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چگونه از نشت اطاعات
در هنگام دوركاري
جلوگيريكنيم
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ورود

يکي از مشکات اساسي که همواره براي کساني که
چکشان برگشت خورده وجود دارد اين است که به علت
برگشت خوردن چک ،سيســتم بانکي نام اين افراد را در
ليست ســياه خود قرار ميدهد و بر همين اساس امکان
انجام فعاليتهاي مختلف بانکي و حتي امکان خريد کارت
هديه از آنها سلب ميشود.سال  97با هدف رفع اين مشکل
بخشنامهاي از سوي بانک مرکزي تدوين و براساس آن
مقرر شد کساني که چک برگشتي دارند در صورتي که سه
سال از زمان برگشت خوردن چک آنها گذشته باشد و در
اين مدت هيچ شکايتي از آنها در حوزه مالي نشده باشد از
ليست سياه خارج شوند...

گوشیبامخلفات
یا تخلفات؟

رسیدن به اهداف
توسعهپایداربا
استفاده ازICT

با حضور مديران و فعاان پولی و بانکی كشور بررسی شد

کربنکینگ،پیشنیازاساسیبانکداریدیجیتالاست
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شيوع بيماری کرونا و در پی آن توقف توليد بينالمللی
کااهای  ICTو مشکات ناشــی از حمل و نقل و ورود
کااها به کشــور باعث کمبود کاا در بازار و در پی آن
منجر به گرانی سرســامآور تجهيــزات کامپيوتری و
موبايل شده است .از ســوی ديگر فرايند ثبت سفارش
برخی تجهيزات ضروری زيرساخت فناوری اطاعات
برای مدتی متوقف شــد که ســرانجام پس از يکماه
و اندی با پيگيریهای تشــکلهای بخش خصوصی
اين محدوديت لغو شــد اما بــا عبور از ايــن مرحله،
واردکننــدگان با مشــکل بزرگتری مواجه شــدند.
عدم تخصيص ارز از ســوی بانک مرکزی برای واردات
تجهيزات ســختافزاری معضل جديد واردکنندگان
تجهيزات زيرساختی  ICTدر کشور است که همچنان
دچار باتکليفی و اشکال است.واردکنندگان کااهای
فناوری اطاعــات و ارتباطات میگوينــد که پس از
گذشت دو ماه از ســال  1399هنوز موفق به دريافت
ارز برای واردات کااهای خود به کشــور نشدهاند ،اين
در حالی است که برای تجهيزات آیتی تقاضای بسيار
وجود دارد اما کاهش موجودی کاا در انبارها منجر به
افزايش قيمت و در مواردی ناياب شدن اين کااها شده
ادامه در صفحه 7
است.

دردسرآفرينی ثبت احوال برای مشتريان بانکی در دوران كرونا

بانك مرکزی الزام ارایه کارت ملی هوشمند را حذف کند

موضوع تاخير در ارايه کارتهای ملی هوشمند بيش از
يک سال است که در محافل رسانهای مورد نقد بوده و
دردسرهای فراوانی برای مردم ايجاد کرده است اما به
تازگی و با شيوع بيماری کرونا و اهميت مراجعه کمتر
عموم به مراکز شلوغ و پر ريسک ،اين تاخير ابعاد تازهای
يافته و گرفتاریهای جديدی بــرای مردم پديد آورده
است.
يکی از اين مشکات که اين روزها دردسرهای تازهای
برای عمــوم پديــد آورده ،معطل ماندن امــور بانکی
مشــتريان به دليل الزام برای ارايه کارت ملی هوشمند
يا رســيدهای کاغذی ثبت درخواست است که سبب
میشود بسياری از مشتريان به دليل اضطرار در شرايط
کاری ،برای ثبتنام يا حتی دريافت مجدد رسيد ثبتنام،
وادار به مراجعه به مراکز پســتی و دفاتر خدمات دولت
الکترونيکي شوند .اين دردســر نيز ناشی از بخشنامه
بانک مرکزی به شــبکه بانکی اســت که بر اساس آن
بانکها موظف شده بودند تمامی امور بانکی را صرفا با
ارايه کارت ملی هوشمند يا اصل رسيد درخواست کارت
هوشمند همراه با کارت ملی قديمی از سوی مشتريان
حقيقی انجام دهند.
متاسفانه اين روزها اگر بنا به ضرورت مشتريان شبکه
بانکی ،ناچار به مراجعه حضوری به شعب بانکی باشند،
چنانچه تاکنون به دليل نقص در سيستم صدور کارت
ملی هوشــمند در ثبت احوال موفق به دريافت کارت
ملی هوشمند نشده باشــند ،يا به هر دليلی اصل رسيد
کاغذی درخواســت ثبت کارت ملی هوشــمند را در
دسترس نداشته باشــند ،با چالشی تازه و جدی مواجه
خواهند بود ،چالش مراجعه به دفاتر پستی و درخواست
و دريافت رسيد ،آن هم در شرايطی که دفاتر پستی اين
روزها شلوغی و ازدحام کمسابقهای را به دليل ثبتنام
در سامانه «سجام» تجربه میکنند.
در شــرايطی که لزوم مراجعه مردم به مراکز شــلوغ و
پر ازدحام ،يکی از پروتکلهای اساســی و حياتی برای
حفظ سامتی افراد و پيشگيری از شيوع بيشتر بيماری

کرونا است ،اين الزام شبکه بانکی که البته بیارتباط به
فشارهای سازمان ثبتاحوال هم نبوده و نيست ،چندان
منطقی و قابل قبول به نظر نمیرسد ،چرا که اگر موضوع
اصل احراز هويت است ،با داشتن کارت ملی قديمی و
تطبيق شماره ملی و اطاعات هويتی مشتری نيز اين
امر شــدنی است ،چنانچه در برخی شــعب و بر اساس
مشاهدات و تجربه شخصی بسياری از ما ،اين اقدام برای
برخی مشتريان ويژه صورت میپذيرد.
البته گفته میشود الزام برای ارايه کارت ملی هوشمند
يا رســيد کاغذی ،ضــرورت ارايه شــماره و بارکدی
ثبت شده در آن به شــبکه بانکی است و سيستم فنی
شــعب بانکها بدون دريافت اين کد ،امکان بارگذاری
درخواســت و ارايه ســرويس به کاربر و مشتری را دارا
نيست که براســاس مشــاهدات ما در چند بانک اين
موضوع اصا صحت ندارد ،در هر حال حتی اگر هم اين
ادعا صحت داشته باشد بايد از بانک مرکزی پرسيد آيا در
شرايط بحران ناشی از گسترش بيماری ،امکان تجديد
نظر موقت در اين فرايند وجود نداشت؟!
اين در حالی است که مشاهدات و پيگيریهای خبرنگار
عصرارتباط نشان میدهد ضرورت رويت رسيد کاغذی
کارت هوشمند در شــعب بانکی به بهانه احراز هويت و
لزوم دريافت کد رهگيری مندرج در رســيد برای ثبت
سيســتمی ،بيشــتر يک بوروکراســی اداری و نه يک
ضرورت فنی است ،تا جايی که در برخی بانکها و شعب
با لطايفالحيلی ،اين امر ممکن و شدنی است و به نظر
میرسد هيچ الزام فنی برای اين اقدام وجود ندارد!
بانك مركزی تسليم ناكارآمدی سازمان ثبت
احوال؟
گرچه در حال حاضر شــائبه سنگاندازی شعب بانکی
در امور بانکی مردم به ذهن متبادر ميشود اما بايد اين
موضوع را به عنوان يکی از مطالبــات از بانک مرکزی
مطرح کرد که آيا ضروری و شــدنی نبود همچنان که
به دليل رعايت پروتکلهای بهداشــتی و ضرورت عدم

مراجعه کمتر مشتريان به شــعب بانکی ،سقف انتقال
وجه يا برداشــت از دســتگاههای خودپرداز بهدرستی
مورد بازبينی قرار گرفت و طی بخشنامههايی برای بازه
زمانی موقت افزايش يافت ،بخشنامه ضرورت ارايه اصل
يا رسيد کارت ملی هوشمند نيز در دوره بحران فعلی،
به تعويق میافتاد؟!
آيا شبکه بانکی به واقع بدون اين مدارک ،امکان احراز
هويت دقيق مشــتريان را ندارد يا در عمل انجام شده
و تعهد ناخواسته به ســازمان ثبت احوال در شرايطی
که بيش از يکســال و نيم اســت که هيچ کارت ملی
هوشمندی صادر نمیشــود ،مجبور به ايجاد گرفتاری
تازه و تهديدی برای سامتی مشــتريان شبکه بانکی
شده است؟
اما در اين ميان پرسش مهمتر اين است که در شرايطی
که فراهم نبودن زيرســاختهای ازم برای صدور بدنه
کارت ملی هوشمند از سال گذشــته تاکنون روشن و
مسلم شده ،صدور بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای
انجام امور بانکی صرف داشــتن کارت ملی هوشمند يا
رسيد کاغذی آن چقدر توجيه عقايی و منطقی دارد و
آيا اين امر را نمیتوان صرفا به اصرار سازمان ثبت احوال
برای دريافت هزينه از عموم مرتبط دانست؟

هياهويی برای هيچ
سازمان ثبت احوال در حالی فشار بر همه ارکان دولتی و
خدماتی را برای لزوم ارايه خدمات صرفا با داشتن کارت
ملی هوشمند ،مضاعف کرده که از سال گذشته تاکنون
با وجود انبوه ثبتنام و دريافت وجه از متقاضيان ،قادر
به انجام هيچ اقدام موثر و عملــی در اين زمينه نبوده و
عاوه بر ايجاد پيچيدگی و بوروکراسی بيهوده در ساير
بخشهای اداری ،سردرگمی بیشــماری برای عموم
مردم ايجاد کرده است.
در حالی که سخنگوی ثبت احوال ادعا کرده بود که تا
پايان سال  98پرونده کارت ملی هوشمند بسته میشود؛
با گذشــت حدود دو ماه از اين تاريخ ،هنوز و همچنان

تعداد زيادی از مردم علیرغم ثبتنام در سال گذشته،
موفق به دريافت کارتهای هوشــمند خود نشدهاند و
بسياری از افراد از اين شرايط گلهمند و معترض بوده و به
حق میپرسند اگر برای انجام اين طرح زيرساختهای
ازم فراهم نبود ،چه اصراری بر انجام آن وجود داشت،
و اين اصرار در حالی اســت که پيش از انجام درست و
اصولی اين پروژه ،مقرر شده همه کارهای دولتی و بانکی
با اين کارت هوشمند انجام شود.

منافع مالی و سازمانی فدای منافع و صحت
عمومی
در اين ميان شــبهات ديگری نيز در خصوص طوانی
شــدن فرايند صدور کارت ملی هوشــمند و تاکيد بر
ثبتنام و دريافت رسيدهای کاغذی و ارايه درخواست
به بهانه دريافت کدرهگيری ،وجود دارد ،به باور عمومی
اين تاکيد ،بیارتبــاط با هزينهای که ســازمان ثبت
احوال برای انجام ثبتنام از متقاضيان دريافت میکند
نيست؛ هزينهای که با احتساب جوانب و ملزومات آن،
برای هر متقاضی در حدود  60هزارتومان تمام خواهد
شــد ،مبلغی که بخش بزرگی از آن به جيب سازمان
ثبت احوال میرود ،در حالی که هنوز معلوم نيســت
کارت هوشمند اساســا چه زمانی قابليت صدور و ارايه
به متقاضيان را پيدا خواهد کرد! مگر شهروندان برای
دريافت سند هويتی خود چند بار بايد هزينه پرداخت
کنند؟
البته اين در حالی است که ابوترابی سخنگوی سازمان
ثبت احوال ،سال گذشته در گفت و گو با شهروند تاکيد
کرده بود« :از افرادی که ثبتنام کرده و هنوز کارتهای
خود را دريافت نکردهاند ،میخواهيم که نگران نباشند،
چون فعا میتوانند با برگههايی که به آنها داده شــده
کارهای بانکی و ساير امور خود را پيش ببرند تا کارتها
صادر شوند».
اما به راستی اجبار مردم برای دريافت يک رسيد کاغذی
و حراست آن و ارايه به عنوان ســند احراز هويت برای

انجام امور بانکی و اداری چقدر منطقــی و قابل قبول
است ،برگه کاغذی که به راحتی امکان مخدوش شدن
يا آسيبديدگی آن در بازه زمانی کوتاه متصور است؟!
در حالی که پروژه کارت ملی هوشمند از سال  94کليد
خورد و دولت اعام کرد بــرای آنکه کارتهای هويتی
را در يک کارت ادغام کند و ويژگیهــای امنيتی اين
کارتهای هويتی را ارتقا بدهد ،تصميم گرفته اســت
کارتهای ملی را هوشــمند کند ،امــا روند صدور اين
کارتهای ملی هوشــمند با برگشــت تحريمها دچار
مشکل شد و در يکسال و نيم گذشــته تا کنون روند
صدور و ارايه اين سند هويتی ،با تاخير و وقفهای طوانی
مواجه شده و حتی شــرايط بحرانی پيش آمده در اثر
شيوع ويروس کرونا هم نتوانســته مسووان را مجاب
کند تا بهطور موقت اصرار برای درخواســت ثبتنام و
ارايه رســيدهای کاغذی در انجام امور اداری را معلق
کرده و فعا مدارک و اســناد هويتی جايگزين از جمله
کارتهای ملی قديمی را در فرايندهــای اداری مورد
پذيرش قرار دهند.
جمعبندی
به هر حال دليل اين تاخير در صدور کارتهای هوشمند
ملی هرچه که بوده و توقف صــدور آن به هر دليلی که
رخ داده باشد ،در شرايط بحرانی امروز اين بديهیترين
مطالبه عمومی است در شــرايطی که همه تاشها و
سازوکار امور بر مبنای لزوم حداقلی مراجعات حضوری
تعريف شــده ،برای اموری که ضرورتا مردم را وادار به
خروج از خانه و مراجعه به مراکز پرخطری نظير بانکها
و مراکز اداری میکند ،بحران تازهای نســازيم و برای
انجام يک کار بانکی جزيی ،افراد را مجبور به مراجعه و
حضور در مراکز شلوغ و پرتردد برای ثبتنام کارت ملی
هوشمند نکنيم .بنابراين پيشنهاد میشود بانک مرکزی
در راستای حفظ جان شهروندان اين الزام را در شرايط
فعلی حذف کند و همانند ســابق کار مــردم با همان
کارتهای ملی قديمی در شعب انجام شود.

داخلي
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در سايه عدم پاسخگويي بانك مركزي؛

كاوه درفشاني

مصائب خروج از لیست سیاه چكهای برگشتي ادامه دارد

يکي از مشکات اساسي که همواره براي کساني که چکشان برگشت
خورده وجود دارد اين است که به علت برگشت خوردن چک ،سيستم
بانکي نام اين افراد را در ليست سياه خود قرار ميدهد و بر همين اساس
امکان انجام فعاليتهاي مختلف بانکي و حتي امکان خريد کارت هديه
از آنها سلب ميشود.
سال  97با هدف رفع اين مشــکل بخشنامهاي از سوي بانک مرکزي
تدوين و براســاس آن مقرر شــد کساني که چک برگشــتي دارند در
صورتي که سه سال از زمان برگشت خوردن چک آنها گذشته باشد و
در اين مدت هيچ شــکايتي از آنها در حوزه مالي نشده باشد از ليست
سياه خارج شوند.
اين بخشنامه سال  98به بانکها اباغ شــد و روال بر اين اساس قرار
داده شد که امکان ارايه درخواست براي خروج فرد از ليست سياه بانکي
فراهم شود.
براين اساس پس از ثبت درخواست متقاضي در بانک ،اين درخواست
به سرپرســتي بانک ميرفت و از آنجا اســتعام مربوطه از بخش ICT
قوه قضاييه صورت ميگرفت.
به اين ترتيب مسووان مربوطه در سيستم «سنا» کدملي فرد را وارد
ميکردند تا متوجه شوند که آيا فرد در اين مدت پرونده مالي داشته و يا
در اين خصوص پروندهاي در سيستم قضايي نداشته است.
مشــکل اما اينجا بود که وقتي نام فرد به  ICTقوه قضاييه اعام ميشد
صرفا اين موضوع بررسي ميشد که فرد متقاضي خروج از ليست سياه
بانکي پروندهاي در قوه قضاييه داشته است يا خير .درواقع به اين ترتيب
حتي اگر فرد به دليل مشــکلي خانوادگي و يا هر موضوع غيرمرتبط با
حوزه مالي و بانکي نيز مشکل يا پروندهاي داشت اسمش به عنوان فرد
داراي پرونده اعام ميشده و عما امکان خروجش از ليست سياه بانکي

وجود نداشت.
پس از مدتي اما بخش  ICTقوه قضاييــه اعام کرد که باتوجه به حجم
بااي درخواستها توان پاسخگويي و بررسي تمام موارد اعامي از سوي
بانکها را ندارد و براي انجام اين کار ميبايست نيروي ويژهاي براي اين
کار ايجاد کند که مقدور و منطقي نيست.
درواقع منطقي نيز به نظر نميرسد که قوه قضاييه راسا اقدام به بررسي
مشتريان سيستم بانکي و خدماترساني به بانکهاي کشور کند تا اين
بانکها بتوانند از محل مشتريان خود درآمدهايشان را افزايش دهند.
باتوجه به نقطه نظرات بانکها و قوه قضاييه از يکسو و درخواستهاي

متقاضيان خروج از ليست سياه بانکي از سوي ديگر در نهايت قرار شد
امکان بررسي سابقه قضايي مشتريان بانکي از طريق اتصال  APIبين
قوه قضاييه و بخش بازرسي بانکها فراهم شود.
با اجرايي شدن اين موضوع ديگر نياز نبود بانکها از قوه قضاييه استعام
کنند و کار استعام را از طريق بازرسيهاي خود سريعتر پيش ميبردند
اما در زمان اســتعام چون به ريز علل پروندههاي قضايي دسترســي
نداشتند متوجه نميشدند که در صورت وجود پرونده قضايي ،پرونده
مربوط به حوزه مالي و چکهاي برگشتي بوده و يا علل غيرمالي داشته
است.

