دهم،  ت��ا در جریان میزان 

اعتبار من قرار بگیرد.

 در بانک شهر شـما تا چه حدی 
این کارها را انجام داده اید؟

من آمده ام تا در بانک ش��هر خدمات مربوط 
به پول خرد را  رایج کنم. شهرداری چندین 
سال است که NFC را به نوعی انجام می دهد 
و مترو و اتوبوس این کار را در کنار هم انجام 
می دهند اما کمی مشکالت وجود دارد. مثال 
کارت ها برای تاکسی یا پرداخت در یک شهر 
دیگر و خرید روزنامه ها جواب نمی دهد و این 
برای پرداخت پول خرد توسط مردم مشکالتی 
پیش می آورد؛ پس باید ابزاری به وجود بیاوریم 
که این مسئله حل شود و با ساخت کیف پول 
خرد و متصل کردن سرویس های شهروندی با 
همکاری بانک های دیگر و گسترش این روند 
سعی کنیم تا این مشکل اندکی حل شود.  ما 
هنوز برای کیف پول خرد دستورالعمل دقیقی 

از بانک مرکزی نداریم و فعاًل داریم روی آن 
کار می کنیم.

 وقتی بحث کیف پول می شود، در این قسمت 
بانک مرکزی اعمال نظر می کند. سرویس های 
شهری زیادی نظیر پارکومتر و ورود به محدوده 
طرح ترافیک و غیره وج��ود دارند که با پول 
خرد سروکار دارند و می شود آن ها را  به شبکه 

شتاب متصل  و وارد کیف پول کرد. 
این ها از برنامه های تسهیل پرداخت  سرویس های 
شهری است و می توانیم آن را به ارائه خدمت 
در جاده ها هم بکشانیم و اگر تضمینی پشت آن 
وجود داشته باشد مردم هم استقبال می کنند. 
از آنجایی که بانک شهر هم به شهرداری ربط 
دارد و هم به بانک، در واقع م��ا  این دو را به 
یکدیگر متصل می کنی��م و این پول را از هر 
حس��اب و هر بانکی می گیریم و به حسابی 
می ریزیم که باید بابت ارائه خدمت مربوطه 
به آن واریز شود البته برای خدمات با مبالغ 
کمتر. فرق آن با قبل این اس��ت که من قباًل 
بلیط را به پول نمی توانس��تم تبدیل کنم اما 

حاال قابل تبدیل است.

 دربـاره جیرینـگ و تمایل آن 
برای گرفتن مجوز کیف پول نظر 

شما چیست؟
به نظر من آن ها به اش��تباه دنبال کارهایی 
هستند که وظیفه بانک است و نیازی نیست 
که به دنبال کیف پول باشند. جیرینگ عماًل 
به نوعی بلیط جابه جا می کند و شارژ موبایل 
می فروشد اما اگر من به عنوان بانک دست در 
دست جیرینگ بگذارم، او دیتا می دهد و من 

سرویس بانکی را ارائه می دهم. 
اگر جیرینگ می خواهد کار بانکی کند باید 
نظارت های بانکی را هم پشت سر بگذارد و از کار 
خود جا می ماند چون کار او چیز دیگری است.

زمانی برای جابه جایی یک پول که رقم نجومی 
هم نداشت یک هفته وقت الزم بود اما حاال 
دیگر با این سیستم شتاب و تنها با یک کارت، 
یک سرویس ارزان و سریع در اختیار داریم 
که با اس��تاندارد صحیح و خوبی به صورت 
کاماًل الکترونیک کار می کند. درست است که 
می گوییم خدمات مجانی است اما به هرحال 
کسی که این سرویس را می خواهد،  حاضر 

است که کارمزد آن را هم بپردازد. 
ما باید دست در دست هم کار کنیم و رگوالتور 

هم به ما نظارت کند. 
ما سعی می کنیم تا کاری کنیم که اگر کارت 
سوختی گم شد یا مشکلی برای چنین کارت هایی 
پیش آمد صاحب کارت بتواند با یک رمز آن را 
بسوزاند و پول خود را ولو اندک از دست ندهد 

و بدین شکل امنیت افراد باال برود.

 چقدر امیدوارید  ؟ 
من مایلم که بانک مرکزی نظارت کند چون 
کمک کننده است و مسئولیت تقسیم می شود. 
شهرداری مدیریت اجرایی خوبی دارد. می خواهیم 
این موضوع را جا بیندازیم که ما نمی خواهیم 
همه کاره کیف پول الکترونیک باشیم. این 
پروژه بزرگی است که تنها بخشی از آن مربوط 
به ماست. بانک شهر به عنوان سرویس خدمات 
شهری، بانکینگ را هم تسهیل می کند و با 
این نگاه است که ما نباید جلوی هم را بگیریم 
تا جایی که ب��ا قوانین بانک مرکزی تناقض 
نداشته باشد و یا شهرداری به مشکل برنخورد، 

پیش می رویم. 
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   کابوس سرقت  یا  عدم  آمادگی جامعه 
مفقود شدن 

کیف پول موبایل 
جای پول نقد

که واقعیت ندارند
موبــایـل
nFc

اره
درب

نه  
سا

اف

7

      این مسئله تا حدی 
متناقض به نظر می رسد. 
از طرفی، تحقیقات 
بازار نشان می دهند که مشتریان 
برای پرداخت از طریق موبایل 
تمایل کمی نشان می دهند. دلیل 
اصلی آن هم این است که امنیت 
کمی در این روش پرداخت می بینند. 
همچنین در مورد گم شدن یا به 
سرقت رفتن گوشی و عواقب آن 
وجود دارد. از طرف دیگرکسانی 
که پرداخت از طریق NFC را امتحان 
 Gemalto .کرده اند عاشق آن شده اند
تاکنون با بسیاری از شرکای خود 
در برنامه های پیلوت NFC همکاری 
کرده است و به بیش از 90 درصد 
رضایت مشتری رسیده اند؛ بنابراین 
مهم ترین چالش موسسه های 
مالی افزایش آگاهـی مردم در 
خصوص امنیت این سیستم است. 
پرداخت از طریق NFC به اندازه 
پرداخـت از طریق کارت بانکی 
پالستیکی امن است؛ بنابراین 
اگر گوشی فرد گم شده یا به سرقت 
برود، وی می تواند با بانک یا اپراتور 
گوشی خود تماس گرفته و خیلی 
به سرعت گوشی را مسدود کند.

     نه این طور نیست و 
این فرآینـد به نوع 
توافقنامه کسب وکاری 
میان طرفین بستگی دارد ولی 
روال معمول مشابه با سناریوی 
زیر است: برای مثال اگر گوشی 
 NFC شما که دارای اپلیکیشن
است مفقودشده یا به سرقت برود، 
شما باید با اپراتور گوشی خود 
تماس گرفته تا آن ها از راه دور 
اپلیکیشن ها را مسدود ساخته 
و به تمام ارائه دهندگان خدمات 
اطالع دهند تا آن ها هم اقدامات 
الزم را انجام دهند که شامل مسدود 
کردن اپلیکیشن می باشد تا از 
تراکنش های غیرمجاز جلوگیری 
شود. شما مجبور نخواهید بود 
به تمام ارائه دهندگان خدمات 

یک به یک زنگ بزنید.
سپس اپراتور شبکه یک سیم کارت 
جدید را برای شما صادر می کند 
که دارای تمامی خدماتی است که 
روی سیم کارت قبلی شما قرار 

داشت.
 همچنین مشتریان می توانند به 
بانک ها یا دیگر ارائه دهندگان خدمات 
تماس بگیرند که در این حالت 
این نهادها به اپراتور شبکه اطالع 
خواهند داد و سرقت را گزارش 

می دهند.

     سخت است که تصور 
کرد ده سال دیگر بازار 

چگونه خواهد بود. 
پرداخت از طریق موبایل برای 
تراکنش های باارزش کم طراحی شده 
است و به عنوان جایگزینی برای 
پول نقد می باشد که هنوز هم 80 
درصد تراکنش ها از طریق آن انجام 

می شوند.

e - b a n k i n g

بانکداری الکترونیکــی

i n F o @ d F e . i r



M o n t h l y  M a g a z i n e F e b r u a r y
2 0 1 5

اول شمـــاره  اول      ســــال  اسفند مــــاه 1393         

 در دسترس نبودن NFC خیلی هم امن نیست
 NFC دستگاه های

 یک گوشی   همه جا
قابل استفاده نیست

این راهکار هیچ وقت 
عمومی نخواهد شد

    پرداخت از طریق NFC به اندازه 
پرداخـت از طریـق کارت بانکی 
پالستیکی امن است. پرداخت سیار 
NFC از مکانیزم های امنیتی منطقی و فیزیکی 
مورداسـتفاده در کارت های بدون مخاطب 
اسـتفاده کرده و به منظور تطابـق با الزامات 
فعال سازی پس از صدور یک اپلیکیشن پرداخت 
NFC، الیه های امنیتی بیشتری را اضافه کرده 
است. این الیه های امنیتی جدید توسط طرح های 

پرداخت شبکه ای عمده مهیا شده اند.
اپلیکیشن های پرداخت نیازمند تصدیقی هستند 
که از جانب ویزا یا مستر کارت صادرشده باشد. 
این اپلیکیشن های پرداخت دانلود شده و روی 
المان های امنی مانند سیم کارت ها نصب می شوند 
که باید ازنظر مالک های متداولی تأیید شوند 
)درست مانند کارت های بانکی(. فرآیند پس 
از صدور )شامل مکانیزم های امنیتی( نصب و 
راه اندازی اپلیکیشن های پرداخت از طریق 
TSM در یک المـان امن NFC روی پلتفرم 
جهانی استانداردسازی شده است و بنابراین 
در سیستم بانکداری جهانی مورد تأیید هست. 
 )TSM( درنهایت مدیران قابل اعتماد سرویس ها
که مسئول مدیریت اپلیکیشن های پرداخت 
از راه دور هستند، روی دیتاسنترهای امنی 
میزبانی شـده که آن ها هم باید مـورد تأیید 

نهادهای خدمات مالی قرار گیرند. 

بخشی از مسئله »اول     
مرغ بود یا تخم مرغ« 
بـا همه گیـر شـدن 
دستگاه های NFC حل شده است. 
 NFC POS حال به پایانه های
نیاز داریم تا پرداخت های سیار 
به صورت پایستار برقرار شوند، 
امری که برای بسیاری از بازیگردانان 
NFC محرک پولی اصلی می باشد. 
همچنین الزم است که مجموعه 
 NFC بزرگی از خدمات جذاب
به مشتریان عرضه شود، قبل از 
اینکه عموم مردم استفاده از این 

فناوری را آغاز کنند.

پیاده سازی پایانه های     
POS شروع شده است 
و محرک آن جمع شدن 
کارت های بدون مخاطب توسط 
برخی از بانک های معتبر می باشد. 
 NFC فراگیر شدن دستگاه های
باعث افزایش پیاده سازی آن خواهد 
شد، زیرا که این امر ارزش ارائه شده 

به تجار را افزایش خواهد داد.
آن ها NFC را نه تنها ابزاری برای 
پرداخت، بلکه روشی برای برقراری 
ارتباط با مشتریان خود می بینند.

این یک امر عادی است     
که ورود یک فناوری 
جدید به بـازار طول 
بکشد زیرا باید بین ذی نفعان در 
مورد استانداردهای مربوطه توافق 
حاصل شود و فناوری ها بر این 

اساس توسعه یابند. 
 NFC به عالوه، پیاده سازی خدمات
نیازمند ایجاد یک اکوسیستم محلی 
و مدل های کسب وکاری است که 
شامل بازیگردانان زیادی ازجمله 
بانک ها، شرکت های حمل ونقل، 
اپراتورهای مخابراتی، خرده فروش ها، 
تجار، تولیدکنندگان محصوالت 

الکترونیکی و غیره می باشد.
برای این بازیگردانان زمان بر بود 
تا سازمان دهی شوند و همگی 
آغازگر پیاده سازی دستگاه های 
NFC و پایانه های نقطه فروش 

)POS( شوند.
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تئوری 
»نزدیک بینی 

بازاریابی« 
بیان کننده این 
است که باید 
به بسیاری از 
فعالیت های 

خود نگاه 
کلی تری داشته 

باشیم و نباید 
ریزبینانه و با 

جزییات به 
آن ها نگریست

     مدیرعامل سـی تی 
بانک کـــه یکــی از 
غول های ایـن حوزه به 
شـمار می رود، به تازگـی در جایی 
گفت کـه مـا درواقع یک شـرکت 
آی تـی هسـتیم کـه گواهینامـه 
بانکداری نیز داریم! ازنظر شما این 
سـخن بـه چـه معناسـت؟ اتفاق 
نوآورانه ای که در حوزه بانکداری در 
ارتبـاط بـا حـوزه آی تـی در حال 
شکل گیری است، چیست و آینده 
آن را در ایـران بـه چـه صـورت 

می بینید؟
مسئله این است که ما در ایران آی تی را به صورت 
یک سیلو )جزیره ای( می بینیم، درحالی که آی تی 
پیش نیاز به وجود آمدن صنایع دیگری شده است 
و درعین حال صنایع سنتی را به شدت تحت تأثیر 

خود قرار داده است. 
به عنوان مثال زمانی که اینترنت پا به عرصه وجود 
گذاشت تأثیر شدید آی تی را بر سایر صنایع داشتیم 
و این در حالی است که امروزه صنایعی بر مبنای 
آی تی و یا مدل های کسب وکار نوینی به وجود 

آمده که از یک وب سایت ساده تغییر شکل داده 
و به عنوان یک مدل کس��ب کار با ساختارهای 

جدید شکل گرفته اند.
به نکته جالبی در مورد سی تی بانک اشاره کردید. 
مطمئناً بدون آی تی ارائه خدمات در حوزه های 
مختلف ازجمله خدمات در حوزه های مختلف 

بانکی متوقف خواهد شد. 
تئوری معروفی که در مارکتینگ مطرح می شود، 
تئوری »نزدیک بینی بازاریابی« است. این تئوری 
بیان کننده این است که باید به بسیاری از فعالیت های 
خود نگاه کلی تری داشته باشیم و نباید ریزبینانه و با 
جزییات به آن ها نگریست؛ چراکه نگاه نزدیک بینانه 
ممکن است سبب کوچک و سبک شمردن آن 
فعالیت شود. به عنوان مثال در صنعت ساختمان 
کسی که در کار خریدوفروش امالک است، اگر 
نزدیک بینی بازاریابی را نداشته باشد، عنوان نمی کند 
که من دالل ملک هستم بلکه می گوید من در 

صنعت ساختمان فعال هستم.
حال اگر یک بانک فقط بان��ک بودن خود را در 
نظر داشته باشد فقط سرمایه گذاری و گردش 
مالی را از فعالیت های خود خواهد دانست و این 
در حالی است که اگر نگاه کلی تری داشته باشد، 

بایستی حتی فعالیت در صنعت ارتباطات و فناوری 
اطالعات را بخشی از فعالیت های خود در حوزه 

بانکداری تلقی کند.
دلیل این که جایی مانند سی تی بانک خود را در 
حوزه دیگری غیر از بانکداری می بینند این است 
که به آی تی به عنوان ابزار نگاه نمی کنند بلکه آن 
را به عنوان یک صنعت بزرگ تر دانسته و حتی 
بانکداری را ذیل صنعت فناوری اطالعات می داند 
و مدل کسب وکار جدید برای خود لحاظ می کند.

چند سالی است که بحث هایی همچون بیگ دیتا و 
داده کاوی یا آنالتیک ها مطرح شده است. هم اکنون با 
استفاده از دیتاهایی که توسط مشتری تولید می شود 
می توان سالیق و رفتارهای او را پیش بینی کرد. 
بیگ دیتا و داده کاوی امروزه در بسیاری از صنایع 
مطرح شده اند و در صنعت بانکداری نیز بسیار مهم 
هستند؛ مثالی را خدمتتان عنوان می کنم: تصور 
کنید فردی به وب سایت یک بانک مراجعه و شروع 

به بررسی قسمت وام می کند. 
منوهای مربوط به مبالغ وام ها، اقساط و یک فرم را 
پر می کند و مثاًل به بخش شرایط دیرکرد اقساط 
نیز مراجعه می کند. از همه این ها به عنوان پایه ای 
می توان استفاده کرد و پی برد که این فرد احتماالً 

مدیریت نوآوری در بانکداری نوین
امروزه با توجه به رویکرد رقابتی، بانک ها باید به سمتی حرکت کنند که نسبت به خدمات سنتی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد 
کرده و تقاضای مشتریان را در برآورده کردن نیازهای متنوع و جدیدشان پاسخ گو باشند. دراین بین به کارگیری سیاست های 
افزایش کیفیت خدمات و ایجاد نوآوری و خالقیت در ارائه خدمات نیازمند توجه ش�ایانی در سطح مدیران است. واقعیت این 
است که هیچ بانکی بدون ارائه خدمات نوین و خالقانه نمی تواند رش�د پایدار و مطلوبی داشته باشد و در جذب و جلب رضایت 

مشتریان ناکام می ماند. 
برای بحث بیشتر پیرامون این مسائل و بررسی جوانب گوناگون آن، گفتگویی داشتیم با عطااهلل همایون، پژوهشگر مدیریت 
در مرکز تحقیقات مدیریت ماجالن در کشور فرانسه و مدرس دانشگاه که ازجمله تخصص های وی موضوع نوآوری و مدیریت 
تغییرات در س�ازمان است. در این گفتگو تالش می ش�ود که با توجه به اهمیت توس�عه خدمات بانکی نوین، جذب مشتریان 
جدید و جلب رضایت آن ها، چگونگی ایجاد تغییرات نوآورانه و اساس�اً توان اجرای این گونه تغییرات در سیستم بانکی کشور 

موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.

گفتگوی  با  دکتر عطا ا          هلل همایون

e - b a n k i n g

بانکداری الکترونیکــی
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بیگ دیتا و 
آنالتیک ها 

مواردی هستند 
که متأسفانه 

هنوز در 
کشورمان به 
آن پرداخته 

نمی شود

درخواست چه مبالغی از تسهیالت را خواهد داشت 
و توان پرداخت چه میزان اقساط را خواهد داشت 
و حتی ریسک احتمال پرداخت نشدن به موقع 

اقساط هم مشخص می شود. 
دقت کنید که این اطالع��ات از طریق تحلیل 
فعالیت های این ف��رد روی پورتال بانک انجام 
می شود و هنوز بدون مراجعه فرد به بانک این 
اطالعات به دست آمده و طی مراجعه حضوری فرد، 
بانک اطالعات مناسبی را برای ارائه خدمات مناسب 
به این مشتری در اختیار دارد؛ بنابراین بیگ دیتا 
و آنالتیک ها مواردی هستند که متأسفانه هنوز 

در کشورمان به آن پرداخته نمی شود. 
نه تنها در صنعت بانکداری بلکه در دیگر صنایع که 
بسیار کاربرد دارند مثل خرده فروشی، فروشگاه های 
زنجیره ای، مراکز تماس مشتری در هر کسب وکار 
هنوز دیده نمی شود و صاحبان کسب وکار آگاهی 
نسبت به استفاده از این دیتاها ندارند. دیتاهایی 
که منجر به نوع جدیدی از مدل های کسب وکار 

خواهد شد.

  پس به نطر می آید که بد نیسـت 
ابتـدا تعریفـی از نوآوری داشـته 

باشیم.
برای نوآوری تعاریف مختلفی وجود دارد مانند 
خیلی از مفاهیم مدیریت که تعاریف استانداردی 
برای آن ها نمی توان داشت؛ اما به طورکلی نوآوری 
پس از خالقیت به وجود خواهد آمد. وقتی یک ایده 
به ذهن شما می رسد، درواقع قسمت خالقیت مغز 
شما تحریک شده و این همان پیش نیاز خالقیت 
است. حال این ایده می تواند در مورد تولید یک 
محصول جدید باشد یا نحوه انجام دادن متفاوت 

کار در حوزه کسب وکار شما و... . 
پس پیدایش ایده مرحله اول است. درواقع شرط 
الزم است اما کافی نیست. ممکن است ایده های 
بسیار خوبی به ذهن مدیران و کارکنان یک سازمان 
برسد اما مهم قابل اجرا بودن آن است. حال اگر این 
ایده به فاز اجرا رسید و اجرا شد آن زمان می توان 

گفت نوآوری اتفاق افتاده است. 
هر نوآوری هم باید شاخصی برای اندازه گیری 
داشته باشد. و می دانید وقتی شما نتوانید چیزی را 
اندازه گیری کنید هرگز نمی توانید آن را مدیریت 
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اجرایی بسیار کم معروف شوید و درنتیجه محصوالت 
و خدماتتان با قیمت ها پایین به بازار عرضه شوند 
مثل کمپانی IKEA یا شرکتی که تمایزهایی را 
ایجاد کرده مثل نسپرسو شرکت نستله و کارهایی 
متفاوت با محصوالت رقبا انجام می دهد؟ برای 
این تمایزها هزینه بیشتری خواهید پرداخت و 
چون مشتری خواستار این تمایزها و ارائه خدمات 
متفاوت است، حاضر به پرداخت بهای بیشتری 
خواهد بود چون ارزش هایی متفاوت غیر از قیمت 

برای او ایجاد می شود.
این در مواردی است که شما در صحنه رقابتی و 
طبق قوانین رقابت بازی می کنید. حال آنکه نوآوری 
در برخی از موارد باعث ورود شما به صحنه ای 
بدون رقیب می شود. در این موارد شما می خواهید 
نوآوری را خلق کنید و درعین حال اصطالحاً با 
قوانین بازی، بازی نمی کنید و توانسته اید بازی 
را شکل دهید. در اینجا هیچ گونه رقیبی نخواهید 
داشت و می توانید کارهای بزرگ تری را انجام 
دهید که اصطالحاً استراتژی های اقیانوس آبی 

گفته می شود.
یکی دیگر از تغییراتی که باید ایجاد شود تغییر در 
مهارت هاست. در برخی از شرکت ها و سازمان ها 
انتظارات از کارمندان متناسب بامهارت آن ها 
نیست. پس ابتدا باید مهارت کسب شود و بعد به 
سمت تغییرات خواسته شده گام برداشته شود.

اینکه گرایش به دوره های MBA و DBA در ایران 
رو به گسترش است بسیار اتفاق مبارکی است که 
نشان دهنده دید و باور علمی به مدیریت است.

  پس به نظر می رسد که از نوآوری 
می توان بـه تغییـرات رسـید. آیا 
عکس این نیز می تواند اتفاق بیفتد؟

بله از تغییرات نیز می توان به نوآوری رسید. حتماً 
دلیلی برای این تغییر وجود دارد. ممکن است ورود 
یک فناوری جدید و شرایط جامعه و شرایط بازار 
و سلیقه مشتری و ... پیش نیاز این تغییر باشد. 
مطمئناً تغییرات می توانند به سمت آماده کردن 
یک مجموعه به سمت نوآوری شود. اما مسئله 

صاحبان 
کسب وکار 
آگاهی نسبت 
به استفاده 
از این دیتاها 
ندارند. 
دیتاهایی 
که منجر به 
نوع جدیدی 
از مدل های 
کسب وکار 
خواهد شد

کنید که بعضی از این شاخص ها در شرکت های 
خارج از ایران تعداد حق اختراع ثبت شده شرکت ها 
در سال مالی قبلی، میزان باال رفتن سهام شرکت 
پس از معرفی محصول و خدمات جدید و ازاین دست 
است که در ایران متأسفانه رابطه معناداری بین 
سهام شرکت های بورسی و تصمیم گیری نوآورانه 
آن ها وجود ندارد. درصورتی که یکی از مهم ترین 
شاخص های موفقیت آمیز بودن نوآوری، واکنش 
سهام داران شما نسبت به محصوالت و خدمات 
جدیدتان در بازار است که نمونه های زیادی از این 
مقوله در کمپانی هایی مثل اپل، گوگل یا بانک های 
مختلف بین المللی پس از اعالن نوآوری های جدید 

در بازار شکل گرفته است.
حال این بحث پیش خواهد آمد که اگر بخواهیم 
نوآوری داشته باشیم آیا باید چیزی را در سازمان 
تغییر دهیم؟ مطمئناً بله. با ساختارها و استراتژی ها 
و منابع انسانی و مهارت های قدیمی هرگز نخواهیم 
توانست نوآوری داشته باشیم. پس درنتیجه نوآوری 

سبب تغییر خواهد شد.

   اساسـًا چه چیزهایی باید تغییر 
کنند؟

در رابطه با این مقوله در علم مدیریت بحث بسیار 
است. ساختار شرکت اولین موردی است که باید 
به دنبال یک نوآوری تغییر پیدا کند. ش��ما هر 
میزان هم که نوآور باشید و استراتژی های خوبی 
داشته باشید اما اگر ساختار سازمان شما نادرست 
باشد، مانعی برای روبه جلو رفتن و نوآور بودن 

شما خواهد بود.
ساختار اکثر شرکت ها و سازمان های ما در ایران 
اکثراً به صورت سلسله مراتبی است. البته در دنیا نیز 
در بسیاری موارد چنین است؛ چراکه سلسله مراتب 
الزمه بسیاری از صنایع ازجمله صنایع نظامی و 
بانکی و... است. اما در برخی از صنایع نمی توان از 
ساختار سلسله مراتبی استفاده کرد؛ ازجمله آی تی، 
چون این صنعت مدام دچار تغییرات می شود و 
این تغییرات باید در ساختارها نیز اعمال شوند.

تغییر دیگری که پس از تغییر در ساختار انجام 
می شود، تغییر در استراتژی است. متأسفانه در 
بسیاری از موارد می بینیم که استراتژی وجود ندارد 
و یا تعریف واحدی از آن در سازمان موجود نیست. 
حال استراتژی چیست؟ تعاریف گوناگونی هم 
برای استراتژی وجود دارد اما به طورکلی طبق نظر 
پروفسور پورتر که در حال حاضر روی استراتژی های 
کشورها برای توسعه بین المللی تمرکز کرده است، 
جایگاه رقابتی یک شرکت در صنعت مربوطه اش 

را استراتژی آن شرکت می دانند.
به طور مثال آیا می خواهید شرکتی به با هزینه های 
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این است که مسیر حرکت از خالقیت و نوآوری 
به سمت تغییرات بهتر و کم ریسک تر است.

اگر به بازار کار، آگاه باشید و متوجه اتفاقات اطراف 
باشید صد درصد به سمت تغییرات پیش خواهید 
رفت. اگر استراتژی داشته باشید و تغییراتی را در 
برخی از زمینه ها ایجاد کنید به سمت نوآوری نیز 
پیش خواهید رفت. ولی اگر کمپانی خوب تغییرات 
محیطی را رصد نکند، ممکن است زمانی به فکر 
بیفتد که بسیار دیر شده و کار از کار گذشته و 
شرکت راه حلی جز اعالم ورشکستگی ندارد. اتفاقی 
که برای کمپانی هایی مثل کداک و نوکیا-موبایل 
افتاد که یکی اعالم ورشکستگی و دیگر واحد تولید 

موبایلش رو واگذار کرد.

