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پنجره

سامانه های معامالتی باز هم روی هوا
سامانه پس از معامالت بورس

 تحت DOS است!
مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران با تاکید بر 
 Tsetmc.com اینکه امروز سامانه معامالت و سایت
مشکلی نداشتند ، ش��رط افزایش زمان معامالت را 

اعالم کرد. 
بورس پ�رس - روح اهلل دهقان در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا روز قبل س��امانه معام��الت بورس و 
س��ایت Tsetmc.com به دلی��ل افزایش عرضه ها 
و تحرکات فعاالن دچار اختالل بود یا نه، گفت: خیر. 
خوشبختانه با وجود فش��ار بیش از حد سفارش های 
Tsetmc. فروش ، نه س��امانه معامالت و نه س��ایت

com مشکلی نداشتند.
وی ادام��ه داد: از روزه��ای قبل به دلی��ل افزایش 
سفارش ها ، معامالت سهام شرکت های بزرگی چون 
شستا و سایپا و سرمایه گذاری صبا تامین و حتی برای 
امروز )روز قبل( ایران خودرو به بعد از پایان زمان داد 
و ستد منتقل شده تا باراضافی بر سامانه وارد نشود. 
از س��وی دیگر در حالی تاکنون از چهار دیتا س��نتر 
استفاده می شد که یک دیتا س��نتر هم اخیرا” اضافه 
شده و دو دیتا سنتر جدید هم در آینده نزدیک اضافه 
Tsetmc. می شوند تا مشکلی برای استفاده از سایت

com  نباشد.
این مقام مس��وول افزود: در این میان بررس��ی ها 
نشان داده که برخی شرکت های کارگزاری با وجود 
جلب مش��تریان جدید و زیاد ، هنوز زیر ساخت ها و 
حوزه های فنی را توسعه نداده اند و به همین دلیل در 
هنگام افزایش هیجانات بازار و فشار فروش یا خرید با 

اختالل در ارایه خدمات روبرو می شوند.
دهقان درباره برنامه بورس تهران برای افزایش دو 
ساعته معامالت هم گفت: ش��رکت مدیریت فناوری 
بورس تهران برای این مورد و افزایش زمان معامالت 
، هیچ مانع و مشکلی ندارد و همین امروز هم قادر به 
ارایه خدمات اس��ت اما موضوع اصلی ، س��امانه پس 
از معامالت اس��ت که به دلیل قدیمی  و تحت برنامه 

“داس” بودن ، نیاز به بروز رسانی دارد.
وی ادامه داد: بنابراین در صورت بروز رسانی سامانه 
پس از معامالت ، افزایش زمان معامالت امکان پذیر 

خواهد بود.
در خبری دیگ��ر در همی��ن رابطه اما اعالم ش��د 
معامالت روز قبل بازار س��رمایه باز هم با اختالل در 

سامانه معامالتی برخی کارگزاری ها آغاز شد.
به گزارش تس��نیم معامله گران بازار س��رمایه در 
حالی معام��الت روز ) ش��نبه( را در تاالر شیش��ه ای 
آغاز کرده اند که اختالل در س��امانه معامالتی برخی 
کارگزاری ها مانع از ثبت س��فارش خری��د و فروش 

توسط معامله گران شده است.
این در ش��رایطی اس��ت ک��ه اختالل در س��امانه 
معامالت این روزها به امری عادلی و معمول در تاالر 
شیشه ای تبدیل شده است و متاس��فانه عزم و اراده 
جدی نی��ز در متولیان بازار س��رمایه ب��رای حل این 
مشکل مهم و تاثیرگذار در معامالت بورس و فرابورس 

دیده نمی شود.

ترفند زیرکانه سایت های 
شرط بندی برای شکار قربانی ها

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا گفت: گردانندگان سایت های شرط بندی در 
ترفندی زیرکان��ه کاربرانی را که برای بار نخس��ت وارد 
س��ایت می ش��وند، با مبلغ اندکی برنده می کنند تا فرد 

برای سرمایه گذاری های بیشتر ترغیب شود.
تس�نیم - س��رهنگ دوم علی محمد رجبی با بیان 
اینکه در ش��رایط کرونا که سیس��تم آموزشی بیشتر از 
طریق آنالین و راه دور اس��ت باعث ش��ده تا نوجوانان و 
جوانان زمان زیادی را در فضای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی صرف کنند، اظهار ک��رد: همین صرف زمان 
زیاد در شبکه های اجتماعی باعث شده تا گردانندگان 
سایت های شرط بندی از این فرصت استفاده کرده و با 
تبلیغات فراوان به دنبال ترغیب جوانان برای شرط بندی 