تلفن همراه فقط يك سختافزار نيست

اين روزها باتوجه به تعداد بااي برندهاي گوشي که
در بازار ايران به فروش ميرسد لزوم انتخاب محصول
استاندارد و سازگار با نيازهاي کاربر ايراني بيش از هر
زمان ديگر احساس ميشود.
در سالهاي اخير برندهاي معتبر موبايل در سراسر
جهان ســعي کردهاند که با انجام تست منطقهاي يا
 local testشــرايط مورد نياز کاربران را سنجيده و
محصوات خود را متناسب با نيازهاي خاص هر کشور
ارايه دهند .انجام تســت منطقهاي باعث ميشود که
کمپانيهای توليدکننده موبايل بتوانند محصواتي
را به کاربران کشــورهاي مختلف ارايه دهند که هم
زبان مورد اســتفاده آنها را به خوبي پشتيباني کند
و هم آنتندهي آن با اپراتورهاي ميزبان ســازگاري
مناسبتري داشته باشد.با وجود آنکه برخي برندهاي
گوشــي مثل سامســونگ با انجام تستهايي سعي
ميکنند که محصولي مطابق با نياز کاربران ايراني ارايه
دهند اما برخي برندها نيز اين کار را انجام نميدهند؛
همين بيتوجهي به تســت منطقهاي باعث شــده
گوشيهاي برخي از برندهاي شناخته شده ،در کشور
با مشــکاتي در زمينه پشــتيباني از زبان فارسي يا
هماهنگ شــدن با اپراتورهاي موبايل داخلي مواجه
شوند.باتوجه به افزايش شکايت کاربران در خصوص
عدم پشتيباني از زبان فارســي و وضعيت نامناسب
آنتندهي برخي برندهاي گوشــي در کشور تصميم
گرفتيم که در اين گزارش به بررسي مسايل و مشکات
در اين حوزه بپردازيم و راهنماييهايي را براي خريد
گوشي به کاربران ارايه دهيم.
افزايش مشــکات با انجام نشدن تست
منطقهاي
تستهاي منطقهاي گوشي ميبايست بهطور مداوم
حتي براي مدلهاي قديميتري که وارد بازار کشور
ميزبان ميشوند انجام شود تا هيچگونه نقص و باگي
در پشــتيباني از زبان کشــور ميزبان و نيز در زمينه
سازگاري گوشــي با اپراتورهاي کشور ميزبان وجود
نداشته باشد.
شرکتهاي معتبر و شــناخته شده گوشي همچون
سامســونگ که در ايران حضور دارند اين تســتها
را براي بررسي پشــتيباني از زبان فارسي ،تطبيق با
سيمکارتهاي دائمي و اعتباري هر سه اپراتور بهطور

گوشی با مخلفات یا تخلفات؟

مداوم انجام ميدهند.
بر اين اســاس اگر هر يک از اپراتورهــا تغييري در
سرويسهاي خود اتخاذ کند ،با انجام تست منطقهاي
نماينده برند اين تغييرات را شناسايي کرده و با ايجاد
تغييراتي در نرمافزار گوشي از بروز مشکات احتمالي
جلوگيري ميکند.
انجــام اين تســتها در نهايت افزون بر ســازگارتر
شدن موبايلهاي وارداتي با ســرويسهاي داخلي،
تجربه کاربر را نيز در هنگام استفاده از گوشي بهبود
ميبخشد.
با اين وجود اما برخي از برندها که فاقد نماينده رسمي
در کشور هســتند با در نظر نگرفتن اين ماحظات
مسايل و مشکات بســياري را براي کاربران داخلي
ايجاد کردهاند.
به اين ترتيب پشتيباني نکردن از زبان فارسي در برخي
از گوشيها به تازگي مسالهساز و باعث شده که حتي
ســرويسدهي تلفنهاي همراهي که اين مشکل را
دارند با مشکات و محدوديتهايي جدي مواجه شود.
نکته حائز اهميت اما اينجاست که اين مشکل براي رنج
مقرون به صرفه و يا اقتصادي گوشيها بيشتر به وجود
آمده چراکه مخاطبان اين گوشيها معموا ترجيح
ميدهند که با منوي فارسي کار کنند.
مخاطبان گوشيهاي ميانرده و پايينرده برخورداري
از قابليت ارايه زبان فارسي را به عنوان يک قابليت ويژه
براي گوشي خود ارزيابي ميکنند و همين باعث شده
محدوديتهاي برخي برندهــا در حمايت کردن از
زبان فارسي تبديل به مساله اين روزهاي کاربران اين
گوشيها در کشور شود.
کاربران گوشــيهاي ميانرده درواقع از آنجايي که
اســتفاده و کاربرد روزمره گوشــي برايشان اهميت
دارد و نيز بــه اين دليل که به کار کــردن با منوهاي
فارسي عادت کردهاند ،پشتيباني از زبان فارسي را به
عنوان يک قابليت ويژه در هنگام خريد گوشي در نظر
ميگيرند.حال اما بروز مشکات متعدد در گوشيهاي
ميانرده باعث شده که مصرفکنندگان اين گوشي با
چالشي جدي براي انتخاب گوشي مواجه شوند.
انتقاد کاربران از مشکات گوشيهاي يک برند مشهور
با نگاهي به کامنتهاي خريداران موبايل در صفحات
فروشگاههاي اينترنتي موبايل ،اينطور به نظر ميرسد
که گوشيهاي شيائومي در ايران بيشتر از ساير برندها

با مشکات پيرامون عدم سازگاري و تطبيق با زبان
مواجه هستند.
برخي از فعاان حوزه موبايــل معتقدند که در حال
حاضر دو سري گوشي شــيائومي در ايران فروخته
ميشود که يک سري از آنها براي بازار جهاني ساخته
شدهاند و مشــکلي ندارند اما تعدادي از گوشيهاي
شيائومي وارداتي به خاطر مساله تحريمها گوشيهايي
هستند که براي خود چين طراحي شده اما وارد ايران
شدهاند؛ اين مدل از گوشيها معموا دو مشکل دارند
که يکي پشتيباني نکردن از زبان فارسي بوده و ديگري
به مشکات آنتندهي مربوط ميشود.
در خصوص مشکل نخست بايد در نظر داشته باشيد
که اين گوشيها از زبان فارسي پشتيباني نميکنند و
صرفا بيش از سه يا چهار زبان را هم ارايه نميدهند و
در خصوص مشکل دوم نيز بايد اذعان داشت که اين
گوشيها معموا با سيمکارتهاي يکي از اپراتورهاي
اصلي کشور به مشکل ميخورند که احتماا اين مساله
به خاطر عدم هماهنگي آنها با آنتنهاي  BTSاپراتور
داخلي مربوطه است.
آنطور کــه گايههاي خريداران اين گوشــیها در
شبکههای اجتماعی نشــان ميدهد در بعضي موارد
اين مشکل با ســيمکارتهاي اپراتور در ابتدا وجود
ندارد اما بعد از گذشت چند روز کار کردن با گوشي،
اين مشکل سربرميآورد و کاربران با پريدن ناگهاني
آنتن مواجه ميشوند.
براي حل اين مشکل نيز نياز به «رياستارت» کردن
گوشي وجود دارد .طبيعي است که اين ريستهاي
مداوم نيز هم براي کاربر ايجــاد مزاحمت ميکند و
هم طبيعتا آسيبهايي را به خود گوشي وارد ميکند.
در خصــوص ميزان صحت و ســقم ايــن ادعا البته
نميتوان نظــر قطعي و علمي داد چــرا که بروز اين
مشــکل تاکنون صرفا براســاس برخي گزارشهاي
بازاري و گايههاي خريداران اعام شــده اســت و
پشتوانه بررسي علمي و دقيق در خصوص آن وجود
ندارد.با اين وجود نگاهي بــه کامنتهاي خريداران
گوشــيهاي شــيائومي در صفحات فروشگاههاي
اينترنتي گوياي گلهگذاريهايــي در خصوص اين
مشکل است.
يکي از خريدارانی که با چنين مشــکلي مواجه شده
نوشــته«:صفحه کليد تماس من حروف فارســي را

به اين ترتيب همين کــه کوچکترين پرونده حتــي غيرمرتبطي با
حوزه مالي وجود داشت به فرد امکان خروج از ليست سياه بانکي داده
نميشد.
استعام از دادگاه نيز از سويي به دليل شلوغي دادگاهها و از سوي ديگر
به علت بحران کرونا و محدوديتهاي اعمال شده براي ورود به اماکن
دولتي ،مشکات زيادي براي متقاضيان خروج از ليست سياه بانکي به
همراه آورده است.
با فرض اينکه در نهايت امکان حضور در دادگاه هم فراهم شود با توجه
به ماحظات قضايي موجود ،نامهاي به فرد متقاضي خروج از ليســت
سياه داده نميشــود که براســاس آن بتواند به بانک رفته و ثابت کند
پروندهاش به موضوع چک و ساير موضوعات مالي و پولي مرتبط نبوده
است.
درواقع دادگاه صرفا ميتوانــد اعام کند که موضــوع پرونده در چه
خصوص بوده اما نميتواند اعام کند کــه پرونده فرد مرتبط با چک و
موضوعات مالي نبوده است.
براي بررسي علل پيچيده شدن اين موضوع و مشخص شدن علت وارد
نشدن بانک مرکزي به اين مساله با بخش ارتباطات با رسانههاي بانک
مرکزي هم به صورت تلفني و هم از طريق فکس ارتباط برقرار کرديم که
در نهايت بعد از چهار روز به ما اعام کردند مسوول مربوطه درخواست
مصاحبه را رد کرده است و تمايلي به پاسخگويي ندارد.
در شرايطي که مردم و بهخصوص تجار و بازرگانان که بيشتر با چک کار
ميکنند به علت مشکات و بحرانهاي اقتصادي با مشکات متعددي
بابت چکهاي برگشتي و ورود به ليست سياه بانکي و مشکات به وجود
آمده براي خروج از اين ليســت مواجه هســتند ،اين عدم پاسخگويي
بانک مرکزي بســيار قابل تامل بوده و به نظر در تضاد با منافع کشور
است.
پيشبيني عصر ارتباط تحقق يافت:

برات قنبري دبيركل سازمان نظام
صنفي رایانهاي ميشود
پشتيباني نميکند و در مقايسه با صفحه کليد گوشي
دوستم که او نيز همين گوشي و ورژن را خريده است
تفاوت وجود دارد .گوشــي دوستم حروفش فارسي
اســت و قابليت ضبط مکالمه هم دارد اما گوشي من
اين قابليتها را پشتيباني نميکند».
اهميت رويت فيزيکي گوشي پيش از خريد
يکي ديگر از نکات بسيار بااهميتي که در هنگام خريد
گوشي ميبايســت حتما به آن توجه کنيد آن است
که قبل از خريد گوشي حتما آن را در دست گرفته و
جداي از آنچه در کاتالوگها آمده آن را لمس کرده و با
تواناييها و ضعفهاي آن عما آشنا شويد.
خريــد صرفــا اينترنتي و بــدون لمس و بررســي
فيزيکي گوشــي و قابليتهاي آن باعث ميشود که
فرصت مقايسه گوشي با ســاير برندها وجود نداشته
باشــد .در هنگام خريد آناين اگرچــه ويژگيهاي
ظاهري محصول بيان ميشود اما کميتهايي مثل
خوشدست بودن ،مناســب بودن وزن گوشي براي
کاربر و کيفيت جنس قاب و صفحهنمايش آن در عمل
به کاربر منتقل نميشود.
از سوي ديگر کاربر فقط در شرايطي ميتواند متوجه
مشکات آنتندهي و عدم تطبيق با زبان فارسي شود
که پيش از خريد بتواند گوشي را در دست گرفته و آن
را تست کند.
پس اگر قصد خريد گوشــي داريد در مرحله نخست
حتما ابتدا با مراجعه به فروشگاههاي فيزيکي ،گوشي
را در دست گرفته و آن را با گوشيهاي همرده مقايسه
کنيد و سپس اگر از کيفيت و کاربرد آن راضي بوديد
اقدام به خريد حضوري يا آناين کنيد.
در گام بعدي حتما بايد به « »regionمحصول توجه
کنيد و در نظر داشته باشيد که محصولي که ميخريد
حتما داراي هدفون باشد چرا که نبود آن باعث تحميل
هزينههاي بعضا چند صدهزار توماني به شما ميشود.
همچنين ميبايســت به نرمافزار نصب شــده روي
گوشي خود نيز توجه داشته باشيد و مطمئن شويد
که نرمافزار گوشــي (globalجهاني) باشــد چرا که
اکثر گوشيهاي با نرمافزار«جهاني» زبان فارسي را
پشتيباني ميکنند .اما اگر نرمافزار گوشي ورژن چيني
باشد با مشکل جدي مواجه ميشويد چرا که اکثر اين
مدل گوشيها فاقد منو براي تغيير زبان هستند.

براساس اخبار رسيده به عصر ارتباط قرار است برات قنبری پس از
پايان ماه رمضان به سمت دبيرکلی سازمان نظام صنفی رايانهای
کشور منصوب شود.
به گزارش خبرنگار هفتهنامه عصرارتباط ،اين انتصاب در حالي رخ
ميدهد که پيش از اين هفتهنامه عصر ارتباط پيشبيني وقوع اين
تغيير مديريتي در نظام صنفي را مطرح کرده بود.
براســاس اين گزارش بــرات قنبری بعــد از انقاب اســامی،
فعاليت خود را در مرکز تحقيقــات مخابرات و در بخش پژوهش
آغاز کرد و پس از فعاليت در ارگانهايی چون شرکت دادهپردازی
ايران و شورایعالی انفورماتيک به سازمان مديريت و برنامهريزی
رفت.
وي در ايــن ســازمان در بخــش تخصصــی خود بــه عنوان
مديــرکل دفتــر امــور پســت مخابراتــی مشــغول بــه کار
شد و اقدامات شايان توجهي را به انجام رساند.
برات قنبري در سال  78به عضويت هيات مديره شرکت مخابرات
درآمد.
از ديگر مســووليتهای مهم برات قنبری میتــوان به معاونت
فناوری اطاعات و برنامهريزی وزارت پســت و تلگراف در سال
 1382و معاونت ارتباطات و برنامهريزی وزارت ارتباطات و فناوری
اطاعات در سال  1383اشاره کرد.
وی از اســفند  1379تا ســال  1382به عنوان سرپرست مرکز
تحقيقات مخابرات ايران فعاليت کرده و توانسته در پيشبرد اهداف
اين مرکز اقدامات مثبتي را انجام دهد.
برات قنبري تحصيات کارشناسی را در رشته برق دانشگاه شريف
گذرانده و مدرک فوق ليسانس خود را نيز در رشته برق از دانشگاه
شريف در سال  1368اخذ کرده است.
به نظر ميرســد ورود چهــره اثرگذاري همچون بــرات قنبري
ميتواند باعــث بروز تحــول و بهبــود وضعيت نظــام صنفي
رايانهاي شــده و گرهاي از مشــکات بخش خصوصي حوزه فاوا
بگشايد.
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موضوع امسال «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات»

ارتباطات

3

رسیدن به اهداف توسعه پایدار با استفاده ازICT
عباسپورخصاليان

apurkhess@asreertebat.com
در روز يکشنبه هفدهم می امسال ،مثل سالهای اخير از سال 2007
به بعد ،مراســم «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات» در ايران و
در ديگر کشورهای عضو اتحاديه بينالمللی مخابرات ( )ITUبرگزار
میشود.
البته روز شنبه  27ارديبهشت  1399در ايران ،عاوه بر «روز جهانی
مخابرات و جامعه اطاعات» همچنيــن «روز ملی روابط عمومی»
است!
اين دو مناسبت همزمان ،بر عموم دستاندرکاران و کاربران جامعه
اطاعات ايران و متوليان روابطعمومی شــرکتها و نهادهای کشور
مبارک باشد؛ بهخصوص در سالی که عقل ســليم برای مقابله عليه
کرونا ،به رعايت فاصلهگذاری اجتماعــی توصيه میکند و مخابرات
و جامعه اطاعــات بيش از هر زمان ديگر ،در ســطح ملی و در پهنه
جهانی کمک میکنند تا انواع دسترســیها ممکن و ترويج شــوند:
دسترسیهای حياتی ذیقيمتی چون:
 ( C2Cميان شهروندان ،مشتريان و مصرفکنندگان)،  B2Cو ( C2Bميان شهروندان ،مشــتريان و مصرفکنندگان ازيکسو و کسبوکارها از سوی ديگر)،
 ( B2Bميان کسبوکارهای کشوری و جهانی)،  B2Gو ( G2Bبين کسبوکارها و نهادهای حکومتی)،  G2Cو ( C2Gميان شهروندان و نهادهای حکومتی) و ( G2Gميــان نهادهــای حاکميتی در يک کشــور و در ســطحبينالمللی).
برای درک بهتر اهميت روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات بايد
توجه داشت که:
 .1کشورهای عضو اتحاديه بينالمللی مخابرات ،از سال  1969تا سال
 ،2005همه ساله روز هفدهم ماه می را بهعنوان روز جهانی مخابرات
جشن میگرفتند و گرامی میداشتند.

