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نقش بازاريابي فناوری
 در  رتبه بندی نامزدهای انتخاباتی

   تحقق »حکمرانی نوین در فضای مجازی« چشم انداز مورد انتظار از دولت 
آینده است که با حفظ اقتدار و اســتقالل ملی در عرصه فضای مجازی قابل 

دستیابی خواهد بود.
معصومه بخشی پور: با نزدیک شدن به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
و اعالم برنامه های نامزدهای این دوره از انتخابات، چشــم انداز فضای مجازی 
کشور در دولت آینده نیز به زودی ترسیم می شود.از این رو لزوم حفظ اقتدار و...

   مدت ها اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی، چالشی جدی 
برای مرکز اصناف کشــور و اتاق های اصناف بــود، تبصره یک ماده 22 
قانون نظام صنفی مدت مســوولیت اعضای هیات مدیره ها را چهار سال 
تمام مقرر کرده و در ادامه تاکید داشــته که  اعضای مذکور نمی توانند 

بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در...

   همه گیری کووید-19 و فقر جهانی ناشی از آن، باعث و بانی امر خیری دیگر شد: احتمال 
قانونی شدن اخذ »مالیات دیجیتالی« به زودی در سراسر جهان!

 7G از 21 خرداد تا 23 خرداد 1400، اجالس عالی روسای هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به
در لندن برپا است. اما پیش از برگزاری این اجالس عالی، خبری مهم توسط وزیر دارایی بریتانیا 

اعالم شد، مبنی بر اینکه: 
همه غول های فضای ســایبری، اعم از GAFAM ]که در بازارهای بزرگ بورس، نماد پورتفوی 
سهام شــرکت های گوگل، اپِل، فیس بوک، آمازون و مایکروسافت است[ یا FAANG ]که نماد 
پورتفوی سهام شرکت های فیس بوک، آمازون، اپِل، نتفلیکس و گوگل است[ و تمام شرکت های 
ثبت شده در یک کشور ولی »پول درآور« از فروش خدمات و فرآورده های خود در کشوری دیگر...

   رشد مداوم فناوری، تاثیر بسزایی در رتبه بندی سیاسی داوطلبان داشته است. در این مقاله، تحلیل این دو حوزه زندگی 
مدرن یعنی پیوند فناوری و سیاست و نتایج حاصل از این رابطه متقابل، مورد بررسی قرار گرفته است.

نامزدهای سیاسی از بســیاری جهات از فناوری اســتفاده می کنند. کانال  های ارتباطی مختلفی که از طریق اینترنت ارایه   
می شوند، قدرت موثری در رشد افراد مختلف دارند. توییتر، فیس بوک و یوتیوب، بسترهای رسانه ای قدرتمند ارتباطی هستند 
که می توانند به راحتی رتبه بندی نامزدهای سیاسی را افزایش دهند. هاوسلی معتقد است خواه تصدیق کنیم یا نکنیم، فناوری 
در اکثر نژادهای سیاسی، عامل تعیین کننده است. از طریق فناوری، سیاستمداران می توانند به بودجه دسترسی پیدا کنند ، 

صاحب نظرسیاسی شوند و هزینه کمتری را برای تبلیغات انتخاباتی و تبلیغ نامزدی خود بپردازند....

تبعات تبصره یک ماده 22 
در مدیریت اصناف

سختگیری اروپا بر جوالن آمریکا 
در فضای مجازی

 اخذ 15درصد »مالیات دیجیتالی« 
از درآمد غول های سایبری 
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تبعـات تبصـره یـک مـاده 22 در 
مدیریـت اتحادیـه هـای صنفـی

مدت هـا اجـرای تبصـره یـک مـاده 22 قانـون نظـام صنفـی، 
چالشـی جدی بـرای مرکز اصنـاف کشـور و اتاق هـای اصناف 
بود، تبصره یک مـاده 22 قانون نظـام صنفی مدت مسـوولیت 
اعضـای هیـات مدیره هـا را چهار سـال تمـام مقرر کـرده و در 
ادامـه تاکیـد داشـته کـه  اعضـای مذکـور نمی تواننـد بیـش 
از دو دوره متوالـی یـا چهـار دوره متنـاوب در هیـات مدیـره 

اتحادیه هـا عضویـت داشـته باشـند. 
بـدون توجـه بـه ایـن تبصـره، انتخابـات هیات هـاي مدیـره  
اتحادیه هـای صنفـی سراسـر کشـور طـی چنـد مـاه اخیـر 
برگـزار شـد و منتخبـان در اتحادیه هـای صنفـی مشـغول 
فعالیـت بودند که بـا ورود هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری 
به موضـوع مذکـور، رأی به اجـرای تبصره یک مـاده 22 صادر 
شـد و مرکز اصنـاف را ملـزم به اجـرای قانـون کردنـد. پس از 
کشـمکش های حقوقـی در نهایـت مرکـز اصنـاف و بازرگانـان 
ایـران و دبیرخانـه هیـات عالـی نظـارت، اجـرای رأی را بـه 
مراکـز اسـتان ها ابالغ و خواسـتار برکنـاری اعضـای منتخب و 

جایگزینـی افـراد جدیـد طـی انتخاباتـی دیگر شـدند. 
اینکه چـرا با وجـود صراحت مـاده قانونـی، این افراد توانسـته 
نتخابـات دوبـاره اتحادیه هـای صنفـی شـرکت  بودنـد در ا
داشـته باشـند سـوال جدی اسـت کـه بایـد از مرکـز اصناف و 
هیـات عالـی نظارت پرسـیده شـود؟ کـه البتـه منظور نوشـته 

ما نیسـت. 
پـر واضـح اسـت کـه بـرای تصاحـب هـر منصبـی، برگـزاری 
انتخابـات، رجـوع و احتـرام بـه آرای رأی دهنـدگان بهتریـن 
راهـکار بـه شـمار مـی رود و ایـن قاعـده در خصـوص انتخاب 
اعضـای هیات هـاي مدیـره اتحادیه هـای صنفـی نیـز صـدق 
می کنـد. امـا اگر به طور مشـخص بـه تبصـره مذکـور بپردازیم 
بـه نظر می رسـد مي تـوان کارکـرد تبصره مـاده یک مـاده 22 
قانـون نظـام صنفـی را بـه چالـش کشـید و آن را بـه چاقـوی 
دولبـه تیـزی ماننـد کـرد کـه تبعـات مثبـت و منفـی تـوام را 
در مدیریـت اتحادیه هـای صنفـی کشـور باعـث خواهـد شـد. 
در راس مدیریـت بسـیاری از اتحادیه هـای کشـوری، به طـور 
مشـخص افـرادی هسـتند کـه سـال های متمـادی در مقـام 
مـور بودنـد و  تحادیه هـا مشـغول رتـق و فتـق ا ریاسـت ا
اتحادیه هـا را بنـا بـر شـیوه مدیریـت قدیمـی مدیریـت کرده 
و در مقابـل دخالـت دادن فنـاوری و شـفافیت بعـدی آن، 
مقاومـت کـرده و اجـرای آن را در ارکان اتحادیه هـا بـه تعویق 
می انداختنـد. و در کلیـت خیلـی بـا نفـوذ فنـاوری و قـدرت 
بی بدیـل آن در شفاف سـازی فرایندهـای درونـی و مدیریتـی 
اتحادیه هـای صنفـی موافق نبودند و یـا در حالت خوشـبینانه، 
در اجـرای آن نـه تنهـا پیش قـدم نبـوده و برنامه کوتـاه مدت 
و بلند مدتـی نداشـتند بلکـه در برابـر اجـرای آن مقاومت هم 

نـد.  می کرد
از این نظـر اجـرای تبصـره یک مـاده 22 قانـون نظـام صنفی 
را بایـد بـه فـال نیـک گرفت زیـرا بـا اجـرای آن، ایـن طیف از 
افـراد مجبـور هسـتند از ریاسـت اتحادیـه هـا و هیـات مدیره 
های آنها، برکنـار و جای خـود را به افـراد جدید و تازه نفسـی 
بدهنـد، کـه مـی تـوان امیـدوار بـود در مقابـل ورود فنـاوری 
و شـفافیت پیرامـون آن در ارکان مدیریـت اتحادیه هـا، اگـر 
پیش قدم هـم نباشـند حداقـل مانع تراشـی ایجاد نکننـد. این 
برداشـت مثبـت از اجـرای تبصره یـک مـاده مذکـور می تواند 

قلمداد شـود. 
از طرفی، بـا اجـرای تبصره مذکـور، بسـیاری از مدیـران قابل 
ند بـا وجـود چالش هـای  نسـته ا نمنـد کـه سـال ها توا و توا
متعـدد، سیاسـت گذاری های پـر اشـتباه دولـت و دخالت های 
بی شـمار سـازمان های دولتـی در رونـد بـازار، اتحادیه هـا و 

اتاق هـا را مدیریـت کننـد، برکنـار خواهنـد شـد. 
تاق هـای اصنـاف، برنامه هـای بلنـد   به خصـوص در راس ا
مدتـی کـه ایـن افـراد توانمنـد بـرای دخالـت دادن فنـاوری 
یندهـای شـفافیت مدیریـت  و عمیق تـر کـردن آن در فرا
اتحادیه هـا برنامه ریـزی کـرده بودنـد، بی سـرانجام خواهـد 

نـد.  ما
بـا وجـود انتقادهایـی کـه بـر فراینـد مدیریـت اتحادیه هـا، 
اتاق هـای اصنـاف و ایـران وارد اسـت، بـه نظـر می رسـد زیان 
اجـرای تبصره یـک مـاده 22 بـر پیکـره اصناف بسـی بیشـتر 

ازمنفعـت آن باشـد. 
از طرفـی بـه نظـر نگارنـده، اگـر بـه سـازوکارهای انتخابـات 
درسـت و تخصصی تـر در اتحادیه هـا و اتاق هـا تـن بدهیـم و 
رونـد آن را بـرای نامزدهـای انتخاباتـی پرچالش تـر کنیـم تـا 
در فضـای آزادی بتواننـد برنامه هـای کوتاه مـدت و بلندمـدت 
خودشـان را بـرای رای دهنـدگان تشـریح و از آن دفـاع کنند، 
ارجح تـر از ایجـاد هـر نـوع محدودیـت در رونـد نامـزدی 
افـراد ولـو بـا شـرط دو دوره یـا چهـار دوره متنـاوب اسـت. 
از طـرف دیگـر در نهایـت ایـن رای دهنـدگان هسـتند کـه 
نامـزد مـورد اطمینـان خودشـان را انتخـاب خواهنـد کـرد و 
مبنـای قانون گـذاری بایـد طـوری تنظیـم شـود کـه حقـوق 
رأی دهنـدگان، تامیـن و محترم شـمرده شـود. با این تفاسـیر 
وجـود تبصره یـک مـاده 22 و ایجـاد محدودیت به ایـن بهانه، 
نمی توانـد توجیه قابـل دفاعی بـرای کیفیت ورود افراد باشـد. 

آسیه فروردین 
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نقش بازاريابي فناوری در
 رتبه بندی سیاسی نامزدهای انتخاباتی

 رشد مداوم فناوری، تاثیر بسزایی در رتبه بندی 
سیاســی داوطلبان داشته اســت. در این مقاله، 
تحلیل این دو حوزه زندگــی مدرن یعنی پیوند 
فناوری و سیاســت و نتایج حاصل از این رابطه 

متقابل، مورد بررسی قرار گرفته است.
نامزدهای سیاسی از بســیاری جهات از فناوری 
استفاده می کنند. کانال  های ارتباطی مختلفی 
که از طریق اینترنت ارایه   می شوند، قدرت موثری 
در رشــد افراد مختلف دارند. توییتر، فیس بوک 
و یوتیوب، بسترهای رسانه ای قدرتمند ارتباطی 
هســتند که می تواننــد به راحتــی رتبه بندی 
نامزدهای سیاســی را افزایش دهند. هاوســلی 
معتقد است خواه تصدیق کنیم یا نکنیم، فناوری 
در اکثر نژادهای سیاسی، عامل تعیین کننده است. 
از طریق فناوری، سیاستمداران می توانند به بودجه 
دسترسی پیدا کنند ، صاحب نظرسیاسی شوند و 
هزینه کمتری را برای تبلیغات انتخاباتی و تبلیغ 

نامزدی خود بپردازند.
انتخاباتوبازاریابیفناوری

یکی از راه های تاثیر فناوری بر سیاســت، جنبه 
مالی است. جمع آوری بودجه برای تبلیغات، عامل 
مهمی برای همه نامزدهای سیاسی است. این امر 
نیاز به ایجاد یک پاســخ عمودی به کل کشور یا 
منطقه هدف را به همراه دارد. این امر، یک مانع 
بزرگ است که توسط نامزدهای سیاسی تجربه 
می شود. اینترنت به »هاوارد دین«، سیاست مدار 
آمریکایی، یاری رساند تا کمک هایی را که برای 
دسترســی به بخش بزرگی از منطقه مبارزات 
انتخاباتی الزم داشــت، دریافت کند. نامزدها از 
طریق بازاریابی فناوری، اسپانسرهای مناسب برای 
حمایت از جنبه های مختلف مبارزات انتخاباتی 
خود دریافت می کنند. تبلیغات در اینترنت، روش 
ارزانی است زیرا برخالف آنچه در رسانه های چاپی 
ارایه   می شود، مجبور به انتشــار مجدد نیست. 
این مورد در پیوندهای مختلفی که معموال قابل 

دسترسی هستند، نیز صدق می کند.
سیاستمدارانوپادکست

اینترنت، سیاســت مداران را قادر می سازد از 
پادکست اســتفاده کنند. اینترنت، پادکست 
را ارایه   می دهد و همــه را روزنامه نگار می کند. 
سیاســتمداران از طریق پادکست، می توانند 
قدرت رســانه را به تصویر بکشــند، بنابراین 
از معتبر بــودن اطالعات، اطمینــان حاصل 
می کننــد. خوداظهــاری سیاســتمداران از 
طریق کارشناســان، به راحتی از طریق پیام ها 
پخــش می شــود. تضمین صحــت اطالعات 
ارسال شده برای سیاســتمداران دشوار است. 
همه به اینترنت دسترسی دارند و پادکست ها 
توسط هرکس قابل ارسال هســتند. بنابراین 
یکپارچگی اطالعات دشوار است و بسیاری از 
نامزدهای احتمالی ممکن است مجبور شوند 
ارتباط قابل تایید با دستاوردهای مختلف ایجاد 
کنند. در مجموع، تبلیغات سیاســی از طریق 
پادکست ها یک روش معمول اما پرهزینه برای 
استفاده است. با این حال، منطقی است فرض 
کنیم در صورت استفاده صحیح، این فناوری، 
یک ابزار سیاسی فوق العاده قدرتمند است که 

کامال بازدهی دارد. 

