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اخبار انجمن 

چاپ کتاب تراوش های ذهنی 
کتاب »تراوش های ذهنی: 25 شیوة نگرش به 
هوش مصنوعی« در 358 صفحه و به قیمت 
40 هزار تومان از ســوی انجمن انفورماتیک 

ایران انتشار یافت. 
در این کتاب که شــامل 25 فصل است، در 
هر فصل یکی از دانشــمندان برجستۀ جهان 
نظراتش را دربارة آیندة هوش مصنوعی بیان 
کرده است. ویراستار این کتاب جان بروکمن 
و مترجم آن آقای ابراهیم نقیب زادة مشــایخ 

است. 
کتاب تراوش هــای ذهنی بــا حمایت مالی 
شــرکت پویا انتشــار یافته که بدین وسیله 
از مدیریــت محتــرم آن شــرکت صمیمانه 

سپاسگزاری می گردد. 
خرید این کتاب از طریق دفتر انجمن )تلفن 
66412861( و فروشــگاه اینترنتــی چــاره 

)www.chare.ir( امکان پذیر است. 

عضویت دائمی در انجمن
هیئت مدیــرة انجمن به منظور تأمین بودجۀ 
الزم برای خریــداری محلّی ثابت برای دفتر 
انجمن، نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو 

دائمی انجمن در نظر گرفته است. 
بنابراین مصّوبۀ هیئت مدیره، اعضای حقیقی 
با پرداخت 10 میلیون ریال و اعضای حقوقی 
با پرداخت 50 میلیون ریال به عضویت دائمی 

انجمن درخواهند آمد. 
تأمیــن محلّی ثابــت برای دفتــر انجمن، از 
هدف های دیرپای انجمن بوده است و هیئت 
مدیــرة فعلی انجمن تمام تالش خود را برای 
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّی 

بدین منظور به کار گرفته است. 
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این 
طرح، بودجۀ الزم برای برآورده ســاختن این 

هدف مهم فراهم گردد. 
تاکنون این افــراد و شــرکت ها به عضویت 

دائمی انجمن درآمده اند: 
آقــای علی موّفقــی اردســتانی )عضو . 1

پیوسته(
آقای وحید مجیدی )عضو پیوسته(. 2
آقای امیر خاوران )عضو پیوسته(. 3
خانم الدن جزی )عضو پیوسته(. 4
آقای علیرضا خلیلیان )عضو پیوسته( . 5
آقای داریوش نیکنام )عضو پیوسته( . 6
شــرکت توســعه و تجهیز فدک رایان . 7

)عضو حقوقی(
شــرکت تجارت ســرور مانــدگار )عضو . 8

حقوقی(
شرکت گلرنگ سیستم )عضو حقوقی(. 9

شرکت ندا رایانه )عضو حقوقی(. 10
ارتباطات و فناوری اطالعات . 11 پژوهشگاه 

)عضو حقوقی(
البرز )عضو . 12 شرکت داده ورزی فرادیس 

حقوقی(

پارســیان . 13 الکترونیک  تجارت  شــرکت 
کیش )عضو حقوقی(

شرکت اطالع رسانی پیوند داده ها )عضو . 14
حقوقی(

شرکت توســعه فناوری اطالعات جهان . 15
افزار نوین )عضو حقوقی(

شرکت پرداخت الکترونیک سداد )عضو . 16
حقوقی(

شرکت رایانه همراه کیان )عضو حقوقی(. 17
شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت . 18

و اصلیت ماندگار
شرکت نویان ابرآروان. 19
شــرکت فناوری اطالعــات و ارتباطات . 20

پاسارگاد آریان
شرکت مهرماشین . 21
شرکت مهندسی سازه اطالعات سامان. 22
شرکت کاوان فناوران آوند. 23
شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند. 24
شرکت پرنده های هدایت پذیر از راه دور . 25
شرکت گروه فناوری اطالعات ارتباطات . 26

هیواتک

کنفرانس  اطالعیــۀ شــمارۀ 2 
بین المللی محاسبات و سیستم های 

توزیع شده 
دومین دورة کنفرانس بین المللی محاســبات 
  )DCHPC2022( توزیع شده  و سیستم های 
توسط گروه تخصصی محاسبات و سامانه های 
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توزیع شــدة انجمن و با همکاری دانشــگاه 
صنعتی قم در تاریخ 11 و 12 اسفند 1400 

در محل آن دانشگاه برگزار می شود. 
این کنفرانس توســط پایگاه استنادی علوم 
جهان اســالم )ISC( و   IEEE )بخش ایران( 

نمایه می شود.
کلیۀ هزینه های شــرکت در کنفرانس اعم از 
شرکت در کارگاه ها و هزینۀ ثبت مقاله برای 
اعضای انجمن انفورماتیک ایران شــامل 20 

درصد تخفیف می شود.
عالقه مندان برای اطالعات بیشــتر می توانند 
 www.iahpc.ir به وبگاه کنفرانس به نشانی

مراجعه کنند. 

گروه  ماه  دی  وبینــار  برگزاری 
تخصصی معماری سازمانی انجمن 

ششــمین وبینــار گروه تخصصــی معماری 
ســازمانی انجمن انفورماتیک ایران در سال 
1400، بــا عنوان »ســنجش بلــوغ قابلیت 
مدیریــت و راهبری معماری ســازمانی« در 
تاریخ 27 دی ماه برگزار گردید. در این وبینار 
که با حضور 40 نفــر از عالقه مندان مباحث 
معماری ســازمانی انجام شــد، خانم طاهره 
فرخی و آقای ایمان مهدی، از کارشناســان 
معماری سازمانی شرکت مهندسی نرم افزاری 
گلستان، ضمن تشریح مفاهیم پایۀ مدل های 
بلوغ، مدل ابداعی خود را برای سنجش بلوغ 
قابلیت مدیریت و راهبری معماری ســازمانی 
معرفــی کردنــد و در پایان به پرســش های 

شرکت کنندگان پاسخ گفتند. 
انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از خانم 
طاهره فرخی و آقای ایمان مهدوی به خاطر 
قبول دعوت انجمن برای برگزاری این وبینار 

صمیمانه قدردانی می کند. 
الزم بــه ذکر اســت کــه فیلم ضبط شــدة 
این وبینــار همچون وبینارهــای قبلی گروه 
تخصصــی معمــاری ســازمانی، از طریــق 
ایسمینار در دسترس عالقه مندان قرار دارد. 
همچنین می توان به اســالیدهای این وبینار 
در وبگاه اختصاصی گروه تخصصی به نشانی 

www.isi-ea.ir دسترسی پیدا کرد. 

گروه  وبینار  ســومین  برگزاری 
تخصصی هوش مصنوعی

سومین وبینار گروه تخصصی هوش مصنوعی 
انجمن در تاریخ 6 دی ماه 1400 توسط خانم 
آذین عسگریان، پژوهشگر علمی کاربردی هوش 
مصنوعی در شرکت جورجین کانادا برگزار شد. 
موضوع ســخنرانی خانم عســگریان، »جایگاه 

کنونی هوش مصنوعی در علم و صنعت« بود. 
در این وبینار که با حضور 70 نفر برگزار گردید، 
به پیشرفت های شگرف هوش مصنوعی در ده 
سال گذشته اشاره شد و سپس زیرشاخه های 
مختلف این رشــته و کاربرد آن ها در صنعت 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و در انتها، 
به آیندة هوش مصنوعی و فرصت های علمی 

کاربردی آن پرداخته شد. 
 در پایان این وبینار یک ساعته که با استقبال 
زیاد شرکت کنندگان روبرو گردید، به مّدت نیم 
ساعت به پرسش های حاضران پاسخ داده شد. 
انجمن انفورماتیک ایران بدین وســیله از خانم 
آذین عســگریان به خاطر قبول دعوت انجمن 
بــرای برگزاری این وبینــار صمیمانه قدردانی 

می نماید. 

برگــزاری چهارمین وبینار گروه 
تخصصی هوش مصنوعی 

تخصصــی هوش  گــروه  وبینار  چهارمیــن 
مصنوعی انجمن در تاریخ چهارشــنبه 8 دی 
ماه  1400 توسط آقای محمدحسین بهاری، 
دانشــجوی دکتری در دانشگاه EPFL برگزار 
شد. موضوع سخنرانی آقای بهاری، »معرفی 
مدل هــای تعمیم پذیر پیش بینــی از طریق 

افزودن دانش به شبکه« بود. 
در این وبینار که با مشــارکت حدود 50 نفر 
برگزار گردید، دربارة مســائل ماشــین های 
خودران و بهبود دّقت پیش بینی مسیر برای 
برنامه ریزی حرکت بحث شــد و در پایان به 
پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد. 

انجمن انفورماتیک ایران بدین وســیله از آقای 
محمدحســین بهاری به خاطــر قبول دعوت 
انجمن برای برگــزاری این وبینــار صمیمانه 

قدردانی می کند. 

 مراحل اجرایی تفاهم نامۀ انجمن با 
انجمن آموزشی مهندسی

همان گونه که در شــمارة پیشــین گزارش 
کامپیوتر بــه اطالع اعضــای گرامی انجمن 
رسانده شــد، تفاهم نامۀ همکاری بین انجمن 
انفورماتیک ایران و انجمن آموزش مهندسی 
ایران به منظور اســتفادة بهینه از ظرفیت ها و 
توانمندسازی های علمی-پژوهشی دو انجمن 
در راستای نیل به اهداف آموزشی، پژوهشی، 

علمی و فرهنگ سازی منعقد گردیده است. 
به موجب ماّدة 3 ایــن تفاهم نامه، کمیته ای 
متشــکل از 2 نفــر از هر یــک از دو انجمن 
با عنــوان کارگــروه مشــترک بــه منظور 
 پیشــبرد اجرای مفــاد تفاهم نامه تشــکیل 

می شود. 
از ســوی انجمن انفورماتیک ایــران، آقایان 
مهندس ســّیدعلی آذرکار )دبیــر انجمن( و 
دکتر علیرضا خلیلیــان )عضو هیئت مدیره( 
و از ســوی انجمن آموزش مهندســی ایران، 
آقایان سّید ابراهیم ابطحی )عضو مادام العمر( 
و دکتر رامتین خسروی )عضو هیئت مدیره( 
بــرای عضویت در کارگروه مشــترک معرفی 
گردیده اند که به زودی جلســات خود را آغاز 

خواهند کرد. 
امید اســت با تشــکیل کارگروه مشــترک، 
مراحل اجرایی این تفاهم نامه هر چه سریع تر 
آغاز شــود و همکاری ایــن دو انجمن باعث 

ارتقاء فعالیت های علمی آن ها گردد. 

برگزاری دوره های تخصصی برای 
سازمان ها

برگزاری  آمادگی  ایــران  انفورماتیک  انجمن 
دوره های زیر را برای کارشناسان سازمان های 
مختلــف به صــورت حضــوری در محل آن 

سازمان ها و یا به صورت مجازی دارد: 
کارگاه نیم روزه تدویــن توافقنامه های . 1

سطح خدمات 
کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار . 2

پیشخوان خدمات
کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ خدمات . 3
کارگاه یــک روزه ابزارهــای مدیریــت . 4
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اخبار ايران  خدمات فناوری اطالعات 
کارگاه نیم روزه برون سپاری خدمات و . 5

محصوالت فناوری اطالعات 
کارگاه نیم روزه همسوسازی IT  با کسب . 6

COBIT5 از طریق )IT Alignment( وکار
فنــاوری . 7 راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 

از طریق   )IT Governance( اطالعات 
COBIT5

فنــاوری . 8 راهبــری  روزه  یــک  کارگاه 
)IT Governance) اطالعات

کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب و . 9
ISO2012:22301 کار

فنــاوری . 10 راهبــری  روزه  نیــم  کارگاه 
ITBSC اطالعات و

کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات . 11
فناوری اطالعات 

کارگاه یــک روزه مدیریــت خدمــات . 12
فناوری اطالعات 

13 .ITIL V3 Foundation 2011 کارگاه سه روزه
کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات . 14

فناوری اطالعات
15 .COBIT5  کارگاه سه روزه دوره جامع
کارگاه نیــم روزه توســعه نیازمندی ها . 16

مبتنــی بر چارچــوب CCMI-ACQ  و 
ISO/IEC29148:2011 استاندارد

دورة دو روزة اسکرام مستر حرفه ای. 17
ویژگی های این کارگاه ها عبارتند از : 

مشــارکت گروهی، بحث و انجام سناریو،  	
حل نمونه آزمون های امتحانی 

استفاده از مثال های مرتبط با حوزه فعالیت  	
هر کسب وکار 

برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس  	
دارای مدرک بین المللی 

برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی  	
ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن  	

انفورماتیک ایران 
ارائه مستندات آموزشی 	

عالقه مندان می توانند با دفتر انجمن انفورماتیک 
ایران )66412861 و 66412976( و یا نشانی 
  member@isi.org.ir الکترونیکــی پســت 

تماس بگیرند.

کنفرانس  هفتمیــن  و  بیســت 
بین المللی کامپیوتر 

انجمــن کامپیوتر ایران، بیســت و هفتمین 
کنفرانــس بین المللی کامپیوتر را در تاریخ 4 
و 5 اسفند 1400 در دانشگاه صنعتی شریف 

برگزار می کند. 
محورهای این کنفرانس عبارتند از: 

الگوریتم و نظریۀ محاسبات  	
شبکه های کامپیوتری و امنیت داده  	
پردازش سیگنال و تصویر  	
اقتصاد هوشمند و تحّول دیجیتال  	
معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال  	
سیستم های هوشمند و رایانش نرم  	
مهندسی نرم افزار و فناوری اطالعات  	
چالش ها و رصد فناوری اطالعات  	

عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشــتر به 
 https://csi.org.ir/وبگاه کنفرانس به نشانی

csicc2022 مراجعه کنند. 

دوازدهمیــن کنفرانــس مّلی و 
دومین کنفرانس بین المللی بینایی 

ماشین و پردازش تصویر ایران
ایــن کنفرانــس در تاریخ 4 اســفند 1400 
توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن 
بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در شهر 

اهواز برگزار خواهد شد. 
محورهــای اصلــی ایــن کنفرانــس، هوش 
مصنوعــی و مهندســی بــرق و الکترونیک 

می باشد. 
mvip2022.ismvip-  نشــانی وبگاه کنفرانس

conf.ir است. 

ادامۀ برگزاری همایش ها به شکل 
مجازی تا پایان اسفند ماه

بنا بر اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با 
توجه به تأکید ستاد ملّی مبارزه با کرونا مبنی 
بــر رعایت پروتکل های ابالغی و جلوگیری از 
تشکیل اجتماعات گسترده در کلیۀ مجامع از 

جمله دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، امکان 
برگزاری همایش ها به شکل مجازی تا پایان 

اسفند ماه 1400 تمدید گردیده است. 

بین المللی  همایش  شانزدهمین 
مدیریت دارایی های فیزیکی 

این همایــش به عنوان بزرگ ترین نشســت 
تخصصــی جامعــۀ مدیریــت نگهداشــت، 
بهره بــرداری و مهندســی در تاریــخ 3 و 4 
اســفند ماه 1400 به صــورت مجازی برگزار 

خواهد شد. 
براساس تصمیم کمیتۀ اجرایی همایش، برای 
اعضای انجمن های علمی 20 درصد تخفیف 

ثبت نام در نظر گرفته شده است. 
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشــتر و 
آگاهی از محورهای این همایش می توانند به 

وبگاه ipamc.org مراجعه کنند.

نخستین  و  مّلی  همایش  دهمین 
بیوانفورماتیک  بین المللی  همایش 

ایران
انجمــن بیوانفورماتیک ایران، این همایش را 
با همکاری پردیس های بین المللی دانشــگاه 
تهران و علوم پزشکی تهران از 3 تا 5 اسفند 

1400 در جزیرة کیش برگزار می کند. 
محورهای تخّصصی این رویداد علمی شامل 

موارد زیر می باشد: 
هوش مصنوعــی و یادگیری ماشــین در  	

زیست شناسی 
مدل سازی در زیست شناسی محاسباتی  	
کالن داده ها در زیست شناسی  	
کشف و طراحی محاسباتی دارو  	
زیست شناسی سامانه ای  	
بیوانفورماتیک ساختاری  	
آنالیز توالی های زیستی  	

برگزار جلسات هم اندیشی، کارگاه های علمی 
و برنامه ریزی همکاری های علمی بین رشته ای 
از دیگــر برنامه های این همایش می باشــد. 
 icb10.ut.ac.ir وبــگاه همایــش  نشــانی 

می باشد.
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بین المللی  شــبکۀ  در  عضویت 
باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو 

باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو، نهادی است 
فراگیر که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، 
حمایــت و هدایت نخبگان علمی و جوانان با 
استعداد کشور تشکیل شده تا از طریق ایجاد 
هماهنگی و انســجام بین آن ها با گردآوری 
در قالب گروه های علمی و پژوهشــی بتوانند 

مسیر پیشرفت و تعالی را بهتر طی کنند. 
این باشــگاه زیــر نظر ســازمان یونســکو، 
کمیسیون ملّی یونسکو در ایران و فدراسیون 
باشگاه های یونســکو فعالیت می کند  جهانی 
و در راســتای فعالیت هــای صلح طلبانۀ این 
نهاد بین المللی و اشــاعۀ روحیۀ علم آموزی و 

دانش پژوهی آغاز به کار کرده است. 
باشــگاه نــوآوری و فناوری یونســکو با تمرکز 
بــر حمایــت، همکاری و گســترش شــبکۀ 
علمی جهانی خود، امکان عضویت در شــبکۀ 
بین المللی این باشگاه و دریافت کارت عضویت 
برای اعضا و اســتفاده از خدمــات و امتیازات 
ایــن مجموعه را بــرای اعضــای انجمن های 
علمــی فراهــم نمــوده اســت. عالقه مندان 
می توانند بــا تلفن هــای 26455569-021 و 

26159064-021 تماس بگیرند. 

اولین نمایشگاه مجازی رایانکس
انجمن کامپیوتر ایران در نظر دارد اولین نمایشگاه 
مجــازی رایاتکــس را با محوریــت کامپیوتر، 
الکترونیک و تجــارت الکترونیکی، همزمان با 
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر 

در تاریخ 4 الی 14 اسفند 1400 برگزار نماید. 
عالقه مندان برای استفاده از ظرفیت های این 
rayanex.na-  نمایشــگاه می توانند به وبگاه

maline.ir مراجعه کنند.

روســت. جداکردن و تشــخیص اولویت های 
اصلی از بقیۀ چیزها، بــرای مدیران فناوران 
اطالعات کــه معموالً برنامۀ زمانی شــلوغی 
دارند، نیازمند زمــان، بینش و مقدار زیادی 

شهود و درون یابی است. 
آنچــه در زیر می آید، 8 حوزة کلیدی اســت 
که باید در صدر فهرست برنامۀ کاری مدیران 

فناوری اطالعات قرار گیرد. 
تقویت مهارت های امنیت رایانه ای . 1
بهبود مهارت های رقمی . 2
پیشبرد خودکارسازی. 3
پشتیبانی و تعّهد نسبت به فناوری سبز . 4
بهســازی و ارتقاء فرایندهای استخدام و . 5

نگهداشت استعدادها 
پایبندی به استفاده از رایانش ابری . 6
تقویت محرمانگی بــه منظور حفاظت از . 7

مشتریان، شریکان و کارمندان 
انطباق با کووید و پشــتیبانی از نیازهای . 8

دورکاری کارمندان 

سی آی او داتکام، 11 ژانویۀ 2022

کالس تاریخ در روم باســتان و 
نجوم در نزدیکی سّیاره ها

تاکنــون در زمینه های  بســیاری  طرح های 
مختلف از جمله بازی های ویدیویی، معاشرت 
و دوســت یابی، کار حرفــه ای و نوآوری برای 

فراجهان )متاِورس( تعریف شده است. 
یکــی از آخرین مــوارد، طرحــی در حوزة 
آموزش اســت تــا دانش آمــوزان بتوانند در 
کالس هــای دنیای واقعّیت مجازی شــرکت 
کنند. مدرســه ای در ایالت فلوریدای آمریکا 
در نظــر دارد از ماه آگوســت ســال 2022 
کالس هایی مجازی رادر فراجهان برگزار کند. 
مسئوالن مدرسۀ »اوپتیما کالسیکال آکادمی« 
در نظــر دارند گوشــی های )هدِســت( ویژة 
فراجهان را در اختیار حدود 1300 دانش آموز 
خود بگذارند تا آن هــا بتوانند در کالس های 

دنیای واقعّیت مجازی شرکت کنند. 
دانش آموزان برای آموزش در دنیای واقعّیت 
مجازی امکان انتخاب واحد درسی و طرح ها 
و برنامه هــای کالس در فراجهان را خواهند 

تاریخ  داشــت. شــرکت کنندگان در کالس 
خواهند توانست با استفاده از تجربۀ فراجهان 
به روم باستان بروند. آن ها همچنان در کالس 
نجــوم و علوم می توانند ســّیاره های مختلف 

رادر فراجهان از نزدیک تماشا کنند. 
قرار اســت یک روز عادی دانش آموزان به دو 
بخش چهار ساعته تقسیم شود. دانش آموزان 
در یکی از این دو بخش در کالس های واقعّیت 
مجازی شرکت خواهند کرد و در بخش دیگر، 

برنامه های آموزشی عادی خواهند داشت. 
مدرسۀ اوپتیما کالسیکال آکادمی که خود را 
صاحب »نخستین کالس مجازی در جهان« 
معرفــی می کند در تالش اســت تــا به این 
ترتیب فرصتی بــه راه های جایگزین آموزش 
ســنتی بدهد، خصوصاً در حــال حاضر که 
آموزش حضوری به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا با دشواری های زیادی روبرو شده است. 

یورونیوز، 15 ژانویۀ 2022

فهرست پردرآمدترین یوتیوب چی های 
2021

یک جوان 23 ســالۀ آمریکایی به نام جیمی 
دونالدســون که بیشــتر به نام مستربیست 
)MrBeast( شناخته می شود، پردرآمدترین 
ســازندة محتوا برای شبکۀ اجتماعی یوتیوب 

در سال 2021 شد. 
نشریۀ فوربس اعالم کرد که شیرین کاری های 
استادانۀ جیمی دونالدسون بیش از 10 میلیارد 
بازدید داشته و درآمد 54 میلیون دالری برای 
او به ارمغان آورده است. بدین ترتیب، او موفق 
شــده تا از رایان کاجی 10 ســاله که در دو 
سال گذشته در صدر فهرست پردرآمدترین ها 
قرار داشــته پیشــی بگیرد. رایان کاجی که 
تجربۀ فردی خود از بازی با اســباب بازی های 
مختلف را در کانالی با عنوان »دنیای کاجی« 
به اشــتراک می گذارد، در سال 2021 به رتبۀ 
هفتم سقوط کرده است. نشریۀ فوربس درآمد 
ساالنه او را در سال 2021 بالغ بر 27 میلیون 

دالر برآورد کرده است. 
ردة دوم این فهرســت در اختیــار جیک پال، 
بوکسور حرفه ای امریکایی قرار گرفته که در سال 

اخبار جهان

مدیران  برای  برتر  اولویت  هشت 
فناوری اطالعات در سال 2022

آغاز هر سال، فرصت مناســبی برای تعیین 
اولویت هــا و تمرکز بر آن ها در ســال پیش ِ 
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گذشتۀ میالدی از ویدیوهای بارگذاری شدة خود 
در یوتیــوب در مجموع حدود 45 میلیون دالر 
درآمد کسب کرده است. مارک ادوارد فیشباخ، 
معروف به مارکیپلیر نیز با کسب 38 میلیون دالر 

در جایگاه سوم این فهرست قرار گرفته است. 
کم ســن ترین فردی که در فهرست 10 نفرة 
رادزینسکایا،  آناســتازیا  گرفته،  قرار  فوربس 
دختــر 7 ســالۀ متولّد روســیه اســت که 
تجربه های روزانۀ خود را در قالب ویدیوهایی 
در یوتیوب به اشــتراک می گذارد. او در سال 
2021 حدود 28 میلیون دالر درآمد داشته و 
در رتبۀ ششم پردرآمدترین یوتیوب چی ها در 

سال 2021 قرار گرفته است. 
نشریۀ فوربس تخمین زده است که 10 کاربر 
پردرآمد شــبکۀ یوتیــوب در مجموع 300 
میلیون دالر در سال 2021 به دست آورده اند. 

یورونیوز، 15 ژانویۀ 2022

ساخت سریع ترین اَبَررایانۀ هوش 
مصنوعی جهان 

مــارک زاکربــرگ، مدیرعامل شــرکت متا، 
شــرکت مادر فیســبوک، اعالم کرد که این 
شــرکت به عنوان بخشــی از برنامه های خود 
برای ســاخت فراجهان )متــاِورس(، در حال 
ساخت ســریع ترین اَبَررایانۀ هوش مصنوعی 
جهان اســت. وی گفت تجاربــی که ما برای 
فراجهان ایجاد می کنیم به قدرت محاسباتی 
عظیمی نیــاز دارد. ایــن اَبَررایانه مدل های 
هــوش مصنوعی جدیدی را فّعال می کند که 
می توانند از تریلیون ها مثال بیاموزند، صدها 
زبــان را درک کنند، متن و تصویر و ویدیو را 
با هم تحلیل کننــد، ابزارهای جدید واقعّیت 
افزوده را تولید کنند و موارد پیشرفتۀ دیگری 
که به عملکرد در سطح اَبَررایانه ها نیاز دارند. 
قرار اســت این اَبَررایانه کــه RSC نام دارد در 
تابســتان به ســریع ترین رایانــه در نوع خود 
تبدیل شود . در حال حاضر، شرکت متا، مالک 
فیسبوک، اینســتاگرام و پیام رسان واتس اپ، 
میزان قابل توجهی از داده ها را از 2/8 میلیارد 

کاربر روزانۀ این بُن سازه ها تولید می کند. 
کار بر روی RSC از یک ســال ونیم قبل آغاز 

شده و مهندسان متا، سیستم های مختلف آن 
مانند خنک کننده، برق، شبکه و کابل کشی را 
از پایــه طراحی کرده اند. آزمایش های مرحلۀ 
یک آن هم اکنون در حال اجرا و بهره برداری 
اســت. این اَبَررایانه از 6080 واحد پردازش 
گرافیکــی )GPU( در 760 سیســتم انویدیا 
DGX A100 تشکیل شده است. RSC از این 
لحاظ قابل مقایســه با اَبَررایانۀ »پرل موتر« 
است که از بیش از 6000 پردازشگر گرافیکی 
انویدیای مشابه اســتفاده می کند و در حال 

حاضر، پنجمین اَبَررایانۀ سریع جهان است. 

پی سی مگزین، 25 ژانویۀ 2022

کوانتومی  رایانش  کردن  صنعتی 
در فنالند 

برای دولت فنالند، اکنون زمان آماده شــدن 
برای روزی اســت که رایانه هــای کوانتومی 

ارزش عملی پیدا کنند. 
وزارت روابط اقتصادی کشور فنالند به تازگی 
ســرمایه گذاری در پروژه ای را برای ســاخت 
نخستین رایانۀ کوانتومی آن کشور انجام داده 
است. این پروژه در مرکز پژوهش های فنی آن 
کشور اجرا خواهد شــد. از اواخر سال 2020 
آغاز شده و تا سال 2024 ادامه خواهد یافت. 

مرکز پژوهش های فنی فنالند که در مالکیت 
دولت آن کشور است، یکی از مراکز پژوهشی 
پیشــرو در اروپاســت و نقــش مهمــی در 
آماده سازی یافته های پژوهش های علمی برای 
بخش صنعت ایفاء می کند. دولت فنالند اعتقاد 
راســخ دارد که بهترین راه برای آماده ســازی 
رایانش کوانتومی برای بخش صنعت، ساخت 

یک رایانۀ کوانتومی در حال کار است. 
این نخســتین بار نیســت که فنالند فناوری 
کوانتومــی را از حوزة پژوهش به بخش صنعت 
منتقل می کند. آن ها تاکنــون این کار را برای 
حسگرهای کوانتومی انجام داده اند. شرکت های 
فنالندی از دهه هــای 1980 و 1990 به تولید 
حســگرها برپایۀ فناوری کوانتومی پرداخته اند. 
این حســگرها، به عنوان مؤلفه هــای اصلی در 
ســامانه های تصویربرداری از مغز به کار گرفته 

شده اند. 