   بـا توجـه بـه تعریـف شـما از 
نـوآوری، برخـالف نـام جذابی که 
دارد، زمانی که به فاز اجرا می رسد 
اتفاقـات بزرگی ازجملـه تغییر در 
ساختار، استراتژی و نیروی انسانی 

و مهارت هـا را به همـراه دارد. این 
فرایند در ظاهر ممکن است ساده به 
نظر آید اما فرآیند گسترده ای است. 
این کار در سازمان به چه صورت طی 

خواهد شد؟
باید تیمی وجود داشته باشد که همواره بازار را 
رصد کند. منظور از رصد بازار تنها بررسی سلیقه 
مشتری نیست، بلکه باید تمام اتفاقاتی که در آن 

حوزه در حال شکل گیری است را پایش کند.
آگاهی از اتفاقاتی که دوروبر یک شرکت می افتد 
خیلی مهم است حتی اگر قادر به انجام آنی آن ها 
نباشید ولی باید روندهای حوزه خودتان را بدانید. 
به عنوان مثال کسی که در حوزه آی تی مشغول به 
فعالیت است حداقل باید بداند داده کاوی چیست، 
حال ممکن است در حال حاضر نتواند آن ها را 
در شرکت اجرا کند ولی باید بداند روند فناوری 
به چه سمت است. بعد از رصد تمام اتفاقات در 
حال شکل گیری و پایش این اطالعات، یکسری 
اطالعات به دست خواهند آمد و مدیران را آماده 

تصمیم گیری می کند. 
داشتن استراتژی بس��یار مهم است و اگر شما 
استراتژی نداشته باشید دچار سندرم تردمیل 
می شود که فکر می کنید روبه جلو حرکت می کنید 
ولی درواقع عقب گرد کرده اید. اتفاقی که برای 
صنعت ژاپن افتاد که درزمینه اثربخشی عملیاتی 
فوق العاده بودند ولی به خاطر نداشتن استراتژی 

در حال حاضر در صنایعی دچار مشکل شدند.
بسیاری از شرکت ها استراتژی ندارند به همین 
دلیل کوتاه مدت فکر می کنند؛ اما اگر استراتژی 
مشخصی داشته باشند به صورت بلندمدت فکر 
خواهند کرد و موفقیت بیشتری خواهند داشت. 
به عالوه خیلی از ما به اشتباه فکر می کنیم مثالً باید 
به همه بازار میلیونی مشتریان سرویس دهیم، یا 
اصطالحاً بازار هدف خاصی را دنبال نمی کنیم 
که این در تضاد با اصل و اس��اس استراتژی در 
علم مدیریت است؛ با داشتن استراتژی درست 
و مناسب به هرحال یکسری از بازارها را از دست 

خواهیم داد. 
بازارهایی که از ابتدا به عنوان مشتریان هدف ما 

انتخاب نشده اند.
باید به این نکته توجه داشت که این نوآوری باید 
بر اساس و هم راستا با استراتژی تعریف شود و 
بالعکس. بنابراین در صورت هم راستا نبودن این 
دو امر نمی توان نوآوری را به اجبار وارد سیستم 
کرد. پس اولین قدم داشتن استراتژی مشخص و 
بعد پیاده کردن آن است. بسیاری معتقدند روش 
پیاده کردن استراتژی توسط مفاهیم مدیریت پروژه 
و پروگرام در غالب طرح ها و پروژه های مختلف 

مدیریت اجرایی می شود که طی آن پروژه های 
مختلفی را تقسیم می کنند، امور خاصی را به افراد 
خاصی واگذار می کنند و در یک پروسه یک یا 
دوساله پروژه را به انجام می رسانند و استراتژی 
را پیاده می کنند و این ممکن است به تغییر در 
مدل کسب وکار شما ختم شود. در اینجاست که 
خدمتتان در ابتدای عرایضم عنوان کردم ساختار 
اکثر شرکت های ایرانی سلسله مراتبی است و به 
همین دلیل برای چابکی بیشتر شرکت های باید 
به سمت ساختارهای پروژه ای گام بردارند و یکی 
از مفاهیمی که این چندساله مطرح شده، این 
است که آیا تغییر مدل های کسب وکار موفقیت 
را تضمین می کند؟ پاسخ خیر است. شما ابتدا 
باید استراتژی هایتان را تغییر دهید و پیاده کنید و 
سپس مدل کسب وکارتان را تغییر داده و اجرا کنید.

حال این مفهوم جدید دیگری که این چند سال 
در علم مدیریت در خارج از ایران مطرح ش��ده 
مفهوم ارزش است که این نوآوری چه ارزشی را 
به مشتری منتقل می کند؟ ارزش های شما در 
این مدل کسب وکار جدید چیست؟ آیا محصول 

جدید شما یک ارزش را خلق می کند؟
مشتریان برندهای کسب وکار در تمام حوزه های 
صنعتی عموماً محصوالت نوآورانه دوست دارند، 
به عنوان مثال مردم در سال 2010 نمی دانستند 
آی پد چیست ولی پس از ارائه، آن را خریداری کردند. 
مثاًل من به تازگی از بزرگ ترین نمایشگاه اتومبیل 
جهان به نام اتو موندیال در پاریس بازدید کردم. 
یکی از شرکت هایی که در صنعت اتومبیل نوآوری 
بسیار مهم انجام داده است کمپانی آمریکایی تسال 
است که توسط یک کارآفرین معروف به نام ایالن 
ماسک تأسیس شده و تولیدکننده خودروهای برقی 
در جهان است. در این نمایشگاه چیزی که برای 
بنده جالب بود میزان استقبال بازدیدکنندگان از 
غرفه این کمپانی بود که شما مشاهده می کردید 
مردم به جای بازدید از غرفه های مازراتی، فراری 
یا بنز، شیفته محصول جدید این شرکت یعنی 
مدل S بودند که این به نوبه خود جالب توجه بود. 
اساساً هر محصول جدیدی جذاب است؛ بنابراین 

می توان گفت نوآوری ارزش را خلق می کند.
مسئله بعدی برند است. اگر یک برند معروف، 
محصولی را ارائه دهد مردم به خاطر نام برند آن را 
تهیه می کنند؛ پس می توان گفت برند هم ارزش 
خلق می کند. یا ممکن است یک محصول هزینه 
مشتری را کاهش دهد و یا این که ریسک را کاهش 
دهد و این ها نمونه ای از ارزش آفرینی است؛ اما 

موفقیت را تضمین نمی کند. 
درواقع مدیریت هرگز چیزی را تضمین نخواهد 
کرد اما سعی می کند احتمال ریسک را کاهش 

در ایران 
متأسفانه رابطه 

معناداری 
بین سهام 

شرکت های 
بورسی و 

تصمیم گیری 
نوآورانه آن ها 

وجود ندارد
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دهد و مدیر خوب مدیری است که با مباحث علمی 
روز مدیریت آشنایی داشته باشد و سعی کند 
از مشاورین و خبرگان صنعت در آن کسب وکار 

استفاده کند.

  با توجه به این که ما برای نوآوری 
به یک سـاختار نیاز داریم و اعمال 
کردن آن را در یک سازمان به صورت 
یک پروژه می بینیـم، خود نوآوری 
چگونه اتفاق خواهـد افتاد؟ به نظر 
می رسد یکسری مکانیزم هایی هم 
باید داشته باشـیم که تولیدکننده 

نوآوری باشند.
بله درست است. مهم ترین شاخص و پیش نیاز 
نوآوری، داشتن نیروهای خالق است. نوآوری بدون 
افراد خالق نمی تواند شکل بگیرد. طبق صحبت های 
قبل، پیش نیاز نوآوری خالقیت است و خالقیت 
نیز توسط افراد خالق در سازمان ایجاد می شود. 
طرز تفکر خالقانه چیزی است که باید در شرکت ها به 
وجود آید که از دو طریق می توان به آن دست یافت: 
یکی جذب افراد خالق است و دیگری ایجاد خالقیت 

در محیط سازمان یا فرهنگ خالقانه است.
بسیاری از شرکت های مش��هور مانند گوگل و 
مایکروسافت و اپل از ابتدا افراد خالق دانشگاه های 
دنیا را جذب می کنند و بعد روی آن ها دوره های 

توسعه خالقیت را پیاده می کنند و وقتشان را 
صرف خالق ساختن پرسنل از بنیاد نمی کنند. 
به خاطر همین مسئله است که شما می بینید 
شرکتی مثل گوگل اکثر قریب به اتفاق کارکنانش 
از دانشگاه استنفورد امریکاست که البته به وفاداری 
مؤسسان شرکت به این دانشگاه هم برمی گردد 
)چون خودشان مدتی در این دانشگاه بوده اند(.

گاهی محیط شرکت به افراد این اجازه را نمی دهد 
که خالقیت خود را نشان دهند. 

محیط باید طوری باشد که افراد خالق بتوانند 
به راحتی در مورد ایده هایشان صحبت و محصوالت 
جدیدی خلق کنند و مهم ت��ر از همه عالوه بر 
امکانات الزم و کافی، از سوی مدیریت شرکت 
حمایت شوند که این در موفقیت تأثیر چشم گیری 

خواهد داشت.
یکی دیگر از موارد، وجود اکوسیستم نوآوری است. 
درواقع سؤالی که باید از خود بپرسیم این است 
که آیا تمام بسترهای الزم برای محصول نوآور 

شما در بازار موردنظر شما آماده است یا خیر. 
به عنوان مثال اپل ساعت هوشمند خود را حاال 
به بازار عرضه می کند چون بسترهای فناوری و 
سایر موارد برای پذیرش آن آماده است؛ اینترنت 
فوق العاده ارزان شده است و امکان استفاده از این 
اپلیکیشن ها برای همه و در همه جا فراهم شده، 
پس این اکوسیستم آماده است. درحالی که گاهی 

یک نوآوری ارائه می ش��ود که خالقانه است اما 
اکوسیستم نوآوری برای پذیرش آن آماده نیست 

و منجر به شکست می شود.
می توان گفت ایران در صنعت آی تی به میزان 
زیادی آماده نوآوری اس��ت و اکوسیستم برای 
مدل های کسب وکار روی پلتفرم وبی آماده است. 
درست است که هزینه اینترنت نسبت به سایر 
کشورها هنوز گران تر است اما به مراتب پایین تر 
آمده و در حال حاضر ح��دود چندین میلیون 
نفر از اینترنت استفاده می کنند و میزان تبادل 
اطالعات بسیار زیاد است، بنابراین اکوسیستم 

برای نوآوری آماده است.

  پس دانسـتیم کـه بـرای تولید 
نوآوری یک مکانیسم و برای اجرایی 
کردن آن در سـازمان نیـز به یک 
پروسه نیاز داریم. اکنون به صنعت 
بانکداری نـگاه می کنیـم. صنعت 
بانکداری ما سه سطح داشته است؛ 
سـطح اول در زمانی بـود که برای 
انجام هـر کار بانکی کاماًل وابسـته 
به کارمنـدان بانک بودیم، سـطح 
باالتر آن وابسـتگی به شعبه بود و 
پس ازآن بـا آماده سـازی و اجرای 
سیسـتم یکپارچه بانکـی فقط به 

باید به این نکته 
توجه داشت 
که این نوآوری 
باید بر اساس 
و هم راستا 
با استراتژی 
تعریف شود 
و بالعکس. در 
صورت هم راستا 
نبودن این دو 
امر نمی توان 
نوآوری را 
به اجبار وارد 
سیستم کرد
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بانک وابسته بودیم، مستقل از اینکه 
در کدام شعبه هستیم. نسل بعدی 
نوآوری بانکـی متفاوت تر اسـت. 
همان طوری که شـما اشاره کردید 
به اکوسیسـتم نوآوری نیاز داریم. 
این اکوسیستم هم اکنون چقدر در 
صنعت بانکداری ما دیده می شود؟ 
بسیاری معتقدند که اگر تابلوی هر 
بانک را برداریم و داخل بانک شویم 
تقریبًا تفاوت چندانی ندارد که در 
کدام بانـک هسـتید؛ چراکه تمام 
سرویس هایی که دریافت می کنید 
یکسان و مشابه است و چنانچه این 
اکوسیستم فعلی با تقاضای شدید 
اسـتفاده از سـرویس های جدیـد 
مواجه شود، این نرخ نفوذ اینترنت 
45-44 درصدی و یک جمعیت 40تا 
50 میلیون نفری، فشار شدیدی بر 
بانک وارد می آورد؛ اما نظام بانکی 
ما به هیچ وجه آماده نیست. چگونه 
می توان ایـن شـرایط را مدیریت 

کرد؟
در ایران جنبه فناورانه مربوط به اینترنت بانکینگ 
آماده شد و حتی در مقایس��ه با اروپا در برخی 
ابعاد پیشرفت بسیار خوبی داشته ایم و در برخی 

شاخص ها به سمت جلو حرکت کرده ایم. حال 
باید دید این پیشرفت به چه میزان کارایی داشته 

و منطبق با نیاز جامعه بوده است. 
مدل های کسب وکار جدید که در تمام دنیا در حال 
استفاده است به سمت ارتباطی که افراد با مشتری 
برقرار می کنند رفته است؛ بنابراین مشتریان بر 
مبنای کار خود فقط با شخص خاصی در بانک 
ارتباط برقرار می کنند. حال سؤال این است که 

آیا این اکوسیستم در ایران آماده است؟
بله. این اتفاق در ایران در حال شکل گیری است و 
اکوسیستم آماده است. بحث هایی که در مارکتینگ 
و سایر حوزه های مدیریت بوده درنهایت اثرات 

خود را می گذارند. 
پس ازآن نیاز به بخش بندی بازار است و این منجر 
به ایجاد مدل های کسب وکار جدید خواهد شد. 
برخی از صنایع مدام در حال نوآوری هستند، 
همانند آی تی که رقابت زیادی در آن وجود دارد. 
این صنعت حکم می کند که شما برای بقا مدام 
نوآوری داشته باشید ولی در برخی صنایع دیگر 
مانند بانکداری روند نوآوری ها در آن ها کم است 
و ماهیت آن به گونه ای است که نمی توان همیشه 
از آن ها انتظار نوآوری داشت مگر در ارائه خدمات 
متمایز برای بازارهای هدف متفاوت. هم اکنون 
جدیدترین نوآوری در بانکداری ایران نحوه فرآیند 
ارتباط بیشتر و صمیمانه تر با مشتری است و باید 

تأکید کرد که ماهیت صنعت بانکداری قابل مقایسه 
با صنعت آی تی و نوآوری های آن نیست بلکه 
 بیش��تر نوآوری در آن مربوط به نحوه خدمات 

است.
  در اینجـا دو اسـتراتژی بـرای 
نوآوری در یک سازمان بزرگ وجود 
دارد؛ یکـی این کـه یک سـازمان 
نوآورانـه را در درون خـود ایجـاد 
کند یا از افراد خالق اسـتفاده کند؛ 

کدام یک کاراتر است؟
بخشی از این بحث به کارآفرینی مربوط می شود 
که باید امکاناتی در این زمینه فراهم ش��ود؛ اما 
در کل هر دو صورت می تواند انجام شود. وقتی 
شرکت بزرگی یک استارتاپ را خریداری می کند، 
می توان حدس زد که یکی از دالیل آن واردکردن 
یک نوآوری جدید و یا طرح خالقانه جدید در 
کمپانی بزرگ است که فعالیتی استراتژیک برای 

آن شرکت محسوب می شود. 
حال ممکن است این سؤال در ذهن شکل می گیرد 
که آیا شرکتی که استارتاپ ها را خریداری می کند 
خودش خالق نیست؟  در این رابطه باید به این نکته 
توجه داشت که یکی از دالیل خرید یک استارتاپ ها 
برای دسترسی به حق امتیاز است؛ چراکه ثبت یک 
امتیاز نیازمند پروسه ای طوالنی مدت و با هزینه 
زیادی است، بنابراین در این راستا یک شرکت بزرگ 
پیشنهاد خرید یک شرکت کوچک تر را می دهد 
تا بدنه نوآوری را قوی تر کرده و بتواند بازارهای 
بهتری را به خود جذب کند و درعین حال بقای 
خود را تضمین کند. دراین بین شرکت کوچک تر 
نیز سود خواهد برد که یکی از این سودها دسترسی 

به بازار شرکت بزرگ تر است.

  از نـگاه دیگـر، چگونـه می توان 
خالقیت را در افراد سـازمان ایجاد 

کرد؟
تا چند سال پیش اعتقاد بر این بود که خالقیت 
ذاتی است اما امروزه عکس این قضیه ثابت شده 
است. درصد زیادی از خالقیت اکتسابی است 
البته مس��ائل ژنتیک نیز در بروز خالقیت های 

فردی نقش دارد.
ولی اگر خالقیت تماماً ذاتی بود، آموزش در این 
زمینه معنا نداشت، اما می توان با فراهم آوردن 
متغیرهای مختلف ازجمله بازی های خالقانه و 
ایجاد شرایط خالقانه در محیط، سبب شکل گیری 
خالقیت در افراد شد. اگر به سؤال قبل برگردیم، 
درنهایت می توان گفت که شرکت های بزرگ 
استارتاپ ها را خریداری می کنند تا روح تازگی 

و خالقیت را در خود بیافرینند.

مهم ترین 
شاخص و 
پیش نیاز 

نوآوری، داشتن 
نیروهای خالق 
است. نوآوری 

بدون افراد 
خالق نمی تواند 

شکل بگیرد
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بیایید با واقعیت روبرو شویم، نوآوری     
از آن دسته ویژگی هایی نیست که 
به بانکداری نسبت داده می شود.

می توان گفت که آخرین نوآوری در بانکداری، 
دستگاه ATM بود که نخستین درسال 19۶9 

در ایاالت متحده معرفی شد.
بسیاری از اپلیکیشن های بانکی هنوز کاستی های 
زیادی دارند و چک ها زمان زیادی می برند تا پردازش 
شوند، درحالی که از جنبه ی پرداخت ها و وام ها، 
رقبای غیر بانکی مانند PayPal و فروشگاه های 

وال مارت در حال بلعیدن بازار هستند.
بانکداری تجاری - من در مورد طیف وس��یع 
بانکداری س��رمایه گذاری حرف نمی زنم - به 

دالیل خوبی محافظه کار هستند.
بانک ها سال های متمادی است که به عنوان یک 
جای امن برای پول مردم و همچنین منبع بزرگی 
برای تأمین سرمایه ی اقتصادی شناخته شده اند، 
و این جایگاه اجتماعی ب��ه قانون گذاری های 
س��نگینی برای حفاظت از این سیستم منجر 

شده است. 
آن استخوان محافظه کار که در بدن هر بانکدار 
تجاری قرار دارد، به یک بی تمایلی نس��بت به 
خرج ه��ای غیرضروری در فن��اوری، یا اتالف 
س��رمایه گذاری های س��هامداران، به عالوه ی 
بدبینی نسبت به محصوالت جدید منجر شده است.

ولی فناوری در جذب مشتری و حفظ آن ها نقش 
مهمی دارد. مدیران و گروه های مدیریتی نباید 
عقب بنشینند و نظاره گر این باشند که فناوری ها 
باعث می شوند مشتریانش��ان به جاهای دیگر 

بروند و سهم آنان را بدزدند. 
در عصری که مشتریان با اپلیکیشن های بانکداری 
سیار احساس راحتی بیشتری می کنند و ترجیح 
می دهند برای پرداخت قسط ماشین یا خانه های 
خود از خدمات آنالین استفاده کنند، بانک شما 

باید به روندها اهمیت نشان دهد.
اگر فکر می کنید روش ه��ای قدیمی بهترین 
روش هستند، ممکن است مشتریان خود را از 
دس��ت دهید. آیا فکر می کنید افراد زیر چهل 
سال برای پیدا کردن خانه های رهن به بنگاه های 
معامالت ملکی مراجعه می کنند؟ یا در عوض 

از Yelp، Angie’s List یا فیس بوک استفاده 
می کنند؟ برخی از بانکدارها از ترس خود برای 
من گفته اند و اینکه ممکن است به زودی بانک ها 

بدون استفاده و نامرتبط شود.
واضح است که هیئت مدیره ی بانک ها الزم است 
استراتژی های خود در رابطه با فناوری را تعریف 

و تدوین کنند.
الزم نیست اولین کسی باشید که از یک فناوری 
مشخص استفاده می کند. بزرگ ترین بانک ها از 
فناوری برای بهبود خدمات به مشتریان استفاده 
می کنند، مانند پرداخت های فردبه فرد و گفتگوی 
آنالین، ولی قطعاً بانک های کوچک تر هم از این 

فناوری ها سود خواهند برد. 
بانک هایی که سرمایه های آن ها زیر 50 میلیارد 
دالر است کوپن هایی را برای بانکداری موبایل، 
پرداخت از طریق عکس، و ابزارهای مدیریت 
مالی ش��خصی را مهیا می کنن��د. به عقیده ی 
کوری بوث از گروه مشاورین بوستون »اگر شما 
یک بانک عمومی هستید، خیلی غیرمحتمل 
خواهد بود که یک پلتفرم پیش��گام در سطح 

جهانی داشته باشید.
شما منابع را در اختیار ندارید. شاید بخواهید 
پایاپای با Jones یا ه��ر چیزی که Fiserv به 
شما می دهد پیش بروید. الزم است که در مورد 

موقعیت خود تصمیم بگیرید.«
همه ی این ها نوشتن یک بخش درباره ی نوآوری 
در بانکداری را به یک وظیفه ی پر چالش مبدل 
کرده است.  ما در تالش بودیم تا راه هایی را نشان 
دهیم که در آن فناوری یا نوآوری در حال تغییر 
دادن قواعد بازی برای بانک ها بوده اند. مخصوصاً 
در زمینه ی جذب مشتری، حفظ آن ها، افزایش 
سهم بازار یا بهبود کارآمدی و سود. ما به دنبال 
نوآوری هایی بودیم، که لزوماً در حوزه ی فناوری 
نبودند، و بهبودهای قابل اندازه گیری مناسبی 

را ایجاد کرده بودند. 
واضح اس��ت که بانکداری سیار در حال تغییر 
نحوه ی سرویس دهی بانک ها می باشد. روزانه 
تراکنش های بیشتری از راه دور صورت می پذیرند 
و ترافیک شعبه ها در حال کمتر و کمتر شدن 

هستند. همه این را می دانند. 

ولی چه اپلیکیشن های بانکداری سیاری هستند 
که باعث شده اند برخی بانک ها ازلحاظ تسهیل 
استفاده و کارآمدی سرآمد باشند؟ برای برخی از 
بانک ها، پرداخت قبض ها از طریق عکس برداری 
موبایل در حال جذب مشتریان جدیدی است.

ابزارهای مدیریت مالی شخصی وعده داده اند 
که درآمدهای حق دستمزد ایجاد کنند. 

چگونه برخی بانک ها با طراحی نوآورانه شعبه ها، 
که منجر به ترکیبی از خود خدمتی و یک سلیقه ی 
شخصی می باشد، به کارآیی و کارآمدی نائل 
شده اند؟ برای مثال، در بانک های اکستراکو، در 
تکزاس، ATM های باقابلیت تصویربرداری حدود 
بیست درصد از 1.2 میلیارد دالر سپرده های 
بانکی را شامل می شود. تحلیل داده ها از دیگر 
نوآوری های بانکی است که بانک ها برای کمپین های 

بازاریابی مؤثرتر از آن استفاده می کنند. 
برای مثال گروه Bancorp رفتار آنالین مشتریان 
خود را ردگیری می کند تا برای آن ها پیام شخصی 
فرستاده و یا زمانی که سیستم به آن ها عالمت 
می دهد، با آن ها تماس بگیرند و از فرصت های 

سودآور استفاده کنند. 
تحلیل داده ها آن قدر پیچیده اس��ت که بانک 
می تواند احتماالت را بر اساس شانس فروش 
یک سرویس اولویت بندی کند و پیام نهایی را 

بر اساس آن تنظیم کند. 
همچنین در بانک های بارکلی، بیومتریک های 
صوتی در حال مدیریت امنیت هستند و ازاین رو 
مشتریان در صف های طوالنی تماس با مرکز 
تماس گیر نخواهند کرد. و مشتریان این روش 

را دوست دارند.
درحالی که ممکن است اکنون چند سال قبل 
از این رویداد باش��د که یک ن��وآوری ارائه ی 
س��رویس های بانکداری را به صورتی انقالبی 
تغییر دهد، مانند کاری که ATM ها در س��ال 
19۶9 انجام دادند، حداقل می توانیم به طرح ها 
و راهکارهای ابتکاری که برای برخی بانک ها 
تجربه ی بانکداری را هم برای خودشان و هم 
برای مشتریان تغییر داده اند نگاهی بیندازیم.

ما امید داش��تیم آن تغییراتی را ببینیم که به 
یک دگرگونی واقعی منجر می شوند.

در بانک های 
بارکلی، 

بیومتریک های 
صوتی در 

حال مدیریت 
امنیت هستند 

و ازاین رو 
مشتریان 

در صف های 
طوالنی تماس 
با مرکز تماس 

گیر نخواهند 
کرد
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آیا ارتباط تصویری جای 
متصدیان بانک را خواهد گرفت؟

بانک ها از فناوری برای شعبه های کارآمدتری که خدمات 
بهتری به مشتریان ارائه می دهند استفاده می کنند 

زمانی که حرف از فناوری به میان می آید، بس�یاری از بانکدارها به سرعت می گویند که می خواهند درزمینه ی 
فناوری پیشگام باش�ند. ولی بانک ها در پیاده س�ازی فناوری های جدید بانکداری در شعبه های خود بسیار 
کند هستند.  درحالی که ممکن است این فناوری پرزرق وبرق هم نباشد، ولی هشداری است برای پایان  یکی 
از مهم ترین اجزای این صنعت، یعنی متصدیان بانک ها.بر اساس گفته های شرکت تحقیقاتی سلنت، 68 
درصد از مشتریان  یک شعبه به آن رجوع کردند، و بیش از یک چهارم آمریکایی ها دسترس پذیر بودن شعبه را 
به عنوان  یکی از مالک های اصلی انتخاب بانک عنوان کردند. ولی ساالنه 5 درصد از ترافیک مراجعه حضوری به 
بانک ها کاهش می یابد. در عصر بانکداری دیجیتال، واضح است که رویکرد بانک ها به شعبه های خود باید تغییر 
کند. برای بسیاری از بانک ها این امر به منز  له ی پیاده سازی و بسط فناوری های سلف سرویس )خودخدمتی( 
است.باب مییرا، مفسر ارشد در سلنت اعتقاد دارد که این صنعت بیش ازپیش به سمت مدل خودخدمتی پیش 
می رود، و کارمندان آن زمانی در دسترس هستند که به آن ها نیاز است.  به عقیده ی کوین تراویس، مدیر یک 
شرکت مش�اوره ی مدیریت بانکی به نام نوانتاس، »زمانی که حرف از فناوری در شبکه ی بانکداری به میان 
می آید، »بزرگ ترین تغییری که در فناوری های شعبه ای مش�اهده کرده ام، ATM هایی هستند که از فناوری 
عکس برداری استفاده می کنند.« برخالف ATM های سنتی، این دستگاه ها تصویر سپرده های مشتریان را ثبت 

کرده و فرآیند بانکداری را برای کارمندان تسریع کرده و رسید تأیید سپرده را برای مشتریان مهیا می کند.

در س��ال 2005، بانک کنبک با   
سرمایه مالی 792 میلیون دالر، 
سومین بانک در ایاالت متحده بود 
که از ATM های تصویربردار بهره برداری کرد. 
به گفته ی اندرو سیلسبی، رئیس بانک، عالوه 
بر چهار شعبه ی سنتی، دو شعبه ی الکترونیکی 
24 ساعته بدون کارمند، ای بانک را قادر ساخت 
تا در حوزه جغرافیایی خود به صورت کارآمدتر 
و مؤثرتری تراکنش های مالی را با 10 درصد 
هزینه های ش��عبه های تمام سرویس خود 
پردازش کند. وی عقیده دارد که ATM های 
تصویربردار آن حدود یک س��وم سپرده های 

بانک را مدیریت می کنند.
باوجود موفقیت های این بانک درزمینه ی مراکز 
بانکداری الکترونیک، درزمینه ی متصدیان 
مجازی، که به مشتریان اجازه می دهد از یک 
مکان جغرافیایی دیگر با کارمندان بانک در 
تعامل باشند، عقب افتاده است. بر اساس تحقیق 
سلنت، تنها 150 بانک در آمریکای شمالی از 
متصدیان مجازی استفاده می کنند، که نسبت 

بسیار کوچکی از صنعت به شما می آید.
به گفته ی مییرا، »فکر می کنم که حدود دو سال 
طول می کشد تا عرضه کنندگان چالش های 
این راهکار را برطرف کنند.« و ممکن است 
متصدیان مجازی برای بس��یاری از بانک ها 

راهکار درست نباشند. 
مگر اینکه بانک بخواهد ساعت های کاری را 
افزایش دهد یا دسترسی جغرافیایی خود را 
وسعت دهد، در غیر این صورت کسی نیاز به 

یک متصدی از راه دور را احساس نمی کند.
بانک کنستوگا، با ۶79 میلیون دالر سرمایه در 
چستر اسپرینگز پنسیلوانیا از متصدیان مجازی 
در دو مکان در فیالدلفیا استفاده می کند. در 
این شعبه ها تراکنش ها کاماًل توسط متصدیان 
مجازی صورت می گیرد، بنابراین استفاده از 

کارمندان در این شعبه ها کمینه است.
به گفته ی لوری آدامسکی، مدیر عملیاتی در 
بانک کنستوگا، »هر چیزی که متصدی سنتی 
قادر به انجام آن بود، در این دستگاه قابل انجام 
دادن است.« عالوه بر سپرده ها و برداشت پول 
از حساب، مشتریان می توانند قسط های خود را 
پرداخت کرده و گواهی سپرده گذاری و چک ها 
را چاپ کنند. به گفته ی مدیر اجرایی کنستوگا، 
فروش در این شعبه ها افزایش یافته است. شعبه ی 
ما در خیابان ولنات در فیالدلفیا، که پیش تر یک 
شعبه ی سنتی بود، اکنون با متصدیان مجازی 
دو تا سه برابر بیشتر از قبل حساب های جدید 
باز می کند و کارمندان شعبه را قادر می سازد 

e - b a n k i n g
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تا خدمات پیچیده ت��ر را مدیریت کنند. الکو 
می گوید که توس��عه ی این مفهوم جدید به 
یک یا دو مکان دیگر، بدون استخدام کارمندان 
جدید باعث افزایش کارایی خواهد شد که بانک 

در جست وجوی آن است.
کریس گانتر، مدیر شرکت معماری کالیسون 
اعتقاد دارد که بانک ها باید به نحوه ی پیاده سازی 
فناوری های خود خدمتی نگاه دقیق تری داشته 
باشند.  توصیه ی او این است که بانک ها فناوری 
را به رابط کاربری شعبه های خود بکشانند. او 
می گوید »فناوری را به نخس��تین گامی که 

مشتری با آن مواجه می شود تبدیل کنید.«
بانک اکستراکو، با سرمایه ی 1.2 میلیارد دالری، 
بازیافت کننده ی پول نقد را، که مدیریت پول 
نقد توسط متصدیان را خودکار می کند، در صف 

اول فرآیندهای خود قرار داده است. 
به گفته ی جیمز گیسلین، نایب رئیس این بانک، 
زمان انجام تراکنش ها به نصف کاهش یافته است. 
به گفته ی مییرا، اکستراکو شعبه های خود را 
طوری طراحی کرد که باز و انعطاف پذیر باشند. 
آن ها تمام سرمایه گذاری خود را روی خودکار 
ساختن تراکنش های روزانه و معمول، مانند 
نقد کردن چک ها، یا مدیریت پول نقد و یا وام 
گرفتن های کوچک، متمرکز کردند. این بانک 
همچنین از دستگاه هایی برای صدور کارت عابر 

بانک در چند دقیقه، و حساب های ATMهای 
تصویربردار برای 20 درصد سپرده های خود 
استفاده می کند. موفقیت های دیده شده در 
بانک های کوچکی چون چون کنبک، اکستراکو 
و کنستوگا نشان می دهد که این بانک ها در 
پیاده سازی فناوری های جدید در شعبه هایشان 
دارای مزیت هایی هستند. به گفته ی تراویس، 
»بانک های کوچک تر رادیکال تر بوده اند« چون 
در بند شبکه های بزرگ بین شعبه ای نیستند و 
در جامعه ای که در آن فعالیت می کنند به خوبی 
باهم مرتبط هستند. »زمانی که یک تغییر اساسی 
را ایجاد می کنید، احتمال اینکه مشتریان خود 
را از دست بدهید خیلی کم است، اگر مشتریان 

به خوبی به شما وفادار باشند.«
فناوری به تراکنش های مالی محدود نمی شود. 
ممکن است به آشنا شدن مشتریان به خدمات 
و محصوالت متنوع بانک کمک زیادی بکند.