باشند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا با بیان ش��عارهای تبلیغاتی »چندبرابر کردن 
پول« و »پولدار ش��دن یک شب« توس��ط سایت های 
قمار ش��رطبندی افزود: در پی این شعارهای تبلیغاتی، 
گردانندگان س��ایت های قمار و شرطبندی در ترفندی 
زیرکانه، کاربرانی را که برای بار نخس��ت وارد س��ایت 
می شوند به صورت کامال حساب ش��ده و از روی فنون 
روانشناس��ی، با مبلغ اندکی برنده می کنند تا فرد برای 

سرمایه گذاری های بیشتر ترغیب شود.
وی ادامه داد: شیرینی بردهای اولیه باعث می شود  به 
رغم باخت های بعدی، قربان��ی همچنان به دنبال بازی 
باشد تا بتواند برنده شود در حالی که دیگر امکان برنده 

شدن کم و کمتر می شود.
ای��ن مق��ام انتظامی  ی��ادآور ش��د: در س��ایت های 
شرط بندی با فرا رفتن مبلغ، برنامه طوری پیش می رود 
که برگه هایی ک��ه به فرد داده یا تاس های��ی که برای او 

ریخته می شود به گونه ای است که کاربر می بازد.
رجبی با بیان اینکه درگاه های بانکی کشور مستقیماً 
در اختیار قماربازان قرار نمی گیرد، گفت: س��ایت های 
شرط بندی اقدام به اجاره درگاه بانکی می کنند؛ برخی 
از مجرمان سایبری نیز در قالب سایت های شرط بندی و 
قمار اقدام به سرقت اطالعات حساب بانکی قربانی کرده  
و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطالعات کارت بانکی که 
توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می شود، 

اقدام به برداشت از حساب بانکی قربانی می کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا، تأکید بر شناس��ایی و برخورد با س��ایت های 
شرط بندی را از اولویت کاری پلیس فتا دانست و متذکر 
ش��د: هموطنان برای جلوگیری از فعالی��ت این قبیل 
سایت ها در فضای مجازی، باید در صورت فریب توسط 
گردانندگان سایت های شرط بندی موضوع را به پلیس 
اطالع داده  تا روند برخورد قانونی با این دست سایت ها و 

گردانندگان آنها صورت گیرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ش��بکه ملی اطالعات خبرس��از می ش��ود، 
گفت: در چند روز آینده اخباری در مورد تکمیل زیرساخت های الیه های 

اطالعاتی شبکه ملی اطالعات را اعالم می کنیم.
وزارت ارتباطات - محمدج��واد آذری جهرمی همزمان با روز جهانی 
ارتباطات در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه در چند روز آینده اخباری در 
مورد تکمیل زیرساخت های الیه های اطالعاتی شبکه ملی اطالعات اعالم 
می شود، افزود: این هفته خبرهای بسیار خوبی برای مردم داریم. اقداماتی 
که از دی ماه ۹۸ پس از صدور فرمان ۵ ماده ای مق��ام معظم رهبری برای 
تکمیل زیرس��اخت های الیه های اطالعاتی ش��بکه ملی اطالعات پیگیری 
ش��ده بود به نتایج خیلی خوبی رس��یده که در این هفته گ��زارش آن را به 

مردم می دهیم.
وی درباره توس��عه ارتباطات در کش��ور گفت: در حال حاضر در کشور با 
سرمایه گذاری های قابل توجه روبرو هس��تیم و از طرفی بخش زیادی هم 
دولت سرمایه گذاری کرده اس��ت، خدمات ارتباطی نس��ل ۳ و ۴ در همه 
شهرهای کش��ور برقرار اس��ت و نزدیک به ۸۳ درصد روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار کشور دسترس��ی به اینترنت دارند. بیش از ۷۰ میلیون کاربر شبکه 
اینترنت در کشور داریم و این آمار در بین کشورهای منطقه بی نظیر است.

وزیر ارتباطات ب��ا بیان اینکه فعالیت بخ��شICT در همه حوزه ها اعم از 
آموزش، س��المت و بانکداری فعال اس��ت، افزود: تقریبا هی��چ کدام از این 
حوزه ها بدون اس��تفاده از فضای ارتباطی و امکانات زیرساختی توفیقاتی 
که در حال حاضر دارند را نخواهند داشت به نوعی موفقیت هایشان وابسته 

به میزان اس��تفاده از ظرفیت های حوزه ICT اس��ت و ارتباطات و فناوری 
اطالعات هم تالش کرده بهترین خدمات را برای این مجموعه ها فراهم کند.

جهرمی  با پیش بینی رشد اقتصادی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
به رقم ۴ درصد از س��هم اقتصاد کشور، گفت: سهم رش��د اقتصادی حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای دولت یازدهم حدود ۱.۷ درصد و در 
ابتدای دولت دوازدهم حدود ۲.۵ درصد ب��وده و امروز این عدد به ۴ درصد 

رسیده که عدد قابل توجهی است و نشان از رشد اقتصادی دارد.