پنج حــوزة کاربــردی که بــرای رایانه های 
کوانتومی پیش بینی می شود عبارتند از کشف 
مواد و داروهــا، زنجیرة تأمیــن و تدارکات، 

خدمات مالی، هوش مصنوعی و امنیت ابر. 

کامپیوتر ویکلی، 14 ژانویۀ 2022

خریداری شرکت اکتیویژن توسط 
مایکروسافت 

مایکروسافت شرکت اکتیویژن بیزارد را که در 
زمینۀ تولید بازی های رایانه ای فعالیت دارد به 
قیمت 68/7 میلیارد دالر خریداری کرد. این 
بزرگ ترین معاملۀ تاریخ در صنعت بازی های 
رایانه ای است و نشــان از عزم مایکروسافت 

برای مشارکت فعال در آیندة مجازی دارد. 
به گفتــۀ مدیرعامل مایکروســافت، بازی ها 
پویاترین و هیجان انگیزترین ردة سرگرمی ها 
در تمام بُن سازه های امروزی هستند و نقشی 
کلیــدی در ایجاد و توســعۀ بُن ســازه های 

فراجهان )متاِورس( ایفاء خواهند کرد. 
مایکروسافت هم اکنون منتظر دریافت تأییدیه از 
کمیتۀ ضدانحصار برای انجام این معامله است و 
تعهد کرده چنانچه نتواند این تأییدیه را دریافت 
کند، 3 میلیارد دالر به شرکت اکتیویژن بپردازد. 
این معامله، مایکروســافت را ســومین شرکت 

بزرگ در حوزة بازی ها خواهد کرد. 
بنابر برآوردهای تحلیلی شــرکت نیوزو، بازار 
جهانــی بازی ها در ســال 2021 با درآمدی 
180/3 میلیــارد دالری روبرو خواهد بود که 
این مبلغ تا ســال 2024 به 218/8 میلیارد 

دالر بالغ خواهد گشت. 
کتابخانۀ بازی های اکتیویژن می تواند بُن سازة 
بازی هــای اکس باکــس مایکروســافت را در 
جایگاهی باالتر از پلی استیشن سونی قرار دهد. 

رویترز، 19 ژانویۀ 2022

کنترل بیشــتر دولــت چین بر 
فروش سهام شرکت های چینی 

دولــت چین اعالم کرد کــه قوانین جدیدی 
را بــرای نظــارت بیشــتر بر عرضۀ ســهام 
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شــرکت های چینی در بازار ســهام خارجی 
اعمال خواهد کرد. ایــن قوانین از 15 فوریه 
اجرایی خواهد شد و بر پایۀ آن، شرکت هایی 
که بیش از یک میلیون کاربر دارند باید پیش 
از عرضۀ سهامشــان در بازارهای بین المللی، 

مورد بررسی امنیتی قرار گیرند. 
ادارة رایاسپهرچین )CAC( اعالم کرد که عرضۀ 
سهام این خطر را به دنبال دارد که زیرساخت های 
کلیدی اطالعات، داده های حســاس و مهم یا 
اطالعات شــخصی افراد، تحت کنترل یا سوء 

استفاده توسط دولت های خارجی قرار گیرد. 

رویترز، 5 ژانویۀ 2022

بُن سازۀ ابری جدید برای داده های 
ژنگان شناسی

به کارگیری قدرت ژنگان شناســی برای یافتن 
عوامل خطر بیماری های عمده یا جستجو برای 
وابستگان، مســتلزم قابلیت پرهزینه و زمانبر 
تحلیل تعداد بســیار زیادی از ژنگان ها )ژنوم (

می باشد. اکنون دانشمندان رایانه با ایجاد یک 
بُن ســازة ابری که امکان دسترســی آسان به 
از بزرگ ترین دادگان های ژنگان شناسی  یکی 
را برای پژوهشگران فراهم می سازد، به مقابله با 
An-  این مشکل پرداخته اند. بُن سازة جدید که

VIL نام دارد، دستیابی به هزاران ابزار تحلیلی، 
سوابق بیماران و بیش از سیصدهزار ژنگان را 
برای هر پژوهشــگری که بــه اینترنت متصل 
باشــد فراهم می کند. سرپرســتی این پروژه 
با مایکل شاتز، استاد برجســتۀ علوم رایانه و 
زیست شناسی دانشگاه جانزهاپکینز بوده است.

تحلیل ژنگانی نوعاً با بارگیری حجم عظیمی از 
داده ها از یک انبارة مرکزی داده ها به مرکز دادة 
خود پژوهشگران آغاز می شود، فرایندی که نه 
تنها بسیار زمانبر، ناکافی و پرهزینه است، بلکه 
همکاری و تشریک مســاعی پژوهشگران در 

سازمان های مختلف را دشوار می سازد.
بُن ســازة AnVIL در اختیار تمام مؤسسات و 
ســازمان ها با هر انــدازه ای خواهد بود و این 
به ویژه برای مؤسسات کوچک که منابع مالی 
الزم برای ســاخت مرکز دادة خود را ندارند 

بسیار مغتنم است. 

عوامل خطر ژنگانی بــرای بیماری هایی مانند 
ســرطان یا بیماری های قلبی-عروقــی غالباً 
نامحسوسند و پژوهشگران باید به تحلیل هزاران 
ژنگان بیماران بپردازند تا ارتباطات جدیدی را 
کشــف کنند. داده های خام بــرای یک ژنگان 
منفرد انســان متشــکل از 40 گیگابایت داده 
اســت. بنابراین، بارگیری هزاران ژنگان ممکن 

است چند روز تا چند هفته به طول بینجامد. 
به عــالوه، بســیاری از مطالعــات مســتلزم 
یکپارچه ســازی داده های جمع آوری شده در 
چند مرکز پژوهشی است. یعنی هر مرکز باید 
یک نســخه از داده ها را برای خود بارگیری 
کند. این چالش در آینده بیشــتر هم خواهد 
شد زیرا پژوهشگران تمایل به انجام مطالعات 
گســترده تری دارند که نیازمند تحلیل صدها 
هزار تا میلیون ها ژنگان به طور همزمان است.

اتصال بــه AnVIL از راه دور، نیاز به این حجم 
عظیم بارگیــری را از میان برمی دارد و به جای 
آن که داده ها را به نزد پژوهشگران انتقال دهد، 
پژوهشگران را به ســمت داده ها در ابر منتقل 

می سازد. 

ساینس دیلی، 12 ژانویۀ 2022

یک گام تا تولید انبوه حافظه های 
انقالبی رایانه 

نوع پیشــرفته ای از حافظۀ رایانه با نام تجاری 
اولتــرا َرم بــر روی یک قرص ســیلیکانی به 
نمایش گذاشــته شــد که این گام مهمی به 
سوی تولید انبوه آن به شمار می آید. این نوع 
جدید حافظه، دارای ویژگی های فوق العاده ای 
اســت، به نحوی که پایایی حافظه هایی مانند 
حافظۀ درخشی )فلش( را با سرعت و پایداری 
حافظه هایی مانند DRAM ترکیب کرده است. 
بــرای این منظور، این حافظــه از ویژگی های 
یگانــۀ نیمــه هادی های ترکیبــی که به طور 
معمول در دســتگاه های نوری مانند LEDها، 
دیودهای لیزری و آشکارســازهای فروســرخ 
)مادون قرمز( به کار می روند، بهره گرفته است. 
اولتــرا َرم که مالکیت معنــوی آن در آمریکا 
به ثبت رســیده، اکنون برای نخســتین بار 
توســط تیمی از دانشکدة فیزیک و مهندسی 

دانشگاه لنکستر با همکاری دانشکدة فیزیک 
دانشگاه وارویک بر روی قرص های سیلیکانی 

پیاده سازی شده است. 
بــا توجه به بلــوغ صنعت تولید تراشــه های 
سیلیکانی و هزینۀ چند میلیارد دالری ساخت 
کارخانه های تولید تراشــه، پیاده ســازی هر 
فنــاوری الکترونیک رقمی بر روی قرص های 
سیلیکانی برای تجاری سازی آن اهمیت دارد. 

ساینس دیلی، 6 ژانویۀ 2022

منصرف   ARM از خریداری  اِنویدیا 
شد

به دنبال فشــارهایی که از سوی سازمان های 
تنظیــم مقررات در سراســر جهان در زمینۀ 
نگرانی از تسلّط یک شرکت بر صنعت تولید 
تراشه به عمل آمد، اِنویدیا از خرید بزرگ ترین 

طراح نیمه هادی ها در جهان منصرف شد. 
در بیانیۀ مشــترکی که از ســوی شــرکت 
اِنویدیا، تولیدکنندة تراشــه های  آمریکایــی 
گرافیکی، و گروه ســافت بنک، مالک ژاپنی 
شــرکت طراح تراشۀ ARM انتشــار یافت، 
دو طــرف اعالم کردند که بــه توافقی که در 
ماه ســپتامبر 2020 کرده بودنــد به دلیل 
چالش های عمــدة تنظیم مقــررات، خاتمه 

می دهند. 
به گفتــۀ تحلیل گران شــرکت آی دی ســی، 
شــرکت های قدرتمندی که مجّوز استفاده از 
تراشــه های ARM را دارند، علیه سرگیری این 
معامله فعالیت کرده اند. شرکت هایی مانند اپل، 
گوگل، مایکروسافت، کلکام و سامسونگ، همگی 
از تراشه های ARM استفاده می کنند و با نگاه 
مثبت به این معامله نگاه نمی کردند. این چیزی 
بوده است که اِنویدیا و ARM که در تالش برای 

انجام این معامله بودند، نادیده گرفته بودند. 
در ســال 2020، شــرکت اِنویدیــا از لحاظ 
ارزش بازار، اینتــل را به عنوان با ارزش ترین 
شرکت نیمه هادی آمریکا پشت سر گذاشت. 
در سال های اخیر، اِنویدیا در بازارهایی نظیر 
هوش مصنوعی و رایانش با توان پردازش باال، 

رشد فوق العاده ای داشته است.  

کامپیوتر ورلد، 8 فوریۀ 2022
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مدیریت چرخه توسعه معماری TOGAF با استفاده از
P3.express روش مدیریت پروژه

وحید آخوندی
تحلیلگر سیستم و مدیر پروژه

v.akhoondi@gmail.com :پست الکترونیکی

چکیده
در راهنمای چارچوب معماری ســازمانی توگف* اســتفاده از ویژگی های مدیریت پروژه در مدیریت روش توسعه معماری )ADM( توصیه شده و عنوان شده 
اســت که برای این منظور، چارچوب مدیریت پروژه ســازمان توســعه دهنده، مورد اســتفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع و کمک به سازمان ها، موسسه 
اوپن گروپ**، راهنمایی را با موضوع مدیریت پروژه معماری ارائه داده و در آن نحوه به کارگیری استانداردهای مدیریت پروژه را برای نیل به این هدف تشریح 
نموده اســت. نگارنده، در راســتای توسعه این مبحث و تالش برای مدیریت موفق تر پروژه های معماری ســازمانی، در این مقاله استفاده از روش مدیریت پروژه 

P3.express را در کنار ADM پیشنهاد نموده و مدلی ترکیبی را در این خصوص ارائه داده است.

.P3.express واژ گان کلیدي: مدیریت پروژه معماری سازمانی، روش توسعه معماری توگف، روش مدیریت پروژه

* TOGAF
** Open Group

1- مقدمه
در این مقاله تالش شده اســت راهکاری برای استفاده از ویژگی ها و 
مزایای مدیریت پروژه با هدف توانمندســازی معماری ســازمانی در 

جهت دستیابی به اهداف سازمان ارائه شود.
چارچوب معماری مورد بررســی در مقاله چارچــوب توگف و روش 

توسعه معماری این چارچوب موسوم به ADM است.
چرخه ADM از مراحل مختلفی تشکیل شده است و هدف این است 
کــه از طریق این مرحله بندی، معماری ســازمانی مدیریت شــود به 
گونه ای که نیازمندی های سازمان از جنبه های مختلف تحلیل شده و 
محدوده این تغییر تعیین شود؛ سپس راهکار مورد نیاز سازمان برای 

حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب طراحی شــده و با پیاده سازی 
آن، منافع مدنظر سازمان کسب شود. چرخه فوق از موضوعات مختلف 
کســب و کاری و فنی تشکیل شده که نیازمند توجه به اجزا و در عین 
حال حفظ یکپارچگی بین آن ها است. راهنمای توگف توصیه می کند 
که این چرخه در قالب پروژه دیده شده و مراحل و فعالیت های آن با 
استفاده از روش های مدیریت پروژه، برنامه ریزی، اجرا و کنترل شوند. 
توگف به روش مدیریت پروژه خاصی اشاره نکرده و موضوع را به شیوه 

مدیریت پروژه سازمان ارجاع داده است.
موسسه اوپن گروپ با توجه به اهمیت موضوع، راهنمایی را با موضوع 
مدیریت پروژه معماری ارائه داده اســت. در این راهنما با استفاده از 
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اســتانداردهای مدیریت پروژه PRINCE2 و PMBOK فرایندی برای 
مدیریت پروژه های معماری سازمانی ارائه شده و مدل های تعاملی بین 

استانداردهای فوق و مراحل ADM نیز ارائه شده است.
 P3.express اخیرا رویکرد مدیریت پروژه نســبتا جدیدی با عنوان
مطرح شــده که در آن چرخه ای مختصر و چابک برای مدیریت پروژه 
ارائه شده است. با توجه به ویژگی های این فرایند، در این مقاله تالش 
 P3.express و ADM شده است ضمن تشریح موضوع، مدل تعاملی
پیشنهاد شود تا کمکی هر چند کوچک به فعاالن این حوزه در زمینه 
استفاده از ویژگی های مدیریت پروژه در توسعه معماری سازمانی ارائه 

شود.
 

2- مفاهیم
2-1- معماری سازمانی

اصطالح معماری یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کالن بر ساختار 
و رفتار موجودیتی اســت که دارای خواصی چون پیچیدگی و پویایی 
اســت. تهیه و نگهداشت معماری مستلزم داشــتن توجه ویژه ای به 

جامعیت، یکپارچگی، انعطاف پذیری و تعامل پذیری است.
معماری ســازمانی رویکردی اســت جامع و یکپارچــه که جنبه ها و 
عناصر مختلف یک سازمان )سیســتم( را با نگاه مهندسی تفکیک و 
تحلیل می کند. معماری ســازمانی شامل مجموعه مستندات، مدل ها، 
اســتانداردها و اقدامات اجرایــی برای تحــول از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطالعات است. معماری سازمانی 
در قالب یک چرخه تکرارپذیر اجرا شده و به صورت مداوم توسعه داده 

شده و بروزرسانی می شود.
برخی از فواید و دستاوردهای معماری سازمانی عبارت است از:

- شناسایی و حذف دوباره کاری ها، موازی کاری ها و ناهماهنگی ها
- هماهنگی فناوری اطالعات با کسب وکار

- بهره وری بهتر و طول عمر باالتر
- قابلیت توسعه و گسترش آینده

- کاهش هزینه های پیاده سازی، نگهداشت و توسعه
- مدیریت پیچیدگی سیستم ها و سرویس ها

- پیش بینی و آمادگی برای شرایط آینده

ADM-2-2 
یکی از مفاهیم مهم در معماری ســازمانی مفهوم چارچوب1 اســت. 
چارچــوب در ادبیات معماری ســازمانی به معنای ســاختار، روش و 
اســتانداردهای انجام معماری اســت. چارچوب مشخص می کند که 
معماری شــامل چه عناصر و دامنه هایی است، چگونه انجام می شود، 
چه محصوالتی را تولید کرده و براساس کدام استانداردها و مدل های 

مرجع عمل می شود.
توگف پرکاربردترین چارچوب معماری ســازمانی موجود اســت که 
1- Framework

مبنای توســعه بســیاری از چارچوب های جدید نیز بوده اســت. این 
چارچــوب از چهار الیه کســب و کار، داده، نرم افزارهــای کاربردی و 

فناوری پشتیبانی می کند.
توگف از 6 مولفه تشــکیل شده است که یکی از مولفه های آن روش 

توسعه معماری است )شکل1(.
روش توسعه توگف از مراحل مختلفی تشکیل شده است که در ادامه 

شرح مختصری از هر مرحله بیان خواهد شد:
مرحلۀ مقدماتــی )آغازین(: در این مرحلــه فعالیت هایی مانند: 
مشخص شدن محدوده معماری، اصول معماری، ساختار تیم و تامین 

و راه اندازی ابزارهای معماری سازمانی انجام می شود.
چشم انداز معماری )A(: شناسایی ســودبران و دغدغه های آن ها، 
تعییــن نیازمندی های کالن معماری و تهیــه ورودی های الزم برای 

مرحلۀ کسب و کار در این مرحله انجام می شود.
معماری کســب و کار )B(: معماری کســب و کار پیشــران معماری 
فناوری اطالعات اســت. در این مرحلــه مدل های مرجع، دیدگاه ها و 
ابزارهای مورد نیاز آماده می شــود، سپس معماری کسب و کار برای دو 
وضعیت موجود و مطلوب تدوین شده و براساس آن ها تحلیل شکاف 

صورت می گیرد.
معماری سیســتم های اطالعاتی )C(: این مرحله شامل معماری 
داده و معمــاری نرم افزارهای کاربردی اســت. برای این دو بخش نیز 
مدل هــای مرجع، دیدگاه هــا و ابزارهای مورد نیاز آماده می شــود و 
معماری موجود و مطلوب تهیه شــده و ســپس تحلیل شکاف انجام 
می شود. خروجی این مرحله پس از دریافت بازخوردها نهایی می شود.

معماری فناوری )D(: این مرحله بر معماری زیرساخت سخت افزاری 
و نرم افزاری، شبکه ارتباطی، امنیت و دیگر عناصر پشتیبانی کننده از 

معماری  الیه های قبل تمرکز دارد. 
فرصت ها و راهکارها )E(: در این مرحله تحلیل های صورت گرفته 
تجمیع و نهایی شــده و مســیر تحول از معماری موجود به معماری 

مطلوب تهیه می شود.
برنامه ریزی گذار )F(: در این مرحله اولویت بندی بســته های کاری 
)پروژه هایــی( که در مرحلۀ قبل تعریف شــد ه اند بــا در نظر گرفتن 
مواردی مانند: ارزش کســب و کاری، منابع مورد نیاز و محدودیت های 

موجود، تعیین شده و برنامه گذار، نهایی می شود.
راهبری پیاده سازی )G(: در این مرحله برنامه پیاده سازی معماری 
تهیه شــده و تیم معماری وظیفــه نظارت بر تطابق پیاده ســازی با 
معماری را عهده دار است. همچنین مستندات معماری براساس نتایج 

پیاده سازی به روزرسانی می شود.
مدیریت تغییرات معماری )H(: این مرحله صرفا در ادامه مراحل 
قبل نبوده و فعالیتی پیوســته اســت. مدیریت تغییرات کسب و کار و 
فناوری، شناســایی نیازمندی های جدید سودبران و سایر متغیرها در 
این مرحله انجام می شــود که ممکن است چرخه جدیدی از معماری 

را فعال کند.
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مدیریت نیازمندی ها: این بخش بر مدیریــت نیازمندی ها تمرکز 
داشــته و با همه مراحل در ارتباط اســت. وجود مخزن نیازمندی ها 
در این بخش ســبب می شــود که نیازمندی های جمع آوری شــده، 
طبقه بندی، جمع بندی و به روزرســانی شــده، ســودبران مختلف از 
نیازمندی ها آگاهی یافته و نیازمندی های ثبت شده، در این چرخه یا 

چرخه های بعدی مورد توجه قرار گیرند.

2-3- مدیریت پروژه
ســازمان ها با توجه به نیازها و شرایط حال و آینده خود همواره با دو 

موضوع مهم مواجهند: 
- تداوم کسب وکار

- تغییر در کسب و کار 
تداوم کسب و کار به موضوعات حال حاضر کسب و کار می پردازد مانند: 
انجام فعالیت ها و کارهای جاری ســازمان، ارائه محصوالت و خدمات، 

حفظ سهم بازار، حفظ ارزش نمانام2 و ... .
از ســویی دیگر، سازمان ها در محیطی پویا مشغول به فعالیت هستند 
و این تغییر و پویایی آنها را ملزم به تغییر می کند به گونه ای که عدم 
تغییر، خطر حذف آنها را در پی خواهد داشــت. بنابراین الزم اســت 

سازمان ها خود را برای مواجهه با تغییرات محیطی آماده کنند.
پروژه ها ابزاری هســتند که به سازمان ها در ایجاد تغییرات مورد نیاز 
کمک می کنند. با کمک پروژه ها تغییرات مورد نیاز ســازمان محقق 
شــده و کسب و کار با شکل تغییر یافته و جدید خود به مسیرش ادامه 
خواهد داد. بدین ترتیب ســازمان ها می توانند از این ابزار کارآمد برای 
2- brand

مدیریت تغییرات خود بهره گیرند اما الزمه آن شناخت ماهیت پروژه 
و الزامات به کارگیری آن است.

پروژه، ســازمانی موقت است که با هدف تحویل یک یا چند محصول 
مورد نیاز کسب و کار شکل می گیرد. بنابراین پروژه ها دارای ویژگی هایی 

هستند که عبارتند از:
موقت بودن: پروژه ها ماهیت موقت داشــته و دارای شــروع و پایان 
مشــخصی هستند، بنابراین پس از اجرای تغییر مورد نظر، کسب و کار 
با شکل جدید خود که حاصل از تغییر است ادامه یافته و نیاز به پروژه 

برطرف می شود.
چند تخصصی بودن: پروژه ها شــامل تیمــی از افراد با مهارت های 
مختلف هستند که هر یک دارای دیدگاه، نقش و انگیزه های مختلفی 

برای درگیر شدن در این تغییر هستند.
یکتا بودن: هر پروژه منحصر به فرد بوده و شرایط خود را دارا است. 
ممکن است یک سازمان پروژه های مشابه زیادی را انجام دهد، اما هر 
یک به نوعی منحصر به فرد خواهند بود، مانند: تیم متفاوت، مشتری 
متفاوت، مــکان متفاوت و ... . ترکیب این عوامل هر پروژه را منحصر 

به فرد می کند.
عدم قطعیت: ویژگی هایی که بیان شــد، تهدیدها و فرصت هایی را 
بیش از آنچه در طول کار معمول با آن مواجه هستیم، ایجاد می کنند. 

بدین ترتیب پروژه ها دارای ریسک بیشتری هستند.

P3.express-4-2
P3.express فرایندی اســت بــرای مدیریت پروژه کــه با حمایت 
اتحادیه اروپا تحت برنامه Erasmus3+ توسعه یافته است. نسخه اول 
این فرایند در ســال 2016 و نســخه دوم آن در سال 2021 منتشر 

شده است.
P3.express به یک سیســتم کمینه مدیریت پروژه اشــاره داشته و 
شــامل 33 فعالیت مدیریت پروژه اســت که در 7 گروه دسته بندی 
شــده اند. این فعالیت ها چرخه عمر پــروژه را از ابتدا تا پس از پایان 

پروژه پوشش می دهند )شکل2(.
گروه های فرایندی عبارتند از: 

گروه  A - شروع پروژه 	

3- Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

)ADM( شکل1: روش توسعه معماری توگف

P3.express شکل2: گروه ها و فعالیت های

ها و کارهای جاری سازمان، ارائه محصوالت مانند: انجام فعالیت پردازدکار میوات حال حاضر کسبکار به موضوعوتداوم کسب
 و ... . نمانامو خدمات، حفظ سهم بازار، حفظ ارزش 

کند به پویایی آنها را ملزم به تغییر می حیطی پویا مشغول به فعالیت هستند و این تغییر وها در مسازمان، دیگر یاز سوی
ها خود را برای مواجهه با تغییرات ای که عدم تغییر، خطر حذف آنها را در پی خواهد داشت. بنابراین الزم است سازمانگونه

 محیطی آماده کنند.
مورد نیاز  اتتغییر هاپروژه کنند. با کمکر ایجاد تغییرات مورد نیاز کمک میها دند که به سازمانتسها ابزاری هپروژه

ها بدین ترتیب سازمان .کار با شکل تغییر یافته و جدید خود به مسیرش ادامه خواهد دادوسازمان محقق شده و کسب
 کارگیریبهشناخت ماهیت پروژه و الزامات گیرند اما الزمه آن  هرتوانند از این ابزار کارآمد برای مدیریت تغییرات خود بهمی

 .آن است
ها گیرد. بنابراین پروژهکار شکل میوپروژه، سازمانی موقت است که با هدف تحویل یک یا چند محصول مورد نیاز کسب

 هایی هستند که عبارتند از:دارای ویژگی
راین پس از اجرای تغییر مورد نظر، تند، بنابشروع و پایان مشخصی هس یاها ماهیت موقت داشته و دارپروژه موقت بودن:

 شود.با شکل جدید خود که حاصل از تغییر است ادامه یافته و نیاز به پروژه برطرف می کاروسبک
های هزیهای مختلف هستند که هر یک دارای دیدگاه، نقش و انگها شامل تیمی از افراد با مهارتپروژه چند تخصصی بودن:

 ر شدن در این تغییر هستند.مختلفی برای درگی
های مشابه زیادی را انجام ر به فرد بوده و شرایط خود را دارا است. ممکن است یک سازمان پروژهژه منحصهر پرو :بودن یکتا

... . ترکیب این  ودهد، اما هر یک به نوعی منحصر به فرد خواهند بود، مانند: تیم متفاوت، مشتری متفاوت، مکان متفاوت 
 کند.هر پروژه را منحصر به فرد میعوامل 

هایی را بیش از آنچه در طول کار معمول با آن مواجه هستیم، ایجاد هایی که بیان شد، تهدیدها و فرصتویژگی عدم قطعیت:
 بیشتری هستند. ها دارای ریسکپروژه کنند. بدین ترتیبمی
2-4 P3.express 

P3.express حمایت اتحادیه اروپا تحت برنامه پروژه که با برای مدیریت فرایندی است +Erasmus  سعه یافته است. وت
 منتشر شده است. 2021و نسخه دوم آن در سال  2016نسخه اول این فرایند در سال 

P3.express گروه 7است که در  پروژه فعالیت مدیریت 33شامل  شته ومدیریت پروژه اشاره دا به یک سیستم کمینه 
 .(2)شکل دهندپوشش میاز پایان پروژه از ابتدا تا پس را ها چرخه عمر پروژه فعالیتد. این انبندی شدهدسته
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 P3.express هایها و فعالیتگروه :2شکل
 
 

 
4 brand 
5 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union 
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گروه  B- شروع چرخه یک ماهه 	
گروه  C- مدیریت هفتگی 	
گروه  D- مدیریت روزانه 	
گروه  E- پایان چرخه یک ماهه 	
گروه  F- پایان پروژه 	
گروه  G- پس از پایان پروژه 	

گروه  A: فعالیت های این گروه، در ابتدای پروژه و به منظور آماده سازی 
شــرایط شروع کار و تهیه طرح کالن پروژه انجام می شوند. در انتهای 
این مرحله نیز تصمیم گرفته می شــود که آیا پروژه ادامه یابد یا خیر. 