بهخصوص اگر در نظر داشته باشيم
جهانی جامعه
 .2برگزاری نشست
ِ
خاصه  17هدف توسعه پایدار برای «ترادیسیِ » جهان عبارتند از:
که امسال مراســم بزرگداشت اين
اطاعات در سال  2005باعث شد
GOAL 1: No Poverty
روز جهانی بهدليل بيماری کرونا،
که روز هفدهم ماه می سال 2006
GOAL 2: Zero Hunger
GOAL
3:
Good
Health
and
Well-being
تقريبا همه جا به صورت «مجازی»
عاوه بــر روز جهانــی مخابرات،
GOAL 4: Quality Education
برگزار میشود!
همچنيــن روز جهانــی جامعــه
GOAL 5: Gender Equality
 .6اما چــرا روز هفدهــم ماه می
اطاعات نامگذاری شود.
GOAL 6: Clean Water and Sanitation
هر ســال برای بزرگداشــت «روز
 .3درحالی کــه در روز هفدهم ماه
GOAL 7: Affordable and Clean Energy
GOAL 8: Decent Work and Economic Growth
جهانی مخابــرات» يا «روز جهانی
می ســال  ،2006هم مناسبت روز
GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure
مخابــرات و جامعــه اطاعــات»
جهانی مخابرات و هم مراســم روز
GOAL 10: Reduced Inequality
انتخاب شده است؟ دليل انتخاب
جهانی جامعه اطاعات به صورت
GOAL 11: Sustainable Cities and Communities
اين روز بهخصوص ،اين اســت که
دو مراســم موازی برگزار شــدند،
GOAL 12: Responsible Consumption and Production
GOAL
13:
Climate
Action
 155ســال پيش در چنين روزی،
اين دو مناسبت به توصيه سازمان
GOAL 14: Life Below Water
نخستين کنوانســيون بينالمللی
ملل متحد ،بــرای روز هفدهم می
GOAL 15: Life on Land
تلگراف ميان  20کشــور اروپايی
ســال  2007در هم ادغام شدند؛ و
GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions
در پاريــس امضا شــد و ( ITUدر
از آن به بعد ،روز هفدهم ماه می هر
GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal
عنــوان «اتحاديــه
آن زمــان به
عنوان «روز جهانی مخابرات
سال به
ِ
ِ
جهانی استانداردسازی و
نهاد
اولين
مثابه
به
و
تلگراف»)
المللی
بين
World
Telecommunication
and
يــا
اطاعــات»
جامعــه
و
ِ
مقرراتگذاری در حوزه ارتباطات الکتريکی تاسيس شد! البته حدود
 Information Society Dayنامگذاری شد.
 .4در ايران اما ،از آغاز فعاليت دولت نهم به بعد ،در روز  27ارديبهشت  130سال پيش ،ايران نيز کنوانسيون بينالمللی تلگراف را امضا کرد
هر سال ،همزمان از دو مناســبت ياد میشود :مناسبت جهانی «روز زيرا خط ،دکلها و کابل رو-زمينی تلگراف از لندن تا بمبئی ،از خاک
جهانی مخابرات و جامعه اطاعات» و همچنين مناسبت ميهنی «روز ايران نيز میگذشت و دولت ايران برای بهرهمندشدن از مزايای حق
عبور يا  Right of Wayمیبايســت به اتحاديــه بينالمللی تلگراف
ملی روابط عمومی»!
 .5هر چهار سال يک بار ،ما يک روز زودتر از ساير ملل به استقبال روز بپيوندد.
جهانی مخابرات و جامعه اطاعات میشتابيم! امسال ،در کشورهای  .7هر چهار سال يک بار ،اجاس ســران مختار اتحاديه بينالمللی
دارای تقويم ميادی ،روز يکشنبه  28ارديبهشت  1399خورشيدی مخابرات تشــکيل جلســه میدهد و موضوعهای مهم قابل بحث و
مصادف با هفدهم ماه می و «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات» اجمــاع در «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعــات» را به تصويب
اســت! ولی ما در ايران ،چون کــه بهطور ثابت روز بيســت و هفتم وزرای ارتباطــات و فناوری اطاعــات (يا وزرای همتراز ايشــان)
ارديبهشت هر ســال را «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات» در میرساند.
نظر میگيريم ،يک روز زودتر از جامعه جهانی به بزرگداشت اين روز اما موضوع امسال «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات» چيست؟
موضوع امسال «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات»
میپردازيم .چرا؟ چون هرسالی که سال کبيسه ميادی است (يعنی
هر ســالی که قدر مطلق آن بدون مانده ،قابل تقسيم بر عدد  4است موضوع يا  Themeامسال «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعاتِ »
مثل سال  ،)2020اين جابهجاي ِي يک روزه ،ميان رويدادهای جهانی اتحاديه بينالمللی مخابرات اصا مربوط به کرونا نيست زيرا در سال
برای ما و برای ديگر کشــورها رخ میدهد .البته اشکالی هم ندارد 2018 ،که اعضای اين اتحاديه در دوبی (امارات متحده عربی) جمع

شدند تا (در کنار تصويب ســاير موارد ،همچنين) موضوع هر «روز
جهانی مخابرات و جامعه اطاعات» را برای چهار سال آينده طراحی
و تصويب کنند ،وقوع کرونا در ســال  2020و ضرورت پيشگيری و
مقابله عليه آن به ياری فاوا ،اصا قابل پيشبينی نبود.
اجاس دوبی برای روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات سال 2020
اين  themeيا اين موضوع را برگزيد:
Connect 2030: ICTs for Sustainable Development
.Goals
بهرغم عدم پيشبينــی مقابله عليه کرونــا در روز جهانی مخابرات
و جامعه اطاعات ســال  ،2020هنــوز میتوان در ميــان اهداف
هفدهگانه توسعه پايدار برای «تراديسی جهان» جايی را برای توسعه
زيرساختها و خدمات صنعت فاوا به منظور مقابله عليه کرونا باز کرد.
خاصه اهداف هفدهگانه توســعه پايدار برای «تراديسی جهان» در
جدول آمده است.
مفاد سند مذکور به همراه قطعنامه شــماره  200در اجاس سران
مختار کشــورهای عضو  ITUدر دوبی به ســال  2018تصويب شد
و به امضــای نماينــده وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات ايران،
شرکتکننده در آن اجاس نيز رسيد.
اما (با توجه به اينکه فعل  Connectدر زبان انگليسی به معنی «به
کردن» دو يا چند چيز عمدتا از طريق رابطی فيزيکی است)
هم وصل
ِ
عنوان شعارگونه
و
عبارت
در
Connect
2030
از
منظور
پرسيد:
بايد
ِ
موضوع مورد بحث امسال «روز جهانی مخابرات و جامعه اطاعات»
چيست؟منظور از  Connect 2030همانا درنظرداشتن مواد دستور
کار جهانی تعريف شده در ســند ( SDGsاهداف توسعه پايدار) در
برنامه توسعههای ملی برای 10ســال آينده (از سال  2020تا سال
 )2030است .اين سند از سوی اغلب آژانسهای تخصصی سازمان
ملل متحد تصويب شده است؛ و لذا منظور از ،Connect 2030کليد
زدن برنامههای اجرايی تحقق هماهنگ آن در سطح ملی با استفاده
از فناوریهای اطاعات و ارتباطات برای رســيدن به اهداف توسعه
پايدار در هر کشور اســت( .در خصوص نقد سند دستور کار جهانی
عنوان «کجاست سند 2030
 2030رجوع شود به مقاله نگارنده تحت
ِ
ايران؟» منتشر شــده در هفتهنامه «عصر ارتباط» ،مورخ شنبه20 ،
خرداد .)1396

ﻓﺎﻧﻮس

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ
www.fanoospfm.com

فصـــل ســـبز ســـال
روی نبض دیجیتال!
 1۰جایـــزه  ۳۰میلیـــون تومانـــی

ﻓﺎﻧﻮس ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺎﻧﻮس ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﺧﻞ و ﺧﺮج و
ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی را داده و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روزاﻧﻪ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ ،ﺳﮑﻪ ،ارز و ...ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺘﺮی روی داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺎﻧﻮس ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی دﺧﻞ و ﺧﺮج

ﻣﻌﺮﻓﯽ وامﻫﺎ

ﺛﺒﺖ راﺣﺖ داراﯾﯽﻫﺎ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻌﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﺤﺪود

ایرانﺴل

اطاعات بیشتر:

www.irancell.ir

www.efarda.ir

درﯾﺎﻓﺖ از

اﯾـﺮاﻧﺴـﻞ؛ ﻧﺒﺾ زﻧـﺪﮔﯽ دﯾـﺠـﯿﺘﺎل

efarda-company

داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

گفتوگو
4
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با حضور مديران و فعاان پولی و بانکی كشور بررسی شد:

کربنکینگ،پیشنیازاساسیبانکداریدیجیتالاست
عبداله افتاده -آسيه فروردين

دگرگونی ديجيتال با پيکره بانکداری چه خواهد کرد؟ اين پرسشی است
که انديشه بازيگران اين صنعت را به خود مشغول کرده است .اگرچه اين
تحول ،ابعاد گســتردهای از ماهيت وجودی بانک را شامل میشود ،ليکن
ادراک همگان نســبت به نقش کليدی فناوری در اين دگرديسی نسبت
به ساير عوامل ،پررنگتر اســت .حال بايد به اين سوال بنيادی پاسخ داد
که آيا ســامانههای بنيادين يکپارچه و متمرکز که بخش قابل توجهی از
سرمايهگذاری بانکها طی دو دهه اخير در حوزه فناوری را رقم میزنند،
پاسخگوی نيازمندیهای مختصات ديجيتال خواهند بود؟ آيا کارکردی
که کربنکينگ در تحقق بانکداری الکترونيکي داشــت ،برای رسيدن به
چشــمانداز ديجيتال نيز کفايت میکند؟ آيا سامانههای يکپارچه بانکی
برای تپيدن در کالبد ديجيتال ،بايد به بازتعريف رگ و ريشــههای خود
بپردازند؟ به نظر میرســد انديشــيدن پيرامون اين پرسشها ،ضرورتی
اجتنابناپذير باشد.
از ايــن رو ،در نهمين ميزگرد فعــاان عرصه پولی و بانکی کشــور که با
حضور عبدالحميد منصوری ،رييس هيات مديره شــرکت  ،TLSعليرضا
لکزايی ،قائممقام مديرعامل بانک ملت ،مســيح قائميان ،معاون فناوری
بانک گردشگری و کارشناس ارشــد بانکی و نيز مهرداد قريشی به عنوان
کارشــناس ميزگرد برگزار شــد ،جايگاه ســامانههای يکپارچه بانکی
( ُکربنکينگ) در بانکداری ديجيتال ،مورد بررسی قرار گرفت .ماحصل اين
گفتوگو پيش روی شماست.

امروز دنيا با سرعت به سمت استفاده از ابزارهای ديجيتال و بهکارگيری
آن سوق پيدا کرده است .برای تهيه بليت ،از طريق رايانه يا موبايل ،اين کار
انجام میشود .تمام زندگی ما به اين سمت ،حرکت کرده و بانک نمیتواند
خودش را کنار بکشد چون مشتريانش کسانی هستند که در چنين فضايی
زندگی میکنند .با اين نگاه ،ما مجبوريم هر روز نزديک مردم حرکت کنيم
و با اينکه بانکها محتاط هستند چون پول مردم دست آنهاست ،بايد حتی
جلوتر از تکنولوژیها حرکت کنند تا بتوانند نوکری مردم را بکنند چون
امين مردم هستند و از آنجا که پول مردم در دست بانک است بايد متناسب
با خواستههای مشــتريان حرکت کند .در مجموع ،ما مجبوريم با آخرين
تکنولوژی حرکت کنيم تا مردم را راضی نگه داريم.
لکزايی :طبيعتا رويکردهای مختلفی نســبت به سامانه يکپارچه بانکی
در بانکهای مختلــف وجود دارد .همچنيــن اختافنظراتی هم درباره
اينکه آيا اينها کربنکينگ است يا سرويسهای متصل غيرمتمرکز ،وجود
دارد .به نظر میرسد با توجه به مفهوم جديدی که تحت عنوان ديجيتال
مطرح شده ،فارغ از اختافاتی که بر ســر تعريف کربنکينگ وجود دارد،
يکی از ساختارهای ازم و ستونهای تحول ديجيتال همين کربنکينگ
اســت .بنابراين ضرورت دارد بانکها ،مجهز به سامانه يکپارچه متمرکز
نرمافزاری باشند و با محور قرار دادن مشتريان ،عمليات بانکی و حسابداری
را اداره کنند .در خصوص بانکداری ديجيتال ،صرفِ داشتن تجهيز سامانه
کربنکينگ ،تحول ديجيتال ،محقق نمیشــود زيــرا تعاريف بانکداری
ديجيتال گستردهتر از آن است که ما برای کربنکينگ قائل هستيم.

*همانطور كه میدانيد اين روزها صحبت از بانکداری ديجيتال
و تحول ديجيتال است .زيرســاخت اصلی بانکداری ديجيتال
میتواند كربنکينگ باشد .برای شروع ،لطفا بفرماييد ماموريت
اصلی كربنکينگها در تحقق بانکداری ديجيتال چيست؟
منصوری :اگر بخواهيم به گذشــته نگاهی کنيم و اينکه چرا اين واژگان
در کنار برخی فناوریها مینشينند ،بايد عرض کنم از قبل از انقاب که
فناوری شــروع به حرکت کرد ،بانکها به خاطر نقش اصلی که در چرخه
زندگی و اقتصاد کشــور و جهان دارند ،زودتر از صنايع ديگر به ســمت
فناوریهای رايانهای رفتند و با اينکه بانکها محافظهکار هستند ،اين مسير
را همواره زودتر از ديگر صنايع پی گرفتنــد؛ به گونهای که بعد از انقاب،
سيستم بانکداری الکترونيک ،شعبهای و متمرکز را تجربه کرديم .در اين
رابطه ،نقش فناوری را هميشه در کنار بانکداری داشتهايم و از بانکداری
سنتی که بر اساس روشهای قديمی بود ،به بانکداری الکترونيک رسيدهايم
و اکنون بعد از گذشت بيش از دو دهه ،دايرهای به نام بانکداری الکترونيک
نداريم .چون رايانه و فناوری جزو زيرســاختهای اصلی بانکداری شده *آقای منصوری ،شما از سابقون كربنکينگ و بانکداری كشور
است .ديگر نمیتوان بانکی را در دنيا پيدا کرد – جز در موارد خاص – که هستيد .قبا در نهادی فعاليت داشتيد كه از كربنکينگ استفاده
از فناوری استفاده نکنند .اخيرا بحث اقتصاد ديجيتال و بانکداری ديجيتال میكرديد اما تصميم گرفتيد به كربنکينگ ديگر ،تغيير سوييچ
مطرح شده است .هســته اصلی همه اينها ،اجرای فرايندهای بانکداری كنيد .دايل آن چه بود؟
با استفاده از فناوری اطاعات اســت .اين امر ،وجود يک سامانه يکپارچه منصوری :اگر مفهوم نوکری مشتری در ذات سازمانهای ما وجود داشته
بانکی را که قادر باشد تمام سرويسهای موردنياز مشتريان بانک را ارايه باشد ،ارايه سرويس بهتر میشود .زمانی دو بانک خصوصی در کشور ،تحولی
کند ،اعم از اينکه ديجيتال باشد يا مجازی يا بانکداری ارادی و شناختی ،در نظام بانکی ايجاد کردند که کرامت مشتری از آن جمله است .اين امر
اجتنابناپذير میسازد .به عقيده من ،اهميت اين سامانه يکپارچه بانکی از در سيستم بانکی ،شتاب ايجاد کرد .زمانی برای فروش 2هزار کارتخوان
يک دفتر مرکزی برای بانک بيشتر است .لذا اجبارا
فروشگاهی ،با وزرا ابیگری میشد تا شرکتهای
تمام بانکها ،بــرای ارايه ســرويسهای امروزی
ارايهکننده کارتخوان بتوانند اين دســتگاهها را
کربنکینگ،قلببانکنیستبلکه
بر مبنای ديجيتال ،نيازمند اين ســامانه يا همان
بفروشــند اما آن بانک خصوصی ،اصلی را گذاشت
ابزاری است که قرار است به یک
کربنکينگ هستند.
که همه سرويسهای بانکی در تمام شعب ،خدمات
هدف ساده و مشخص یعنی مدیریت
يکســانی ارايه میدادند و مشتری در هر شعبهای،
منابع و مصارف برسد .امروز دنیا با
* همانطور كه خودتان مستحضريد بانكها،
همان خدمات را دريافت میکرد .به خاطر دارم آن
سرعت به سمت استفاده از ابزارهای
كربنکينگ را از حوزه بانکداری الکترونيك
بانک ،بودجه نداشت که ساختمان خريداری کند و
دیجیتال و بهکارگیری آن سوق پیدا
دنبال كردند .هرچند هنوز بانكهايی هستند
سرمايهاش آنموقع به اندازه يک ساختمان مرکزی
کرده است .ما مجبوریم با آخرین
كه كربنکينگ مناسبی ندارند اما اقدامات
بود .بايد منابــع را از مشــتريان دريافت میکرد.
تکنولوژی حرکت کنیم تا مردم را
ازم را انجام میدهند .از ديدگاه شــما در
بنابراين سيستم نوبتدهی و بانکمحور را راهاندازی
راضی نگه داریم
وضعيت فعلی ،بايد سيســتمهای يکپارچه
کرد .اين اصول ،آن موقع حرکــت ايجاد کرد .تنها
متمركز داشته باشيم يا سرويسهای متصل
تجربه بانک در کشور ،نرمافزار خارجی بود و نرمافزار
غيرمتمركز؟
داخلی ،بانکايران بود که بومیســازی شــده بود و در يکی از بانکهای
قائميان :من از زاويه خاصی به آن نگاه میکنم .بانکها ،امين مردم هستند بزرگ کشور ،حساب جاریاش در ســطح يکی دو باجه فعال بود اما بانک
که پولهای کوچک را از آنها میگيرند و به پولهای بزرگ تبديل میکنند خصوصی آن را محور قرار داد .برخی فلسفههايی که آن بانک مدنظر قرار
تا اقتصاد را متحرک کنند .بانک ،تابع تکنولوژی روز نيست بلکه تابع يک داده بود اين بود که خودش ديتاسنتر نداشت و از ديتاسنتر شرکت ديگر
مفهوم ساده اســت .بنابراين بانک بايد مشتريان را جلب کرده تا پولها را استفاده و سرويس ،خريداری کرد و فرهنگی را که بانک ،ديتاسنتر نداشته
جمعآوری کند .دو بال بانک نيز منابع و مصارف هستند و هيچ ارتباطی باشد ،جاری کرد؛ يعنی بانکهای خصوصی بدون ديتاسنتر هم میتوانند
هم به اينکه با کدام تکنولوژی کار میکند ،ندارد .بانک با هر تکنولوژی که کار کنند .بعد از آن ،چون سرويسهای جديدتری میآورديم ،متقاضيان
کار کند ،بايد بتواند منابع را جمعآوری کند و برای اين منظور نياز است که زياد شدند .ايجاد نياز به اين دايل بود :ما برای هر تراکنش ،پول میداديم
اعتماد مردم را کسب کند .مصارف نيز قویتر از خود بانک است .به افراد و هزينه جاری بــاا رفته بود .بــا ورود به بازار خدمات ،شــرکت مذکور
قویتر پول را میدهد و نظارت می کند تا آن پول هدر نرود و سود زيادی نمیتوانست تقاضاها را با توجه به شتابی که نيازهای مشتريان داشت ،پاسخ
ايجاد شود و به مشــتری و بانک تخصيص يابد .با اين نگاه ،بانک از هيچ دهد .در آن موقع ،آن بانک در مقطعی از نظر جذب منابع ،پنجمين بانک
ابزاری رویگردان نيســت و هر ابزاری به اين دو هدف کمک کند ،از آن کشور شد .از اين رو ،استفاده از سامانه مدرنتر و جديدتر برای رفع نيازهای
استفاده میکند .بنابراين روزی با کاغذ شروع شد ،سپس به رايانه و بعد به مشتريان مطرح شد و قراردادی با شرکتی بستند که سامانهای را کاستومايز
بانکی شعبهای داشت پس به دليل
کربنکينگ رسيديم .کربنکينگ ،قلب بانک نيست بلکه ابزاری است که قرار کنند .يکی از شرکتهای ايرانی ،سامانه ِ
است به يک هدف ساده و مشخص يعنی مديريت منابع و مصارف برسد .نياز مشتری به بازار ،قرارداد با شــرکت خارجی و بومیسازی مدنظر قرار

گرفت .اين کار با تغيير مديريت در بانک و تغيير استراتژیها همراه و مقرر
شد شرکت ديگری در کشور به ما ســامانه يکپارچه متمرکز ارايه کند .از
يک طرف ،ما به شرکت اول که زيرنظر بانک مرکزی بود ،گفتيم نمیتوانيم
هزينه بدهيم .از طرف ديگر شــرکت دوم ،سامانههايش قویتر شده بود،
 30درصد سرويسهای بيشتری داشت و با يکسوم هزينه ساانه خدمات
مناسبی میداد .عقل سليم میگفت سوييچ کنيم .البته سوييچی که آنجا
انجام شد ،ريسک بزرگی بود .بانک به صورت يک هواپيما حرکت میکرد ،ما
سامانه جديد را با آن تطبيق داديم و مشتريان را از هواپيمای قديم به جديد
آورديم .با ظهور آن شرکت ايرانی ،بحث درباره فعاليت سيستم خارجی و
داخلی در بانک مطرح بود که ما در نهايت به خاطر هزينه ،ســرويسهای
بيشتر و ملی بودن سامانه و امنيت بيشتر ،اين سوييچ را انجام داديم.