جان دبلیو اس��میت، مدیر اجرایی ش��رکت 
طراحی داخل��ی DBSI، عقیده دارد که »یک 
بانک به طورمعم��ول 50، ۶0 تا 70 محصول 
یا خدمت دارد، ولی چگون��ه همه ی آن ها را 
اطالع رسانی می کنند؟ مشتریان چگونه از این همه 
محصول و خدمت اطالع پیدا می کنند؟ یکی 
از راهکارهای مؤثر، دیجیتال تعاملی است.« 
می توان پیام های بازاریابی را به سرعت بروزرسانی 
و یا شخصی سازی کرده تا در مورد محصوالت 

و خدمات بانک اطالع رسانی شود.
مشتریان بانک Kennebec می توانند کارت های 
ATM خود را اسکن کنند تا به بانکداری الکترونیک 
دسترسی پیدا کنند، و این امر نه تنها به آن ها حس 
امنیت القا می کند، بلکه بانک را قادر می سازد 
تا امضاهای دیجیتال را تجربه کند. سیلسبی 
می گوید »ما پیام های شخصی سازی شده را 
هنگام خوش آمد گویی ب��ه کاربران نمایش 

می دهیم.« 
بانک ما برای آینده برنامه هایی دارد تا پیام هایی 
خصوصی و شخصی سازی شده را برای کاربران 
ارسال کند و محصوالت و خدمات را برایشان 
معرفی کند. DBSI با Rabobank N.A. که سرمایه 
مالی آن به 14 میلیارد دالر می رسد همکاری 
کرد تا دفتر مرکزی آن را با تمرکز روی مشتریان 
بانک در حوزه ی کشاورزی تغییر شکل دهد. 
عنصر مرکزی این شعبه یک میز است که در آن 
 یک صفحه ی لمسی بزرگ جاسازی شده است. 
درحالی که این میز حس نوستالژیک مالقات 
کشاورز با بانکدار خود را پشت میز آشپزخانه 
منتقل می کند، همزمان با صفحه ی مدرن تعاملی، 
اطالعاتی در مورد محصوالت بانک، و چگونگی 

باز کردن حساب یا ورود به سیستم بانکداری 
الکترونیک را آموزش می دهد.

با رشد فزاینده ی فناوری، چالش اساسی بانک ها 
این است که چه فناوری را پیاده سازی کنند. به 
 .JPMorgan Chase & Co ،گفته ی تریش وکسلر
تصمیم دارد به زودی نوعی از بیومتریک های اسکن 
کف دست را در شعبه های خود راه اندازی کند. 
این اسکنرها نه تنها الگوهای رگ های دست را 
بررسی کرده، بلکه عالوه بر آن یک کد امنیتی هم 
الزم است که یک الیه به امنیت آن اضافه می کند. 
و در آینده ی نزدیک، ممکن است گوشی های 
هوشمند یا دستگاه های پوشیدنی هویت فردی 

که وارد شعبه می شود را تشخیص دهند. 
مییرا می گوید »یک بانکدار از هویت فردی که 
وارد بانک می شود آگاهی پیداکرده و به خط 
فروش خود اطالع می دهد که از فرصت های 

فروش پیش رو استفاده کنند.«
به عقیده ی اسمیت، در صنعتی که نوآوری 
خیلی کم خود را نشان می دهد، »اگر بتوانید 
خود را متمایز کنید، اگر بتوانید خود را با بازار 
هدف خود همس��و کنید، یک فرصت بزرگ 
دارید تا برنده شوید.« بانک هایی که راهکارهایی 
کارآمد و انعطاف پذیر را پیداکرده و مشتریان را 
راضی نگه می دارند، برندگان این بازی هستند.
منبع: بنک دایرکتور

تراویس: 
»بانک های 
کوچک تر 

رادیکال تر 
بوده اند« 

چون در بند 
شبکه های 
بزرگ بین 

شعبه ای 
نیستند و در 
جامعه ای که 

در آن فعالیت 
می کنند 

به خوبی باهم 
مرتبط هستند
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بعد از واماندگی و شکس�ت های IT که خبرهای زیادی 
را به خ�ود اختصاص دادند، از بانک ها خواس�ته ش�د تا 
به واس�طه ی تهدیدات قانونی زیرس�اخت های خود را 
امروزی کنند. ولی تنها بانک ها نیستند که الزم است به 

این مسئله رسیدگی کنند. 

بانک ها با چالش ترکیب 
سامانه های قدیمی و جدید 
چگونه کنار می آیند؟

بانک��داری 
الکت�رونیکی
 نیازمند

بازتعریف
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سفارشی سازی خدمات

کارشناسی منابع

دوگانگی و تکرار

سازگاری با سامانه های اینترنتی

تابس��تان 2012، بانک سلطنتی    
اسکاتلند )RBS( با مشکل جدی در 
سیستم خود مواجه شد و باعث شد 
تا مشتریان و برخی از موسسه های مالی وابسته 
به آن نظیر نات وست و اولستر بنک نتوانند برای 
روزهای متمادی و در بعض��ی موارد هفته ها، از 

خدمات این بانک استفاده کنند.
اوایل امسال هم مشکلی مشابه برای بانک لویید 
به وجود آمد: ولی تنها چند ساعت طول کشید تا 
مشکل رفع شود، ولی بعد از اتفاقی که برای بانک 
سلطنتی اسکاتلند )RBS( رخ داد، رسانه وارد عمل 
شد، این بار، آن ها موضوع را می دانستند، می دانستند 
که مشتریان این داستان را دوست خواهند داشت 
و شماره تلفن خیلی از »کارشناس ها« را داشتند 

که در این موردنظر دهند.
من یکی از این کارشناس ها بودم و تجربه ی توضیح 
دادن پیچیدگی ها و ارتباطات سیستم بانکداری امروزی 
به زبان عامه در برنامه ی زنده ی تلویزیونی و رادیویی 
کاری بسیار ترسناک، روح بخش و پرهیجان بود.

اساساً چیزی که می خواستند بدانند این بود »چه 
کسی گند زده است و چرا اآلن دارند آزادانه راه 
می روند؟« برخی این امر را به نحو بهتری مطرح 

کردند، ولی لب کالم همین بود.
خیلی سخت است که با ایده ی کلی که کسی گند 
زده است همراه نشد، ولی چگونه می توانید بگویید 
که اخراج کردن یک نفر در اتاق هیئت مدیره، بدون 
اینکه خودبینانه به نظر برسد، واقعاً مشکلی را 
حل نمی کند؟ باور کنید این آن چیزی نیست 
که می خواهید حین یک جنون رسانه ای بگویید.

تعدادی از سؤاالت در ذهنم ماندند و ورای ذهنم 
می چرخیدند و جواب هایی ک��ه در آن زمان به 

آن ها دادم را مرور می کنم.
 RBS بزرگ ترین سؤال که طی سرنگونی رویداد
پیش آمد این بود که اگر یک بانک نتواند خدمات 

قابل اتکا و معقولی را از طریق کانال های مناسب 
ارائه دهد، آیا باید پروانه ی فعالیت آن باطل شود 
یا خیر. این یک سؤال بد نیست اگر شما کلمات 
»معقول« و »مناسب« را از آن حذف کنید. برای 
بیشتر مشتریان قابل اتکا یعنی عاری از نقص و 
عیب و مناسب یعنی هر چیزی که می خواهند 

استفاده کنند.
درک من از این مسئله این است که بیشتر صنایع 
و فعالیت ها استانداردهایی دارند که بر اساس آن 
شکست و عیب را می سنجند و مکانیزم هایی که 
توسط آن، شکست را جبران می کنند. یک شرکت 
دارویی که داروهایش اثرات جانبی دارد با جرائم 
نقدی مواجه می شود. در صنعت هواپیماسازی و 

خطوط هوایی هم همین طور است.
بانکی که پول مشتریان را گم می کند یا می دزدد با 
جرائم نقدی روبرو می شود. حال چه تفاوتی دارد 
اگر به خاطر یک نقص در سیستم بانکی، مشتری 
نتواند به پول خود دسترسی پیدا کند؟ حداقلش این 
است که جبران کننده خود خواهد بود. این یک کار 
عجیب خواهد بود که بانک در درازمدت جبران ها را 
به صورت پیوسته به مشتریان خود، پرداخت کند.

شرکت های فعال در حوزه ی تجهیزات و حمل ونقل 
طبق یک تعهدنامه ی سطح خدمات فعالیت می کنند 
که بدین معنا است که اگر زیر استانداردهای تعریف شده 
خدمت ارائه دهند، فرانشیز آن ها تمدید نخواهد 

شد، حداقل در تئوری که این گونه است.
بنابراین، بله، نمونه های زیادی وجود دارند که 
بتوان بر اساس آن ها بانک ها را به خاطر خدمات 

ضعیف خود جریمه کرد.
بانک ها در این مورد چه کار می توانند بکنند که 
خدمات خود را بهبود بخشیده و کارت اعتباری 

مشتریان آن ها هنگام خرید مسدود نشود؟
راه فرار متداول، سؤالی است که در مورد طول 
عمر سیستمی مورداستفاده ی بانک ها مطرح 

می شود. به نظر می رسد که محبوب ترین نوع راه 
فرار سیستم هایی هستند که بیشتر از 30 سال عمر 
دارند، مخصوصاً اگر قبل از اتخاذ پول رایج اعشاری 
توسط بریتانیا در سال 1971، نصب شده باشند.

فی نفسه مشکلی در این مورد نمی بینم، کامپیوترها از 
سیستم دوتایی استفاده می کنند، بنابراین واحد پول 
چه اعشاری باشد و چه ترکیب های عجیب وغریبی 
از دوازده تایی و بیست تایی که پوندها، شیلینگ ها و 
پنی های قدیمی استفاده می کردند فرقی نمی کند. 
هر شیلینگ 12 پنی است و هر 1 پوند 20 شیلینگ 
است. حتی یک بچه ی مدرسه ای هم می تواند این 
محاسبات را انجام دهد، بنابراین چرا یک کامپیوتر 

نتواند این محاسبات را انجام دهد.
مشکل اصلی عدم تناس��ب میان گروهی است 
که فرآیندهای این سیستم های قدیمی را انجام 
می دهند و گروهی که فرآیندهای دنیای امروزی 
را انجام می دهند. در دنیای خرده فروشی، بعد از 
ورود ATM ها به بازار این به یک مسئله تبدیل شده 
است، ولی حجم های اضافی تراکنش های بانکی 
از طریق اینترنت و موبای��ل، این امر را غیرقابل 

مدیریت ساخته است.
ولی تنها در دنیای خرده فروشی نیست که این 
مشکل به اوج خود رسیده است. دریل تویگز، مدیر 
محصول در شرکت سمارت استریم می گوید که 
مشکالت موجود در تراکنش های مالی و بانکداری 
سرمایه گذاری بسیار در حال افزایش هستند. درحالی که 
سیستم های رابط کاربری با مشتریان بسیار پیشرفته 
هستند ولی سیستم های پشت پرده بسیار قدیمی 
هس��تند و این امر لزوماً چیز بدی نیست: هنوز 
هم نمونه های بسیار خوبی برای این دستگاه ها 
وجود دارند، سخت افزارها و سیستم عامل های 
بسیار مستحکمی دارند، درحالی که سامانه های 
امروزی آن استحکام را نداشته و خطر هک شدن 

بیشتری دارند. 

حدود 4 درصد 
بودجه های 

مربوط به 
فناوری 

اطالعات در 
موسسه های 

مالی صرف 
»نوآوری« 

می شود 
که روی 

چالش های 
مربوط به 

سیستم های 
فعلی آن ها 

متمرکز خواهد 
بود. تقریباً 80 

درصد بودجه ی 
فناوری صرف 

»روشن 
نگه داشتن 

چراغ ها« در 
زیرساخت های 

قدیمی شان 
می شود

کدام سامانه یا موضوع 
قدیمی بیشترین مشکل را 
ایجاد می کند؟
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سرمایه گذاری
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۶0 دالر

70 دالر

ولی سابقه و همچنین میل عمومی طرفدار این 
سیستم ها است و سیستم های قدیمی دارای پایگاه 
داده ی اختصاصی هستند که ریسک انتقال آن 
خیلی زیاد است. مستندسازی و نبود مهارت های 
مناسب، عالوه بر حجم داده ها و نه معماری آن، 
از مشکالت اصلی هستند. ولی الزامات مربوط به 
گزارش های روزانه ی جریان مالی تحت قانون 
Basel III یعنی آن ها مجبور هستند تا با مسئله ی 
پاسخگویی در لحظه هم جواب دهند، مخصوصاً به 

هنگام مصالحه و در فرآیندهای سازمانی.
خوانندگان با مسائلی از این قبیل آشنایی خواهند 
یافت: سؤال این است که چه چیزی این روند را 

شروع خواهد کرد؟
یک هیئت بازرگانی در بریتانیا، به نام techUK که 
نماینده ی شرکت های IT است، عقیده دارد که 
دولت باید صنعت را مجاب کند تا به این مسئله 
رسیدگی کند. این گروه، بعد از واقعه ی ATM های 
بانک لویید در اوایل ژانویه مقاله ای منتشر کرد و در 
آن از دولت خواست تا یک استراتژی مدرنیزه کردن 
دیجیتال را بین موسسه های مالی بریتانیا ارزیابی 
و اجرایی کرده تا شکست ها و مشکالت شایع در 
پلتفرم های بانکی کاهش یافته و خدمات بهتری 

به مشتریان ارائه شوند.
از دیدگاه techUK، این استراتژی مدرنیزه کردن 
دیجیتال، الزم است که توسط دولت وضع شود 
و هماهنگ با هیئت های بانک ها و قانون گذارها 
صورت پذیرد. ولی techUK عقیده دارد که برای 

شروع الزم است که این موارد بررسی شوند:
 ،techUK به عقیده ی بن ویلسون، مدیر خدمات مالی
»خیلی غیرمحتمل به نظر می رسد که با واگذاری 
این مسئله به خود صنعت، تغییری قابل توجه 
صورت پذیرد. ازاین رو به یک استراتژی فراگیر 
نیاز است تا شروع کننده ی تغییرات مفید برای 
جوانب مختلف سیستم مالی باشد. یک استراتژی 
مدرنیزه کردن دیجیتال مزایای بالقوه ای برای تمام 

جوانب سیستم مالی دارد. برداشتن موانع برای 
تغییر و شخصی سازی سیستم های قدیمی مزایای 
زیادی برای مشتریان خواهد داشت. همچنین با 
از میان برداشتن موانع فناوری برای ورود به بازار، 
کاهش الزامات قانونی و کاهش هزینه های بسیار 
زیاد فناوری اطالعات برای ورود، رقابت هم از این 

مسئله سود می برد.«
این رویکرد برای قانون گذاران هم مزایای زیادی 
دارد. این رویکرد آن ها را قادر می سازد تا به نحوی 
پایستارتر داده هایی را که برای پایش موسسه های 
مالی نیاز دارند را استخراج کنند و از بحران های 
سیستم جلوگیری کنند. همان گونه که گزارش ها 
اخیر از قانونگذاری ها نشان می دهند، پیشرفت های 
اخیر در مورد ثبت داده های الزم کافی نبوده است.

همکاری در این زمینه امری حیاتی است، »این 
مسئله را بانک ها به تنهایی نمی توانند حل کنند. 
باید این مسئله توسط دولت و قانون گذارها باید 
رهبری شود تا به بانک ها کمک شود این مشکل 

اساسی را حل کنند.«
این گروه برآورد کرده اند که حدود 4 درصد بودجه های 
مربوط به فناوری اطالعات در موسسه های مالی 
صرف »نوآوری« می شود که روی چالش های مربوط 
به سیستم های فعلی آن ها متمرکز خواهد بود. 
تقریباً 80 درصد بودجه ی فناوری صرف »روشن 
نگه داشتن چراغ ها« در زیرساخت های قدیمی شان 
می شود. یک استفاده ی کامالً ناکارآمد از منابع، ولی 

شرایطی که بسیاری از مؤسسات در آن گیرکرده اند.
بر اساس تحقیقات شرکت سلنت، بانک های 
اروپایی 8۶.3 درصد بودج��ه ی خود را صرف 
تعمیر و نگهداری زیرساخت های IT می کنند و 
بقیه صرف سرمایه گذاری می شود. درحالی که 
این رقم خیلی با اعداد شرکت techUK سازگاری 
ندارد، سلنت مدرنیزه کردن را در اولویت نخست 
نمی بیند و عقیده دارد که در مورد پرداخت های 
آنی مطالب زیادی در سال های اخیر عنوان شده 
است. تأثیر این مسئله بسیار فراتر رفته و به مدیریت 
جریان مالی تا گزارش دهی تا دسترسی سیستم ها 
رسیده است. بانک ها دریافته اند که »همیشه 
فعال« به معنای »همین اآلن« است. فرآیندهای 
دسته ای بانک ها دیگر کفایت نمی کنند؛ هم اکنون 
پیغام های هنگام درخواست واحد موردنیازند. 
تجهیزشدن برای یک آینده ی دیجیتال مستلزم 
مهندسی مجدد در بانک هاست تا تضمین کنند 
که می توانند با تغییرات پیش رو همگام باشند.

ش��اید مهم ت��ر از آن، خاطرنش��ان می کند که 
سرمایه گذاری ها روی نوآوری در آسیا اقیانوسیه 
بسیار بیشتر از اروپا است، هم ازلحاظ نسبی و هم 
مطلق – 30.5 درصد در منطقه که برابر با 19.2 
میلیارد دالر است که در مقایسه با 8.2 میلیون 

دالر در اروپا بسیار بیشتر است.
به عالوه، این مخارج توسط موسسه های مالی بیشتر 
و کوچک تری صورت می گیرند که روی فناوری های 
جدید سرمایه گذاری می کنند و برای پول بیشتری 
که می دهند آش بیشتری می خورند – درواقع 
برای هزینه ی بیشتری که می کنند بانک های 

بیشتری دارند.
جان شلزینگر، مدیر فناوری در تمنوز می گوید که 
بیشتر این حرف ها غیر مرتبط اند. تغییرات بزرگی 
که در راه هستند منجر به مدل کامالً متفاوتی برای 
موسسه های مالی خواهند بود، مشابه روشی که 
آمازون دنیای خرده فروشی را تغییر داد. به عقیده ی 
او، عصر بانک های جهانی پایان یافته است. بحران 
مالی نقص این ایده را آشکار ساخته و مصرف گرایی 
کردن فناوری تأییدی بر مرگ آن بود. درحالی که 
وی به مشکل مدرنیزه کردن سیستم های قدیمی 
اعتراف می کند، عقیده دارد که این مسئله فرصت 
مدرنیزه کردن روال های بانکی را از دست می دهد. 
وی می گوید »بانکداری الکترونیک سیستمی است 
که تنها وانمود می کند یک کارمند بانک است و این 
مدلی است که حتی قدیمی تر نیز است. بانک ها 
هنوز هم سیستمی می سازند که مبتنی بر حساب 
است به جای اینکه مبتنی بر مشتری باشد، کاری که 
آمازون و هم نوعان آن انجام دادند و موفق شدند.«
منبع: بانکینگ تک
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هزینه و سرمایه گذاری 
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در فناوری اطالعات
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بانکداری الکترونیکــی



M o n t h l y  M a g a z i n e F e b r u a r y
2 0 1 5

اول شمـــاره  اول      ســــال  اسفند مــــاه 1393         





امـنیتاطـالعـات
infosecurityF e b r u a r y 2 0 1 5 | v o l 0 1 | n o . 0 1

M o n t h l y  M a g a z i n e

تغییـر نـگاه بـه امنیـت سـازمانی



54i n F o @ d F e . i r

inFosecurity

امـنیـــــت اطـالعـــــات

سند
پدافند سایبری
 را بازنگری
 کرده ایم

گفت وگو با دکتر سردار غالمرضا جاللی

با دکتر سردار غالمرضا جاللی، رئیس س�ازمان پدافند غیرعامل 
کشور برای دومین بار به گفتگو می نشینیم. بار نخست سال قبل تر 
بود با مرور یک سال افتای ایرانی. این بار اما پس از برگزاری موفق 
هفته پدافند غیرعامل و عبور سازمان از ده سالگی گفتگویی دیگر 
داریم. نگاه فرهنگ محور جالل�ی در کنار تالش برای نفوذ پدافند 
غیرعامل در هم�ه ارکان تصمیم گیری و تصمیم س�ازی کش�ور 
ستودنی و جالب است. از پدافند غیرعامل شروع کردیم و به بحث 
جنگ س�ایبری و الزامات دفاع سایبری رس�یدیم و اینکه تجربه 
چهار س�ال اخیر در تدوین سند پدافند س�ایبری کشور، سازمان 
را به این نتیجه رس�انده که باید خیلی س�ریع تر با روند تحوالت 
جلو برود. بازنگری این سند یکی از اقدامات مهم امسال هم بوده 

است.
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  لطفـا بـرای شـروع 
بفرمایید که امسـال در 
هفته پدافند غیر عامل 
چه اتفاقاتـی افتـاد و بعـد درباره 

پدافند سایبری صحبت کنیم.
هدف ما از مباحث برگزاری هفته پدافند غیر عامل 
بیشتر ترویج اهداف و فرهنگ سازی در این زمینه 
است. در این برنامه ها که این دومین سال برگزاری 
آن بود، سعی کردیم تا به این اهداف دست یابیم.

 امسال یک رویکرد جدید با عنوان پدافند تخصصی 
یا پدافند متناسب با تهدیدات جدید در این همایش 
داشتیم، چون امسال یازدهمین سالگرد تشکیل 
سازمان پدافند غیر عامل کشور  است و ما از یک 
دهه عبور کرده ایم. در این یک دهه فرایندهایی را 
دنبال کردیم و امروز به این نتیجه قطعی رسیدیم 
که از امسال باید یک تغییر رویکرد کالن در این 

موضوع داشته باشیم.
به این خاطر که احساس کردیم تهدیدات در حال تنوع 
و تغییر به لحاظ ماهیتی هستند وبر اساس صحبت 
های تدابیر مقام معظم رهبری، ایشان هم معتقد 
نیستند که تهدید نظامی تهدید اول کشور است و 
معتقدند تهدید نظامی مقداری از کشور دور شده و 
در اولویت بندی جای خود را به تهدیددات جدیدتری 
داده است؛ البته نه این که از بین رفته باشد. در واقع 
ما نتایجی که از مطالعات روی استراتژی و دکترین 
امریکایی ها علیه خودمان استنتاج می کنیم و جهتی 
که آن ها می روند، رویکردهای دشمن را دسته بندی 
کرده و از این طریق استراتژی تهدیدگر را تعیین  
بررسی می کنیم.  کار ما در پدافند غیرعامل بنا به 
فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی ،  حذف اثر 

تهدید بر کشور است.
به گفته ایشان پدافند غیرعامل مثل مصونیت 
بخشی به بدن انسان است و این یعنی اگر دشمن 
تالش کند هیچ اثری از اعمالش  اقداماتش نبیند 
و اگر تهدیدش را عملی کند ما باید کاری کنیم 

که این تهدید اثری نداشته باشد.
این اثر نکردن یا آسیب ناپذیرسازی کشور اگر 
بخواهد تعریف عملیاتی شود، ممکن است سه 
سطح آسیب را بتوان برای آن تعریف کرد:آسیب 
ناپذیری برای باالترین سطح، حداقل آسیب پذیری 
در سطح پایین تر و آسیب پذیری نسبی را در 
سطحی دیگر که با این نگاه، تهدیدشناسی، محور 
ما می شود و بعد از آن باید ببینیم که رویکردهای 

پدافند  غیر عامل ما چه باشد.

  شما این تهدیدات را چگونه دسته 
بندی می کنید؟

ما به طور عمومی تهدید را به سه دسته تقسیم 

کردیم: دسته اول، تهدیدهای سخت یا نظامی که 
در این موضوع مقوله امنیتی و نظامی باهم دیده 
می شوند و شامل 4 یا 5 تهدید را در برمی گیرند. 
دسته دوم، تهدیدات مردم محور که طی آن حدود 
4 نوع تهدید با اهداف غایی اثرگذاری بر مردم 
را شناسایی کرده ایم و محور کلی آن این گونه 
است: اول این که اجازه ندهد مردم همراه جمهوری 
اسالمی باشند، دوم بی تفاوت کردن مردم به نظام، 
سوم رودررویی مردم و نظام و چهارم قرار دادن 

مردم در کنار خود برای براندازی نظام. 
بستر این تهدید مردم هستند اما ابزار آن می تواند 
متفاوت باشد؛ مثمثال در جایی تهدید نرم و تهدید 
اقتصادی است و جایی تهدید  زیستی و بیولوژی 

یک و یا چیزهای دیگر. 
دسته سوم، تهدیدات فناوری محورند که این 
فناوری ها در کنار خدمت، می توانند تهدید هم 
محسوب شوند و بنا به شرایط و موضوعات مختلف 
متفاوت اند و می توانند تغییر هم بکنند مثال در 
1995 حوزه سایبر به جنگ اطالعات شناخته 
می شد و امروزه ما چیزی به اسم جنگ سایبری 
را به عنوان یک تهدی��د جدی داریم. تهدیدات 
زیستی، تهدیدات الکترومغناطیس و تهدیدات 
کل حوزه فناوری در این بخش جای می گیرند. 
از سوی دیگر از انتظارات رهبری این است که 
مصون سازی در این حوزه در کل پیکره یا همان 
کالبد و زیرساخت های کشور سپس در جامعه 
و میان مردم و بعد از آن در دستگاه های اجرایی 

اتفاق بیفتد. 
رهبری از ما می خواهد که در این سه حوزه اثر 
تهدید را به صفر برس��انیم. وانگهی تهدیدها را 
چه دسته بندی می کنیم و چه روبه روی هم قرار 
می دهیم، خروجی ما به سمت دو رویکرد عملیاتی 

و رویکرد بنیادی یا غیر عملیاتی است. 

  نحوه مواجهـه با ایـن تهدیدات 
چگونه اسـت؟ مثال ایجـاد قرارگاه 

و غیره.
ما دو رویکرد عملیاتی و بنیادین داریم.