این گروه دارای 10 فعالیت است.
گــروه  B: فعالیت های این گروه در ابتدای هر ماه انجام می شــود تا 
مشــخص شــود که آیا پروژه ادامه خواهد یافت یا خیر، تا در صورت 
ادامه یافتن، تیم پروژه برای یک چرخه ماهانه جدید آماده شــود. این 

گروه دارای 5 فعالیت است.
گروه  C: فعالیت های این گروه یک بار در هفته و با هدف ســنجش و 

کنترل پروژه انجام می شود. این گروه دارای 4 فعالیت است.
گروه  D: فعالیت های این گروه به صورت روزانه اجرا شــده و شــامل 
تحویــل محصوالت تکمیل شــده و مدیریت ریســک ها، مســائل و 

درخواست های تغییر است. این گروه دارای 2 فعالیت است.
گــروه  E: فعالیت های این گروه در پایان هر ماه برای خاتمه دادن به 
چرخــه جاری و آغاز چرخه بعدی انجام می شــود. این گروه دارای 3 

فعالیت است.
گروه  F: فعالیت های این گروه در هنگام خاتمه پروژه یا تصمیم به لغو 

آن انجام می شود. این گروه دارای 6 فعالیت است.
گــروه G: فعالیت های این گــروه مدت ها پس از پایــان پروژه برای 
بررســی منافع حاصل از پروژه و ارائه ایده هایی برای افزایش آن انجام 
می شود. این چرخه در بازه های زمانی، متناسب با شرایط پروژه تکرار 

می شود. این گروه دارای 3 فعالیت است.
در تمامــی مراحل و فعالیت های P3.express اصول NUPP4 جاری 

بوده و از آن پیروی می شود که عبارتند از: 
NUP1 - تقدم نتایج و حقایق بر دلبستگی ها

NUP2- استفاده بهینه از منابع محدود
NUP3- رفتار غیرانفعالی

NUP4- نسبت مستقیم استحکام یک زنجیره با ضعیف ترین حلقه آن
NUP5- اقدام تنها پس از تعیین اهداف واضح و مشخص

NUP6- استفاده از اجزای تکرارپذیر

3-مدیریت پروژه معماری
یک پروژه معماری تالشی است برای تعریف و توصیف معماری سازمانی 
که الزم است در سازمان پیاده سازی شود. در چارچوب توگف توصیه 

4- Nearly Universal Principles of Projects

شده است که چرخه توسعه معماری در قالب یک پروژه مدیریت شده 
و برای این منظور از نظام مدیریت پروژه جاری در ســازمان استفاده 
شود. توگف در این زمینه مطالب مختصری را بیان کرده و موضوع را 
به مدیر پروژه و سایر بخش های سازمان واگذار نموده تا با استفاده از 
تجربه و استانداردهای سازمانی در این خصوص تصمیم گیری نمایند. 
نکته ای که باید به آن توجه کرد این اســت که فعاالن این حوزه لزوما 
با مدیریت پروژه آشــنایی کافی ندارند یا ممکن اســت سازمان ها از 
نظام مدیریت پروژه ای که پاسخگوی این نیاز باشد برخوردار نباشند؛ 
بنابراین الزم اســت نحوه همســو کردن ADM با روش های مدیریت 
پروژه مورد توجه قرار گیرد تا پروژه های معماری با موفقیت بیشتری 
همراه شــوند. بر این اساس و برای کمک به ســازمان ها در مدیریت 
موثرتــر ADM، اوپن گــروپ راهنمایی را ارائه داده اســت و در آن با 
اســتفاده از PRINCE25 و PMBOK6 به عنوان دو اســتاندارد مطرح 
مدیریت پــروژه در دنیا، فرایندی را برمبنای PRINCE2 برای تقویت 

نگاه پروژه محور به پیاده سازی ADM ارائه کرده است )شکل3(.
همان طور که در شــکل3 مشاهده می شود این فرایند به طور کلی از 

سه بخش تشکیل شده است:
- بخش نخســت مربوط به فرایندهای آغازین پروژه اســت، شــامل 
فرایند »آغــاز پروژه معماری« و فرایند »برنامه ریزی پروژه معماری«. 
این بخش پوشش دهنده مرحلۀ A در چرخه ADM بوده و فعالیت های 

الزم برای دستیابی به اهداف این مرحله را ارائه کرده است.
- بخــش دوم مربوط به برنامه ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و خاتمه هر 
یک از مراحل است. این بخش پوشش دهنده مراحل B تا F در چرخه 
ADM اســت. در واقع هر یک از مراحل بــه عنوان یک مرحله تلقی 
شــده و چرخه اشاره شده )که در شکل نیز مشخص است( برای آن ها 

اجرا خواهد شد.
- بخش ســوم مربوط به  پایان پروژه معمــاری و انجام فعالیت های 

مرتبط با آن است.
در راستای توسعه این مبحث، محقق در این مقاله مدل تعاملی دیگری 
را معرفی نموده و از روش مدیریت پروژه P3.express استفاده نموده 
اســت. P3.express رویکردی نســبتا جدید در زمینه مدیریت پروژه 
اســت که فرایندها، فعالیت ها، نقش ها و مســتندات کمینه ای را برای 
پوشــش چرخه عمر پروژه ارائه داده اســت. P3.express بر رویکرد 
5- PRojects IN Controlled Environments
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شکل3: فرایند مدیریت پروژه معماری

بر این اساس و برای کمک به  وفقیت بیشتری همراه شوند.های معماری با ممورد توجه قرار گیرد تا پروژه مدیریت پروژه
 PMBOK8و  PRINCE27راهنمایی را ارائه داده است و در آن با استفاده از گروپ اوپن، ADMها در مدیریت موثرتر سازمان

ه محور به برای تقویت نگاه پروژ PRINCE2رایندی را برمبنای ریت پروژه در دنیا، فیدم به عنوان دو استاندارد مطرح
 .(3شکل)ارائه کرده است  ADMسازی پیاده

 
 

 
 
 
 

 فرایند مدیریت پروژه معماری :3شکل
 

 شود این فرایند به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است:مشاهده می 3که در شکل طورهمان
ریزی پروژه برنامه»د راینو ف «آغاز پروژه معماری»ین پروژه است، شامل فرایند ندهای آغازبه فرای طبوبخش نخست مر -

های الزم برای دستیابی به اهداف این بوده و فعالیت ADMدر چرخه  A ۀمرحلدهنده . این بخش پوشش«معماری
 را ارائه کرده است. مرحله

 حلامردهنده ز مراحل است. این بخش پوششل و خاتمه هر یک ارتکنریزی، اجرا، نظارت، بخش دوم مربوط به برنامه -
B  تاF  در چرخهADM  که در )به عنوان یک مرحله تلقی شده و چرخه اشاره شده  حلامراست. در واقع هر یک از

 ها اجرا خواهد شد.برای آن (شکل نیز مشخص است
 های مرتبط با آن است.معماری و انجام فعالیت پایان پروژه بخش سوم مربوط به  -

 
 P3.expressوژه در راستای توسعه این مبحث، محقق در این مقاله مدل تعاملی دیگری را معرفی نموده و از روش مدیریت پر

ها و ها، نقشرویکردی نسبتا جدید در زمینه مدیریت پروژه است که فرایندها، فعالیت P3.expressاستفاده نموده است. 
تاکید داشته و به  9تکرار و توسعهرویکرد بر  P3.expressپروژه ارائه داده است. ای را برای پوشش چرخه عمر مستندات کمینه
پردازد که بررسی منافع نیز می پروژه از پایانبه مباحث پس  P3.expressدر مدیریت پروژه توجه دارد.  10موضوع چابکی

قابل  P3.express های این مرحله است.ها برای بهبود تصمیمات آتی جزئی از فعالیتوختهتفاده از آماسحاصل از پروژه و 
افزارهایی را نیز برای مدیریت موثرتر چرخه پروژه معرفی کرده است. با با شرایط سازمان و پروژه بوده و نرم 11سازیمتناسب

بلیت های فناوری اطالعات و قاپروژهه از این روش در کاربردی بودن استفادتوجه به موارد اشاره شده و استنباط محقق از 
 P3.expressبرای استفاده از  ADMو  P3.expressمدل تعاملی  ای معماری سازمانی، در این مقالههآن در پروژه کارگیریبه

ر راستای ارائه شده است با امید به اینکه این تالش، کمکی باشد د ADMهای معماری براساس چرخه در مدیریت پروژه
 زمانی.ساهای معماری افزایش ضریب موفقیت پروژه
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تکرار و توســعه7 تاکید داشــته و به موضوع چابکی8 در مدیریت پروژه 
توجــه دارد. P3.express به مباحث پس از پایان پروژه نیز می پردازد 
که بررســی منافع حاصل از پروژه و اســتفاده از آموخته ها برای بهبود 
 P3.express .تصمیمات آتی جزئی از فعالیت های این مرحله اســت
قابل متناسب سازی9 با شرایط سازمان و پروژه بوده و نرم افزارهایی را نیز 
برای مدیریت موثرتر چرخه پروژه معرفی کرده است. با توجه به موارد 
اشــاره شده و اســتنباط محقق از کاربردی بودن استفاده از این روش 
در پروژه های فناوری اطالعــات و قابلیت به کارگیری آن در پروژه های 
 ADM و P3.express معماری ســازمانی، در این مقاله مــدل تعاملی
برای استفاده از P3.express در مدیریت پروژه های معماری براساس 
چرخه ADM ارائه شده است با امید به این که این تالش، کمکی باشد 

در راستای افزایش ضریب موفقیت پروژه های معماری سازمانی.

ADM و P3.express 4- مدل تعاملی
 P3.express در این بخش نحوه اســتفاده از فرایندها و فعالیت های
در کنــار مراحل ADM با هدف مدیریت موثرتر پروژه های معماری و 

تقویت نگاه پروژه محور به ADM تشریح می شود.

ADM 4-1 مراحل
مراحل ADM که در بخش 2-2 به اختصار معرفی شــدند، با توجه به 
ماهیتشــان و در نظر گرفتن نگاه پروژه محور، به دسته های زیر قابل 

تقسیم بندی هستند:
مرحلــۀ A: تمرکز مباحــث این مرحله بر شناســایی ســودبران  	

و دغدغه هــای آنهــا، تعییــن نیازمندی های کالن معمــاری و تهیه 
ورودی های الزم برای مرحله کسب و کار قرار دارد. در واقع این مرحله 

مقدمات و بستر الزم برای پروژه معماری را فراهم می کند.
مراحل B ،C ،D ،E و F: تمرکز مباحث این مراحل بر شناسایی وضع  	

موجود و تعریف و توصیف معماری مطلوب در الیه های کســب و کار، 
داده، نرم افزارهــای کاربردی و فناوری و همچنین تدوین برنامه گذار 
از وضع موجود به وضع مطلوب قــرار دارد. خروجی این مراحل پس 
از آماده ســازی و تجمیع به عنوان خروجی معماری آماده پیاده  سازی 

خواهد بود. 
مرحلۀ G: تمرکــز مباحث این مرحله بر تهیه برنامه پیاده ســازی  	

معماری و نظارت بر تطابق پیاده سازی با معماری قرار دارد.
مرحلۀ H: این مرحله در واقع فعالیتی پیوســته اســت که مدیریت  	

تغییرات کسب و کار و فناوری، شناسایی نیازمندی های جدید سودبران 
و ســایر متغیرها در آن انجام می شود که ممکن است چرخه جدیدی 

از معماری را فعال کند.
مرحلــۀ مدیریت نیازمندی هــا: این مرحله بر مدیریــت نیازمندی ها 

تمرکز داشته و با همه مراحل دیگر در ارتباط است.

7- Iterative & Incremental
8- Agility
9- Tailoring

 P3.express 4-2 فرایندهای
فرایندهای P3.express که در بخش 2-4 به اختصار معرفی شدند، 
با توجه به چرخه عمر پروژه در این روشگان10، به دسته های زیر قابل 

تقسیم بندی هستند:
گروه  شروع پروژه: فعالیت های این گروه، در ابتدای پروژه و به منظور  	

آماده سازی شرایط شروع کار و تهیه طرح کالن پروژه انجام می شود.
گروه  چرخه هــای ماهانه، هفتگی و روزانــه: فعالیت های این گروه  	

در یــک بازه یک ماهه انجام می شــود. در ابتدای هر ماه، برنامه ریزی 
فعالیت های آن ماه انجام شــده و در بازه های زمانی هفتگی و روزانه 
بر انجام فعالیت ها نظارت شــده و محصوالت آماده شده تحویل داده 
می شــود. در پایان ماه نیز فعالیت های مربوط به خاتمه چرخه انجام 

می شود.
گروه  پایان پروژه: فعالیت های این گروه برای خاتمه دادن به پروژه  	

یا در هنگام تصمیم به لغو آن انجام می شود.
گــروه  پس از پایان پروژه: فعالیت های این گروه پس از پایان پروژه  	

برای بررســی مزایای حاصل از پروژه و ارائــه ایده هایی برای افزایش 
آن ها انجام می شود.

ADM و مراحل P3.express 4-3 مدل تعاملی فرایندهای
مدل تعاملی براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته که در بخش های 
4-1 و 4-2 بیــان شــد و همچنیــن ترکیب فعالیت هــا و گام های 

P3.express و ADM طراحی شده است. در مدل:
- فعالیت ها و گام هایی که دارای مضمونی یکسان بوده اند با هم ادغام 

شده اند.
- در مرحلۀ A چرخه ADM تعدادی از گام ها در یکدیگر ادغام شــده 
و به گام هایی اشاره شده که جامع تر بوده و ارتباط بیشتری با مباحث 

مدیریت پروژه معماری داشته اند.
- امکان تشــریح فرایندها و فعالیت هــای P3.express و مراحل و 
فعالیت های ADM امکان پذیر نیســت از این رو برای کسب اطالعات 
بیشــتر به بخش مراجع در این مقاله یا دیگــر منابع مرتبط مراجعه 

نمائید.
- فلش های خط چین، نشان دهندة بروزرسانی مستندات هستند.

در ادامه، مدل )براســاس توضیحات ارائه شــده( تشریح خواهد شد. 
مدل از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

الف- شروع پروژه
ب- اجرای پروژه
پ- پایان پروژه

ت- پس از پایان پروژه

الف- شروع پروژه
فعالیت های این مرحله که در شــکل4 نشان داده شده است تلفیقی 
از فعالیت های مرحلۀ »چشــم انداز معماری« و گروه فرایندی »شروع 

پروژه« است.
10- methodology
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این مرحله با »شــروع پروژه« آغاز شده و در گام بعد ساختار مدیریت 
پروژه تشکیل خواهد شد. سطوح این ساختار در P3.express عبارت 

است از حامی پروژه، مدیر پروژه و تیم مدیریت پروژه.
در گام بعد شناســایی ســودبران و اهــداف و دغدغه هــای آن ها و 
نیازمندی های کســب و کار انجام می شــود. توجه بــه نیازمندی های 
سودبران، مشارکت دادن آن ها در پروژه و اطالع رسانی به موقع، سبب 

افزایش رضایتمندی سودبران از پروژه خواهد شد.
»تعیین چشم انداز معماری« و »تعریف محدوده« در گام های بعد انجام 
خواهند شــد که می توانند به موازات هم نیز پیش بروند. سیاست ها و 
تصمیمات راهبردی پروژه که در راستای اهداف و راهبرد های سازمان 
اتخاذ می شــوند، محدوده و ابعاد معماری سازمانی را مشخص کرده و 
جهت دهنده فعالیت های بعدی پروژه خواهند بود. در این گام، محدوده 
معماری موجود و معماری مطلوب نیز در سطحی از جزئیات مورد نیاز 
مشخص خواهد شــد تا مرز پروژه تعیین شده و امکان برنامه ریزی و 
اولویت بندی فعالیت های مورد نیاز میسر گردد. اطالعات حاصل از این 

گام ها ورودی فعالیت »تشریح پروژه« خواهد بود. 
در گام بعد ســند »شرح پروژه« تدوین می شــود که می تواند شامل 

سرفصل های زیر باشد: 
سودبران پروژه 	
اهداف و منافع مورد انتظار از پروژه 	
نیازمندی ها و انتظارات کیفی 	
هزینه و مدت زمان انجام پروژه 	

 Statement of( »سرفصل های این سند و سند »بیانیه کار معماری
Architecture Work( می توانند مکمل یکدیگر باشند. محتوای این 

مستند در گام های بعد کامل تر خواهد شد. 
سند شرح پروژه به ما کمک می کند تا در حین اجرای پروژه با اهداف 
کالن آن همســو باشــیم. این ســند همچنین یک منبع خوب برای 
آشــنایی اعضای جدید تیم، مدیریت ارشد سازمان یا سایر مخاطبان 

با پروژه باشد.
در گام بعــد محصوالت یا بــه عبارتی »موارد قابــل تحویل« پروژه 
شناســایی و برای تولید آن ها برنامه ریزی می شــود. این اطالعات به 
همراه توضیحاتی مانند: محدوده، معیارهای کیفی و ســایر اطالعات 
مورد نیاز محصوالت، در مستند »نقشه تحویل دادنی ها« ثبت می شود. 
نقشه تحویل دادنی ها، دامنه پروژه را واضح تر کرده و برای برنامه ریزی 

و اندازه گیری پیشرفت پروژه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
در گام بعد کارگاه هایی با حضور اعضای تیم برای شناســایی ریسک ها 
و طراحی و تدوین پاســخ به آن ها برگزار شــده و اطالعات کسب شده 
در مســتند »موارد قابل پیگیری« ثبت می شود. شناسایی ریسک ها و 
پاسخ های برنامه ریزی شده، ممکن است سبب تغییراتی در مستندات 
»شرح پروژه« و »نقشه تحویل دادنی ها« شود. اگر پروژه مشابهی قبال 
انجام شــده باشد، بررسی اســناد آن می تواند اطالعات بیشتری را در 

اختیار تیم پروژه قرار دهد.

در گام بعد، با توجه به این که کارهای آغازین پروژه تقریبا انجام شده 
اســت، الزم است مدیر پروژه دیگری اســناد پروژه را بررسی نموده و 
نکاتی را که ممکن اســت مغفول مانده باشــد به تیم یادآوری نماید. 
برای این منظور می توان از مســتند »موارد مرتبط با سالمت پروژه« 
استفاده نمود، بدین ترتیب در صورتی که امتیاز دریافتی پایین باشد 
بهتر اســت قبل از رفتــن به مراحل بعد، فعالیت های گذشــته مورد 

بررسی قرار گرفته و بهبودهای الزم اعمال شود.
در گام بعد، مدیر پروژه اسناد پروژه را برای حامی پروژه ارسال می کند 

تا وی در خصوص ادامه پروژه تصمیم گیری کند.
در گام بعد، زمان آن اســت که به پروژه رســمیت داده شــود، بدین 
منظور جلســه ای توسط مدیر پروژه با حضور سودبران کلیدی و سایر 

اعضای تیم مدیریت پروژه ترتیب داده می شود.
در گام بعد آغاز رســمی پروژه به سودبران اطالع رسانی می شود. الزم 
است از طریق اطالع رسانی های خالقانه اشتیاق کافی در اعضای تیم و 
سودبران نسبت به انجام پروژه ایجاد شود تا پروژه به سمت موفقیت 

ب- اجرای پروژه
فعالیت های این مرحله که در شــکل5 نشان داده شده است به صورت 
تکرار شــونده بوده و گروه های فرایندی مرتبــط با چرخه های ماهانه، 
هفتگــی و روزانه، مراحل B تا F چرخه توســعه معماری را در زمینه 

برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت ها پوشش خواهند داد.

ADM
چشم انداز معماري Aفاز  

P3.express 
شروع پروژه Aگروه 

شروع پروژه تعیین حامی پروژه

تعیین مدیر پروژه

تعیین اعضاي کلیدي تیم

تشریح پروژه

شناسایی و برنامه ریزي 
موارد قابل تحویل

شناسایی ریسک ها و 
ها برنامه ریزي پاسخ به آن

بازنگري فعالیت هاي انجام 
شده

تصمیم توقف یا ادامه پروژه

جلسه آغاز پروژه

اطالع رسانی پروژه

شرح پروژه

دنی ها نقشه تحویل دا

موارد قابل پیگیري

موارد مرتبط با سالمت 
پروژه

شرح پروژه -
دنی ها - نقشه تحویل دا

شناسایی ذینفعان و 
نیازمندي هاي کسب و کار

نداز معماري تعیین چشم ا

تعریف محدوده

شکل4: مدل تعاملی P3.express و ADM  مرحله شروع پروژه معماری
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هــر چرخه ماهانه یــک آغاز و پایــان خواهد داشــت و در دل آن، 
چرخه های هفتگی و روزانه انجام خواهد شد.

در فعالیت »بررســی و بهبــود طرح ها«، کارگاه هایی بــرای افزودن 
جزئیــات مربوط به چرخه یک ماه آینده در طرح های )Plans( پروژه 
برگزار می شــود. این فعالیت برروی مستندات »شرح پروژه«، »نقشه 

تحویل شدنی ها« و »موارد قابل پیگیری« تاثیرگذار است.
در گام بعد، از مدیر پروژه دیگری کمک گرفته می شود تا اسناد پروژه 
را بررســی نموده و نکاتی را که ممکن است از دید تیم پروژه مغفول 

مانده باشد به این تیم منتقل کند.
در گام بعد، حامی پروژه در خصوص ادامه پروژه تصمیم گیری می کند 
تا در صورت تائید، چرخه یک ماهه آغاز شود. این موضوع به سودبران 

اطالع رسانی خواهد شد.
در چرخه های هفتگی، فعالیت هایی که باید در طی هفته انجام شــود 
تعیین شــده و ریسک هایی که ممکن اســت در طول هفته رخ دهد 
رصد می شوند. ارائه گزارش عملکرد و برنامه ریزی مقابله با انحراف )از 

اهداف) از دیگر فعالیت های چرخه های هفتگی است. 

در چرخه هــای روزانه، تحویل و پذیرش محصوالت تکمیل شــده و 
مدیریت ریسک ها، جنبه ها11 و درخواست های تغییر انجام خواهد شد.

در پایــان چرخه یک ماهه، فعالیت های مدیریتــی الزم برای خاتمه 
دادن به چرخه جاری و آغاز چرخه بعدی انجام می شود. 

پ- پایان پروژه
فعالیت های این مرحله که در شــکل5 نشــان داده شده است پس از 
خاتمه آخرین چرخه انجام شــده و با مرحلۀ G در ارتباط است. این 
فعالیت هــا برای خاتمــه دادن به پروژه پــس از تحویل محصوالت و 
تکمیل کارهای برنامه ریزی شــده یا در صــورت تصمیم به لغو پروژه 

انجام می شود.
تحویل محصــوالت، ارزیابی رضایت ســودبران و تکمیل و نگهداری 
مســتندات پروژه در مخزن معماری از اهم فعالیت های این گام است. 

در پایان نیز اطالع رسانی الزم به سودبران انجام می شود.

ت- پس از پایان پروژه
یکــی از ویژگی های P3.express توجه بــه نتایج و تاثیرات پروژه و 
رصد کردن آن ها اســت. فعالیت های این گروه که در شکل6 نمایش 
داده شــده اســت به مدت 1 تا 5 ســال پــس از پایان پــروژه برای 
بررســی منافع حاصل از پروژه و ارائــه ایده هایی برای افزایش منافع 
 انجام می شــود. نتایج این فعالیت ها از جمله ورودی های مراحل G و

H،ADM خواهد بود.
توجه به ســودبران و شناســایی نیازمندی های کســب و کار با هدف 
همسویی پروژه با اهداف کسب و کار و تحقق منافع حاصل از پروژه در 
بهبود کســب و کار در سراســر فرایند مدل شده جاری است و ورودی 

مهمی برای مرحله مدیریت نیازمندی ها در ADM به شمار می رود.

5- نتیجه گیری
روش های مدیریت پــروژه می توانند مکمل چرخه توســعه معماری 
11-  Issues

 ADM و P3.express شکل5: مدل تعاملی
مراحل اجرا و پایان پروژه معماری

ADM
F ا  A ازهای  

P3.express 
     B                  

برر ی و ب      ر  ها

بازنگری  عا  ت های ان ا  
شده  ر چرخه

  م        یا ا امه پروژه

آغاز چرخه ماهانه

ا  ع ر انی پروژه

P3.express 
     C             

 ن   و  زار   مل ر 

با ان راف  برنامه ریزی م ابله 
از اهداف

آغاز چرخه هفتگی

ا  ع ر انی پروژه

P3.express 
     E                    

ارزیابی ر ایت  ینفعان

ب ره   ری از آم خته ها و 
برنامه ریزی برای ب    

ا  ع ر انی پروژه

P3.express 
     D               

مدیریت ری ک ها، م ا   و 
 رخ ا ت های     ر

پ یر  م ار   اب     ی  
  م   شده

P3.express 
     F             

   ی  م   ل

ارزیابی ر ایت  ینفعان

بازنگری  عا  ت های ان ا  
شده

آرش   م تندات پروژه

ج   پایان پروژه

ا  ع ر انی پروژه

شر  پروژه -
ن  ه    ی   ا نی ها -
م ار   اب  پ گ ری -

م ار  مر    با   مت 
پروژه

شر  پروژه -
ن  ه    ی   ا نی ها -

م ار   اب  پ گ ری

م ار   اب  پ گ ری م ار  مر    با   مت 
پروژه

م ار   اب  پ گ ری

م ار  مر    با   مت 
پروژه

م ار  مر    با   مت 
پروژه

 

  ADMو  P3.expressمدل  عاملی : 5 کل
 پروژه معماریپایان  و ح  اجراارم

P3.express 
پس از پایان پروژه Gگروه 

ارزیابی منافع

ئه ایده هاي جدید ارا

اطالع رسانی پروژه

ADM
Hو  Gفازهاي  

 ADM و P3.express شکل6: مدل تعاملی
مرحله پس از پایان پروژه معماری
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ADM بــوده و از ویژگی هــای آن ها در راســتای موفقیت پروژه های 
معماری اســتفاده نمود. راهنمای توگف ضمن توصیه به اســتفاده از 
این شیوه در مدیریت چرخه معماری، راهکار خاصی را در این زمینه 
ارائه نکرده و تیم های معماری را به استفاده از سیستم مدیریت پروژه 
ســازمان ارجاع داده اســت. با توجه به این که فعاالن این حوزه لزوما 
با مدیریت پروژه آشــنایی کافی نداشــته یا ممکن است سازمان ها از 
نظام مدیریت پروژه ای که پاسخگوی این نیاز باشد برخوردار نباشند، 
اوپن گروپ اقداماتی را برای کمک به ســازمان ها در این زمینه انجام 
داده و راهنمایی را بدین منظور تدوین نموده است. انجام این فعالیت ها 
نشان از اهمیت موضوع دارد، از این رو محقق تالش کرده است برای 
کمک به ســازمان ها و تیم های معماری، مدل تعاملی روش مدیریت 
پروژه P3.express را که روشــی جدیــد و کمینه در مدیریت پروژه 

است با چرخه توسعه معماری چارچوب توگف )ADM( ارائه نماید. 
مدل ارائه شده در این مقاله از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

شروع پروژه 	
اجرای پروژه 	
پایان پروژه 	

پس از پایان پروژه 	
تالش شده اســت این مراحل، پوشــش دهنده مراحل ADM بوده، 
فعالیت های موازی ترکیب شده و ارتباط مراحل و گروه های فرایندی 

از طریق مدل سازی تا حد امکان گویا باشد.
امید است این تالش گامی باشد هر چند کوچک در افزایش موفقیت 

پروژه های معماری سازمانی.
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یادداشت سردبیر- تاریخ شفاهی ارتباطات )بخش پایانی( 
روایت شاهد عینی عامل: مهندس نصراهلل جهانگرد*

از بیش از 37 سال** حضور راهبردی با اراده ای معطوف به تغییر بهبود طلب
در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران
)مرداد ماه 1379 – مهرماه 1379(

مقدمه
 تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران که جلد اول آن به روایت وزرای منصوب 
پس از انقالب، اختصاص یافته است، منتشر و توزیع شد1. این فعالیت در 
قالب طرحی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به ثمر رسیده است. 
در مقدمه آن ثبت تاریخ شــفاهی، تالشی برای تبدیل دانش ضمنی به 
دانش صریح شــمرده شده اســت. در این طرح 45 نفر از پیشکسوتان و 
مدیران پیشــین بخش ارتباطات، در 204 جلسه و 294 ساعت، مقابل 
دوربین تاریخ شــفاهی قرار گرفته اند. حاصل این مستندسازی، تعدادی 
مســتند تلویزیونی و چند مجلد کتاب توصیف شده است که امیدواریم 

*عضو برجسته انجمن انفورماتیک ایران
** از 1363 تا کنون

1- معرفی این کتاب را در بخش معرفی کتاب شماره 254 گزارش کامپیوتر می توانید بخوانید.

همه به تدریج منتشر و در اختیار همگان قرار گیرد. 
به جهت روایت شاهدان عینی - البته با همه ایرادات ناگزیر تاریخ های 
شفاهی – این مجموعه خواندنی است. در این میان غیر از فعالیت های 
عیان و غیرقابل اغماض، بعضا، روایت های متناقض، اغراق گونه یا کتمان 
شــده و در مواردی کم یا زیادانگارانه ِکار خود یا دیگری، قابل مشاهده 

است. اما همین ویژگی به آن ارزش جامعه شناحتی هم می بخشد. 
در ایــن مجموعه روایت صادقانه و منصفانه مهندس نصراهلل جهانگرد 
از دوران کوتاه سه ماهه تصدی دولتی خود با تکیه بر حافظه منضبط 
و اقدامات برنامه ای ایشــان طی ســالیان، تبدیل به بیان بخش قابل 
مالحظه ای از تاریخ فناوری اطالعات و ارتباطات ایران شــده است. به 
همین دلیل با اخذ اجازه از ایشــان به شکل پی آیند طی پنج شماره 
در صفحاتی مســتقل، به تدریج، تمامی آن را بــه ویژه جهت اطالع 

یادداشت سردبیر  
 در بازنشــر کتــاب تاریــخ شــفاهی ارتباطــات، ویرایش هــای معمــول گــزارش کامپیوتــر اعمــال نگردیــده و مطالــب عینــاً از کتــاب نقل شــده اســت. 
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خوانندگان جوان خود باز نشــر خواهیم کرد که شما را به خواندن آن 
دعوت می کنیم.

