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چهارمیه همایش ساالوه باوکداری الکتروویک و وظامهای پرداخت
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دس علیؼَ ایبم هجبسک دَُ فدش ،ثب ػشض عالم ّ ادة همذم هیِوبًبى گشاهی چِبسهیي ُوبیؼ عبالًَ ثبًکذاسی
الکتشًّیک ّ ًظبمُبی پشداخت سا گشاهی داؽتَ ّ ثَ ًوبیٌذگی اص ثبًک هشکضی خوِْسی اعالهی ایشاى ،اص
زضْس گشم ؽوب تؾکش هیکٌن .اص ایي کَ ثَ دلیل تمبسى ًؾغت افتتبزیَ ُوبیؼ ثب کویغیْى التصبد دّلت،
ًبچبسین ثب تبخیش هیضثبى سئیظ کل هستشم ثبًک هشکضی ّ هیِوبًبى اسخوٌذؽبى ثبؽین هتبعفنُ .شچٌذ تشدیذ
ًذاسم گفتگْی عبصًذٍ اػضبی عتبد التصبدی دّلت دس ًؾغت ثؼذی پیشاهْى "دّسًوبی صٌؼت هبلی کؾْس"،
ایي کن تْفیمی سا خجشاى خْاُذ کشد.
غشط ایي ًِبل ًْپب ،کَ اهشّص چِبسهیي عبلگشد ثبسدُی آى سا خؾي هیگیشین ،دس ػضهی ًؾبًَ داسد کَ عبلُب
پیؼ ،دّ ثبل پشّاص ثبًک هشکضی یؼٌی ؽشکت هلی اًفْسهبتیک ّ پژُّؾکذٍ پْلیّثبًکی سا ثش آى داؽت تب
پیًْذی ساُجشدی سا ثشای ثٌیبىگزاسی ًِبد ً R&Dظبمُبی پشداخت کؾْس سلن صًٌذ .اهشّص هفتخشین کَ ثَ
ثشکت عَ دّسٍ ثشگضاسی هْفك ایي اخالط ،ثخؾی اص آى آسهبى ثلٌذ ؽکل گشفتَ ّ هغیش ثبلیهبًذٍ ثَ دعت
اصسبة خشد ّ تذثیشً ،ؾبًَگزاسی ؽذٍ اعت.
هیِوبًبى اسخوٌذ ،التصبد کؾْس دس ؽشایظ کًٌْی یکی اص زغبطتشیي ّ ًفظگیشتشیي دّساى زیبت هغتٌذ خْد
سا عپشی هیکٌذ .دس چٌیي ؽشایغی ،ثبسی هضبػف ّ تکلیفی عٌگیي ثش دّػ ًظبم هبلی ّ ثخصْؿ صٌؼت
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ثبًکی کؾْس لشاس گشفتَ کَ "اى لُ ِجلَت لُ ِجلَ هب عِْاُب ّ اى سدّت سدّ هب عِْاُب" .للت تسْالت التصبد کالى کَ دس
کٌتشل تْسم ّ تبهیي هبلی ثٌگبٍُبی التصبدی ثشای خشّج اص سکْد دس ًظبم ثبًکی هیصًذ ثَ هشالجت ّیژٍ ًیبص
داسد.
اعتسکبم هبلی ثبًک ُب کَ دس اثش هضبیك تسشین ّ ػویك ؽذى سکْد آعیت دیذٍ ثبیذ تشهین ّ ثبصیبثی ؽْد ّ
ؽکبف ػویك ثخؼ عٌتی ّ غیشهٌؼغف ثبًکذاسی کؾْس ثب ثبًکذاسی زشفَای ،پْیب ّ چبثک دًیب ثبیذ ثب ػضهی