در رویکرد عملیاتی، چهار حوزه قرارگاه پدافند 
سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند 
شیمیایی و قرارگاه پدافند پرتوی را داریم که اگر 
اتفاقی در کشور بیافتد باید در آن ها اقدام عملیاتی 
صورت بگیرد. بر فرض ما کشور هسته ای هستیم 
و ممکن است زیرساخت ما نشت پیدا کند یا به 
هر دلیلی با آلودگی هس��ته ای مواجه شویم و 
در آن هنگامما باید توان مدیریت آن ش��رایط 

را داشته باشیم. 
ما کش��ور صنعتی هس��تیم و زیر ساخت های 

گام اساسی 
دیگری که 
برداشتیم، 

شناسایی اقالم 
اساسی فضای 
سایبر یا پدافند 
سایبری است 

و گام بعد، 
سیاست گذاری، 

برنامه ریزی، 
هدایت و 

راهبری تولید 
داخل کشور 

آن ها با رویکرد 
استفاده از 

شرکت های 
دانش بنیان 

و بخش 
خصوصی است
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ساختار دفاع 
سایبری را از 
پایین ترین تا 

باالترین سطح 
معماری کردیم 

که این کار 
تقریباً جدیدی 
بود که ما ببینیم 

در کجا به چه 
ساختاری نیاز 

داریم

 در گام دوم بر اساس این نگاه، سند پدافند سایبری را تولید و با پشتوانه 
علمی آن نظریه، سند راهبردی و چشم اندازها و رویکردهای مان را تعریف 
کردیم.این سند را طی جلساتی با حضور300 نفر از کارشناسان این حوزه 
و آقای انتظاری، دبیر شورای فضای مجازی که آن زمان عضو کمیسیون 
امنیت فضای سایبر شورای عالی امنیت ملی بود، طی نشستی پنج روزه 
در هتل گاجره پس از بحث های خوب علمی و دقیق و دو جلسه تلفیق و 
ویرایش ایجاد کردیم. پس از آن ساختار دفاع سایبری را از پایین ترین تا 
باالترین سطح معماری کردیم که این کار تقریباً جدیدی بود که ما ببینیم 

در کجا به چه ساختاری نیاز داریم. 
در گام چهارم، ما یک سری سـخت افزار و نرم افزار، یعنی سامانه اصلی 
در فضای سایبری داریم که دارای ارزش اساسی هستند و فونداسیون 
و ستون این فضا را شکل می دهند و لذا ما  این ها را شناسایی کردیم که 

تقریباً حدود 20 تا 25 سامانه شدند.
ما در سندمان به این نتیجه رسیدیم که نیازمند یک صنعت پدافند سایبری 
بومی هستیم و این هم بحث های مختلفی اعم از این که چگونه و توسط چه 

کسانی و مسایلی از این دست را شامل می شد. 
ما مصوبات این طرح را جمع بندی کرده و به وزیر دفاع از طریق ستادکل 
نیروهای مسلح  ابالغ کردیم و مبنای آن را در وزارت دفاع گذاشتیم و البته 
تاکید داشتیم که منظور ما تصدی گری نیست و چیزهایی را باید خودمان 
تولید کنیم و چیزهایی هم باید حمایت شوند و در واقع این جلساتی که 
در وزارت علوم برگزار می شود و مشارکت در داخل و رقابت با خارج که 
قبالً برعکس آن رایج بود، باید انجام شود. خالصه این که ما این 25 قلم را 
در لیست تولید داخلی گذاشتیم و برای آن ساالنه اعتبار تعیین کردیم و 
اکنون نزدیک چهار سال است که ما مورد به مورد محصوالت را وارد این 
مکانیزم کرده و حمایت و تولید می کنیم و این ها بعد از کنترل و ارزیابی 
امنیتی به عنوان محصولی ملی معرفی و از آن ها استفاده می شود که این 
مقوله درهرحال اعتبار زیادی هم از ما می گیرد و لیست آن نیز موجود 
است. مثالً در سخت افزارها سوییچ روتر از محصوالتی است که روی آن ها 
کارکردیم و بخش هایی از آن ها به نتیجه رسیده و بخش هایی نیز در حال 
تست است، مثل زبر افزار و چیزهایی از این دست.اگر نخواهم وارد جزییات 
شوم گام اساسی دیگری که برداشتیم، شناسایی اقالم اساسی فضای سایبر 
یا پدافند سایبری است و گام بعد، سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و 
راهبری تولید داخل کشور آن ها با رویکرد استفاده از شرکت های دانش 
بنیان و بخش خصوصی است که این هم یک رویکرد دایمی است که در 
طول چهار سـال ادامه داده ایم و سقف اعتبار و موضوعات را هم بیشتر 
کرده ایم و از آن حمایت می کنیم تا در کشور به کار گرفته شوند. یکی از 
بخش هایی که دنبال می کردیم، طرح پدافندی یا طرح عملیات دفاعی 
است که تعریف وضعیت سفید، زرد ، نارنجی و قرمز داشته باشد و در هر 
وضعیتی تعیین تکلیف شود که رییس و مرئوس کیست و وظایف هرکسی 
معلوم شود و در واقع بخشی از همان معماری دفاعی و تعیین وضعیت ها 
بود که این هم نهایی شد و به تصویب رسید و ابالغ شد به شکلی که اگر 
حادثه ای در مقیاس مثالً جنگ سایبری اتفاق افتاد در این دستورالعمل 

معلوم شده که مسوول تشخیص، تصویب و ابالغ کیست.

شیمیایی زیادی داریم البته منظور این نیست   سند جدید پدافند سایبری 
که بمباران شیمیایی برای کشور اتفاق بیفتد اما 
مثاًل ممکن است یک کارخانه شیمیایی نشت 
پیدا کند یا کپسول های کلری که برای تصفیه آب 
به کار می برند، نشت پیدا کنند کمااین که چنین 
موضوعی چندوقت پیش هم اتفاق اقتاده بود و 
یا اتفاقی مثل آنچه که در زاهدان یا عسلویه روی 
داده بود. ما باید توانایی کنترل تمام پیامدهای 
چنین حوادثی اعم از مراحل درمان و همه شرایط 

جاری بر اثر آن اتفاق را داشته باشیم. 
حوزه زیستی  هم بسیار وسیع است و بر فرض 
امروز که ابوال و کرونا تمام دنیا را تهدید می کند، 
کش��ور ما باید آمادگی رو در رویی و تحقیق و 

مبارزه با این شرایط را داشته باشد.
در حوزه بنیادی، یک پدافند کالبدی یا فنی مهندسی 
داریم که یعنی ما چگونه باید اثر تهدید را بر کالبد 
کشور حذف کنیم. این جا رویکرد کالً فنی، مهندسی 
و صنعتی است. دومین پدافند، مردم محور است 
که در کشورهایی مثل لهستان هم طبق مطالعات 
 civilian passive defenses ما پدافندی به اسم

یعنی پدافند غیرعامل مردمی دارند. 
ما ۶ ماموریت اساسی برای این پدافند تعریف 
کردیم  شامل چگونگی حفظ، صیانت، اداره، تامین 
نیازمندی های مردم و حفاظت از مردم در برابر هر 
حادثه و یک بند به عنوان حفظ انسجام حکومت 
و مردم که در واقع رویکردی اساسی است نیز 
در آن گنجانده ایم.  این به آن مفهوم است که با 
رویکردی مردم محور نسبت به بی اثر کردن اثر 

تهدیدات به مردم اقدام نمود 
 

  پدافند در حوزه اقتصادی چگونه 
معنا پیدا می کند؟

بحث دیگر ما پدافند اقتصادی است. طبق گفته 
رهبری معظم انقالب ما درگیر یک جنگ تمام 
عیار اقتصادی هستیم؛ لذا یک جنگ اقتصادی، 

دفاع اقتصادی می طلبد. 
شاید این جا قدری با اقتصاد مقاومتی زاویه داشته 
باشیم چون ما صرفاً در حوزه پدافند و دفاع متمرکز 
می شویم و ممکن است که در عرصه اقتصادی 
مثاًل افزایش کارآمدی و چیزهایی از این دست 
که رهبری معظم به آن اشاره داشتند نیز اضافه 
شود؛ لذا ما با کمی دقت و با حذف جایگزین واژه 
مقاومتی آن را پدافند اقتصادی نامیدیم چون 
بخش��ی از آن کاماًل مربوط به ما می شود؛ مثاًل 
حفظ ذخایر اقالم اساسی مردم، حفظ ذخیره 
انرژی، دو کارکردی کردن تولید برق و آب و 
مباحث زیربنایی حوزه اقتصادی و یا حفاظت 
از سبد کاالی مردم تا تهدیدات اقتصادی بر آن 
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تاثیری نگذارد و آن را تغییر ندهد. 
این رویکرد کلی امسال بود که طی آن تالش 
کردیم که از این 7رویکرد، سند 4 یا 5 تای آن ها را 
را آماده و سه تای دیگر را نیز در دست کار داریم. 
ما در گذشته یک رویکرد عمومی داشتیم اما 
کم کم دیدیم که سایبر یک جریان خاص دارد 
و لذا حوزه ها به مرور زمان و به تناسب شرایط 
پیش آمده، کم کم از هم جدا می شوند و حوزه 
خاص خود را پیدا می کنند؛ البته فصل مشترکی 
هم در کارکردها و رویکردها دارند اما ادبیات 

اجرایی هرکدام خاص خودشان است. 
ما دردهه دوم کارک��رد پدافند غیرعامل، این 
رویکرد کلی پدافند تخصصی را بسیار جدی 
گرفتیم و سازوکارها را نیز در این مسیر آورده و 

تالش می کنیم که به نتیجه برسانیم.

  روز چهـارم هفتـه پدافنـد 
غیرعامـل بـه پدافنـد سـایبری 
اختصـاص داشـت کـه طـی آن 
همایشـی هم برگزار شـد. در این 

همایش چه اتفاقی افتـاد و درباره 
سـندهایی کـه در ایـن مراسـم 

رونمایی شد، بفرمایید. 
حدود 4 سال است که در حوزه پدافند سایبری 
شروع به فعالیت کرده ایم و سال گذشته به این 
نتیجه رسیدیم که تحوالت فضای سایبر نسبت 
به سایر تحوالت، سریع تر است ولذا باید سند 
قبلی را بازنگری کنیم. ما کارگروه هایی تشکیل 
دادیم تا با دنیا همگام باشیم و رویکردهایمان 

به روز باشد.  
چهار سال قبل، اولین مش��کل ما این بود که 
ادبیاتی به نام پدافند س��ایبر خیلی کم وجود 
داشت و در بعضی کشورها مخلوطی از امنیت و 
پدافند را شامل می شد و ما قصد تفکیک داشتیم 
چون زمینه هایی دیده می شد که دشمنان ما 
دارند به سمت الیه های آفند می روند؛ لذا آفند 
را هم دسته بندی کردیم و در یک دوره حدودا 
دوساله توانستیم مبانی تفکیک حوزه های جنگی 
و دفاعی را از حوزه امنیتی و ایمنی داشته و در 
کنار آن تلفیق این مبانی با حوزه هایی مثل علوم 

استراتژیک، علوم دفاعی، علوم سیاسی و امنیت 
ملی را که مفاهیم بین رشته ای حوزه پدافند 

سایبری در این مقیاس هستند، دنبال کنیم. 
کاری که ما تا کنون در حوزه دفاع پدافند سایبری 
انجام دادیم، تولید نظریه پدافند سایبری و تفکیک 

الیه های مختلفی از تهدید است. 
امروز تهدی��د از نظر ما چهار مقی��اس دارد که 
مقیاس های ایمنی، امنیت، امنیت ملی، امنیت 
بین المللی را در برمی گیرد. امروزه وقتی می بینیم 
که ناتو و چند کشور اعالم مانور می کننند یعنی 
این که آن ها احساس تهدید فراتر از حوزه امنیت 

داخلی می کنند. 
خوش��بختانه اکنون پس از بحث ها و کارهای 
کارشناسی سه رشته دکترا و یک رشته ارشد 
ایجاد کرده ایم که البته تولید محتوا در این حوزه ها 
نیز کار سختی است و باید تالش های بین رشته ای 
برای پربارکردن این محتواها همچنان انجام شود. 
در حال حاضر دوره دوم کارشناسی ارشد پدافند 
سایبری را  و دوره اول مدیریت سایبری، پدافند 
سایبری و امنیت سایبری در مقطع دکتری را نیز 

این همان 
سرزمین یا 

قلمرو است که 
ما حداقل به 

صورت منطقی  
باید تعریف، 

مشخص 
و بعد برای 

چگونگی دفاع 
از آن طراحی و 

برنامه ریزی کنیم

رویکرد عملیاتی

پدافند سایبری

پدافند زیستی 

پدافند پرتوی 

پدافند شیمیایی

رویکرد بنیادین
پدافند کالبدی 

پدافند اقتصادی 

پدافند مردم محور 

رویکرد عمومی
پدافند سخت 
پدافند امنیتی 

جدول سطوح 
تهدیدات 
سایبری

 رویکردهای
 جدید پدافند 
غیر عامل

سطوح 
تهدید

پیامد 
تهدید

منشاء 
مسئولیت مقابلهسطح تولید خطرتهدید

امنیت فردی
فردامنیت فردیفردفردی

امنیت عمومی
فرد + وزارت امنیت عمومیگروهعمومی

اطالعات ج.ا.ا

قرارگاه پدافند جنگ سایبرییک کشورامنیت ملیملی
سایبری کشور

 امنیت فراملی
جنگ سایبری چند کشوربین المللی

بین المللی
قرارگاه پدافند 
سایبری کشور
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گرفته ایم که ترم دوم یا سوم آن در حال برگزاری 
است و تمام این ها، گام اول ما در این راه هستند.

  درخصوص فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟
بخشی هم تحت عنوان سیاست های اطالع رسانی 
داشتیم که اگر یک موقع به کشور حمله سایبری 
شود باید چه کسی، چگونه و چه پاسخی بدهد 
که این هم تهیه ش��د و به تصویب رس��ید و در 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم به تایید 

رسید و تکلیف آن معلوم شد. 
گاهی دیده می شود که رسانه ها در سواالت شان 
روی موضوعاتی حساس اند که مسووالن نمی توانند 
به آن ها جواب بدهند چون اطالعاتی را شامل 
می شود که پازل اطالعاتی دشمن را تکمیل 
وانعکاس رسانه ای این جزییات به دشمن کمک 
می کند. ما با تعیین این سیاست ها و تعیین 
س��خن گو کاری کردیم که هم اطالع رسانی 
شده و هم اسرار حفظ شوند. بخش دیگر امر 
فرهنگ سازی و آموزش و تربیت نیروی انسانی 
بود که در این راستا  چهار دوره ارشد و دکترا 
راه اندازی شده و یک دوره دکترای جنگ سایبری 
هم در دانشگاه امام حسین هست که فضاهای 

خاص خود را دارد. 
من در همه دوره ها  بعض��ی مقاطع یک درس 
را برداشتم که با دوس��تان ارتباط داشته باشم. 
افراد بسیار ارزشمند و خوبی هستند که انشااله 
وقتی دوره ها را به پایان برسانند، می توانند حضور 

مفیدی داشته باشند. 
در مباحث آموزش��ی طی قراردادی در حال 
نهایی کردن محتوای دفاع سایبری هستیم 
 e-learning که بر اساس آن، محتوا به صورت
در پنج س��طح برای مدیران مبتدی تا عالی 
 آماده شود و هم به شکل کتاب و هم به شکل

e learning و هم به صورت مولتی مدیا در اختیار 
مدیران کشور در سطوح مختلف قرار گیرد 
تا مدیر ما نسبت به این مساله به طور کامل 
توجیه شود. که این ها را تقریباً تا 95 درصد 

آماده کرده ایم.
همچنین در راستای فرهنگ سازی برگزاری هفته 
پدافند نیز و همین طور کارگاه های آموزشی در 
استان ها و دانشگاه ها را داشتیم و یک بسته فرهنگی 
شامل 12 برنامه 25 دقیقه ای تلویزیونی تولید 
کردیم که در این پکیج بسته ، مفهوم ، تهدید، 
راه حل و چهارچوب ها را با به کارگیری حدود 30 
نفر از نخبگان کشور در این زمینه توضیح داده 

و میان  دستگاه ها توزیع کردیم.

   یکی از الیه های موجود در ساختار 
دفاعی امنیت بین المللی است. در 
قرارگاه پدافند سـایبری هم قطعًا 
پیمان هایـی با کشـورهای دیگر و 
همسـایگان وجود دارد که بتوانیم 

دفاع منطقه ای هم انجام دهیم.
یکی از الزاماتی که موجب شد تا ما تصمیم بگیریم 
سندمان را بازنگری کنیم، تغییر چهره و ماهیت 
تهدیدات سایبری است. اتفاقاتی که در اکراین و 
گرجستان افتاد و همچنین در مساله استاکس 
نت به نوعی جنگ سایبری به شکل ملموسی 
بروز و ظهور یافت و با سایر جنگ ها تلفیق شد. 

مثالً روس ها وقتی خواستند به اکراین گرجستان 
حمله کنند هم زمان نظام اداری سیستم روبه روی 
خود را به ه��م زدند. همین دی��روز در یکی از 
کالس ها فیلمی دیدیم که کارشناس امریکایی 
با صراحت می گفت این کاری که ما در حوزه 
سایبری می کنیم، یک بمباران هوایی نمی تواند 

انجام دهد.
وقتی چنین رویکردی هست، طبیعتاً تعدادی از 
کشورها قربانی و گروهی دیگر مهاجم می شوند. 
کاری هم که امریکایی ها در مورد چین انجام دادند، 
قابل تأمل است و برای اولین بار رسماً دکترین جنگ 
سایبری خود را به چینی ها دادند و ادعاشان این 
بود که ما در فضای سایبری می خواهیم با شما رو 
بازی کنیم و این یعنی این که این دست تعامالت 

در دنیا در حال اتفاق افتادن است. 
مثاًل ناتو،در حال تمرین دفاع از 39 کشور دسته 
جمعی  در فضای س��ایبری اس��ت یا در دو ماه 
گذشته، شاهد تمرین دفاع سایبری اتحادیه اروپا 
بودیم. لذا طبیعتاً لزوم ایجاد سازوکار یک دفاع 
جمعی به وجود آمده اس��ت و این دفاع جمعی 
چهار  راه بخش دارد: تبادل اطالعات، تعامل یا 
اشتراک اطالعات با مثاًل کشورهای همسایه یا 
از راه آموزش، دفاع دسته جمعی و دیگری هم 

اگر اتفاقی افتاد دفاع حقوقی است. 
این ها باید در داخل کش��ور با محوریت وزارت 
امور خارجه اتفاق بیافت��د و ما این ها را خدمت 
آقای وزیر ارائه کردیم و اس��م آن را دیپلماسی 
پدافند سایبری گذاش��تیم اما در داخل کشور 

هنوز مسووالن به اجماع نرسیده اند. 
اصل موضوع را برای وزیر وزارت  امور خارجه مطرح 
کردم  و پذیرفتند منتهی به خاطر مسایل 1+5 و 
این مذاکرات، اولویت ها تا حدودی به آن سمت 
است. ما در سازمان در حال آماده کردن این نظام 
به صورت تئوری هستیم و فکر می کنم هم سویی 
خوبی می تواند میان ایران، روسیه، چین و هند  

در این زمینه وجود داشته باشد.

   این هماهنگی در جنگ سایبری، 
چون بحث سـرزمین خیلـی معنا 
نمی دهـد، چگونه می توانـد اتفاق 

بیافتد؟
 من کمی با سؤال ش��ما مخالفم. ترکیب کلمه 
سرزمین در فارسی ما را به سمت مقوله وجود 
یک تکه زمین منحرف می کند اما در انگلیسی 
واژه territory به معنی قلمرو استفاده می شود. 
بر فرض  وقتی که اسراییلی ها می گویند گنبد 
پدافند سایبری یعنی از سرزمینی دفاع می کنند 
که شامل جایی می شود که فضای سایبری در 
آن شکل بگیرد و روی آن تأثیر بگذارد. در واقع 
این مساله قلمرو سایبری تریتوری باید توسط 

کشورها تعریف شود. 
مثاًل اگر هاس��تینگ ها  میزبانی داده ها و دیتا 
سنترهای ما همگی در فضای فیزیکی خارج از 
سرزمین ما تعریف شود، امکان دارد سرزمین 
قلمرو سایبری ما جای دیگری باشد و بخشی از 

آن در اختیار ما نباشد.
دریایی را فرض کنید که شامل چندین جزیره 
است و ش��ما باید از این جزایرتان دفاع کنید. 
حاال تعدادی کشتی می خواهند از راه این دریا 
و از میان این جزایر عبور کنند. شما یا باید برای 
تک تک این جزایر دفاع پیش بینی کنید یا خطی 
دور این جزایر بکشید و بگویید من دفاع خود را در 
این حوزه انجام می دهم که این دومی منطقی تر 
به نظر می رسد و یا می تواند تلفیقی از هر دوی 

این ها باشد.
به نظر من یکی از کارهای خوبی که می توانیم 
انجام دهیم، تعریف سرزمین قلمرو خودمان در 

فضای سایبر است. 
ما باید در مقابل حمله به کجا عکس العمل نشان 
 دهیم و کجا سرزمین ما محسوب می شود تا 
ما از آن نگهبانی و دفاع کرده و حساسیت به 
خرج  دهیم. این همان س��رزمینی قلمروی  
اس��ت که ما حداقل به صورت منطقی  باید 
تعریف، مشخص و بعد برای چگونگی دفاع 
از آن طراحی و برنامه ری��زی کنیم.یکی از 
ضرورت های ما در سطح منافع ملی، تعریف 
این سرزمین  قلمرو است تا بعد سازوکارهای 
دفاعی خاص آن را پیاده کنیم وگرنه ما نطنز 
مجازی را جزو خاک خود حساب نمی کنیم 
و وقتی به آن حمله سایبری صورت می گیرد، 
عکس العملی انجام نمی دهیم درحالی که نطنز 

جزو سرزمین ماست.
مبنای این موضوع فناوری اطالعات است اما به 
مسائل استراتژیک، امنیتی، سیاسی و دفاعی 

نیز مرتبط است. 

در مباحث 
آموزشی طی 
قراردادی در 

حال نهایی 
کردن محتوای 
دفاع سایبری 

هستیم که 
بر اساس 
آن، محتوا 
به صورت 

 e-learning
در پنج سطح 
برای مدیران 

مبتدی تا عالی 
آماده شود

inFosecurity

امـنیـــــت اطـالعـــــات
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امنیت ابری 
در مقابل امنیت در ابر 

تفاوت آن ها در چیست؟

امنیت ابری و امنیت در ابر به نظر    
می رسد که یک مفهوم را می رسانند، 
ولی دو نوع کاماًل متفاوت از امنیت 
هستند. اولی، به امنیت خود ابر برای اجرای 
اپلیکیشن ها، ذخیره سازی داده ها و پردازش 
تراکنش ها می پردازد. این یکی از نگرانی های 
شرکت های بزرگ است که می خواهند با هزینه ی 
پایین از مزایای راهکارهای امنیت ابری، بدون 
آلوده شدن اطالعات سازمانی و اطالعات مشتریان 
بهره مند شوند. از طرفی، امنیت در ابر، یعنی 
استفاده از رایانش ابری برای مهیاکردن راهکارهای 
امنیتی برای یک سازمان. مانند فروش و دیگر 
اپلیکیشن هایی که در یک ابر فعالیت می کنند، 
امنیت در ابر از یک بار نصب برای تمام کاربران 
سود می برد و نیازی نیست تا این اپلیکیشن 

برای تمام دستگاه ها نصب شوند.
یکی دیگر از مزایای امنیت در ابر این است که با 
هکرها در سطح خودشان مواجه می شود. هکرها 
دینامیک حمالت خود را تغییر داده اند. آن ها از 

این موارد سود می جویند:
   حمالت متفاوتی که دستگاه های سیار را 
هدف قرار می دهند، که معموالً سطح امنیتی 
پایین تری نسبت به کامپیوترهای شخصی دارند.

   تکنیک های شبکه های اجتماعی تا کاربران 
را قانع کنند که لینک ها و ایمیل هایی که ارسال 

می کنند سودمند هستند و از منابع قابل اعتمادی 
ارسال شده اند. 

)برخی از استراتژی های متداول شامل ایمیل هایی 
است که به دریافت کننده می گویند که در قرعه کشی 
یک بانک خارجی برنده شده اید، و یا اینکه ایمیل 
از طرف یکی از ش��رکت های وابسته به بانک 
آن ها ارسال شده و نیازمند تأیید احراز هویت 

مشتریان خود هستند.(
   ویروس ها، تروجان ه��ا و هرزنامه هایی که 
درون عکس ها، فایل ه��ای PDF و لینک های 

به ظاهر سالم کارگذاری شده اند.
الزم به ذکر است که نوع و تعداد حمالت به صورت 
نمایی در حال افزایش اند. تعداد حمالت بدافزارها 
در 18 تا 24 ماه اخیر بیشتر از کل حمالت در 

18 سال گذشته بوده است.
در بحبوحه ی تنوع و افزایش حجم حمالت، 
وظیفه ی خطیر IT این اس��ت که تعداد رو به 
افزایش دستگاه های نقطه انتهایی را مصون 

نگه دارد.
امنیت از طریق رایانش ابری می تواند ایمیل ها 
را امن، رمزنگاری و آرشیو کند. همچنین الیه ی 
ابری می تواند دسترسی به اینترنت را فیلتر کند تا 
کاربران نتوانند محتواهای غیرمجاز دانلود کنند.

به جای حفاظت کردن از هر دستگاه، استراتژی 
بهتر این است که شرکت، امنیت را در سطح 

در بحبوحه ی 
تنوع و افزایش 
حجم حمالت، 
وظیفه ی خطیر 
IT این است 

که تعداد رو 
به افزایش 

دستگاه های 
نقطه انتهایی 
را مصون نگه 

دارد

ابری فراهم آورد. این روش باعث می شود که با 
حمالت، در سطح خودشان مبارزه شود، به جای 
اینکه بدافزار وارد شبکه ی شرکت شود و آنجا 
با آن ها مبارزه شود – روشی که تنها فاجعه را 

دعوت می کند.
امنیت در ابر سومین و تکامل یافته ترین نوع 
امنیت است. نخستین نسل همان »امنیت در 
جعبه« بود )برای مثال یک برنامه ی امنیتی 
که روی هر دستگاه نصب می شد(. نسل دوم 
دستگاه های امنیتی بودند که روی شبکه ی 
شرکت پیاده سازی می شدند؛ درحالی که این 
نسل از نسل اول بهتر بود، ولی هنوز هم ممکن 
بود بدافزارها را متوقف نکند تا زمانی که آسیبی 

جدی روی شبکه وارد نکرده باشند.
امنیت در ابر، باقدرت و انعطاف پذیری بیشتری، 
در هر زمان و مکانی امنیت را برقرار می کند و 
وظیفه ی سنگین را از دوش کاربر کنار می گذارد.

از میان مزایای امنی��ت در ابر می توان به این 
موارد اشاره کرد:

    کنترل و اطمینان از اینکه اقدامات امنیتی 
مانند پروتکل های گذرواژه، فایروال ها و وصله های 

امنیتی بروز هستند.
   کارمندان بخش امنیت را از آخرین حمالت 
و استراتژی های مورداستفاده ی هکرها آگاه 

می کند.
   احراز هویت الیه بندی شده تا دسترسی به 
بخش هایی از شبکه را برای مشتریان، بخش هایی 
دیگر را برای کارمندان، و دسترسی وسیع تری 

را برای مدیران فراهم کند.
  جهت دهی به تمام درخواست های روی شبکه 
مانند ایمیل ها و دسترسی به شبکه از طریق یک 
ارتباط متمرکز و امن، که با آخرین پروتکل های 
امنیتی بروز می ماند، و تمام حمالت را قبل از 

اینکه به شبکه برسند مسدود می کند.
بر اس��اس تحقیقی که توسط شرکت ابردین 
گروپ صورت گرفت، شرکت هایی که از این متد 
امنیتی استفاده می کنند کاهش چشمگیری 
در رویدادهای مربوط به بدافزارها، آلوده شدن 
سایت ها، گم شدگی داده و سرقت اطالعات، 
توقف کاری به خاطر مسائل امنیتی و نقص های 
مربوط به بازرسی را گزارش دادند. روی آوردن 
به امنیت در ابر باید به نخس��تین خط دفاعی 
یک اس��تراتژی امنیت یکپارچه تبدیل شود.  
پیاده سازی فایروال ها، گذرواژه های قدرتمند، 
امنیت داخلی دستگاه ها و آموزش کارمندان 
همگی المان های حیاتی یک »دفاع عمیق« 
هستند. داشتن این رویکرد جامع در تضمین 

امنیت شبکه ی سازمان بسیار مؤثر است.