برای باز نشــر این مصاحبه، ســاختار پنج بخشــی زیر برای نشر 55 
صفحه این مصاحبه طی پنج شــماره متوالی در نظر گرفته شده است 

که عناوین فرعی هر بخش انتخاب ماست که امیدواریم بپسندید:
بخش یکم: از مدرســه عالی برنامه    ریزی و کاربــرد کامپیوتر تا مرکز 
تحقیقات مخابرات ایران ) صفحات 119-107( که در شــماره 254 

گزارش کامپیوتر خواندید.
 بخش دوم: رقمی)دیجیتالی( شدن مخابرات کشور  )صفحات 130-

119( که  در255 شماره  گزارش کامپیوتر خواندید. 
بخش ســوم: از انتخابــات الکترونیکی تا اســتحاله مرکز تحقیقات 

مخابرات ایران )صفحات 140-130( که در این شماره می خوانید.
بخش چهارم: طرح تکفا )از طراحی تا پیاده ســازی( )صفحات  149-

.)140
بخش پنجم: شکل گیری دولت الکترونیکی در ایران )صفحات 162-

 .)149
)سّیدابراهیم ابطحی(

***

بخش پنجم
ما در برنامه 20 ساله كشــور كه شما هم به آن اشاره داشتید، 

قرار بود در حوزه IT به كجا برسیم؟
ما در برنامه 20 ســاله، ادبیاتی خلق کردیم که کشور رتبه 1 منطقه 
شــود و رسیدن به این سطح دور از انتظار نیست. یعنی به نظرم، اگر  
ســازمان برنامه همان انســجامی را که ما در دور اول داشــتیم به ما 
اعطا کند، یعنی وحدت فرماندهی وجود داشــت و تقسیم منابع تحت 
کنترل بــود، با همین برنامه، خیلی راحت می توانیم تا ســال آینده، 
اهداف برنامه 20 ســاله را جمع کنیم و به آن برسیم. البته تعمیق آن 
وابســته به آن است که دولتی منعطف و چابک بشویم و این دیگر به 
سیاســت ها و راهبردهای اداری اجرایی کشــور برمی گردد، اما از نظر 
پلت فرم هارد و سافت دستیابی به این سطح سخت نیست. این را هم 
به شما بگویم ما در خاورمیانه به جهت مقایسه شرایط خاصی داریم. 
چون ما با 14، 15 کشور خاورمیانه مقایسه می شویم، ترجیح می دهیم 
که این مقایسه کشــورهای حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه را هم در 
بگیرد. چون بیشتر این کشورها، در اندازه ای نیستند که با ما مقایسه 
شــوند و بیشتر یک دولت شهر هســتند. مثاًل وقتی کشورهایی مثل 
بحرین، قطر، امــارات و کویت می گویند آموزش و پرورش را مکانیزه 
کردیم، کل آمــوزش و پرورش آن ها به اندازة یــک ناحیه آموزش و 
پرورش ماست، یعنی درست مثل آن که یک شرکت در تهران مکانیزه 
شــود. این خیلی فرق می کند تا آن که کشوری مثل ما را با این ابعاد 
بخواهیــد هماهنگ کنید. مثاًل این روزها خیلی مطرح می شــود که 
اِســتونی مدرن ترین کشور روی زمین است در حالی که استونی تنها 

یک میلیون و دویســت هزار نفر جمعیت دارد و برای مثال اگر درصد 
موالید آن ها یک و نیم درصد باشــد، ســاالنه حــدود 15 هزار نفر به 
جمعیت آن اضافه می شــود. به خاطر همین، تعداد کل مدرســه ها، 
داروخانه ها، معبدها، کلیساها، مسجدها، خیابان ها و ساختمان های در 
آنجا به راحتی قابل شــمردن است و همه چیز در آنجا به راحتی قابل 
شمردن اســت و همه چیز در آنجا مثل یک کمپانی می چرخد. ما از 
آنجا بازدید کردیم. به غیر از آن که همه چیزشان به صورت صد در صد 
روی پلت فرم های آمریکایی است، از لحاظ اجرا هم آکواریوم آن طرف 
هستند. به همین خاطر، کشورهای این چنینی نباید مالک قیاس ما 
قرار گیرند. در منطقۀ خود ما، کشورهایی که به لحاظ اندازه و میزان 
توسعه قابل قیاس با ما هستند، کشورهایی مثل ترکیه و مصر هستند 

و یا از نظر برخی برنامه ها، می توان عربستان را هم در نظر گرفت. 

در دهــه 60 قبل از آن كه وزارتخانه وارد بحث اینترنت شــود، 
اینترنــت از طریق ســازمان پژوهش ها و مركــز فیزیک نظری 
وارد كشور شــده و به خصوص در مراكز علمی و دانشگاهی در 
دسترس قرار گرفته بود. آیا آن زمان متولی مشخصی برای دیتا 

در كشور وجود نداشت؟
ما آن زمان، به طور خاص در مورد اینترنت مقررات خاصی نداشــتیم. 
البته، سایر کشــورها هم تجربه های زیادی نداشتند و شاید ما چهار، 
پنج سال با توســعه این کار در دنیا فاصله داشتیم و محتوای زیادی 
هم در این زمینه نبود. اولین تجربه، هم به این شــکل بود که فیزیک 
نظری رفت و از شــبکه علمی اروپا، اشتراکی گرفت، یعنی از یکی از 
موسســه های اروپا اکانتی گرفت و در ایــران با کمک خطوط انتقال، 
ارتبــاط برقرار کردند که برای آن زمان خوب بود و فکر می کنم روی 
مودم های 256 کیلو بیت کار را شــروع کردند و شــاید هم ســرعت 
کمتری داشت اما من یادم نیست. سازمان پژوهش ها، از ابتدا نگاهش 
ایجاد »نت ورک« برای دانشــگاه ها بود. فکر کنم آن موقع، آقای دکتر 
معتمدی آنجا بود و آقای دکتر معین هم وزیر علوم بود. من هم آنجا 
دعوت شده بودم و عضو شــورای فناوری اطالعات وزارت علوم بودم. 
این بحث، در آنجا تازه آغاز شده بود و ما هم کمک می کردیم که این 
کار راه بیفتد. مجموعه فیزیک نظری، ســریع تر ســرویس اینترنت را 
آورد چون به صورت یک »نود« از یک شبکه عمل می کرد اما سازمان 
پژوهش ها طراحی شــبکه کرد و یک پیکربندی را بین دانشــگاه ها و 
خودش دنبال می کرد. آن موقع، مخابرات، شــروع به ارائۀ ســرویس 
اینترنت با ایجاد اکانت و اشــتراک بــا مراکز ارائه خدمات در خارج از 
کشور کرده بود. یعنی خودش، هنوز مسلط نبود و به صورت »گیت وی« 
عمل نمی کرد که دیتایی بیاورد بلکه اکانتی از ســرویس ارائه خدمات 
در نیویورک بود و کارهایی را شروع کردند. این گام ها، اولین گام های 
لرزانی بود که در راســتای استفاده از اینترنت در کشور برداشته شد، 
منتها مفهوم دیتا و مدل دیتا از سال ها قبل وجود داشت، چون به هر 
حال، ارتباط از راه دور با کامپیوتر وجود داشت، همان گونه که قبل از 
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 PC .انقالب »مین فریم« وجود داشــت و بعد از انقالب هم همین طور
هم زودتر از اینترنت به بازار دنیا آمده بود و ما هم پنج، شــش ســال 
بود که در کشورمان ساخته بودیم. البته در تیراژ خیلی زیاد در کشور 
ســاخته نشد اما دانش ساخت آن را داشــتیم و واردات هم در کشور 
انجام می شــد. فکر می کنم، آن موقع، شرکت »کمودور«، کامپیوتری 
 PC تولید کرد که برای گیم بود. اما برندش خیلی گرفت و رفت و یک
زد و به بازار ارائه داد. ما از بازار برای دانشگاه، کمودور خریده بودیم و 
 PC در آنجا می گفتند که اینها برای گیم است. ما گفتیم نه، این نسخۀ
آن است که شرکت داده پردازی آن موقع وارد کرده بود. آن موقع هم 
بحث ارز دولتی و غیردولتی بود و برای دانشگاه ها ارزان تر درمی آمد و 
به دانشگاه، سهمیه ای داده شد که کالس های آموزشی شان را در این 

زمینه تقویت کنند. 

بخش خصوصی از چه زمان وارد این حوزه شد؟
تا دهه 80 موضوع سرویس های اینترنتی بیرون از دولت معنای تجاری 
خیلی بازی نداشت و شرکت های ما هم اکثرا مخابراتی و الکترونیکی 
بودند. از ســال 76 به بعد، به تدریج، موضوع IT مســئله روز شد و ما 
اولین مصوبه مربوط به اجازه کسب و کار به بخش غیردولتی را حدود 
سال 79، 78 برای سرویس های ISP، براساس آیین نامه مصوبه شورای 
عالی انقــالب فرهنگی، تصویب کردیم که مصوبــه خیلی خوبی هم 
هست و روی آن هم خیلی کار شد و ضوابط و مقررات خیلی سنگینی 
پیاده شــد که به نظر من آغاز خوبی بود. هم زمان با آن آیین نامه، به 
شــرکت های خصوصی مجوز داده شد که به صورت ISP در بازار ایران 

فعالیت کنند که این شروع کار بود. 

عملکرد این شركت ها در مقایســه با تجربه های جهانی، چطور 
بود؟

ببینیــد در ایران به محض آن که حوزه ای کمی گل می کند، دســت 
زیاد می شــود و اگر رگوالتور یا مسئول آن بازار مسلط نباشد، اوضاع 
به هم می ریزد. آنجا هم همین طور شــد، یعنی ما آن موقع رگوالتوری 
نداشــتیم و تعداد خیلی زیادی، شــاید بیش از هزار شرکت ISP در 
ایران درســت شــد. بعد از آن هم، آیین نامه های دیگری تهیه شد و 
شــرکت های مختلف دیگری با عناوین مختلف درست کردند که در 
نتیجه، مجموعه عظیمی شــد. ما در ســال 92 کــه دوباره به دولت 
برگشتیم، متوجه شدیم که نزدیک به هزار تا از این شرکت ها در بازار 
هستند و بازار را به هم ریخته اند. تقریباً در هیچ جای دنیا این شکلی 
نیســت، مثاًل در اکثر جاهای دنیا، تامین کنندگان سرویس اینترنتی 
تعداد معدودی هســتند. البته دفتر فروش زیاد است اما شرکت هایی 
که سهمیۀ لینک می دهند، محدود هستند. با توجه به چنین وضعیتی، 
فکر می کنم رگوالتوری در سال 94 مقرراتی گذاشت و کمک کردیم 
تا آن ها با همدیگر تجمیع شــدند و فکر کنم آن همه حدود 16، 17 
شرکت شدند که از بین آن ها االن حدود هفت، هشت تا فعال هستند 

که شرکت هایی مثل آسیاتک و شاتل از جمله آن ها هستند. 

مشکالتی كه شركت های خصوصی در این زمینه داشته اند، مثل 
همین افزایش بی شمار تعداد شركت های ارائه دهنده در این بخش 
و یا مشــکالت شركت های FCP، آیا به خاطر عدم كاركرد صحیح 

رگوالتوری در بخش ارتباطات بود یا دالیل دیگری هم داشت؟
خصوصی سازی در ایران به صورت منطقی جلو نرفته، یعنی در فضای 
شفاف سالمی جلو نرفته است و در یک فضای آلودة سیاسی این اتفاق 
افتاده است. به همین خاطر، شما می بینید که خصولتی ها وارد بخش 
ارتباطات و مخابرات می شــوند. البته در همه جای دنیا، این اتفاق کم 
و بیش می افتد اما در اینجا خیلی پررنگ تر اتفاق افتاد. مثاًل شما نگاه 
کنید مخابرات را ســالم صلواتی بخشیدند و رفت. البته در آن زمان با 
توجه به ســاختار اداری سیاسی ایران تصمیم گرفته شد که مخابرات 
را به مدیریت دیگری بدهند. اشکال ندارد ولی روشی که آن را واگذار 
کردند، روش شــفافی نبوده و همیشــه مورد اعتراض ما بوده است و 
به عنوان یک کار غلط انجام شده است. در مرحلۀ خصوصی سازی هم 
به طور معقول، تقســیم کار نشــد و اتفاقا در مقطع خصوصی سازی از 
ســال 88 تا سال 92 مخابرات از بی نظمی های موجود زیان هم دیده 
اســت چون اصال توجهی به دیتا نداشــتند و فقط به سمت صوت و 
موبایل رفتند. ما که در ســال 92 آمدیم، دیدیم که شــرکت در حال 
زیان اســت و دیگر نمی تواند از صوت درآمد کســب کند. وقتی همه 
مردم مکالمات شان را روی IP انجام می دهند، دیگر کسی نمی آید پول 
پالس بدهد. در هر صورت پنج، شش سال هم آن ها از سرمایه گذاری 
در بخش تکنولوژی ثابت، برای آن که بتواند ســرویس های دیتا بدهد، 
غفلت کرده بودند و هنوز هم از این غفلت تاریخی رنج می برند، یعنی 
امروز که ســال 98 اســت و خدمت شما نشســتیم و حدود ده سال 
از خصوصی ســازی می گذرد، مخابرات ثابت، فاقد توان پرش در ارائه 
خدمات نوین در بازار اســت و با آن که مدیرانش تالش می کنند، مثال 
سرویس فیبر دم درب منازل بدهند، اما این عقب افتادگی باعث شده 
که رقبای دیگر ســهم بیشــتری از بازار را ببرند. چون این طور شده، 
بنابراین تعارضشــان با هم بیشتر شــده است، یعنی مثاًل یک شرکت 
بخش خصوصی وقتی می خواهد جایی توســعه بدهد و از آن ها لینک 
یــا ارتباط می خواهد، به او نمی دهند و می گویند که پر اســت. البته 
شــاید واقعا پر باشــد اما آن ها پیش بینی الزم را نکردند که ظرفیت 
ایجاد کنند. از طرف دیگر مخابرات به عنوان یک شــرکت، فارغ از این 
تصمیمات سیاسی، حق دارد خودش هم دیتا بفروشد و در این حوزه 
درآمد داشته باشد. ما نمی توانیم به او بگوییم تو در بازار دیتا نفروش. 
اصال ماهیت آن به عنوان یک شــرکت خصوصی همین است، ولی این 
بی توجهی و بی دقتی آن ها را ضعیف کرده بود و هنوز هم متاســفانه 
رنج می برند و ما هم تالش کردیم تصحیح کنیم، بداخالقی شد. شاید 
ما نتوانستیم خوب تفهیم کنیم که این مخابرات، مثل باغی است که 
باید خرجش کنی تا بتوانی از آن سود ببری. این نمی شود که شما در 
سال 92 تا 105 درصد ســود ببرید. 105 درصد سود از نظر ریاضی 
اشــکال دارد. یعنی این که صد درصد سود را بردند، استهالک را کم 
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کردند و برداشــتند بردند، اموال را فروختند و نقد کردند و از ترازنامه 
بیرون بردند و همین طور جارو کردند. در واقع شــما باید در اینجا 30 
درصد هزینه را نگه دارید تا بتوان تجهیزات جدید خرید و درآمد آنجا 
را بیشــتر کرد و ســود آن راهم برد. اما پنج، شش سال است این کار 
انجام نشــده و دارد زمین می خورد. پیشنهاد ما این است که بیایید با 
هم تفاهم کنیم و یکی دو ســال ســهم سودمان را کم کنیم. من هم 
نماینده دولت در هیئت مدیره هســتم و دولت هم دســتش از شما 
خالی تر است اما دولت را راضی می کنیم که او هم سود کمتری ببرد. 
این یکی، دو ســال را اگر خرج شــرکت کنیم و احیاء شود، بعد شما 
دوباره هر چه خواســتید ببرید. اما تحمل نکردند و اختالف کردند و 
ماجرا را جابه جا کردند. همه شــان به من محبت داشتند و حتی یک 
ســال هم دیگر به هیئت مدیره نمی رفتم و آن ها خواستار این بودند 
که بروم و دولت هم تاکید می کرد که من بروم. من گفتم این ها راه را 
اشتباه می روند. االن هم که شرکت تقریباً دو دوره جابجایی مدیریت 
داشته، به خاطر همان ضعف اصالح تکنولوژی و ضعف سرمایه گذاری 

با وضعیت بسیار بسیار نگران کننده ای مواجه است. 

به دلیل همین مشــکالت بخش ثابت است كه استفاده از دیتا در 
ایران بیشتر به ســمت تلفن همراه و گوشی های هوشمند سوق 

پیدا كرده تا بخش ثابت؟
نه، این روند که به ســمت تلفن همراه می رود، طبیعی اســت. منتها 
شــبکه موبایل هم تکیه اش روی شبکه ثابت اســت. یعنی اگر ما در 
شبکه ثابت، زیرســازی های خوبی برای انتقال نداشته باشیم، شبکۀ 
موبایل نمی تواند به تنهایی جلو برود. در دنیا هم این شــکلی اســت 
که االن شــرکت ها به مشتریان شان به صورت سبد مشترک، سرویس 
می دهند و می گویند شما در این سبد سرویس، هم بخش ثابت دارید، 
هم دیتا دارید و هم موبایل دارد و ماهیانه قیمت آن این مقدار است. 
حتی می روند با اپراتورهای تلویزیونی قرارداد می بندند و می گویند یک 
ســبد به شــما می دهم که برای مثال 25 دالر قیمت آن است و پنج 
کانال تلویزیون در آن است و به این ترتیب کل نیاز ارتباطی کاربرش را 
تأمین می کند. در ایران، هنوز سبد کردن سرویس انجام نشده و عقبیم. 
اپراتورهــای تلفن همراه، فکر می کنند که به تنهایی مسئله شــان حل 
اســت اما وقتی پیش می روند، وســط کار می بینند که فیبر الزم دارند 
و می روند از شــهرداری یا یکی دیگر می گیرند. یعنی می خواهم بگویم 
گسیختگی و نابسامانی این شکلی وجود دارد. مثاًل اداره برق مجاز است 
که کاری انجام دهند و ده تا فیبر اضافی می کشــد و به بخش دیگری 
می دهد. شــهرداری، مداخله می کنــد، راه آهن، مداخله می کند و نفت 
هم کنار لوله هایش فیبر می کشــد. بعد هیچ کدام، قادر نیستند که کل 
این بازار را تصحیح کنند. این تداخل باعث شــده که چوب الی چرخ 
همدیگر بگذاریم و منابع کشــور را بســوزانیم. برای مثال، ما در بخش 
انتقال پر ظرفیت، شش بار هزینه کردیم اما نه به کاالیی تبدیل شد که 

از آن منافعی حاصل شود و نه مردم از آن استفاده کردند. 

در جلسه های قبل اشاره كردید كه توسعۀ بخش ICT به خصوص 
در حــوزۀ دیتا در دولت نهم و دهم دچار وقفه شــد. اما وقتی با 
مســئوالن وقت آن دوره صحبت می كنیم، با استناد به اسناد و 
آمارهایــی كه از آن دوره وجود دارد، عنــوان می كنند از اهداف 
برنامه توســعه جلوتر بوده اند. آمار و اسناد هم همین را نشان 

می دهد. 
 خوشــبختانه بخش ما، بخش خیلی خیلی کمیت پذیری است، یعنی 
به خوبی می شــود عملکرد را با عدد و رقم به صورت روشن نشان داد. 
بنابراین، هر وقت، کسی ادعایی بکند، آمار و ارقام عملکردش موجود 
اســت و می توان دید در حوزه کّمی چقدر موفق بوده است. در حوزه 
تحول و سیاست های نوآورانه و توجه به تحوالت تکنولوژی، این مسئله 
که آیا شــما در زمان خودش تصمیم به موقع گرفته اید یا نگرفته اید 
اهمیت زیادی دارد. من در گفتگوها هم عرض کردم، درست زمانی که 
دنیا به ســمت دیجیتال شدن می رفت و ساختار شبکه های مخابراتی 
داشت دیجیتال می شد، ما داشتیم در کارخانه ITMC شیراز، سیستم 
آنالــوگ تولید می کردیم و تجهیــزات باقیمانده اش را از آلمان گرفته 
بودیم. جشــن هم گرفتیم که ما به حمداهلل بزرگ ترین کارخانه تولید 
ســوئیچ های آنالوگ هستیم. درســت در زمانی که پست دنیا داشت 
براساس کدگذاری و تفکیک از مبدأ جلو می رفت، ما پنج تا ساختمان 
چند هزار متری ساختیم و به عنوان بارانداز ساختمان تجزیه مبادالت 
پســت افتتاح کردیم، یعنی از همان روزی که این ساختمان ها افتتاح 
شــد، بیکار بودند. درســت در زمانی که دنیا به ســمت IP ســوئیچ 
می رفت، ما به سمت ATM می رفتیم. این نکته مهم است که شما در 
مقطــع زمانی که راهبری یک بخش را به عهده دارید، از ترند جهانی 
و تحوالت تکنولوژی مطلع باشید و تصمیمات بومی را درست بگیرید. 
یعنی ســرعت تحوالت جهانی و تغییــرات آن در تصمیم گیری های 
داخلی شما تأثیر دارد. بنده عرض می کنم که این زمان، زیر یک سال 
اســت، یعنی تحوالت جهانی از روزی که بروز می کنند که روزی که 
تأثیر اقتصادی شان را بر ما که یکی دو حلقه دورتریم، می گذارند، یک 
سال طول می کشــد. یعنی اگر حواس مان نباشد، خرج هایی می کنیم 
و راهی می رویم که اشــتباه است و خســارت ملی به وجود می آورد. 
برای مثال در بحث خصوصی ســازی به طمع این که شــرکت مادری 
که طراحی شده بود، دارای الیســنس های کامل است، آن را به یک 
شــرکت اپراتور تبدیل کرده و خصوصی اش کردیم. بعد یک شــرکت 
مادر فرعی درست کردیم و اسم آن را شرکت زیرساخت گذاشتیم و به 
دولت دادیم و شرکت مخابرات ایران را که در قانون، شرکت مادر بود، 
به یک شــرکت مخابرات تبدیل کردیــم و به بخش غیردولتی دادیم. 
دلمان هم خوش بود کــه در این راه برد کردیم. وزیر وقت و مدیران 
وقت مخابرات هم همراهی کردند و این ظلم به کشــور شد و االن هم 
با این مواجه هســتیم که مخابرات ایران دیتا ندارد. زیرساخت ایران 
وقتی به لبۀ اســتان ها می رود، مخابرات می گوید اگر صوت است که 
من خودم در حال ارائه هســتم و اگر دیتاست، اجازه دهید من خودم 
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بیاورم. بحث فنی، توجیهات را قبول نمی کند و ما باید بعد از 10، 12 
سال شروع به تصحیح اشتباهات مان کنیم. همه هم وقتی که داشتند 
این کار را می کردند، این موضوع را می دانســتند اما به طمع شخصی، 
گروهــی و جهل به این که این رفتار آثار بزرگی دارد، این کار را انجام 
دادنــد. وقتی این کار را کردیم، خســارت و زیان آن را در بخش های 
ملــی می بینیم. زمانی اعــالم کردند الیســنس ADSL ثابت را 110 
میلیارد تومان فروختند و شرکتی به نام مبین نت درست شد. من هم 
بیرون از دولت بــودم. زنگ زدم به رگوالتور وقت، چون ثبت تاریخی 
می شــود نام می برم، که آقای خسروی برای چه این الیسنس را اعالم 
کردیــد؟ گفتم برادر تو که می دانی یک ســال دیگــر این تکنولوژی 
مرده، یعنی موبایل نســل 3 در حال ارائه ارتباط دیتای سیار است و 
ADSL ثابت که دیگر مصرف ندارد. شما رگوالتور ایران هستید، بنگاه 
کــه نمی چرخانید بگویید که از این و از آن پول گرفتم. این شــرکت 
می رود و برای این کار، دویســت، سیصد میلیارد تومان مودم مربوط 
بــه آن را وارد ایران می کند که همه چینی اســت و بعد از یک مدت 
هم دیگر به درد نمی خورد. یعنی این ها همه حســاب ملی ماست. ما 
300، 400 میلیارد را سوزاندیم و گفتیم این کار را کردیم. بعد از آن 
سراغ آقای مخبر رفتم و گفتم آقای مخبر این الیسنس اشتباه است، 
سرمایه گذاری اش هم اشتباه است. گفت این مخابراتی ها به ما گفتند. 
گفتم این کار به کشور زیان می زند. گفت حاال کاری است که شده. از 
نظر خودش، لطفی هم به من کرد و گفت اگر شما ایده ای داری بیا تا 
امکاناتی در اختیارت بگذارم و برو کار انجام بده. گفتم من با این توقع 
نیامدم، فقط آمدم بگویم این مسیر، مسیر خوبی نیست. فکر می کنم 
حدود ســال 85 یا 86 بود. سال 92 که ما به دولت آمدیم، پرسیدیم 
این شــرکت مبین نت چه کار می کنــد؟ گفتند بیش از 500 میلیارد 
تومان خرج شــده اما تا حاال 400 تا برنگردانده است. بعد گفتند چه 
کار کنیم؟ ســهامش را به آقای X می فروشیم. سهام آن طرف را هم 
می خریم و به آقای Y می فروشیم. یعنی در یک سری خرید نت ورکی 
آن را محو کردنــد. البته بعدا تالش کردند کــه مبین نت وارد حوزه 
ســیار شود و سرویس های دیتای دیگر بدهد. شما در بازار کشور خبر 
دارید که مبین نت کاری کند؟ مودم ها را هم آورد به مردم داد، مودم 
جیبــی هم داد، ولی دور و بر 500، 600 میلیارد تومان یا بیشــتر از 
منابع کشــور ســوزانده شــد. تعدادی هم مثل من صفا کردند. مدیر 
بودیم، پول گرفتیم، حقوق گرفتیم، پورســانت گرفتیم، خرید کردیم، 
رفتیم، آمدیم و حســاب مان را مثبت نشان دادیم. پس درک تحوالت 
جهانی و تصمیم گیری به موقع برای منافع ملی شرط استراتژیک است 
و آن هایی که از این امر غفلت می کنند، منافع کشورشــان را از دست 
می دهند. مثال های بزرگ جهانــی هم از این غفلت ها داریم که حاال 

وقتش نیست درباره آن صحبت کنیم. 