ابری در تمام امور نقش مهمی دارنــد ما همچنان بايد روی مين
فريمهای داخلی كاركنيم يا به سمت كلود برويم؟
منصوری :اســتفاده از مرکز پردازش دادهای غيربانکــی در جای ديگر،
در يکی دو بانک خصوصی جلو رفته است .ســپس آن بانکها به سمت
ديتاسنتر خودشــان و اينکه حتی کر خودشان را داشــته باشند ،سوق
پيدا کردند .اان چالشی که در ســامانههای يکپارچه بانکی در کشور ما
وجود دارد اين است که وقتی میخواهيم بانکی را راه بيندازيم بايد چقدر
تجهيزات وارداتی خريداری کنيم و هر اپليکيشن ما روی سرورهای خاص
با فناوریهای متفاوت اســت .بزرگترين کربنکينگهای ما هرکدام از
يک فناوری استفاده میکنند بنابراين دانش متفاوتی نياز دارد .پروژهای
مطرح شد که ما اگر به سمت کلودبيس برويم ،و سوييچ کارت ،تسهيات،
ســپردهها ،کارت و بانکداری مدرن يکجا باشد ،معقولتر است و هزينه
نگهداری و توســعه را کاهش میدهد .ما اعتقاد داريم حرکت به ســوی
پردازش ابری اجتنابناپذير است؛ همانطور که ديتاسنترها از بانک بيرون
رفتند و حتی يکی دو بانک بزرگ دولتی خودشان ديتاسنتر پردازشی ندارند
و از شرکتها ،خدمات میگيرند و تمرکز روی خواستههای مشتری دارند.
اينکه بحث هزينه نگهداری ،سرعت ورود به بازار و درخواستهای مشتری
را زودتر پاسخ دهيم ،ما را به اين ســمت میبرد که سامانهها را نه فقط از
ديد مشتری بلکه از نظر خودمان هم متمرکز کنيم و روی يک پلتفرم واحد
استفاده کنيم تا اين پلتفرم منجر به کاهش هزينه و ارتقای سرعت شود.
در کشور ما ،يکی دو بانک اين کار را کردند و سامانههای کربنکينگ را در
يک مرکز با يک معماری خاص ،يکپارچه کردند .با اين توصيف ،مشتری
میتواند بانک اطاعاتی را انتخاب کند و اين مدل اجازه میدهد بانکها
بيشتر از گذشته به سرويسها و خواستههای مشتری بپردازند و هزينهها را
نيز به شدت کاهش میدهد.
* آيا مينفريم در وضعيت فعلی ازم است يا نه؟ اگر ازم نيست،
چرا در محصوات شركت  TLSروی آن تاكيد داريد؟
منصوری :مينفريم به خاطر قدرت پردازش و مسايل امنيتی ،مورد توجه
است .بر اين اســاس ،اينهايی که با عنوان مينفريمهايی از آن نام برده و
از شرکت  IBMوارد میشــود ،در واقع ماشينهای کلودبيس و پردازش
ابریِ نهادينه شده اســت .وقتی يک ماشين ،به تمام بانک سرويس بدهد
چرا نکنيم؟ بنابراين ما از مزرعه کامپيوترها رها میشــويم .موقعی دعوا
داشــتيم که فان ديتابيس را بگيريم .يادم هست آقای قائميان میگفت
بايد ســوپرمارکت بانکی داشته باشيم و مشــتريان ،متناسب با عاقه و
سليقه ،محصوات را انتخاب کنند .ما آن موقع هضم نمیکرديم اما امروز
اگر از سامانههای جديد استفاده کنيم ،اختافنظر ديتابيسها را حذف
میکنيم و آنچه مدنظر مشتری است ،توســط سامانه عرضه میشود .به
نظرم هنوز مينفريم در ايران از نظر اقتصادی و هزينهای ،مقرون به صرفهتر
است زيرا همه چيز را در يک باکس داريم .ما حتی سامانههايی داريم که
اگر مثا  3هزار خودپرداز را میخواهيم به مدار بياوريم حداقل بايد با 20
سرور مجزا به هم متصل شوند و اين امر ،يکپارچگی را از بين میبرد اما در
سيستم مينفريم ،فلسفه کلود هم مستتر است و در يک جامعه کلودی
قرار میگيرند.

* اان در محافل كارشناســی ،مباحثی مطرح میشــود كه
كربنکينگهای داخلی از خارجی گرانتر تمام میشود .جناب
لکزايی ،با توجه به سابقهتان ،اين موضوع را تاييد میفرماييد؟
لکزايی :درباره مقوله توليــد داخل و آوردن محصــول انجين خارجی
و بومیســازی آن ،بين کارشناســان اختافنظر وجود دارد .آنچه شما
میفرماييد بنده با وجود  30ســال فعاليت در صنعت بانکی و  20ســال
تاش در حوزه کربنکينگ و سيســتمهای نرمافزاری صنعت بانکداری،
نديدهام کسی براساس اعداد و ارقام ،اين ادعای شما را مطرح و ثابت کند.
درباره اينکه کر داخلی گران اســت افرادی به صورت مستند ،کر خارجی
بومیشــده در ايران را با کر داخلی هم از نظر توليد ،توسعه و پشتيبانی و
هم از نظر هزينه سرباری که در محور زيرساخت ،سختافزار و غيره است،
مقايسه کنند تا اظهارنظر کنم .برداشــت من اين است که دو استراتژی
در صنعت بانکی داريم :يکی انجين خارجی و بومی کردن آن اســت که
مزيتهای نهادی جدی دارد و از يک ســاختار ،معمــاری و ويژگیهای
استاندارد بينالمللی برخوردار اســت اما از سوی ديگر ،صنعت بانکداری
ما در دنيا يونيک است؛ حتی با کشورهای اسامی ،تشابه معناداری ندارد
و در بســياری از فعاليتها و عملياتها ،بهخصوص در حوزه تســهيات
و حسابداری ،صنعت نســبتا منحصر بهفردي هستيم که به سختیهای
بومیســازی برمیگــردد و بانکهــای دولتی و
خصوصی تجربيات خوبی داشــتند .بــا اين حال
درباره کربنکینگ خارجی هم
درخصوص استراتژی کر داخلی که در بانک ملت
مشکاتیداریمهرچندکسیکیفیت
تجربه کرديم ،شخصا با توجه به اطاعات موجود،
سرویسدهندهها و اپلیکیشنهای
معتقدم استراتژی موفق و قابلاتکايی بوده اما اينکه
خارجی را رد نمیکند .اما به هرحال
با چه کيفيتی و هزينهای بوده ،هيچگاه به صورت
ما در شرایط تحریمی قرار داریم و
رويکرد و راهبردی ،مقايسهای مبتنی بر اعداد و ارقام
نمیتوانیم هر چیزی را از خارج از
و مقايسه با بازدهی ،خروجی و دستاوردهای اين دو
کشور خریداری کنیم و یا پشتیبانی
استراتژی يعنی کر داخلی و خارجی نداشتيم .بهطور
خوبی داشته باشیم بنابراین
خاصه اين ادعا بايد در محفل کارشناسی با عدد و
کربنکینگهای داخلی را تولید کردیم
رقم بررسی شود.
*آقای قريشی به عنوان كارشناس ما را همراهی میكنند ،لطفا از
تجربيات خودتان بگوييد.
قريشی :صحبتهای مطرحشــده مبنی بر اينکه بانک بايد به مشتريان
سرويس بدهد ،جزو استراتژیهای صحيح است .شرکتهای بزرگ دنيا
مانند ويزا بر همين اصل استوار اســت .اصل اول ،مشتری و ارايه سرويس
به اوست .شرايطی که يک بانک تصميم گرفته از سامانهای به سامانه ديگر
با امکانات آن موقع سوييچ کند ،اان قابل قضاوت نيست اما به نظرم اگر
اين تغييرات ،درست برنامهريزی شده باشــد ،نتايج خوبی به دنبال دارد.
آقای لکزايی به اين موضوع اشــاره کردند که آيا کربنکينگهای موجود،
میتواند پاسخگوی نيازهای تحول ديجيتال باشد؟ بايد تعريف و محدوده
کربنکينگ يا هســته بانکداری را به گونهای در نظر بگيريم که با توجه به
پيشــرفت تکنولوژیها ،نيازمندیها و درخواستهای مشتريان به تمام
مسايل پاسخگو باشد.
* آقای منصوری ،در عصر امروز كه كلودها يا همان پردازشهای

* آقــای دكتر ترک تبريــزی ،عضو هيات
مديره بانك تجارت هم در اين ميزگرد ما را
به عنوان شنونده دنبال می كنند گويا سوالی
مدنظرشان است.
ترک تبريزی :هنوز بسياری از بيمهها و بانکهای
دنيا به دليل پايدار بودن بيشــتر مينفريم ،از آن
استفاده میکنند .هرچند پلتفرمهای کلودی هم
پايداری خوبی داشتهاند اما نمیتوان نقش پايداری
مينفريــم را رد کــرد .در ايران نيــز بانکها روی
مينفرم و ساختارهای کلود هستند و نقش پايداری
خوبی دارند اما ما نمیتوانيم به ســمت کلودهای
خارجی برويم و بايد کلودهای داخلی را مدنظر قرار
دهيم .شــرکتهای خصوصی غيربانکی خوبی نيز در حال ارايه سرويس
هستند و بانکها هم استفاده میکنند .مينفريم ،منسوخشده نيست ،فقط
مشکل ما اين است که نمیتوانيم ساده خريد کنيم و اجاره کنيم .در خارج
کشور نيز هر دفعه مينفريم خريداری نمیشود بلکه به صورت اجارهای
است و اين نقش توسط يک  NTTايفا میشــود .موضوع دوم اينکه بايد
درباره بانک ديجيتال بحث و بررسی کنيم ،چون درباره کربنکينگ داخلی
و خارجی خيلی بحث شده است .درباره کربنکينگ خارجی هم مشکاتی
داريم هرچند کسی کيفيت سرويسدهندهها و اپليکيشنهای خارجی را
رد نمیکند .اما به هرحال ما در شرايط تحريمی قرار داريم و نمیتوانيم هر
چيزی را از خارج از کشور خريداری کنيم و يا پشتيبانی خوبی داشته باشيم
بنابراين کربنکينگهای داخلی را توليد کرديم .بحث مهم اين اســت که
کربنکينگ چقدر برای تحول ديجيتال ازم است چون بحث اصلی تحول
ديجيتال ،دادهمحوری است بهخصوص در بانک که قرار است سرويسهای
شخصیسازیشده را به يک مشتری ارايه کند .به نظرم مهم اين است که
روی اين موضوع بحث کنيم که کربنکينگ چقدر قادر است در توليد داده
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متمرکز ،گوناگون ،با حجم باا بهخصوص در بانکهايی
که سابقه زياد و دادههای زياد دارند ،نقش داشته باشد؟
* بهتر اســت در ايــن باره بحــث كنيم كه
كربنکينگها در بانکداری ديجيتال ،قرار است
چه نقشی ايفا كنند؟
لکزايی :درباره مفهوم بانکــداری ديجيتال همانند
کربنکينگ ،تعاريف متنوعی مطرح شده است .بحث
تجربه مشتری ،دادهمحوری ،خروج از محصولمحوری
و شــعبهمحوری بــه ســمت مشــتریمحوری ،از
ويژگیهای اصلی بانکداری ديجيتال است و مباحثی
مانند بيگديتا و دادهکاویها در سطح دادههای بزرگ
از مصاديق بانکداری ديجيتال به عنوان الزام است .اگر
به اختافنظرات در جزييات کربنکينگها نپردازيم،
خود ســامانه کربنکينگها از پيشنيازهای ورود به
بانکداری و تحول ديجيتال است .ما يک هسته مرکزی
مطمئن و پايدار میخواهيم که هم از لحاظ عمليات
و هم از نظر بکآفيس بتواند حداقلهای ازم را برای
بانک ديجيتال فراهم کند اما طبيعی اســت اين امر
به تنهايی کفايت نمیکنــد .در بانکداری ديجيتال،
تحول در مدل کســبوکار ،بخشبندی مشــتری،
اســتراتژیهای آیتی و کســبوکارها مطرح است.
همچنين مفاهيم بانکداری باز ،بانکداری شــناختی
و نظاير آن ارايه میشــود که در يک بسته کامل قابل
بررســی اســت .خاصه اينکه کربنکينگها يکی از
ماژولهای اصلی و پيشنيازهای اساسی ورود به تحول
ديجيتال است؛ فارغ از اينکه مختصات هر کربنکينگ
چه اختافی با تعريف جامع آن داشته باشد.
مظاهری :دو ســوال دارم؛ آقای منصوری ،اگر تعريف
بانکداری ديجيتال را درنظر بگيريم کربنکينگ نمیتواند
ما را از يک سطحی در بانکداری ديجيتال بااتر بياورد،
میخواهم از يک مدل استفاده کنم .ما يک بکآفيس
داريم ،يک ميدلآفيس و يک فرانتآفيس و میخواهيم
کربنکينگ را از نظر معمــاری تکنولوژی در بکآفيس
قــرار دهيم ســپس در ميدلآفيــس روی اُمنیچنل
( )Omnichannelپلتفرم قرار دهيم که تمرکزش

روی تجربه مشــتری ،دادههای پيرامونی و ســرعت
تصميمسازی اســت .فرانتآفيس هم روی تغيير سفر
مشتری يعنی فينتکها ،شبکههای اجتماعی و نظاير
آن که میتوان خدمات بانکی ارايه داد ،متمرکز است.
حاا در اين مدل ،احســاس میکنم چيزهای بيشتری
بايد به لحاظ فناوری اضافه شود تا بانکداری ديجيتال
شکل گيرد .سند معاونت بانکی و بيمه وزارت اقتصاد را
ماحظه کردم .براين اســاس اگر بانکداری ديجيتال را
شامل نسلهای  1تا  4بدانيم ،کربنکينگ نمیتواند ما را
از نسل  2بااتر بياورد .با فرض اينکه ما در نسل  3با تجربه
مشتری و اُمنیچنل ،و در نسل  ،4با بانکداری باز و غيره
سروکار داريم .آيا شما موافقيد که کربنکينگ اندازهای
دارد و بايد فراتر از کربنکينگ داخلی يا خارجی برويم.
همچنين از آقای قائميان سوال دارم؛ اان در دنيا روی
اين موضوع بحث میشود که بانکداری بايد تا حدی تابع
فناوری شود .بحث فينتک و تکفين يعنی شرکتهای
تکنولوژی که خدمات بانکی میدهند ،مطرح است و اين
تحول ،در حال تغيير بيزينس مدل بانک است .در اين
وضعيت ،سوخت بانک ،ديتاست و اينکه بانک چگونه از
دادهها استفاده کند در حالی که مالکيت انحصاری ارتباط
با مشتری را نخواهد داشت ،به نظر میرسد تابعيتی بين
بانک و فناوری ،در حال شکلگيری است و عمق نفوذ
فناوری بااست .نظر شما چيست؟
منصوری :از روزی که قبــل از انقاب با اين فناوری
آشنا شديم ،مباحث توســعه آن همواره مطرح بوده
است .اولين چيزهايی که ياد گرفتيم اين بود که ديتای
سالم به برنامه بدهيد تا خروجی سالم داشته باشيد.
ديتا ،اصل حياتی پردازشها بود و رگوليشــن مکمل
آن است اما اينکه امروز از کربنکينگ ،سامانه يکپارچه،
اُمنیچنل و نظاير آن صحبت میشود ،بايد عرض کنم
امروز همه سازمانها بر اساس دادهها و تجارب تصميم
میگيرند؛ تجارب يعنی تلفيق دادهها و ادغام آن با رويه
و مقررات .اينکه مفهومی به نام کربنکينگ نيست ،بايد
گفت شايد نمايش آن مقداری متفاوتتر است اما اگر
شما بخواهيد ســرويسهایتان کنار هم باشند ،بايد