60i n F o @ d F e . i r

هشت دلیل
 برای واهمه از رایانش ابری

تا س�ال 2015 انتظار می رود که رایانش ابری به یک صنعت فراتر از  150 
میلیون دالر تبدیل شود. و به دالیل خوبی، کاربر چه از کامپیوترهای رومیزی 
استفاده کند و چه از دستگاه های سیار، هرکجا و در هرزمانی که باشد، کافی 
است تنها یک ارتباط اینترنتی داشته باشد تا به داده هایش دسترسی پیدا 
کند. برای کسب وکارها هم رایانش ابری مزایای بی شماری دارد که از میان 
آن ها می توان به ذخیره س�ازی مقیاس پذیری برای فایل ها، اپلیکیش�ن ها 
و دیگر ان�واع داده ها؛ تعامل بهت�ر میان اعضای گروه ه�ا صرف نظر از مکان 
آن ها؛ و صرفه جویی در زم�ان و هزینه برای ایجاد دیتاس�نترهای پرهزینه 
و استخدام کردن گروه های IT برای مدیریت آن ها اش�اره کرد. بااین وجود 
بیشتر کسب وکارها دارای این نگرانی هستند که: رایانش ابری دقیقاً چقدر 
امن است؟ باوجوداینکه بسیاری از ارائه دهندگان معتبر رایانش ابری دارای 
امنیتی در بهترین سطح ممکن هستند، ولی کارشناس�ان بر این باورند که 

چیزی به نام امنیت کامل سیستم ابری وجود ندارد.
از حفره های امنیتی گرفته تا مسائل مربوط به پشتیبانی، این ها ریسک های 
عمده ای هس�تند که کاربران هن�گام روی آوردن به رایان�ش ابری متحمل 

می شوند.

فرد دیگری از داده های ش�ما  مراقبت می کند1  
برخالف دیتاسنتر که توسط یک گروه IT داخلی 
مدیریت می شود، رایانش ابری یک سیستم خارج 
از سازمان است که در آن کاربران داده های خود 
و نیازهای مربوط به آن را برون سپاری می کنند. 
ارائه کننده ی خدمات رایانش ابری همه ی کارها 
را از انجام بروزرسانی ها گرفته تا تعمیر و نگهداری 
تا مدیریت امنیت انجام می دهد. به گفته ی استیو 
سانتورلی، از کارآگاه های اسبق اسکاتلندیارد و از 
 :Cymru مدیران گروه تحقیقاتی امنیت اینترنت
»اگر از باال نگاه کنیم، می بینیم که کاربران دارند 
به فرد دیگری اعتماد می کنند تا از داده هایشان 

محافظت کند.
نقطه ی تاریک قضیه این است که شما مسئولیت 
خود در قبال داده ها را فسخ می کنید. فرد دیگری 
به آن دسترسی دارد و فردی دیگر مسئول امن 
نگه داشتن آن است. هیچ کسب وکاری نمی تواند 
به اندازه ی خود شما در صیانت از داده هایتان 
سریع باشد. درنهایت کسب وکار آن ها این است 
که از شما درآمدی به جیب بزنند. گاهی اوقات 
حفاظت از داده های شما به یک شعار بازاریابی 

تبدیل می شود تا یک سبک کاری.«

حمالت سایبری هر بار که داده های خود را روی اینترنت 2 
ذخیره می کنید، خطر حمالت سایبری وجود 
دارد. و این به ویژه زمانی مشکل ساز است که شما 
داده های خود را روی ابر ذخیره می کنید، جایی 
که تمام داده های شما با انواع کاربرها، روی یک 

سیستم ابری واحد ذخیره شده اند.
س��انتورلی می گوید »قسمت ترسناک ماجرا 
آسیب پذیری در مقابل حمالت انکار سرویس 
گسترده  و تمرکز این حجم از داده است. تنها 
نقطه ی ضعف در این حالت همان ابر است. اگر 
همه چیز درست پیش نرود تأثیر آن بسیار وسیع 
خواهد بود. در این حالت ایجاد اختالل در سطح 

وسیع و گسترده ای راحت تر خواهد بود.«
باوجوداینکه بیشتر ارائه کنندگان خدمات رایانش 
ابری از امنیت باالیی برخوردار هستند، ولی با 
پیشرفته تر شدن فناوری، حمالت سایبری هم 

پیشرفته تر می شوند.
س��انتورلی می گوید »زمانی که شرکت های 
ارائه کننده ی خدمات ابری امنیت را به خوبی 
اجرا می کنند – و واقعاً شرکت های زیادی به این 
مهم رسیده اند – آنگاه تبهکاران سایبری مجبورند 
برای دسترسی به داده ها خالقیت بیشتری نشان 
دهند. برای مثال، آن ها به جای هک کردن ابر، 
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تالش می کنند حساب کاربری شما را هک کنند.
گذرواژه ها و پرسش های مخفی به نقطه ضعف 
امنیت شما تبدیل می شوند. درست مثل زمانی که 
بانک ها هک شدن حساب های آنالین را سخت تر 
کردند، هکرها به حمالت فیشینگ روی آورند تا 

گذرواژه های شما را سرقت کنند.«

همان طور که حمالت سایبری در 3   تهدیدات داخلی
حال افزایش هستند، تهدیدات داخلی هم در 

حال اوج گیری اند.
اریک چیو، مدیر و مؤسس شرکت کنترل زیرساخت های 
رایانش ابری »های تراست« می گوید که »نشت 
اطالعات مربوط به دو میلیون کاربر وودافون و 
اقدامات ادوارد اسنودن در NSA همگی زنگ 
خطرهایی هستند که جدی ترین نشت داده ها 
از طریق تهدیدات داخلی و دسترسی کاربران 

صورت می گیرند.«
زمانی که یک کارمند به ابر دسترسی پیدا می کند 
یا امکان دسترسی را به فردی دیگر اعطا می کند، 
هر چیزی، از اطالعات محرمانه گرفته تا دارایی های 

فکری درخطر هستند.
به گفته ی چیو »رایانش ابری این مشکل را ده 
برابر می سازد زیرا دسترسی به مدیریت پلتفرم 
ابری، چه توسط یک کارمند و چه توسط فردی که 
خود را کارمند جا زده است، فرد را قادر می سازد 
تا بدون اینکه شناسایی شود هر ماشین مجازی 
را کپی کرده و آن را به سرقت ببرد، و یا در عرض 

چند دقیقه تمام محیط ابری را نابود کند.«

پس از افشاگری های اخیر در مورد 4   نفوذ دولت
NSA و برنامه های جاسوسی آن ها، مشخص شد 
که رقبا تنها کسانی نیستند که می خواهند به 

داده های شما سرک بکشند.
اسکات هازدرا، مشاور امنیتی در نئوهاپسیس، یک 
شرکت مشاوره مدیریت امنیت و ریسک درزمینه ی 
امنیت موبایل و امنیت رایانش ابری می گوید که: 
»اخیراً در اخبار می بینیم که نهادهای دولتی و 
شرکت های فناوری محور در ایاالت متحده و دیگر 
کشورهای دنیا ممکن است در حال جاسوسی 
روی داده های شما باشند، چه زمانی که داده ها 
منتقل می شوند یا زمانی که در قسمتی از اینترنت 

سکنی گزیده اند.«
بااین وجود، حریم خصوصی همیشه از نگرانی های 
شایع در مورد رایانش ابری بوده است. ولی به جای 
نگرانی در مورد رقبا، مشتریان یا کارمندان عصبانی 
که به سیس��تم امنیتی نفوذ می کنند، اکنون 

کسب وکارها نیاز دارند تا در مورد نفوذ نهادهای 
دولتی هم نگران باشند.

هازدرا می گوید »نقض حرم خصوصی و محرمانگی 
داده ها ریسک جدیدی نیست، ولی منبع این 
تهدیدات ممکن است همان هایی نباشد که سازمان ها 
نگرانش بودند. برای مثالً ممکن است یک سازمان 
از ترس رقبا ارسال و ذخیره سازی داده های خود 
را رمزنگاری کند. اکنون که نهاد دیگری غیر از 
رقیب به داده های سازمان عالقه نشان می دهد، 

اساساً خود ریسک را تغییر نمی دهد.«

مسئولیت قانونی ریسک های مربوط به رایانش ابری به 5  
نفوذهای امنیتی محدود نمی شود. این ریسک ها 
همچنین شامل پیامدها، مانند پرونده های حقوقی 
توسط شما یا علیه ش��ما می شوند. به گفته ی 
 Scott & رابرت جی. اس��کات مدیر ش��رکت
Scott LLP، یک شرکت حقوقی با تخصص در 
دارایی های فکری و فناوری، جدیدترین ریسک 
برای شرکت ها در استفاده از رایانش ابری تطابق با 
قوانین، مسئولیت های قانونی و تداوم کسب وکار 
است. رویدادهای مربوط به نشت داده ها در حال 
اوج گیری هستند و درنتیجه پرونده های قانونی 
هم افزایش یافته اند.« اسکات می گوید درحالی که 
رایانش ابری سهولت دسترسی، تعامل و تسریع 
کارها را نتیجه می دهد، ولی مزایای آن باید با 

میزان اقدامات امنیتی سنجیده شود.
وی می افزاید »امنیت اطالعات همیشه در جست وجوی 
یک تعادل میان سهولت دسترسی و اشتراک گذاری 
اطالعات، در مقابل امنیت مستحکم بوده است. 
هرچه بیشتر یکی را داشته باشید، کمتر دیگری 

را خواهید داشت.«

چه چیزی یک ابر را »امن« می سازد؟ 6    فقدان استاندارد
یک ارائه کننده ی خدمات ابری ممکن است آخرین 
امکانات امنیتی را داشته باشد، ولی درنتیجه ی 
فقدان استاندارد مربوط به رایانش ابری، هیچ 
راهنمای واحدی وجود ندارد تا ارائه دهندگان را 
متحد کند. باوجود سرویس های ابری متعدد در 
بخش های مختلف، برای کاربران کامالً مشکل ساز 
است که تشخیص دهند ابر آن ها چقدر امن است.

اسکات می گوید »این سؤال که رایانش ابری چقدر 
امن است جنبه های متعددی دارد، و جواب آن 
به ارائه کننده ی خدم��ات ابری، نوع صنعت، و 

قانون های مرتبط با آن صنعت وابسته است.«
ازآنجایی که ارائه کنندگان مختلف مانند هم نیستند، 
ممکن است تعریف »امن« برای یک ارائه دهنده ی 

خدمات از تعریف دیگری متفاوت باشد.

فقدان پشتیبانی تصور کنید نتوانید قبل از یک قرار 7  
کاری مهم به حساب ابری خود دسترسی پیدا 
کنید، یا بدتر از آن، وسط یک حمله ی سایبری 
باشید که سایت شما را پایین آورده باشد. و حاال 
تصور کنید که سعی دارید با ارائه دهنده ی خدمات 
خود تماس بگیرید و ببینید که خدمات مشتریان 
آن ها اصالً وجود خارجی ندارد. درحالی که برخی 
از ارائه کنندگان خدمات مربوط به مشتریان خوبی 
دارند، برخی دیگر ممکن است شما را تنها رها 
کنند. آپریل سیج، از مدیران شرکت آنالین تک، 
یک ارائه دهنده ی خدمات رایانش ابری می گوید 
که »ناامیدکننده ترین چیز هنگامی که مشکلی 
پیش می آید این است که نتوانید مستقیماً با یک 

مهندس صحبت کنید.
اگر سیستم های شما برای ادامه ی مأموریت هایتان 
حیاتی نیستند، نیازی نیست که نگران امنیت و 
دسترس پذیری آن ها باشید. ولی اگر سیستم های 
شما برای کسب وکار و مأموریت شما حیاتی اند، 
باید روی ابر و ارائه کننده ای سرمایه گذاری کنید 
که بتواند امنیت متناس��ب با نیازهای شما را 

فراهم کند.«

همیشه ریسک وجود دارد بزرگ ترین ریسک در مورد رایانش 8  
ابری این است که هیچ وقت نمی دانید چه چیزی در 
انتظار شماست. هکرها از روز نخست حضورداشته اند 
و قرار نیس��ت به این زودی ها جایی بروند. و با 
پیشرفت فناوری ها ریسک های استفاده از این 

فّناوری ها هم افزایش می یابند.
باوجود خطرات کنونی و آتی، آیا مزایای استفاده 
از رایانش ابری بر ریسک های آن چربش دارد؟ 
نیل رراپ، مؤلف کتاب »خطر سایبری« و مؤسس 
شرکت سایبر سکیوریتی آرکیتکتس می گوید 
که این امر به کسب وکار شما بستگی دارد. او 
می افزاید »رایانش ابری برای هرکسی مناسب 
نیست. مانند تمام راهکارها، الزم است که سطح 
ریسک آن را ارزیابی کنید و ببینید که برای شما 

مناسب است یا خیر.«
برای کسب وکارهایی که در حال استفاده از رایانش 
ابری هستند یا در مورد آن فکر می کنند، تمام 
کاری که می توانید بکنید این است که تا جایی که 
می توانید آماده باشید. باید تا جایی که می توانید 
ارائه کنندگان را بشناسید، هم از دید یک سازمان 

و هم یک کاربر نقطه انتهایی.
منبع: بیزنس تودی

هر بار که 
داده های خود 

را روی اینترنت 
ذخیره می کنید، 

خطر حمالت 
سایبری وجود 

دارد. و این 
به ویژه زمانی 

مشکل ساز 
است که شما 
داده های خود 

را روی ابر 
ذخیره می کنید، 
جایی که تمام 

داده های 
شما با انواع 

کاربرها، روی 
یک سیستم 

ابری واحد 
ذخیره شده اند



62i n F o @ d F e . i r

این نف�وذگ���ران خ�ودی
مایکل واتیس یکی از کارشناسان ش�رکت حقوقی Steptoe & Johnson LLP اس�ت. وی روی اینترنت، تجارت الکترونیک و مسائل 
مربوط به تکنولوژی متمرکز است، و در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی مشاوره های قانونی، حقوقی و استراتژیک ارائه می دهد.  

با او صحبت کردیم تا در مورد جنبه های مختلف تهدیدات مربوط به خودی های نفوذی و نقض قوانین، اطالعات بیشتری کسب کنیم.

این وکیل باسابقه، برای مدیران IT که تمایل دارند ریسک های مربوط به 
خودی های نفوذی را کاهش دهند توصیه هایی دارد.

inFosecurity

امـنیـــــت اطـالعـــــات



M o n t h l y  M a g a z i n e F e b r u a r y
2 0 1 5

اول شمـــاره  اول      ســــال  اسفند مــــاه 1393         

   از دیدگاه شـمـــا، 
مدیـران امنیتـی و در 
کل، دیگر مدیران برای 
کاهش ریسک مربوط به تهدیدات 

خودی های نفوذی چه باید بکنند؟
باید با کارهای بنیادین کار را آغاز کرد. نخست 
آن ها باید یک ارزیابی ریسک انجام دهند که 
به صورت ساالنه بروز می شود، و نوع اطالعاتی 
که سازمان در اختیار دارد را بررسی می کند. 
این شامل اطالعات شخصی، مالی و پزشکی؛ 
بخش هایی از شبکه یا دفاتر که این اطالعات در 
آن نگهداری شده؛ نوع خطراتی که این اطالعات 
را تهدید می کند؛ و اقداماتی که هم اکنون برای 
کاهش این گونه ریسک ها در حال انجام هستند 

می شود.

دوم اینکه باید یک خط مشی امنیتی تدوین 
کنند، که بر اس��اس ارزیابی ریسک نگارش 
می شود، و آغازگر فعالیت های امنیتی اداری، 
فنی، و فیزیکی است، و اینکه این فعالیت ها 
هم تهدیدات داخل��ی و هم خارجی را تحت 

پوشش قرار دهند.
سوم اینکه باید اطمینان حاصل کنند که زمان 
نشت داده ها برنامه ی مناسبی برای تعامالت بعدی 
دارند، برنامه ای که برای به حداقل رساندن زیان ها، 
شناسایی عامل نفوذ، تعمیر کردن آسیب پذیری، 
و تطابق با قوانین و الزامات قانونی، مانند انتشار 
اعالمیه برای کسانی که تحت تأثیر قرارگرفته اند، 

تدوین شده باشد.

  زمانی کـه مدارک کافـی دال بر 
انجام کار خطا در شـبکه توسـط 
کارمندان وجود داشـته باشد، چه 

مراجع قانونی ای وجود دارند؟
مایکل: کارمندانی که در شبکه ی سازمان به 
فعالیت های مجرمانه دست می زنند، یا توسط 
خود سازمان و یا توسط دولت به مراجع قانونی 

فراخوانده می شوند.
برای مثال کارمندی ک��ه به صورت عمدی به 
شبکه ی یک سازمان آسیب وارد می کند تحت 
الیحه ی کاله برداری و سوءاستفاده ی کامپیوتری 
)CFAA( تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 همچنین کارمندی که بدون اجازه به ارتباطات 
الکترونیکی دسترسی پیدا کند تا اطالعات حساس 
را به سرقت ببرد، بسته به نوع دالیل و مدارک، 
تحت الیحه های CFAA یا الیحه ی حریم خصوصی 
ارتباطات الکترونیک )ECPA( تحت پیگرد قانونی 
قرار خواهد گرفت. همچنین بسته به نوع دالیل 
و مدارک، دیگر قوانین و الیحه های مرتبط با 
جرائم رایانه ای می تواند موجب ش��ود که فرد 

خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

  آیا به نظر شما این که به کارمندان 
اجازه دهیم در مـورد عواقب نقص 
امنیـت داخلی سـازمان اطالعات 
کسب کنند و آگاه باشند، یک عامل 

بازدارنده است؟
باید به اطالع کارمندان رسانده شود که هرگونه 
فعالیت نامناسب روی شبکه ی شرکت یا استفاده 
از دارایی های شرکت می تواند منجر به پیگرد 
قانونی، شامل اخراج، پرونده ی حقوقی، یا پرونده ی 

مجرمانه شود.
بازداشتن تهدید عوامل داخلی خیلی بهتر از 
دست وپنجه نرم کردن با یک نقض واقعی امنیت 

توسط عوامل داخلی است و هشدارهای واضح 
می تواند به تأثیر بازدارنده باشند. 

این گونه هشدارها باید در خط مشی سازمان 
لحاظ شده و طی جلس��ات تمرینی متعددی 

هم به کارمندان منتقل شود.

  مدیـران آی تـی و امنیتـی باید 
چگونه واکنش نشـان دهند اگر به 
یک تهدید داخلـی یا نقض امنیت 

مشکوک باشند؟
اگر یک شرکت مشکوک باشد که یک کارمند در 
حال آسیب رساندن به شبکه ی سازمان است، یا 
اطالعات حساس را به سرقت می برد یا در هر نوع 
فعالیت مجرمانه و غیرقانونی دیگری مشارکت 

دارد، می توانید کارهای زیادی انجام دهید.
 نخست می توانید اطالعات بیشتری را در مورد 
فعالیت های فرد موردنظر در شبکه جمع آوری کنید. 
این کارها می تواند شامل بررسی الگ های فرد روی 
شبکه، بازبینی ارتباطات فرد روی شبکه، پایش 
ارتباطات همزمان با برقراری آن ها، جست وجوی 
فیزیکی محل کار وی، بازبینی ویدئوهای امنیتی 
تمام مناطقی که فرد در آن حضورداشته، بشود.

این یکی از مزایای داشتن خط مشی حریم خصوصی 
است. زیرا دیگر کارمندان می دانند که ارتباطات 
آن ها در ش��بکه مورد پایش قرارگرفته، محل 
کارشان ممکن است مورد جست وجو قرار گیرد، 
و اینکه کارمندان نباید انتظار داشته باشند که 
حریم خصوصی آن ها در محل کار رعایت شود. و 
شرکت باید حتماً تأیید اجازه ی کارمند در مورد 
این خط مشی حریم خصوصی را داشته باشد. 

پرواضح است که این گونه بررسی ها بسیار حساس 
بوده و سرشار از ریسک هستند، بنابراین توصیه 
می شود که قبل از انجام آن ها حتماً با فرد متخصص 
مشورت صورت گیرد. اصاًل توصیه نمی شود که 
سازمان در این مرحله با کارمندان روبرو شود.

دوم اینکه سازمان می تواند مورد را به مراجع 
اجرای قانون گزارش دهد. معموالً FBI در این 
زمینه بسیار متخصص است، ولی سرویس مخفی 
ایاالت متحده و همچنین مراجع اجرای قانون 
محلی هم می توانند گزینه های دیگر باشند. این 
نهادها برای بررسی بیشتر ابزارهایی دارند که 
شرکت ها در اختیار ندارند، مانند حکم تفتیش 
و احضاریه ها، یا ردگیری ارتباطات در اینترنت و 
جایی که کارمند اطالعات را به آن فرستاده است. 
این که مورد را به این نهادها گزارش داد یا نه به شرایط 
پرونده بستگی دارد. گزارش به این نهادها ممکن 
است عواقب سنگینی برای شرکت داشته باشد، 
پس این کار را بدون مشورت کردن انجام ندهید.

بازداشتن 
تهدید عوامل 
داخلی خیلی 

بهتر از 
دست وپنجه 
نرم کردن با 

یک نقض 
واقعی امنیت 
توسط عوامل 
داخلی است 

و هشدارهای 
واضح می تواند 

بازدارنده 
باشند
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رایانش ابری در حال تغییر کسب وکارها است. این راهکار، روش جدیدی برای تسهیل تعامالت و دسترسی 
به اطالعات را از نقاط مختلف جغرافیایی، و بدون هزینه های سربار مربوط به نگهداری از منابع، فراهم آورده 
است. درنتیجه شرکت های نرم افزاری انعطاف بیشتری داش�ته و کاربر را قادر می سازند تا به جای خرید کل 

بسته ی نرم افزاری، تنها آن نرم افزارهایی را خریداری کند که به آن نیاز دارد.
باوجوداینکه بس�یاری از ش�رکت ها از رایانش ابری اس�تفاده می کنند، ولی عده ی زیادی کامالً ترمینولوژی 
رایانش ابری را درک نکرده اند. زبان تخصصی رایانش ابری ممکن است گیج کننده باشد، بنابراین در ادامه 

سعی کرده ایم عبارت های مصطلح در این زبان را برای شما بشکافیم.

راهنمای اصطالحات 
رایانش ابری

به جای ذخیره سازی داده ها به صورت محلی روی کامپیوترهای 
شرکت یا شبکه ی شرکت، رایانش ابری شامل ذخیره سازی 
داده ها و منابع به اشتراک گذاشته شده ی شرکت در یک پلتفرم 
متمرکز و ایمن است. به جای استفاده از سرورهای شرکت، در 
این روش منابع شرکت در دستان یک سازمان طرف سومی 
قرار می گیرد که وظایف مربوط به تعمی��ر و نگهداری و در 
دسترس پذیری هر سرویس خریداری شده را انجام می دهد.

مدل سنتی شرکت ها و نرم افزارها این است که برای هر کاربر یک 
الیسنس خریداری شود. زمانی که نسخه ی بروزرسانی اپلیکیشن ها 
عرضه می شود، شرکت مجبور است تا نسخه ی جدید را خریداری 
کرده تا با قوانین و استانداردهای صنعت خود همگام باشد. »نرم افزار 
به عنوان س��رویس« یا SaaS این مدل را تغییر داده و از یک مدل 
آبونمان ماهانه مبتنی بر رایانش ابری استفاده می کند که در آن، 

بروزرسانی ها سریعاً به اطالع شرکت خواهد رسید.

درحالی که IaaS، PaaS و SaaS همگی به مدل های کس��ب وکاری خاصی اطالق 
می شوند، به نوعی می توان هر محصول را به عنوان سرویس ارائه داد. XaaS یعنی 
»هر چیزی به عنوان سرویس«، و اشاره به این دارد که هر محصولی که بتوان آن را 
از طریق اینترنت تحویل داد و نیازی به مغازه خرده فروشی نباشد را می توان با این 
مدل ارائه داد. IaaS، PaaS و SaaS از متداول ترین اشکال XaaS هستند، ولی مدل های 
کسب وکاری دیگری از این قبیل وجود دارند مانند ذخیره سازی به عنوان سرویس 
)SaaS(، ارتباطات به عنوان سرویس )CaaS(، شبکه به عنوان سرویس )NaaS( و 

.)MaaS( مانیتورینگ به عنوان سرویس

بسیاری از سازمان ها خودشان سخت افزارهای الزم را برای 
زیرساخت های پشتیبان خریداری می کنند و زیر هزینه های 
خرید سرورها، نصب و یکپارچه سازی، و استخدام نیروهای 
متخصص برای تعمیر و نگهداری آن له می شوند. »زیرساخت 
به عنوان سرویس« یا IaaS این هزینه ها را از میان برداشته 
و هزینه های مربوط به سرورهای موردنیاز شرکت را بسیار 
کاهش داده و نیاز به تعمیر و نگهداری را از میان بر می دارد.

شرکت های نوظهور در عرصه ی نرم افزار به یک 
زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری قدرتمندی 
نیاز دارند تا اپلیکیشن هایی مناسب برای فضای 
رقابتی توسعه دهند. »پلتفرم به عنوان سرویس« 
یا همان PaaS یک پلتفرم مبتنی بر رایانش ابری 
مهیا می کند که می توان از آن برای ساخت، تست 
کردن و آغاز به کار اپلیکیشن ها استفاده کرد.

رایانش ابری

SaaS

XaaS

IaaS

PaaS
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سرویس های ابری بی شماری وجود دارند که با استفاده از یک سرور منابع 
واحد به شرکت های زیادی خدمات ابری عمومی ارائه می دهند. درحالی که 
ابر خصوصی اجازه ی دسترسی به ابر را از خارج شرکت سلب می کند، یک ابر 
خصوصی کاربران را طبقه بندی کرده تا سطح یکپارچه ای از سرویس ها را 
ارائه دهد. کاربران می توانند به اطالعات خود در ابر عمومی دسترسی پیدا 

کنند، ولی امکان دسترسی به اطالعات دیگر کاربران را ندارند.

این روزها بسیاری از کسب وکارها سرویس های مبتنی بر رایانش 
ابری عرضه می کنند که از مدل سنتی الیسنس نرم افزارها بهتر 
است. این مدل ها به صورت ماهانه وجود دارند و از طریق یک 
مرورگر وب قابل دسترسی بوده و به صورت منظم بروزرسانی ها 
را انجام می دهد. مدل های معمول سرویس های رایانش ابری 

شامل IaaS، PaaS و SaaS می شود.

این یک ساختار است که باهدف میزبانی منابع مبتنی بر رایانش ابری 
مانند سرورها و دیگر تجهیزات مبتنی بر سرویس ایجاد می شود. بسیاری 
از شرکت های مبتنی بر رایانش ابری دارای مرکز داده ی خود هستند که در 
آن داده های مربوط به مشتریان خود را نگهداری می کنند و دسترس پذیری 
آن ها را تضمین می کنند. بسیاری شرکت ها دارای مراکز داده ی متعددی 
در مناطق مختلف جغرافیایی هستند تا در صورت شکست یا خرابی یکی 

از آن ها، تداوم سرویس دهی به مشتریان حفظ شود.

زمانی که یک سازمان سخت افزارهای س��رور خود را برای یک ابر 
خصوصی در اختیار دارد، ولی به خاطر افزایش ترافیک نامنظم به 
منابع بیشتری نیاز پیدا می کند، ابر دوگانه راهکاری است که معموالً 
مورداستفاده قرار می گیرد. این راهکار ویژگی های ابر خصوصی و 
عمومی را باهم ترکیب می کند، و معموالً برای ذخیره س��ازی های 
معمولی از ابر خصوصی استفاده کرده و زمانی که ترافیک اینترنت 

افزایش پیدا می کند، به ابر عمومی روی می آورد.

ابر خصوصی یک سرویس ابری برای ذخیره سازی و بازیابی داده هاست 
که طراحی آن طوری است که تنها یک سازمان از آن استفاده کند. 
کارمندان می توانند داخل شرکت با داده های موجود در این ابر کار کرده 
و نتایج را با همکاران خود به اشتراک بگذارند، ولی دسترسی به اطالعات 
درون ابر برای افراد خارج شرکت امکان پذیر نیست. شرکت هایی که 
می خواهند از مزایای رایانش ابری استفاده کنند، ولی کنترل کامل را 

روی آن داشته باشند از این مدل ابری استفاده می کنند.

زمانی که شرکت ها سروری را خریداری می کنند، احتمال اینکه 
از تمام منابع موجود سخت افزاری خود استفاده نکنند وجود 
دارد. با سرویس رایانش ابری، هزینه ی شرکت ها با مدل رایانش 
تجهیزات محاسبه می شود. یعنی یک سیستم »هرچقدر استفاده 
می کنید همان قدر پرداخت کنید« که در آن شرکت ها تنها پول 
منابعی را می پردازند که از آن استفاده می کنند. این استفاده 
معموالً محاسبه شده و صورتحساب آن بر اساس فعالیت های 

پهنای باند و سطوح استفاده از داده تهیه می شود.

این یک کلمه ی اختصاری است 
که به متداول ترین مدل های 
سرویس های رایانش ابری یعنی 
SaaS، PaaS و IaaS اشاره دارد.