ساعخ ّ اسادٍای عتشگ پش ؽْد .ثبصآسایی ّ ثبصهٌِذعی ثبًکهشکضی ّ ًْعبصی ّ زشفَای عبصی ثبًکُب کَ دس
صذس ثشًبهَُبی سئیظ کل هستشم ثبًک هشکضی لشاس داسد ایي ُذف سا ًؾبًَگیشی کشدٍ اعت.
هسْسیت ُوبیؼ اهغبل تالػ ثشای اسائَ ًگبُی ًْ اص تاللی ثبًکذاسی ثب فٌبّسیُبی ًْیي ثب ایي اًگیضٍ اعت
کَ ایي استجبط اص پْعتَ ثبًکذاسی ػجْس کشدٍ ّ ثَ ُغتَ عخت آى ثشعذ .ثبًکذاسی الکتشًّیک دس ایشاى ثَ ػٌْاى
صٌؼتی پْیب ّ هتوکي ّاسد دّساى ثلْؽ خْد ؽذٍ اعت .اص ّیژگیُبی ایي دّساى ،ضشّست ؽٌبخت دلیكتش
ثبصیگشاى کلیذی ًغجت ثَ هسیظ اعشاف ّ دسکی صسیر اص تصْیش ثضسگ صٌؼت دس لبة التصبدکالى اعت.
ّصف الکتشًّیک پْعتَای ثش لبهت ثبًکذاسی اعت کَ اگش تب اهشّص ،هؼیبسی ثشای تفکیک ثبًکذاسی عٌتی اص
هذسى ثْد ،اص اهشّص ثبیذ ُوَ ثبًکذاسی سا دس ثش ثگیشدً .کتَ کلیذی ایٌدبعت کَ دّساى عکْى هؾتشی ثَ اتوبم
سعیذٍ اعت .ثبًک ثبیذ ثذاًذ هؾتشی اّ کدبعت ،چَ هی کٌذ ّ چَ هی خْاُذ تب خذهت هْسد دسخْاعت ّی
سا دس صهبى ّ هکبى هذًّظش ّ ثب کیفیت هْسد اًتظبس ثَ ّی اسائَ دُذ .اکٌْى کَ خْؽجختبًَ ایي هِن دس زْصٍ
خذهبت پشداخت ثب کیفیتی هٌبعت هسمك ؽذٍاعتًْ ،ثت آى سعیذٍ تب ثتْاًین ثذًَ لَخت خذهبت ثبًکی سا اص
ایي گشدًَ ػجْس دُین .اسائَ کبست اػتجبسی ،هِنتشیي آصهْى پیؼ سّی ًظبم ثبًکی دس تسمك ایي هِن اعت.
ایي ُوبیؼ ًمغَ ػغفی اعت کَ ُشعبلَ هشصُبی داخلی ّ ثیي الوللی ایي صٌؼت سا ثش سّی ثبًکذاساى ّ
فٌبّساى ثبص هیکٌذ ّ ریًفؼبى اصلی ایي زْصٍ ؽبهل ثبًک هشکضی ،ثبًکُب ،داًؾگبٍُب ،ؽشکتُبی فٌبّسی
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اعالػبت ّ هؾتشیبى ثضسگ ًظبم ثبًکی سا ثب ظشفیت ثبالیی ثشای گْػ دادى ،فشاگشفتي ّ تؾشیک هغبػی دس
صهبى ّ هکبًی ّازذ گشد ُن هیآّسد تب ًْیذثخؼ آیٌذٍ سّؽٌی ثشای ایي صٌؼت اعتشاتژیک ثبؽذ.
اص هضیتُبی ُوبیؼ اهغبل ،ثِشٍگیشی اص ظشفیت ثبالی گفتگْ دس تْعل ثَ ثؾبست کالم زك ثَ کغبًی اعت
کَ لْل ازغي سا پظ اص اعتوبع ُوَ الْال پی هیگیشًذ .ثب ایي ُذف ،ثشگضاسی عَ ًؾغت عیبعتی ثشای ثسث
دس خصْؿ "چؾن اًذاص ًظبم هبلی کؾْس"" ،اثؼبد عیبعتی ،تدبسی ،فمِی ّ زمْلی کبست اػتجبسی" ّ "عبختبس