شما در مورد شورای عالی فضای مجازی و ضرورت و اهمیت 
تشــکیل آن صحبت كردیــد و این كه به لحــاظ تصمیم گیری در 

عالی ترین سطح قرار داشــته و اعضای آن، از افراد تصمیم گیر 
در حوزه های كالن كشور هستند. با این وجود، احساس می شود 
تصمیمات این شــورا در عرصه عمل چندان تأثیرگذار نیست و 
تنها مصوباتی در آنجا تصویب می شــود كه ضمانت اجرایی هم 

ندارد. 
تشــکیل شــورای عالی فضــای مجازی، تصمیم بســیار درســت و 
اســتراتژیکی بود و به نظر من باید ده سال زودتر انجام می شد، یعنی 
وقتی که ما تکفا را داشــتیم، این شــورا در واقع شورای عالی مجازی 
کشــور بود و این ارتقایافته های آن اســت. من از این که موضوع IT و 
فضای مجازی در سطح رهبری نظام و سران نظام دستور جلسه شده، 
می گویم این اقدامی درست است. اما این که ما در عمل چه می کنیم، 
چه جور تدبیر می کنیم، چه جور عمل می کنیم و اعضاء چقدر مؤثرند، 
این ها دیگر مســائل فرع بر اصل می شــوند، منتها فرعی که اصل را 
تحت الشــعاع خودش قرار می دهد که اثربخشی آن را تهدید می کند. 
در آنجا، نگاه سیاســی بر انتخاب ها حاکم اســت. آن هایی که اعضای 
حقوقی انــد که هیــچ، اما آن هایی که اعضای غیرحقوقی و شــخصی 
هســتند، انتخاب هایی هســتند که بیش از حد سیاست زده اند. این 
انتخاب ها، بهتر از این می توانست انجام شود و معرف توان ملی باشد. 
برخی مقابل دولت می ایســتند، در حالی که مــا احتیاج داریم با هم 
همراه باشیم، نکته بعدی آن است که متاسفانه، دیر تصمیم گرفتن ما 
را با سیل بسیار عظیمی از تحوالت تکنولوژی مواجه کرده است و آثار 
آن در اقتصاد و اجتماع و اداره کشور واقعا فشار می آورد. تصمیماتی 
که گرفته می شــود و پایین می آید و به دستگاه ها می رسد، یک عده 
با آن موافق و یک عده مخالف هستند. متحول ساختن و تغییر دادن 
این بخش ها در مدت کوتاه هم امکان پذیر نیست و شما باید یک دوره 
تاریخی طی می کردیــد. ببینید وقتی امروز به یک باره می گوییم که 
فالن شبکۀ اجتماعی بد است و باید کنار گذاشته شود، نمی توان یک 
شــبه یک شبکه درست کرد و جای آن گذاشت. یک عده هم چیزی 
درســت می کنند و از دولت هم پول می گیرند و آمارهای کشــکی و 
آب کرده هم به دولت و نظام می دهند اما شــبکه اجتماعی یک بستر 
تکنیکــی و ترکیبی از اعتماد، روابط، مارکتینگ و خیلی عوامل دیگر 
اســت، وقتی ما تاخیر داریم، این تأخیر نمی تواند دفعتاً پاسخ بگیرد. 
این که شــما اثربخشی این شورا را کم حس می کنید، به خاطر فضای 
پیرامونی اتفاقاتی اســت که ســرعت آن هزار برابر بیشــتر از سرعت 
تصمیم گیری ماســت. حاال شما در نظر بگیرید با این سرعت فزاینده، 
اعضای این شورا با هم اختالف پیدا کنند، این اختالف سبب می شود 
وقت شان تلف شود. در این شورا، اعضای حقیقی مقابل رئیس جمهور 
و مقابل دســتگاه می ایستند، در حالی که الزم نیست ما شمشیر روی 
هم بکشــیم. خیلی راه حل های فنی وجود دارد که می توان با پختگی، 
عقالنیت و همدلی روی آن ها اجماع کرد. من احساســم آن است که 
در ســطح شــورا بعضی از اعضای حقیقی خودشــان را رقیب رئیس 
جمهور وقت می بینند. در حالی که ما باید بپذیریم، فارغ از آن که چه 
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کسی رئیس جمهور اســت، وقتی ما را در ساختار نهادی استراتژیک 
کشــور منصوب می کنند، صندلی ما ایجــاب می کند که ما همراهی 
کنیم تا بتوان تحوالت درســتی را در کشــور ســاماندهی کرد. سایه 
مسائل امنیتی سیاسی بر شورای عالی مانع توجه جنبه های توسعه ای 
و بهره مندی از مزایا و آماده شــدن در حوزه تکنولوژی اســت. یعنی 
اگر ما شش ســال پیش حواس مان جمع می شد و در موضوع وبالگ 
و شــبکه های اجتماعی کار کرده بودیم، االن میوه اش را می خوردیم. 
چــون آن موقع حواس مان نبود و دعوا می کردیم و امروز که مصیبت 
روی ســرمان خراب شــده، نمی توانیم آن را جمــع کنیم. تأخیر در 

تصمیم، زهر در توسعه است. 

بحث دیگری كه می خواهم دربارۀ آن ســؤال كنم، شــبکه ملی 
اطالعات اســت. این موضوع از چه زمانی در كشور مطرح شد و 

روند آن به چه شکل بود؟
در ماهیت این موضوع می شــود گفت از روز ازل که شــما، شــبکه 
مخابراتی دارید، پس چیزی به نام شــبکه ملی ارتباطات دارید، یعنی 
از روزی که توی این مملکت دو تا سیم کشیده شده تا بعد به سوئیچ 
و شــبکه تبدیل شــده، مثل هر سرزمینی، شــما در قالب جغرافیای 
ســرزمین خود، مجموعه ای از امکانات دارید که به هم متصل است و 
اجازه می دهد که با هم صحبت کنید و دیتا مبادله کنید، این شــبکه 
ملی آن کشــور است. اما بحث اینجاســت که این شبکه چقدر قادر 
اســت خدماتی که انجام می دهد، با تکیه بر منابع خودش باشد و در 
پایداری و بقایش استقالل داشته باشد. وقتی که فقط صدا بود، تقریباً 
می شــود گفت صد در صد. چون هم ســوئیچ و هم انتقال در داخل 
بود. اگــر روزی اختاللی پیش می آمد که ارتباطات بین الملل ما قطع 
می شد، ارتباطات داخل سرزمین وصل بود و همه هم کارشان را انجام 
می دادند و فقط در ارتباط با بیرون از کشور مشکل داشتیم. ما دو بار 
در چنین تهدیدی قرار گرفتیم. یک بار که منافقان، لعنت اهلل علیهم، 
یک کامیون پر از مواد منفجره را در کنار ســاختمان LCT در میدان 
امــام خمینی )ره( منفجر کردند که کنــار خطوط اصلی انتقال کابل 
ارتباطــات بین الملل مان بود و ارتباطات بین الملل مان را خواباندند که 
البتــه بالفاصله با کمک بچه های وقــت فنی آن روز، تعدادی خطوط 
بین المللی از یک سری مسیرهای خیلی قدیمی وصل شد که بتوانیم 
با دنیا ارتباط داشــته باشــیم. فکر کنم ظرف 24 یا 48 ســاعت هم 
جایگزین گذاشــتند و بعد هم ترمیم کردند. یک بار هم در جنگ بود 
که عراق شروع به زدن نقاط ارتباطی ما کرد که مهم ترین آن ایستگاه 
ماهواره ای اســدآباد بود. مرحوم حکاک، خدا رحمتش کند، آن موقع 
آنجــا بود و بالفاصله امکاناتــی از تهران برد و آنجــا را تعمیر کرد و 
درست شــد. ما در هیچ کدام از این دو واقعه مسئله داخلی نداشتیم. 
بــه تدریج که به حــوزه ارتباطات اینترنتی منتقل می شــویم، نظام 
آدرس دهی آن از حوزه ملی خارج می شــود. حوزه حکومت هر کشور 
در دنیای ارتباطات شــماره دهی و فرکانس اســت، یعنی شما وقتی 

می گویید 9821، یعنی شــماره تهران را می گیرید و این در پروتکل 
جهانی پذیرفته شــده است. هیچ آدرس دهی هم جایگزین ندارد. دوم 
فرکانسی که داخل ســرزمین است، نحوه تقسیم و بهره برداری از آن 
کامال وابســته به مکان و جغرافیا اســت. در نتیجه اعمال حاکمیتی 
دولــت با این دو تا ابزار صــورت می گیرد. در دنیای IP آدرس دهی از 
دســت دولت ها فرا رفته اســت و برای مثال دات کام، دات ارگ، دات 
نت و دات نیوز از جمله این آدرس هاســت و االن تعداد آن ها نزدیک 
700، 800 تا می شــود. این ها کمپانی هایی هستند که در دنیا به طور 
خصوصی اجازه اش را گرفته اند و عمدتاً هم در آمریکا مســتقر هستند 
و به همه جای دنیا هم فروخته اند. دولت ها هم آمده و کاری شبیه این 
کردند. مثاًل ما در ایران دات IR داریم که دو حرف اول نام ایران است. 
برای مثال وقتی شــما دات IR را وارد می کنید، آدرس دهی این سرور 
در ایران اســت، البته بیرون از ایران هم می تواند باشد ولی اختیار آن 
با کسی است که این دات IR را در دست دارد. در کشورهای مختلف، 
ترکیب هر دو آدرس، موجود است، یعنی دات کام و دات ارگ و دات 
نیوز در کنار مثاًل دات IR موجود اســت. وقتی من در کامپیوتر آدرس 
را می دهم، به اولین نقطه سروری می رود و در آنجا مشخص می شود 
که این آدرس برای کجاست و از همانجا من را الجیکالی به آن آدرس 
وصل می کند. این کار، روی همین بســتر خطــوط خودمان می رود، 
یعنی کالبد، کماکان ملی اســت. اما نحوه آدرس دهی از دســت شما 
درآمده و ترکیب شده است. دولت ها برای این کار دو تا راه حل دارند. 
این که اگر روزی اختالفی پیش آمد و سرور دات کام به روی ما بسته 
شــد، باید چه کار کنیم؟ در اینجا پیشنهاد شد که افراد یا شرکت ها، 
عالوه بر این که یک آدرس دات کام می گیرند، یک آدرس دات IR هم 
بگیرند. یک ســرور هم برای نگهــداری تمام این آدرس ها و اطالعات 
در نظر گرفته شــده اســت. دومین روش این بود که دولت رفت و با 
شرکت هایی که نظام آدرس دهی دات کام را در اختیار داشتند، توافق 
کرد که یک نسخه کپی از آن سرور در سرزمین و در اختیار مخابرات 
ما باشــد که ما این را هم گرفتیــم و داریم. پس ما این توان را داریم 
که ادرس دهی شــبکه مان را در داخل داشته باشیم که اولین اثر آن، 
اقتصادی است. یعنی مثاًل روزی 50 میلیون، صد میلیون بار تقاضای 
مــردم تا اولین نقطه ســرورها در دوبی یا هلنــد می رفت و آن مرکز 
می گفت که این آدرس در ایران اســت و دوباره به ایران برمی گشت. 
ولی االن که یک کپی از ســرور در داخل قرار دارد، دیگر اطالعات به 
آنجا رفت و برگشت ندارد و در همین داخل این اتفاق می افتد. دومین 
اثر این کار هم مدیریتی است، یعنی اگر اختالف شد و طرف خواست 
به ما ســرویس ندهد و قطع کند، ما ارتباطات داخل کشــور را داریم 
و می توانیــم از طریق دات IR ارتباطــات خود را حفظ کنیم. من کل 
داســتان را ســاده کرده و بیان کردم. ما سال 92، دیدیم که ساختار 
سلســله مراتبی ارتباطات شــبکه ما در کشــور به نحوی است که با 
کیفیت کار دیتا تناسب کافی ندارد. بنابراین به طور کلی یک طراحی 
از کف به باال انجام شــده و دگردیسی کاملی صورت گرفت. آن زمان، 
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گیت وی ها و ســوئیچ های مرکزی ما فقط در تهران بود و فکر کنم ما 
آن را به هفت نقطه تبدیل کردیم و تا یازده نقطه هم پیش بینی داریم. 
آن نقاط گیت وی بین المللی را هم که یک کپی می گرفتیم، آن را هم 
زیاد کردیم و در چهار، پنج جای کشــور تقســیم کردیم. نکته بعدی 
آن است که مســیریاب هایی که االن داریم شامل کروم، فایرفاکس و 
موزیال اســت در حالی که ما باید یک مسیریاب یا Browser داخلی 
داشــتیم تا در صورت قطع شدن این مســیریاب ها، بتوانیم همدیگر 
را پیــدا کنیم، چون هزار نفر که نیســتیم، 80 میلیون نفر هســتیم. 
یا باید یک موتور جســتجوگر داشــتیم. این ها همه در دیتای کشور 
مطرح اســت و باید بــرای آن راهی پیدا کنیم. این هــا ابزارهای پایه 
می شــوند. تکلیف ما این بوده که این ابزارهای پایه را هم برای شبکه 
ملی اطالعات بســازیم. ما ســرمایه گذاری کردیم و هم Browser و 
هم موتور جســتجو و هم شــبکه های اجتماعی بومی ساختیم. منتها 
در شــرایطی که تأخیر داشــتیم، مردم در دوره تاخیر ما رفتند و از 
ســرویس های خوب بین المللی استفاده کردند و دیگر حاضر نیستند 
که از چیز دیگری اســتفاده کنند، در نتیجه شکاف بین تکنولوژی و 
بازار ما زیاد شده است. بعضی کشورها مثل چین می بندند و می گویند 
ما اصال نمی خواهیم فالن کمپانی به کشــور ما بیاید. بنابراین مشابه 
آن را ساختند و خوب پا گرفت. بعضی کشورها هم با طرف قرار مدار 
گذاشــته اند و در قرارداد تجاری سرویس می گیرند و احاطه حقوقی و 
امنیتی آن را دارند. ما تقریباً جزء استثناهای نهادهای جهان هستیم 
که اختالف مان به حد قطع سیستم می کشد. طبیعتاً باید خودمان را 

آماده و توانمند کنیم تا بتوانیم از این سرویس استفاده کنیم. 

زمانــی كه بحث شــبکه ملــی اطالعات در زمــان دولت نهم و 
وزارت آقای دكتر ســلیمانی مطرح شد، فضای مطبوعات كشور، 
واكنش های زیادی نســبت به آن نشــان داد. شما در جریان این 

موضوع هستید؟
این طوری نبود. ما به طور طبیعی در ســال 83 کــه برنامه چهارم را 
می نوشــتیم، در بندهای مربوط به خودمــان تصریح کرده بودیم که 
مخابرات موظف به برپایی مراکز داده ملی اســت. چون قسمت خیلی 
مهمی از تحقق شبکه IT ملی، وجود قطب های داده ای برای نگهداشت 
داده در کشــور بود. ما تا سال 92 هر کاری می کردیم، دیتاهایمان به 

خارج می رفت و برمی گشت. 

حتی تا سال 92؟
بله. تالش کردند و سیاســت گذاری کردند که ســرورها داخل ایران 
بیاید. بخش هایی از ســرورها در ایران بود، ولی اکثر مســیریابی های 
ما به خارج از کشــور می رفت و برمی گشت. نکته مهم دیگر آن است 
که از ســال 85 به بعد که موضوع پیاده سازی این تکنولوژی ها مطرح 
شد، دوستانی آمدند ادبیاتی را تحت عنوان اینترنت ملی طرح کردند 
که ایجاد نگرانی کرد. این کار، باعث هجمه اجتماعی شــدید شد که 
اینترنت ملی اشــتباه است و البد می خواهند ما را از ارتباطات محروم 

کننــد و با آن مقابلــه صورت گرفت. منتها چه بــه آن اینترنت ملی 
بگوییم، چه شبکه ملی اطالعات بگوییم، اقدام اجرایی روی آن انجام 
نشــد. یعنی ما که به دولت آمدیم و به اهداف برنامه پنج ســاله نگاه 
کردیم، که در دولت قبل تصویب شــده بــود، 15 درصد آن در این 
زمینه محقق شــده بود و ما در طی دو ســال و نیم یا سه سالی که از 
برنامه باقی مانده بود، تقریباً بخش بعدی آن را تا حد زیادی توانستیم 

بپوشانیم و به اهداف برسیم. 

آیا االن می توانیم بگوییم كه براســاس اهداف برنامه توسعه، 
كار شبکه ملی اطالعات به پیش رفته است؟

از نظر تکلیف حقوقی و قانونی، شبکه ملی اطالعات ایجاد شده است. 
طبق تعریفی که در قانون برنامه پنجم و در مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی آمده، ما شبکه ملی اطالعات را به لحاظ کالبدی و مسیریابی و 
ارتباط درست کردیم و هر روز هم بهتر از قبل می شویم ان شاءاهلل. در 
بحث ســرویس های مبتی بر آن، ابزارهای آن مثل Browser، شبکه 
اجتماعی و موتور جستجو هم ساخته شده و ارائه گردیده است. این که 
مــردم آن را به کار بگیرند یا نه، دیگر مســائل کاربردی آن اســت. 
این که در شــبکه، بخش ســالمت، بخش پولی و بانکی، آموزش عالی 
و هــر جایی که بخواهد به مردم ارتباط دهــد، خودش باید محتوا را 
ارائــه دهد. به همین خاطر، االن در بعضی جاها این ســرویس محتوا 
را معادل شــبکه ملی اطالعات می گیرند و عنــوان می کنند که این 
شــبکه نقص دارد، در حالی که شــبکه ملی ارتباطاتمان برقرار است 
و مســئله ای ایجاد نمی شود. ما در شــبکه ملی اطالعات، تکلیف مان 
را انجــام دادیم. ادامــه، بلوغ و ارتقای ســرویس ها روی آن، موضوع 
جمعی اســت. یعنی همه دســتگاه ها، مردم و بنگاه ها باید با همدیگر 
 تعامــل کنند تا همواره به آن افزوده گردیده و عمیق تر و با کیفیت تر 

شود. 
پایان
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بانوان بلند آوازۀ پیش آهنگ فناوری اطالعات و ارتباطات
)قسمت اول(

سّید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif.ir :پست الکترونیکی

مقدمه 
بانو ستاره مومنی نویســنده کتاب »بانوان بلند آوازه در فناوری های 
اطالعــات و ارتباطــات«1 در ســرآغاز کتــاب نوشــته اند: »حقیقت 
انکار ناپذیــر، پیشــرفت های الکترونیکی امروز مدیون کوشــش های 
نسل های گذشته اســت. بگذارید اقرار کنیم برخالف قضاوت عموم و 
تاریخ که نام آوران و پیشــگامان و دانشمندان جهان از مردان هستند، 
در مورد فناوری های پیشرفته اطالعات و ارتباطات، نوآوری ها مدیون 
کوشــش های بانوان و دانشــمندان و نام آوران اســت. نقش زنان در 
این زمینه توصیف ناپذیر است. ســال های طوالنی است که بانوان در 
پیشــرفت های فناوری های کامپیوتر نقش آفرین هســتند و در کتاب 
»بانــوان بلند آوازه در فناوری های اطالعــات و ارتباطات« نام یکصد 

1- ستاره مومنی، بانوان بلند آوازه در فناوری های اطالعات و ارتباطات، انتشارات ستاره سپهر، 1351.

نفر از بانوان نام آور با پیشــینه درخشان و دســتاوردها و کمک های 
ارزنده آنان به فناوری های علوم کامپیوتر جمع آوری و در این مجموعه 
منتشر شده است. بدین ترتیب با مطالعه این کتاب از تالش های بانوان 
در پیشــرفت های فناوری اطالعــات و ارتباطــات قدردانی خواهیم 
کرد... مطالعه این زندگی نامه از آن جهت مهم اســت که تفاوت های 
اســتعدادهای ذهنی مردان و زنان را برای اندیشــمندان فناوری های 
نویــن اطالعــات و ارتباطات از میان برمی دارد و روشــن می ســازد 
که نقش زنان در پیشــرفت های علوم فناوری های نوین و پیشــرفته 
اطالعات و ارتباطات و به ویژه علــوم کاربردی رایانه ها تا چه اندازه با 

اهمیت است«.
 بــا اعتنا به نظــر فوق و به نیــت جبران اندکــی از تبعیض جهانی 
جنسیتی موجود، بر آن شدیم از این شماره گزارش کامپیوتر با عنوان 

 مقاله
 ري اطالعات و ارتباطات او نف آهنگپیش ةبلند آواز بانوان

 د ابراهیم ابطحیسیّ
 دانشگاه صنعتی شریف -استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر

سستت  اا ککتتررووننییککییپپ  ir@sharif.abtahi::  لل
  

  مقدمه
مومنیبانو   کتاب    ستاره  فناوريآو  ندبلبانوان  «نویسنده  در  ارتباطاتازه  و  اطالعات  کتاب    1»هاي  سرآغاز    : اند نوشته در 

قضاوت خالف ي نسل هاي گذشته است. بگذارید اقرار کنیم برهاکوششي الکترونیکی امروز مدیون ها پیشرفت ،ناپذیرحقیقت انکار «
نام  ،هاي پیشرفته اطالعات و ارتباطاتمورد فناوري ر  د  ،آوران و پیشگامان و دانشمندان جهان از مردان هستندعموم و تاریخ که 

بانوان و دانشمندان و  هاکوشش ها مدیون  نوآوري  ي طوالنی هاسال است.    ناپذیرتوصیفاست. نقش زنان در این زمینه    آوراننام ي 
بانوان در بلند آوازهکتاب «و در    آفرین هستندهاي کامپیوتر نقش ي فناوري هاپیشرفت   است که  ي اطالعات و هافناوري ر  د  بانوان 

بانوان    نام  ارتباطات» از  نفر  و    آورنام یکصد  پیشینه درخشان  به  هاکمکو    دستاوردهابا  آنان  ارزنده  کامپیوتر هافناوري ي  علوم  ي 
منتشر  جمع مجموعه  این  در  و  بدین آوري  است.  از  شده  کتاب  این  مطالعه  با  در  هاتالشترتیب  بانوان  فناوري  هاپیشرفت ي  ي 
ي استعدادهاي ذهنی مردان هاتفاوتنامه از آن جهت مهم است که  مطالعه این زندگی  ...دانی خواهیم کردارتباطات قدر  ت و عااطال

ي هاپیشرفتکه نقش زنان در    سازدمی و روشن    دارد می از میان بر   ي نوین اطالعات و ارتباطاتهافناوري و زنان را براي اندیشمندان  
 . »تا چه اندازه با اهمیت است هارایانهعلوم کاربردي  ویژهبهشرفته اطالعات و ارتباطات و پیو  ني نویهافناوري علوم 

 م از این شماره گزارش کامپیوتر با عنوان بر آن شدی  ،موجودو به نیت جبران اندکی از تبعیض جهانی جنسیتی    با اعتنا به نظر فوق 
شماره  »فاوا  آهنگپیش  ةآواز  بلند  بانوان « ده  د پیا  در  قپی  پی   البر  پی آیند  یک  بانوان  به    پی)در(مطالب  در  نقش  جهان 

جهانی در یشگام  ده بانوي پمعرفی  بپردازیم. امیدواریم در هر شماره به  فناوري اطالعات و ارتباطات    و گسترش ابداعات  گیري شکل
در پایان    شاید  بپردازیم   -محتوایی روزآمد    و  گربا ساختاري دی  اب خانم مومنیي کتهاانتخاب   استفاده از  یت وربا محو  -  حوزه فاوا

نوآور بانوي  صد  این  سیماي  خیل    عنوانبه  -در  از  آنبانوانی  بخشی  مشارکت  سهم  ناکه  یا  ناگفته  ماندهها  بتوانیم    -شنیده 
ایرانیِبانوان پر  درباره  ،در ایران  ،ایرانی را براي پژوهش در این زمینه  گرانپژوهش زرگی در به سهم  کشور کداخل و خارج    افتخار 

  ، هاپژوهشاین  راغب کنیم و شاید مفتخر به نشر تمامی یا بخشی از نتایج ،در جهان امروز دارند سازآیندهرشد و توسعه این فناوري 
   .ن ده شماره شویمپس از ای
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»بانوان بلند آوازة پیش آهنگ فاوا« در ده شــماره پیاپی در قالب یک 
پی آیند )مطالــب پی درپی( به نقش بانوان جهان در شــکل گیری و 
گســترش ابداعات فناوری اطالعات و ارتباطــات بپردازیم. امیدواریم 
در هر شــماره به معرفی ده بانوی پیشــگام جهانی در حوزه فاوا - با 
محوریت و اســتفاده از انتخاب های کتاب خانم مومنی با ســاختاری 
دیگر و محتوایی روزآمد - بپردازیم شاید در پایان در سیمای این صد 
بانوی نوآور- به عنوان بخشــی از خیل بانوانی که سهم مشارکت آن ها 
ناگفته یا ناشــنیده مانده- بتوانیم پژوهشگران ایرانی را برای پژوهش 
در این زمینه، در ایران، دربــاره بانوان پرافتخار ایرانِی داخل و خارج 
کشور که ســهم بزرگی در رشد و توســعه این فناوری آینده ساز در 
جهان امروز دارند، راغب کنیم و شاید مفتخر به نشر تمامی یا بخشی 

از نتایج این پژوهش ها، پس از این ده شماره شویم. 

 

آگوســتا آدآبایرون کینگ معروف به ایدا الولیس که دختر لرد بایرون 
 Charles( شــاعر، بود در 18 ســالگی با چارلز بابیج )Lord Byron(
Babbage(، آشنا شد. دوستی آن ها زندگی ایدا را برای همیشه عوض 
کرد. بابیج بر روی یک رایانه شبیه به ماشین حساب اولیه به نام موتور 
تفاضلی )Difference Engine( کار می کرد، چیزی که در نهایت به 
موتور تحلیلی )Analytical Engine(، جد کامپیوتر مدرن، توســعه 
یافت. در ســال 1842، ایدا توضیحی درباره این وسیله از ریاضیدان 
ایتالیایــی، لوئیجی منابرا )Luigi Menabrea(، را ترجمه کرد. از آن 
جایی که آدا این مطلب را خیلی خوب فهمید، بابیج از او خواست که 
آن را بســط دهد. چیزی که در نهایت بــه یک کار 20 هزار کلمه ای 

شــامل اولین برنامه رایانه ای، تبدیل شد. الگوریتمی که به ماشین یاد 
می دهد چطور سری هایی از اعداد برنولی را محاسبه کند.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان
در لندن متولد شد1815

با چارلز بابیج آشنا شد. کار بازنویسی فنی انگلیسی نوشته هایش را برعهده 1834
گرفت.

اختراع برنامه نویسی رایانه بر روی کارت پانچ اختراع و ابداع اوست.1843
در 36 سالگی به بیماری سرطان درگذشت.1852

1979 ADA وزارت دفاع امریکا برای یادبود او نخستین زبان برنامه رایانه را به نام او
نامگذاری کرد.

نخستین گونه زبان آدا به بازار بین المللی عرضه و در سال 1987 استاندارد ایزو 1983
را دریافت کرد. گونه شیءگرای آن ada95 در 1995 استاندارد ایزو گرفت.

                           

جین کلر آدامز یک دانشمند رایانه ای آمریکایی بود. او ابتدا برنامه نویس 
بود که بعدها تحلیل گر سامانه های اطالعاتی رایانه ای شد. وی رئیس 
کمیتــه اســتاندارد ANSI X3J3 Fortran بود که »پیشــنهاد بحث 
برانگیــز Fortran 8X را تهیه کرد«. شــهرت او در تهیه راهنماهای 
پرفروش و پرطرفدار اســتفاده یا کاربری ســامانه های رایانه ای بود. از 
پرفروش ترین آن ها راهنمای کاربری Cyber 205 بود. وی در ســال 
1943 با مدرک کارشناســی اقتصاد از دانشــگاه میشیگان و در سال 
1979 در رشــته مهندســی برق و ارتباطات از دانشگاه کلرادو دانش 
آموخته شده بود و در دانشگاه هاروارد پژوهشگر بود. فاصله 36 ساله 
دو مدرک دانشگاهی او از میل همیشگی او به آموختن خبر می دهد.
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گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

در یوتیکای ایالت نیویورک متولد شد1921

کارشناسی مهندسی برق را از دانشگاه میشیگان گرفت.1943

به عنوان تحلیل گر سامانه ها در نیروی هوایی امریکا مشغول کار بود.1946

در برنامه های پژوهشی دانشگاه هاروارد شرکت داشت.1949

کارشناسی ارشد مهندسی برق و ارتباطات را از دانشگاه کلورادو گرفت. 1979

 هماهنگ کننده پروژه Cyber 205 شد و بعدها مدیر کمیته استانداردهای 1984
بین المللی زبان های برنامه نویسی TC97/SC5 شد.

کتاب های پرفروش راهنما و کتابنامه های مرجع او شهره گردید.1992

                      

اولین بانوی برنده جایزه یک میلیون دالری ای. سی. ام تورینگ در سال 
2006 که ساالنه از ســوی انجمن ماشین های رایانشی، به اشخاصی 
که سهم بسزایی در زمینه کامپیوتر دارند، اعطا می شود. از این جایزه 
به عنوان جایزه نوبل در رشــته رایانه یاد می شود. این جایزه به افتخار 

آلن تورینگ پدر علوم رایانه و هوش مصنوعی نام گذاری شده است.
فرانســس ای.آلن از پیش آهنگان علوم رایانه در رشــته »مطلوبیت و 
بهینه ســازی مترجم ها و همگردان های رایانه ای«،کارشــناس ارشد 
کدگذاری بهینه، موازی کاری، همگردان ها، هوشمند ســازی زبان های 

برنامه سازی و کدگذاری های ایمن سازی.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

 در نیویورک متولد شد.1932

کارشناسی ریاضی خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرد.1954

کارشناسی ارشد ریاضی خود را از دانشگاه میشیگان گرفت.1957

در شرکت آی.بی.ام مشغول به کار شد و 45 سال در این شرکت ماند.1958

نخستین گزارش پژوهشی خود در زمینه »بهینه سازی برنامه های رایانه ای« را 1966
منتشر کرد.

گزارش خود در زمینه » تجزیه و تحلیل فرآیند کنترل « بر پایه مطلوبیت 1970
برنامه های رایانه ای را منتشر کرد.