ابر عمومی

رایانش تجهیزات

مدل های سرویس های 
رایانش ابری

مرکز داده

ابر دوگانه

ابر خصوصی SPI مدل
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F u t u r e

یــــــــک د ه نـز یـنـــد آ

مدیریت اطالعات و داده ها این روزها      
برای شرکت ها و سازمان های دولتی 
نقش اساسی را بازی می کند و به 
نوعی می توان گفت مجموعه ای موفق تر است 
که استراتژی های خود را بر اساس بررسی بزرگ داده ها 
بنا کند. از طرف دیگر این امر را نیز باید در نظر 
داشت که بزرگ داده ها در واقع تنها فناوری و 
تکنیک جدید و نوظهور نیستند، بزرگ داده ها 
مسیر حرکت کسب و کار و فرآیند چرخش کار 

در سازمان ها را مشخص می کنند.
 در بزرگ داده با داده های متمایز و بزرگ که دائماً 
از لحاظ حجم، نرخ تولید داده و تنوع در حال 

تغییر هستند سروکار داریم.
 برای اینکه مفهوم Big Data در ذهن شما تداعی 
بیشتری داشته باشد به مثال های زیر دقت کنید:

مدیران فروشگاه های خرده فروشی آنالین که 
روزانه هزاران خریدار دارند می توانند با بررسی رفتار 
کاربران در وب سایت، میزان قیمت و همچنین 
موجودی کاالی خود را زیر نظر داشته باشند.  در 
ابعاد وسیع تر دولت ها قادر هستند تا بیماری های 
واگیردار را که در شبکه های اجتماعی از آن ها 
سخن به میان  می آید در نقاط مختلف جغرافیایی 
شناسایی کنند. همچنین شرکت های نفت و گاز 
با بررسی بزرگ داده  جمع آوری شده از حفاری، 

تصمیم های دقیق و موثر تری اتخاذ نمایند.

داده ها در بزرگ داده باید برای تصمیم  گیری 
در خصوص موارد کاربردی متفاوت، به صورت 

صحیح مدیریت شوند.
برای مدیریت بزرگ داده ها عوامل زیر در نظر 

گرفته می شود:
حجم داده اگر از گذش��ته با کامپیوتر سروکار 
داشته باشید، به خوبی می دانید کامپیوتری که 
15 سال پیش از آن استفاده می کردیم، دارای 
هاردی با ظرفیت حدودی  10 گیگابایت بود؛ اما 
شاید برای شما جالب باشد که روزانه در فیس بوک 
حدود 500 ترابایت اطالعات جدید ایجاد می شود 
و اطالعات جمع آوری شده هواپیمای بوئینگ 
737 بیشتر از 240 ترابایت به ازای هر پرواز است.

نرخ تولید میلیون ها فرآیند مختلف در وب سایت های 
بزرگ توسط کاربران در کسری از ثانیه انجام 
می شود، الگوریتم هایی که مشخص کننده  ارزش 
سهام هستند به صورت بالدرنگ تغییر می کنند، 
درشبکه های بازی آنالین نیز شاهد تغییر و ذخیره 
س��ازی اطالعات بازیکنان  به صورت لحظه به 

لحظه هستیم.
تنوع بزرگ داده  فقط ش��امل اعداد، تاریخ ها و 
رشته ها )Strings( نیست؛ تصاویر ماهواره ای و 
عکس های هوایی، اطالعات سه بعدی، فایل های 
متنی ساختار نیافته )نظیر الگ شبکه  های ویدئویی(، 
بزرگ داده هایی را تشکیل می دهند که  از تنوع 

بسیار زیادی برخوردارند.
وقتی صحبت از Big Data به میان می آید، ابزار 
نگه داری و مدیریت این حجم  بزرگ  داده معنی 
پیدا می کند، چرا که بانک های اطالعاتی معمولی 

دیگر قادر به مدیریت بزرگ داده ها نیستند.
  اینجاس��ت ک��ه دیتابِیس های ب��زرگ نظیر

MongoDB برای مدیریت و بررسی بزرگ داده ها 
به کمک می آیند.

    به خدمت گرفتن دیتابیس های بزرگ 
در سازمان ها

دیتابیس های بزرگ با کنترل بزرگ داده ها سازمان ها 
را قادر می کند تمرکز بیشتری بر روی اهداف خود 
داشته باشند و آنها را به سمت سودآوری بیشتر 

هدایت می کنند.
آنالیز بزرگ داده ه��ا به نهادهای تجاری کمک 
می کند تا بی درنگ میلیون ها رکورد آماری را 
در خصوص کاالها، منابع موجود و مش��تریان 
جمع آوری کرده و بدون وقفه آنالیز جدیدی از 

به کارگیری منابع ارائه دهد.
 برای اینکه مفهوم به کارگیری دیتا بیس بزرگ 
برای آنالیز بزرگ داده ها بهتر در ذهن نقش بگیرد، 

 مثال زیر خالی ازلطف نیست:
شهری بزرگ در آمریکا را در نظر بگیرید که از 
دیتا بیس بزرگ MongoDB برای کاهش جرم 

مقدمه ای بر بزرگ داده ها

وقتی صحبت 
 Big Data از

به میان می آید، 
ابزار نگه داری 
و مدیریت این 

حجم  بزرگ  
داده معنی پیدا 

می کند، چرا 
که بانک های 

اطالعاتی 
معمولی 

دیگر قادر 
به مدیریت 

بزرگ داده ها 
نیستند
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و بهبود خدمات شهرداری استفاده می کند و 
عملیات جمع آوری و بررسی تصاویر ماهواره ای به 
صورت زنده از 30 سازمان مختلف انجام می شود؛ 
بدیهی است که تعامل با بزرگ داده  بدست آمده 
تنها از عهده دیتابیس های بزرگ برخواهد آمد.

اینجاست که به کارگیری بزرگ داده در بستر 
دیتابیس های بزرگ به کم��ک آمده و کاهش 

چشمگیری در هزینه ها ایجاد خواهد کرد.
 از طرف دیگر متن باز بودن تکنولوژی های مورد 
استفاده در بزرگ داده ها باعث می شود تا با کمترین 
هزینه به بهترین نحو ممکن بتوان آنرا با شرایط 

سیستمی سازمان مورد نظر تطبیق داد.
در مثال ذکر شده، انتقال داده ها از بانک اطالعاتی 
فعلی به دیتابیس MongoDB که متن باز می باشد 
باعث صرفه جویی زیادی در  هزینه خرید الیسنس  

می شود.
از طرف دیگر بررسی بزرگ داده های جمع آوری 
شده منجر به چاالکی بیشتر سازمان نسبت به 
سایر رقبای تجاری خواهد شد. جمع آوری سریع  
اطالعات مشترک در قسمت های مختلف سازمان 
و سرعت بخشیدن به فرآیند آپدیت این اطالعات  
به تشخیص مشکالت مشتریان و برطرف نمودن 
هرچه سریعتر موانع کمک خواهد کرد؛ بدیهی 
است که  این امر بهبود میزان وفاداری مشتریان 

را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت.

Big Data راه کارهای پیش رو در به کارگیری   
 دو گزینه برای استفاده از بزرگ داده ها وجود 

دارد: راه حل عملیاتی و راه حل تحلیلی
بزرگ داده ه��ا تحت تأثی��ر دو تکنولوژی واقع 
شده اند، اول سیس��تم هایی که اطالعات را در 
هنگام بارگزاری و ذخیره شدن بررسی می کند 
و مورد دوم سیستم  هایی که امکان تحلیل داده ها 
را برای مراجعات بعدی فراهم می کنند.  البته الزم 
به ذکر است که متخصصان در بیشتر مواقع هر 
دو شیوه را برای دستیابی به نتیجه دقیق تر به 

کار می گیرند.
دیتابیس هایی نظیر NoSQL بزرگ داده ها را به 
شیوه عملیاتی بررسی می کنند و تمرکز بیشتری 
در قسمت های درخواست شده دارند تا آنالیز 

رخدادها به صورت همزمان صورت پذیرد.
از طرف دیگر دیتابیس هایی که از شیوه های تحلیلی 
استفاده می کنند، تمایل بیشتری به بررسی تمامی 
رخدادها دارند و در عملیات آنالیز تمامی داده ها 

در لحظه انجام می شود.

    رایانش ابری و بزرگ داده ها
وقتی صحبت از رایانش ابری به میان می آید در 
واقع منظور حجم زیادی از محاسبات کامپیوتری و 
نرم افزارهای مختلف است که سرویس به خصوصی 
را از طریق شبکه اجرا می کنند. تاکنون شیوه 
ِسلف هاستینگ )Self Hosting( برای تعامل با 
بزرگ داده ها استفاده می شده است اما رایانش ابری 
در تمامی تکنولوژی های کامپیوتری نفوذ داشته 
است و بزرگ داده ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
هزینه نگه داری سیستم ها در شیوه سلف هاستینگ 
به صورت دائم محاسبه می شود اما در رایانش 
ابری تنها زمان به خدمت گرفتن  سرویس مورد 

نظر، هزینه ها لحاظ خواهند شد.
با این حساب اگر بخواهیم سلف هاستینگ را با 
 ،IaaS یکی از شیوه های رایانش ابری، برای مثال
در تعامل با داده های کالن مقایسه کنیم موارد 
زیر را می توان به  عن��وان دالیل برتری رایانش 
ابری ذکر کرد. کم هزینه بودن، قابل طراحی با 
نیاز سازمان، انعطاف پذیری باال، تعریف و تغییر 
حجم  و پهنای باند دلخواه، سازگاری با شرایط 
مختلف و قابل اطمینان بودن، از مزایای شیوه 
نگه داری بزرگ داده ها با استفاده از فناوری رایانش 
ابری است. در مجموع اگر بخواهیم در یک جمله 
مزایای رایانش ابری را ذکر کنیم، می توان گفت 
که استفاده از رایانش ابری به چاالکی مجموعه 
کمک کرده و از طرف دیگر هزینه های کمتری 

را نیز به کارفرما تحمیل می کند.
همانطور که در باال اشاره شد، بانک   اطالعاتی 

NoSQL گزینه  مناسبی برای استفاده بزرگ داده ها 
به حساب می آید و از طرف دیگر با رایانش ابری نیز 
سازگاری کامل دارد. نکته جالبی که در خصوص 
دیتا بیس های NoSQL وجود دارد، امکان مدیریت 
حجم زیادی  از اطالعات می باش��د که بر روی 

سرورهای متخلف مستقر هستند.
 معماری دیتا بیس  NoSQL این امکان را می دهد 
که اطالعات به صورت دسته بندی شده در جداول 

متفاوت و در محل های مجزا ذخیره شوند.
 MongoDB با تعاریفی که در خصوص دیتابیس
 NoSQL و سایر بانک های اطالعاتی که از معماری
بهره می برند، به میان آمد، می توان گفت که به 
کارگیری اینگونه دیتابیس ها بهترین گزینه برای 
استفاده از بزرگ داده ها در فضای ابری می باشند.

   ادغام راه حل عملیاتی و راه حل تحلیلی با 
)Hadoop(  یکدیگر توسط هادوپ

هادوپ درواقع چهار چوب متن باز برای ذخیره 
س��ازی و پردازش بزرگ داده هاست که توسط 
شرکت آپاچی پشتیبانی می شود، این تکنولوژی با 
ترکیب و توزیع داده به ذخیره سازی آن می پردازد 
و به زبان جاوا پیاده سازی شده است، جالب است 
بدانید که در حال حاضر شرکت های بزرگی نظیر 
فیس بوک، یاهو و گوگل از هادوپ استفاده می کنند.

در این بین استفاده از بانک اطالعاتی که از معماری 
NoSQL پشتیبانی می کند نظیر MongoDB به 
همراه هادوپ گزینه ای بسیار مناسب برای تعامل با 
بزرگ داده ها می باشد.  دیتا بیس هایی که از معماری 
Mpp )تعداد زیادی از پردازنده ها،یا رایانه های 
جدا از هم، که با یکدیگر محسابات هماهنگی را 
به صورت موازی انجام می دهند(بهره گرفته اند را 
نیز برای تعامل با بزرگ داده ها می توان به خدمت 
 Mpp گرفت. در این روش به کارگیری دیتا بیس
در کنار استفاده از فناوری هادوپ و NoSQL منجر 
به ثبت و استخراج گزارش های بسیار دقیقی 
می شود که به اتخاذ تصمیمات مهمی از جانب 

شرکت های بزرگ منتهی خواهد شد.
البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که تکنولوژی  و 
راه حل های پیشنهادی برای استقرار بزرگ داده ها 
به بلوغ کامل رسیده   اما هنوز  به طور کامل در 

جوانب مختلف به کار گرفته نشده است.
در مجموع باید گفت که  سازمان های بزرگ چاره ای 
به غیر از انتخاب و استفاده از بزرگ داده ها ندارند 
و دیر یا زود شاهد انتقال اطالعات سازمان ها از 
بانک های اطالعاتی فعلی که عمدتاً غیر متمرکز 
هم هستند به دیتابیس های بزرگ که بزرگ داده ها 

را مدیریت  و پردازش می کنند، خواهیم بود.
مترجم: محمد کامالن

بررسی 
بزرگ داده های 

جمع آوری 
شده منجر به 

چاالکی بیشتر 
سازمان نسبت 
به سایر رقبای 
تجاری خواهد 

شد
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با افزایش تعداد دستگاه ها، ماشین ها و اپلیکیشن های متصل به اینترنت که با همدیگر ارتباط برقرار می کنند، 
شرکت ها به طرز بی سابقه ای در حال جمع کردن کوه هایی از اطالعات هستند. 90 درصد اطالعات در دنیا طی 
دو سال گذشته تولید شده اند.( نیاز به ذخیره سازی، جست وجو در آن ها و معنا دادن به آن همه داده باعث شده 
 ،IDC سرمایه گذاری های وسیعی در زمینه ی مراکز داده در سرتاسر دنیا انجام شود.  به گفته ی شرکت تحقیقاتی

حدود 2.9 میلیون مراکز سروری در ایاالت متحده وجود دارد. و این تنها شروع کار است.

انفجار دنیای دیجیتال از وفور داده هایی که باید تحلیل ش��وند  

مساحت تحت سلطه ی مراکز داده 
در ایاالت متحده ۶۶۶ میلیون فوت 
مربع است. تا سال 201۶ انتظار 
می رود که این عدد به 727 میلیون فوت مربع 
برس��د. در نقاط دیگر دنیا نیز مراکز داده در 
حال ظهور هستند، در هنگ کنگ، برزیل، 
دوبی و دیگر مراکزی که هم کسب وکارپسند 
بوده و هم به جمعیت ه��ای متراکم نزدیک 

هستند.
انتظار می رود ترافیک رایانش ابری، که رشد 
آن سریع تر از دیگر حوزه های فعالیت مراکز 
داده است، از سال 2012 تا 2017 چهار برابر 
شود، و این یعنی دو س��وم حجم کاری کل. 
یک محرک قوی دیگر »اینترنت اشیاء« است، 
اصطالحی که برای اتصاالت بی سیم میان لوازم 
خانگی، خودروها، و دیگر ماشین ها و اشیاء 
متصل به هم مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
به گفته ش��رکت تحقیقاتی گارتنر، تا سال 
2020 حدود 2۶ میلیارد دستگاه متصل به 
اینترنت وجود خواهد داشت که کامپیوتر یا 
گوشی همراه نیستند در حالی که این عدد 
در سال 2009 کمتر از 1 میلیارد بود. تمام 
این دستگاه ها تولید کننده و منتقل کننده 

داده خواهد بود.

بعد از بزرگ داده ها
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همه ی این ها برای کسب و کارها چه معنایی 
دارد؟ برای شروع، این یعنی سازمان ها نیاز 
دارند با یک اس��تراتژی هوشمند، مقرون به 
صرفه و آینده نگر، این حجم وسیع از داده ها 

را مدیریت کنند.  
معنای دیگرش استفاده از ابزارهایی مانند هادوپ 
)Hadoop( است، یک چارچوب نرم افزاری 
منبع آزاد که برای پردازش مقیاس های بزرگ 
داده مورد استفاده قرار می گیرد. و البته یعنی 
اینکه متخصصانی را استخدام کرد که بتوانند 

به همه ی این داده ها معنا ببخشند.
داده ها - حتی داده های بزرگ - تنها به همان 
میزانی که می توانید از آن استفاده کنید مفید 
هستند. نمونه های موفقی هم تا کنون مشاهده 

شده است. 
وال مارت و دیگر خرده فروش های بزرگ می توانند 
جست وجوی شما در میان محصوالت را ردگیری 
کرده و این آن ها را قادر می سازد تا کاالهای 
مربوطه و تخفیفات را به شما پیشنهاد دهند. 
همچنین شرکت های تجهیزاتی از دستگاه های 
متصل به هم استفاده می کنند تا نشت لوله ها 
و یا کاهش ناگهانی ولت��اژ را به نحو بهتری 

پایش کنند. 
همچنین غول های کشاورزی مانند مونساتو 
)Monsato( در حال توسعه ی ابزارهای تحلیلی 
هستند تا به نحو بهتری وضعیت آب و هوا و 

گیاهان را پیش بینی کنند.
با وجود تبلیغات فراوان، داده های بزرگ روزهای 
نخستین خود را سپری می کند. به گفته ی 
IDC، در سال گذشته تنها 22 درصد اطالعات 
دیجیتال مترصد تحلیل بودند، و تنها 5 درصد 
آن مورد تحلیل قرار گرفت. هنوز حجم وسیعی 
از داده ها در سیستم های بخش بندی شده 
ذخیره شده و با کسی »حرف نمی زنند«، و این 
امر اطالعات را بدون استفاده ساخته است. ولی 
از آنجایی که شرکت ها از فناوری های جدید 
و ابزارهای تحلیل��ی کارآمدتری برای مراکز 
داده استفاده می کنند، آینده ی روشنی برای 

داده های بزرگ مورد انتظار است.

این روزها، هرکسی از باراک اوباما گرفته تا مدیرعامل AETNA مارک برتولینی از بزرگ داده ها حرف 
می زنند. ما از 5 مدیر برتر در فهرست فورچن500 پرسیدیم که بیگ دیتا برای آن ها چه معنایی دارد.

  نظر مدیران درباره بزرگ داده ها  

قدیمی ترین هتل ما که 600 سال قدمت دارد و در سالزبورگ قرار 
گرفته است، یک تونل دارد که دفتر مدیر را به میز پذیرش متصل 
می کند و مدیر می تواند افراد جدید را مشاهده کرده و مانند یک 
دوست قدیمی با آن ها احوالپرسی کند. داده های بزرگ نسخه ی 
قرن بیست و یکمی این تونل است. شناختن واقعی مشتریان ما 
یعنی اینکه به آنها پیشنهادهایی بدهیم که برایشان مهم است، 
و کارهایی را انجام دهیم که آن ها واقعاً نیاز دارند، و کارهایی را 
نکنیم که نمی خواهند. و این ما را خدمت رسـان هایی بهتری 

می سازد که تجربه ای خوب برای مشتریان خود ایجاد کنیم.

داده های بزرگ در حال تغییـر دادن نحوه ی ارائه ی خدمات ما به 
مشتریان است، و در عین حال نحوه ی اداره ی سازمان را تسهیل 
کرده است. ما ایمان داریم که اپلیکیشن ها و خدماتی که طی استفاده 
از داده های بزرگ ارائه می شوند سطوح جدیدی از بازدهی و ارزش را 
برای مشتریان ما به ارمغان آورده اند. همچنین به ما کمک می کند تا 
چیزهایی که آن ها را شگفت زده می کند را تحلیل کرده، سیستم های 
پیچیده را از میان برداشته و آن ها را با فناوری مسلح کنیم که به آنها 

بینشی می دهد تا کارهای خود را به خوبی انجام دهند.

برای من داده های بزرگ یعنی پایان جدایی تاریخی میان محتوای 
پایگاه داده های محلی و چیزهایی که در کامپیوترهای شخصی ما 
بود. رایانش ابری دارد به مرکز تمام اطالعـات، ویدیوها، و غیره 
تبدیل می شود، و می توانیم روی هر دستگاهی به آن ها دسترسی 

پیدا کنیم. بزرگ داده ها در حال تغییر دنیا است.

ما یک شرکت مبتنی بر داده داریم. پرت اند ویتنی از اطالعات گرفته 
شده از سنسورهای خود روی جت ها می فهمند که چه زمانی برای 
 UTC Aerospace Systems .انجام تعمیر و نگهداری بهینه است
از سیستم های مدیریت سالمت و استفاده می کند تا میزان کارآیی 
و فعالیت هواپیما ها و امنیت پروازها را افزایش داده و هزینه های 
تعمیر و نگهداری را کاهش دهند. تحلیل های پیشرفته روی داده ها 
نیز در حال افزایش است زیرا ما راه های جدیدی را پیدا خواهیم 
کرد که این داده ها بتوانند بر بهبود عملکرد ما و کاهش هزینه ها 

موثر واقع شوند.

فیل مک آویتی
مدیر برند در هتل ها و 
مراکز تفریحی استاروود

جیمی میلر
مدیر اطالعات در جنرال 
الکتریک

روری رید
مدیر ارشد در شرکت 
Advanced Micro Devices

 گرگوری هایس
 مدیر ارشد مالی در شرکت 
یونایتد تکنولوژی
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بزرگترین مراکز 
داده در آمریکا

زمانی که همه چیز در »ابر« قرار گرفته است، خیلی راحت 
فراموش می کنیم که سرویس های همیشه روشن متصل به 
اینترنت بدون تجهیزات و ادوات بسیار سنگین و سرشار از 
کامپیوترهای گرسنه ی برق امکان پذیر نیستند. اینجا نگاهی 

بیندازید به بزرگترین مراکز داده در ایاالت متحده.
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داده کاوی
ب��رای کسب درآمد
داده کاوی دیگر یک مفهوم آینده نگر نیست، تفسیر داده ها 

ارزان تر و راحت تر از هرزمانی شده است.

ریکارد مارتینو، نایب رئیس ارشد داده های سازمان 
و تفسیر آن ها در U.S. Bank می گوید: »آن ها 
نه تنها توانستند سرمایه ای که مشتری به آن 
نیاز داشت را تهیه کنند، بلکه یک خط اعتباری 

به او دادند تا به هزینه ها برسد.«
دیگر برای بازاریاب ها و متخصصان یک مفهوم 
آینده گر نیست. شرکت های کارت های اعتباری 
سال ها است که از تحلیل داده ها برای شناسایی 
کاله برداری ها، و همچنین ارائه ی طرح های 
اعتباری به مشتریان استفاده می کنند، ولی 
این راهکار به صورت گسترده توسط بانک ها 
مورداستفاده قرار نگرفته است. ولی این روند 

در حال تغییر است. 
حتی امروزه بانک های کوچک هم برش های 
کوچکی از اطالعات را خریداری می کنند تا 
اس��تراتژی های محوری خود را جهت دهند. 
هزینه ی این گونه اطالعات برای طیف وسیعی 
از شرکت ها ارزان تر شده و استفاده از آن ها هم 

ساده تر شده است. 
محرک این قضیه انباره داده ها هستند که هر چیزی 
را در مورد شما می دانند، و اینکه شما چیزی در مورد 
اکسیکوم در آرکانزاس، و آژانس های رتبه بندی 
اعتباری مانند اکویفکس در آتالنتا نمی دانید. 
حجم و وسعت اطالعاتی که می توانید خریداری 
کنید غیرقابل اندازه گیری است. انباره داده ها 
می توانند مشتریان مناسب برای هدف گیری در 
کمپین های بازاریابی را شناسایی کنند، نه تنها بر 
اساس جایی که زندگی می کنند، بلکه بر اساس 
عادت های خرید آن ها، سطوح درآمدی آن ها، 
قسط هایی که پرداخت می کنند، و اینکه چه 
مقدار دارایی های قابل سرمایه گذاری دارند. 
شما می توانید قبل از اینکه پیشنهاد یک وام را 
از طریق کمپین ایمیلی برایشان ارسال کنید، 

از خرید آن ها مطمئن شوید.
آیا می خواهید بدانید کدام یک از مشتریان شما 
خود را برای خرید یک خانه آماده می کند؟ جای 
نگرانی ندارد. داده بخرید. چه کسانی می خواهند 
ماشین بخرند؟ داده ها را چک کنید. آیا می خواهید 
با تمام کسانی که در عرض یک هفته از نزدیکی 
یکی از شعبه های شما رد شده اند تماس برقرار 
کنید؟ )قبل از اینکه در بانک دیگری حساب باز 

کنند؟( به داده ها نگاهی بیندازید. 
تحلیل داده ها می تواند درزمینه ی خدمت رسانی 
به مشتریان و مدیریت روابط با آن ها، به عالوه ی 
ریسک ها و تطابق با قوانین مورداستفاده قرار 

در U.S. Bank، داده ه��ای بزرگ    
)بیگ دیتا( ی��ک مفهوم انتزاعی 
نیست. این مفهوم برای این بانک 
مستقر در مینیاپولیس با سرمایه 371 میلیارد 

دالر درآمدزایی خوبی دارد.
 این بانک تراکنش ها و رفتار آنالین مشتریان 
را پایش کرده تا پیام هایی شخصی سازی شده 

برایشان ارسال کنند. اخیراً مدیر یکی از شعب 
از این طری��ق موردی را شناس��ایی کرده و با 
مشتری کسب وکاری خود تماس گرفت. این 
مشتری با هدف وام گرفتن از یک بانک دیگر، 
پول زیادی را از U.S. Bank برداشت کرده بود. 
رئیس شعبه این مشتری را قانع کرد که وام را 

از U.S. Bank بگیرد.
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گیرد. چالش ها تعیین می کنند که بانک شما 
به چه داده هایی نیاز دارد، چگونه آن ها را تفسیر 
کند، و بر آن اساس برنامه های خود را اجرایی 
کند. به گفته ی پاتریک گراسرود، مدیر محصول 
در »خدمات بازاریابی دیالکس«، »بانک ها و 
موسسه های اعتباری با این مسئله در حال تقال 
هستند، آن ها نمی توانند ترکیبی مؤثر را پیدا 
کنند. انگار که می خواهند آب اقیانوس ها را به 

جوش بیاورند.«
بانک های بزرگ صدها کارمن��د دارند که در 
حوزه ی تحلیل داده ها کار می کنند، و سعی همگی 
آن ها بر این است که دریابند داده های آن ها در 
مورد مشتریانشان چه می گویند. برخی از آن ها 
درزمینه ی کمپین های بازاریابی، یا تشخیص 
کاله برداری ها، یا مدیریت تطابق با قوانین کار 
می کنند. به گفته ی شریف ملیس، یکی از مدیران 
شرکت مشاوره خدمات مالی نوانتاس، بزرگ ترین 
بانک ها حدود 40 نفر تحلیلگر شعبه ها، 50 نفر 
تحلیلگر قیمت گذاری ها، و 100 نفر تحلیلگر 
بازار در اختیاردارند. بر اساس برآوردهای او، 
بانک هایی که از تحلی��ل داده های مربوط به 
مشتریان استفاده می کنند ساالنه حدود 3 تا 
4 صدم درصد درآمد خود را افزایش می دهند.

مدیر بخش بانکداری خرده فروشی در شرکت 
اکویفکس، برد جونز می گوید »بانک های بزرگ 
ارتشی به اندازه ی شرکت ما دارند که درون داده ها 
پرسه می زنند. آن ها نزدیک بین هستند و حتی 
نمی دانند شرکتشان با این داده ها چه می کنند. 

آن ها فقط به داده ها نگاه می کنند.«
برای حفاظت از مشتریان، آژانس هایی مانند 
»شرکت فدرال بیمه سپرده گذاری« بانک ها 
را مجاب کرده بیانیه ی حریم خصوصی خود را 
منتشر کرده تا مشتریان بدانند داده های خصوصی 
آن ها چگونه پردازش شده و در صورت تمایل 
اجازه ی پردازش این داده ها را به آن ها ندهند.