کربنکينگ وجود داشته باشــد و اين سرويسها را بر
مبنای ديتا ارايه کند.
مظاهری :ببينيد شــما يک زمانی موضــوع بانک
حکمتمدار را مطرح میکرديد .من نگفتم کربنکينگ
نيست ،کربنکينگ هسته است ،اما ما داده پيرامونی
در بانکداری ديجيتال نياز داريم .میخواستم بگويم
چيزی بيــش از کربنکينگ نياز داريــم ،کربنکينگ
وجــود دارد اما نبايــد چيزهای ديگــر را در تعريف
کربنکينگ قرار دهيم .اُمنیچنل که آمريکايیها آن
را در صنعت ديگری ،ابداع کردند ،داده پيرامونی را به
همراه میآورد ،اطاعات را جمعآوری میکند و بانک
میتواند روی آن ديتا ،هوشمندی به خرج دهد.
منصوری :بااخره از روز اول ،داده برای ما مهم بوده
است .نقش فناوری اين است که دادهها را کنار هم قرار
دهد و اســتخراج کند .بانک حکمتمدار که  10سال
پيش مطرح کردم ،يعنی اينکه سامانه حکم میکند اگر
قرار است به مشتری ،تسهيات پرداخت شود سامانه
اين کار را میکند ديگر مدير نمیتواند بگويد نمیدهد
مگر اينکه شاخصها ،رگوليشنها و غيره را تغيير دهد.
ولی اينکه میگوييد تحول ديجيتال مطرح است ،اگر
در سامانه دقت کنيد ،شما عوامل ديتاهای ديگری را
نيز میخواهيد .در برنامه پنجم و ششم اينکه سازمانها
موظفند دادهها را در اختيار هم بگذارند ،وجود داشته،
اما اينکه اجرا شده يا نشده ،بحث ديگری است .پس اگر
بخواهيم به تعاريفی که شما ارايه کرديد ،برسيم فقط
بانک وجود ندارد بلکه يک  NTTو تعامل مالی است که
دادههای پيرامونی مکمل آن اســت و اينکه اين داده
را چگونه پردازش کنيم .فرمايش شــما درست است
اما ســامانه يکپارچه بانکی جزو اينفک  NTTاست.
در اين خصوص ،سامانه بانکی بيمه يا مالياتی وغيره
نيز ازم است.
مظاهری :آيا شــما اُمنیچنــل پلتفــرم را جزيی
ازکربنکينگ میبينيد؟
منصوری :بله!
مظاهری :به نظرم با توجه به اظهارات آقای منصوری

درباره مفهوم کربنکينگ ،دنيــای جديدی در حال
شکلگيری است .ممنون میشوم اگر آقای قائميان
نيز به سوال بنده درخصوص اينکه فناوری به استخوان
بانکداری نفوذ کرده ،پاسخ دهند.
قائميان :افرادی که در فناوری غرق میشوند خودشان
را از دست میدهند .يعنی تکنولوژی را میخواهند بر
همه حاکم کنند .بانک ،بانک است و تنها يک وظيفه
دارد که منابع کوچک را بــه منابع بزرگ تبديل کند.
شــما میگوييد اگــر از طريق اين ديتاها شــناخت
بيشتری کسب شود تا به درآمدزايی بينجامد ،بانک به
دنبال آن شناخت نيز حرکت میکند .در کربنکينگ،
بانک میخواهد به کارش برسد میگويد قلب کار من
حسابداری است اگر بخواهيم بگوييم کر وام بدهد يک
ايه بااتر است و همين طور تا آخر .بانک هميشه بانک
است و از ابزارهای مدرن اســتفاده میکند اما بانک،
ابزار نمیشود بلکه اين مفاهيم هستند که خودشان را
تزريق میکنند .چالشی که وجود دارد تفکيک کردن
آیتیمنها از فرايندنويسها اســت .من با اين قضيه
مشکل دارم ،اينها يکی هستند و فرايندنويس حرف
آخر را میزند .از معضاتی که ما نمیتوانيم بانکداری
ديجيتال داشته باشيم اين است که هنوز بايد امضای
خيس داشته باشيم.
مظاهری :آقای قائميــان ،اان رشــتههای زيادی
در هم ادغام میشــوند از جمله امــور مالی و فناوری
مانند فينتک .به گفته دوستان ،بانکداری ديجيتال و
بانک ديجيتال با هم متفاوت است و مرز آنها کوچک
میشود .درست است که بانک ،مرکز مالی است اما در
عرصه خدمات ،اين زنجيره در حال تغيير است.
قائميان :بله اشکالی ندارد! البته قبول کنيد که بانک،
هنوز بانک اســت .بانکها میتوانند وام دادن را هم
برونسپاری کنند ،اما مديريت در دستان بانک است
و از ابزارها اســتفاده میکند .هدف ،ابزار نيست نبايد
اينها را با هم اشتباه کرد .من از بانکها دفاع میکنم.
ادامه اين ميزگرد را در سايت هفتهنامه عصر ارتباط به
نشانی  asreertebat.comبخوانيد.

كاهش دامنه شيوع كرونا با كيف پول الکترونيکی ایوا
باتوجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي به وجود آمده
تحت تاثير کرونا اســتفاده از کيف پول الکترونيکي
اهميت مضاعفي پيدا کرده است.
در اين روزهاي بحراني که مردم و عوامل اجرايي کشور
در حال تاش براي کاهش دامنه شيوع ويروس کرونا
هســتند و طرح فاصلهگيري اجتماعــي نيز در حال
اجراست ،استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي و
بهخصوص کيف پول الکترونيکي ميتواند اقدامي موثر
براي کاهش ترددهاي مردمي باشد.با هدف جلوگيري
از شيوع کرونا اين روزها حتي توصيه ميشود پرداخت
پول خريد نان و پرداخت کرايه تاکسي هم به صورت
غيرنقدي صورت گيرد تا تماسهاي فيزيکي افراد به
حداقل ممکن کاهش پيدا کند.با اين وجود استفاده از
کارت بانکي راهکار مناسبي براي پرداخت غيرنقدي
نيست زيرا حمل مداوم کارت احتمال ريسک سرقت
کارت اصلي فرد و خالي شدن حساب او را در پي دارد.
همچنين افزايش اســتفاده از کارتهاي بانکي فشار
باايي را به سيستمهاي شتاب و شاپرک وارد آورده و
ارايه خدمات بانکي پايدار را مختل ميکند .به عقيده
کارشناســان بانکي راهکار حل تمام اين مشکات،
استفاده از کيف پول الکترونيکي براي پرداختهاي
خرد است.با وجود تمام مزيتهاي غيرقابل انکار کيف
پول الکترونيکي اما از سويي مردم با خدمات متنوع
قابل دريافت بر بستر اين سرويس آشنايي ندارند و از
سويي در انتخاب کيف پولي مطمئن و قابل اعتماد که
کاربري سادهاي نيز داشته باشد با ترديدهايي مواجه
هستند.در اين گزارش سعي ميکنيم ضمن بررسي
مزايا و قابليتهاي قابل دريافت بر بســتر کيف پول
شما را با کيف پول الکترونيکی «ايوا» که خدمات قابل
توجه و گوناگوني را ارايه ميدهد ،آشنا کنيم.
اهميت مضاعف كيف پول الکترونيکي در
سايه كرونا
با شيوع و همهگير شــدن ويروس کرونا موج حرکت
به سمت بانکداري ديجيتال در سطح جهاني شدت
گرفته است حتي برخي پيشبينيهاي کارشناسان

بينالمللي حوزه بانکي بر اين مبنا است که بيشترين
ميزان خدمات بانکي در يکي ،دو سال آينده از طريق
بانکداري ديجيتال و بر بستر سرويسهايي نظير کيف
پول الکترونيکي صورت خواهد گرفت.
در چنين شــرايطي اهميت ارايه خدمت کيف پول
الکترونيکي که ميتواند امکان پرداخت آســان ،امن
و بدون نياز به لمس دســتگاه پوز و ابتاي احتمالي
به ويروس کرونا را درپي داشته باشد بيش از هر زمان
ديگر احساس ميشود.
در داخل کشور برخي اپهاي محدود بانکي قابليت
کيف پول الکترونيکي را ارايــه ميدهند که ميتوان
گفت اپليکيشــن «ايوا» پرداخت الکترونيک سداد،
متنوعتريــن خدمات الکترونيکــي را در کنار امکان
دسترسي به کيف پول الکترونيکي توامان به کاربر ارايه
ميدهد«.ايوا» درواقع يک اپليکيشن پرداختي است
که خدمات گوناگوني همچون کارتبهکارت ،استعام
و پرداخت خافی خودرو ،پرداخت قبض ،خريد بليت
اتوبوس ،خريد شارژ و بسته اينترنت ،اعام موجودی،
پرداخت عوارض خروج از کشــور ،خريد انواع بيمه،
پرداختهای سازمانی ،پرداخت وجوه شرعی و کمک
به نيازمندان را به کاربران ارايه ميدهد.اين اپليکيشن
از سال گذشته با توسعه کيف پول الکترونيکي خود
(کيوپی) که در واقع در ســال  96رونمايی شده بود،
امکان خريد از طريق کيوآرکد را نيز براي کاربرانش
ايجاد کرده است.با استفاده از کيف پول الکترونيکي ايوا
ديگر کاربر نيازي به لمس دستگاههاي پوز و وارد کردن
رمز نخواهد داشت و البته در صورت خريد اينترنتي نيز
ازم نيست که زحمت دريافت رمز دوم پويا را متقبل
شود .درواقع اين اپليکيشن به واسطه ارايه کيف پول
الکترونيکي ،حکم کيف پولي را پيدا کرده اســت که
بدون کوچکترين دغدغهاي بابت لمس پول کاغذي يا
دستگاههاي پوز ،امکان پرداخت در لحظه را براي کاربر
فراهم کرده است .در شرايط بحراني شکل گرفته به
واسطه کرونا استفاده از خدمات کيف پول الکترونيکي
ميتواند بسيار کارآمد باشــد و در حال حاضر کيف
پول الکترونيکي ايوا(کيوپی) اين خدمت را به صورت

انحصاري ارايه ميدهد.
مزاياي قابل توجه اســتفاده از كيف پول
الکترونيکي
کيف پول الکترونيکي درواقع عملکردي مشابه کارت
بانکي داشــته با اين تفاوت که به راحتي روي گوشي
هوشمند کاربر ارايه ميشود .درواقع با استفاده از کيف
پول الکترونيکي تمام قابليتهاي استفاده از پول نقد
به کاربر ارايه ميشــود .کاربر با استفاده از کيف پول
الکترونيکي ميتواند در تاکسي کرايه خود را صرفا با
اسکن کردن يک کيوآرکد ســاده پرداخت کند يا در
فروشگاههاي مجهز به  ( NFCفناوري ارتباط بيسيم)
به راحتي هزينه خود را با گرفتن گوشــي در مقابل
دستگاه پوز بپردازد.
کاهش خطر آلودگي بــه دليل عدم نيــاز به لمس
اســکناس يکي از مزاياي ويژه کيف پول الکترونيکي
اســت .کيف پول الکترونيکي همچنين نســبت به
کارتهاي بانکي امنيت بااتري دارد چرا که ســقف
مشخصي براي برداشت از آن مشخص شده است .به
اين ترتيب کاربر به راحتي ميتواند مبلغ مورد نظرش
را از حساب اصلي خود به کيف پول الکترونيکي منتقل
کرده و تمام خريدهايش را با استفاده از آن انجام دهد.
در سطح جهاني چند سالي است که سامسونگ ،گوگل
و اپل اقدام به ارايه کيف پــول الکترونيکي کردهاند و
البته در کشور ما نيز اپليکيشن ايوا متعلق به شرکت
پرداخت الکترونيک ســداد اين خدمت را به کاربران
ايراني ارايه کرده است.
نحــوه كار و مزايــاي كار بــا كيف پول
الکترونيکي ايوا( كيوپی)
هر کسي که به يک گوشي هوشمند دسترسي داشته
باشد به راحتي ميتواند با مراجعه به وب سايت «ايوا»
و يا از طريق فروشگاههاي ارايهدهنده اپليکيشن ،ايوا را
نصب کرده و از خدمات آن بهرهمند شود.
نکته جالب اما آن اســت کــه هر کاربری کــه ايوا را
نصب کند ،بدون نياز به ثبت درخواســت ،کيف پول

الکترونيکي برايش ايجاد شده و بهازای هر تراکنشي
که انجام میدهد ،مبلغی در کيف پولش شارژ میشود
و امتيازی به او اختصاص مييابد.
همچنين اگر کاربر جديــدي را ترغيب به نصب اين
اپليکيشن کنيد ،جايزهاي در قالب شارژ کيف پول به
شما اهدا ميشود.
عاوه بر اين بسياری از جوايز قرعهکشیهای اپليکيشن
ايوا و حتی پرداخت الکترونيک سداد بر بستر کيف پول
الکترونيکي اين اپليکيشن ارايه ميشود.
در اپليکيشن ايوا قابليتهای متنوع پرداختي در قالب
کيف پول الکترونيکي در کنار يکديگر قرار گرفتهاند
همچنين از نظر امنيتی نيــز محدوديتهای جدی
روی اين کيف پول گذاشته شــده تا از سوءاستفاده
کاهبرداران جلوگيری شود.
در حال حاضر قابليت پرداخــت از طريق کد کيوآر
در ايوا بهوجود آمــده و امکان پرداخــت آناين در
فروشگاههايی که دستگاه کارتخوان سداد را داشته
و قابليت پرداخت از طريق کد کيوآر را به درخواست
خود فعال کرده باشند ،وجود دارد.
باتوجه به محدوديتهاي بانک مرکزي در حال حاضر
سقف موجودي کيف پول يک ميليون تومان و سقف
انجام تراکنش از طريق کيف پــول  200هزار تومان
تعيين شده است که به خوبي ميتواند نيازهاي روزانه
مردم را براي خريد پوشش دهد.
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محمدرضا نمازی ،مدیرعامل شركت
بهپرداخت ملت شد

مراسم توديع شهريار خليلی ،مديرعامل پيشين شرکت بهپرداخت ملت
و معارفه محمدرضا نمازی ،مديرعامل جديد اين شرکت روز چهارشنبه
 24ارديبهشت با حضور علی حکيمجوادی ،مديرعامل هلدينگ فنآوران
هوشمند بهسازان فردا و تعدادی از اعضای هياتمديره شرکت بهپرداخت
ملت در محل سالن جلسات اين شرکت برگزار شد.
مديرعامل هلدينگ فنآوران هوشــمند بهســازان فردا در اين مراسم
تصريح کرد :ايــام پس از برگزاری مجمع عمومی بهترين موســم برای
تغيير و تحوات مديريتی در شرکتها است و آغاز سکانداری مديران
جديد است .
حکيمجوادی با اشاره به سهم 2هزار ميليارد تومانی شرکت بهپرداخت
ملت از سبد درآمدی هلدينگ بهســازان فردا ،افزود« :آقای نمازی اين
تجربه و توانمندی را دارند که با حفظ و افزايش ســهم بازار بهپرداخت
به توسعه سبد درآمدی هلدينگ و رشد قيمت سهام بهپرداخت در بازار
سرمايه کمک کنند».
وی ارزش بازار شرکت بهپرداخت را 7هزار ميليارد تومان ذکر کرد و ادامه
داد« :بهپرداخت ويترين هلدينگ بهسازان برای بانک ملت و مجموعههای
بيرون از هلدينگ و بانک است ،تا جايی که مجموعههای ديگر عاقهمند
به همکاری با هلدينگ بهسازان خواهان آن هستند که اين همکاری را از
طريق بهپرداخت آغاز کنند».
مديرعامل هلدينگ بهسازان فردا با اشاره به هدفگذاری اين هلدينگ
برای شرکت بهپرداخت ملت بهمنظور کسب رتبه تکرقمی در ردهبندی
جهانی نشــريه معتبر و بينالمللی «نيلســون ريپــورت» بيان کرد:
«بهپرداخت درحالحاضر در رتبه پانزدهم اين ردهبندی قرار دارد و در راه
کسب اين رتبه همواره شرکت ياس در کنار بهپرداخت قرار داشته است».
وی با بيان اينکه در دوره مديريت خليلی رشد منفی سهم بازار بهپرداخت
متوقف شد ،تصريح کرد« :حضور فعال و جدی رقبا و تاشهای همهجانبه
آنها ازجمله برقراری ارتباطات باادستی برای سهمگيری از بازار موجب
شده بود طی يکی ،دو سال رشد سهم بازار اين شرکت منفی شود ،اما طی
سال گذشته اين روند نزولی با همکاری نزديک و تنگاتنگ شرکت ياس با
اين شرکت متوقف شد و روند صعودی با شيب مايم آغاز شد».
حکيمجوادی با اشاره به ورود قدرتمند بهپرداخت به بازارهای موبايلی و
اينترنتی بهويژه با اپليکيشن «سکه» افزود« :در مجمع امسال اين شرکت
ما موفق به جلب رضايت سهامداران شديم و در مقايسه با مجمع دو سال
پيش با کمترين چالش روبهرو بوديم که البته تا حدودی نيز مرهون رشد
کلی بازار سرمايه در کشور نيز هست».
وی تاکيد کرد« :هرچند آقای خليلی اين شرکت را روبهرشد تحويل دادند،
اما انتظار ما برای بهپرداخت رشدی بسيار بيش از اينها در آينده است».
مديرعامل هلدينگ بهســازان فردا همچنين با اشاره به تعامات خوب
و گسترده محمدرضا نمازی با بانک ملت و مجموعههای برونسازمانی
اظهار کرد« :تجربه آقای نمازی در حوزه پذيرندگی و بازار بسيار ارزشمند
است و برای شرکت بهپرداخت بسيار قابل اتکا خواهد بود و ما اميدوار به
چندبرابر شدن ســهم بازار بهپرداخت در آينده نزديک با حضور ايشان
هستيم».
در اين مراســم همچنين محمدرضا نمازی ،مديرعامل جديد شرکت
بهپرداخت ملت نيز با اشــاره به حضور قبلی خــود در هياتمديره اين
شرکت ،اظهار کرد« :خوشحالم که پس از يک سال و نيم بار ديگر در محل
شرکت بهپرداخت ملت حضور يافتهام و شرکتی را تحويل میگيرم که
زحمات بسياری برای آن کشيده شده و در زمينههای مختلف کارهای
بســياری انجام داده اســت».وی با تشــکر از فعاليتهای مديرعامل و
معاونت مالی و اداری گروه بهسازان فردا برای بازارگردانی و افزايش سهم
بهپرداخت ملت در بازار ســرمايه و تعامات موثر اعضای هياتمديره،
مديرعامل و کارکنان اين شرکت ،افزود« :خوشــبختانه در نتيجه اين
همکاریها موفق به افزايش سهم درصد تراکنشهای خرد شديم و بهرغم
توقف نسبی تراکنشها در اسفند ماه و بروز کرونا و افت شديد تراکنشها
در اسفندماه گذشته که در سالهای قبل افزايش سهبرابری داشت ،موفق
به افزايش يکميلياردی تراکنشها تنها از طريق دستگاههای پوز شديم».
نمازی با تاکيد بر ضرورت بهينهســازی ترکيب مشتريان و پذيرندگان
بهپرداخت ،ادامه داد« :برخی مشتريان به دليل بداخاقی رقبای بزرگ و
بازارشکنیهای پرهزينه آنها ،ما را ترک کردند ،اما با حمايتهای هر دو
مجموعه و آقای حکيمجوادی ميتوانيم ترکيب مشتريان و پذيرندگان
خود را بهينه کــرده و تارگت تکرقمی بهپرداخــت ملت در رنکينگ
نيلسونريپورت را محقق کنيم».
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چالشهای نظام بانکی در مسیر گذار
بهدنیایدیجیتال