انتخاباتوتبلیغاترایگاناینترنتی
به گفته هاوســلی، تاثیر فناوری روی یک نسل 
معین، بسیار زیاد است. افراد جوان، تحصیلکرده و 
مرفه با نوآوری های فناوری ارتباط برقرار خواهند 
کرد. اســتفاده از جدیدترین فنــاوری، مطمئنا 
جوانان را به خود جلب می کند. ممکن است نسل 
قدیم در افزایش پیشنهادهای ریاست جمهوری 
تاثیر زیادی نگذارند؛ به خصــوص اگر از طریق 
رسانه های اجتماعی انجام شــود. نسل قدیم به 
سختی از اینترنت استفاده می کنند اما نسل جوان 
به راحتی با این پلتفرم های رسانه ای، ارتباط برقرار 
می کنند. سیاستمداران از این تمایز در فناوری 
برای کســب مزایای پیشنهادهای سیاسی خود 

استفاده مي کنند. 
روش دیگر برای بررســی موضوع، تفکر درباره 
اینترنــت به عنــوان ابــزاری بــرای تبلیغات 
رایگان اســت. هیچ شکی نیســت که انتخابات 
ریاست جمهوری پرهزینه است، زیرا برای پوشش 
کل منطقه برگزار می شود. از طرف دیگر، فیلم های 
سیاسی به راحتی امتیازات آنالین ایجاد می کنند و 
این تبلیغات اینترنتی، در صورت راه اندازی صحیح، 
همیشــه به مخاطبان موردنظر می رسد. افراد از 
طریق اشتراک گذاری ویدیو، تبلیغات الزم را انجام 

می دهند. ویدیوهای تولیدشده اضافی هزینه ای 
ندارند، در حالی که در شبکه های اجتماعی، حتی 

ارسال اصلی نیز رایگان است.
فقطیککلیک

بدیهی است تبلیغات سیاسی از طریق استفاده 
از فناوری آسان تر شــده؛ به خصوص از آنجا که 
دســتگاه های فناوری متعامــل و همزمان در 
دســترس قرار گرفته اند. اســتفاده از فناوری به 
عنوان ابزاری موثر برای برقراری ارتباط بین یک 
شخصیت سیاسی و مخاطب هدف، خردمندانه 
اســت. با اســتفاده از اینترنت، هر فرد سیاسی، 
می تواند فقط طی چند دقیقه شــناخته شود و 
فقط طی چند ساعت، افکار عمومی درباره یک 
شخصیت سیاســی خاص، در یکی از گروه های 
اجتماعی رأی دهندگان شــکل می گیرد؛ حتی 
شهرت بد نیز می تواند در یک چشم به هم زدن با 
استفاده از فناوری مدرن شکل گیرد. »شایعات« 
بد، غالبا خیلی سریع تر گسترش می  یابد. با تاثیرات 
فراواِن فناوری بر جامعــه، به ویژه افکار عمومی، 
احتیاط در اســتفاده از اطالعــات مربوط به هر 
شخصیت سیاسی، بسیار مهم است، چون فقط با 
یک کلیک، خطر ایجاد یک تبلیغ مثبت را به یک 

تبلیغ منفی می دهد.

گفتوگویرییسکارگروهماینینگانجمنبالکچینایرانباعصرارتباط

فناوری سالمت همراه چگونه به کنترل ديابت کمک می کند؟

داوود صفی خانی

دولت ها و مســووالن می آیند و می روند، اما طرح ها، 
پروژه ها و مشــکالت همــواره می مانند. رســانه ها و 
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و 
زایش طرح ها و پروژه های جدید، با فراموشی مواجه 
بوده و هستند. ما اما تالش کرده ایم تا به شکلی ثابت 
پیگیر سرنوشت مســایل و طرح های حوزه کاری خود 
باشیم. به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده 
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات 
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد، صرفا به عنوان 
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به 
باز نشر آن خواهیم کرد.  در دوره این بازنشرها طبعا 

موضوعات و ســوژه هایی از »حافظه حوزه ICT کشور« 
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالع رســانی الزم در 
خصوص آنها را انجام خواهیم داد. تحریریه هفته نامه 
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص 
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود 
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم 
و مســووالن بخش های متخلف کشــور عمل کند. لذا 
از تمامی عالقه منــدان و فعاالن نیز دعوت می شــود 
report@ مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل
asreertebat.com یا شماره تلفن 88947452 به 

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
94 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
16 خرداد 1396 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 1396 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از 110 میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28 
فروردین 1396 براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 96 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نیز به آن 
متصل شده و ضمن به اشتراک گذاری اطالعات خود از 
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان 

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 1396رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن



3 w w w . I C T N E w S . I rارتباطات

عباس پورخصالیان 

همه گیری کووید-19 و فقر جهانی ناشــی از آن، باعث 
و بانی امر خیری دیگر شــد: احتمال قانونی شــدن اخذ 

»مالیات دیجیتالی« به زودی در سراسر جهان!
از 21 خرداد تا 23 خرداد 1400، اجالس عالی روســای 
هفت کشور صنعتی جهان، موســوم به 7G در لندن برپا 
است. اما پیش از برگزاری این اجالس عالی، خبری مهم 

توسط وزیر دارایی بریتانیا اعالم شد، مبنی بر اینکه: 
همه غول های فضای ســایبری، اعم از GAFAM ]که در 
بازارهای بزرگ بورس، نماد پورتفوی سهام شرکت های 
گوگل، اپِل، فیس بوک، آمازون و مایکروســافت اســت[ 
یــا FAANG ]کــه نماد پورتفوی ســهام شــرکت های 
فیس بوک، آمازون، اپِل، نتفلیکس و گوگل است[ و تمام 
شرکت های ثبت شده در یک کشــور ولی »پول درآور« 
از فروش خدمات و فرآورده های خود در کشــوری دیگر، 
اگرچه تاکنون معاف از پرداخت مالیات بردرآمد جهانی 
خود بوده اند، ولی از این به بعد باید مبلغی برابر با 1۵درصِد 
درآمد جهانی خود را به عنوان مالیات دیجیتالی بپردازند.

پس از سا ل ها مذاکره، هفته پیش وزرای مالیه هفت کشور 
برجسته صنعتی )7G( شامل آلمان، ایاالت متحده آمریکا، 
فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا در مورد تعیین مقدار حداقل 
مالیات جهانی باالخره توافق کردند و خبر این توافق مهم 
را »ریشی سوناک« وزیر خزانه داری بریتانیا پس از مالقات 
روز شنبه با همتایان خود در لندن، در حساب توییتری اش 
اعالم کرد. همچنین »اوالف شــولز«، وزیر دارایی دولت 
فدرال آلمان، دســتیابی به این موفقیت بزرگ را »انقالب 
مالیاتی« توصیف کرد، زیرا این توافق مبنای مهمی برای 
توافقی بزرگ تر در میان کشــورهای G-20 برای قانونی 

کردن »مالیات دیجیتالی« خواهد بود.
هدف نشســت عالی وزرای مالیه 7G، فراتر از درخواست 
مالیات از شرکت های دیجیتالی مانند اپل یا گوگل است. 

باید توجه داشت که:
- تاکنون تنها وزارت دارایی کشور آمریکا می توانست از 
شرکت هایی مانند گوگل و اپل ... و مایکروسافت، مالیات 
اخذ کند، تــازه اگر دفاتر مرکزی این نوع شــرکت ها در 

داخل ایاالت متحده به ثبت رسیده باشند، 
- امــا ادارات مالیاتــی کشــورهایی که گــوگل و اپِل 
... و مایکروســافت در آنها فعــال بوده انــد و خدمات و 
فرآورده هایشان را به فروش رســانده اند، قادر نبودند از 

ایشان مالیات بر درآمد مطالبه کنند، 
- در نتیجه، شرکت های بزرگ، بیشتر تمایل داشتند دفتر 
مرکزی خود را در کشورهایی به ثبت برسانند که مالیات 
بر درآمد اندکی از شرکت ها مطالبه می کنند. بنابراین خبر 
مورد بحث، تنها غول های فضای سایبری را نگران نکرده 
است بلکه آرامش کسب و کارهای مستقر در بهشت های 

فرار مالیاتی را نیز برهم می زند.
- مهم تر اینکه پارلمان هر کشوری ســعی خواهد کرد، 
مالیات دیجیتالی را قانونمند کند و ردیف بودجه مربوط 

را در ماده واحده بودجه سالیانه خود بیفزاید.  
اتخاذ ایــن تصمیم بــزرگ و مهم توســط وزرای مالیه 
کشورهای 7G درمورد اخذ مالیات جهانی 1۵درصدی از 
غول های اینترنتی باید به توافق بزرگ تری در میان سران 
20 کشور پیشرفته جهان )G 20( که در روزهای هشتم 
و نهم آبان سال جاری )1400( در شهر ُرم )ایتالیا( گرد 
هم خواهند آمد، منجر شود و ســپس با تصویب لوایحی 
مرتبط در پارلمان کشورها، به کسوت قانون موضوعه در 

هر کشور در آید.
چراغسبز»بایدن«برایمالیاتدیجیتالی

پرداخــت مالیات دیجیتالــی عمدتا به زیــان غول های 

آمریکایی تمام خواهد شــد بنابراین بدون چراغ ســبز 
بایدن، محال بود چنین توافقی حاصل شود. به یاد بیاوریم 
که ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا در جوالی 2019 
تهدید کرده بود که با تصمیم فرانسه برای بستن مالیات 
به شرکت های اینترنتی آمریکایی مقابله به مثل خواهد 
کرد. در آن زمان، ترامپ اقدام فرانســه برای اخذ مالیات 
دیجیتالی از گوگل و اپل و مانند آنها را »حماقت مکرون« 
https://www.dw.com/ خوانده بــود )رجوع شــود بــه
fa-ir/world/a-49763986(؛ البتــه دریافــت مالیات 
از شــرکت های بزرگ اینترنتی مانند گوگل و آمازون را 
مجمع ملی فرانســه در جون 2019 به تصویب رسانده 
بود. براســاس این مصوبه، به درآمد حاصــل از فعالیت 
شــرکت های بزرگ اینترنتی در فرانسه 3درصد مالیات 

تعلق می گرفت.
تصمیم فرانســه برای اخذ مالیات از غول های اینترنتی 
همان زمان با واکنش دولت آمریکا مواجه شــد. دونالد 
ترامــپ، رییس جمهور وقت آمریکا دســتور داده بود در 
مورد تعیین مالیات دیجیتالی برای شــرکت های بزرگ 
از سوی فرانسه تحقیق شود؛ ســپس رابرت الیت هایزر، 
نماینده تجاری آمریــکا در این خصــوص گفته بود که 

ایاالت متحده بسیار نگران است که این قانون »به گونه ای 
ناعادالنه« شــرکت های آمریکایی را هدف گرفته است. 
پس از گذشت حدود دو هفته از واکنش اولیه واشنگتن، 
ترامپ علیه فرانسه موضع گرفت. او چهارم مرداد 1398 
)26 ژوئیه 2019( در توییتر نوشت: »اگر کسی بخواهد از 
شرکت های بزرگ اینترنتی آمریکا مالیات اخذ کند، این 

کشور باید ایاالت متحده آمریکا باشد.«
شرکت های بزرگ اینترنتی که در ســطح بین المللی 
فعال هستند تاکنون در اروپا مالیات ناچیزی پرداخت 
کرده اند. اتحادیه اروپــا از مدت ها پیش در تالش بود تا 
مقررات واحدی را برای دریافت مالیات از این شرکت ها 
وضع کند اما ایــن تالش ها به دلیــل مقاومت چندین 

کشور عضو اتحادیه شکست خورده بود.
لذا بــه دلیل فقدان یــک راه حل بین المللی یــا اروپایی 
درخصــوص دریافــت مالیــات دیجیتالــی از فعالیت 
شرکت های اینترنتی، فرانسه تصمیم گرفته بود خود به 
تنهایی در این باره اقدام کند. طبق محاسبه خبرگزاری 
DW، تنها چهار شرکت گوگل، آمازون، فیس بوک و اپل 

در فرانسه حدود 2۵میلیون یورو در سال درآمد دارند و 
با قانونی شــدن مالیات دیجیتالی به میزان 1۵درصد از 

درآمد، پس از این، حدود 3 تــا 4 میلیون یورو مالیات به 
فرانسه پرداخت خواهند کرد. 