وی با بیان رشد اقتصادی بخش ارتباطی کشور در سال ۹۷ که گزارش آن 
نهایی شده افزود: علی رغم اینکه بخش ارتباطی کشور به دلیل تحریم های 
ظالمانه رشد منهای ۴.۸ درصد را به لحاظ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ تجربه 
کرده، رشد اقتصادی بخش ICT یعنی ارتباطات مثبت ۱.۷ درصد و رشد 

اقتصادی بخش فناوری اطالعات ما ۶.۴ درصد است.
آذری جهرمی  به محس��وس بودن دسترس��ی به امکان��ات و فناوری در 
ایام قرنطینه و شیوع کرونا اش��اره کرد و گفت: با شیوع کرونا در کشورهای 
مختلف، ما هم با این پدیده مواجه بودیم و می شد به عینه دید که اگر فناوری 
اطالعات در این چند سال توس��عه پیدا نکرده بود، ما با شیوع کرونا به چه 

وضعیتی گرفتار می شدیم.
وزیر ارتباطات همچنین در توییتر خود با بیان اینکه رشد اقتصادی بخش 
فناوری ارتباطات چشمگیر بوده است، گفت: ۷۰ درصد هزینه شرکت های 

خدمات ارتباطی وابسته به نرخ ارز است.
آذری جهرمی  همزمان با فرارس��یدن ۲۷ اردیبهش��ت م��اه روز جهانی 
ارتباطات نوشت: درآمد بخش ارتباطات کشور ۱۰۰ درصد ریالی است، اما 

۷۰ درصد هزینه های شرکتهای خدمات ارتباطی، وابسته به نرخ ارز است.
وی گفت: این شرکت ها، تالطمات ارزی را از جیب مردم تامین نکرده و 
با کاهش هزینه ها جبران کردند. رش��د اقتصادی این بخش هم چشمگیر 

بوده است.
وزیر ارتباطات افزود: روز جهانی ارتباطات را به همه  فعاالن بخش فناوری 

اطالعات و ارتباطات تبریک می گویم.
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تسنیم - سرپرست معاونت مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از س��امانه جامع اطالعات صورت های مالی )جام( وجود ندارد. محمدجواد هادی در 
گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در س��امانه جام اطالعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.س��امانه جامع اطالعات صورت های مالی )جام( پس 

از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دالیل بهره برداری از سامانه جام عنوان می شود.

وزیر ارتباطات:

شبکهملیاطالعاتاینهفتهخبرسازمیشود

دریچه

خدمات ICT  شرکت فرودگاه ها تشریح شد
سامانه پذیرش اشتراکی مسافر 

در دستور کار فرودگاه ها
مدیرکل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی شرکت فرودگاه ها 
از پذیرش اشتراکی مسافر در فرودگاه های مهرآباد و مشهد در آینده 

نزدیک خبر داد.
 ش�رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - مجید یارندی با 
بیان اینکه اداره کل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی شامل دو 
معاونت عملیات مخابرات هوانوردی و راهبری و همچنین زیرساخت و 
سامانه های هوانوردی است، گفت: معاونت عملیات مخابرات هوانوردی 
و راهبری شامل اداره های عملیات سامانه های جامع داده های هوانوردی 
و هواشناسی، برنامه ریزی، دستورالعمل ها و آموزش عملیاتی، راهبری 
سیستم های فرودگاهی و پشتیبانی زیرساخت ها و بستر های ارتباطی 
است و معاونت زیرساخت و سامانه های هوانوردی نیز اداره های ایجاد و 
توسعه شبکه ها و مرکز داده و سیستم های جامع فرودگاهی و هوانوردی 

و نیز بخش امنیت سایبری را شامل می شود.
وی با بیان اینکه امروز )۲۷ اردیبهشت(، به نام روز جهانی مخابرات 
هواپیمایی نامگذاری شده اس��ت، از برنامه ریزی برای بهره برداری از 
سامانه پذیرش اشتراکی مسافر )CUPPS( در سال جاری خبر داد و 
افزود: تجهیزات مورد نیاز این نرم افزار خریداری شده و شرکت فروشنده 
به نصب و بهره برداری آن در فرودگاه های مشهد و مهرآباد اقدام خواهد 
کرد و از مزایای این طرح می توان به صرفه جویی در هزینه ها و بی نیازی 
از تعدد فیزیکی کانتر های پذیرش مس��افر و نیز احصای آمار دقیق 

مسافران اشاره کرد.
مدیرکل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی به تالش کارکنان 
اداره عملیات سامانه های جامع داده های هوانوردی و هواشناسی طی 
سال گذشته در مخابره بیش از ۵۳ میلیون انواع پیام هوانوردی شامل 
سالمت پرواز، اطالعات هوانوردی و نوتام ها و نیز مجوز های پروازی و 
 AFTN پیام های هواشناسی خبر داد و گفت: در سال ۲۰۱۹ از طریق
به افزایش سه درصدی )یک میلیون و ۳۰۰ هزار پیام( در تبادل پیام از 