مبحث بهینه سازی همگردان ها را مطرح نمود.1976

طرح PTRAN را برای اجرای موازی برنامه های فرترن را ارائه نمود.1979

به عنوان نخستین بانو، جایزه تورینگ را دریافت کرد.2006

دکترای افتخاری از آی.بی.ام گرفت.2007

دکترای افتخاری از دانشگاه مک گیل کانادا دریافت کرد.2009

کی مک نولتی ماکلی یکی از شش برنامه نویس اصلی انیاک، نخستین 
رایانــه رقمی الکترونیکــی برای اهداف عمومی بود. همســر او، جان 
ماکلــی )ازدواج 1980–1948( بــود و با هم بــر روی این پروژه کار 
می کردند. او از مخترعین انیاک در سال 1946 و مبدع روش آموزش 
برنامه نویسی آن محسوب می شود. این ابزار محاسباتی، برای استفاده 
در امور تســلیحات ارتش تهیه شــد. از او به عنوان یکی از نخستین 
بانوانی که در رشته ریاضیات تحصیل کردند هم یاد می شود. حرفه ای 
که پیش از آن به مردان تعلق داشــت و بــه این ترتیب الگویی برای 

زنان امریکایی شد.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

در شهر دانیگول ایرلند متولد شد.1921

هنگام کار بر روی پروژه های تجزیه و تحلیل هواشناسی، دستگاهی برای 1930
محاسبات هواشناسی اختراع کرد.

از کالج Chestnut Hill دانش آموخته شد. او سومین بانویی بود که 1942
ریاضی می خواند.

1943

در دانشکده Moore ثبت نام کرد و سپس برای ادامه تحصیل عازم 
دانشگاه پنسیلوانیا شد. پس از پایان تحصیالت کار خود را در گروه 75 
نفری بانوان ارتش امریکا آغاز کرد. او محاسبه گر منحنی پرتاب، زمان و 
مسافت برای تسلیحات ارتش در جنگ دوم جهانی بود. او همزمان در 

دانشکده مهندسی دانشگاه پنسیلوانیا هم کار می کرد.
-1946
1943

آناتولی و اکرت و ماکلی دانشمندان مخترع رایانه انیاک بودند. این رایانه 
30 تن وزن داشت و به سه اطاق برای نصب و راه اندازی نیاز داشت. 

1949

 UNIVAC1 و BINAC اکرت و ماکلی بعدا در شرکتی که برپا کردند رایانه
را به عنوان نخستین رایانه جهان ساختند که در سرشماری آمریکا استفاده 
شد و بعدا این دو، اسپری کورپوریشن یکی از بزرگترین شرکت های تولید 

رایانه را بر پا کردند.

مورهارکول بالتر اســتاد علــوم کامپیوتر در دانشــگاه کارنگی ملون 
اســت. وی بــه دلیــل کار در تئــوری صف بنــدی، برنامه ریــزی و 
تخصیص منابع، توازن بار، مدیریــت توان مرکز داده و بارهای کاری 
 ســنگین شناخته شده است. او کارشناس ســامانه های چند کارگزار 

است.
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گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

در اورشلیم متولد شد.1965

کارشناسی علوم رایانه و ریاضیات را از دانشگاه Waltham ماساچوست 1988 - 1984
دریافت کرد.

دکترای علوم رایانه را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد.1996 - 1990

دوره فوق دکتری را در موسسه فناوری ماساچوست MIT گذراند.1999 - 1996

دانشیار علوم رایانه در دانشگاه کارنگی ملون CMU شد.2004 - 1999

در دوره کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل مدل های اجرایی را تدریس کرد.12011 -1999

 - 2008
در دانشگاه کارنگی ملون استاد شد.2004

 - 2012
2004

مدرس دروس احتماالت و شبکه های رایانه ای از جمله سامانه های رایانه ای 
چند کارگزار )Multi- Server Systems( شد.

کارول آن. بارتز  وی رئیس و مدیر عامل اجرایی پیشین یاهو! و رئیس 
و مدیر عامل اجرایی در شــرکت طراحی معماری و مهندسی نرم افزار 

اتودسک بود.
گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان
در شهر وینونا در ایالت مینه سوتا متولد شد.1948
درجه مهندسی رایانه از دانشگاه ویسکانسین دریافت کرد.1971

در شرکت 3M کار می کرد و در همین سال ها در شرکت دیجیتال اکویپمنت و سان 1976
مایکروسیستمز استخدام شد. 

مدیر عامل شرکت اتودسک شد و تا 2009 در این سمت ماند. 1992

دکتری افتخاری از موسسه فنی نیوجرسی و سپس دکتری افتخاری از موسسه پلی 2002
تکنیک ورچستر دریافت کرد.

از مدیر عاملی اتودسک کناره گرفت. او عضو هیئت مدیره شرکت های اینتل و 2006
سیسکو و بی سیستمز بود.

به ریاست هیئت مدیره یاهو انتخاب شد.2009
از مدیریت یاهو کناره گرفت.2011

لنــور بلوم وی یک دانشــمند رایانه و ریاضیدان آمریکایی اســت که 
در نظریه هــای محاســبات اعداد واقعــی، رمزنــگاری و تولید اعداد 
شبه تصادفی مشارکت های پیشگامانه ای داشته است. او تا سال 2019 

استاد برجسته علوم رایانه در دانشگاه کارنگی ملون بود و سپس استاد 
دانشگاه کالیفرنیا  در برکلی شد.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان
رخداد زیستی و دستاوردهازمان

در نیویورک متولد و در 16 سالگی دبیرستان را به پایان رساند.1942

1959
در رشته ریاضیات و معماری در دانشگاه فنی کارنیگی در پیتزبورگ ثبت نام و 
برای سال دوم دانشگاه به کالج سیمونز در ایالت بوستون رفت و از آنجا دانش 

آموخته شد. 
دکترای ریاضیات از موسسه فناوری ماساچوست MIT دریافت کرد.1968
فوق دکتری را در دانشگاه برکلی گذراند.1972
نخستین بانوی عضو انجمن ریاضی زنان بود. در کالج میلز استخدام شد.1973

ریاست دانشکده علوم رایانه و ریاضی کالج  میلز را پذیرفت و 13 سال در این 1979
سمت ماند.

به عنوان پژوهشگر تا سال 1989 در موسسه بین المللی علوم رایانه کار می کرد.1980
برنده جایزه  NSF CAREER شد.1983
مشاور شرکت آی.بی.ام شد.1987
در موسسه پژوهشی علوم ریاضی قائم مقام مدیر عامل شد1992
به  دانشگاه کارنگی ملون منتقل شد.1999

                           

آنیتا بورگ دانشمند علوم رایانه اهل آمریکا بود. او بنیان گذار موسسه 
زنان و فناوری آنیتا بورگ و جشنواره گریس هاپر زنان در رایانه است. 
او در شــیکاگو، ایلینوی متولد شد و  اولین شغل برنامه نویسی خود را 

در سال 1969 به دست آورد.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان
رخداد زیستی و دستاوردهازمان

17 ژانویه در شیکاگو متولد شد1949
نخستین شغل برنامه نویسی رایانه در یک شرکت بیمه به او واگذار شد. 1969
از دانشگاه نیویورک درجه دکتری علوم رایانه گرفت. پایان نامه او در مورد 1981

بهره وری در همگام سازی سیستم عامل ها بود.
چهار سال بر روی پروژه سیستم عامل یونیکس با قابلیت تحمل خطا  در 1985

شرکت .Auragen System Co  کار کرد.
در آزمایشگاهی پژوهشی در شرکت دیجیتال استخدام و 12 سال در این 1986

شرکت کار و طی این مدت روش نشانی یابی در حافظه رایانه را طراحی کرد.
در کنفرانس صنعت در ایاالت متحده امریکا به تعداد اندک زنان در رشته علوم 1987

رایانه پی برد و برای تشویق آن ها به فراگیری علوم رایانه انجمن های علمی برای 
زنان در این حوزه را تاسیس کرد.

موسسه فناوری برای زنان  و سپس موسسه فناوری Borg  را پایه گذاری 1994
نمود.

پس از ترک شرکت دیجیتال به عنوان رییس امور فناوری در شرکت زیراکس 1997
استخدام شد.

پس از دریافت جوایز متعدد نام او در میان یک صد زن پیشگام در مهندسی 1999
علوم رایانه ثبت شد.

در 3 آوریل در کالیفرنیا  در اثر بیماری سرطان درگذشت.2003
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سینتیا لین برزیل استادتمام دانشکده هنرها و علوم رسانه در مؤسسه 
فناوری ماساچوست است، او مدیر و مسئول گروه روبات های شخصی 
درآزمایشــگاه رسانه همین موسســه است. پیشــاهنگ روبات های 
اجتماعــی و رویارویی انســان با روبات و مختــرع روبات Kismet  و 

روبات های انسان نما  Humanoid Robots  است.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان

رخداد زیستی و دستاوردهازمان

15 نوامبر در البوکرکی شهری در ایالت نیومکزیکو متولد شد.1967

دریافت مدرک مهندسی برق و  علوم رایانه از دانشگاه سانتاباربارای کالیفرنیا.1989

دریافت دکترای مهندسی برق و علوم رایانه از موسسه فناوری ماساچوست MIT و 2000
مدیریت پروژه های روبات های انسان نم.ا

طراحی و ساخت روبات Kismet که این آدمواره تعامل انسان و جامعه را شرح 2001
می داد.

دکتر برزیل طراح و مخترع است و جوایز متعددی از دانشگاه ها و موسسات 2003
تحقیقاتی را به دست آورده است.

مجله تایم او را بین پنجاه مخترع برتر جهان جای داد.2008

    

امی سوزان بروکمن استاد موسسه  فناوری جورجیا وابسته به دانشکده 
رایانش تعاملی و مرکز GVU اســت. وی به دلیل تحقیقات پیشــگام در 
زمینه های جوامع لحظه ای و علوم یادگیری شهرت دارد. در سال 1999، 
TR100 MIT Technology Re-  وی به عنوان یکی از برندگان جایــزه
view  انتخاب شد که از 100 مبتکر برجسته زیر 35 سال تجلیل می کرد.

گاه شمار زیستی پیش آهنگان
رخداد زیستی و دستاوردهازمان

 در نیویورک به دنیا آمد.1965
دبیرستان را در Ivy  Preparatory در شهر نیویورک تمام کرد.1983
کارشناسی فیزیک را از دانشگاه هاروارد گرفت.1987

کارشناسی ارشد در رشته سینمای تعاملی را از دانشگاه هاروارد با پایان نامه 1991
»هوشمندسازی رسانه ویدیوی خانگی« دریافت کرد.

نرم افزار MOO-Based را برای معماران آموزشی و فراگیری و آموزش 1997
برنامه نویسی رایانه ای به کودکان و نوجوانان تهیه کرد. 

بانو برکمن در فهرست یک صد نفر از دانشمندان و نوآوران علوم رایانه انتخاب شد.1999
جایزه موسسه پژوهشی و آموزشی آمریکا را دریافت کرد.2002

رئیس آزمایشگاه جورجیا تک شد و مقاالت متعددی در زمینه »اخالق اطالعات« 2012
نوشت. 
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برگزاری سومین کنفرانس مّلی انفورماتیک ایران

ســومین کنفرانس ملّی انفورماتیک ایران در تاریخ 22 و 23 دی ماه 
1400 توسط انجمن انفورماتیک ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی 
و با هدف رشــد و توسعۀ دانش انفورماتیک، با موفقیت برگزار گردید. 
ایــن کنفرانس با توجــه به همه گیری ویــروس کووید-19 به صورت 

مجازی برگزار شد. 
تأکید کنفرانس بر جنبه های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای 
انفورماتیک بود که در قالب ســخنرانی های علمی متعّددی توســط 
استادان برجستۀ دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور ارائه شد. 
سخنران کلیدی کنفرانس، آقای دکتر حسین مباهی از شرکت گوگل 

و عنوان سخنرانی وی Sharpness Aware Minimization بود. 
عناوین دیگر سخنرانی های کنفرانس به قرار زیر بود: 

دکتر امیرعلی بنی اسدی از دانشگاه ویکتوریا 	
Using Neural Networks for RF Modulation Classification

آقای رحیم انتظاری از دانشگاه گراتس  	
Generalization and the Effect of Loss Landscape

دکتر محمدحسین رهبان از دانشگاه صنعتی شریف  	
Recent Advances in Adversarial Robustness

دکتر رضا حسینی از دانشگاه سیدنی  	
Large Scale Data Intensive Application in Amazon AWS 
Cloud

دکتر امیر دانشگر از دانشگاه صنعتی شریف  	
On Graph-Based Isoperimetric Clustering
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دکتر امیرعلی بنی اسدی
• دانشگاه ویکتوریا

دکتر امیر دانشگر
• دانشگاه صنعتی شریف

دکتر رضا حسینی فرح آبادی
• دانشگاه سیدنی

دکتر مهدی نوروزی
• بوش

دکتر حسین مباهی
• گوگل

دکتر محمدحسین رهبان
• دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امیر پی براه
KTH دانشگاه •

رحیم انتظاری
• دانشگاه صنعتی گراتس

دکتر فرهاد ارباب
• مرکز CWI و دانشگاه الیدن
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دکتر فرهاد ارباب از دانشگاه الیدن  	
Incremental Software Updates

	 KTH دکتر امیر پی براه از دانشگاه
Generalized Reinforcement Learning for Gameplay

دکتر مهدی نوروزی از مرکز هوش مصنوعی شرکت بوش  	
مباحثی در یادگیری غیرنظارتی و تحلیل معنایی ویدیو

هادی صفری از دانشگاه تهران  	
نگاهش به شــبکۀ کاربران مشــارکت کننده در کارزارهای مرتبط به 

افغانستان در توئیتر فارسی 
دکتر بهرام صادقی بی غم، ســحربدری، نازنین پادکان از دانشــگاه  	

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
حل مسئلۀ تاالر هنر با استفاده از یک الگوریتم مکاشفه ای

محمدصادق احمدی، بهنام بهرک، پویا شــریعت پناهی از دانشگاه  	
صنعتی شریف 

دســته بندی آدرس های بیت کوین براســاس ویژگی های مستخرج از 
تراکنش ها

محمدمهدی عمادی کوچک، فرشاد صفایی از دانشگاه آزاد اسالمی  	
واحد علوم تحقیقات

ارزیابی آســیب پذیری گراف های هانــوی در برابر حمالت هدفمند و 
خرابی های تصادفی

دکتر سمیرا حســن قربان، بردیا حسام، دکتر حمید سربازی آزاد از  	
پژوهشگاه دانش های بنیادی

مکانیزمــی برای بهبود همگامــی در شــبکه های کوراموتو از طریق 
بازآرایی پیوندها 

ســیدعلی قاســمی، امیرحســین محمدی، حامد فربه از دانشگاه  	
صنعتی شریف 

معماری های پسافون نویمان: بسترهای پردازشی نوین برای مدل های 
محاسباتی نوظهور 

عماد سخایی از دانشگاه اصفهان  	
کاهش مصرف انرژی در شبکه های مراقبت تصویری بیسیم با استفاده 

از محاسبات تقریبی 
مونا هاشمی از دانشگاه تهران  	

شناســایی و پیشــگیری از ســخت افزارهای جعلی با قفــل منطقِی 
مقیاس پذیر و قابل اطمینان

 از ســوی انجمن انفورماتیک ایران خانم دکتر هدیۀ ساجدی و آقایان 
دکتر اســالم ناظمی، دکتر علیرضا خلیلیان و دکتر محمد گنج تابش، 

مدیریت جلسات سخنرانی ها را بر عهده داشتند. 

میزگرد
در روز اول کنفرانــس یک میزگرد با عنــوان »تحلیل داده و اقتصاد 
دیجیتال« به مّدت یک و نیم ساعت برگزار شد. شرکت کنندگان این 

میزگرد عبارت بودند از: 
- آقای دکتــر ابراهیم اردشــیر الریجانی از گروه مالی پاســارگاد و 

پژوهشگاه دانش های بنیادی 
- آقای دکتر حمید بازارگان از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- آقای دکتر مهدی الهی از دانشگاه برگن نروژ
- آقای دکتر میثم مدنی از شرکت آرنیکا طرح 

حامیان کنفرانس 
پنج شرکت راهکار برتر، پرداخت الکترونیک سامان کیش، داده ورزی 
سداد، آسیا تک و دانیال پترو از حامیان کنفرانس بودند که زمان های 
جداگانه ای در دو روز کنفرانس برای ارائۀ آن ها در نظر گرفته شــده 

بود. 
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مهارت های نرم
راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم افزار

)قسمت هفدهم(

ترجمۀ ابراهیم نقیب زادۀ مشایخ
mashayekh@isi.org.ir :پست الکترونیکی

مقدمۀ مترجم
دو ســال پیش، آقای احسان ریحانی منش، از اعضای گرامی انجمن انفورماتیک 
ایــران، با ارســال یــک نســخه از کتــاب »مهارت های نــرم: راهنمــای زندگی 
تولیدکنندگان نرم افزار« نوشــتۀ جان ســانمز، ترجمۀ آن را به من پیشنهاد کرد. 
در تعطیالت نوروز آن ســال، فرصتی شد تا به خواندن این کتاب جالب بپردازم. 
عبارت »مهارت های نرم«، عبارتی اســت که به قابلیت های ناملموس و غیرفّنی هر 
کار اشــاره می کند. در حــوزۀ تولید نرم افزار، برخی از ایــن مهارت ها عبارتند از 
تعامل با مشتریان، همکاران و مدیران، یافتن شغل مناسب، به دست آوردن امنیت 

مالی، حفظ تناسب اندام و یافتن عشق واقعی در زندگی. 
جان سانمز، نویســندۀ کتاب، خود تولیدکنندۀ نرم افزار، مدّرس و فردی است 
که به برنامه نویسان و مهندسان نرم افزار در دستیابی به هدف هایشان در زندگی 
کمک می کند. وی همچنین بنیان گذار بزرگ ترین وب نوشــت برنامه نویسان در 
اینترنت Simpleprogrammar.com اســت. کتاب مهارت های نرم که 
در ســال 2014 انتشــار یافته، یکی از پرفروش ترین کتاب ها در رده بندی وبگاه 

آمازون بوده است. 
ترجمــۀ کتاب »مهارت هــای نرم: راهنمــای زندگی تولیدکننــدگان نرم افزار« 
به صــورت یک سلســله مقالــۀ دنبالــه دار تقدیم خواننــدگان گرامــی گزارش 
 کامپیوتــر می گــردد. کّل کتاب نیز از طــرف انجمن انفورماتیک ایران منتشــر 

گردیده است. 
مــن از خواندن این کتاب بســیار لّذت بــردم و حیفم آمد که آن را با شــما به 

اشتراک نگذارم. امیدوارم برای شما نیز جالب و آگاهی بخش باشد. 
از آقای ریحانی منش به خاطر معرفی این کتاب، صمیمانه تشکر می کنم. 

***

فصل51- اختیار معامله
مّدت ها بود که فکر می کردم بازار سهام )بورس( فقط برای خرید سهم 
است و نمی دانستم که سرمایه گذاران، کاری بیشتر از صرفاً خرید ارزان 
و فروش گران انجام می دهند. بعد متوّجه شــدم که در این مورد، تنها 
نیستم. بیشتر افرادی که با آن ها صحبت می کنم، ایدة درستی از اختیار 
معامله1 و این که چگونه ســرمایه گذاری در بازار سهام می توانند مانند 

اهرمی درآمدهای )یا زیان های( بالقّوة شما را افزایش دهد، ندارند. 
بیشــتر کسانی که در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند، به خودشان 
زحمت نمی دهند که چگونگی کار کردن اختیار معامله را درک کنند 
زیرا یا فکر می کنند که خیلی پیچیده اســت و یــا فکر می کنند که 
یادگیــری آن به زمان زیادی نیاز دارد. هر چند این درســت اســت 
که درک اختیار معامله خیلی ســاده نیســت اّما برای شــما به عنوان 
تولیدکنندة نرم افزار احتماالً خیلی ساده تر از آن چیزی خواهد بود که 

در ابتدا حدس زده می شود. 
در این فصل، می خواهم شــما را با اختیار معامله آشــنا کنم. قصد ندارم 
راهبردهای سرمایه گذاری در بازار سهام را به شما آموزش دهم، اّما تالش 
می کنم که درک کاملی از چگونگی کار آن ها به دســت آورید. اگر تاکنون 
چیزی دربارة اختیار معامله نشنیده اید، فکر می کنم که این فصل برایتان 
جالب باشــد. کّل دنیای معامالت بغل گوش شماست و شما از وجودش 

بی خبرید. 

1- options
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مقدمات
اختیار معامله دقیقاً همان چیزی اســت که انتظار می رود: انتخابی  	

برای انجام یک کار یا عدم انجام آن. ایدة اصلی که در پشت قرار دارد 
این اســت که به فرد اجازه دهد تا بــرای اختیار خرید یا فروش یک 

سهم در آینده، پول پرداخت کند. 

چرا باید به اختیار معامله توجه كنید؟
به چند دلیل. نخســت، شــما به عنوان تولیدکنندة نرم افزار، احتماالً 
اســتعداد بیشــتری نســبت به اغلب مردم برای درک اختیار معامله 
دارید. اختیار معامله و نظریۀ اختیار معامله بر پایۀ ریاضیات قرار دارد 
و روشــی که آن را محاسبه و معامله می کنید، کاماًل الگوریتمی است. 
اّما پس از صحبت با بسیاری از تولیدکنندگان نرم افزار، متوجه شده ام 
که اغلب آن ها درک درســتی از اختیار معامله ندارند. بنابراین، هدف 
این فصل این اســت که به طور ســریع و گذرا شما را با این ایده آشنا 
کنم و سپس خودتان تصمیم بگیرید که می خواهید آموزش بیشتری 

در این مورد ببینید یا نه.
افزون بر این، درک چگونگی کارکرد اختیار معامله، ذهن شــما را در 
مورد مسائل مالی نیز بازتر خواهد کرد. حتی اگر هیچگاه به معامالت 
ســهام یا قراردادهای اختیار معامله نپردازید، باز هم داشــتن درک 
خوبی از چگونگی کارکرد آن ها به شــما کمک خواهد کرد که دربارة 
تصمیم های مالی روزانه، تفّکر راهبردی تری داشته باشید. ممکن است 
این فصل چراغی را در ذهن شــما روشن کند که تفّکر شما را دربارة 
اهرم مالی2 )اهرم در علم مدیریت مالی روشی برای تکثیر سود یا زیان 
است. به عبارت دقیق تر، اهرم به معنی قرض کردن پول به منظور چند 
برابر کردن درآمد حاصل از داد و ستد است. م.( و خطر3 که دو کلید 

تعریف مشخصات اختیار معامله هستند تغییر دهد. 
ســرانجام، هنگامی که اختیار معامله را درک کردید، خواهید دید که 
بســیار مفّرح اســت. برای من به عنوان تولیدکنندة نرم افزار، مطالعۀ 
اختیار معامله و چگونگی کارکرد آن ها بسیار جالب بود و فکر می کنم 
برای شــما هم چنین باشــد. اّما اگر چنین نبود، جای نگرانی نیست. 
این فصل کوتاه است و اگر بخواهید می توانید از روی آن بگذرید و به 

سراغ فصل بعد بروید. 
بیایید که راست به ســراغ درک چگونگی کارکرد آن ها برویم. فرض 
کنید که می خواهید در مایکروســافت ســرمایه گذاری کنید زیرا فکر 
می کنید که با عرضۀ یک سیســتم عامل جدیــد در چند ماه آینده، 
ارزش ســهام این شــرکت رشــد قابل توّجهی خواهد یافت. شــما 
می خواهید چند هزار سهم خریداری کنید، اّما دو مشکل وجود دارد. 
نخســت، پول به اندازة کافی برای خرید این تعداد سهم ندارید و دوم 
این که فکر می کنید اگر سیستم عامل جدید با استقبال روبرو نشود، 

به احتمال زیاد ارزش سهام مایکروسافت افت خواهد کرد. 
اگر می خواهید حتماً سهام بخرید، باید پول به قدر کافی داشته باشید 

2- leverage
3- risk

و اگر اشــتباه کرده باشــید، برایتان هزینه زا و زیان آور خواهد بود. اّما 
فرض کنید بتوانید کســی را که سهام مایکروسافت را دارد پیدا کنید 
و موافقت او را برای فروش سهامش به شما در چند ماه دیگر )درست 
پس از عرضۀ سیســتم عامل جدید( به قیمتی کمی بیشتر از قیمت 
فعلی سهام جلب کنید. این دقیقاً همان کاری است که اختیار معامله 

می کند )َسلَف خری یا پیش خری(.
آیا چنین چیزی صّحت دارد؟ بله، همین طور اســت. برای به دســت 
آوردن این اختیار معامله، باید پولش را بپردازید. شــما می توانید حق 
خرید ســهام مایکروسافت را در آینده بخرید، اّما برای خرید آن حق، 
باید مقدار مشخصی که هزینه یا قیمت قرارداد اختیار معامله4 خوانده 
می شــود بپردازید. اگر برای مثال حق خرید 300 سهم مایکروسافت 
را ظرف سه ماه آینده خریداری کنید، می توانید در صورتی که قیمت 
ســهام مایکروســافت باالتر از قیمتی که شــما تضمین خرید آن را 
کرده اید )به آن قیمت توافقی هم می گویند( رفت، آن سهام را بخرید 

و سود زیادی ببرید. 
اگر اتفاقاً قیمت ســهام مایکروسافت فراتر از قیمت توافقی شما نرفت 
و یا حتی پایین تر از قبل هم آمد، شــما به ســادگی می توانید اختیار 
معامله را اعمال نکنید و ســهام را نخرید. در این صورت، فقط به قدر 

هزینۀ خریداری اختیار معامله )یا حق خرید( زیان خواهید کرد. 

آشنایی عمیق تر
اختیار معامله در اصل به شــما حق خرید تعداد مشــخصی سهم را 
در آینده با قیمت ثابت می دهند. اّما شــما همچنین می توانید اختیار 
معامله خریداری کنید که به شــما حق فروش تعداد مشخصی سهم 
را در آینده با قیمت ثابت بدهد. این نوع اختیار معامله به شــما اجازه 
می دهد که اگر ارزش یک ســهم ســقوط کرد، ســود خوبی به دست 
آورید )َسلَف فروشی یا پیش فروشی(. در این باره در پیوست ب بیشتر 

صحبت کرده ایم. 
اختیــار معامله ای که به شــما اجازه می دهد تا ســهمی را به قیمت 
معّین در یــک دورة زمانی خریداری کنید، اختیار خرید5 و آن که به 
شــما اجازه می دهد تا ســهمی را به قیمت معّین در یک دورة زمانی 

4- permium
5- call option
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بفروشید، اختیار فروش6 خوانده می شود. 
اختیار معامله نه تنها به شــما اجازه می دهد کــه دربارة باال و پایین 
رفتن ارزش ســهام گمانه زنی کنید، بلکه یک اهرم مالی در اختیارتان 
قرار می دهد. فرض کنید که ســهام شــرکت مورد عالقۀ شــما، مثاًل 
تی مارت، به قیمت 100 دالر معامله می شــود. اگر 1000 دالر برای 
سرمایه گذاری داشته باشید، می توانید 10 سهم تی مارت را بخرید. اگر 
ارزش سهام تی مارت صددرصد افزایش یابد و 200 دالر شود، سرمایۀ 

شما دوبرابر خواهد شد و به 2000 دالر خواهد رسید. 
اّما اکنون فرض کنید که تصمیم گرفته اید که همان 1000 دالر را در 
تی مارت ســرمایه گذاری کنید، اّما از طریق استفاده از اختیار خرید. 
اختیار معامله در قراردادهای 100 تایی به فروش می رسند. بنابراین، 
برای هر اختیار معامله ای که بخرید، حق خرید 100 ســهم تی مارت 
به شــما تعلّق می گیرد. حال فرض کنیــد اختیار معاملۀ تی مارت که 
می خواهید بخرید، به شما حق خرید سهام تی مارت را به قیمت 110 
دالر ظرف ســه ماه بدهد. قیمت این قــرارداد اختیار معاملۀ خاص، 
10 دالر به ازای هر ســهم خواهد بود. یعنی برای شــما 100×10 یا 
به عبارتی 1000 دالر هزینه خواهد داشــت تا حق خرید 100 سهم 

تی مارت را به قیمت 110 دالر در سه ماه آینده به دست آورید. 
آن 1000 دالری که در آغاز به شما اجازة خرید 10 سهم تی مارت را 
می داد، اکنون به شما به طور بالقّوه این اجازه را می دهد که 100 سهم 
تی مارت را به قیمت 10 دالر بیشــتر از 100 دالری که اکنون معامله 

می شود خریداری کنید. 
اگر ارزش ســهام تی مارت ظرف ســه ماه آینده به 200 دالر برسد، 
به جای 1000 دالر، پول خیلی بیشتری به دست خواهید آورد. بیایید 

دقیقاً حساب کنیم که چقدر بیشتر نصیبتان می شود. 
اگر بتوانید از حق خرید خود برای خرید 100 سهم تی مارت به قیمت 
هر سهم 110 دالر استفاده کنید، برای شما 11000=100×110 دالر 
هزینه خواهد داشــت. شــما قادر خواهید بود که آن سهام را هر یک 
به قیمت 200 دالر بفروشــید که می شود 20000=100×200 دالر. 
اگر هزینۀ خرید ســهام )11000 دالر( و هزینۀ خرید اختیار معامله 

6- put option

)1000 دالر( را از آن کم کنید، 8000 دالر سود برایتان باقی می ماند. 
از ســوی دیگر، اگر ارزش سهام تی مارت در یک دورة زمانی سه ماهه 
باالتــر از 110 دالر نرفت، شــما کّل 1000 دالری راکه برای خرید 
اختیار معامله صرف کرده بودید از دســت می دهید. این قدرت اهرم 
مالی است. اختیار معامله این اهرم مالی را در اختیارتان قرار می دهد 
که با سرعت خیلی بیشتری یا پولدار شوید و یا سرمایه تان را از دست 

بدهید. 