پرسشهاییتاکنونبیپاسخ
در خصوص مالیات دیجیتالی، آنچــه برای من نوعی در 
ایران مطرح اســت، در حال حاضر چند پرسش به شرح 

زیر است:
- در صورت قانونی شدن پردخت مالیات دیجیتالی، کدام 
شــرکت ها در فهرست شــرکت های موظف به پرداخت 

مالیات دیجیتالی به دولت ایران قرار می گیرند؟
- حدود و ثغور درآمــد هریک از شــرکت های خارجی 
موظف به پرداخت مالیات دیجیتالی در ایران چقدر است؟ 
- دفتر فناوری اطالعات مســتقر در مرکز پژوهش های 
مجلس، کمیته فضای مجازی وابسته به کمیسیون صنایع 
مجلس شورای اسالمی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، وزرات دارایی کشــور به عالوه شورای عالی و 
مرکز ملی فضای مجازی، تاکنون در مورد تدوین طرح یا 

الیحه مالیات دیجیتالی چه اقدامی کرده اند؟ 
- نظام بین المللِی روابط متقابل میان شبکه ملی اطالعات 
و غول هــای اینترنتی را کــدام »اینترفیــس« )یا کدام 
"میاناِی"( موجود در وزارت امور خارجــه ایران، تنظیم 
و کنترل می کند؟ معاونت حقوقــی و بین المللی وزارت 
امور خارجه ایران چه نقشــی در این مورد بر عهده دارد؟ 
مسوول مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای این وزارتخانه 

چه اقدامی می تواند بکند؟ 
 )IRNIC( نقش وزرات عتف کــه مرکز ملی ایرنیــک -
و رجیســتری »دات آی آر« را کنتــرل می کند در این 

خصوص چیست؟ 
- آیا اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی مستقر 
در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باید روابط متقابل 
میان شبکه ملی اطالعات و غول های اینترنتی را تنظیم و 
کنترل کند؟ شرکت ارتباطات زیرساخت که دروازه های 
بین المللی اینترنت کشــور را نظارت می کنــد، در این 

خصوص چه نقشی بر عهده دارد؟
در همین زمینه، همچنین قابل طرح و پرسش است که:

 )nomadic( »تلگرام را که شــرکتی »خانه بــه دوش -
اســت، چگونه می توان به پرکــردن اظهارنامه مالیاتی و 
پرداخت مالیات بر درآمدش از ناحیه شبکه ملی اطالعات 
کشــور، مقید کرد؟ تا وقتی که تلگرام، فیس بوک و غیره 
به طور رسمي فیلتر شده و مســدود هستند، آیا می توان 
به طور قانوني از آنها پرداخت مالیات دیجیتالی شــان را 

مطالبه کرد؟
و در پایان، فراتر از موضوع این یادداشت، می توان این را 

هم پرسید: 
- با چه سازوکاری می توان به دارایی های رمزارزی ایرانیان 

مالیات بست؟ 
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سال1389 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1394 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 1۵ اسفند 1384 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 139۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1396 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1397 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 1396 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 1396 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 1396 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1393 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه 139۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در 21 تیر مــاه 1394 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

23 تیر ماه 1397 یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
1394 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1397 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

شده بود که این طرح هنوز به سرانجام کامل نرسیده است. 

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1397 مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
28 اردیبهشــت ماه ســال 1397 معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین
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اعتباردهی خرد به گســترش پرداخت وام های بســیار 
کوچک به وام  گیرندگانی که به  طــور معمول فاقد وثیقه، 
اشتغال پایدار و سابقه اعتباری قابل اثبات هستند، گفته 
می شــود. این وام نه تنها برای حمایــت از کارآفرینی و 
فقرزدایی بلکه در بسیاری از موارد به منظور توانمندسازی 
زنان و باال بردن کل جامعه به وسیله توسعه انسانی استفاده 

می  شود.
اعتباردهی خرد، بخشی از تامین مالی خرد است که طیف 
وسیع  تری از خدمات مالی، به ویژه حساب  های پس انداز را 
به قشر ضعیف جامعه ارایه   می کند. وقتی بانک  ها به افراد 
و شرکت  های کوچک به سختی وام می  دهند، بسیاری به 
ســمت کانال جدیدی می روند که به طور گسترده مورد 
استفاده قرار می  گیرد: استفاده از منابع خصوصی؛ ابزاری 
که جهان اعتبارات خرد، بازیگران و روش  های آن را تغییر 
داده است. سرمایه  گذاری جمعی یا مردمی راهی است که 
بسیاری از روش  های وام دهی را تغییر داده و به نظر می  رسد 
با دیجیتالی شدن بانک  ها در ایران، کشور ما نیز روند رو به 

رشد در این حوزه داشته باشد. 
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشست  های 
تخصصــی بانکــداری و اقتصــاد دیجیتال، بــا عنوان 
»اعتباردهی خرد در بانکداری دیجیتال« که با حضور حامد 
قنادپور مدیرعامل شــرکت تارا، هومن امینی مدیرعامل 
دیجی  پی و جعفر محمدی مدیر پلتفرم تامین مالی جمعی 
دونگی برگزار شد، موضوعاتی مانند وام  دهی همتا به   همتا، 
عدم راه  اندازی کارت اعتباری در کشور، نبود دیتای قابل 
اتکا برای تشــخیص اعتبار و کرادفاندینگ موردبحث و 
تبادل  نظر قرار گرفت. ماحصــل این گفت  وگو پیش روی 

شماست. 

جنابقنادپــور!ماســال98درقالبیک
سمپوزیومدرخدمتحضرتعالیبودیم.آنموقع
شمامدیرعاملشرکتارتباطفردابودید.درآن
ســمپوزیومقولدادیدطییكــيدوماهآینده،
یعنیحدودزمستان98،ازطریقاعتبارسنجی
مشتریان،وامخردبدهیدواینحوزه،واردفضای
جدیدیشــود.تاامروز،چیزخاصیازایناتفاق
ندیدیم.آیاسرنوشتاینپروژهبهجاییرسیده
استیامتوقفشــد؟لطفادربارهپروژهوامدهی

اعتبارخرددرشرکتارتباطفرداتوضیحدهید.
قنادپور:موضوع را طوفانی شــروع کردید آقای افتاده! 
ببینید در آن مقطع، نیازی وجود داشــت و کماکان هم 
این نیاز وجود دارد. همان  طــور که خانم بهری در مقدمه 
میزگرد اشاره کردند، از نظر بانک جهانی و تعاریف مرتبط 
با آن، بحث اعتبار خرد یا میکروکردیت، جزیی از مباحث 
میکروفاینانس است. اعتبار خرد، باید بتواند به سه حوزه 
سرویس ارایه   کند؛ اول یک  ســری افراد کم  توان و بدون 
پشتوانه مالی، دوم کسب  وکارهای خانگی و سوم یک  سری 
وام  های کوچک به افراد خوداشــتغالزا کــه طبیعتا این 
موضوع با میکروفاینانس که وام کوچــک، قرض دادن و 
مانند این هاســت، تفاوت دارد. همه دنیا معتقدند بحث 
فراگیری مالی عمال مرتبط با این اســت که بتوان اعتبار 
خرد را راه  اندازی کرد. در ایران، در این زمینه خأل داشتیم 
و همان  طور که اشاره کردید در ســال 98 این موضوع را 
مطرح کردیم و آن موقع این خأل را شناسایی کردیم. البته 
نیاز به شناســایی هم ندارد چون اعتبار خرد بسیار جدی 
است. ما به این نتیجه رسیدیم که برای افراد کم  پشتوانه 
مالی، باید از اعتبار مصرف  کننده استفاده کنیم. خأل این 
موضوع در ایران بوده و هســت و امیدواریم کم  کم مرتفع 
شــود. خارج از ایران، حتی اگر دانشجویی وارد می  شود، 
بانک  ها هزار دالر به وی اعتبار می  دهنــد بدون اینکه از 
وی چک، سفته، کپی شناسنامه، کپی عقدنامه پدر و مادر 
وغیره را بگیرند بلکه بر اســاس مدارک هویتی و ID وی، 
کارت هزار دالری بــه وی می  دهند و می  گویند اگر خوب 
رفتار کنید، هزار دالرتان بیشتر می شــود. این موضوع، 
بحث اعتبار مصرف  کننده است. ما هم در آن مقطع قصد 
داشتیم اعتبار مصرف  کننده را راه  اندازی کنیم و پایلوت آن 
در بهمن ماه ایجاد شد و حدود هزار نفر را مدنظر قرار دادیم 
و فرایند به این شکل رخ داد. در آن مقطع، 3۵0هزار تومان 
تا یک میلیون تومان را درنظــر گرفتیم و در قالب پایلوت 
هزار نفری انجام دادیم و بدون اینکه ارتباطی با افراد برقرار 
شود، از طریق ابزار اینترنتی درخواست اعتبار می  کردند 
و بر اساس شاخص  های سرویس شــرکت اعتبارسنجی 
ایرانیان و دو ســه شــاخص دیگر که خودمان در دیتای 
آن فرد می  دیدیم مانند اینکه قبض  ها را درست پرداخت 
کرده یا نه؟ یا یک  سری آیتم  هایی که ناشی از رفتار فرد بود 
مانند اینکه در طول زمان بر اســاس شیوه مصرف چگونه 
عمل می  کند و اینکه چه زمانی فرد تسویه می  کند، پیش 
رفتیم. لزوما خوش  حسابی به مفهوم عام که از آن صحبت 
می  کنیم، نیســت و الگوریتم  هایی دارد. در این خصوص 
یک گروه ایرانی از صنعتی شریف، الگوریتم آن را استخراج 
کرده بودند و سعی کردیم آن را تست کنیم. در فاز اول برای 
اینکه الگوریتم آموخته شود، به زمان نیاز داشتیم. قرار بود 
در بازه شش ماهه آن را به این هزار نفر آموزش دهیم تا به 

یک الگوریتم کامل برسیم. تا زمانی که بنده حضور داشتم، 
فاز اول پروژه بود امــا االن اطالعی ندارم. وقتی صحبت از 
اعتبار خرد می  شود، با نگاه سنتی بانکی به آن نگاه می  کنیم 
نه با نگاه بانکداری دیجیتــال. نگاه بانکداری دیجیتال، از 
چک و سفته سوال نمی  کند بلکه بر اساس دیتا و داده  های 
فرد اعمال می شــود. االن بالفاصله به سمت الکترونیکی 
کردن سهام عدالت می  رویم در صورتی که اعداد خرد زیر 
یک میلیون تومان نباید مدنظر باشد. آن موقع هیات مدیره 
وقت ارتباط فردا ریسک آن را تا مبلغ قابل توجهی پذیرفته 
بود. در این زمینه آقای امینی بهتر می  توانند بگویند میزان 
نکول این تیپ اعتبارها چقدر است. تجربه ما در لندو نشان 
می  دهد میزان نکول بسیار کمتر از آن چیزی است که در 
شبکه بانکی حتی در اعتبارات خرد وجود دارد. به نظرم نیاز 
اعتبار مصرف  کننده، بســیار جدی است. در بانک جهانی 
عمال از تعبیر MFI اســتفاده می  کنند که موسسات مالی 
غیربانکی و فین  تک  ها می  توانند حضور داشته باشند و باری 

از دوش این حوزه بردارند.
جنابامینــی!لطفابفرماییــددردیجیپی،
چطوربهمشتریانتانتسهیالتمیدهیدوفرایند
دریافتاینتسهیالتازدیجیپیبهچهصورت
است؟همچنیناگرآماریازمیزانمنابعتخصیص
دادهشــدهومیزانالوصولیاحتمالیوجوددارد،

اعالمبفرمایید.
امینی: در دنیا، بیش از ۵۵درصــد GDP را SMEها تولید 
می  کنند. حدود 60ســدرصد اســتخدام در شرکت  های 
small اســت که وام  دهی خرد در کســب  وکار آنها نقش 