طریق هشت مدار بین المللی و ۹۷ مدار داخلی دست یافتیم.
وی افزود: همچنین از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۴ میلیون و ۷۰۰ 
هزار پیام در شبکه مخابرات هوانوردی مبادله شده است و در خدمتی 
دیگر مغایرت های صورتحساب پرواز های عبوری با همکاری اداره کل 
بازرگانی و سرمایه گذاری از طریق اطالعات این شبکه مورد شناسایی 

قرار گرفته است.
وی همچنین با بیان فراهم شدن مقدمات نصب سامانه به روز تبادل 
پیام های هوانوردی )AMHS( گفت: س��ال گذشته جلساتی را با 
شرکت های روسی ارایه دهنده این سامانه برگزار کردیم و امیدواریم 
امسال با وجود مشکالت ناشی از شیوع کرونا بتوانیم این سامانه را نصب 

و بهره برداری کنیم.
یارندی یک��ی از مهمتری��ن اقدامات اداره راهبری سیس��تم های 
 )FIDS( فرودگاهی در سال ۹۸ را بروز رسانی نرم افزار اعالن پرواز
برای ۳۱ فرودگاه کش��ور عنوان کرد و افزود: در این مسیر همچنین 
می توان به ارای��ه ۳۹۰۴ س��رویس خدمات پش��تیبانی نرم افزاری، 
ارایه س��رویس دوره ای فکس و تلفن س��انترال )۱۵۲ دستگاه( ارایه 
سرویس های سخت افزاری اسکنر و پرینتر )۳۳۲ دستگاه(، خدمات 
مرتبط با آنتی ویروس، بازیابی رمز های عبور کاربران و برطرف کردن 

اشکاالت و آموزش کاربران در ستاد و فرودگاه ها اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه اداره پشتیبانی زیرساخت و بستر های ارتباطی 
در سال ۹۸ عملکرد درخشانی داشته است، گفت: از جمله اقدامات این 
اداره طی سال گذشته می توان به ارتقای اتوماسیون هشت فرودگاه و 
ستاد، تجهیز تمام فرودگاه ها به دستگاه ثبت چهره برای حضور و غیاب 
به جای اثر انگشت و ارایه سرویس پشتیبانی از تلفن های VOIP در 

ستاد و فرودگاه ها پرداخت.
مدیرکل مخابرات و فن��اوری اطالعات هوانوردی افزود: امس��ال 
برای ارتقای نرم افزار اتوماسیون اداری سایر فرودگاه ها، مستندسازی 
ارتباطات و فیبر نوری فرودگاه ها و نیز یکپارچه سازی سامانه حضور و 

غیاب برنامه ریزی کرده ایم.
یارندی با بیان اینکه یکی از توفیقات مهم اداره ایجاد و توسعه شبکه ها 
و مراکز داده طی سال ۹۸، ارایه اینترنت ایزوله و ایمن برای بخش های 
مختلف ستادی و نیز مدیران و معاونان فرودگاه ها بوده است، گفت: سال 
گذشته سامانه ۱۹۹ را برای اطالع رسانی به مسافران در ۱۷ فرودگاه 
از جمله فرودگاه های یزد، بندرعباس، بوشهر، ارومیه، همدان، بیرجند، 
سنندج، بجنورد، ایالم، شهرکرد و اراک راه اندازی کردیم و امسال نیز 

برای تجهیز چهار فرودگاه دیگر به این سامانه برنامه ریزی شده است.
وی همچنین به ش��رکت موثر در اجالسیه های امنیت سایبری و 
AMC به میزبانی اردن طی س��ال ۹۸ پرداخت و افزود: امسال نیز 

نمایندگان ما در این اجالس حضوری فعال خواهند داشت.
مدیرکل مخابرات و فن��اوری اطالعات هوان��وردی گفت: از دیگر 
اقدامات انجام شده توسط اداره ایجاد و توسعه شبکه ها و مراکز داده 
می توان به برگزاری ویدیو کنفرانس سراس��ری ش��رکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران پی��ش از بحران کرونا و پ��س از بحران، تامین 
تجهیزات روتینگ و سوئیچینگ فرودگاه ها و نیز خریداری و توزیع 
تجهیزات ذخیره سازی و سوئیچ های مربوط برای فرودگاه ها، اصالح 
 NEXUS،  ساختار شبکه فیبر نوری س��تاد، راه اندازی تجهیزات
FLEXPOD  و رک پرظرفیت مرکز داده س��اختمان س��تادی 
پرداخت. همچنین UPS ستاد و ۳۷ فرودگاه کشور خریداری شده 

است که امسال مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی افزود: در آینده نزدیک شاهد بهره برداری رسمی  تکمیل و توسعه 
مرکز عملیات شبکه NOC مرکز داده ساختمان ستادی شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خواهیم بود.
یارندی با بی��ان اینکه اداره سیس��تم های جام��ع فرودگاه های و 
هوانوردی متولی تمام نرم افزار های شرکت است، اضافه کرد: از اقدامات 
سال ۹۸ این اداره می توان به همکاری با معاونت برنامه ریزی شرکت 
برای استقرار و نصب نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی و نیز بهره برداری 
از س��امانه ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش با همکاری دفتر معاونت 