سياوش روشنی
بانکهای سنتی در جهان امروز برای ادامه بقا چارهای به جز حرکت به سمت
ديجيتالی شدن و ارايه خدمات بانکداری ديجيتال ندارند .برای گذار به دنيای
ديجيتالی امروزی ،اين بانکها با چالشهای مختلفی روبهرو هستند که يکی
از آنها لزوم برقراری تحول ديجيتال در حوزه بانکداری سرمايهگذاری است.
با وجود تمام مزايای تحول ديجيتال در بانکداری ،بانکداری سرمايهگذاری
به عنوان يکی از شــاخههای اصلی بانکداری ،در دنيای امروز با چالشهای
متعددی روبهرو است .ظهور راهحلهای ديجيتالی در صنعت بانکی میتواند
منجر به افزايش شفافيت دادهها ،حذف واسطهها در روند کار و ارايه روشهای
جايگزين برای دسترســی به دادههای مالی و فکری شود.مجموع اين موارد
میتواند منجر به قيمتگذاری مناسب و ارزانتر در عمليات بانکی شده و انجام
معامات را آسانتر و سريعتر کند .با وجود تمام مزايای ديجيتالی شدن ،اما
اين رويکرد جديد ممکن است باعث شود گروهی از سرمايهگذاران کوچک
که در يک سکوی ديجيتال جمع شــدهاند جايگزين بانکهای سنتی فعال
در حوزه سرمايهگذاری شوند .حضور بازيگران جديد همچون فينتکها در
اين عرصه میتواند چالشهای جدی را برای بانکهای سنتی فعال در حوزه
سرمايهگذاری ايجاد کند و آنها را با رقيبی جدی مواجه سازد.برای بقا در اين
دنيای رقابتی ،بانکهای سرمايهگذاری بايد با روشهای استفاده از دادهها و
مهارتهای موجود در دنيای ديجيتالی آشنا شــده و از آنها به شکل بهينه
استفاده کنند.
تحول ديجيتال در بانکداری خرد
بانکهای خردهفروشی در مقايســه با بانکهای سرمايهگذاری فرصتهای
پيشرفت بيشــتری دارند اما با اين وجود گذار به تحول ديجيتال ،فرايندی
بسيار طوانی اســت و به منابع زيادی نياز دارد .اول از همه ،برای موفقيت،
استراتژیها بايد مشــتریمحور باشــند .همچنين بانکها دادههای مهم
زيادی دارند که میتواند به عنــوان زمينهای برای راهحلها و خدمات جديد
نوآورانه مورد استفاده قرار گيرد.در حال حاضر فينتکها و بانکها با کمک
فناوریهايــی مانند باکچيــن و ( AIهوش مصنوعــی) خدمات دقيق و

هدفمندی را به مشتريان خود ارايه میدهند و مزيتهای بيشتری نسبت به
بانکهای سنتی دارند .اين ابزارها میتوانند عمليات دستی متعدد را به صورت
خودکار انجام دهند ،بنابراين رضايت مشتری را افزايش میدهند .همچنين
 AIو  IoTمیتوانند در جمعآوری و تجزيه و تحليل دادههای شخصی مشتريان
برای بانکها ،به منظور ايجاد پيشنهادهای شخصیسازی شدهتر و بهينهتر
استفاده شوند.به اين ترتيب بانکهای ســنتی برای ادامه فعاليت در دنيای
ديجيتال امروزی چارهای به جز انعطافپذير شــدن و ارايه خدمات نوآورانه
با کمک فناوریهای جديد ندارند.يکی از بزرگترين چالشهای بانکهای
خردهفروشی در اين شرايط میتواند يافتن يک تيم حرفهای براي ايجاد يک
بخش فناوری اطاعات داخلی باشد .با اين وجود به لطف سيستمعاملهای
موجود و شرکتهای برونسپاری ،میتوان اين مشکل را برطرف کرد.

چالشهای تحول ديجيتال در بانکداری
آينده تحول بانکداری ديجيتال بسيار روشــن به نظر میرسد و پيشبينی
میشود که ديجيتالی شــدن بهطور کامل تصوير بانکهای سنتی را تغيير
داده و همچنين خدمات بيشتر و متنوعتری را به مشتريان ارايه دهد .اما امروز
بانکها با چالشهای خاصی روبهرو هستند که غلبه بر آنها دشوار است؛ يکی
از اين چالشها رقابت با موسسات غيرمالی است.برای مثال در سالهای اخير
آمازون تاش کرده است تا فرصتهای بانکی را به مشتريان خود ارايه دهد و يا
فيسبوک به کاربران اين امکان را میدهد که نقل و انتقاات را بهطور مستقيم
انجام دهند .میتوان گفت اين غولهای فناوری تاش دارند بانکها را از روند
نقل و انتقاات در دنيای مجازی خارج کنند .با اين وجود اما بانکها موسسات
قابل اعتمادتر و رگوليت شدهتری نسبت به شرکتهای فناوری هستند و از
امنيت بيشــتری برای نقل و انتقاات مالی برخوردارند.به عنوان جمعبندی
میتوان گفت اولويت اصلی برای بانکها در دنيای امروز ارايه هر چه سريعتر
خدمات خود بر بســتر آناين و حرکت به ســمت بانکداری ديجيتال است.
طبيعی است در صورت تداوم روند فعلی و عدم گذار بانکهای سنتی به دنيای
ديجيتال اين بانکها هيچ آيندهای در دنيای تماما ديجيتالی شده سالهای
بعد نخواهند داشت.

با مزایای بانکداری آناین
آشنا شوید!

اين روزها اکثر بانکها خدمات بانکداری آناين را ارايه میدهند و شما
میتوانيد با استفاده از خدمات آنها صورتحساب خود را پرداخت کرده،
پول انتقال دهيد و گردش حســاب خود را در هر مقطع زمانی بررسی
کنيد.برخی از بانکهای پيشرو حتی به شــما امکان میدهند صرفا با
گرفتن عکس از چک با کمک تلفن همراه خود آن را به حساب بخوابانيد.
همچنين میتوانيد صرفا با اتصال به اينترنت و از طريق رايانه يا دستگاه
تلفن همراه ،بــه راحتی به اطاعات بانکی خود دسترســی پيدا کنيد.
باتوجه به افزايش خدمات آناين بانکی بر بستر بانکهای آناين ،هيچ
بعيد نيست که در آينده تصميم بگيريد حسابهای خود را به يک بانک
اينترنتی آناين انتقال دهيد .اين بانکها بيشــترين مزايا را بهصورت
آناين ارايه میدهند و هيچگونه شعبه فيزيکی هم ندارند .در اين مطلب
سعی میکنيم شما را با آخرين خدمات ارايه شــده بر بستر بانکداری
آناين آشنا کنيم.
امکان پرداخت آناين ماليات
در صورتی که از پيش به بانکآناين خود اجازه داده باشــيد میتوانيد
پرداخت آناين و ماهانه ماليات را بــدون کوچکترين دخالتی به اين
سيستم پرداخت بانکی واگذار کنيد .اين سيســتم به صورت خودکار
مبلغ مورد نياز را از حســاب شما کســر کرده و عين مبلغ ماليات را به
سازمانهای مالياتی واريز میکند.از سوی ديگر اگر قصد خواباندن پول
يک چک به حسابتان را داشته باشيد نيز مشکلی وجود ندارد و صرفا
با گرفتن يک عکس از چک و ارسال آن ،بانکآناين اين کار را برايتان
انجام میدهد .به اين ترتيب امکان انجــام هر عمليات بانکی بدون نياز
به مراجعه به شعبه وجود دارد اما بايد چشمهايتان باز باشد و فراموش
نکنيد که بابت انجام هر خدمت کارمزدی از حسابتان کسر میشود.
معامات خود را مشاهده كنيد
بانکداری آناين به شــما اين امکان را میدهد که از هر کجا به سابقه
حســاب و معامات خود دسترســی پيدا کنيد .خدمات آناين بانکی

همچنين به شما امکان میدهد ســريعتر در مورد معامات غيرمجاز
از حسابتان اطاع کسب کنيد و در صورت لزوم ،پيگيریهای قضايی
مربوطه را انجــام دهيد.برخــی از بانکها در صورت خريــد آناين از
حسابتان ابتدا معامله را معلق نشان میدهند و پس از تاييد اينترنتی
شما ،معامله را انجام میدهند تا امکان فيشينگ به شدت کاهش يابد.
ضمن آنکه اگر مبلغی به اشتباه از حسابتان کسر شده باشد میتوانيد با
بانک و فروشنده خود تماس گرفته و علت را بررسی کنيد.

انتقال پول بين حسابها
بانکداری آناين به شــما امکان میدهد پول را سريعتر بين حسابها
انتقال دهيد و بتوانيد قبل از هزينه کردن ،بودجه موجود خود را بررسی
کنيد.هنگامی که حساب بانکداری آناين خود را راهاندازی میکنيد،
مطمئن شويد که تمام حسابهايتان در بانک ذکر شده است .اين امر
باعث میشود انتقال پول و پرداخت وام به صورت آناين آسانتر شود.
همچنين امکان انتقال پول بين بانکهای مختلف به صورت آناين به
اين شيوه نوين بانکداری برای شما فراهم میشود .البته جابهجايی پول
بين بانکها ممکن است در مواردی زمانبر باشد اما باز هم میتوان آن را
به عنوان امکانی ويژه ،راحت و غيرحضوری مثبت ارزيابی کرد.بسته به
نوع حساب ،بانک شما ممکن است تعداد نقل و انتقاات آناين را محدود
کند و در صورت عبور از ســقف تعيين شده محدوديتهايی قائل شود.
همچنين با تنظيم بيش از يک حساب پسانداز در يک بانک میتوانيد
از بانکداری آناين برای مديريت بهتر پول خود اســتفاده کنيد .البته
همه بانکها اين خدمت را ارايه نمیدهند بنابراين قبل از انتخاب بانک،
بررسیهای ازم را انجام دهيد.با استفاده از اين خدمت پس از دريافت
هر چک میتوانيد آناين شــويد و پول را به حساب پسانداز مورد نظر
خود انتقال دهيد تا به صورت جاری ،پسانداز يا برای دريافت وام مسکن
اندوخته شود.در آخر بايد گفت اگرچه بانکداری آناين مزايای زيادی
دارد اما در استفاده از خدمات آناين ازم است حتما مسايل امنيتی را
در نظر گرفته و به آنها پايبند باشيد.

بخشخصوصی
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دود لوکسانگاری کااهای فاوا به چشم همه میرود

ادامه از صفحه اول
از همين رو مديران اصناف همچون سازمان نظام صنفی رايانهای ،اتحاديه
صنف فناوران رايانه و انجمن واردکنندگان موبايل در نامهها و بيانيههای
جداگانه خواستار تسهيل و تسريع واردات شدند و در مکاتبات خود با بانک
مرکزی خواستار تخصيص ارز نيمايی به واردکنندگان کااهای حوزه فاوا
شدند .اين موضوع اعتراض واردکنندگان و فعاان اين حوزه را هم در پي
داشته است که در اين گزارش به آن ميپردازيم.

تسريع در اعطای ارز به واردكنندگان حوزه فاوا
محمــد باقر اثنیعشــری ،رييس
سازمان نظام صنفی رايانهای کشور
در نامــه ای از بانــک مرکــزی
درخواست تسريع در اعطای ارز به
واردکنندگان کاا و تجهيزات حوزه
فاوا با اولويت باا کرد.
اثنیعشری در نامه خود خطاب به رييس کل بانک مرکزی تاکيد کرد :در
چنين شرايطی ،از دست دادن چابکی ازم و عدم توفيق در تامين به موقع
کااها از ســوی واردکنندگان و همچنين عدم همراهی دولت ،موجبات
افزايش ناخواســته و شــديد قيمت اين کااها و بروز پيامدهای نامطلوب
احتمالی ناشی از عدم وجود اين اقام در بازار را رقم خواهد زد.
او در اين نامه از همتی خواست که برای تسريع در ثبت سفارشات کااهای
فاوا با هدف جلوگيری از بروز مشکات ناشی از کمبود آنها در سال جاری،
دســتور دهد تا تخصيص ارز بــه واردکنندگان تجهيــزات حوزه فناوری
اطاعات و ارتباطات تسريع شــده و موضوع با اولويت باا در برنامه کاری
مسووان ذیربط قرار گيرد.
تجهيزات آیتی در اولويت واردات قرار گيرند
از ابتدای ســال جاری جلوی ثبت
ســفارش تعداد زيادی از کااهای
سختافزاری مثل ســیپیيو ،رم،
هارد ،سرور و اســتوريج و امثالهم
گرفته شــد .بــا پيگيریهايی که
توســط فعاان صنف رايانه صورت
گرفت ،اين مشکل خوشبختانه برطرف شد .اما پس از آن به مشکل ديگری
برخورد کرديم و آن هم مشکل تخصيص ارز است؛ بنابراين از خوان اول به
خوان دوم آمديم و نمیدانيم که از اين خوان برای رسيدن به مراحل بعدی
عبور خواهيم کرد يا خير.
حميد توسلی ،مديرعامل شــرکت بهينتکنولوژی با بيان اين مطالب به
خبرنگار ما میگويد :مشکل اين است که در حال حاضر به ما ارز تخصيص
داده نمیشــود ،کااهای زيادی در گمرک مانده است؛ کااهايی که ثبت
سفارش شده و تقاضا برای آنها در بازار به شدت افزايش پيدا کرده و قيمتها
نيز در بازار به دليل کمبود کاا باا رفته و اساسا ديگر برخی اقام موجود
نيستند.
عضو هيات مديره نصر معتقد است :به نظر میرسد کماکان تصميمگيران
دولتی ،کااهای آیتی و تجهيزات آن را به عنوان کاای لوکس میشناسند
در صورتی که در همين بحران کرونا که هنوز گريبانگير ماســت کااها و
زيرساخت فناوری اطاعات باعث نجات کشور شده و بسترهای ازم برای
خريد آناين ،برگزاری جلسات مجازی و آموزش آناين را فراهم کرده است.
توســلی با تاکيد بر اينکه همين حاا هم ما سه ماه از دنيا عقبتر هستيم،
میگويد :توليدکننــدگان محصوات به دليل شــيوع کرونا خط توليد را
متوقف کرده بودند و حاا هم کــه قصد داريــم کاا در اختيار مردم قرار
دهيم با اينکه ثبت سفارشــات انجام میشــود ولــی ارز تخصيص داده
نمیشــود و واردکنندگان نمیتوانند کاا وارد کنند حتی با ارز حاصل از
صادرات.
مديرعامل بهينتکنولوژی ادامه ميدهد :ما خودمان مجموعهای هستيم
که توليد را شروع کردهايم در سالی که صحبت از جهش توليد است ،به ما
ارز تخصيص داده نمیشود .بسياری از کااهای حوزه سختافزار بايد وارد
شوند چرا که ما در داخل توان توليد سیپیيو ،رم يا بورد اصلی و امثالهم را
نداريم بنابراين بايد واردات انجام شود تا توليد صورت بگيرد و يا اينکه کاا
به شکل کامل وارد و عرضه شود که متاسفانه اين روند متوقف شده است.
عضو کميته ســختافزار نصر در بخش ديگــری از صحبتهايش تاکيد
میکند که کااهای حوزه آیتی بايد همچون غذا و دارو ،جزو اولويتهای
باا قرار گيرد :اين کااها جزو اولويتهای مهم کشــور اســت يعنی جزو
اولويتهايی است که بايد زيرساخت و بســتر ازم را در زمينه ارتباطات

اپليکيشن 360درجه در دسترس

كاربران قرار گرفت

امکان دسترسی به رويکردهای نوين آموزشی از طريق اپليکيشن  360فراهم
شد .خسرو سلجوقی عضو هيات مديره شرکت پرگان ضمن اعام اين خبر