اساسی دارد یا افرادی که در دو دهک   پایین جامعه هستند، 
همین وضعیت را دارند. در همین زمینه ما در دیجی  پی به 
عنوان بخش فین  تک دیجی  کاال و مجموعه  ای که ســعی 
می  کند با ابزارهای دیجیتال در اکوسیستم فعالیت کند، 
راه  هایی را برای افراد پیدا می  کنیم که خریدشان را کامل 
کنند. ما متوجه شدیم در خریدهای عادی، خیلی اوقات 
امکان تکمیل فرایند وجود ندارد البتــه نه لزوما به دلیل 
کفایت مالی، بلکه افراد به دلیل اینکه مقدار بسیار کمی از 
مانده مبلغ   را نمی  توانستند پرداخت کنند یا سبد میانگین 
دیجی  کاال نسبت به خریدهای دیگر اینترنتی باالتر است، 
منجر به این می  شد که نتوانند خریدشان را کامل کنند. 
یکی از رسالت  های ما در دیجی  پی، کمک به اکوسیستم 
اقتصاد دیجیتــال در بهبود فرایند خرید بوده اســت. در 
همین زمینه پروژه اعتبار مصرف  کننده دیجی  پی را حدود 
یک سال و اندی است که شــروع کردیم. البته در گزارش 
آخر که در سال 2020 منتشر کردیم، اشاره شد که بیش 
از 330میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شــده و االن 
نزدیک به 400میلیارد تومان اســت. خوشبختانه میزان 
نکول یا وصولی تا کنون اعداد بســیار پایینی بوده است و 
می  توان گفت کمتر از 2درصد است اما نسبت به وام  های 
مشابه که از مسیرهای سنتی  تر اتفاق می  افتد، قابل توجه 
اســت. درباره فرایند هم آقای قنادپور اشــاره کردند که 
ایده  آل این است هیچ وثیقه  ای از افراد دریافت نکنیم اما به 
دلیل تعامالت با مجموعه  هایی مانند لیزینگ  ها و امثال آن، 
یک چک از مشتری دریافت می  کنیم و در انتهای فرایند 
آن را به مشتری برمی  گردانیم. قبل از آن نیز چند نوع احراز 
امتیاز یــا scoring انجام می  دهیم. یک قســمت از طریق 
شرکت ICS اســت که برخی اطالعات امتیاز مشتری را 
با اجازه خود مشــتری به ما ارایه   می  دهــد و بخش دیگر 
هم امتیاز داخلی خود دیجی  پی است که بر مبنای رفتار 
خرید مشتریان سعی می  کنیم آن را بهتر کنیم. امیدواریم 
مشتریان خوش  حساب این فرایند در مجموعه زیاد شود 
تا بتوانیــم fund providerهــای مختلــف را متقاعد و با 
حداقل وثیقه یا در حالت ایده  آل، وام  های خرد را ارایه   کنیم. 
البته اگر متوسط سبد خرید در تنوع مشتریان باالتر برود، 
شــاید جایگاه خودمان را به عنوان یک وام  دهنده خیلی 
خرد تثبیت کنیم که مبالغی حدود 1 تا 20 میلیون تومان، 
تسهیالت در اختیار مشتری قرار می  دهند که این موضوع 
را سال به سال با توجه به ضریب تورم، ممکن است افزایش 
دهیم تا تجربه خرید که هدف اصلی ما برای ارایه   سرویس 

است، ارتقا یابد.
میزانمنابعونكولهماگرمحرمانهنیســت،

بفرمایید.

امینی: منابع، داینامیک است. تا پارسال، منابع محدودتر 
بود به دلیل اینکه تنوع ارایه    دهندگان منابع مالی کم بود. با 
این حال، امیدواریم این عدد را امسال افزایش دهیم. چون 
هنوز نهایی نشده، اجازه بدهید فعال اعالم نکنم اما نکول 
همان  طور که عرض کردم، حدود 2درصد یا کمتر است و 
چون وام  های آن، شــش ماهه تا یک ساله است، هنوز به 
موعد مقرر نرسیده تا عدد نهایی را عرض کنم اما انتظارمان 
بر مبنای رفتار مشتری، این است که این عدد زیر 2درصد 

و حتی زیر یک درصد باشد. 
جنابمحمدی!لطفادرخصوصپلتفرمتامین
مالیجمعیدونگیتوضیحدهیدواینكهچگونهبه
کاربرانسرویسمیدهیدوآنهاچهاستفادهایاز

خدماتشمامیکنند؟
محمدی:طبــق مصوبه شــورای عالی بــورس و اوراق 
بهادار، ما فقط می  توانیم به اشخاص حقوقی برای توسعه 
کسب  وکارشان ســرویس بدهیم و عمال کاربران خرد و 
صنفی شامل آن نمی  شــوند. هرچند تالش می  کنیم از 
طریق امکان  سنجی، بررســی بازار، دلیل نیاز و اثرات آن، 
کاربران صنفی را که پروانه کسب دارند یا از سازمان  های 
متولی خودشان اجازه فعالیت دارند اما هنوز ثبت شرکت 
نکرده  اند، پوشــش دهیم. اتفاق خوبي که با انجام این کار 
رخ مي دهد این اســت که می  توانیم وام  دهی خرد را که 
در کشــور مغفول مانده، پوشــش دهیم. ما به بازیگران 
حقوقی یعنی همــان بازیگران خرد کــه مدنظر همین 
میزگرد است، ســرویس می  دهیم. مثال پروژه  ای در قالب 
پلتفرم وام  دهی خرد داریم که مدیریت فروش اقســاطی 
والتا یکی از فروشگاه  های خود را معرفی کرده است. این 
فروشگاه قرار است ۵0 وام 20میلیونی بدهد، کل این رقم 
را از ما می  گیرد و به ســرمایه  گذاران اعالم می  کند که به 
صورت فروش اقساطی کاربران را با این شیوه اعتبارسنجی 
مي کند. ضمانت نامه  ها نیز به شیوه  ای است که در برنامه 
امروز می  گنجد و اگر سرمایه  گذاران تمایل دارند، با توجه 
به تجربیات قبلی  شان، سرمایه گذاری کنند. به این صورت، 
اگر ما بتوانیم برای سرویس  دهندگان تامین مالی کنیم، 
آنها بهتر می  توانند از طریق این الین اعتباری وارد شوند 
یا مثال االن در زمینه یکی از کسب  وکارهایی که در حوزه 
خودرو فعالیت می  کند، کار می  کنیم. این کسب  وکار وام 
خودرو به خریدار ماشین می  دهد. ما برای تامین سرمایه در 

گردش آنها تا زمانی که فعالیت  های اخذ وام انجام می  شود، 
برای اینکه آن را پوشش دهیم، تامین مالی می  کنیم و عمال 
با وجود اینکه وارد کاربران نهایی با مبالغ کم نشدیم، سعی 
می  کنیم یک الیه باالتر از آنها را پوشش دهیم. در اینجا، 
ارزیابی شــرکت  هایی که تقاضای وام می  کنند، کامال بر 
اساس دیتای اعتبارسنجی ایرانیان و دیتای خودمان است. 
ما پروتکل داریم و سعی می  کنیم ضمانت  نامه  ها و وثایق، 
اسمارت )هوشــمند(، و با ذات کسب وکار و روال  های آن، 
تطابق داشته باشد تا ریسک  ها کمینه باشد. در نهایت از 

کسب  وکار موردنظر چک یا سفته می  گیریم.
چندسالپیش،استارتآپیبهنامبیتوامبه
صورتهمتابههمتا،واماعطاکردکهبعدازچهار
ماهفعالیت،حراســتبانکمرکزیبهآنهااجازه
ادامهفعالیتندادوحتیاعالمکردبرایتستهم
نمیتواندادامهفعالیتدهد.استداللشاناینبود
کهفعالیتدراینحوزهبایدتحتقانونتنظیمبازار

غیرمتشــكلپولیقرارگیردونیازبهمجوزدارد.
دیدگاهرگوالتوردراینحوزهچیست؟اگرممكن
اســتبهتجربههایبینالمللیدراینحوزهنیز

اشارهبفرمایید.
قنادپور: دیدگاه رگوالتور را باید از خودش پرسید اما به 
رگوالتور در بحث اعتبار حــق می  دهم چون باید به نوعی 
رگولیشن اعمال شده باشد. با هر تعریفی در دنیا نگاه کنیم، 
مانند شرکت مشاوره مدیریت مک کینزی و دیگران، تعریف 
بانکداری در دو یا سه چیز عنوان می  شود که دو موردش 
این است: سپرده  پذیری و اعطای اعتبار. منطقی است که 
در زمینه اعطای اعتبار باید دقت وجود داشــته باشد. من 
درگیر بیت وام نبودم اما با توجه به اینکه در زمینه ایران   رنتر 
و لندو تا حدی درگیر بودم، بایــد عرض کنم ارکان بانک 
مرکزی و معاونان آن، تعامل خوبی در آن مقطع داشتند 
اما خأل قانونی در این حوزه داریم. بانک مرکزی در شهریور 
9۵ دستورالعمل اجرایی کارت   اعتباری را ارایه   کرده بود 
که ایراداتی داشت. متاسفانه در شبکه بانکی، مرز باریکی 
بین تسهیالت با اعتبار خرد قائل هستند و بسیاری از افراد 
آن را با هم اشتباه می  گیرند. در آن دستورالعمل نیز چنین 
ایراداتی وجود داشت اما اگر از این ایرادات بگذریم، مفهوم 
خوبی به نام کارگزاری اعتباری مطرح شده بود. پیشنهاد و 
توصیه بنده در حوزه رگوالتوری این است که در این زمینه 
تمرکز کند. قبال عرض کــردم در بانک جهانی، مفهومی 
به نام MFI داریم کــه در این خصوص، موسســاتی کار 
میکروفاینانس و میکروکردیــت انجام می  دهند اما بانک 
نیستند و می  توان سازوکارهایی برای آنها لحاظ کرد مثال 
اینکه مشابه مدلی که بانک مرکزی در پرداخت بانک درنظر 
گرفته، اعالم کند زیرمجموعه بانک و تحت قواعد و قوانین 
آن کارش را انجام دهد. البتــه تخصص من حوزه نظارت 
نیســت و نمی  دانم موضوعاتی که در ایــن زمینه مدنظر 
دارند، چقدر نیاز است برطرف شود اما آنچه می  توانم درک 
کنم این است که اجازه اعتبار کارگزاری داده شود. اگر این 
اتفاق بیفتد، فین  تک  ها می  توانند ارزش های خیلی خوبی 
ایجاد کنند و این فضا را داشته باشند. می  دانم سال گذشته 
در کارگروه  های بانک مرکزی، روی دســتورالعمل لنتک 
)البته عنوان آیین  نامه، تسهیالت  یاری است( کار شد که 
امیدوارم تسریع شود و در همین دوره بانک مرکزی تایید 
شــود و به جمع  بندی برســد. معاونت فناوری  های نوین 
از طریق کارگروه  ها، تالش  های خــود را انجام می  دهد و 
امیدوارم ارکان غیــر از حوزه فنــاوری نوین نیز حمایت 
کنند در فرصت باقی  مانده از دولت فعلی، دستورالعمل و 
آیین  نامه تسهیالت  یاری را داشته باشیم و قفل راه  اندازی 
اعتبارات شکسته شود. اگر این اتفاق بیفتد، فین  تک  ها و 
مجموعه  های غیربانکی بهتــر از بانک  ها می  توانند در این 
حوزه فعال باشند زیرا ما در زمینه اعتبارات، مفهوم مهم 
پذیرندگی را داریم که قطعا خارج از شبکه بانکی، می  تواند 

محقق شود.
امینی:بحث P2P در دنیا، بســیار قابــل توجه و جای 
آن در ایران خالی اســت. در زمینــه رگوالتوری نیز بین 
کشــورهایی مانند چین، ژاپــن، انگلســتان و آمریکا، 
تفاوت  هایــی درخصوص نحــوه برخــورد رگوالتوری با 
رگولیشــن P2P وجود دارد. در ایــران، چند وقت پیش 
در یکی دو جلســه بانک مرکزی شــنیدم سندباکس در 
حال شروع شدن است که نقش جالبی در تست مفاهیم 
P2P برای اســتارت آپ  هایی دارد که شــاید بــه اندازه 

رگوالتور جزییات قوانین و حساســیت  های رگولیشن را 
ندانند و قصد دارند مطمئن شوند آیا راهکارهایی که اجرا 
 P2P می  کنند، شدنی است یا خیر؟ مفهوم دیگر اینکه آیا
را به عنوان تسهیالت  یار نگاه می  کنیم؟ یعنی منابعی در 
اختیار بانک  ها و موسســات مالی، لیزینگ و امثال آن را 
تســهیل می  کنند؛ کاری که ما در دیجی  پی انجام دادیم 
قرض  دهندگان را به کسانی که نیاز مالی دارند، وصل کنیم. 
این مدل  ها در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا در حال 
اجرایی شدن است اما دو دیدگاه هستند که باید درباره آن 
تصمیم  گیری شود و هرکدام مزیت  های خاص خود را برای 
قرض  دهندگان و قرض  گیرندگان فراهم می  کند. به نظرم 
ارزش دارد رگوالتور در این زمینــه تمرکز کرده و فرایند 
اجرایی آن را نشر و تســریع کند. آقای قنادپور هم اشاره 
کردند که کارگروهی که بــه draft اولیه کمک کرد، االن 