فروش اختیار معامله
شما احتماالً تا کنون توانسته اید به این نکته پی ببرید که خرید اختیار 
معامله می تواند خیلی پرمخاطره باشــد. اگر کارها بر وفق مراد شــما 
پیش نرود، ســرمایه تان به سرعت از دســت خواهد رفت. اّما اختیار 
معامله جنبۀ دیگری هم دارد که به شــما اجازه می دهد در شــرایط 

متنّوع تری پولسازی کنید. 
شما در کنار خریداری اختیار معامله، می توانید به فروش آن ها هم بپردازید. 
از نظر فّنی به این کار، نوشتن قرارداد اختیار معامله هم می گویند زیرا شما 
یــک قرارداد اختیار معامله ایجاد می کنید که فرد دیگری می تواند آن را 
بخرد. هنگامی که یک قرارداد اختیار معامله می نویسید، در واقع بر روی 
طرف دیگر معامله شرط بندی می کنید. به جای شرط  بستن بر سر این که 
ارزش سهام در یک جهت حرکت خواهد کرد، شرط می بندید که یا ثابت 

می ماند و یا در جهت عکس حرکت خواهد کرد. 
هنگامی که قرارداد اختیار معامله می نویســید، شما کسی هستید که 
مجبور است سهامی را به قیمت مشخص بخرد یا بفروشد. البته نکتۀ 
مثبت این است که می توانید بابت این اجبار، هزینۀ قرارداد بگیرید. 

البته نوشــتن قرارداد اختیار معامله هــم مخاطرات خاص خودش را 
دارد. در واقع، نوشــتن قرارداد اختیار معامله حتی می تواند مخاطرات 
بیشــتری از خرید اختیار معامله داشــته باشــد زیرا ممکن اســت 
هزینه هایش از ابتدا برای شــما مشّخص نباشــد. هنگامی که اختیار 
معاملــه می خرید، قیمت ثابتی می پردازید و خطری که برایتان وجود 
دارد، از دست دادن کّل آن مبلغ است. اّما هنگامی که قرارداد اختیار 
معامله می نویسید، اگر بازار علیه شما حرکت زیادی داشته باشد، زیان 

شما می تواند خیلی زیاد شود. 
خوشــبختانه، اغلب قراردادهای اختیار معامله که نوشته می شوند از 
نوع قرارداد های زیرپوشش هستند. یعنی قرارداد اختیار معامله تحت 
پشتیبانی برخی سهام واقعی و یا حتی یک اختیار معامله دیگر قرارداد 
که این باعث محدودکردن زیان بالقّوه برای نویسندة قرارداد می گردد. 
در شــرایط واقعی، شما ممکن اســت بر روی سهامی که هم اکنون در 
اختیار دارید قرارداد اختیار معامله بنویسید. فرض کنید هم اکنون 100 
سهم تی مارت را در اختیار دارید و فکر نمی کنید که ارزش این سهام باال 
یا پایین برود، اّما می خواهید در همان حال که آن سهام را نگه می دارید، 
کمی پول از آن به دست آورید. تصمیم می گیرید که قراردادی بنویسید 
برای فروش ســهام تی مارت به قیمت 110 دالر ظرف ســه ماه آینده. 
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هم اکنون قیمت هر سهم تی مارت 100 دالر است، بنابراین تا وقتی که 
قیمت سهام تی مارت از 110 دالر تجاوز نکند، معاملۀ خوبی برای شما 
خواهد بود و هر کس اختیار معاملۀ شما را بخرد، بعد از سه ماه سهام را 

از شما نخواهد خرید و مهلتش منقضی خواهد شد. 
شما می توانید برای اختیار معاملۀ خود هزینه دریافت کنید. مثاًل 10 
دالر به ازای هر ســهم برای فروش اختیار معاملۀ خود. شما قراردادی 
برای کنترل 100 ســهم تی مارت می نویسید. هنگامی که آن قرارداد 
اختیار معامله را بفروشــید، بالفاصله 1000=100×10 دالر بابت آن 
به دست خواهید آورد. صرفنظر از این که چه اتفاقی بیفتد، آن 1000 
دالر مال شــما خواهد بود. اّما اگر ارزش سهام تی مارت بیشتر از 110 
دالر شــود )تنها حالتی که خریدار اختیار معامله تصمیم به اعمال آن 

خواهد گرفت(، شما باید سهامتان را به قیمت 110 دالر بفروشید. 

اختیار معامله های پیچیده تر
اختیار معامله می تواند بســیار پیچیده تر از صرفاً خرید و فروش آن ها 
و نوشــتن قرارداد آن ها بشود. اختیار معامله ها را می توان با یکدیگر و 
نیز با خریدهای سهام ترکیب کرد و انواع وضعّیت های پیچیدة معامله 

را شکل داد. 
به عنوان مثال، شما می توانید اختیار معامله های مختلف را با تاریخ های 
انقضای متفاوت با یکدیگر ترکیب کنید و وضعّیت های مختلف معامله 
را که درجات مختلفی از مخاطره و ســودهای بالقّوه برای بسیاری از 

سناریوهای مختلف دارند، به وجود آورید. 
به عنوان مثالی دیگر، شــما می توانید سهامی را خریداری کنید و در 
همان زمان، اختیار خرید آن را بفروشید. شما این کار را برای سهامی 
می کنیــد که می دانید می خواهید مّدتی طوالنــی آن را نگاه دارید و 
انتظار ندارید که ارزش آن به سرعت باال رود. با این کار، مقداری سود 
بابت فروش امتیاز خرید ســهامتان به دست می آورید و البته خطر از 
دست دادن سهامتان را در صورت افزایش ناگهانی ارزشش می پذیرید.

من نمی توانــم در این فصل کوتاه، وارد تمــام جزئیات انواع پیچیدة 
راهبردهای اختیار معامله بشــوم. اّما می خواستم که ایدة اصلی برخی 
از امکانات مختلف را برای شما روشن سازم. این که این ابزارها چگونه 
می توانند با یکدیگر ترکیب شــده و تقریبــاً هر وضعّیت معامله را که 

دوست داشته باشید به وجود آورند، بسیار جالب است.  

اقدامات
یکی از ســهامی را که با آن آشــنایی دارید، انتخاب کنید و ببینید  	

می توانید زنجیرة اختیار معامله7 را برای آن پیدا کنید. بیشتر وبگاه های 
خرید و فروش سهام دارای زنجیرة اختیار معامله می باشند. 

به زنجیرة اختیار معامله نگاه کنید و حســاب کنید که خرید یک  	
اختیار معامله برای آن ســهام با یک مــاه فرصت، چه هزینه ای دارد. 
دّقت کنید که قیمت اختیار معامله بسته به قیمت های مختلف درنظر 

گرفته شده برای خرید یا فروش سهم، تغییر می کند. 
7- option chain

فصل 52- ســیر تا پیاز ســرمایه گذاری در بخش 
مسکن

در بیــن تمام ســرمایه گذاری هایی که یک نفــر می تواند انجام دهد، 
به نظر من ســرمایه گذاری در بخش مســکن با اختــالف زیاد بهتر از 
بقیۀ سرمایه گذاری هاست. هیچ سرمایه گذاری دیگری چنین تضمین 
سود بلند مّدتی ندارد. اّما این بدان معنی نیست که سرمایه گذاری در 
بخش مسکن، کار آسانی است. این ســرمایه گذاری را نمی توان مثاًل 
مانند معاملۀ سهام با فشاردادن یک دکمه انجام داد. سرمایه گذاری در 
بخش مسکن به سرمایۀ زیادی نیز نیاز دارد و این یکی از دالیلی است 
که فکر می کنم برای تولیدکنندگان نرم افزار که به طور میانگین حقوق 

باالتری نسبت به بسیاری از حرفه های دیگر دارند، مناسب است. 
مــن می پذیرم که در این مورد بیطرف نیســتم زیرا ســرمایه گذاری 
در بخش مســکن، انتخاب اصلی من برای سرمایه گذاری بوده و پول 
زیادی را در طول این سال ها نصیبم ساخته است. اّما چه مایل باشید 
در بخش مســکن سرمایه گذاری کنید و چه مایل نباشید، خوب است 
که از ســازوکار آن و فرصت هایی که برایتان فراهم می ســازد آگاهی 

داشته باشید. 
متأســفانه، اگر در اینترنــت برای عبارت »چگونگی ســرمایه گذاری 
در بخش مســکن« یا مشابه آن جســتجو کنید، اطالعات غیرموثّق 
بیشــماری دریافت خواهید کرد که همگی نوعی وعدة پولدارشــدن 
سریع را به شما می دهند. هدف این فصل، دور زدن تمام این اطالعات 
غیرواقعی و غیرقابل اعتماد و ارائۀ توصیه های واقعی و عملی به شــما 
در مورد ســازوکار سرمایه گذاری در بخش مســکن و این که از کجا 

می توانید آغاز کنید. است. 
باز هم ممکن است از خود بپرسید که چرا فصلی را دربارة سرمایه گذاری 
در بخش مسکن در این کتاب گنجانده ام. دلیل اصلیش این است که 
در طول دوران کاری خود، پرسش های بسیاری در این مورد از سوی 
همکاران برنامه نویســم از من شده است که می خواستند بدانند برای 
سرمایه گذاری در بخش مسکن از کجا باید آغاز کنند. تولیدکنندگان 
نرم افزار در مقایسه با بسیاری حرفه های دیگر، حقوق باالتری دریافت 
می کنند و یادگیری سازوکار سرمایه گذاری در بخش مسکن می تواند 

مزایی زیادی برایشان به همراه داشته باشد. 
بنابراین، حس می کنم که اگر به موضوع سرمایه گذاری در بخش مسکن 
در این کتاب اشاره نکنم و اطالعات اّولیۀ مورد نیاز را در مورد چگونگی 

آغاز به کار در این زمینه در اختیارتان قرار ندهم، کوتاهی کرده ام. 
البتــه بدیهی اســت که در یک فصــل کوتاه نمی توانــم آن گونه که 
می خواهم، به طور عمیق این موضوع را مورد بررســی و کندوکاو قرار 
دهم. اّما می توانم جزئیاتی را که برای بررسی بیشتر موضوع الزم است 

بدانید، در اختیارتان قرار دهم. 

چرا سرمایه گذاری در بخش مسکن؟
پیش از آن که به چگونگی ســرمایه گذاری در بخش مسکن بپردازیم، 
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اجازه دهید که به مهم ترین پرســش بپردازیم: چرا سرمایه گذاری در 
بخش مســکن؟ چرا این ســرمایه گذاری، با وجودی که آغاز کردنش 
مشــکل تر است و به نگهداری بسیار بیشــتری از نگهداری سهام نیاز 

دارد، سرمایه گذاری خوبی است؟ 
بزرگ ترین دلیلی که این سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنم، ثبات و پایایی 
آن است. بی گمان شاهد نوسان زیاد قیمت ها در بخش مسکن بوده اید و 
در نتیجه ممکن است کمی نسبت به این ایده مشکوک باشید، اّما اجازه 

دهید برایتان توضیح دهم. 
با وجودی که قیمت ها در بخش مسکن ممکن است نوسان زیادی داشته 
باشــند، نوعی از سرمایه گذاری که من توصیه می کنم، سرمایه گذاری در 

مسکن اجاره ای است و درآمد باثباتی که وجود دارد، اجاره است. 
یک معاملۀ خوب در بخش مســکن، همچنان خــوب باقی می ماند زیرا 
قیمت اجاره، نوسان چندانی ندارد. اگر بتوانید وامی با بهرة ثابت بر روی 
یک ملک بگیرید، آن ملک از نظر درآمدی که تولید می کند کاماًل پایدار 
و باثبات است. وقتی اجاره ها تغییر می کنند معموالً باال می روند، نه پایین. 
بنابراین، با وجودی که قیمت کلّی ملک ممکن است نوسان زیادی داشته 
باشــد، اّما اگر به جای قیمت خود ملک، بر روی درآمد اجاره حســاب 
باز کنید، ســرمایه گذاری شما مســتحکم و پایدار خواهد بود. خود من، 
ســخت ترین بحران ها را در تاریخ معامالت مسکن، بدون آن که آسیبی 

ببینم، پشت سرگذاشتم. 
سرمایه گذاری در بخش مسکن، یکی از انواع سرمایه گذاری هایی است که 
می توان با وام و با مخاطرة کم انجام داد. شما نمی توانید بانکی را پیدا کنید 
که با 10% ســپرده گذاری، به شــما برای خرید سهام از بازار بورس،%90 
وام بلند مّدت بدهد، اّما این اتفاقی اســت که هر روز در بخش مســکن 
می افتد. شما حتی می توانید بدون هیچ گونه سپرده گذاری هم وام بگیرید 

اّما معموالً این ایدة خوبی نیست. 
این نوع سرمایه گذاری با وام بانکی هم می تواند خطرناک باشد اّما وقتی 
ملک در گرو بانک اســت، خطر بیشــتر متوّجه بانک است تا شما. بباید 

مثالی را با هم در نظر بگیریم. 
فرض کنید یک ملک اجــاره ای را به قیمت 100 هزار دالر بخرید. %10 
این مبلــغ را در بانک می گذارید و 90% بقیــه را از بانک وام می گیرید. 
ملکی که انتخاب کرده اید را ما »شناور« می نامیم به این معنی که کلّیۀ 
هزینه هایش، شــامل قسط وام، مالیات و بیمه از درآمد اجاره اش پوشش 
داده می شود. در این صورت، فرض می کنیم که پول اضافی برای شما باقی 

نمی ماند یا خیلی کم باقی می ماند.
قرار گرفتن در این وضعّیت خیلی خوب اســت. اگر وام 30 ساله گرفته 
باشــید، ظرف 30 سال، ســرمایه گذاری 10 هزار دالری شما دست کم 
100 هزار دالر ارزش خواهد داشــت و قیمت ملک هم احتماالً افزایش 
چشمگیری پیدا کرده است. در اصل مستأجران شما وامتان را بازپرداخت 

کرده اند و شما بدون هیچ هزینه ای صاحب یک خانه می شوید. 
اّما از این هم بهتر می شــود. سرمایه گذاری شما از طریق وام، در صورت 
افزایش قیمت ملک، ســود زیادی برایتان به بار خواهد آورد. غیرواقعی 

نیست اگر فرض کنید قیمت ملک ظرف دو سال 10% افزایش یابد. فرض 
کنید چنین شود و بعد از دو سال قیمت ملک شما 110 هزار دالر گردد. 

فکر می کنید بازگشت سرمایۀ شما در این مقطع چقدر خواهد بود؟ 
بسیاری از افرادی که با آن ها صحبت می کنم، گمان می کنند که بازگشت 
سرمایه 10% خواهد بود، اّما این درست نیست. اگر در این مقطع ملک را 
بفروشید، 110 هزار دالر به دست خواهید آورد. اگر مقدار وامتان را از آن 
کم کنید، فرض می کنیم که خیلی کم نشده باشد و همان 90 هزار دالر 
باشد، 20 هزار دالر برایتان می ماند. سرمایه گذاری 10 هزار دالری اولّیۀ 
شما، اکنون 20 هزار دالر شده است. این یعنی 100% بازگشت سرمایه، 
یا 50% در هر ســال. کدام بازار سهام را می شناسید که چنین بازگشت 

سرمایه ای داشته باشد؟
سرمایه گذاری با وام بانکی به شــما اجازه می دهد که با مخاطرة اندک، 
چنین بازگشت سرمایه ای داشته باشید. و چون ملک شما وثیقۀ وام است، 
حداکثر ضرری که ممکن است بکنید، همان سرمایه گذاری اّولیه می باشد. 
و در آخر، بیایید دوباره دربارة توّرم صحبت کنیم. یادتان می آید که گفتیم 
در صورت توّرم، ارزش بدهی های شما و نیز ارزش پول نقدی که در بانک 
داشته باشــید کاهش می یابد؟ سرمایه گذاری در بخش مسکن، بهترین 

مانع در مقابل توّرم است. 
در دوره ای که میزان توّرم باالست، در صورتی که وام مسکن داشته باشید، 
با وجودی که ارزش پول نقدتان در بانک کاهش می یابد، اّما به موازات آن، 
وام مسکن تان نیز کاهش پیدا می کند، در حالی که قیمت ملک و اجارة 

آن افزایش می یابد. همۀ این ها به چه معنی است؟ 
به مثال خانۀ 100 هزار دالری که خریده اید بازگردیم. فرض کنید اجارة 
ماهانۀ خانۀ شما 1000 دالر باشد و تمام هزینه های آن، شامل قسط وام و 
مالیات و بیمه نیز ماهیانه 1000 دالر باشد. توّرم می تواند نقدینگی بانکی 
شما را از بین ببرد، ارزش حقوقتان را کاهش دهد، اّما در همان حال، مبلغ 
اجارة خانۀ شما را باال خواهد برد. مثاًل ممکن است بتوانید مبلغ اجاره را تا 
1200 دالر باال ببرید در حالی که فقط وامتان همچنان ماهی 1000 دالر 
باقی می ماند. اکنون 200 دالر جریان نقدینگی مثبت خواهید داشت که 

می تواند برخی از اثرات منفی توّرم را جبران کند. 
ارزش ملک نیز با توّرم باال می رود. البته این یک افزایش واقعی نیست زیرا 
از ارزش دالر کاسته شــده است اّما می تواند به عنوان مانع و جلوگیرنده 
عمل کند. هر چه دالر ضعیف تر شــود، ارزش ملک باالتر می رود زیرا بر 

حسب دالر قیمت گذاری می شود. 
به طــور خالصه، چــرا ســرمایه گذاری در بخش امالک خوب اســت؟ 
زیــرا اگر مســکن اجاره ای با قســط وام ثابــت بخریــد و آن را اجاره 
دهیــد، درآمد آن خیلی پایدار و باثبات خواهد بــود و می توانید با پول 
بانــک بخش عمدة پول ملک را بپردازیــد و در جایی که همۀ چیزهای 
دیگر از توّرم آســیب می بینند، ســرمایه گذاری شــما در بخش مسکن 
 از آن ســود خواهــد برد و به صــورت مانع و جلوگیرنــده عمل خواهد 

کرد. 
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بسیار خوب، چگونه انجامش دهم؟
اکنون احتماالً دربارة چشم انداز سرمایه گذاری در بخش مسکن هیجان زده 
شده اید، اّما ممکن است هنوز کمی شک داشته باشید زیرا وعدة چنین 
چیز خوبی را داده ام اّما نگفته ام که چگونه باید آن را انجام دهید. من در 
این فصل کوتاه نمی توانم آموزش گام به گام در این مورد به شما بدهم، اّما 
می توانم اطالعات کافی در مورد چگونگی کارکرد این فرایند و چگونگی 

آغازکردن آن در اختیارتان قرار دهم. 
سرمایه گذاری هوشمندانه- نه خیال پردازانه- در بخش مسکن با درک این 
نکته آغاز می گردد که این ســرمایه گذاری یک سرمایه گذاری بلند مّدت 
است. اگر به دنبال پولدار شدن سریع هستید، این سرمایه گذاری به درد 

شما نمی خورد. 
هیچ چیز در این دنیا رایگان به دســت نمی آید. برای دستیابی به بهترین 
نتایج از طریق ســرمایه گذاری در بخش مسکن، به صبر، پشتکار و زمان 
نیاز دارید. هنگامی که من در خرید مسکنی سرمایه گذاری می کنم، برای 
ســودی که 20 تا 30 سال بعد به دست خواهم آورد برنامه ریزی می کنم. 
می دانم که خرید یک مسکن اجاره ای با جریان نقدینگی مثبت یا شناور، 
با قســط وام ثابت، دست کم 30 سال طول می کشد تا بازپرداخت وامش 
تکمیل شــود و به طور کامل متعلّق به من شود. این چیزی است که بر 
رویش حساب باز می کنم و به امیدش می نشینم. حال اگر اتفاق دیگری 

افتاد و این فاصلۀ زمانی کوتاه تر شد، چه بهتر.
راهبرد کلّی- یا دست کم آنچه من توصیه می کنم- خرید مسکن اجاره ای 
با جریان نقدینگی مثبت یا شــناور با قسط وام ثابت 30 ساله است. این 
راهبرد مخاطرة کمی دارد. اگر خوش اقبال باشید و قیمت مسکن رشد 
زیادی پیدا کند، سود خوبی نصیب تان می شود وگرنه این تضمین وجود 

دارد که بعد از 30 سال وامتان تسویه می گردد. 

نخستین گام: آموزش
نخســتین گام در اجرای این راهبرد آموزش ســازوکار بازار است. شما 
در ســرمایه گذاری در بخش مسکن، بیشــترین پول را از خرید به دست 
می آورید، نه از فروش. هر چه بتوانید معاملۀ بهتری پیدا کنید، با وضعّیت 
و شرایط بهتر می توانید شروع کنید. یادتان می آید که گفتیم بازار سهام 
خیلی شــفاف اســت؟ بازار مسکن چنین نیســت. در یک بازار شفاف، 

ناهمخوانی چندانی در قیمت گذاری وجود ندارد. 
از آنجا که بازار مســکن شــفاف نیســت، غالباً ناهمخوانــی زیادی در 
قیمت گذاری وجود دارد. هر کس می تواند ظرف چند ثانیه از ارزش یک 
سهم در بازار سهام آگاه شود و این جای بحث ندارد. البته شما می توانید 
بگویید که یک سهم، زیر قیمت یا باالی قیمت قرار دارد اّما قیمت اعالم 

شده نهایتاً منعکس کنندة ارزش واقعی در یک لحظۀ خاص است. 
اّما در بخش مســکن چنین نیست. قیمت یک خانه چقدر است؟ کسی 
می داند؟ ده ارزیاب ممکن است ده قیمت متفاوت برای یک خانه بگذارند. 
بعضــی وقت ها اگر داده های بازار به قدر کافی وجود نداشــته باشــد و 
فروش های قابل مقایسه هم در دست نباشد، این تفاوت در قیمت گذاری 

ممکن است خیلی زیاد باشد. 
این برای شــما چه پیامی دارد؟ پیامش این اســت که اگر هوشیار و با 
پشتکار باشید، می توانید ملکی را با قیمت خیلی پایین خریداری کنید. 
فقط باید قادر باشید تا یک معاملۀ خوب را تشخیص دهید و یاد بگیرید 

که چگونه یک معاملۀ خوب را به انجام رسانید. 
بــرای آن کــه بتوانید یک معاملۀ خوب را تشــخیص دهید، به دو چیز 
نیــاز دارید: تمرین و آمــوزش بازار. اگر می خواهید در بخش مســکن 
ســرمایه گذاری کنید، نخستین کاری که باید بکنید، مطالعۀ بازار است. 
ایده ای از قیمت هایی که امالک به فروش می رسند به دست آورید. ببینید 
چند متر مربع هستند، اجاره بهای آن ها چقدر است. در چه منطقه ای قرار 
دارند و سایر اطالعات، تا جایی که این حس را به دست آورید که قیمت 

خوب برای یک ملک چقدر است. 
در همــان زمان که این کار را می کنید، باید خود را درگیر ســناریوهای 
ســاختگی هم بکنید که اگر قرار بود ملکی را بخرید چه پیشنهادی باید 
می دادید تا معاملۀ خوبی برایتان باشــد. برای این کار، باید تمام اعداد و 
ارقام مربوط به یک ملک را در نظر بگیرید. باید برپایۀ قیمت، هزینۀ وام 
مسکن و سایر هزینه های مربوط نظیر مالیات، بیمه و نگهداری را برآورد 

کنید. 
این تمرین تا حدودی خسته کننده و کسالت آور است اّما بهترین راه برای 
به دســت آوردن حسی از یک معاملۀ خوب و چگونگی کارکرد آن است. 
شما باید پیش از آن که وارد یک معاملۀ واقعی شوید، از کاری که می کنید 
اطمینان داشته باشید. راهبرد من برای سرمایه گذاری در بخش مسکن، 

اقدام کردن سریع است. 

دست  به  كار شدن
پس از آن که حس خوبی از بازار پیدا کردید، وقت دســت به کار شدن 
است. هنگامی که آمادة خرید ملکی باشم، در وبگاه خاّصی ثبت نام می کنم 
تا بنگاه های معامالت امالک هر موقعّیت تازه ای را که با معیارها و ضوابط 
من همخوانی داشته باشد به من اطالع دهند. اگر معاملۀ خانه ای به نظرم 
خوب باشد و یا فکر کنم که می توانم پیشنهاد قیمت کمتری را ارائه دهم 

تا آن معامله برایم به صرفه باشد، فوراً اقدام می کنم. 
من غالباً پیش از آن که خانه را از نزدیک ببینم، پیشنهادی را ارائه می کنم 
تا فروشنده را در برابر یک آزمایش فوری قرار دهم و مطمئن شوم که پیش 
از دیگران معاملۀ خوبی به دست می آورم. من تقریباً همیشه پایین ترین 
قیمت را پیشنهاد می کنم، قیمتی که دالل معامالت امالک من خجالت 
می کشد پیشنهاد دهد، زیرا گاهی اوقات این پیشنهادها پذیرفته می شود 
و یا آن ها قیمتی کمی باالتر از قیمت پیشنهادی من را پیشنهاد می دهند.

نمی گویم که اغلب پیشنهادهای من پذیرفته می شوند، بلکه برعکس، غالباً 
رد می شوند. اّما مثل بازی اعداد است. 50 پیشنهاد با کمترین قیمت برای 
خانه های مختلف بدهید و تمام آنچه نیاز دارید این است که یک فروشنده 
پیشنهاد شما را بپذیرد. شما ممکن است خانه ای را 50% زیرقیمت واقعی 
بازار به دســت آورید زیرا فروشــنده می خواسته از شّر آن خالص شود یا 



38

خواندنی

دويست و پنجاه و هشت

برایش مهم نبوده است. باور نمی کنید که چه تعداد فروشنده به هر دلیلی 
نسبت به قیمت بی تفاوتند. 

هنگامی که برای خانه ای که هنوز ندیده ام پیشنهاد می دهم، این نکته را 
در آن قید می کنم که پیشنهاد مشروط به بازبینی حضوری ملک است. 
بدین ترتیب می توانم ویژگی های اعالم شــدة آن ملک را وارســی کنم و 
مطمئن شــوم که چیز عمده ای وجود ندارد که اعالم نشده باشد. اگر آن 
خانه مورد عالقه ام نباشد و نظرم را جلب نکند، می توانم بدون پیامدی از 

آن معامله خارج شوم. 
اّما اگر آن خانه را پسندیدم، پیش از آن که قرار داد را امضاء کنم، از یک 
بازرس حرفه ای امالک می خواهم که خانه را مورد بازرسی دقیق فّنی قرار 
دهد. من همیشــه بهترین بازرسی را که پیدا کنم به خدمت می گیرم تا 
اگر مشکلی در آن ملک وجود داشته باشد، پیش از سرمایه گذاری از آن 

آگاه گردم. 
اگر کار بازرســی خوب پیش رفت، گام بعدی، تأمین سرمایه است. شما 
می توانید این کار را حتی پیش از جســتجوی خانه انجام دهید. درست 
همان گونه که می خواهید بهترین معامله را برای خرید یک ملک بیابید، 
همچنین باید برای بهترین وام دهنده نیز جستجو کنید. من نمی خواهم به 
جزئیات آن در این فصل بپردازم، اّما مطمئن شوید که نرخ ها و هزینه های 

وام دهندگان مختلف را مقایسه کرده باشید. 