دساهذی ثبًکُب" ثشًبهَ سیضی ؽذٍاعت .ثَ ػالٍّ عَ پٌل تخصصی" ،چبلؼ پشداختُبی فشاهشصی دس ؽشایظ
لغْ یب تخفیف تسشینُب"" ،ثبًکذاسی ثبص" ّ "ًمؼ دادٍکبّی دس کغتّکبس ثبًکی" سا دس دعتْس داسًذ.
ثشای اخبثت هغبلجَ ثَ زك ؽشکت کٌٌذگبى ُوبیؼُبی لجل کَ هؾتبق ؽٌیذى هغبلت ثکش دس صهیٌَ "ثبًکذاسی
ُوشاٍ" ّ دیذگبٍُبی اختالفی پیشاهْى آى ثْدًذ ،یک عخٌشاًی کلیذی ،یک ًؾغت تخصصی ّ ًیض سایضًی
هذیشاى ثبًکی ّ هخبثشاتی کؾْس سا ثشای ّاکبّی هْضْع عبصهبًذُی کشدٍاین .ثخصْؿ ثشای ثِشٍهٌذی ثیؾتش
ػاللَهٌذاى ،ثیبى همبیغَای دیذگبٍُبی ؽشکتُبی اسیکغْى ّ  Arthur D. Littleدس آًبلیض سلبثت اپشاتْسُب
ثب ثبًکُب دس خزة هؾتشیبى ثبًکذاسی ُوشاٍ دس ثشًبهَ ُوبیؼ اهغبل گٌدبًذٍ ؽذٍاعت.
اعتفبدٍ زذاکثشی اص ظشفیت ُوبیؼ ثَ ػٌْاى فشصتی ثشای اًتمبل داًؼ ّ تدبسة ثشتش هشتجظ ثب ًْعبصی ًظبم
ثبًکی ثخصْؿ دس زْصٍ کالىسًّذُبی ثبًکی دس هصبف ثب هْجُبی فشصتعبص ّ فشصتعْص فٌبّسی اص
ّیژگیُبی ثشخغتَ ُوبیؼ چِبسم اعت .عخٌشاًبى کلیذی ُوبیؼ اهغبل ،پیشاهْى "خِبًی ؽذى ،فٌبّسیُبی
هبلی ّ آیٌذٍ ثبًکذاسی" دس هْاخَِ ثب فشصتُب ّ تِذیذُبی فٌبّسی دس دَُ پیؼ سّ عخي خْاٌُذ گفت ّ
"آهْصٍُب ّ تدبسة ثیي الوللی دس پیبدٍعبصی عبهبًَُبی یکپبسچَ ثبًکی" سا ثب ؽوب دس هیبى هیگزاسًذ .دس خْاس
ایي ثشًبهَُبی ػوْهی ،عَ ًؾغت اختصبصی ثشای هؾبّسٍ هذیشاى اسؽذ ثبًکی کؾْس ثب عخٌشاًبى کلیذی
ُوبیؼ ًیض ثشًبهَسیضی ؽذٍ اعت.
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اسائَ ًتبیح هشزلَای دّ پشّژٍ هغبلؼبتی هکول ثبًکهشکضی دس خصْؿ "دّسًوبی ًظبم هبلی کؾْس" ،گضاسػ
ًتبیح هشزلَای پشّژٍ "هذلُبی ثبًکی ًْیي ایشاى" (هجٌب) ّ اسائَ تدشثَ "ًظبست دادٍ هسْس دس ثبًک هشکضی
لجٌبى" تْعظ هدشی عشذ هضثْس دس ساعتبی ساُجشد هذیشیت اسؽذ ثبًک هشکضی ثشای ثبصًگشی دس عبصهبى ّ
عبصّکبس ایفبی هبهْسیتُبی ایي ثبًک اعت.
اسائَ عَ عخٌشاًی تخصصی دس خصْؿ "دّلت الکتشًّیک"" ،عبختبس عشهبیَگزاسیُبی خذیذ دس تْعؼَ