یک سال از آن گذشته و دستورالعمل را به بانک مرکزی 
ارســال کرده اســت. با این وجود، جای خالی رگولیشن 
درخصوص تصمیماتی از این دست دیده می  شود تا زودتر 
به شفاف سازی برسیم و با قوت و قدرت بیشتری حرکت 

کنیم.
آقایپویاپوراعظمودکتــراینالوییمعاون
فناوریبانکایرانزمیــندرگروهحضوردارند.
آقایاینالوییاشــارهکردندنرخنكولاعتبارات
خرددرنظامبانكینیززیادباالنیســتوحدود
5درصداســت.آقایپوراعظمهمگفتهاندوقتی
وثیقهاخذشــود،عمالاعتبارسنجیخاصینیاز
نیستواعتبارســنجی،زمانیاســتکهعدم
دریافــتوثیقهازمتقاضیواعطایتســهیالت
براساسســوابقاعتباریصورتمیگیرد.برای
نمونهدیجیپیازمشتریانچکمیگیرد.دراین
شرایط،الگوریتمهایخاصنیازسنجیچهنیازی
داردکهاینمشكالتراحلکند؟جنابامینی!چرا
شماهمزمان،هماعتبارسنجیمیکنیدوهمچک

میگیرید؟آیاواقعانیازاست؟
امینی: سوال خوبی است. ما در حال حاضر خودمان را یک 
پلتفرم تسهیالت  یار برای ارایه   اعتبار می  دانیم. مشتریانی 
از جنس مختلف به ســراغ ما می  آیند و امید ما این است 
که به بیشتر مشتریان به خصوص با مبالغ خرد، وام  هایی 
بدون چک بدهیم. همین االن فکر می  کنم دو ســه هزار 
نفر را کاندیدا کردیم و بــاالی 100هزار نفر اپالی کردند 
که اعتبار خرد بدون چک دریافت کنند. ما برای اینکه به 
این مرحله برسیم نیاز داشتیم ابتدا افراد را اعتبارسنجی 
کنیم و بشناسیم تا به مرور خدمات بهتری ارایه   کنیم. ما 
به این سمت می  رویم اما برخی جاها به خاطر مبالغ وام و 
معذوریت  هایــی که ســمت برخــی از fund providerها 
وجود دارد، مجبور به اخذ وثایقی از این جنس هستیم که 
امیدواریم هم با آگاهی  ســازی و هم با نمایش نرخ نکول، 
دوستان کمک کنند تا وثایق دریافتی را کمتر یا به صفر 

نزدیک کنیم.
نرختسهیالتاعتباریتانچقدراست؟

امینی:بدون بهره اســت. چون در حال تســت هستیم، 
قصد اخذ بهره نداریم و فعال سعی می  کنیم به اکوسیستم 
با وام  های کوتاه  مــدت یک  ماهه اثبات کنیــم افراد آن را 
برمی  گردانند و نکول نخواهند کرد. چون بیشــتر کاالها، 
در دیجی  کاال، غیردیجیتالی است شاید نقطه شروع خوبی 
باشد زیرا ما مشتری را می  شناسیم و کاال را در منزل تحویل 
می  دهیم اما در ادامه فکر می  کنیم پارامترهای نرخ را نیز 
لحاظ کنیم با این حال االن بیشتر جنبه سگمنتیشن دارد 
از این لحاظ که نرخ نکول برای افرادی که وام  های خرد را 
در این اکوسیستم دریافت می  کنند، پایین است و کماکان 

به دنبال وثیقه نیستیم.
ازاینبابتنرخریالیاینتسهیالترامیپرسم
کهببینیمعددوامخرددربازارچقدراست؟قبال
20میلیونوسپسصحبتاز50میلیونتومانبود،
اخیراباکاهشارزشریالدرکشــور،تعریفوام
خردبه100میلیونتومانهمرسید.اینتعریفاز
نظردیجیکاالباتوجهبهریسکآنچقدراست؟

امینی:چند جواب دارد و به پرســونای افرادی که خرید 
دیجیتــال می دهند، برمی  گردد. به نظرم اســنپ که وام 
20هزار تومانی در اختیار افراد برای استفاده از تاکسی قرار 
می  دهد، می  تواند خودش را در مقوله تسهیالت خرد قرار 
دهد و دیجی  پی هم االن وام  های 20میلیون تومانی دارد. 
بنابراین شاید بتوانیم این جنس تسهیالت را طبقه  بندی 
کنیم و برای هرکدام نیز مدیریت ریسک متفاوتی موردنیاز 
بوده و وثایق آن و دوره شــناخت مشتری، متفاوت است. 
همچنین زمان بازپرداخت اقساط در تصمیم  گیری تاثیر 
دارد و موارد دیگر. همه این ها به این ســمت برمی  گردد 
که بتوانیم دوره    های بازپرداخــت را کوتاه کنیم تا امتیاز 
اجتماعی و امتیاز اعتباری که الزم اســت، از مشــتری 
بسازیم. برای این منظور باید امکانات و داده  های بیشتری 
برای اثبات نرخ نکول پایین در اکوسیستم داشته باشیم با 
این نــگاه کــه فرایندهــای Underwriting و اخذ وثیقه 

ساده  تر می  شود. 
یكیازمعضالتبزرگدرکشــور،نبودنظام
اعتبارســنجیوامتیازدهیاعتباریاست.آنچه
شــرکتاعتبارســنجیایرانیانانجاممیدهد،
دیتایدقیقینیســت.عمالاگرکسیدرچهار
پنجسالاخیر،وامگرفتهوبازپرداختآنراآغاز
کردهباشد،اطالعاتشدرآنشرکتموجوداست
امابندهکهبهعنوانمشــترینظامبانكی20-15
سالاستکارمیکنم،هیچدیتاییازمنموجود
نیست؛حتیبانکخودم،دیتایاعتباریامرابعد
از15-20سالنتوانستهاستخراجکندکهبتوانم
یکوام100میلیونیبگیرمومرااعتبارســنجی
کند.بندهیکنامــهازقائممقامبانکبرایبخش
تسهیالتمیبرم،حدودششهفتماهمعطلیک
وام100میلیونیهستمآنهمنهدرشرایطخاص،
بلكهباسود18درصد.آنقدرشرایطشسختبود

درمیزگردآنالینباحضورصاحبنظرانومدیرانحوزهاعتبارخردمطرحشد

رفع معضل اعتباردهی خرد  درکشوربا  ورود به زنجیره عرضه

امیدواریم مشتریان 
خوش  حساب این فرایند در 

 fund مجموعه زیاد شود تا بتوانیم
providerهای مختلف را متقاعد 
و با حداقل وثیقه یا در حالت 

ایده  آل، وام  های خرد را ارایه   
کنیم.
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ادامهاینمیزگردرادرصفحه7بخوانید.

کهپشیمانشدمازاینكهچراچنیندرخواستیبه
اینبانکمحترمدادمودرانتهاهمعلتاینكهوام
راگرفتماینبودکهخیلیاینطرفوآنطرفرفته
بودم.فكرمیکنماینموارددراعطایوامهایخرد،
مشكلایجادمیکندوبانکهایماهمبهواسطه
همینمشكالتازدادنوامخرد،فراریهستند.
موضوعنظاماعتبارسنجیوامتیازدهیراچگونه
دردیجیپیودیجیکاالحلمیکنید؟دراینزمینه
آقایقنادپور،درشرکتارتباطفردا،اپلیكیشنی
بهنامفانوسراهاندازیکردندکهمدیریتحساب
شخصیمالیافرادراانجاممیداد.پسازبررسی،
متوجهشدمدوستانبازیرکی،دیتایمشتریانرا
براساساپلیكیشنحسابداریمناسبکهامكانات
ویژهایبهمردممیداد،بهصورترایگاندراختیار
قراردادندومردمازآنجــادیتایخودوجزییات
دخلوخرجخودراواردمیکردندوبهاینوسیله،
بهصورتخوداظهاریدیتاجمعمیکردندوگویا
قراراستبعدهاکهایندیتابیشترتجمیعشود،
اقداماتیدرزمینهاعتبارســنجیصورتگیرد.
بخشدیگرکارهماناستکهشمااشارهکردیدو
دردیجیکاال،کاربرانسابقهخریددارند.دراینجا،
دیتاهاییجمعآوریشدهاماسرویسمشخصی
دریافتنشدهاســت.چرابندهکهپنجششسال
استمشتریدیجیکاالهستم،هنوزهیچآفری
بهمندادهنشدهواینكهقراراستچهزمانیاین

حوزه،عملیاتیشود؟
امینی:این موضوع، فقط چالش ایران نیست بلکه بسیاری 
از استارت آپ های فین  تکی در ســایر دنیا، به خاطر عدم 
اعتبارسنجی موثر و عادالنه افرادی در پرسوناهای مختلف 
ایجاد شــده  اند؛ یعنی ســعی کرده  اند با نگاه به پرسونای 
افراد در شــبکه  های اجتماعی، تجارت الکترونیک وغیره 
این افراد، شناخته شوند و ریســک اعتباری آنها درست 
ارزیابی شــود و بتوانند وام  هایی دریافت کنند. در ایران، 
چالش بزرگ  تری دارند که شــما به بخشــی از آن اشاره 
کردید. در دنیا، گروه  های اعتبــاری وجود دارند که همه 
بانک  ها، موسســات مالی و ســایر نهادها موظف هستند 
روزانه دیتاها را در اختیار آنها قرار دهند و نتیجه رفتارهای 
اعتباری   و رفتارهایی که روی ریسک افراد تاثیر می  گذارد، 
در اکوسیستم بانکی خیلی سریع قابل مشاهده است اما در 
ایران، متاسفانه ما هنوز به آن نقطه نرسیده  ایم. خبر خوب 

این است که در دنیا از سال 2014 - 201۵، امتیازدهی  های 
اعتبارســنجی جایگزین بر مبنای همین موارد که عرض 
کردم، ایجاد شــده   که با ارایه   اعتبــار کوتاه  مدت با مبالغ 
خرد و ساختن امتیاز اعتباری و جامعه مالی مانند بانک  ها، 
لیزینگ  ها وغیره تالش می  کنند نشان دهند ریسک افراد، 
قابل مدیریت است. ما هم باید همین کار را انجام دهیم و 
اعطای اعتبار و مبالغ خرد را شروع و به محل مصرف استناد 
کنیم چون در حالت کالسیک، بانک  ها دانش خاصی درباره 
محل مصرف ندارند و فقط می  دانند شخصی وام گرفته و 
امیدوارند این وام را به صورت غیرتورمی خرج کند، تبدیل 
به نقد نکند و در محل  هایی خرج کند که به اقتصاد کمک 
کند. اگر این نگاه را از سمت مصرف ببینیم چند نکته جالب 
یاد می  گیریم. اول اینکه کجا پول خرج می  شــود که این 
امر اثرگذاری جذابی در اقتصاد کالن ایجاد می  کند چون 
می توانیم بفهمیم با مدیریت منابعی از این جنس، تالش 
کنیم آن اعتبار، به اقتصاد و آن صنعت خاص کمک کند. 
دوم اینکه با امتیازدهی افراد، اگر منابع مصرف را به جایی 
در اقتصاد دیجیتال مانند دیجی  کاال یا بیزینس  هایی از این 
جنس هدایت کنیم آن   وقت افراد می  دانند اگر شهروندان 
خوبی نباشند، اقساط را به موقع ندهند، رفتارهای مناسبی 
نداشته باشند، نمی  توانند از تســهیالت استفاده کنند و 
بالعکس کسانی که توانسته  اند وام  شان را به موقع برگردانند 
و شهروندان خوبی بوده  اند، توانسته  اند مجددا وام بگیرند. 
همین االن نیز بخش قابل توجهی از مشتریان ما، مشتریان 
قبلی هستند که ابزار عالقه کردند، مجددا این کار را انجام 
دهند. برداشت من این است که به مرور با کمک بازیگران 
اقتصاد دیجیتال و با آرامش بیشتری که به نهادهای سنتی 
و بانک  ها داده می  شود، می  توانیم به این سمت  وسو برویم. 
واقعا به آینده این تحول و اینکه از مسیر اقتصاد دیجیتال، 
تجارت الکترونیک تحقق پیدا کند، خوش  بین هســتم. 
امیدوارم در زمینه آلترناتیوهایی که شــما به آن اشــاره 
کردید، با آگاهی دادن به کاربــران و رفتارهای مالی آنها 
کمک شود تا بتوانیم وام  های خرد را ارزان  تر در اختیارشان 

بگذاریم.
آقایمحمدی!آنطورکهرویســایتشما
مطالعهکردم،افرادیبهسمتشمامیآیندتااعتبار
جمعی،جمعکنند،خودتانباکمکیکمجموعه
دیگردردونگیاعتبارســنجیانجاممیدهید.
فرایندآنبهچهشكلاستوایننظاماعتبارسنجی
وامتیازدهی،چهلطمهایبهاینحوزهواردمیکند؟