راهکار اصلی برای یک بازاریابی داده ی خوب 
این است مشتریان خود را هدف گذاری کنید 
بدون اینکه حس کنند روی آن ها جاسوسی 
می کنید. برای مثال U.S. Bank، رئیس شعبه 
در تماس تلفنی با مشتری اسمی از تراکنش 
بزرگ مالی نبرد، بلکه از او پرسید که آیا از بانک 

و خدمات آن رضایت دارد یا خیر.
بانک ها همچنین می توانند از عرضه کننده های 
خارجی استفاده کنند تا کمپین های بازاریابی را 
ترویج دهند. برای مثال، زمانی که یک آژانس 

رتبه بندی اعتبار می تواند ببیند که شما ماهانه 
چه مقدار قسط برای خودرو ای که خریده اید 
پرداخت می کنید، آن ها می توانند رتبه ی شما 
را تعیین کنند، و زمانی که یک ماشین دیگر 
می خرید، به بانک شما بگویند که زمان یک 
پیشنهاد خود رسیده است. بانک ها بیشتر ازآنچه 
فکر می کنند در مورد مشتریان خود داده در 
اختیاردارند. ولی گ��ردآوری داده از هر زمان 

دیگری ساده تر شده است. 
کوری بوث، شریک مدیریتی گروه مشاوران 
بوستون می گوید »بهترین چیز در مورد تحلیل 
داده ها این است که این روزها از هر زمان دیگری 
ارزان تر شده است.« راهکارهای رایانش ابری 
می توانند به ذخیره سازی داده ها کمک کنند. 
شرکت های فناوری محوری استارتاپی سعی 
دارند از نرم افزارهای ارزان تر استفاده کنند. وی 
می افزاید »کار سختی است، ولی نه به اندازه ای 

که قباًل بود.«
برای مثال، شرکت StrategyCorps، که یک 
محصول حساب جاری بانکی به نام بازینگ را 
ارائه می دهد، از داده های خود بانک ها استفاده 
می کند تا به آن ها در تشخیص اینکه چه مشتریانی 
سود ده هستند کمک کند. آن ها این تحلیل ها را 
بر اساس معیارهای زیادی، از درآمدهای دستمزد 

اعتباری گرفته تا قسط ها، انجام می دهند.
 به مشتریان سود ده یک حساب جاری بانکی، 
باارزش افزوده و کوپن ه��ا و خدمات متنوع، 
به صورت رایگان، داده می شود. مشتریان غیر 
سود ده می توانند با پرداخت ۶ دالر به صورت 
ماهانه از این حساب های جاری بهره مند شوند 
)یا درصورتی که میزان سپرده گذاری آن ها از 
یک مقدار مشخصی بیشتر باشد، از حساب های 
ساده استفاده کنند(. اصوالً بانک هایی که میزان 
دارایی آن ها بین 500 تا 750 میلیون دالر است 

از بازینگ استفاده می کنند.
گراسرود می گوید اگر بانک ها می خواهند به خوبی 
از داده ها استفاده کنند، مسائل زیادی هستند 
که از همان ابتدا باید موردتوجه قرار دهند. الزم 
است تعیین کنید که چه کار می خواهید بکنید. 
سپس باید از خود بپرسید که آیا این مسئله 
قابل اندازه گیری است یا خیر. اگر قابل اندازه گیری 
نیس��ت، همان جا کار را متوقف کنید. سؤال 
بعدی این است که: آیا می توان از این کمپین 
درآمدی کسب کرد؟ اگر بعد از انجام تحلیل 
به این نتیجه رسیدید که تنها 7 نفر هستند که 

باید به سراغشان بروید، ممکن است این تحلیل 
سود ده نباشد. 

آیا بخشی از بازار که روی آن متمرکزشده اید، 
آن قدر ثابت هستند که در طول زمان ناپدید 
نش��وند؟ چگونه موفقیت خود را ردگیری و 
اندازه گیری می کنید؟ آیا موفقی شما بر اساس 
تعداد کسانی است که روی یک تبلیغ آنالین 
کلیک می کنند یا تعداد کسانی که فرم های 
درخواست سرویس را پر می کنند؟ نقاط کنترلی 
ایجاد کنید، گویی که یک آزمایش علمی را 
انجام می دهید. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این 
کمپین بازاریابی را انجام ندهید؟ و چگونه این 
را خواهید دانست؟ سازمان هایی که دپارتمان 
بازاریابی مقیاس پذیر ندارند، مجبور خواهند 
شد یک شرکت بازاریابی را استخدام کنند تا 
در تصمیم گیری ها و طراحی کمپین به آن ها 
کمک کنند. چه اتفاقی می افتد اگر ش��ما به 
تحلیل داده ها وارد نشوید؟ به هرحال این کار 
زمان بر و گران به نظر می رسد. راه منسوخ شده ی 
ایجاد درخواست های رهن خانه این است که با 
بنگاه های معامالت ملکی رابطه برقرار کنید. 
ولی این راه های قدیمی دیگر چاره ساز نیستند. 
این روزها بیشتر مردم از طریق اینترنت خانه ها 
و خودروهای قسطی را جست وجو می کنند. 
 استفان رامی��رز، مدی���رعام���ل شرک���ت

 Beyond the Arc که تحلیلگر داده ها برای بانک ها 
می باشد، عنوان می کند که این روزها مشتریان 
جوان تر، بیشتر به توصیه ی دوستان خود توجه 
می کنند تا به توصیه بنگاه های معامالت ملکی. 
مردم روی رهن های خود قیمت می گذارند و از 
طریق آنالین پیشنهاد دریافت می کنند. وی 
می گوید »این نوآوری ها در حال ریشه دواندن 
هستند، و امروزه تدوین یک استراتژی کسب وکاری 
و سازگاری این استراتژی با اولویت های شما، 

بیش ازپیش اهمیت یافته است.
پل شاوز، مدیرعامل و مؤسس شرکت مشاوره 
CCG Catalyst می گوید اکنون زمانی حیاتی 
برای بانک ها است تا به نحوه ی استفاده ی خود 
از داده ها توجه بیشتری نشان دهند. او می گوید 
»فناوری ما را قادر ساخته است تا مشتریان خود 
را نشان کرده و آن ها را به بانک خود جذب کنیم. 
اگر شما این کار را نکنید، رقبای شما این کار را 
خواهند کرد و شما با مشتریانی باقی خواهید 

ماند که هیچ بانکی آن ها را نمی خواهد.«
منبع: نبک دایرکتور

شرکت های 
کارت های 

اعتباری سال ها 
است که از 

تحلیل داده ها 
برای شناسایی 
کاله برداری ها، 

و همچنین 
ارائه ی 

طرح های 
اعتباری به 
مشتریان 

استفاده 
می کنند، ولی 

این راهکار 
به صورت 
گسترده 

توسط بانک ها 
مورداستفاده 
قرار نگرفته 

است
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ب�����زرگ  از  اس�����تف������اده 
داده ه���ا چ�����ه منافع���ی دارد؟

چ�ه ن�وع داده ای را ایج�اد کرده ایم؟

حجم داده های مجازی 
که  دو برابر می شود.

تا سال 2020، جهان دیجیتالی ، 
معادل خواهد بود با

40 زتا بایت

که معادل 5/24  گیگابایت از داده های 
تولیدی ماشینی به ازای هر نفرروی 
بایت هروز داده تولید می شود.کره زمین است.

امسال
+ 1/2 سال

یعنی معادل 2/500/000/000/000/000/000 بایت است.

کوانتیلیون

هر چیز دیگری اعم از توییت ها، پست های فیس بوک، فایل های مثبت وقایع، عکس ها، 
مستندات متنی، ایمیل ها، یادداشت ها و ...

داده های بدون ساختار

داده های سازماندهی شده در 
جداول مانند پایگاه های داده ای

داده های ساخت یافته

1/2
سال

F u t u r e

یــــــــک د ه نـز یـنـــد آ
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افزایش جریان درآمد فعلی

استفاده از داده ها به منظور 
کسب درآمد بیشتر

جمع آوری داده ها به منظور 
آشکارسازی رفتارهای 

مشکوک

استفاده به منظور یافتن منابع 
درآمدی جدید

آشکارسازی الگوهای
 رفتار مشکوک

تنها0/5 
درصد 
از دنیای 
دیجیتال 
در حال 
حاضر برای 
کسب وکار 
تجاری 
تحلیل 
می شود.

به بیش از %50 
این اطالعـات توجهی 
نمی شود یا وقت کافی 
برای تحلیل آن ها صرف 

نمی گردد.

تا سـال 2016 بیـش از 40%  از داده ها و 
حداقل 10ترابایت آن به رخدادهای امنیتی 

اختصاص خواهد داشت.

که همین مقدار هم خیلی 
زیاد است.

%73

%82

%57
%43

%40

ه؟
ی چ

ش�رک�ت ه���ا از ب��زرگ داده ه��ا  برا
به چ�ه منظوری استف�اده می کنن�د؟

)BI( هوشمندی کسب وکار

امنیت اطال عات   
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ش ز مــــــــــــــــــــــو آ

  تفکر آموزش تخصصی 
فنـاوری اطالعـات در 
شما از چه زمانی شروع 
شـد و با توجه بـه چـه نیازهایی 

شکل گرفت؟
مهدیون: نیاز دست یابی به اطالعات بیشتر و 
تکنولوژی برتر در حوزه آی تی همواره حس 
می شد اما امکان آن وجود نداشت و از طرفی 
سیر کند رشد محتوایی دانش��گاه ها و عدم 
پتانسیل کافی سازمان فنی و حرفه ای باعث 
شد تا در سال 7۶ به این نتیجه رسیدم که باید 
چنین مراکزی متناسب با تکنولوژی روز ایجاد 
شوند و متاسفانه چون متولی خاصی هم در 
این مورد وجود نداشت به ناچار به عنوان یک 
شرکت کامپیوتری ثبت ش��دیم اما در واقع 

حوزه کاری مان مربوط آموزش بود.
گنجه ای: از سال 78 با دوستانی در حوزه فنی 
آشنا شده و شرکتی تأسیس کردیم. ما کار خود 
را با سیسکو شروع کرده بودیم که تازه وارد ایران 
شده بود و لذا تصمیم به آموزش آن گرفتیم و از 
آن جایی که خود سیسکو هم تقریباً چندسالی 
بود که وارد بازار شده و تقریباً هم زمان با ما 
شروع کرده بود به آموزش بها می داد. چیزی 
که من از سیسکو آموختم این بود که می توانیم 
بازار وسیعی با توجه به نیروهایی آموزش دیده 

توسط خودمان ایجاد کنیم.

    چطـور شـد که شـرکت هایی 
نظیر سیسـکو و مایکروسافت به 
سمت ارائه آموزش های تخصصی 

و صدور مدارک گرایـش یافتند؛ 
آیا آموزش آکادمیک در این حوزه 

کفایت نمی کرد؟
مهدیون: شرکت هایی نظیر این ها باید به دلیل 
پیشرفت سریع آی تی خود را بروز نگه دارند 
و لذا با توجه به این رشد فزاینده، تحصیالت 
آکادمیک در این کار در هیچ کجای دنیا و نه 
فقط در ایران جوابگو نبوده و پتاسیل این رشد و 
شتاب را ندارد. این شرکت ها برای استفاده بهینه 
مشتریان از محصوالت و ارتقای دانش آن ها درباره 
محصول ارائه شده دوره های آموزشی برگزار 
می کنند، یعنی دوره هایی را طراحی و اجرای آن 
را به شرکت های آموزشی می سپارند و برحسب 
آن ها مدارکی نیز پس گذراندن آن دوره ها و 

قبولی در یک آزمون به افراد ارائه می دهند.

مشاغل آی تی 
در کشور ما 
درست تعریف 
نشده است؛ 
بنابراین هر 
کسی بدون 
گذراندن یک 
روند اصولی 
وارد این کار 
می شود
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در برخی جاهای جهان دوره های آموزش��ی 
شرکت های دیگری خارج از شرکت تولید کننده 
نیز این دوره های آموزشی را برگزار می کند که 
مبتنی بر معیار خاصی هم نیست. در کشورهای 
پیشرفته، دروس اختیاری و دروس مهارتی نیز 
در دانشگاه ها تدریس می شود اما در کشور ما 
علی رغم پیگیری هایی که صورت گرفته هنوز 
نتوانستیم این دانش را وارد فضای آکادمیک 
بکنیم و از این رو توس��ط بخش خصوصی و 
در قالب شرکت های این حوزه ارائه می شود.

    آیا طی کردن این دوره ها بدون 
دانـش آکادمیـک، افـرادی تک 
بعـدی و با یک تخصص سـطحی 

به وجود نمی آورد؟

گنجه ای: تجربه نشان داده که این طور نیست. 
در سیس��تم اکادمیک نگاه ها در یک بستر 
بنیادی علمی شکل می گیرد که به صنعت 
نمی رسد اما در صنعت برای رسیدن به نتیجه  
از ابزار استفاده می شود. از این رو این بخش 
در دروس مهارتی پیش��روتر از دانشگاه ها 
هستند. ویژگی بارز دروس ارائه شده توسط 
مایکروسافت و سیسکو این بود که ترکیبی از 
دانش و البراتوار بود. در آموزش های سیسکو 
فرد پس از گذراندن یک دوره می تواند با پیدا 
کردن یک پایه مناسب دوره های دیگر را هم 
بیاموزید چون مفاهیم اساس��ی را آموخته 
اس��ت و یکی از دالیل موفقیت و گسترش 

سیسکو همین است.
مهدیون: نظر من کمی متفاوت است. قطعاً کسی 

که در دانشگاه کامپیوتر خوانده و تحصیالت 
مرتبط با این حوزه دارد خیلی بهتر می تواند 
این دوره ها را بگذارن��د و درک بهتری از این 
مفاهیم و دروس خواهد داش��ت. تجربه هم 
نش��ان داده که افرادی در این دوره ها حضور 
می یابند که تحصیالتی در این رشته و یا کاری 

در این حوزه دارند.

  تا چه میزان افـرادی بدون دارا 
بودن دانش مهندسی و برای ورود 
بـه حـوزه کسـب و کار وارد این 

دوره ها می شوند؟
گنجه ای: به جرأت می توان گفت که بیشتر 
افراد موفق این دوره ها تحصیالت آی تی ندارند 
و برخی از آن ها حتی شاید دیپلمه باشند یا 
پزشک و یا مهندس رشته دیگری؛ اما موفق 
هستند. این خیلی خوب است چون آی تی را 
مدیران و افراد الیه باال نمی شناسند و این که 
مهندس و حتی پزشک از این حوزه استقبال 
و در این دوره ها شرکت می کنند برای شناخت 

بیشتر حوزه آی تی کمک کننده است.
مهدیون: با توجه به تجربه در این حوزه معتقدم 
که پایه مهندسی خیلی کمک کننده و مؤثر 
است ولی رشته های دیگر هم به این حوزه نیاز 
دارند و این روزها ما رشته های میان رشته ای 
مانند مدیریت پروژه های آی تی داریم و در حال 
تعامل با دانشگاه ها در این زمینه ایم. مدیران 
باید با آی تی را به طور کلی بشناسد، مفهوم و 
ارزش آن را بدانند و امکانات و قوانین مورد نیاز 
آن را بشناسند اما نیازی به داشتن تخصص 

بیشتر برای آن ها لزومی ندارد.

    یک پزشـک ممکن اسـت چه 
نیازی  به گذرانـدن دوره های آی 
تی داشته باشـد آن هم وقتی در 

رشته خود فعال است؟
گنجه ای: در بیمارستان های کانادا گاهی پزشک 
باید آی تی هم بداند تا استخدام شود و از این 
رو افرادی که روی این مس��ائل کار می کنند 
سرمایه خوبی به دست می آورند و اقدامشان 
در مورد کسب دانش آی تی و رفتن به دنبال 
چنین مشاغلی بسیار هم هوشمندانه است. در 
کشور ما نیز برخی از پزشکان رابط بخش فنی 
و پزشکی بوده و در بخش آی تی بیمارستان 

فعال هستند.

     آیـا ایـن دوره هـا کـه بـه 
سهول الورود بودن افراد در حوزه 

در کشور 
ما برخی از 

پزشکان رابط 
بخش فنی و 
پزشکی بوده 

و در بخش آی 
تی بیمارستان 

فعال هستند

تعریف
مش�اغ��ل آی تی  
در کشورمان 
صحی��ح نیس�ت

بررسی دغدغه های آموزش آی تی 
در گفتگو با فعاالن بخش خصوصی

میزگ�رد فعاالن حوزه آم�وزش فناوری اطالعات بدون ش�ک به جلس�ه ای 
پر از گالیه تبدیل می ش�ود. گالی�ه از نگاه غیرتخصصی به ح�وزه آموزش، 
ورود افراد غیر حرفه ای به آن، کم اهمیت دانس�تن نقش آموزش در توسعه 
زیرساخت های فناوری اطالعات و صد البته حضور مراکز دولتی و دانشگاه ها 
در بازار بخش خصوصی. این مراکز به مدد فضای آموزشی رایگان و امکانات 
ارزان قیمت و البته با کیفیت پایین آموزش، حضور خود را به این بازار تحمیل 
کرده اند و کماکان سهم بیشتری از این بازار را طلب می کنند. در این نشست، 
مهندس فریبا مهدیون،  مدیر عامل س�ماتک و رییس کمیس�یون آموزش 
س�ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و مهندس مازیار گنجه ای مدیرعامل 
کاریار ارقام و قائم مقام کمیس�یون، هر دو از با س�ابفه های ح�وزه آموزش 

فناوری اطالعات، از دغدغه ها و گالیه هایشان گفتند.
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فناوری اطالعات منجر می شـود 
در نهایت به حوزه آموزش فناوری 

اطلالعات لطمه نمی زند؟
گنجه ای: ش��اید عده ای از آن ها در دید خود 
با گذراندن یک دوره، متخصص شبکه شوند 
ولی در عمل کاری از پیش نمی برند. به هرحال 
وقتی طیف وسیعی از جامعه را پوشش می دهید 
این امر رقابتی سنگین ایجاد می کند و هر روز 
عده ای هم در این حوزه مدعی می شوند که 

این موضوع قطعاً به حرفه ما لطمه می زند.
مهدیون: مشاغل آی تی در کشور ما درست 
تعریف نشده اس��ت؛ بنابراین هر کسی با هر 
مقطعی از آموزش بدون گذراندن یک روند 
اصولی وارد این کار می شود و کارفرماها هم 
چون ارزیابی شغلی درست و مدونی ندارند 
افرادی را جذب می کنند که شاید بعد از زمان 
کوتاهی آن کار را ترک کنند. مایکروس��افت 
یا شرکت های نظیر آن برای خود سطوحی 
تعریف کرده اند. خوش بختانه با یک تجربه 20 
ساله که ما در بحث آموزش داریم شاهدیم که 

اخیراً در برخی شرکت ها این موضوع جا افتاده 
که در آگهی های استخدامی ترجیحاً داشتن 
مدرک یک دوره مشخص موردنظر خود را ذکر 
می کنند و سعی شده تا این مفاهیم در کشور 
ما جا بیفتد که کسی صرفاً با 100 ساعت یا 
50 ساعت گذراندن دوره، کارشناس شبکه 
نمی ش��ود. اگر ما بتوانیم این مسیر را ایجاد 
کنیم آن کارفرما هم خواهد دانست که باید 

تحت چه الگویی این نیرو را استخدام کند.
گنجه ای: جدای از مقوله تعریف درست مشاغل، 
ما در حال رقیب تراشی برای خودمان هم هستیم 
که البته این امر در همه حوزه ها اتفاق می افتد؛ 
چون در ایران استارتاپ بیزنس خیلی راحت 
است یعنی فرد تصمیم به شروع کاری می گیرد و 
آن را ایجاد کرده و شاید بعد به دنبال مجوز برود 
اما در خارج از کشور فرد حتی برای پخش یک 
تراکت تبلیغاتی هم باید از خیلی جاها مجوز 
بگیرد تا بتواند بر فرض در یک ساختمان تراکت 
پخش کند و یک سری اصولی دارد که باید همان 
اول آن ها را انجام دهد و بعد وارد شود. متأسفانه 

آی تی در حوزه آموزش این گونه ممیزی ها 
را ندارد و به هرحال چون در کشور ما تقریباً 
نوپاست در حال استفاده از تجربیات خود برای 
رشد بیشترست. ضمن این که در مورد اساتید 

هم این مشکل وجود دارد.

     آیا عدم وجـود متولی یا تعدد 
آن ها باعث نمی شود که هرکسی 
بتواند وارد حـوزه آموزش آی تی 

شود؟
مهدیون: این از مش��کالت اساسی ماست و 
همیشه س��عی کرده ایم تا یک متولی خوب 
برای آن پیدا شود. وزارت ارشاد، وزارت علوم و 
سازمان فنی و حرفه ای هر کدام با یک معیاری 
به ما مجوز می دهند و اصرار دارند که حتماً 
باید آن مجوز وجود داشته باشد. در سال های 
پیش حتی سازمان های بزرگی مثل شهرداری 
نیز مجوزهایی برای ما اعمال می کردند که آیا 
اجازه آموزش به کارکنان شهرداری را داریم یا 
خیر. در آموزش تخصصی آی تی باید اعتماد 

در کشورهای 
پیشرفته، دروس 
اختیاری و دروس 
مهارتی نیز 
در دانشگاه ها 
تدریس می شود 
اما در کشور 
ما علی رغم 
پیگیری هایی که 
صورت گرفته 
هنوز نتوانستیم 
این دانش را وارد 
فضای آکادمیک 
بکنیم

فریبا مهدیون
دانش آموخته مهندسی الکترونیک

مازیار گنجه ای
دانش آموخته مهندسی برق

   رئیس کمیسیون آموزش سازمان
نظام صنفی رایانه ای استان تهران
   مدیر عامل شرکت سماتک
   بیش از بیست سال سابقه آموزش و پژوهش
در حوزه فناوری اطالعات

  نایب رئیس کمیسیون آموزش سازمان
نظام صنفی رایانه ای استان تهران
  مدیر عامل شرکت کاریار ارقام
  بیش از هجده سال سابقه فعالیت آموزشی
و فنی در حوزه فناوری اطالعات

l e a r n i n g

ش ز مــــــــــــــــــــــو آ
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بخشی ایجاد شود و خیلی از این جاها واقعاً 
نمی توانند متولی آی تی شناخته شوند و در 
واقع همان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
است که این صالحیت را دارد. تمام سعی ما بر 
این است که بتوانیم تعدد متولی را کم کنیم و 
تا حدی هم موفق شدیم اما هنوز به آن جایی 
نرسیدیم که یک مرجع داشته باشیم تا برحسب 
یک سری معیار و فضای آموزشی و اساتید در 
حوزه آموزش آی تی بتواند بر این بخش نظارت 
کند. ما در بخش خصوص��ی و حیطه کاری 
خودمان اس��اتید را ارزیابی و تجهیزات الزم 
را فراهم می کنیم چون برای کیفیت مؤسسه 

خود اهمیت قائلیم.
گنجه ای: من در اینجا مایل��م از همکاری با 
شرکت های خارجی هم بگویم. حتی اگر تحریم ها 
هم برداشته شود ما به دلیل عدم  وجود کپی 
رایت در کشور نمی توانیم کاری پیش ببریم 
چون نماینده خارجی انتظار دارد که ما از او 
ساالنه یک سری پکیج خریداری کنیم که این 
اتفاق نمی افتد. یک معضل دیگر هم این است که 

درخواست آموزش از نظر فرهنگی در کشور ما 
پایین است و این امر طبیعتاً باعث می شود که 
متولی هم نداشته باشیم چون اهمیتی برای 
این موضوع قائل نیستند. ما نیروی متخصص 
فراوانی در کشور داریم که ساالنه عده زیادی از 
آن ها مهاجرت می کنند و شرکت های نظیر ما 
هستند که نیروی متخصص داخلی جایگزین 
را تربیت می کنند. این در حالی است که حتی 
از لیست شرکت های دانش بنیان نیز حذف 
شده ایم و ما به عنوان مراکز تولید علم نادیده 
گرفته می شویم. اگر دولتمردان در پی تحقق 
ش��عارهای خود درباره عدم وابستگی باشند 
باید این را در نظر بگیرند که برای خودکفایی 
باید به آموزش افراد برای رس��یدن به دانش 
پرداخته شود. خارجی ها این را خوب متوجه 
شده اند ولی ما آن را ندیده می گیریم. آن ها 
آموزش را هم جزئی از تحریم ها می دانند چون 
معتقدند با این کار به انتقال دانش تکنولوژی 
کمک کرده اند که قابل بهره برداری در کشور 

مورد تحریم خواهد بود.

یکی دیگر از مسائل بحرانی آموزش در کشور 
ما این اس��ت که با باال رفتن ن��رخ دالر همه 
قیمت ها سه برابر شده اند اما قیمت آموزش 
در همان سقف قبلی است و همه بخش ها با 
افزایش قیمت سود خود را می برند در نتیجه 
ما در بخش آموزش با داشتن هزینه های جاری 
افزایش یافته و همان درآمد سابق با مشکل 

عدم سوددهی مواجه هستیم.
مهدیون: در تمام دنیا ب��رای بخش آموزش 
تسهیالتی در بخش های مختلف اعم از بیمه 
و مالیات قائل می شوند اما در کشور ما نه فقط 
کاری صورت نمی دهند بلکه سخت گیری های 
خاصی هم دارند. در مورد عوارض مالیاتی هم با 
ما مانند یک تولیدکننده و فروشنده تجهیزات 
سخت افزاری رفتار می کنند در حالی که مالیات 
ارزش افزوده چیزی است که ما طبق قانون 
نمی توانیم از مشتریان خود دریافت کنیم اما 
در فرایندهای کاری شرکت، ما باید این ارزش 
افزوده را بپردازیم. موضوع این است که وقتی 
سخن از آموزش به میان می آید باید قوانین 

همان حوزه آموزش درباره آن مطرح شود.
گنجه ای: نگاه ما به چیستی آموزش و جایگاهی 
که برای آموزش مهارتی در کشور قائل هستیم 
امر بس��یار مهم و تأثیرگذاری بر کیفیت این 
بخش و پیشرفت جامعه است و رسانه ها برای 
رساندن صدای ما که در این بخش فعال هستیم 

و فرهنگ سازی نقش بسزایی دارند.

    در حـال حاضــر وضعیـــت 
کمیسـیون آموزش در سـازمان 
نظام صنفی رایانه ای چگونه است 
و این سـازمان چقـدر در این امر 
تالش کرده و چه اقداماتی صورت 

داده است؟
مهدیون: در دوره پیشین هیئت مدیره بر اساس 
بخش نامه درآمد مربوط به حدود 15 سال پیش 
درباره بیمه حوزه آی تی یک فراخوان داده شد و 
نظرخواهی صورت گرفت که طبق آن بندهایی 
به این بخش نامه اضافه شد و یکی از این بندها 
آموزش بود که شورای عالی انفورماتیک آن 
را تائید کرد و بعد به تأمین اجتماعی رفت تا 
تصویب و ابالغ ش��ود اما این پروسه هنوز در 
گیر و دار این جریانات اداری بوده و همچنان 

در حال پیگیری است. 
اداره ارزش افزوده نیز فراخوانی داده و طی آن 
قانونی را به نظرسنجی اصناف گذاشته بود که 
ما در سازمان یک کارگروه برای بررسی این 
موضوع تشکیل دادیم و تا پایان سال مهلت 

اگر دولتمردان 
در پی تحقق 

شعارهای 
خود درباره 

عدم وابستگی 
باشند باید 

این را در نظر 
بگیرند که برای 

خودکفایی 
باید به آموزش 

افراد برای 
رسیدن به 

دانش پرداخته 
شود
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داریم که نتیجه را به سازمان ارزش افزوه اعالم 
کنیم. بحث حضور نمایندگان ما در هیئت های 
مالیاتی، تشخیص و تجدیدنظر و تأمین اجتماعی 
در قراردادها همچنان برای ما مهم است. یکی از 
بحث های اساسی در سازمان مربوط به تعرفه ها 
بود که سعی کردیم در حوزه آموزش تعرفه های 

کارشناسی شده ای را ایجاد کنیم.

    به نظر شما این تعرفه ها چقدر 
می تواند ضمانت اجرایی داشـته 

باشد؟
مهدیون: نداشتن این ضمانت اجرایی را می توان 
در این موضوع یافت که کارشناسان رسمی 
دادگستری هیچ ارتباطی با سازمان نداشته اند 
و به نظر می آمد که بیشتر طرف کارفرما بودند 
تا سمت بخش خصوصی. اکنون اقداماتی در 
سازمان نظام صنفی در دست انجام است تا از 
این کارشناسان استفاده کنیم و این تعرفه ها 
به شکلی باشد که از طرف کارفرما قابل قبول 
بوده و این خود می تواند یک ضمانت اجرایی 

ایجاد کند.

      فکر نمی کنید که مدت زمانی 
به طول بیانجامد تا که این موضوع 
به عنـوان مصوبه جاری و سـاری 
شـود و از این رو مطرح شدن آن 
صرفًا جنبه پیشـنهاد و تشویقی 

داشته باشد؟
مهدیون: در هرصورت هرگاه که اختالفی پیدا 
شده این تعرفه ها بین کارفرماها و پیمانکارها 
مالک برررسی بوده است و همیشه وجودش 
قوت گرفته و میزان ضمانت اجرایی آن به حذف 
چالش ها بستگی دارد بنابراین ما سعی می کنیم تا 
با کمک کارشناسان رسمی دادگستری تعرفه ای 
ارائه دهیم که قابل قبول کارفرمایان نیز بوده 

و همه راضی به اجرای آن باشند.