مدیریت راهبردی اشاره کرد.
مدیرکل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی همچنین با 
بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از سامانه جامع 
آماری مش��تمل بر مارت پروازی، مارت اطالعات فرودگاه ها و 
نیز منابع انسانی و منابع مالی خواهیم بود، گفت: اطالعات به 
شکل اتوماتیک از سایر س��امانه ها وارد این سامانه می شود و 
شامل داشبورد های مدیریتی الزم است. یارندی افزود: از دیگر 
اقدامات سیستم های جامع فرودگاه های و هوانوردی می توان به 
 BPMS اصالح و ایجاد فرایند های جدید الکترونیکی بر بستر
پرداخت. همچنین این اداره با همکاری دفتر مدیریت ایمنی 
 )SMS( شرکت مقدمات ایجاد سامانه جامع مدیریت ایمنی
را فراهم کرده که این سامانه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات ای��ن اداره می توان به برنامه ریزی 
برای ایجاد سامانه یکپارچه فروش کاال و خدمات تجاری جهت اتصال 
یکپارچه همه غرف تجاری فرودگاه ها و ایجاد سامانه جامع بازرگانی 
پرداخت که اشکاالت فعلی موجود در محاسبه عوارض فرودگاهی و 
هوانوردی را به طور کامل برطرف می کند. مدیرکل مخابرات و فناوری 
اطالعات هوانوردی در خصوص اقدامات برای ارتقای امنیت سایبری 
نیز گفت: از جمله این اقدامات می توان به راه اندازی مرکز پایش عملیات 
امنیتی در ستاد و فرودگاه های مشهد، مهرآباد، اصفهان، تبریز و کرمان 
برای بررسی همه اطالعات شبکه از لحاظ مخاطرات امنیتی اشاره کرد 

و امسال فرودگاه شیراز نیز به این سامانه اضافه خواهد شد.
یارندی همچنین افزود: س��ال ۹۸ با جذب اعتبارات س��رمایه ای 
توانستیم بخش زیادی از تجهیزات زیرساختی و شبکه ارتباطی را فراهم 
کنیم که این روند تکمیلی در سال جاری ادامه می یابد. همچنین سال 
گذشته توانستیم بخش زیادی از نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری 

اداره کل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی را تامین کنیم.

همزمان با روز جهانی ارتباطات تشریح شد

دستاوردهای ایرانسل در ارایه خدمات دیجیتال 

گزارش

همزمان با ۲۷ اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۹، روز جهانی ارتباطات و روز ملی 
روابط عمومی، ایرانس��ل به عن��وان اولین و بزرگتری��ن اپراتور دیجیتال 
ایران، دستاوردهای خود را در ارایه خدمات زندگی دیجیتال به ایرانیان، 

تشریح کرد.
 ایرانسل - این اپراتور در راستای اهداف راهبردی خود، یعنی »خلق 
و مدیریت ارزش آفرینی برای ذینفع��ان«، »خلق تجربه ای متفاوت برای 
مشتریان«، »مدیریت رشد پایدار«، »تحول مدل عملیاتی« و »نوآوری و 
تجارب موفق«، موفق شده است با دستیابی به سهم بازار ۴۳.۴۵ درصدی 
با روند صعودی، اعتماد بیش از پیش مش��ترکان تلفن همراه را به دست 
آورد و با ثبت مصرف روزانۀ دیتای بیش از ۱۱ پتابایت در اردیبهشت ۹۹، 

به رکوردی جدید در ارایه اینترنت پرسرعت به مشترکان خود برسد.
ایرانسل از بدو تأسیس، تالش داشته است تا فناوری های روز دنیا را با 
کمترین فاصله زمانی و با رعایت استانداردهای باالی کیفی به مشترکان 
خود ارایه کند و مسیر توس��عه از طریق پیش��رفت ارتباطات را هموارتر 
کند. ارایه اینترنت همراه نسل ۲.۷۵، ۳، ۴ و ۴.۵ و همچنین نسل جدید 
اینترنت ثابت )TD-LTE(، ب��ا کمترین فاصله زمانی عرض��ه در دنیا به 
ایرانیان عزیز، نمونه هایی از خدمات ایرانس��ل هس��تند ک��ه هم اکنون 
خدمات نس��ل دوم اینترنت همراه )۲.۷۵G(به بالغ ب��ر ۵۰ میلیون نفر 
4G/( به ۲۹.۵ میلیون نفر و نسل چهارم )3G( مشترک فعال، نسل سوم

LTE( به ۲۲ میلیون مشترک ایرانسل ارایه می شود و خدمات نسل ۴.۵ 
اینترنت پرسرعت همراه نیز در ۷۱۹ شهر ایران توسط ایرانسل ارایه شده 
است. ایرانسل همچنین به عنوان اولین اپراتور ایرانی، شبکۀ کامل نسل 
پنجم اینترنت همراه )5G( را ش��هریورماه ۹۶ در حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با موفقیت آزمایش ک��رده و همچنان در آماده کردن 
بسترهای تجاری س��ازی ۵G در کشور پیشتاز اس��ت. ایرانسل با توسعۀ 
پوشش روستایی شبکۀ خود به مجموع بیش از ۱۷ هزار روستا، دسترسی 

به خدمات شبکۀ تلفن همراه را در اختیار ۱۱ میلیون نفر روستاییان عزیز 
قرار داده است.