محمدی: بنده پیغامی گذاشــته بــودم که درخصوص 
صحبت  های قبلی نکته  ای عرض کنــم. ابتدا آن را مطرح 
می  کنم و سپس به سوال شما پاسخ می  دهم. موضوعاتی 
که دوستان اشاره کردند، یعنی تسهیالت  یاری و سندباکس 
را بنده از نزدیک دنبال می  کنم؛ باید عرض کنم متاسفانه در 
زمینه تسهیالت  یاری، موضوع، کنار گذاشته شده و امید 
چندانی به اینکه در آینده نزدیک بتوانیم اتفاقات خوبی در 
این زمینه رقم بزنیم، حداقل با شنیده  های من وجود ندارد. 
نکته دیگر اینکه چون بنده از سوی سازمان نظام صنفی 
رایانه  ای نماینده بخش خصوصی در کارگروه سندباکس 
 P2P lending هســتم، تا حاال در حوزه مالی برای موضوع
هیچ درخواستی نداشــتیم. در حوزه رمزارزها، تبادالت 
بین  المللی، برات دیجیتال و سفته دیجیتال که مجوز آن 
داده شده، درخواست داشتیم اما در این زمینه درخواستی 
نیامده و اگر دوستان، درخواستی را به کارگروه سندباکس 
  P2P lendingبدهند، این امر، می  تواند محرک باشــد تــا
در الیه اول تسهیالت  یاری و در الیه دوم از دیدگاه پلتفرمی 
در بانک مرکزی، با سرعت بیشتری جلو برود. درخصوص 
سوال شــما، باید عرض کنم چون تعداد کسانی که برای 
وام، درخواست می  دهند، نســبت به وام  های خرد کمتر 
است، معضل ما هم کمتر است. در حال حاضر از دیتاهای 
اعتبارســنجی ایرانیان، اظهارنامه  های مالیاتی، داده  های 
ثبت شرکت  ها، گردش مالی و یک  ســری موارد دیگر که 
بسته به مورد، متفاوت است، استفاده می کنیم. مثال یکی 
از فضاهای رشــد شــدید P2P lending در دنیا این بوده 
که شرکتی مانند eBay یک  ســری دیتاها و گزارش  ها را 
به صورت API در اختیار پلتفرم  هــا قرار داده که از طریق 
آن بتوانند اعتبارسنجی سریع و راحت  تری را شکل داده و 
تعداد کاربران بسیار زیادی را با توجه به دیتاهای خودکار 
پوشش دهند. متاسفانه االن دیتاهای ما به جز چند مورد 
که از این سامانه  ها، دریافت می  کنیم، خودکار نیست ولی 
ســعی می  کنیم روی حوزه  های خــاص تمرکز کنیم. ما 
می  توانیم داده  های این حوزه  های خاص را به دلیل وجود 
بازیگرانی که به عنوان پلتفرم یا متولی در این حوزه فعالیت 
می  کنند، داشته باشیم که حداقل بخش    هایی از صنعت را 

به صورت خودکار پوشش دهیم.
یكیازابزارهایپرداختیکهمیتوانســت
بسیاریازمشكالتنظامبانكیومردمرابرطرف
کند،کارتاعتباریبود.سوالایناستکهچراتا
حاالنتوانستیماینسرویسرادرایرانارایهکنیم؟

امینی: البته این  طور نبوده که عملیاتی نشــده باشــد 
و بانک  های مختلــف، کارت اعتباری دادنــد و هنوز هم 
در دسترس اســت اما یا به خاطر مســایل فرهنگی از آن 
استقبال نشده و یا دالیل مختلفی وجود داشته که فراگیر 
نشده است. یکی از دالیلش این است که چون امتیازدهی 
یکپارچــه وجود ندارد، این موسســات بــرای دراختیار 
گذاشــتن آن، فرایند پیچیــده  ای را از مشــتریان طلب 
می  کنند، باید وثیقه بیاورند و انواع و اقسام مستندات، آماده 
کنند؛ در صورتی که در نقاط دیگر دنیا با چند کلیک، به 
صورت غیرحضوری، کارت اعتباری برای مشتریان پست 
می  شود و رفتارهای مشتریان از آنجا به بعد، مالک قضاوت 
افزایش اعتبار است. چالش دیگر فراگیر نشدن محل مصرف 
است. بســیاری از بانک  هایی که این کارت  ها را در اختیار 
قرار داده  اند، به این خاطر که این وام  ها و اعتبارات باید روی 
شبکه مانیتورشده خودشان داده می  شد و یا به یک سری از 
عقود تسهیالتی مصرف کمی داشتند. از این رو، کارت  های 
اعتباری بوده که بانک  ها در اختیار گذاشته  اند اما افراد برای 
مصرف آن باید چند کیلومتر بــه جای دیگری می  رفتند 
که بتوانند خرید انجام دهنــد! این امر، فراگیری کارت  ها 
را تحت  تاثیر قرار می  دهد، چون محل  های مصرف کارت 
 Underwriting وجود ندارد. چالش دیگر اینکه مباحــث
یا مشکالتی اســت که از این منظر در وام  هایی مرتبط با 
کانال اعتبارات، اتفاق می  افتد. باید کانال  هایی وجود داشته 
باشــند که این بخــش از تســهیالت را Underwrite یا 
امکانی را فراهم کنند که مجموعه  هایی که وام در اختیار 
قرار می دهند بتوانند میزان دیفالت را مدیریت کنند. درباره 
این موضوع هم در ایــران، یکپارچگی کافی وجود ندارد و 
به همین دلیل مجموعه  هایی که این کارت  ها را در اختیار 
قرار داد  ه  اند، کارشــان محلی باقی مانده و موفق نشده  اند. 
از این ها که بگذریم، بستر فرهنگی آن هم باید گسترش 
پیدا کند. در ایران، جای خالی آموزش مالی هم به شدت 
احساس می  شود، به همین دلیل هیجانات مالی در جامعه 
ایران، در خریدها یا اشتباه  های سرمایه  گذاری نقش دارد و 
جایگاه آموزش  های مالی را نمی  توان دست  کم گرفت. اگر 
این ها را کنار هم بگذاریم، شاید جواب آن، آموزش به افراد 
در اقتصاد دیجیتال، ارایه   اعتبار )البته نه لزوما کارت، چون 
در دوران کرونا، کارت هــم جای خود را به کیف پول  های 
اعتباری می  دهد( و مواردی مانند آن، کمک می  کند افراد 
به مرور با مفاهیم اعتباری آشــنا شوند، اقساط را به موقع 
پرداخت کنند، اعتبارسنجی در ایران انجام شود و کارت 

اعتباری هم روی موج این تحــوالت به راحتی در اختیار 
اقشار جامعه قرار گیرد.

جنابقنادپور!تصورمنایناســتکهکارت
اعتباریباتسهیالتاعتباریکوتاهمدتدرایران
اشتباهگرفتهشدهاســت.دردنیا،کارتاعتباری
داریدوهرماه،آنمبلغيکــههزینهکردهایدبا
یکمبلغکارمزدتسویهمیکنیدامادرایرانمثال
کارتاعتباریخریدیکجنسیاکاالیفیزیكی
راداریموگفتهمیشودبهطورمثالسرششماه
آنرابرگردانید.خیلیاوقاتخریدانجاممیشود
وفاکتورصوریهممیدهندوپولراجایدیگری
خرجمیکنند.لطفاجنابعالیدراینزمینهتوضیح
کاملتریبدهید.ســوالدیگراینكهآیاقوانینو
مقرراتومسایلفقهیدرپذیرشتاخیردرارایه
کارتاعتباری،دلیلاصلیماجرایمشكالتاین
حوزهاستیاعدمارادهمدیرانرگوالتوربانكی؟
اینموضوعات،چهآسیبیبهنظاماقتصادیکشور

واردمیکند؟
قنادپور: درخصوص نکته اول عرض کنم صحبت شما 
درست اســت. در ایران، بســیاری جاها اعم از بانک  ها، 
رگوالتور، مردم وغیره تفــاوت وام و اعتبار را نمی  دانند. 
اینکه یک بار مصرف می  شود و دور تنفس ندارد، همگی 
بیانگر این اســت که تعریف ما از اعتبار و وام درســت 
نیست. دلیل بخشی از اشتباهات، همین است. معموال 
کارت اعتباری که در ادوار مختلــف آمده، وام و کارت 
تسهیالت بوده، کارت اعتباری نبوده است. نکته دیگر 
اینکه لزومــا کارت اعتباری به معنــای کارت فیزیکی 
نیست. ممکن اســت در کیف پول اعتباری یا به شکل 
دیگری بتوان این شــارژ را انجام داد. دو سه نکته آقای 
اینالویی در گروه اشــاره کردند که درست است. ایشان 
اشــاره کردند برای بانک  ها، راحت  تر است که به جای 
هزار اعتبار 10میلیون تومانی، یک اعتبار 10میلیارد 
تومانی بدهند. یکی از مســایل هم همین است. نکته 
دیگر نرخ تسهیالت است که راهکار و پیشنهاد خودم 
را ارایه   می  دهم. درخصوص ســوال اصلی شما یعنی 
عقود اســالمی، خدا رحمت کند مرحوم حجه  االسالم 
دکتر سیدعباس موسویان را که نقش بی  بدیلی درباره 
مالحظاتی که درخصوص عقود اسالمی وجود داشت، 
اجرا کردند. ایشان خیلی تالش کردند با عقد مرابحه 
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کشــورهای اروپایــی ایــن روزهــا با 
وضع قوانیــن جدید بر شــرکت های 
فنــاوری آمریکایی و اعمــال جریمه و 
سختگیری های بیشــتر در تالش برای 
کاهش قدرت و ســلطه این شرکت ها 

هستند.
اتحادیه اروپا به ســرعت بــرق و باد به 
رهبر قانون گــذاری در صنعت فناوری 
تبدیل شده است. در ســال های اخیر 
کشورهای اروپایی ســعی کرده اند در 
حوزه هــای مختلــف از جمله حفاظت 
از اطالعــات، اطالعات بخــش دولتی، 
روابط پلتفرم ها و کســب وکارها، حریم 
خصوصی الکترونیکی، امنیت سایبری، 
کپی رایت، قرارداد برای تامین محتوای 
دیجیتال و قرارداد برای فروش آنالین 

کاالها و محصوالت، قانون وضع کنند.
این در حالی اســت که ایــن اتحادیه، 
قانون گذاری برای مقابله با چالش های 
ناشــی از سلطه شــرکت های بزرگ بر 
بازار را نیز در دســتور کار خود دارد. به 
این ترتیب صنعت فناوری در سال های 
آینده شــکل تازه ای به خــود خواهد 

گرفت.
بنابراین تعجبی ندارد که قانون گذاران 
اروپایی الهام بخــش همتایان خود در 
کشــورهای دیگــر از جملــه برزیل و 

استرالیا نیز شده اند.
در همین راستا به برخی از جدیدترین 
اقدامــات کشــورهای اروپایــی برای 
قــدرت  کنتــرل  و  قانون گــذاری 

شرکت های فناوری اشاره می کنیم:
اتحادیهاروپــابهجنگ»هوش

مصنوعیبد«میرود
یکی از مهم ترین قوانینی که در ســال 
جاری میالدی وضع شــده، مربوط به 
کاربردهــای هوش مصنوعــی در این 
اتحادیه است. این الیحه در بهار امسال 
ارایه شــده اســت. بر اســاس آخرین 
پیش نویس قانــون هــوش مصنوعی 
اتحادیه اروپا، استفاده از این فناوری به 
منظور تحریف رفتار مردم، سوءاستفاده 
از شــکاف ها یــا اســتفاده از اطالعات 
تبعیض آمیــز، جریمه ای تا ســقف 30 
میلیون یورو یا 6درصــد گردش مالی 

شرکت را شامل می شود.
ارایــه اطالعــات گمراه کننــده برای 
مقامات نیز به وضع جریمه ای تا سقف 
2درصد گردش مالی جهانی شــرکت 
منجر می شود. همچنین موارد کاربرد 
این فناوری باید به وسیله دادگاه یا یک 
سازمان مستقل تعیین و محدود به بازه 
زمانی و مکانی خاصی باشد. با توجه به 
پیش نویس قانــون، می توان از فناوری 
مذکور بــرای جســت وجوی کودکان 
گمشــده یا مجرمان و در برخی موارد 

حمالت تروریستی استفاده کرد.
تالشرگوالتورهایانگلیســی

برایمحافظتازکودکان
انگلیس پس از خارج شــدن از اتحادیه 
اروپا ســعی دارد با وضع قوانینی جدید 
از کاربــران خود محافظــت کند. یکی 
از مــواردی که وزارت کشــور انگلیس 
روی آن تاکیــد خاصــی دارد، اجــرا 
نشدن رمزگذاری سربه ســر پیام ها در 
فیس بوک و سرویس های زیرمجموعه 
آن یعنی اینســتاگرام و مسنجر است. 
واتس اپ نیز این فناوری را در سرویس 

خود ارایه کرده است.
در همین راســتا انگلیس تصمیم دارد 
با تصویــب قوانین جدیــد اجازه ندهد 
فیس بوک رمزگذاری سربه ســر را در 
اپلیکیشــن های زیرمجموعه خود اجرا 
کند زیرا ایــن فنــاوری معایبی برای 

امنیت کودکان در فضای آنالین دارد.
از سوی دیگر کارشناسان و قانون گذاران 
توصیه کرده اند »الیحه امنیت آنالین« 
شــرکت های فناوری را ملــزم کند که 
اطالعات درباره سوءاســتفاده آنالین 
از کــودکان را بــه اشــتراک بگذارند. 