فراهم کند .از آنجا که کرونا همزمان با ســال قبل و ســال جديد رخ داده
تصورمیکنم ،بانک مرکزی در حال تجديــد نظر در رابطه با تخصيص ارز
است ولی به هر شکل دولت بايد اولويتبندی کند و بسياری از کااها که
نياز به واردات ندارند و ضروری محسوب نمیشوند را مشخص کرده و در
عوض کاا و تجهيزات آیتی را در اولويتهای باا در واردات بگنجاند.
كااهای انفورماتيك لوكس نيستند
«دولت بايد ديدگاه خود نسبت به
محصوات آیتــی را تغيير دهد و
مسووان نبايد تصور کنند که اين
کااها لوکس به شمار میروند چرا
که در حال حاضر تجهيزات ضروری
زيرســاختهای فناوری اطاعات
نقش مهمی در زندگی مردم دارند .امروزه جايگاه کااهای انفورماتيکی به
قدری در زندگی روزمره رســوخ کردهاند که اگر آنها را حذف کنيد عما
زندگی جاری مردم مختل میشود .اما متاسفانه ديدگاهی که در مسووان
وجود دارد کماکان مانند سالهای بسيار گذشته است و تصور میکنند اين
کااها لوکس محسوب میشوند و ضرورت دست اول ندارند».
سيامک غنيمیفرد ،رييس کميسيون ســختافزار سازمان نظام صنفی
رايانهای اســتان تهران با بيان اين مطلب تاکيد میکنــد :در حال حاضر
کشور در شرايط خاصی است که توجهها بيشــتر معطوف به توليد است.
ای کاش از سالها پيش به امر توليد توجه بيشتری میشد تا اکنون توليد
داخلی با کيفيت مطلوب داشــته باشيم .خوشــبختانه محصول توليدی
برخی از کااها رقابت خوبی با اجناس خارجی دارنــد و حتی گاه بهتر از
نمونههای خارجی هستند همچون صنعت فرش و يا حتی برخی البسه و
کفش.
اما موضوع اين است که ماهيت صنايع انفورماتيک و مرتبط به  ICTمقداری
با صنايع ديگر متفاوت اســت چرا که کااهای  ICTکااهای تکنولوژيک
هســتند .صاحبان اصلی اين تکنولوژیها هم در دنيا روی قســمتهای
توليد فيزيکی کااها کــه از نظر آنها به اصطاح کار گِل بوده و برايشــان
بهرهوری کمتری داشته ســرمايهگذاری کمتری کردهاند .در عوض روی
بخشی سرمايهگذاری کان کردهاند که ايجاد فناوری است .بنابراين اگر ما
میخواهيم در اين زمينه به شکوفايی و توليد داخلی دست پيدا کنيم بايد
به اين مساله توجه کنيم و روی بخش مهمتر که توليد فناوری است تمرکز
بيشتر کنيم نه روی صنايعی که حداکثر کارشــان بستن پيچ و مهره کاا
است و از نظر ايجاد اشتغال و سودآوری نيز بهرهوری پايينی دارند .يکی از
ابزار ازم برای توليد فناوری ،خود اين کااها هســتند .يعنی با استفاده از
سختافزار بهروز مورد نياز به همراه نرمافزار آن که خوشبختانه پايههای
توليد آن در کشور ما بسيار قوی اســت و در اين زمينه وابستگی کمی به
خارج از کشور داريم ،میتوانيم به نوآوری و توليد که ما را در صنعت ICT
به شکوفايی میرساند ،برسيم .البته خودکفايی به معنای سنتی آن کافی
نيست .اگر میخواهيم در زمينه فناوری اطاعات حرفی برای گفتن داشته
باشيم ،بايد با اين ديد به دنبال توليد برويم که محصوات ما قابل عرضه در
بازار جهانی باشد .اگر با محدود کردن واردات بخواهيم صنعت بستن پيچ
و مهره را تقويت کنيم ،تنها نتيجه آن خواهد بود کــه از فناوری روز دنيا
عقب خواهيم افتاد.
عضو هيات مديره ســازمان نظام صنفی رايانهای ،معتقد است که صنعت

انفورماتيک و کااهايی که در اين رسته  ICTطبقهبندی میشوند خودشان
کارآفرين و ابزار پيشرفت هســتند و اين گونه نيست که در انتهای چرخه
مصرفی قرار گرفته باشند.
غنيمیفرد در تشــريح اهميت تجهيزات ضروری زيرساختهای فناوری
اطاعات میگويد :پس از بحران کرونا نمود اين مساله را بيشتر ديدهايم؛
بيشتر شرکتها به حالت ضرردهی رسيدند ولی طبق آمار رسمی 30درصد
به فروش فروشگاههای بزرگ اينترنتی اضافه شد زيرا فروشگاههای فيزيکی
مجبور به تعطيلی بودند و مردم مايحتاج خود را از طريق اين فروشــگاهها
تامين کردند .در نظر بگيريد اگر زيرساختهای خريد از اين فروشگاهها در
طول ساليان گذشته فراهم نمیشــد و مردم فقط از گوشیهای هوشمند
خود برای سرگرمی استفاده میکردند ،کشــور در تامين مايحتاج مردم
دچار مشکل بزرگی میشد .برای تمام امور از تماس تلفنی گرفته تا تماس
تصويری يا جلسات از راه دور ،ويديو کنفرانس ،دورکاری ،آموزش آناين،
غربالگری بيماران مبتا به کرونا و غيره بايد زيرســاخت اينترنتی وجود
داشته باشد ،ابزار سختافزاری موجود باشد ،گوشی هوشمند در دسترس
باشد ،زيرساختهای ايجاد تراکنشهای مالی به دور از بانک فراهم باشد و
تمام اينها مسايل مهمی است که بدون اقام کامپيوتری ميسر نمیشود.
عضو هيات مديره سازمان نظام صنفی رايانهای استان تهران ضمن گايه
از نگرش دولت به صنايع انفورماتيک میگويد :اان کاری که دولت کرده
اين است که با صنايع انفورماتيک همرده لوازم خانگی برخورد میکند .مثا
میگويند وقتی ما توانايی توليد يخچال در کشور را داريم چرا ارز بدهيم و
از خارج وارد کنيم ،همانطور هم وقتی يک شرکت ادعای توليد استوريج
کرده است ورود استوريج به کشور ممنوع شده ،يا سه شرکت اعام کردند
که مودم توليد میکنند ثبت سفارش مودم به کشور ممنوع شده است.
اما آيا اين شرکتهای داخلی تامينکننده نياز کشور هستند؟ واقعيت اين
است که اين محدوديتها به جای اينکه به کشور خدمت کند موجب ضرر
و زيان همه مردم میشود و نه فقط صنف .ICT
در حال حاضر مساله گران شدن کااهای  ICTدر درجه دوم اهميت است.
مساله مهمتر ،محروم شدن مردم از اين خدمات است! دانشآموزان ملزم
به استفاده از آموزش از راه دور بوده و بسياری از خانوادهها مجبور به تهيه
مودم و ابزار ازم هستند اما متاسفانه مردم برای تهيه اين ابزار دچار مشکل
شدهاند.
موضوع اين اســت کــه در کارهايی کــه توانايــی انجام آنهــا را داريم و
زيرساختهايش از قبل فراهم شده چه چيزی بهتر از اينکه از توليد حمايت
شــود به جای اينکه واردات انجام دهيم ،اما کااهای  ICTکه نبود آنها به
کشور و مردم آســيب میزند را همپای لوازم خانگی همچون اتوی برقی و
يخچال در نظر میگيرند و به ريشتراش برقی ارز تخصيص داده ميشود
اما به کاای آیتی خير!
غنيمیفــرد تاکيد میکند :بهتر اســت دولت بهجای ايجــاد محدوديت
برای واردات کاای آیتی ،ســازمانهای متبوع خود را تشويق کند که از
توليدکنندگان داخلی خريد کنند و اينگونه از توليدکنندهای که ظرفيت
توليد محدود با فناوری مشخصی دارد حمايت به عمل آورد .حمايت از توليد
داخلی نبايد به قيمت صدمه زدن به بنياد زيرســاختی و ساختار استفاده
از تکنولوژی و اينترنت ،رايانه و گوشیهای هوشمند و فناوریهای جديد
تمام شود؛ صدمهای که در اين مسير به کشور میخورد هزاران برابر منافعی
است که ممکن است از راهاندازی تعداد معدودی کارخانه بستن پيچ و مهره
حاصل شود.

گفت :اين سامانه با رويکرد خود در يک چرخه  360درجهای در چهار بخش
سنجش ،آموزش ،رويش و پرورش تاش کرده است تمامی نيازها و گامهای
اساسی توسعه فردی را از شناخت تا مهارتآموزی و هدايت فردی مدنظر قرار
دهد.وی ضمن اشاره بهضرورت جلب اطمينان خانوادهها از روند پيشرفت
تحصيلی دانشآموزان افزود :طبق آمار يونسکو با توجه به بحران پيش آمده
بيش از  400ميليون دانشآموز در سراســر جهان از تحصيل بازماندهاند و

شيوع بيماری کرونا و تعطيلی مدارس و دانشگاهها ،مسووليت خطيری بر
عهده فعاان عرصه خدمات الکترونيکی قرار داد؛ تا در کوتاهترين زمان ،برای
تداوم فعاليت روزمره آموزشی دانشآموزان و دانشجويان چارهای بينديشند.
در همين راستا با بهرهگيری از فناوریهای نوين ارتباطی در کمترين زمان
ممکن سکوی يکپارچه يادگيری برخط ،در قالب نسخه رايگان اپليکيشن
 360درجه در دسترس کاربران ايرانی در سراسر کشور قرار گرفته است .در

تکليف بازار موبايل روشن شود
طبق دادههای آماری طی سال 98
تعــداد  15ميليــون و  380هزار
دستگاه موبايل وارد کشور شده است
که از اين تعــداد ،چيزی بالغ بر 14
ميليون آن توسط مصرفکنندگان
در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور
فعال شده است .مصرف شدن به اين معناست که گوشیها فروش رفته و
مصرفکننده کد فعالسازی را ثبت کرده است و اين نشان میدهد که در
ماه يک ميليون و  200هزار دستگاه مصرف موبايل کشور است.
امير اسحاقی دبير انجمن واردکنندگان موبايل با بيان اين مطالب میگويد:
نگرانی مسووان اين است که ارز کمتری از کشور خارج شود اما متاسفانه
اان شاهديم که دوباره از رويه مسافری که کاا به شکل فيزيکی به کشور
قاچاق میشود و با نام مسافری در شبکه روشن میشود به شدت اوج گرفته
است .اگر بحث عدم خروج ارز مطرح است وقتی کاا قاچاق میشود يعنی
ارز خارج میشود پس بهتر است که اين ارز را به موبايل اختصاص دهند و
واردات قانونی انجام شود تا هم مصرفکننده خدمات قانونی دريافت کند و
هم ارز تحت کنترل و نظارت خارج شود .اما اکنون واردکنندگان به سمت
تعديل نيرو و ورشکســتگی و تعطيلی میروند و متاسفانه مسير قاچاق با
رويه مسافری نيز باز شده است.
اسحاقی در تشريح مشــکاتی که برای واردکنندگان گوشی تلفن همراه
به وجود آمده ،میگويد :تا قبل از سال  99ما میتوانستيم برای بخشی از
کااها ارز نيمايی بگيريم ،بخشی از کااها نيز با ارز حاصل از صادرات وارد
میشدند .بازار تامين و آرامش حاکم بود و وضعيت مطلوب بود .از اسفند
 98تقريبا حدود  500ميليون يورو تخصيص ارز ما همزمان با شيوع بيماری
کرونا منقضی شد و بازرگانان نتوانستند از آن استفاده کنند .از ابتدای امسال
اما واردکنندگانی که از سال گذشــته ثبت سفارش انجام داده بودند برای
انتقال عمليات مالی مراجعه کردند که ارز به آنها تخصيص داده نشده بود.
وی تاکيد میکند :قيمت ارز نيمايی با ارز حاصل از صادرات تفاوتی با هم
ندارد ،ما از ارز نيمايی اســتفاده میکرديم که قيمتش با ارز آزاد کمتر از
يک درصد اختاف داشــت .در مورد ارز حاصل از صادرات هم از آنجا که
صادرات کشور به شدت در اين مدت افت داشته ،بسيار مشکل است چنين
صادرکنندگانی را پيدا کنيم.مشــکل ديگری که با آن مواجه هستيم اين
است که پس از بسته شدن ارز نيمايی ،زمان ثبت سفارش هم به جای اينکه
چندروزه انجام شود بيش از  10روز کاری زمان میبرد و مشکل جديدتر
هم اين است که تخصيصهای ارز حاصل از صادرات  30روز زمان میبرد.
اسحاقی میگويد انجمن واردکنندگان موبايل ،تبلت و لوازم جانبی برای
برونرفت از اين مشکل ،طرحی آماده و به وزارت بازرگانی ارايه داده است
و پيشنهاد داديم که با اين رويه اگر بخش ثبت سفارش ،تخصيص و تامين
ارز حل شود ما با  286شرکت واردکننده با همکاري حدود  75هزار واحد
صنفی میتوانيم اين بازار را يک ماهه به تعادل برسانيم به شرطی که دولت
با اين طرح موافقت و آن را اجرايی کند ،هرچند که هنوز پاســخی به اين
طرح داده نشده است.دبير انجمن واردکنندگان موبايل ،تبلت و لوازم جانبی
معتقد اســت :با ادامه روند فعلی از ماه آينده يعنی خردادماه شرايط برای
بازار موبايل بسيار سخت میشــود ،البته برای تمام بازارها شرايط سخت
میشود زيرا ما اان تورم بخشی نداريم ،تورم عمومی در کشور داريم و در
همه گروههای کاايی تورم وجود دارد که موبايل هم از آن مستثنا نيست.
اما حرف ما اين است که اگر گوشی تلفن همراه از نظر مسووان کشور کاای
مورد نياز عموم جامعه است و به ويژه در شرايط فعلی که بحران کرونا وجود
دارد ،بايد ســريع برنامهريزی کنند و تکليف بازار موبايل را ظرف يکی ،دو
هفته آينده روشن کنند در غير اين صورت نمیتوان اين بازار را تامين کرد.
اســحاقی تاکيد میکند :فرايند واردات در شــرايط فعلی کرونايی تقريبا
50روز طول میکشد ،آنچه ما از جامعه دريافت میکنيم اين است که مردم
به شــدت به اين کاا نياز دارند اما اينکه موبايل واجبتر است يا کااهای
ديگر ،تصميمی است که در تنظيم بازار کشور گرفته میشود.
جمعبندی
همانطور که در اين گزارش اشاره شد يکی از نگرانیهای فعاان صنف آیتی
اين است که با توجه به مشکات ناشی از بيماری کرونا ،تحريم ،کاهش فروش
نفت و غيره تجهيزات ضروری زيرساختهای فناوری اطاعات جزو کااهای
لوکس و غيرضروری قرار گيرند در حالی که کارشناسان اين حوزه معتقدند
اين کااها هم همچون دارو و غذا بايد در اولويت واردات و تخصيص ارز قرار
گيرند .شرايط موجود موجب کمبود کاا و افزايش قيمتها در بازار شده و
آينده حوزه فاوا را در ابهام و باتکليفی قرار داده است.

اين برنامک ،محتوای آموزشی تمام دورههای تحصيلی به تفکيک دروس در
قالب ويديوهای آموزشی بهطور رايگان بارگذاری شده و دانش آموزان پس
از نصب اپليکيشن قادر خواهند بود از فيلمهای آموزشی محتوای درسی در
سامانه استفاده کنند .در حال حاضر محتوای دوره ابتدايی همراه با محتوای
بيش از هزار دوره مهارتی بارگذاری شده است و روزانه اين محتوا در حال
افزايش است.
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«جک ما» يکی از ثروتمندترين مردان چين و کل جهان محسوب ميشود.
او بنيانگــذار گروه علی بابا يکــی از مهمترين کنسرســيومهای تجارت
الکترونيکی در جهان اســت و به تمام اينها در حالي دست يافته که فاقد
تحصيات عاليه و سرمايه هنگفت بوده است.
با اين وجود سرسختی جک در پيگيري کسب و کارش ،او را به آنچه برخی
«بيلگيتس آسيا» مینامند ،تبديل کرده است.
خود «جک ما» اما آنچه را که در خصوص شــباهت او و بيل گيتس مطرح
ميشود ،رد کرده و ميگويد « :بيل گيتس و من هيچ چيز مشترکی نداريم.
فقط يک شباهت وجود دارد .اينکه هر دو ما مردهای بسيار جذابی هستيم».
يکي از دايل موفقيت «جک ما» مثبتنگر بودن و هميشه خوشحال بودن
اين کارآفرين چيني است.
در اين گزارش قصد داريم ضمن بيان روايتــي از زندگي اين نابغه چيني،
نکات جالب و توصيهای را که وي مطرح کرده با شما به اشتراک بگذاريم تا
بتوانيد با الگوبرداري از آنها در کسب و کار خود و حتي بااتر از آن در زندگي
موفق باشيد.
زندگي «جك ما»
«جک ما» در تمام مصاحبههايي که انجام داده ،ســعي کرده در خصوص
اينکه چطور خودش به تنهايي و بدون کمک فرد ديگري انگليسي ياد گرفته،
صحبت کرده است.
او از  12سالگي در خيابانهاي چين به دنبال گردشگران خارجي ميگشت
و از آنها درخواست ميکرد اجازه دهند تورليدر آنها باشد و در عوض آنها در
يادگيري زبان انگليسي به او کمک کنند.
شايد فکر کنيد «ما» هميشه به آنچه خواسته رسيده است اما اين موضوع
صحت ندارد .او در جواني سعی کرد تا در دانشگاه زادگاهش هانگژو وارد سه
دانشگاه معتبر شود اما نتوانست وارد اين دانشگاه شود.
از اين بدتر  10بار از دانشگاه هاروارد تقاضاي پذيرش به عنوان دانشجو داشت
و هيچ وقت نيز موفق به کسب اجازه براي ورود به اين دانشگاه نشد.
در نهايت «جک ما»  ،تحصيات خود را در يک دانشگاه رده سومي در شهر
خود گذراند.
او بعد از آنکه چند شغل کمدرآمد را امتحان کرد سرانجام تصميم گرفت تا از
طريق اينترنت به شکل مجازي از آمريکا بازديد کند.
در ســال  1994ميادي و در زماني کــه «جک ما» چيــزي از اينترنت
نميدانست و حتي کار کردن با کيبورد را هم بلد نبود ،تصميم گرفت وارد
فضاي اينترنت شــده و از فرصت جهاني ايجاد شــده به واسطه اين شبکه
استفاده کند.ايده جک بافاصله شکل گرفت؛ او با خود گفت بسياری از مردم
چين دوســت دارند محصوات خود را در خارج از کشور بفروشند ،اما آنها
جايی برای انجام اين کار ندارند .تجار بزرگ به بهترين نمايشگاههای جهان
با همهگير شدن ويروس کرونا از سويی مردم تاش میکنند که در خانه
بمانند و از سوی ديگر کسب و کارها تمام تاش خود را برای دورکار کردن
پرسنل خود به کار گرفتهاند.
در شرايط موجود اما کسب و کارها میبايست در خريد فناوریهای ويژه
دورکاری و نيز در اتخاذ راهکارهای دورکاری با صبر و هوشــمندی عمل
کنند .واقعيت آن است روشهايی که کارمندان شرکتها برای دورکاری
مورد استفاده قرار میدهند ممکن است چندان مناسب و منطقی نباشند.
«جان ريد» بنيانگذار  Diginomicaيک ســايت خبری که محاسبات
ســازمانی انجام میدهــد ،میگويد :شــرکتها بايــد در دورکار کردن
کارمندانشان با تامل عمل کنند زيرا در بسياری از شرايط ابزارهايی که
کاربران آنها را میپســندند و برای دورکاری مورد استفاده قرار میدهند
ممکن است از نظر امنيتی ،استانداردهای ازم را نداشته باشد.
در نظر داشته باشيد برنامههايی که برای استفاده شخصی کاما مناسب
هســتند ممکن اســت از ويژگیهای امنيتی مــورد نياز بــرای بحث و
گفتوگوهای تجاری که مملو از اطاعات اختصاصی يا حساس هستند،
برخوردار نباشــند .عاوه بر اين در حفظ حريم خصوصی و امنيت دادهها
میبايست اســتانداردهای خاصی در نظر گرفته شــده و رعايت شود تا
حاکميت کامل بر دادههای رد و بدل شده وجود داشته باشد.
فراموش نکنيد که اطاعات و دادههای تجاری شرکت و کسب و کار شما بايد
بر اساس طبقهبندی و با پيروی از مقررات خاصی به اشتراک گذاشته شوند تا
امکان رديابی و حفظ محتوای کسب و کار وجود داشته باشد.
راهکارهای ارايه شــده برای دورکاری انواع مختلفی دارند که از آن جمله
میتوان به ويديو کنفرانس ،چت و مديريت پروژه اشاره کرد.
هنگامی که سعی داريد قابليتهای ســازمانتان را برای ارايه خدمات از
راه دور تنظيم کنيد بايد اين موضــوع را در نظر بگيريد که در حال حاضر
کارمندانتان از چه برنامههايی استفاده میکنند و نحوه دسترسی آنها به
اين نرمافزار از چه طريقی است.

