اﺧﺘﺮاع دوﺑﺎره ﭼﺮخ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان؛ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ
و ﭼﺎﻟﺶ »اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ«  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ً
اﻓﺮاد از ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻈﻢ ﺿﻌﯿﻒ در اراﺋﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻣﺪادی ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای
ﺳﻮدﺟﻮ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎدﻣﯽ« ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ دﻫﺪ:

»ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ زدﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدره اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل ﺷﻨﺎﺳﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ »ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎزل« در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﮏﻧﯿﻮز
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﯿﻞزده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﻣﻨﺎزل و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد دارد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً اﻣﺮوز ﻓﻨﺎوری ﺑﻮﻣﯽ در

داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮی از
زﻣﺎن ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽاش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺰﯾﺮهای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« ﻣﯽرﺳﯿﻢ» .آرش ﮐﺮﯾﻢﺑﯿﮕﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺰﯾﺮهای وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ:

»ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر دارد ،ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺪ ﻣﻠﯽ دارد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﻫﻢ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﻢﮐﺎرت داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدی ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻗﺪام ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻮر
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻫﮑﺎر ،اﻓﺮاد را در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادی و ﺳﻬﻤﯿﻪای اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ« در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲﻫﺎی ﭘﺴﺖ،
ﺷﺎﻫﮑﺎر ،ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ«.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﻮری« ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری را در زﻣﺎنﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻞزده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﭼﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﺲ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده
دارای ﮐﺪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮی ﮐﺮد«.
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮهای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﻨﻮن و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ »ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻧﻌﻨﺎﮐﺎر« ،ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر« وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم داده ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ
اﮐﻨﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺤﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