پیش بینــی می شــود ایــن الیحــه، 
شــرکت هایی با ســرویس های حاوی 
رمزگذاری سربه ســر را ملــزم کند تا 
اینکــه روش های خود را بــرای مقابله 
با گســترش محتــوای خطرنــاک در 
پلتفرم های شان نشــان دهند و در غیر 
این صورت با جریمه روبــه رو خواهند 

شد.
جریمه18میلیــونپوندیدر
صورتحــذفنشــدنمحتوای

مخرب
عالوه برآنچه گفته شد انگلیس تصمیم 
دارد با تصویب قانونی جدید، شبکه های 
اجتماعی که محتــوای مخرب آنالین 
مانند مطالب نژادپرستی، نفرت پراکنی 
و تهدید افراد را حذف نکنند، 10درصد 
گــردش مالــی یــا 18میلیــون پوند 
جریمه کند. عالوه برآن مدیران ارشــد 
این شــرکت ها نیز با اقدامــات قضایی 
روبه رو خواهند شد. این قانون که هنوز 
تصویب نشــده »الیحه ایمنی آنالین« 
نــام دارد در جهــت قدرتمندتر کردن 
حق آزادی بیــان و حفاظت از محتوای 

روزنامه نگاران ارایه شده است.
یــن قانــون  ز ا شــرکت هایی کــه ا
تخلف کنند بــا جریمه های ســنگین 
روبــه رو می شــوند و حتی ســازمان 
Ofcom)اداره ارتباطــات انگلیــس( 

می تواند دسترســی به ایــن پلتفرم یا 
سایت ها را محدود کند.

محافظتازاطالعاتکاربرانبا
اعالمزمانآپدیتهایامنیتی

البته وضــع قوانیــن در انگلیس فقط 
مربوط به شــرکت های فناوری نیست 
و تولیدکنندگان موبایــل نیز با قوانین 
ســختگیرانه تری روبه رو شــده اند زیرا 
موبایل ها و دســتگاه های هوشــمند، 
معدن طالیی بــرای هکرها به شــمار 
می آیند و باید شکاف های امنیتی آنها را 
پوشاند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. 
به همین دلیل قانونی پیشــنهاد شده 
تا شــرکت های تولیدکننــده موبایل، 
زمان ارایه آپدیت های امنیتی مهم را به 

کاربران اعالم کنند.
در صورتی که این قانون تایید شــود، 
تولیدکنندگان موبایل باید مدت زمان 
ارایــه آپدیت هــای امنیتــی را هنگام 

فروش به مشتریان اعالم کنند.
نصباپهایروسیبهطورپیش

فرضدردستگاهها
در کنــار اتحادیــه اروپــا و انگلیس، 
روســیه نیز با ســرعت زیادی مشغول 
تصویــب قوانینــی در حــوزه فناوری 

اســت. در همیــن زمینه روســیه در 
ســال 2019 میالدی با هدف کاهش 
اتکا بر شــرکت های خارجی، قانونی را 
تصویب کرد. بر مبنــای قانون مذکور 
دســتگاه هایی که در روســیه فروخته 
می شــوند، بایــد به طــور پیش فرض 
نرم افزارهای روســی را در خود داشته 
باشند. در همین راســتا اپل این قانون 
را در ســال جاری میــالدی اجرا کرد. 
به این ترتیب آیفون هایــی که در این 
کشور فروخته می شوند، باید فهرستی 
از اپلیکیشن های روسی را هنگام تنظیم 

دستگاه در خود داشته باشند.
کاربران می توانند چند اپلیکیشــن از 
جمله اپ هــای مختلــف »یاندکس«، 
اپ ایمیــل Mail.ru، ســرویس پخــش 
زنده ویدیو OK Live و شــبکه اجتماعی 
روسی VK را به دلخواه روی آیفون شان 
نصب کنند. قانون مذکور شامل موبایل، 
تبلت، تلویزیون های هوشمند، لپ تاپ 

و رایانه های رومیزی می شود.
تاسیسدفاترمحلی،پیششرط
روسیهبرایادامهفعالیتشرکتها

اما این تنهــا قانون روســیه در حوزه 
فناوری نیست. این کشــور سعی دارد 
قدرت شبکه های اجتماعی را نیز کنترل 
کند. در همین راســتا رییــس کمیته 
سیاســت گذاری اطالعــات و فناوری 
دومای روســیه اعالم کرد پیش نویس 
قانونی در این کشــور تهیه شده که بر 
مبنای آن، شــرکت های فناوری بزرگ 
باید دفاتری محلی در روســیه تاسیس 
کنند. در غیر این صورت اجازه نخواهند 
داشت که ســرویس های خود را تبلیغ 
کنند یا میزبانی آگهی را برعهده داشته 

باشند.
الیحه مذکور برای مقابله با سوءاستفاده 
شــرکت ها از موقعیت انحصاری شــان 
در بازار و گســترش محتــوای ممنوع 
ارایه می شــود. طبق ایــن پیش نویس 
مالکان منابع اطالعاتی که روزانه بیش 
از ۵00هــزار بازدیدکننده در روســیه 
دارنــد، باید دفتــری رســمی در این 
کشــور تاســیس کنند که پاسخگوی 

فعالیت هایشان باشد.
اقدامقاطعآلماندربرابرآپدیت

جدیدواتساپ
واتس اپ در اوایل سال جاری در آپدیت 
جدیدی اعالم کرد اطالعات کاربرانش 
را بــا فیس بــوک و زیرمجموعه هــای 
آن به اشــتراک می گــذارد. در نتیجه 
حســاب کاربرانــی کــه ایــن آپدیت 
را قبــول نمی کردنــد پــس از مهلتی 

مشــخص )1۵ می( محدود می شــد. 
همین خبر کافی بود تا هــزاران تن از 
کاربران ایــن پیام رســان از آن خارج 
شــوند. هرچند بعدا فیس بوک در این 
خصوص توضیحاتی ارایــه کرد. اما در 
نهایت با اعتراض کشورهای مختلف از 
جمله هند و آلمان مجبور شــد اجرای 
آن را به طور مرتب بــه تعویق بیندازد. 
در پــی آپدیــت واتــس اپ، یوهانس 
کاسپار، کمیسیونر حفاظت از اطالعات 
هامبورگ، ممنوعیتی ســه ماهه صادر 
کرد که بــه فیس بوک اجــازه نمی داد 
اطالعــات شــخصی کاربــران را برای 

مقاصد خود فرآوری کند.
دفتر کاسپار اعالم کرد آپدیت جدید که 
به فیس بوک اجازه می دهد به انبوهی از 
اطالعات کاربران دسترسی یابد، بسیار 
گسترده و غیرشفاف اســت. البته طی 
هفته های گذشــته اعالم کرد کاربرانی 
که این آپدیت را تایید نکنند، حســاب 

کاربری شان محدود نخواهد شد.
باخــتگــوگلوفیسبوکبه

سازمانآنتیتراستفرانسه
چند هفتــه پس از تمام شــدن جدال 
فیس بــوک و دولــت اســترالیا برای 
پرداخت مبلغی به ناشران محلی و وضع 
قوانینی در این حوزه، موج قانون گذاری 
در این خصوص به کشورهای دیگر نیز 

سرایت کرد.
در همین راستا نشــریه سی ان بی سی 
در ماه آوریل اعالم کــرد توافقی میان 
گوگل و »گروه نماینده ناشران فرانسوی 
 Alliance (»از جمله لومونــد و فیــگارو
 de la Presse d’Information

Generale( ثبت شده است.

ایــن توافق پــس از آن انجام شــد که 
ســازمان ناظر بر آنتی تراســت فرانسه 
اعالم کرد گوگل باید در ازای محتوایی 
کــه منتشــر می کند بــه رســانه ها 
حق الزحمــه ای بپــردازد. اکنــون نیز 
مذاکراتی با فیس بوک و مایکروســافت 

در این خصوص در جریان است.
قبــل از آن نیز اســپانیا ســعی کرد تا 
اینکه قوانین مخصوص خــود را وضع 
کند. درنتیجه گوگل در ســال 2014 
سرویس »گوگل نیوز« در این کشور را 
قطع کرد. اما طبق گزارشی جدید این 
شرکت هم اکنون مذاکراتی را با ناشران 

اسپانیایی آغاز کرده است.
ترکیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است 
که سعی دارد شــبکه های اجتماعی و 
قدرت های آنان در بــازار را اجرا کند. 
جدیدترین قدرت نمایی این کشــور در 

مقابــل اقدامات شــبکه های اجتماعی 
به آپدیت جدیــد واتس اپ درخصوص 
اســتفاده از اطالعات کاربران واتس اپ 
در فیس بــوک و زیرمجموعه هــای آن 

مربوط است.
در همین راســتا هیات رقابــت ترکیه 
اعالم کرد واتس اپ این آپدیت را برای 
کاربران ترکیه اجــرا نمی کند. هرچند 
این پیام رســان بعــدا اعالم کــرد این 
آپدیت را برای کاربــران ترکیه ای نیز 

اجرا می کند.
این در حالی اســت که پــس از اعالم 
آپدیت جدیــد واتس اپ، بســیاری از 
کاربــران ترکیــه ای تصمیــم گرفتند 
حســاب کاربری خود را حــذف کنند. 
از ســوی دیگر هیــات رقابــت ترکیه 
تحقیقاتی درباره فیس بوک و واتس اپ 
را آغاز کرد تا احتمــال نقض قانون این 
کشور و سوءاستفاده از موقعیت برتر در 

بازار را بررسی کند.
فرانســه،هلندوآلمانخواهان

قوانینسختگیرانهتر
بــا وجــود رونــد گســترده و فراگیر 
قانونمندســازی شــرکت های فناوری 
در اروپا، اما همچنان برخی از کشورها 
در این زمینه ابــراز نارضایتی می کنند. 
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی فاش 
کرد آلمان، فرانسه و هلند گله دارند که 
اتحادیه اروپا سختگیری های الزم را بر 
شرکت های فناوری اعمال نمی کند و در 
همین راســتا از رگوالتورها خواسته اند 
که شــرایط عملیات های خرید و ادغام 
مربوط به شــرکت های بزرگــی مانند 

گوگل و فیس بوک را سخت تر کنند.
در گزارشــی با امضــای برنــو لوماری 
وزیر اقتصاد فرانســه، پیتر آلتمایر وزیر 
امور اقتصــاد آلمان و مونا کیــزر، وزیر 
امور اقتصاد هلند اشــاره شده است که 
پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای قانونمند 
کردن حوزه فناوری )قانــون بازارهای 

دیجیتال( بلندپروازانه نیست.
این تحقیق که هنوز منتشــر نشــده از 
کشــورهای عضو خواســته تحقیقات 
درباره ادغام شــرکت ها را تسریع کنند 
به خصوص زمانی که استراتژی پلتفرم ها 
خرید شرکت های نوپا را شامل می شود 

تا به این ترتیب رقابت را از بین ببرند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد 
اروپا بیش از پیش به قانونمندســازی و 
سختگیری بر شــرکت های فناوری در 
آینــده نزدیک ادامه می دهــد تا به این 
وســیله از قدرت فناوری های مبتنی بر 

منافع آمریکا بکاهد.

سختگیری اروپا بر جوالن آمريکا در فضای مجازی خبر

اواخر۲۰۲۱منتشرمیشود
روبل دیجیتال

بانک مرکزی روسیه اعالم کرد پلتفرم نمونه اولیه روبل دیجیتال را 
تا پایان سال جاری میالدی آماده می کند و برای برداشتن قدم های 

بعدی عکس العمل بازار را بررسی خواهد کرد.
بانک مرکزی روسیه تایید کرد نمونه اولیه روبل دیجیتال که یک 
شــکل جدید از پول ملی این کشور اســت را در پایان سال جاری 

میالدی منتشر می کند.
اولگا اســکوروبوگاتوا، معاون اول رییس بانک مرکزی روســیه، به 
کارگروهی که در کمیته دومای این کشــور روي بــازار مالی کار 
می کند، گفت:»ما به تازگی یک گزارش مشورتی به همراه مفهوم 

روبل دیجیتال را منتشر کرده ایم.«
او همچنین گفت که بانک مرکزی روسیه، پلتفرم این نمونه اولیه را 
تا پایان سال جاری میالدی آماده می کند و برای مراحل بعدی این 

پروژه منتظر عکس العمل بازار خواهد بود.
طرح ارز دیجیتال ملی روسیه در اواخر 2020 توسط بانک مرکزی 
این کشور افشا شــد. انتظار می رود این شکل جدید از پول در کنار 
روبل نقدی و غیرنقدی وجود داشته باشد. برخالف ارزهای مجازی 
مانند بیت کوین، این روبل دیجیتال کمترین مخاطرات را خواهد 
داشت چون توسط یک نهاد مالی دولتی منتشر شده و تحت پشتوانه 

پول سنتی قرار دارد.
جدیدترین نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات فناوری های مالی 
و اقتصاد دیجیتال منتشر شده نشان می دهد حدود نیمی از افرادی 
که در این نظرسنجی شرکت کرده اند موافق روبل دیجیتال و حدود 

40درصد مخالف آن هستند.