از مدیریت امالک استفاده كنید
و سرانجام، پس از خریداری خانه، توصیۀ جّدی من این است که از خدمات 
شرکت های مدیریت امالک استفاده کنید و شخصاً درگیر مدیریت مسکن 
اجاره ای خود نشوید. به عقیدة من، ارزش دردسرهایش را ندارد. بیشترین 
پولی که من هر ماه می پردازم به یک شــرکت مدیریت امالک برای ادارة 

خانه های اجاره ایم است. 
یک شرکت خوب مدیریت امالک، تقریباً تمام کارهای مربوط به مسکن 
اجاره ای، شــامل پیدا کردن مســتأجر، تنظیم اجاره نامه، اعتبارسنجی 
مســتأجر، پیگیری کارهای مربوط به نگهداری و جمــع آوری اجاره را 
انجام می دهد. اّما یافتن یک شــرکت خوب مدیریت امالک، کار آسانی 
نیست. حتماً شرکت های مختلف را بررسی کنید و تالش کنید تا بهترین 
و امین ترین شــرکتی را که می توانید بیابید، انتخاب کنید. من تا کنون 
با سه شــرکت مدیریت امالک به خاطر مواردی نظیر ناکارآمدی، اعالم 

هزینه های غیرواقعی برای تعمیرات و بی دقتی، قطع رابطه کرده ام. 
در حــدود 10% درآمد اجاره را برای مدیریت امالک در نظر بگیرید و در 
هنگام معامله، این مبلغ را در محاسبات خود بگنجانید. یک شرکت خوب 
مدیریت امالک، ســرمایه گذاری شما را در بخش مسکن بدون دردسر و 
هموار می سازد. این امر به ویژه در مواقعی که شما صاحب چندین ملک 
باشید و همزمان کار تمام وقت خودتان را هم داشته باشید، ضرورت دارد. 

اقدامات
همین امروز برای خرید یک مسکن اجاره ای اقدام کنید. موّفق باشید.  	
شوخی کردم! به جای آن، به فهرست خانه های اجاره ای در ناحیۀ خود  	

نگاه کنید و حدود مبالغ اجاره را به ذهن بســپارید. سناریوهای مختلف 
را بــرای وام گرفتن و خریدخانه و اجــاره دادن آن به نحوی که جریان 
نقدینگی مثبت برایتان داشته باشد یا دست کم تمام هزینه ها را پوشش 

دهد، در نظر بگیرید.  

فصل53- برنامه ریزی برای بازنشستگی 
استراحت کنار دریا، مطالعه، تماشای طلوع و غروب آفتاب، گوش سپردن 
به صدای امواج آب. بسیاری از ما چنین تصّوری از دوران بازنشستگی خود 
داریــم، اّما من تعّجب می کنم که چقدر از مردم این را بدون چون و چرا 

می پذیرند و فرض می کنند که بعد از 60 سالگی اتّفاق می افتد. 
واقعّیت این است که نه تضمینی برای تحّقق این رویا وجود دارد و نه این 
که فقط باید بعد از 60 سالگی اتفاق بیفتد. )در واقع، من در فصل 55 به 
شما خواهم گفت که چگونه توانستم در سن 33 سالگی به بازنشستگی 
واقعی برسم.( واقعّیت امر این است که اگر می خواهید دوران بازنشستگی 
موّفقی داشته باشید، باید برنامه ریزی برای آن را از هم اکنون آغاز کنید. 

اّما متأسفانه بیشتر توصیه هایی که من دربارة بازنشستگی خوانده ام، کاماًل 
اشتباه بوده اند. من مرتباً می شنوم که به مردم توصیه می شود که پولشان 
را در یک حساب مخصوص بازنشســتگی پس انداز کنند و به آن دست 
نزنند. با وجودی که این توصیه برای خیلی ها ممکن است توصیۀ خوبی 
باشد، اّما من گمان می کنم که شما به عنوان تولیدکنندة نرم افزار، و از آن 
مهم تر به عنوان کسی که این کتاب را برای خواندن برگزیده اید، کارهای 

خیلی بهتری می توانید انجام دهید. 
در این فصل، تالش خواهم کرد تا طرز فکر شــما را دربارة بازنشستگی 
تغییر دهم. بخش عمده ای از توصیه های من به درد آمریکایی ها می خورد 
زیرا در آمریکا حســاب های بازنشستگی انعطاف پذیری مانند K(401( و 
IRA وجــود دارد، اّما همین طرز تفّکــر و راهبردی که برای رفتار با این 
حساب ها به شما خواهم گفت، قابل به کار بستن برای برنامه ریزی هر نوع 
بازنشستگی، حتی اگر متّکی به حقوق بازنشستگی سازمان یا شرکت خود 

هستید، در بسیاری از نقاط دنیا می باشد. 

مهم ترین چیز در برنامه ریزی بازنشستگی، کارکردن رو به عقب است
کلید برنامه ریزی برای بازنشســتگی، توانایی به کارکردن رو به عقب از 
طریق محاسبۀ دقیق مقدار پولی اســت که در هر ماه برای زندگی نیاز 
دارید و این که چگونه می توانید به دست آوردن این نوع درآمد غیرمستقیم 

را تضمین کنید. 
بســیاری از مقاالت و کتاب هایی که در مورد بازنشستگی خوانده ام، این 
اشــتباه بزرگ را مرتکب شــده اند که فرض کرده اند یک فرد بازنشسته، 
همان نیازهای مالی یک فرد شــاغل را دارد. من این مشــاوران مالی را 
برای این گونه فرضیات نکوهش نمی کنم، هر چند در پذیرش توصیه های 
افرادی که شغلشان نشان دادن چگونگی افزایش ثروت به دیگران است 

اّما خودشان ثروتمند نیستند، احتیاط می کنم. 
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واقعّیت این اســت که هزینه های مشّخصی وجود دارند که هنگامی که 
زمان آزاد زیادی در اختیار دارید و دیگر نیاز به پس انداز یا رفت وآمد روزانه 
نداریــد، به نحو قابل مالحظه ای کاهش می یابند. نه تنها این، بلکه اغلب 
ما به سبکی زندگی می کنیم که بسیار تجملّی تر و پرزرق و برق تر از آن 

چیزی است که به طور کلّی برای خوشحال کردن ما الزم است. 
به سادگی می توان در دام این تفّکر افتاد که نخواهید سبک زندگی خود 
را پس از بازنشســتگی تغییر دهید، زیــرا نمی خواهید پس از این همه 
کارکردن، مجبور به چشم پوشی از بعضی چیزها بشوید. شما نمی خواهید 
در سال های آخر زندگی خود با سختی زندگی کنید. اّما بزرگ ترین عاملی 
که تعیین می کند به چقدر پول برای بازنشستگی نیاز دارید، هزینه های 
ماهانۀ شماســت. اگر از هم اکنون بتوانید آن هزینه های ماهانه را کاهش 
دهید، نه تنها مجبور نخواهید شد بعداً سبک زندگی خود را تغییر دهید، 

بلکه خیلی زودتر هم به آن مقطع خواهید رسید. 
این گونــه به آن فکر کنید. اگر ماهانه بــه 8000 دالر برای زندگی خود 
»نیاز« دارید، و در نتیجه فکر کنید که همین مقدار درامد هم در دوران 
بازنشستگی نیاز خواهید داشت، باید درآمدی بیشتر از 8000 دالر در ماه 
داشته باشید تا بتوانید چیزی برای دوران بازنشستگی خود ذخیره کنید و 
بتوانید پس از بازنشستگی، ماهی 8000 دالر از پس انداز خود خرج کنید. 
اّما تصّور کنید که می توانید این هزینه ها را کاهش دهید. تصّور کنید که 
بتوانید راهی بیابید که با 4000 دالر در ماه زندگی کنید. در این حالت، نه 
تنها می توانید خیلی سریع تر برای دوران بازنشستگی خود پول پس انداز 
کنید، بلکه هنگامی که به آن دوران رســیدید، ماندگاری پولتان دوبرابر 
بیشتر خواهد بود. بنابراین، می توانید خیلی خیلی زودتر بازنشسته شوید. 
این پس انداز از هر دو جهت برایتان فایده دارد- ســرعتی را که می توانید 
پول پس انداز کنید شتاب می بخشد و زمان استفاده از پول پس انداز شده 

را طوالنی تر می سازد.
همــۀ این ها به مــا می گوید کــه مؤثرترین کاری که بــرای دوران 
بازنشســتگی خود می توانید بکنید، کاســتن از هزینه هــای ماهانۀ 
زندگیتان است. هیچ سرمایه گذاری، هیچ شغلی، هیچ افزایش حقوقی، 
هیچ چیز بیشــتر از پیدا کردن راهی برای کاهش هزینه های زندگی 

به دردتان نمی خورد. 

برآورد هدف بازنشستگی
پس از آن که بودجۀ ماهانۀ مورد نیاز را برای زندگی در دوران بازنشستگی 
تعییــن کردید، می توانید هــرگاه به آن درآمد ماهانــه به صورت درآمد 
غیرمستقیم رسیدید، به طور رسمی »بازنشسته« شوید. منظور از درآمد 
غیرمســتقیم، درآمدی اســت که نباید برای آن کاری انجام دهید. شما 
باید اطمینان حاصل کنید که درآمد غیرمســتقیمتان همگام با میزان 
توّرم افزایش یابد. این یکی از دالیل عمده ای است که سرمایه گذاری در 

معامالت امالک را پیشنهاد کردم. 
من با ایدة استفاده از پس انداز موافق نیستم. دلیلی وجود ندارد که فرد 
باید برای بازنشسته شدن، پس اندازش را از بین ببرد، به ویژه هنگامی 

که راه های مختلفی برای تبدیل پس انداز به درآمد غیر مستقیم وجود 
دارد. دست کمش این اســت که می توانید اوراق قرضه بخرید و چند 

درصد سود به دست آورید، تقریباً بدون هیچ مخاطره ای. 
برای بازنشســتگی به چقدر پول نیاز دارید؟ بستگی به هزینه های شما، 
ابزاری که برای درآمد غیرمســتقیم اســتفاده می کنیــد و فرصت های 
سرمایه گذاری موجود دارد، اّما می خواهم برای شما یک مثال عملی بزنم 

که در زمان نوشتن این کتاب قابل اِعمال بوده است. 
فرض کنید که هم اکنون یک میلیون دالر پول دارید، اگر بخواهید این 
پول رادر معامالت امالک سرمایه گذاری کنید، طبق اطالعاتی که دارم، 
می توانید ســه خانه بخرید که اگر آن ها را اجاره بدهید، با یک تخمین 
محافظه کارانه، هر کدام ماهی 2400 دالر برای شما درآمد خواهد داشت. 
اگر مالیات و بیمه و ســایر هزینه های نگهداری را کم کنید، آنچه برای 
شــما باقی ماند در حدود ماهی 1800 دالر خواهد بود. این بدان معنی 
است که یک میلیون دالر شما امروز می تواند ماهی 5400 دالر یا سالی 

64800 دالر درآمد نصیب شما کند. 
اکنون پرسش این است که آیا شما می توانید با ماهی 5400 دالر زندگی 
کنید؟ اگر بتوانید، می توانید خود را بازنشسته کنید و نکتۀ مثبتش هم 
این است که قیمت خانه با توّرم افزایش خواهد یافت. البته ممکن است 
توّرم باعث شــود که دیگر یک میلیون دالر شــما قدرت خرید قبلی را 
نداشته باشد و نیز ممکن است شرایط پیش بینی نشدة دیگری پیش آید، 
اّما به طور کلّی، همیشه می توان یک نوع سرمایه گذاری با بازگشت سرمایۀ 

مشابهی را انجام داد. 
برای زندگی با درآمد غیرمستقیمی که از یک سرمایۀ اّولیه حاصل شده 
باشــد، ابتدا باید آن ســرمایه را فراهم کنید. اگر که یک میلیون دالر را 
نداشته باشــید، چنین درآمدی هم نخواهید داشت. این بخش مشکل 
قضیه اســت. و اینجاست که دو مسیر از هم جدا می شوند، به ویژه اگر در 

آمریکا زندگی می کنید. 

مسیر 1: حساب های بازنشستگی 
نخســتین و واضح ترین مســیر برای جمع آوری ســرمایه در بلندمّدت، 
مشارکت در حساب های بازنشستگی یا یک نوع برنامۀ حقوق بازنشستگی 
اســت. در آمریکا بیشتر کارفرمایان، برنامۀ بازنشستگی شناخته شده ای 
را به نام K(401( ارائه می کنند که به شــما اجازه می دهد تا بخشــی از 
حقوقتان را پیش از کم کردن مالیات در این حساب سرمایه گذاری قرار 
دهید. بعضی وقت ها کارفرمایان خودشان هم به اندازة شما برایتان در آن 

حساب واریز می کنند. 
برای اکثریت افرادی که این گزینه را انتخاب می کنند، گزینۀ مناســبی 
اســت. به حداکثر رساندن مشارکتتان در K(401( این اطمینان را برای 
شما به وجود آورد که بخشی از درآمدتان را معاف از مالیات کنید و ضمناً 
آنچه در حســاب K(401( برای شما ذخیره می شود نیز از مالیات معاف 

خواهد بود. 
نمی خواهم در این مورد برایتان مثال عددی بزنم زیرا نمی خواهم خیلی 
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در این مورد دقیق شوم. اّما اگر توانایی این را داشته باشید که مقداری از 
حقوقتان را پیش از محاسبۀ مالیات پس انداز کنید و بر پولی که پس انداز 

می کنید هم مالیات تعلّق نگیرد، پول خوبی نصیبتان خواهد شد. 
تنها نکتۀ منفی این مسیر این است که باید صبر کنید تا به 60 سالگی و 
سّن بازنشستگی برسید. راهبردی که در اینجا وجود دارد، هر چه بیشتر 
پس انداز کردن پول در حســاب های بازنشستگی و صبرکردن تا رسیدن 
به سّن بازنشستگی اســت تا بتوانید به آن پول، بدون پرداخت مالیات، 

دسترسی داشته باشید. 
برای حساب های بازنشستگی مانند K(401(، اگر بخواهید زودتر از موعد 
پولتــان را بردارید، باید 10% جریمه بپردازید. به همین دلیل اســت که 
می گویم اساســاً دو مسیر برای بازنشستگی پیش روی شماست. اگر در 
 )K(401 مسیر استفاده از حساب های بازنشستگی معاف از مالیات مانند
حرکت کنیــد، برای مّدتی طوالنی در آن باقــی خواهید ماند. در واقع، 
شما نمی توانید تصمیمتان را تغییر دهید، مگر آن که جریمۀ قابل توّجهی 
بپردازید. و به دلیل آن که بخش قابل مالحظه ای از درآمدتان را در حساب 
بازنشســتگی قرار می دهید، دیگر پول چندانی برای سرمایه گذاری های 

دیگر برایتان باقی نمی ماند. 
اّما مجدداً تأکید می کنم که هر نوع حساب بازنشستگی معاف از مالیات، 
به ویژه اگر کارفرمایتان هم معادل خود شما برایتان واریز کند، در صورتی 
که برای بازنشستگی در سن 60 سالگی یا بیشتر برنامه ریزی کرده باشید، 
مقرون به صرفه و پرسود است. اگر حقوق خوبی دریافت می کنید و حداکثر 
مشارکت را در حساب بازنشستگی خود بکنید، و اگر این کار را از همان 
اوایل استخدام خود انجام دهید، وقتی بازنشسته شوید پول خوبی گیرتان 
خواهد آمد. اگر به مسیر دوم که شرح خواهم داد عالقه مند نشدید، قطعاً 

باید حداکثر مشارکت را در حساب های بازنشستگی خود بکنید. 

اگر برای خودتان کار کنید چه؟
اگر برای خودتان کار کنید، ممکن اســت دسترسی به K(401( یا برنامۀ 
حقوق بازنشستگی از سوی کارفرما نداشته باشید، اّما دست کم در آمریکا، 

هنوز می توانید حساب بازنشستگی معاف از مالیات داشته باشید. 
ما در این کتاب این نوع حســاب های بازنشستگی را پوشش نمی دهیم 
زیــرا نمی خواهم خیلی خط عوض کنم اّما اگر تمایل دارید در این مورد 
بیشــتر بدانید، Roth IRA )یک نوع حســاب بازنشستگی در آمریکا که 

معافیت های مالیاتی دارد.م.( می تواند نقطۀ شروع خوبی باشد. 

مسیر 2: بازنشستگی زودهنگام یا هدف گذاری برای ثروتمندشدن
بــا وجودی کــه درک می کنم که اغلب مردم از این که در 60 ســالگی 
بازنشسته شوند راضی هستند، اّما من هرگز عالقه مند نبودم که این قدر 
صبر کنم. همیشــه می خواســتم که زودتر بازنشسته شوم، حتی اگر به 
قیمت کار ســخت تر و خطرکردن مهمی باشــد. این دقیقاً همان مسیر 

شمارة 2 است. 
پیش از آن که به جزئیات مسیر شمارة 2 بپردازیم، اجازه دهید دربارة این 

صحبت کنیم که چرا این دو مسیر کامالً دو به دو ناسازگارند.8 بزرگ ترین 
دلیلش این است که حساب های بازنشستگی تا وقتی که به سن سّنتی 
بازنشســتگی نرسیده اید قابل دست زدن نیســتند. یعنی اگر مثاًل برای 
بازنشستگی در سن 40 ســالگی برنامه ریزی کرده باشید، مشارکت در 
یک برنامۀ بازنشستگی که پولتان را تا 60 سالگی از دسترستان دور نگاه 

می دارد، اصاًل به دردتان نمی خورد. 
به منظــور بازنشســتگی زودهنــگام، شــما اساســاً باید پولتــان را از 
ســرمایه گذاری هایی که می توانید بکنید به جای دیگری منحرف کنید. 
مطمئناً امکان دارد که فردی در حســاب بازنشســتگی مشارکت کند و 
هنگامی که به سن 60 سالگی رسید پولی که جمع شده است را بردارد 
و در کاری مثاًل معامالت امالک سرمایه گذاری کند، اّما اگر بخواهید هر 
دو مسیر را با هم بپیمایید، احتماالً هر دو راهبرد را به صورت غیربهینه ای 

انجام خواهید داد. 
اگر به دنبال بازنشســتگی زودهنگام هســتید و یا می خواهید ثروتمند 
شــوید، نباید در حساب های بازنشستگی مشــارکت کنید. می دانم که 
این توصیه عاقالنه به نظر نمی رســد، اّما به همین دلیل است که به شما 
هشدار دادم. و به همین دلیل است که می گویم اغلب مردم باید موجودی 
حساب های بازنشستگی شان را به حداکثر برسانند- این امن ترین مسیر 
برای رفتن است. اّما اگر مثل من هستید و هدف پرمخاطره تر و متهّورانه تر 

بازنشستگی در جوانی را دنبال می کنید، ادامۀ مطلب را بخوانید. 
برای بازنشســتگی زود هنگام، بایــد راهی برای ایجــاد جریان درآمد 
غیرمستقیمی که بیشتر از هزینه های ماهانه تان باشد بیابید و باید بتوانید 
آن جریان درآمد را در مقابل توّرم محافظت کنید. شــما نمی توانید یک 
میلیون دالر در حساب سپرده بگذارید و 2% بهره بگیرید و فکر کنید که 
اوضاع بر وفق مرادتان اســت. درست است که سالی 20000 دالر بدون 
هیچ خطری به دست خواهید آورد، اّما توّرم نهایتاً سرمایۀ اّولیه و سود شما 

را خواهد خورد. 
اگر به مثال قبلی خود در مورد سرمایه گذاری یک میلیون دالر در امالک 
اجــاره ای باز گردیم که ماهی 5400 دالر برای شــما به همراه داشــت، 
می بینید که این نوع سرمایه گذاری خیلی بهتر کار می کند زیرا در مقابل 

توّرم ایمن است و پول بسیار بیشتری را به شما برمی گرداند. 
تنها مشکلی که وجود دارد این است که به دست آوردن یک میلیون دالر 
برای ســرمایه گذاری در بخش امالک آسان نیست و این سرمایه گذاری 
هم کار راحتی نیســت. شما می توانید ســرانجام به نقطه ای برسید که 
سرمایه گذاریتان به درآمد غیرمستقیمی برایتان بینجامد، اّما رسیدن به 

آن نقطه به زمان، کار و آموزش نیاز دارد. 
اّمــا معامالت امالک تنها راه تولید درآمد غیرمســتقیم بــرای برآورده 
کردن نیازهای بازنشســتگی شما نیست. شــما می توانید در بازار بورس 
سرمایه گذاری کنید. می توانید مالکّیت ذهنی9 ایجاد کنید یا بخرید و حق 
امتیاز آن را به دســت آورید. این می تواند ثبت اختراع، موسیقی، کتاب یا 
حتی چیزی مثل سناریوی فیلم باشد. شما می توانید کسب وکار خودتان 
8- mutually exclusive
9- intellectual property
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را راه بیندازید و نهایتاً مدیریت آن را به فرد دیگری محّول کنید و خودتان 
به عنوان سهامدار باقی بمانید و از سود شرکت بهره مند شوید. 

همان گونه که حدس می زنید، تمام این روش های تولید درآمد غیرمستقیم 
با مخاطرات زیادی همراهند. بنابراین، شما حتماً باید تالش کنید تا چند 
جریان درآمد غیرمستقیم را سازمان دهی کنید. حتی به دست آوردن یکی 
از این جریان های درآمد غیرمستقیم هم مشکل است، بنابراین، همان طور 
که گفتم، فقط هنگامی این مســیر را انتخاب کنید که آمادة انجام کار 

سختی که برای موّفقّیت الزم است باشید. 
اکنون می رسیم به این که آن یک میلیون دالر یا بیشتر را از کجا به دست 
آوریم. شما نمی توانید بدون داشتن پول، سرمایه گذاری کنید و اگر دنبال 
حساب های ســّنتی بازنشســتگی نروید، مزایای مالیاتی یا زمان کافی 

نخواهید داشت تا بتوانید سرمایۀ زیادی جمع آوری کنید. 
اینجاست که کار سخت می شود. شــما باید بتوانید سرمایه گذاری های 
کوچک تری انجام دهید که نتیجــۀ مطلوب دهد و در طول زمان، آن را 
بیشــتر و بیشتر کنید. شما نمی توانید از همان اّول سه خانه را به قیمت 
یــک میلیون دالر بخرید. به جای آن، مثاًل شــاید بتوانید 10 هزار دالر 
پس انداز کنید و با وام بانکی یک خانۀ 100 هزار دالری بخرید. سپس این 
کار را بارها و بارها تکرار کنید. سرانجام، می توانید یک یا دو تا از آن امالک 

را با یک ملک بزرگ تر عوض کنید. 
شــما باید این کار را به تدریج و پیوســته انجام دهید و همیشــه هدف 
افزایش درآمد غیرمستقیم را در نظر داشته باشید. هر چه پول بیشتری 
بتوانید از دارایی هایی که دارید تولید کنید، پیشرفت بیشتری در قابلّیت 
خریداری دارایی هایی با درآمدزایی بیشتر به دست خواهید آورد. چیزی 
که به دنبالش هستید، اثر گلولۀ برف نام دارد که در سرازیری می غلتد و 
بزرگ تر می شود. با افزون دارایی های درآمدزای خود، درآمد بیشتری برای 

خریداری دارایی های بیشتر به دست می آورید. 
سه روش عمده برای شتاب بخشیدن به این فرایند وجود دارد. نخست، 
همان گونه که پیش از این گفتیم، کاهش هزینه هایتان است. کوچک ترین 
خانــه ای را که می توانید بخرید یا کوچک ترین آپارتمانی را که می توانید 
اجاره کنید. اگر می توانید بدون آن که هزینه ای بپردازید با پدر و مادرتان 
زندگی کنید، حتماً این کار را بکنید. ماشــین دســت دوم بگیرید و یا 
ببینید چگونه می توانید بدون ماشــین زندگی کنید. زیاد به رســتوران 
نروید، از مبلمان دست دوم استفاده کنید. خالصه تا جایی که می توانید 
صرفه جویی کنید و ارزان زندگی کنید. هر چه هزینه های زندگیتان کمتر 
باشد، هرماه پول بیشتری می توانید پس انداز کنید. )قباًل هم گفتم که این 

کار ساده ای نیست.(
بعد، هر چه بیشــتر می توانید پول درآورید. اگر می توانید به شهر بزرگی 
مثل سانفرانسیســکو یا نیویورک که در آنجا حقوق ها خیلی باالتر است، 
نقل مکان کنید. اگر باهوش باشید، می توانید راهی برای زندگی ارزان در 
یک شهرگران پیدا کنید که به شما اجازه می دهد این تفاوت حقوق را که 
عمدتاً به خاطر افزایش هزینۀ زندگی و مسکن است، پس انداز کنید. اگر 
می توانید، یک کسب وکار جانبی برای خود راه بیندازید یا در ساعت های 

فراغت خود به کار آزاد بپردازید. هر چه پول بیشتری درآورید، بیشتر هم 
می توانید پس انداز کنید. 

سرانجام، سودآورترین سرمایه گذاری ممکن را انجام دهید. باز هم می گویم 
که این کار ممکن اســت بدیهی به نظر آید، اّما هر چه دّقت بیشتری در 
ســرمایه گذاری هایی که بازده بیشــتری دارند بکنید، سریع تر می توانید 
پولتان را چند برابر کنید. این نیازمند تحقیق هوشیارانه و دقیق، یادگیری 

مذاکره و چانه زنی و شناخت معامالت خوب است.
همان گونه که گفتم، این مسیر ساده ای برای دنبال کردن نیست. بیشتر 
افــراد توانایی انجامش را ندارندو مــن آن ها را نکوهش نمی کنم. من در 
دورانی که به دنبال بازنشستگی زودهنگام بودم، روی تشکی که کف زمین 
افتاده بود می خوابیدم، هفته ای 70 ساعت کار می کردم و در مکانی خیلی 
کوچک تر از آنچه استطاعتش را داشتم زندگی می کردم- و حتی با همۀ 

این ها هیچ تضمینی برای موّفقّیت نبود. 

اگر در میانۀ راه یا نزدیک به بازنشستگی باشم چه؟ 
این گونه نیست که هر کس که از دانشگاه درآمد بتواند به روشنی این یا 
آن مسیر را انتخاب کند. شاید شما هم اکنون مّدت هاست که در حساب 
بازنشســتگی ســرمایه گذاری کرده اید ولی اکنون می خواهید در پیش 
گرفتن مسیر بازنشستگی زودهنگام را در نظر بگیرید. و یا شاید نتوانید 
فردا از خواب بیدار شوید و برای دریافت حقوق بیشتر به سانفرانسیسکو 

نقل مکان کنید- شما همسر و فرزند دارید. 
نگران نباشید، هنوز هم می توانید بازنشستگی موّفقی داشته باشید، فقط 
بایــد توصیه های مرا به گونه ای اصالح کنید کــه با امکاناتتان همخوانی 
داشته باشد. من می خواستم حّد نهایی هر دو مسیر را به شما نشان دهم 
تا تفاوت ها را به روشــنی درک کنید و بهتر بتوانید برای انتخاب مسیر 

تصمیم گیری کنید. 
و حتی با وجودی که روش بهینه ای نیست، می توانید بین این دو مسیر 
هم حرکت کنید. اگر هم اکنون در برنامۀ بازنشستگی خود سرمایه گذاری 
کرده اید و می خواهید آن را ادامه دهید، هنوز هم ممکن اســت بتوانید 
آنقدر درآمد تولید کنید که پس از به حداکثر رســاندن مشارکتتان در 
حساب بازنشستگی، در معامالت امالک یا دارایی های درآمدزای دیگری 

سرمایه گذاری کنید. 

اقدامات
هزینه های ماهانۀ فعلی خود را محاسبه کنید. ببینید اگر بخواهید بعضی  	

چیزهای مهم را فدا کنید، چقدر می توانید آن هزینه ها را کاهش دهید. 
حال محاسبه کنید که با توّجه به هزینه های کاهش یافته، چقدر پول  	

در هر ماه باید درآورید تا بازنشسته شوید. 
تعیین کنید که با نرخ های مختلف بازگشت سرمایه، مثل 2%، 5% و  	

10%، به چقدر پول نیاز دارید تا درآمد ماهانۀ کافی برای بازنشسته شدن 
داشته باشید.  

ادامه دارد ...