صیشعبخت هخبثشاتی کؾْس" ّ "ًمؼ ؽشکتُبی فٌبّسی دس ثبًکذاسی ثبص" اص ثشًبهَُبی خزاة فشداعت.
ُوچٌیي عی ثؼذاصظِش اهشّص ّ فشدا ۰۱ ،کبسگبٍ تخصصی دس زْصٍ "سیغکُبی زمْلی لشاسدادُبی IT
ثبًکی"" ،اسصیبثی سیغک اػتجبسی اؽخبؿ زمْلی"" ،هذیشیت ُْیت ّ دعتشعی دس عبهبًَُبی ثبًکی"،
"اهٌیت اعالػبت ّ ثذافضاسُبی ثبًکی" ّ "فبکتْسُبی الکتشًّیک" ثشگضاس هیؽْد.
دس صهیٌَ همبالت ،اص  ۹۸۲چکیذٍ همبلَ دسیبفت ؽذٍ ۰۱۱ ،چکیذٍ دس اسصیبثی اّلیَ سد ؽذ .اص ۰۹۱چکیذٍ
تبییذ ؽذٍ ثشای ثشسعی ثیؾتش ۲۹ ،همبلَ ثَ دثیشخبًَ ُوبیؼ سعیذ کَ اص هیبى آىُب  ۱۹همبلَ ثشای اًتؾبس دس
هدوْػَ همبالت ّ  ۸همبلَ ثشای اسائَ ثَ صْست ؽفبُی ثشگضیذٍ ؽذًذ.
یکی اص ثشًبهَُبی خٌجی ُوبیؼ چِبسم" ،کبسگبٍ ایذٍ پشداصاى خْاى" اعت .دس ایي کبسگبٍ ،عی یک فشایٌذ
فؾشدٍ عشؽبس اص اًشژی ّ تالػ ،دس سّصُبی یکن تب عْم ثِويهبٍ ۹۹ ،ایذٍ پشداص خْاى فشایٌذ خلك ایذٍ ّ
اػتجبسعٌدی آى ّ توِیذ همذهَ ثشای تجذیل ایذٍ ثَ هسصْل سا فشا گشفتٌذ .اص هیبى  ۰۹عشذ اسائَ ؽذٍ دس سّص
پبیبًی ۱ ،ایذٍ ثب سای ُیئت داّساى ثَ ػٌْاى ایذٍُبی ثشتش اًتخبة ؽذًذ تب دس ًؾغت ّيژٍ خْاًبى اهشّص
تْعظ ثبًکذاساى ّ خجشگبى هبلی کؾْس ػیبسعٌدی ؽْد.
دس خبتوَ ُوبیؼ اهغبل دس کٌبس اداهَ عٌت زغٌَ هؼشفی ّ تمذیش اص هسصْالت ثشتش ًْاّساًَ ثبًکُب ّ
ؽشکتُب دس خؾٌْاسٍ دکتش ًْسثخؼ ،یبفتَُب ،دعتبّسدُب ّ چبلؼُب سا دس ثیبًیَ اختتبهیَ خوغثٌذی هیؽْد
تب ساٌُوبی سٍپْیبى ًْعبصی ًظبم ثبًکی ثبؽذ.
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ای گـل ٍ گلسارّا کیـست گَاُ شوا

بَی کِ در هغسّاست رًگ کِ در چشنّاست

عقل اگر قاضیَست کَ خط ٍ هٌشَر اٍ

دیدى پایاى کار صبـر ٍ ٍقار ٍ ٍفاسـت

چیست ًشاًیِ آًکّ ،ست جْاًی دگر

ًـَ شـدى حالّا رفتي ایي کٌِّْاست

رٍز ًـَ ٍ شام ًـَ باغ ًـَ ٍ دام ًـَ

ّر ًفس اًدیشِ ًًََ ،خَشی ٍ ًَغٌاست

ًـَ ز کجا هیرسـد کٌِْ کجا هیرٍد

گـر ًِ ٍرای ًظر عالـــنِ بیهٌتْاسـت

عالن ،چَى آب جَست بستِ ًواید ٍلیک

هیرٍد ٍ هیرسد ًَ ًَ ایي از کجاست

متشکرم
۱۱۳۱/۱۱/۶
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