میرفتند ،اما شرکتهای کوچک اين گزينه را نداشتند.
پس اين شرکتهاي کوچک چه کاري ميتوانستند انجام دهند؟
با مطرح کــردن اين پرســش جک فرصت بــزرگ خود را کشــف کرد.
اين ايده به ذهن او رســيد که يک تيــم کاری برای ايجاد بســتر فروش
آنايــن محصــوات تجــار کوچک چينــي ايجاد کنــد .افــراد زيادی
مخالف اين ايده بودنــد .خودش ميگويــد« :همه ميگفتند اين پســر
ديوانه اســت ،فکرش متفاوت اســت و آنچه ميگويد به هيچ وجه عملي
نيست».در يک چنين جوي بود که جک گروه عليبابا را ايجاد کرد .طي سه
سال شرکت «جک ما» حتي يک دار کسب درآمد نکرد و تنها هدفش سرپا
نگه داشتن تجارت تازه تاسيسش بود.
اين کارآفرين چيني در سال  1999سايت  Alibaba.comرا تاسيس کرد.
«جک ما» با ايجاد اين ســايت درصدد بود تا پلي براي معرفي محصوات
شرکتهاي چيني به کشورهاي خارجي ايجاد کند.
انجام يک چنين پروژهاي جسارتي بزرگ ميطلبيد اما «جک ما» به اين باور
رسيده بوده که توان انجام اين کار را دارد .اگرچه بسياري از فعاان اقتصادي
پروژه «جک ما» را غيرعملي و بلند پروازانه ارزيابي ميکردند ،او در ســال
 2001اعام کرد به دنبال سرمايهگذاري است که بين  3تا  5ميليون دار
روي کسب و کارش سرمايهگذاري کند.
بااخره در سال  2005تاشهاي بيوقفه جک جواب داد و «جري يانگ»
بنيانگذار ياهو هزار ميليون دار در سايت علي بابا سرمايهگذاري کرد.
در سال  Alibaba ،2014وارد بازار سهام والاستريت شد و چيزي نگذشت
که جک تبديل به يکي از  10مرد ثروتمند آسيا شد.
در اين زمان علی بابا  231.440ميليون دار ارزش داشــت و به اين ترتيب
ارزش آن از شرکتهايي مثل فيسبوک و آمازون بيشتر شد.
در واقع حرکت ابتکاری که در آپارتمان «جک ما» با  18کارمند و سرمايهاي
اندک شروع شد در طول کمتر از دو دهه اين شرکت را به يک غول تجارت
الکترونيکی تبديل کرد که بيــش از  3هزار کارگر دارد .در ســال ،2015
 Forbesثروت «جک ما» را  20هزار و 700ميليون دار محاسبه کرد.

در ادامه ،برخي از توصيههاي «جک ما» براي زندگــي و کار را با هم مرور
ميکنيم که ميتواند براي هر فردي بسيار ارزشمند و راهگشا باشد.
مشاوره شغلی جك ما
اگر کار خوبــی پيدا نکرديد ،خودتــان آن را ايجاد کنيــد .جک میگويد:
«شــکايت کردن هيچ کمکي به شــما نمیکند ».و ادامه میدهد« :همه
کارآفرينان موفق همچون بيل گيتس ،وارن بافــت ،جک ولوچ ،لری پيج،
مارک زاکربرگ به آينده خوشبين هســتند .آنها هرگز شکايت نمیکنند
وهميشه سعی ميکنند مشکات ساير افراد را حل کنند.
هرگز بدون ارايه راهکار براي حل مشکات شکايت و انتقاد نکنيد و همواره
خوشبين باشيد».
پيشنهاد «جك ما»
در زماني که مردم در حال شکايت کردن هســتند سعي کنيد براي خود
فرصت ايجاد کنيد .اين کاري اســت که خود «جک مــا» آن را انجام داده
است .او شکايات کسب و کارهاي کوچکي را که نميتوانستند اجناسشان
را بفروشند شنيده و از اينترنت براي حل اين مشکل استفاده کرده است.
«جك ما» و تيم او
آنچه را که میخواهيد انجام دهيد روشن کنيد و يک تيم کاری خوب داشته
باشيد که به اندازه شما به پروژه اعتقاد و باور داشته باشد.
برای «جک ما»  ،کار با افرادی که به پروژه اعتقاد دارند يک مساله اساسی
است .به همين دليل مهم است که شما دقيقا آنچه را که میخواهيد انجام
دهيد به اعضاي تيمتان بگوييد .به روياهای خود ايمان داشته باشيد و تيم را
متقاعد کنيد که امکان دستيابی به آنها وجود دارد.
جک ميگويد« :اهميتي ندارد که سرمايهگذاران شما چه فکر میکنند ،مهم
نيست خانواده شما چه فکر میکنند ،مهم نيست که دوستان شما چه نظري
دارند ،شما بايد ايده خود را باور داشته باشيد و تيم شما بايد آن را باور کرده و
روز و شب روی آن کار کند».
پيشنهاد «جك ما» به استارتآپها
روحيه خاقانه داشته باشيد و همواره سخت کار کنيد.

چگونه از نشت اطاعات در هنگام دوركاري جلوگيريكنيم
برای نمونه بايد از مرورگر وب مورد اســتفاده توسط کارمندانتان اطاع
داشته باشيد و بايد بدانيد که نحوه دسترسی آنها به شبکه شرکتتان به چه
صورتی است و اپليکيشنهای مورد استفاده آنها برای برقراری ارتباطات
دورکاری چه هستند.
در گام بعدی بايد تشخيص دهيدکه اولويت شرکتتان تسهيل همکاری
داخلی بوده و يا هدف اصلیتان تعامل با مشتريان نهايی است.
کيفيت خدمات و سرويسهاي شرکت نيز بسيار مهم هستند چرا که اگر
امکان دسترسی به آنها برای کارمندان ميسر نباشد فايدهای نخواهند داشت.
باتوجه به آنکه امروز بيشترين راهکارهای مربوط به حوزه دورکاری مبتنی بر
سرويس کلود هستند ،کسب و کارها چارهای به جز اعتماد به ارايهدهندگان
خدمات دورکاری برای ارايه ميزبانی دادههايشان ندارند اما بايد در انتخاب
ارايهدهنده اين خدمات بسيار دقت کنند.
افزايش استفاده از خدمات راه دور افزون بر ريسکها و خطرات خود میتواند
سطح کيفی خدمات کسب و کارها را نيز تحت تاثير قرار دهد.
در سالهای اخير ابزارهای فراوان و گوناگونی برای دورکاری ارايه شدهاند
که بيشتر آنها را شرکتهای اســتارتآپی برای تسهيل فرايند دورکاری
ارايه کردهاند.
به اين فکر کنيد چه اتفاقی میافتد اگر صدها و حتی هزاران شرکت بخواهند
به صورت همزمان از اين ابزارها استفاده کنند؟
در چنين شــرايطي مطمئنا ارايهدهندگان اين خدمات و اپليکيشنهای
آنها قادر نخواهند بود به تمامی افراد به نحو مطلوب خدماترسانی کرده و
سرويس مناسبی را به آنها ارايه دهند.
کسب و کارهای بزرگ نيازهای گستردهای نيز دارند .برای مثال نياز دارند
که کاربرانشان در سراسر جهان قابليت اتصال به شبکه آنها و استفاده از

خدماتشان را داشته باشند ،آنچه که شايد ارايهدهندگان نوپای خدمات
دورکاری و استارتآپهای کوچک نتوانند از پس آن بر بيايند.
پس اگر کســب و کار بزرگ با تعداد باايي کاربر داريد حتما در انتخاب
اپليکيشنی که برای دورکاری انتخاب میکنيد ،دقت کنيد.
نخســتين گام برای حصول اطمينان ازکيفيت خدمات و توان يک اپ به
شناخت معيارهای خاص آن مثل کيفيت برقراری تماس تصويری و کيفيت
صدا وابسته است.
کسب و کارها میبايســت با ارايهدهندگان خدمات در خصوص کيفيت
خدماتی که قرار اســت از آنها دريافت کنند مذاکره کرده و از آنها تضمين
بخواهند که اين کيفيت را به صورت پايدار برايشان فراهم کنند.
به هيچ وجه مســووليت انتخاب کيفيت خدمات و ارايه بستر ارتباطی را
بهطور کامل به ارايهدهنده خدمت واگذار نکرده و ضمن مشــخص کردن
ميزان دقيق کيفيت سرويسها همواره برعملکرد آنها نظارت داشته باشيد.
فراموش نکنيد که پشتيبانی فنی خدمات برای تامين کيفيت پايدار بسيار
اهميت دارد و همواره در برقراری ارتباطات راه دور ممکن است کارمندان يا
مشتريان شما نياز به پشتيبانی فنی داشته باشند.
همچنين برخی از مشکات از طريق سيستمهای عيبيابی خودکار حل
نمیشود و نياز به استخدام يک پشتيبان فنی انسانی امری اجتنابناپذير
است.
در انتخاب ارايهدهنده سرويس دقت كنيد
هنگامی که قصد داريد برای دريافت خدمت دورکاری با شرکتی قرار داد
ببنديد شتابزده عمل نکنيد و صرفا هزينه را ماک قرار ندهيد.
با ارايهدهنده سرويسهای دورکاری صحبت کرده ،سابقه آنها را بررسی
کنيد ،برای کسب اطاعات بيشتر در خصوص سرويسهايی که ارايهدهنده

نوآوری در يک مدل تجاری مساله اساسی است .برای «جک ما» ،ظرفيت
همه چيز نيســت .تصميماتی که با حس نوآورانه گرفته میشــوند ،مهم
هستند.
وي به اســتارتآپها توصيه ميکند که منفینگر نباشند و هر مسالهاي را
از جهات مختلف بررسي کرده و راهکارهاي متفاوت را مدنظر قرار دهند.
در مــورد سختکوشــی نيز ،حتــی در ســال  1999يعنــي زماني که
امپراتوری علی بابا فقط يک پروژه بود« ،جک مــا» به تيم خود ميگفت:
«اگر قرار اســت صرفا از  8صبح تا  5بعداز ظهر در محــل کار خود حضور
فيزيکي داشته باشــيم بهتر اســت برويم و کار ديگري انجام دهيم».مدل
تجاري شما هميشه ميبايســت مبتني بر ارايه کمک به شخص ديگري
باشــد؛ شــما صرفا زماني ميتوانيد خــود را موفق بدانيد که توانســته
باشــيد چالش شــخصي ديگر را برطرف کــرده و او را خوشــحال کرده
باشــيد« .جک ما» همواره خود اين روش را دنبال کرده است و با کمک به
شرکتهاي کوچک براي فروش اجناسشان در خارج از کشور آنها را خشنود
کرده است.در حال حاضر سايتهای گروه علی بابا )taobao، alipay ، tmall
 )y Alibabaبيش از  100ميليون خريــدار در روز دارند .فروش حاصل از
فعاليت اين سايتها باعث ميشود تقريبا  50ميليون شرکت کوچک بتوانند
منفعت ببرند.
نوآورباشيد
ســراغ فرصتهايي که ديگران از آنها اســتفاده کردهاند ،نرويــد .از نظر
«جک ما» فرصت هميشه وجود دارد .اين شما هستيد که بايد بدانيد چگونه
اين فرصتها را کشف کنيد.
اينترنت فرصتهاي زيادي براي استفاده دارد؛ درواقع اينترنت حبابي است
که بزرگ و بزرگتر ميشود اما پرسش اينجاست که اين حباب سرانجام چه
زمان ميترکد؟
«جک ما» در يکي از کنفرانسهايي که در خصوص چگونگي رســيدن به
بهترين شرايط کاري صحبت ميکرد  20سال گذشته را عصر جوان فناوري
اطاعات دانست و بيان کرد که در اين ســالها فناوري اطاعات به رشد و
قدرتمندتر شدن شرکتها کمک کرده است.
امروز اما ما وارد عرصه جديدي شدهايم که عصر ديتا و اطاعات است؛ در اين
دوره کسي ميتواند از ظرفيت اينترنت به خوبي استفاده کند که به دادههاي
بيشتري دسترسي داشته باشد.
ريسك شروع كار جديد را بپذيريد
جک ميگويد اگر تصميم داريد تجارت خود را شروع کنيد ،بايد بدانيد که
درآمد ثابت خود را از دست ميدهيد.
هميشه حاشــيههای خطر وجود دارد .به احتمال زياد شما برای يک دوره
زمانی از کسب و کار خود کسب درآمد نخواهيد کرد .اما اگر واقعا به کاری که
انجام میدهيد اعتقاد داريد ازم نيست نگران باشيد.
در ابتداي شروع کسب و کار جديد وضعيتتان سخت است و از آن رنجيده
ميشويد ،کمي بعد احتماا شرايطتان بدتر هم خواهد شد اما در نهايت همه
چيز بر وفق مراد شما پيش خواهد رفت و به موفقيت دست پيدا خواهيد کرد.
«جک ما» هميشــه ميگويد اهداي هداياي کوچک به مشــتريانتان را
فراموش نکنيد و همواره اولويت خود را ابتدا مشــتريان دانسته و سپس به
کارمندانتان و در آخر به سهامداران توجه کنيد.

خدمات دورکاری ارايه میدهد نقدها و مطالبی را که خبرنگاران و مردم در
خصوص شرکتهای ارايهدهنده نوشتهاند به خوبی خوانده و مورد توجه قرار
دهيد.اطمينان حاصل کنيد ارايهدهنده خدمات دورکاری پيش از اين به
شرکتهای مشابه شما که در صنعتی که فعاليت میکنيد مشغول هستند
قبا خدمت ارايه داده باشند تا با ريز و درشت مشکات و مسايلتان آشنا
باشند.حتما پيش از امضای قرارداد با شرکتی که در صنعت شما فعال است
و از ارايهدهنده خدمات دورکاری خدمت گرفته مشورت کنيد و از آنها در
خصوص ضعفهای احتمالی خدمات ارايه شده بپرسيد.
بسياری از کســب و کارها از ارايهکنندگان خدماتی استفاده میکنند که
خدمات خود را به شکل عمده و به همه ارايه میکنند چراکه هزينههای اين
سبک ارايهکنندگان خدمات اقتصادیتر است.
در استفاده از اين سبک خدمات هوشيار باشيد و بدانيد که ضريب اشتباه
اين سبک ارايهدهندگان خدمات معموا باا است.
از سوی ديگر شرکتي که از برنامههاي زيادي برای ارايه خدمات دورکاری
استفاده ميکند ممکن است باعث سردرگمي کاربران نهايي و همچنين
کاهش کارکرد پشتيباني  ITشود.
در بدترين حالت ،کارکنان شما با استفاده از اين شکل خدمات هر روز از يک
شيوه ارتباطی استفاده کرده و گيج میشوند زيرا سازمان نتوانسته است راه
صحيحی را برای برقراری ارتباطات به آنها نشان دهد.
در هنگام خريد و آشنايی با ارايهدهندگان خدمات به رفتار آنها دقت کنيد و
اگر مشاهده کرديد حقوق مشتری را رعايت نمیکنند و يا رفتارشان مطلوب
نيست بدانيد که بعد از امضای قراداد نيز اين روند بهبود نمیيابد.
در انتها همواره در نظر داشته باشيد که اکثر ارايهدهندگان خدمات دورکاری
به صورت تيمی و گروهی عمل میکنند و شــما بايد در آينده با تيم آنها
مشارکت داشته باشيد و طبيعتا هيچ مشارکتی کامل نيست و مشکات و
سوءتفاهمهايی در هنگام کار کردن به وجود میآيد پس مهم است که از
سوی هر دو طرف تعامل ازم برای عبور از اين مشکات وجود داشته باشد.