ایرانسل همگام با پیشرفت پرشتاب فناوری و دیجیتالی شدن بیش از 
پیش سبک زندگی در دنیا، تالش کرده اس��ت تا زندگی مردم ایران را با 
دنیای جدید دیجیتال همسو کند و طرح های کالنی را در جهت تسهیل 
ابعاد مختلف زندگی و کس��ب وکار ایرانیان، تحقق دولت همراه و آسان تر 
شدن زندگی روزمره برای مردم اجرا کند. یکی از اولین ابتکارهای ایرانسل 
در این زمینه، اپلیکیش��ن »ایرانس��ل من« بوده اس��ت که در نسخه های 
ابتدایی، برای مدیریت حس��اب ایرانس��لی از آن اس��تفاده می شد؛ اما به 
مرور زمان و با اضافه ش��دن خدمات دیجیتالی جامع تری از قبیل امکان 
درخواست تاکسی آنالین، سفارش آنالین غذا از رستوران ها و اقالم مورد 
نیاز زندگی روزمره از س��وپرمارکت ها و همچنین تماشای آنالین و زنده 
برنامه های تلویزیونی، »ایرانسل من« با بیش از ۱۳ میلیون کاربر فعال، به 
یک سوپر اپلیکیشن تبدیل ش��د که هدفش تجمیع و ارایه انواع خدمات 
دیجیتال به کاربران است و بر اساس آخرین گزارش فروشگاه برنامه های 

اندرویدی »کافه بازار«، دومین اپلیکیشن محبوب ایرانی ها است.
همچنین سرمایه گذاری گسترده ایرانس��ل روی گروه اسنپ و توسعه 
کیف پول آپ، ه��م اینک خدم��ات فوق بر بس��تر ایرانس��ل را به بخش 
جدایی ناپذی��ری از زندگی روزم��ره مردم ایران تبدیل ک��رده و به تحول 
راه حل های س��نتی و دیجیتالی ش��دن س��بک زندگی کم��ک فراوانی 
کرده اس��ت. ایرانس��ل همچنین با توجه به موضوع مهم نیاز به تفریح و 
سرگرمی های سازنده برای ارتقای سالمت روانی جامعه، با ایجاد و توسعه 
زیرساخت الزم برای پخش فیلم ها و سریال ها از طریق تلویزیون اینترنتی 
لنز و همچنین همکاری گس��ترده با فیلیمو و نماوا س��عی در س��هولت 
دسترسی تمام مردم به محتوای بصری سرگرم کننده و مفرح داشته است.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و 

در خانه ماندن بخش گسترده ای از مردم، بسترهای دیجیتالی ایرانسل در 
بخش های مختلف در خدمت نیازهای مختلف مردم قرار گرفت.

همچنین ایرانسل با موافقت مدیرعامل خود، بیژن عباسی آرند، برای 
تسهیل زندگی و آگاه سازی مشترکان درباره ویروس همه گیر شدۀ کرونا، 
اقداماتی برای آموزش آنالین، ارایه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت رایگان، 
بیش از ۱۲ میلیارد ریال کمک نقدی به مراکز درمانی و نهادهای مرتبط 
با پیشگیری و درمان کرونا در اس��تان های مختلف، دورکاری حداکثری 
کارکنان، بسترسازی برای ایجاد جلسات برخی نهادها، سازمان ها و کسب 
و کارها )از جمله مجلس شورای اس��المی، قوه قضائیه و وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی(، رایگان کردن محتواهای ارایه شده در تلویزیون 
اینترنتی لنز، ارایه مکالمه رایگان به مدافعان سالمت، افزایش درگاه های 
پرداخت در اپلیکیش��ن ایرانس��ل من، تغیی��ر اعالن های اطالع رس��ان 
تماس های ش��بکه، ارایه ۲۰ گیگابایت اینترنت هدیه به معلمان دلسوز، 
پیوستن به کمپین ایران همدل به دعوت وزیر محترم ارتباطات و فناوری 
اطالعات و تخصیص کددس��توری #۱۴۴۱* برای گ��ردآوری و دوبرابر 
کردن کمک های مردمی به آس��یب دیدگان از ویروس کرونا در اس��تان 