    چقدر پیش آمده که در پروژه ها 
میزان درسـت و دقیقی به شـما 
داده نشده و کارفرما بنا به سلیقه و 
میل خود قیمتی ارائه کرده باشد؟

گنجه ای: همیشه همین طور بوده است. چون 
مالکی وجود ندارد پس مالک همان قیمتی 
است که کارفرما می گوید و ما نه وسیله ای داریم 
که بخواهیم مخالفتی بکنیم و نه متولی وجود 

دارد که آن را بررسی کند. 
مهدیون: اخیراً هم بخش نامه ای درباره آموزش های 
حوزه آی تی تهیه می شد که طبق آن غیر از 

شرکت های خصوصی و آموزشی افراد حقیقی 
هم متولی آموزشی هستند. سازمان نظام صنفی 
این جا وارد قضیه شد و بررسی هایی درباره این 
موضوع انجام داد. این مشکالت پیش می آید و 
هیچ تضمینی هم برای کیفیت کارهای آن ها 
نیس��ت. باید جاهایی وجود داشته باشد که 
بتوان مطلع شد و خوش��بختانه دولت اخیراً 
اقدام به نظرخواهی در موارد مختلف می کند.

درباره آموزش های اجباری کارکنان دولت نیز 
رسماً توسط دولت نظر سازمان نظام صنفی 
خواسته شد و وقتی که قانون آن تدوین شد 
بازهم از سازمان نظرخواهی به عمل آمده است 
و جاهایی را تغییر دادیم که دولت توجه نشان 
داد و از ما بابت این نظرها دعوت حضوری به 
عمل آورد که البته این موضوع با وجود فرجه 
یک ماهه هنوز ابالغ نشده و همچنان دولت 
روی آن کار می کند. ش��اید در این 7-8 ماه 
اخیر کمتر اتفاق افتاده باش��د اما در مجموع 
دولت سعی می کند تا با ما هم اندیشی کند و 
نظرسنجی هایی داشته باشد. امیدوارم به جایی 
برسیم که هر موضوع در جایگاه خودش در 

سازمان نظام صنفی بررسی و بحث و نظرات 
گردآوری شود.

متولی اصلی، دول��ت و بخش خصوصی باید 
در کنار هم قوانین��ی تدوین کنند که به نفع 
بخش خصوصی باشد چون بخش خصوصی 
بستر پیشرفت کشور است و صنعت آی تی با 
کوچک شدن رو به ورشکستگی خواهد رفت 
که این برای اقتصاد کشور مفید نخواهد بود.

      از اوایـل انقالب بحـث پیوند 
آموزش و صنعت مطـرح بوده که 
یک طرف آن دانشگاه و آموزشگاه 
خصوصی و طرف دیگر آن صنعت 
اسـت. بـرای تحکیـم رابطـه و 
کاربردی شدن علوم و آموزش ها 

چه باید کرد؟
مهدیون: برای عملی ش��دن این امر ما چند 
پیشنهاد مشخص برای وزارت علوم داشتیم 
که یکی از آن ها تجدیدنظر در محتوای آموزشی 
بود؛ به خصوص سرعت بخشی در روند تولید 
محتوای آی تی که به سرعت در حال رشد است 

نگاه ما به 
چیستی 
آموزش و 
جایگاهی که 
برای آموزش 
مهارتی در 
کشور قائل 
هستیم امر 
بسیار مهم و 
تأثیرگذاری 
بر کیفیت 
این بخش 
و پیشرفت 
جامعه است

l e a r n i n g

ش ز مــــــــــــــــــــــو آ
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و قطعاً باید کارگروه خاصی تشکیل شود تا آن را 
پیش ببرد و ما نیز در بخش خصوصی حاضریم 
همکاری الزم را داشته باشیم اما قوانین وزارت 
علوم تاکنون جایی برای ما به طریق مشاوره و 
مشارکت برای تحقق این موضوع باز نکرده است.

پیشنهاد دیگر این است که دروس اختیاری 
ش��امل این مباحث کاربردی در دانشگاه ها 
ارائه دهیم تا یک دانش��جوی رشته شبکه با 
مسائل و مفاهیمی در حد آی پی، روتینگ و 
سوئیچینگ آشنا شود و یا اجازه بدهند که ما 
وارد دانشگاه ها شده و این دوره ها را برای آن ها 
برگزار کنیم. همچنین برگزاری سمینارهای 
آموزشی در دانشگاه ها می تواند برای کسب 
مهارت های تحصیلی ورود به بازار مؤثر باشد. 
تأکید بر واحد کارآموزی و خارج کردن آن از 
حالت فرمالیته نیز کمک کننده خواهد بود. از 
آن جایی که همیشه شتاب این صنعت خیلی 
بیشتر از دروس دانشگاهی خواهد بود لذا لزوم 
این آموزش ها همیشگی است. از همین رو اگر 
حمایت دولت در کاهش هزینه ها نصیب بخش 
خصوصی بشود این امکان به وجود می آید که 

همه دانشجوها و فارغ التحصیالن بتوانند از این 
آموزش ها برخوردار شوند. نکته دیگر این که 
متأسفانه اکنون خیلی از مراکزی که از دانشگاه 
و به نام آن ها استفاده می کنند در واقع رقیب 
بخش خصوصی اند، از جمله جهاد دانشگاهی 
که این ها شانس این را دارند که از اساتید، فضا 
و تجهیزات دانشگاه استفاده کرده و با قیمت 
کمتر و البته کیفیت پایین تر عده ای را جذب 
دوره های خود کنند که افراد شرکت کننده 
در این آموزش ها بعدها در عمل به این نتیجه 
می رسند که باز هم آماده جذب بازار کار نشده اند 
بنابراین دانشگاه ها نباید وارد این قسمت شوند.

گنجه ای: من قباًل نسبت به حضور دانشگاه ها 
دید مثبتی داشتم اما پس از یک سری تالش 
بی نتیجه به این نتیجه رسیدم که این امر در 
دانشگاه ها تبدیل به یک تجارت شده است و 
به من بخش خصوصی برای برگزاری سمینار 
در دانشگاه مشکل دارم. آن ها دانشگاه را از آن 
خود می دانند و به دلیل تمایل به کسب منافع 
مالی و جبران کم درآمد بودن معتقدند که ما 
برای در ازای استفاده از فضا و یا امکانات دانشگاه 

در حوزه آی تی 
سرعت رشد 
علمی چنان 
باالست که 
دانشگاه ها 
نمی توانند 
همگام با ما 
حرکت کنند. 
من به این دلیل 
به دانش بنیان 
بودن خودمان 
اعتقاد دارم

برای برگزاری دوره یا سمینار باید هزینه آن 
را هم بپردازیم. ظاهراً جای ما با آن ها عوض 
شده و ما به عنوان بخش خصوصی به دنبال 
مهارت هستیم و دانشگاه به دنبال کسب درآمد.

در حوزه آی تی سرعت رشد علمی چنان باالست 
که دانشگاه ها نمی توانند همگام با ما حرکت کنند. 
من به این دلیل به دانش بنیان بودن خودمان 
اعتقاد دارم که در این بخش ما آن چنان روی 
مباحث مربوطه تحقیق و مطالعه می کنیم اما 
اگر در جایی با مقوله آموزش به دنبال تجارت 
باشند هرگز نمی توانند کیفیت و پایه دانشی 

ما را داشته باشند.

      به نظر شما در حوزه فاوا در آینده چه کارهایی 
جدیدی در حوزه آموزش می توان انجام داد که 

تاکنون صورت نگرفته است؟
گنجه ای: آی تی همیش��ه کار نو و جدیدی 
است و ما هر روز در تقال و تالش برای همگام 
شدن با این سرعت هستیم. به نظر من تا سال 
2020 می توان در چند حوزه خوب کار کرد؛ 
یعنی نرم افزارهای فبل��ت و موبایل، )دقیقه 
01:07( و امنیت اطالعات. کار کردن در این 
حوزه ها مشاغل زیادی ایجاد می کند. حوزه 
آی تی یکی از حوزه های مغفول مانده است 
که متأسفانه خود ما هم در آن به قدر کفایت 

فرهنگ سازی نکرده ایم.
مهدیون: ضمن تأیید این که برنامه نویسی و 
ابزارهای هوشمند نرم افزارهای فبلت و موبایل 
شاخه بسیار مهمی است به نظر من باید در 
کشورمان استانداردهای آموزشی داشته باشیم 
تا در حوزه اشتغال زایی آی تی، فارغ التحصیالن 
ما بتوانند در سطوح مختلف تولیدکننده این 
بخش ها شوند. بحث دیگر که نیاز به توجه بیشتر 
دارد موضوع داده کاوی است. ما در نرم افزار و 
س��ایر حوزه های آی تی و حتی سایر صنایع 
بزرگ نیاز داریم که با هوش تجاری به تجزیه 
و تحلیل و پیش بینی در رفع چالش ها همت 
بگماریم تا چش��م انداز خوبی در این صنعت 

داشته باشیم.
گنجه ای: افراد جامعه باید بدانند که در یک 
دوره بسیار کوتاه مدت تضمین شده و با 50 تا 
۶0 ساعت دوره خوب مهارتی می توان فرصت 
شغلی به دست آورد و همچنین پس از 200 
ساعت گذراندن دوره آموزشی می توان روی 
حرفه ای بودن یک فرد حساب کرد. درواقع با 
بهره گیری از آموزش آی تی می توان یک فرد 
را ظرف مدت یک سال از سطح صفر به سطح 

اثرگذاری در سازمان رساند.
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با کریستوفر ریلینگ آشنا شوید.    
او به عنوان یک پسر 17 ساله، کمی 
با همتایان خود فرق دارد. دپارتمان 
تجهیزات عمومی اوهایو از وی خواست تا در 
یک پروژه طراحی مجدد شبکه های مرکزی 

به آن ها کمک کند. 
دلیل این امر این اس��ت که او به عنوان یک 
دبیرستانی سال باال، در آکادمی شبکه سیسکو 
 شرکت کرده و موفق به دریافت گواهینامه

Cisco CCIE در روتینگ و سوئیچینگ شده بود. 
او که حتی حق رای دادن ندارد، در جامعه ی 
خود به یکی از متخصصان شناخته شده ی 

فناوری اطالعات تبدیل شده است.
برای کریستوفر و بسیاری از همتایان وی، 
دسترس پذیری آموزش فناوری اطالعات و 
گواهینامه، برقرارکننده ارتباط با محیط کاری 

متخصصان بود. 
او با عالقه و انگیزه ای که برای یادگیری بیشتر 
در حوزه فناوری اطالعات دارد، کمک می کند 
تا نیاز به متخصصان در صنعتی که بس��یار 
نیازمند پرسنل متخصص است برآورده شود. 
با بلوغ هر چه بیشتر صنعت، تقاضا برای آموزش ها 
و گواهینامه های خاص نیز افزایش می یابد و 
سازمان های بیشتری با هم متحد می شوند 
تا مردم بیشتری را درگیر کنند که مشکالت 

امنیت فناوری اطالعات را حل کنند.
دیو امسلر، مدیر اطالعات و رئیس شرکت 
Foreground Security می گوید »نیاز امروز به 
متخصصان امنیت سایبری مشابه نیاز ده سال 
پیش به مدیران وبسایت است. وب سایت ها 
روز به روز مهم تر می شدند، واکنش اولیه این 
بود که یک پست سازمانی جدید ایجاد شود. 

 همه می توانند
 متخصص شوند

شیوه های سنتی آموزش  دیگر پاسخگوی نیاز صنعت نیست
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  یک محل آموزش  
جدید

برای زندانیان ساکن در کلرادو، یک مسیر 
شغلی فناوری اطالعات میسر شده است و این 
را مدیون شراکت دو دانشگاه محلی، موسسه ی 
 )CNA( آموزشی یعنی آکادمی شبکه سیسکو
و چند سازمان دهنده در دپارتمان اصالحات 
کلرادو )CDOC( هستند. تقریبا سه سال پیش 
CDOC نخستین CNA را در زندان های ایاالت 

متحده تشکیل داد.
مربی های CNA از چند دانشـگاه محلی، با 
هم همکاری کرده تا درهای فرصت را پشت 
دیوارهای زندان باز کنند. در ابتدا 20 زندانی 
در دارالتادیب زنانه دنور برای این برنامه ی 
آموزشی پذیرفته شدند. این شراکت در اواخر 
2011 شروع شد و تا آوریل سال بعد 11 زن با 
گواهینامه از این برنامه ها فارغ التحصیل شدند. 
اکنون شـرکت کنندگان در ایـن برنامه ها 
می توانند در زمینه ی ICT فعالیت کرده و با 
توجه به مهارت هایی که در زمینه ی شبکه 
پیدا می کنند، بازگشتی دوباره به جامعه داشته 
باشند. مربیان به همراه CDOC با جوامع کسب 
و کاری همکاری کرده تـا زنان حرفه ای در 
حوزه ICT به این دارالتادیب سـر بزنند و با 

دانش پژوهان صحبت کنند.
کارل واتوویس، دستیار مدیر این برنامه ی 
آموزشی در CDOC می گوید »دانش پژوهان 
ما می دانند که شانس موفقیت آن ها در جامعه 
زیاد نیست، ولی می خواهند تمام سعی خود 
را بکنند. به نظر من بزرگترین شگفتی برای 
ما این است که این دانش پژوهان خیلی به 
همدیگر کمک می کنند. آن ها پیشگام هستند 
و رفاقت میان آن ها بسیار چشمگیر است. 
آن ها حس می کنند کـه می توانند نه تنها 
زندگی خودشان، بلکه زندگی دیگران در 
این زندان را تغییر دهند.« واتوییس بعد از 
اینکه برنامه ی مشابهی را برای زندانیان در 
بریتانیا اجرا کرد و تجربیات الزم را آموخت، 
این برنامه را در ایاالت متحده اجرایی کرد. 
این برنامه هم اکنون در حال آماده کردن 20 
کالس اضافی در هفت دارالتادیب دیگر در 
این ایالت است تا به گسترش خود ادامه دهد.

افزایش رویدادهای امنیتی نیز باعث شده تا 
سازمان ها به این فکر بیفتند که باید متخصص 
امنیت فناوری اطالعات خود را به صورت تمام 

وقت استخدام کنند.«
ولی همانطور که سازمان ها کارهای مدیریت 
وبسایت خود را برون سپاری کردند و وظیفه 
بروزرسانی محتوا را به دپارتمان های مختلف 
واگذار کردند، به زودی کارهای روزانه ی امنیت 
نیز به ارائه کنندگان خدمات امنیتی مدیریت 
ش��ده )MSSP( واگذار می شود. و زمانی که 
می خواهید یک راهکار جدید را طراحی و پیاده 
سازی کنید، بهتر است که از یک مشاور خارجی 
استفاده کنید که در این زمینه متخصص است 
تا اینکه کارمند جدیدی را به کارمندان بیشمار 
خود اضافه کنید. وی می افزاید »کسی که در 
زمینه ی طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت 
امنیتی متخصص است خیلی زود حوصله اش 
سر می رود اگر نقش وی به تعمیر و نگهداری 

زیرساخت ها تغییر شکل پیدا کند.«
با این حال، نگه داشتن و جذب متخصصان 
فناوری اطالعات به یکی از چالش های بازار 
کار تبدیل شده است. بر اساس تحقیقات انجام 
گرفته در این زمینه، بازار متخصصان امنیت 
فناوری اطالعات در سال 2012 پیشرفت 
زیادی داشته است ولی با این حال هنوز هم 

میزان تقاضا بیشتر از عرضه است.
بر اساس این مطالعات »با وجود رشد دو رقمی، 
هنوز هم کمبود نیروی کاری دیده می شود 
– 5۶ درصد از پاسخ دهندگان عقیده دارند 
که کمبود نیروی کاری وجود دارد در حالی 
که تنها 2 درصد عقیده داشتند میزان عرضه 
بیشتر از تقاضا است. تاثیر این کمبود بیشترین 

تاثیر را روی نیروی کاری موجود می گذارد.«
بر اساس این مطالعات، دانش و گواهینامه های 
مهارت در پیدا کردن شغل ها و پیشرفت شغلی 
موثر است. درک وسیعی از حوزه امنیت فاکتور 
شماره یک در موفقیت مسیر شغلی بود و بعد 
از آن مهارت های ارتباطی قرار می گیرد. تقریباً 
70 درصد از پاسخ دهندگان گواهینامه های 
مهارت را به عنوان شاخصی از صالحیت و 
شایستگی می دانستند. با این تقاضای فراوان، 
برنامه های آموزشی نوآورانه، مانند برنامه های 

سیسکو، بسیار مورد نیاز است.
به گفته ی فرد وایلر، مدیر بازاریابی در موسسه 
Learning@Cisco که یک موسسه ی آموزشی 
در حوزه فناوری اطالعات است، »با افزایش 
چشمگیر دستگاه های متصل به اینترنت، 
خیزش نظام BYOD یا دستگاه خود را بیاورید، 
دپارتمان های فناوری اطالعات در کسب و 
کارها و نهاد های دولتی در تالش هستند تا 
خدمات امنیتی انتها به انتها را پیاده سازی 
کنند. داشتن یک امنیت سایبری که در مقابل 
تهدیدات امروزی بتواند مقاومت کند چالشی 
است که می توان با پرسنل متخصص و زبده 
برطرف کرد.« وایلر می گوید که تقاضا ها در 
بازار در حال تغییر هستند زیرا که کارمندان 
وابستگی بیشتری به فناوری اطالعات پیدا 
کرده و امنیت شبکه هایی که مدیریت می کنند 
بیشتر در معرض خطر تهدیدات پیشرفته و 

سطح باال قرار گرفته است.
وی می گوید »افزایش دستگاه ها و کمبود 
نیروی کارآزموده و دارای گواهینامه موقعیتی 
را ایجاد کرده است که شیوه های سنتی آموزش 
دیگر پاسخگوی تقاضای صنعت نمی باشد.«

فرد وایلر: با افزایش چشمگیر دستگاه های متصل 
به اینترنت، خیزش نظام BYOD یا دستگاه خود را 
بیاورید، دپارتمان های فناوری اطالعات در کسب و 
کارها و نهاد های دولتی در تالش هستند تا خدمات 
امنیتی انتها به انتها را پیاده سازی کنند. داشتن یک 
امنیت سایبری که در مقابل تهدیدات امروزی بتواند 

مقاومت کند چالشی است که می توان با پرسنل 
متخصص و زبده برطرف کرد
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در قل���ه امنی���ت 
اطالع��ات  باشی��د

زمانی که حرف از مسیر شغلی در    
فناوری اطالعات به میان می آید، 
جان چلنجر مدیر عامل شرکت 
Challenger, Gray & Christmas که در زمینه ی 
استخدام و کاریابی فعال است می گوید کسانی 
که در پست های رهبری و مدیریتی هستند 
»باید درک و آشنایی مناسبی نسبت به انواع 

فناوری ها داشته باشند.« 
به عالوه وی می افزاید شرکت ها در حال جذب 
کردن نیروهایی هستند که سوابق قوی و مداومی 
دارند. »آنها اهمیت نمی دهند اگر شما خیلی 

باال و پایین می پرید و تحرک دارید. 
می خواهند مدارکی ببینند که شما محیط 
را درک کرده، مهارت هایی اجرایی داشته، 
و می توانید برنامه ه��ای و تجهیزات الزم را 
پیاده سازی کنید.« چیزی که برای کاندیداها 
و متقاضیان شغل بسیار موثر است توانایی در 
برطرف کردن یک چالش امنیتی در گذشته 

بوده است. 
برای متخصصان امنیتی، مخصوصا مدیران 
ارشد امنیتی، داشتن یک مدرک از دانشگاه 
معتبر کافی نیست، حتی داشتن یک سابقه ی 
کاری قوی نیز کافی نیست. حتی گاهی داشتن 
گواهینامه ی مهارت هم کافی نیست )اگرچه 

بسیار مهم است(. 
در عوض متخصصان باید بتوانند نشان دهند 
که بازی را بلد هس��تند، جلوتر از تهدیدات 
امنیتی قرار گرفته و ب��ه خوبی می توانند در 

مقابل تهدیدات امنیتی بایستند.
برای مثال، طبق مطالعه جهانی نیروی کار امنیت 
اطالعات، حدود 70 درصد از شرکت کنندگان 
داشتن گواهینامه را به عنوان یک شاخص مهم 
شایستگی معرفی کردند، و اعالم کردند که 
دانش و گواهینامه مهارت در احراز شغل ها 

و پیشرفت شغلی بسیار تاثیر گذار هستند. 
همانطور که استیو سانتورلی، مدیر توسعه جهانی 
در Team CYMRU می گوید، »داشتن گواهینامه 
کامل نیست، ولی برای ارزیابی متخصصان 

امنیتی یک پایه است.«
در واقع، جاناتان گوسلس، رئیس و مدیرعامل 
شرکت SystemExperts، که یک شرکت مشاوره 
در زمینه شبکه است، یکی از آن هایی است که 
در مورد مهارت کسانی که در پست مدیر ارشد 

امنیت می بیند شک دارد. 
او می گوید »زمانی که یک عنوان مانند مدیر 
ارشد، کارشناس ارشد عملیات، یا مدیر ارشد 
مالی را می بینید، می دانی��د که این فرد یک 
کارشناس باسابقه است که دانش وسیعی در 

به نوعی، پیش�رفت کردن در حوزه امنیت خیلی متفاوت از موفقیت در دیگر مسیرهای شغلی 
نیست: یک سابقه ی تحصیلی خوب، سابقه ی کاری مناس�ب و دانش کافی از اصول حرفه. با 
این وجود، مسیر امنیتی خطرات و ریسک های خود را برای شکست به همراه دارد که می تواند 
یک ش�به خود را نش�ان دهد، از این رو فرآیند انتخاب می تواند بسیار دقیق باش�د. از این رو 
دس�تیابی به آمیخته ی مناس�ب از تخصص ها و م�دارک – تحصیلی، س�ابقه و گواهینامه ها – 

حیاتی است.
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زمینه ی کسب و کار دارد.« آن ها شایسته ی 
عنوان »ارشد« هستند چون شرکت را اداره 

می کنند. 
وی می گوید با این وجود، مانند دیگر همتایانشان، 
مدیران ارشد امنیت اختیارات بسیار کمی دارند. 
»اغلب اوقات آن ها متخصصان فنی هستند که 
بیشتر از حدی که باید ارتقای شغلی یافته اند 
که تنها درختان را دیده و جنگل را نمی بینند.

آن ها اغلب اوقات در پیدا کردن ارتباطی میان 
اقدامات امنیتی و استراتژی های کسب و کاری 
در سازمان با مشکل مواجه هستند. به عالوه 
بسیاری از آن ها به این دلیل که مانند همتایان 
دیگر در رده »ارشد« مورد احترام قرار نمی 
گیرند سرخورده شده اند. به عقیده ی گوسل، 
موفق ترین مدیران ارشد امنیتی آن هایی هستند 
که مدیران بزرگی هستند. آن ها مهارت های 

کسب و کاری خوبی دارند.

آن ها امنیت را هم از لحاظ استراتژیک و هم از 
لحاظ عملیاتی وارد تار و پود سازمان می کنند. او 
می افزاید »آن ها به دیگران انگیزه داده و آن ها را 
رهبری می کنند. آن ها اولویت بندی می کنند. 
آن ها به خوبی ارتباط برقرار می کنند. آن ها بازار 
خود را می شناسند و می دانند که شرکتشان 

برای موفقیت به چه چیزی نیاز دارد.« 
با این وجود مهارت های فنی خیلی اهمیت 
دارد و یکی از روش های نشان دادن این دانش 

گواهینامه است.
تری اردل نایب رئیس CompTIA می گوید یک 
گواهینامه که مهارت های خاص افراد را تایید کند 
خیلی مهم است چون در حوزه ای که مدام در 
حال تغییر است یک پل ارتباطی ایجاد می کند. 
به عقیده ی اردل، برای رسیدن به نقش های 
رهبری در حوزه امنیت، دانش فناوری و دانش 
کسب و کاری به طور همزمان نیاز است.  در 

)ISC 2( هورد تیپتون، مدیر اجرایی، توسعه ی 
مسیر شغلی را به مثابه یک نوع هرم می داند. او 
می گوید »ما به افرادی بسیار باهوش نیاز داریم 
تا مشکالت بسیار سخت را در کف هرم حل 
کنند، همچنین به افرادی حرفه ای نیاز داریم 
که میانه ی محیط امنیتی را مدیریت کرده و با 
باالتر رفتن آن ها به دانش بیشتری نیاز داشته 
باشند. ما معموالً کسانی را جذب می کنیم که 
در سطوح پیشرفته هستند، ولی عالوه بر آن 
به کسانی که تجربه ی الزم و عملکرد فردی 

باالیی دارند نیاز داریم.«
با این وجود هنوز کسانی هستند که در مورد 
گواهینامه ها خیلی محتاطانه عمل می کنند. 
 Murray Associates کوین م��ورای، مدی��ر
می گوید »در م��ورد گواهینامه ها باید دقت 

زیادی به خرج داد. 
برخی از آن ها معنای زیادی داشته و اعتبار 
زیادی را برای مالک آن به همراه دارند. متاسفانه 
برخی از آن ها هم هستند که ارزش کمی داشته 
و کالهبرداری هستند.« با وجود اینکه خود وی 
گواهینامه هایی دارد، ولی می گوید با افزایش 
بدون کنترل گواهینامه ها و وفور آن ها، ارزششان 
پایین آمده و با تمام آن ها به یک صورت برخورد 
می شود. برای کسی که می خواهد یک متخصص 
امنیتی استخدام کند، این به منزله ی این است 
که فردی که گواهینامه های بیشتری دارد، 

صاحب صالحیت بیشتری است. 
کسانی که گواهینامه های باکیفیتی دارند درست 
مانند کسی جلوه می کنند که گواهینامه های 
زیادی از صادر کننده های بی کیفیت و نامعتبر 
دارد. مورای ولی عقیده دارد که کمی سازی 
ارزش سابقه تحصیلی آسانتر است. با افزایش 
وسعت تحصیالت، ارزش آن نیز افزایش می یابد.

برخی دیگر عقیده دارند که باید گواهینامه ها را 
در چشم انداز قرار داد. آالن بوردمن، نایب رئیس 
بین الملل ISACA می گوید »داشتن گواهینامه 
و بخشی از یک سازمان حرفه ای بودن ثابت 
می کند که فرد با الزامات آموزشی مستمر را 
سازگاری داشته، بخشی از یک جامعه ی حرفه ای 
جهانی است، و در اشتراک گذاری دانش سهیم 
است و با پیش��رفت های انجام گرفته همگام 
است.« ولی چیزی که اهمیت دارد نتایج است. 
بوردمن می گوید که یک مدیر ارشد امنیتی 
موفق باید بتواند تصویر بزرگ تر را ببیند و به 
سازمان کمک کند تا به اهدافش برسد. او می گوید 
»مدیران امنیتی باهوش از امنیت اطالعات 
استفاده می کنند تا به سازمان کمک کنند تا 

درآمدهای خود را افزایش دهد.«

موفق ترین 
مدیران ارشد 

امنیتی آن هایی 
هستند که 

مدیران بزرگی 
هستند. آن ها 
مهارت های 

کسب و کاری 
خوبی دارند. 

آن ها امنیت را 
هم از لحاظ 
استراتژیک 

و هم از لحاظ 
عملیاتی 

وارد تار و 
پود سازمان 

می کنند
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%36/5
رشد جایگاه تحلیل گران 

امنیت اطالعات بین سال های 
2012 تا 2022

%49
پاسخ دهندگان می گویند که 
برای استخدام برنامه نویسان 
یا توسعه دهندگان نرم افزار 

طی سال آینده برنامه ای دارند

%30
رشد پرداخت دستمزد به 
مهندسان و متخصصان 

امنیت اطالعات و سیستم ها  
)ISC2( در شش ماه گذشته 

)سال2014(

%32
شرکت ها می گویند که انتظار 

افزایش کارکنان در بخش 
آی تی را دارند )2014(

90هزار دالرحقوق و دستمزد متوسط   برای 
یک توسعه دهنده نرم افزار در سال 2012

منبع:

برترین گواهینامه
 امنیت اطالعات در سال 2014

بهترین شغل در سال 2014
توسعه دهنده نرم افزار

%37/5
رشد دستمزد پرداختی 
به متخصصان اوراکل و 

کارشناسان My SQL در سال 
گذشته )2014(

%37/5
رشد پرداخت دستمزد به  
تحلیل گران نفوذ به داده ها 
)GCIA( در سال گذشته 

)2014(

l e a r n i n g

ش ز مــــــــــــــــــــــو آ



M o n t h l y  M a g a z i n e F e b r u a r y
2 0 1 5

اول شمـــاره  اول      ســــال  اسفند مــــاه 1393         

101هزار دالر
میانگین مجموع درآمد 

افرادی که گواهینامه فنی 
دارند در مقابل 87هزار 

دالر کسانی که هیچ 
گواهینامه ای ندارند

وضعیت 
آموزش و مشاغل 

در یک نگاه
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