خوزستان و تغییر موقت نام شبکه را به نتیجه رسانده است.
انجام این اقدامات، موجب تقدیر مراکز و نهادهای مختلف از ایرانس��ل 
ش��ده که کس��ب جایزه بین المللی »بهترین برنامه اخالق مداری س��ال 
۲۰۱۹« از موسس��ه اخالق حرفه ای و همینطور کس��ب جای��زه معتبر 
BRIGHT در گ��روه ام ت��ی ان تنها بخش��ی از افتخارهای ایرانس��ل در 
سال گذش��ته بوده است.ایرانس��ل همزمان با ش��تاب دنیای دیجیتال و 
دگرگونی های دیجیتال فراوان در زندگی انسان، به عنوان یک مجموعه 
بزرگ و حرفه ای همچون گذشته با این پیشرفت ها همگام خواهد بود تا 
زندگی دیجیتال را با افتخ��ار به مردم عزیز ایران عرض��ه و نبض زندگی 

دیجیتال را در دست بگیرد.

نویس�نده: فاطم�ه س�ادات حمیدی�ان، 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه 

علم و صنعت ایران
تناسب شغل و شاغل

پر اس��تفاده ترین تئوری شغل و شخصیت، مدل 
شش تیپ شخصیتی اس��ت. این تیپ ها عبارتند 
از: واقع گ��را، جس��ت وجوگر، اجتماعی، س��نتی، 
کارآفرین و هنرمند. ویژگی ها و مشاغل متناسب 
با این سبک ها در ذیل به تفصیل مطرح شده است. 
این م��دل بیان م��ی دارد که رضایت ش��غلی یک 
کارمند و تمایل به ترک خدمت او، به درجه ای که 
شخصیت فرد با محیط کاری اش هماهنگ باشد، 
بستگی دارد. استراتژیست های سازمان نیز دارای 
ویژگی های خاصی مانند توانایی ذهنی، خالقیت، 
جامع نگری و تجربه کافی در برنامه ریزی هستند. 
برنامه ری��زی اس��تراتژیک فرآین��دی تحلیل��ی و 
کارشناسانه است و به هیچ وجه نمی تواند جایگزین 
فرآیندهای شهودی و مبتنی بر قضاوت مدیر شود. 
در بهترین حالت، برنامه ریزی اس��تراتژیک شکل 
دهن��ده، ترغیب کننده و مکمل ش��هود و قضاوت 
مدیر است، تا جایی که تصمیم گیری های شهودی 
و منطقی مدیر در برنامه ریزی اس��تراتژیک دیده 
می ش��ود. عدم رعایت این تناسب منجر به ناکامی 
سازمان در رسیدن به اهداف تعیین شده می شود.

تالش برای تطبیق دادن چهار س��بک یونگ با 
مشاغل مانسب، پیش��نهادات زیر ارایه شده است.

)جدول(
همچنین کیگان به جای چهار سبک حل مساله 
یونگ، هشت س��بک تصمیم گیری ارایه  می دهد 

که عبارتند از:

شهود با فکر کردن )شهود به عنوان کارکرد اصلی 
و تفکر به عنوان کارکرد فرعی(

شهود با احساس کردن
فکر کردن با شهود

فکر کردن با حس کردن
حس کردن با فکر کردن

حس کردن با احساس کردن
احساس کردن با حس کردن

احساس کردن با شهود
هوش عاطفی و منطقی

قدرت رهب��ر و نفوذ او ب��ر کارکنان بیش��تر به 
ویژگی های ش��خصیتی او برمی گ��ردد؛ به همین 
دلیل اس��ت که مدیرانی که نقش راهب��ری را در 
سازمان به عهده دارند، در ایجاد تغییرات و تحوالت 
در سازمان ها موفق تر هستند. در دنیای امروز که 
سرعت تغییرات باالس��ت و حتی ماهیت تغییرات 
نیز عوض شده اس��ت، اهمیت سازگاری و تشکیل 
یک محیط مناسب برای سازمان بیشتر شده است. 
مدی��ران باید بتوانن��د کارکنان خ��ود را با آهنگ 
تغییرات همگام کنند. این موضوع اهمیت رهبری 
را نش��ان می دهد. یک رهبر با نفوذ بسیار ساده تر 
می تواند س��ازمان را منعطف کند تا مدیریتی که 
می خواهد با تکیه بر تکنیک ه��ای خاص و صرف 
زمان بیشتری به این مهم دس��ت یابد. نکته مهم 
این است که استدالل توام با عاطفه دارای قدرت و 
ارزش بیشتری است. رهبرانی که از هوش عاطفی 
ب��اال برخوردارند یا بیش��تر از نیمکره راس��ت مغز 
خود اس��تفاده می کنند، این نکت��ه را برای توجیه 
تصمیمات خود به افراد همیش��ه مدنظ��ر دارند. 
بینش های عاطف��ی یا احساس��ات غریزی قیمت 

مهمی از حل مشکل و استدالل را به عهده دارند و 
شعور کاری خالق و شهودی میل به حسن تفاهم را 
افزایش می دهد. احساسات )منظور هوش عاطفی( 
عمیق افراد حتی اگر پش��توانه اطالعاتی محکمی 
نداشته باشد دارای ارزش است. در زمینه همکاری 
و موفقیت های ش��غلی، روابط عاطفی و پیوندهای 

انسانی تاثیر به سزایی دارد.
محیط های کاری همواره در حال تغییر هستند. 
برای ماندن در عرصه رقابت و کسب مزیت رقابتی 
مناسب باید مدیران و رهبران س��ازمان خود را به 
هوش عاطفی مجهز کنند. همچنین باید به دنبال 
نیروهایی باش��ند که از این هوش بهره کافی برده 
باشند. خالقیت و نوآوری الزمه بقا در دنیای امروز 
اس��ت. برای ایجاد یک محیط خ��الق باید افراد را 
عالوه بر هوش منطقی به هوش عاطفی مجهز کرد. 
داشتن بستری از نوآوری در س��ازمان ها می تواند 
تزلزل و خصومن را در س��ازمان س��بب شود، زیرا 
هر کدام از کارکنان سعی بر اعمال ایده های خود 
دارند و سازمان باید بتواند بین حجم تغییرات دورن 
سازمان و بیرون آن تعادل برقرار کند. از طرفی باید 
جو س��ازمان از تش��نج به دور ماند و کارکنانی که 
ایده های آنها اجرا نشده، باید این مساله را بپذیرند 
و با سازمان هماهنگ باشند. نقش رهبری در این 
جا ایجاد جوی است که بتواند خصومت را به انرژی 
خالق تبدیل کند. در این حالت است که می تواند 
مدیریت اثربخش��ی داش��ته باش��د. پیتر سنج در 
این باره می گوید: »کلید آزادی در کار این است که 
به مردم بیاموزیم ک��ه از اجبار در توافق خودداری 
کنند. ما فکر می کنیم ک��ه توافق از اهمیت زیادی 
برخوردار است. اما چه کسی توجه می کند؟ ما باید 

تضادها، اختالفات و مشکالت را بروز دهیم و آنها را 
با دیگران در میان بگذاریم، زیرا به کمک یکدیگر 
هوشمندانه تر عمل می کنیم.« مقابله با تضادهای 
درون سازمان نیازمند این است که رهبری فرهنگ 
حاکم بر سازمان را به س��مت پذیرش مخالفت ها 
و نارضایتی ها س��وق داده و کارکنان را تشویق به 
اس��تفاده از انرژی خالقی که به هنگام اجتناب در 
توافق پیش  می آید، هدایت بکند. س��ازش پذیری 
عاطفی، س��ازش پذیری فکری و جس��مانی را به 
فعالیت وا می دارد. این هماهنگی در استعدادها در 
عمل اتفاق می افتد و نوعی انعطاف پذیری به فرد 
اعطا می کند. بسیاری از ویژگی های رهبران بزرگ 
و موفق ریشه در هوش عاطفی آنها دارد نه در هوش 

منطقی آنها.
شعور عقلی شیوه درک مس��ایل از طریق تکیه 
بر آگاهی و اندیش��ه است و ش��عور عاطفی نوعی 
سیس��تم اگاهی دهنده قدرتمند و توانمند اس��ت 
که گه��گاه غیر منطق��ی نیز عم��ل می کنند. این 
دو ش��عور با هماهنگی کامل و در ارتب��اط به هم 
باید عمل ک��رده و تع��ادل بین آنها برقرار ش��ود. 
ویژگی هایی مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، 
اس��تقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست 
ندادن روحیه، همدل��ی و امید داش��تن به هوش 
احساس��ی برمی گردد. احس��اس نیروی محرک 
و برانگیزنده ذهن اس��ت. خطرپذیری یا ریس��ک 
که نقش مهم��ی در موفقیت های تج��اری دارد از 
ویژگی های هوش عاطفی به ش��مار می رود. عقل 
و هوش منطقی به قدرت استدالل کمک می کند 
ولی توانایی پیش بینی پیامده��ای تصمیم تنها از 
هوش عاطفی برمی آید. طبق نظر اندیشمندان از 
طریق هوش منطقی می توان به استخدام درآمد؛ 
اما از طریق هوش عاطف��ی می توان در محیط کار 
رشد کرد و به س��طوح باالتر رسید. هوش عاطفی 
می تواند نحوه اس��تفاده از مهارت ه��ای در اختیار 
فرد، از جمله هوش علمی را تعیین کند. به همین 
جهت است که لزوما همه افرادی که دارای ضریب 
هوش��ی باال هس��تند و نمرات باال در آزمون های 
ورودی دانش��گاه ها و شرکت ها کس��ب می کنند، 
دارای بهترین عملکرد نیس��تند و پیشرفت شغلی 

چندانی ندارند.
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