كیف پول دیجیتال اروپا
 در راه است

اتحادیه اروپا )EU( قرار است روز چهارشنبه به دنبال درخواست کشورهای 
عضو برای یافتن راهی امن برای دسترسی شهروندان به خدمات آنالین 
دولتی، از برنامه خود برای کیف پول دیجیتال مورد قبول در سراسر این 

اتحادیه رونمایی کند.
روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعالم کرد که اتحادیه اروپا )EU( قرار 
است روز چهارشنبه به دنبال درخواست کشورهای عضو برای یافتن راهی 
امن برای دسترسی شــهروندان به خدمات آنالین دولتی، از برنامه خود 

برای کیف پول دیجیتال مورد قبول در سراسر این اتحادیه رونمایی کند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این برنامه به شهروندان در سراسر اتحادیه 
اروپا امکان می دهد تا به راحتی با یک شناسه آنالین به طیف وسیعی از 

خدمات خصوصی و عمومی دسترسی پیدا کنند.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه، گفت: کیف پول دیجیتال به طور ایمن 
جزییات پرداخت و رمزهای عبــور را ذخیره می کند و به شــهروندان 
27کشــور )عضو اتحادیه اروپا( اجازه می دهد تا به وب سایت های دولت 
محلی وارد شوند یا با استفاده از یک هویت شناخته شده، قبض های آب و 

برق را پرداخت کنند.
به گفته فایننشال تایمز، می توان از طریق اثر انگشت یا اسکن شبکیه یا 
از طریق سایر روش ها به این برنامه در سطح اتحادیه اروپا دسترسی پیدا 
کرد. کاربران با کمک این برنامه همچنین می توانند اسناد رسمی مانند 

گواهی نامه رانندگی شان را ذخیره کنند.
مقامات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت هایی که به 
داده های کاربر دسترسی دارند و از کیف پول برای سایر فعالیت های تجاری 
مانند بازاریابی محصوالت جدید، استفاده می کنند، یک ساختار جدا کننده 

برای این برنامه تعریف کرده اند.
بر اساس گزارش این روزنامه، بروکسل در حال مذاکره با کشورهای عضو 
برای ارایه رهنمودهایی در مورد استانداردهای فنی برای راه اندازی کیف 
پول دیجیتال است که انتظار می رود حدود یک سال دیگر به طور کامل 

عملیاتی شود.
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ادامهازصفحه5
بتوانند مفهوم اعتبار بحث یکپارچگی داده هم مهم است 
و در صحبت قبلی عرض کردم ما مدت  ها کدملی نداشتیم 
که مساله جدی بود. بحث اعتبارسنجی و زیرساخت  های آن 
موضوع مهمی است. آنچه می  خواهم روی آن تمرکز کنم 
که آقای اینالویی هم به آن اشاره کرده  اند، قیمت تمام  شده 
پول است. ما باید بپذیریم رسما نرخ قیمت تمام  شده پول 
در ایران اعالم نمی  شود و نرخ باالیی دارد و مالحظاتی هم 
در حوزه کالن اقتصاد وجود دارد که در تخصص بنده نیست 
و آن را می  شنوم مانند اینکه نرخ تسهیالت باید یک عددی 
باشد. راهکارش این اســت که بانک  ها وارد زنجیره عرضه 
شوند و بتوانند هزینه  های این حوزه را کاهش دهند. آقای 
امینی به محل مصرف اشاره کردند، بنده می  گویم چیزی 
بیش از محل مصرف. باید در زنجیره عرضه وارد شویم تا 
بتوانیم هزینه  ها را مدیریت و منفعت  ها و تسهیالتی ایجاد 
کرده که چرخه مالی را از یک گام عقب  تر آغاز کنیم و این، 
بسیار منطقی است. رگوالتور می  گوید بیش از 18درصد 
نمی  توان تسهیالت داد و 2درصد هم کارمزد می  گذارد. با 
این حال، قیمت تمام  شده پول، باالتر از 18درصد و 20درصد 
است. بنابراین راهکار این است که اگر بخواهید وام بدهید 
و ندانید کجا مصرف می  شود، باید از مصرف  کننده، چیزی 

بگیرید که لزوما کارمزد نیست و ممکن است شرایط تسویه 
باشد. اگر شرایط تســویه را نتوانیم فراهم کنیم عمال به 
چالش می  خوریم و به معما تبدیل می  شــود. پس باید به 
زنجیره عرضه وارد شد و زمان  ها را مدیریت کرده و از طریق 
بازی با پول و کاهش نرخ، مشکل را مرتفع کرد. دیجی  پی 
و لندو در این زمینه ورود کردند. لندو، تیمچه را راه  اندازی 
می  کند؛ یعنی متوجه شــده باید به آن زنجیره، ورود کند 
یا وقتی دیجی  کاال، دیجی  پی را راه  اندازی می  کند، یعنی 
مساله را درک کرده است. مســاله ما، چرخه  ای است که 
باید کامل شود. یکی از ســازوکارها، همین است. اینجا، 
جایی است که باید تعامل درست با شبکه بانکی و رگوالتور 
اتفاق بیفتد. جذب سپرده هم به دالیل رگوالتوری و هم به 
دالیل فرهنگی، کار بانک است. امیدوار بودم آقای محمدی 
و سایر دوستان بتوانند در حوزه کراد اقداماتی انجام دهند 
که سازوکارهای جذابی برای جذب سپرده ایجاد کنند اما 
سخت، می  توان به آن ســمت رفت. اگر جذب سپرده در 
شبکه بانکی است، پس پول و منابع در بانک است بنابراین 
باید این چرخه را نیــز در حوزه اعتبار، ایجــاد و ارتباط با 
زنجیره  ها و چرخه  های اقتصادی و کســب  وکاری برقرار 
کرد تا مردم، منتفع شوند. امیدوارم این اتفاق، حداقل در 

1400 بیفتد.

درصحبتهایمهمانانمیزگرد،اعتبارسنجی
درستمشتریاننظامبانكیمطرحشدکهیكیاز
بزرگترینچالشهایارایهوامهایخردباوثایق
کمتروسبکتراست.ازدیدگاهشما،آیااینمشكل،
قابلحلاستواگرپاسخمثبتاست،شیوهمدنظر

شماچیست؟
محمدی:بحث اعتبارســنجی با توجه به سگمنت    هایی 
که هدف  گذاری می  شود، نیازمندی  های مختلفی را دارد 
و عمال اتفاقی که می  افتد این است که تا زمانی که دیتاهای 
موردنظر به صورت API در اختیار پلتفرم  های فین  تکی قرار 
نگیرد، نمی  تواند کارکرد اصلی خود را که هوشمندسازی 
تصمیم  ها بر اساس این داده  هاســت، ایفا کند. هرچقدر 
ما در این زمینه، دیتاهای ارزشــمندتری داشته باشیم، 
حجم دیتا بیشتر باشد و نوع دیتا گسترده  تر باشد، می  توان 
حوزه  های بیشتری را درنظر گرفت. این نیاز برای کاربران 
خرد، سازمانی و صنفی کامال متفاوت است. این حرکت، 
شروع شده و به سوی جلو، پیش می  رود اما کند است و فقط 
بخشی از نیازها را پوشش می  دهد. یکی از مباحث مهم این 
است که دیتاهای باز و اعتبارسنجی را فقط از جاهای نظیر 
بانک  ها و شبکه بانکی نباید انتظار داشته باشیم. دیتاهایی 
که در شــبکه بخش خصوصی ردوبدل می  شود، می  تواند 

مفید باشد و این چرخه به اشتراک  گذاری داده  های بخش 
خصوصی، به صورتی که باید، شروع نشــده است. اگر ما 
پیشگامانی در این حوزه داشته باشیم، می  تواند خصوصا 
 eBay برای آن حوزه  ها کمک  کننده و کارآمد باشــد. مثال
وقتی دیتاهای خــود را باز کرد، هم اعتبارســنجی برای 
تامین  کنندگان این شرکت خیلی سریع  تر و کامل  تر رخ 
داد و هم موجب شد حجم وام  هایی که به این کسب  وکارها 
داده می  شود، بزرگ   شود وعمال بتواند حجم بازار eBay را 
گسترش دهد. ما در داخل کشور هم دیتاهای زیادی داریم 
که پلتفرم  های بخش خصوصــی دارند؛ خصوصا در مورد 
سرویس-دهندگان در خدمات بازار. این بخش داده  ها، اگر 
باز شود می  تواند کمک کند و نهایتا به باز شدن بازار خود آن 

market placeها نیز منجر شود.
اصالوقتیاســمواممیآید،بندهبهخاطر
فرایندآندرنظامبانكیبهشدتناراحتمیشوم
وازهرچهوامباشــرایطموجوداســت،متنفر
میشــوم!دربارهاینكهنرخوام،18درصداست
وبانکهانبایدباالتربگیرنــددرهمینوام100
میلیونیخریدکاالکهگرفتمجالباســت.مثال
بانکمحترمبابتکاالییکهمیدانستنخریدم
وفاکتورصوریبهبانکدادم،بهاجبارگفتاصل

وامبهبانكیکهعمالخــودشدرحوزهبیمههم
کارمیکند،بایدبههمانمبلغوامبیمهشــود.
حدود1میلیونو800هزارتومانپولبیمهشد!
بعدبیمهبانکراازطریــقبیمیتوچککردم.با
باالترینسطحبیمه،600هزارتومانبود!بهشعبه
اینموضوعراگفتم.بعدچونارتباطبانهادهای
باالسریداشــتم،منتقلکردم.لطفکردنددر
یکساعتبه600هزارتومانبرگرداندند!!سپس
گفتندخودوثیقهایکهگذاشــتهاید،بایدبیمه
آتشســوزیکنیدواگربیمههمداشتهباشید،
قبولنیســتبایدبیمهماراانجامدهید!یعنی
فشــارهاییایجادمیکنندکهفكرمیکنمعمال
نرختمامشــدهوامبه22یا23درصدرسید.در
نهایتبحثاعتبارسنجیخندهداراست.بانكی
که15سالدرآنگردشحساببانكیدارموعمال
باآنجاکارمیکنمومیــزانورودیوخروجیآن
مشخصبود،براییکوام100میلیونی18درصد
کههمهافرادعادیمیتوانندبگیرند،اینقدررفت
وبرگشتداشــتم.اگربانکهاراکناربگذاریم،
همراهاول،قبالزمانیکهمشتریانبهسقفاعتبار
میرسیدند،ارتباطرایکطرفهقطعمیکرداما...

ورود به زنجیره عرضه، راه حل معضالت اعتباردهی خرد در كشور

برایمشاهدهادامهمطلببهسایترجوعکنید

تحقق »حکمرانی نوین در فضای مجازی« چشــم انداز 
مورد انتظار از دولت آینده اســت که بــا حفظ اقتدار و 
اســتقالل ملی در عرصه فضای مجازی قابل دستیابی 

خواهد بود.
معصومه بخشــی پور: با نزدیک شــدن به سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری و اعالم برنامه های نامزدهای 
این دوره از انتخابات، چشم انداز فضای مجازی کشور در 

دولت آینده نیز به زودی ترسیم می شود.
از ایــن رو لزوم حفــظ اقتدار و تحقــق حاکمیت ملی 
در عرصه فضای مجازی از جمله انتظاراتی اســت که 
کارشناسان و فعاالن فضای مجازی از دولت آینده دارند. 
به این معنی که رییس جمهور آینــده باید طرحی در 
حوزه فضای مجازی داشته باشد که نه تنها ظرفیت های 
فنی و اجتماعی این فضــا را در برگیرد بلکه بتواند نوع 
مناسبات جامعه را متناســب با مدل حکمرانی فضای 
مجازی تغییر دهد و به بیان دیگر طرحی از »حکمرانی 

نوین در فضای مجازی« ارایه دهد.
 دولتآینــدهنیازمندبرنامــهجامعومدون

فضایمجازی
آنچه مسلم اســت اینکه فضای مجازی تنها به میزان 
دسترســی کاربران به شــبکه اینترنــت و فیلترینگ 
شــبکه های اجتماعی معطوف نمی شود و دولت آینده 
نیاز دارد که بــا برنامه ای جامع و مــدون، تمرکز خود 
را روی مــواردی مانند شــبکه ملی اطالعــات، دولت 
الکترونیکي، حاکمیت ســایبری و مدیریت پلتفرم ها 

برای خدمات رسانی بهتر به مردم بگذارد.
در کنار ایــن نیازمندی هــا برای تحقق شــعار تحول 
دیجیتال در کشــور، برنامــه ای جامع و مــدون نیاز 
اســت که دولت آینده باید برای آن متناسب با توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و اقتصــاد دیجیتال و بهره گیری از 
توانمندی های داخلی، برنامه ای دقیق ارایه دهد. به بیان 
کلی، لزوم دقت بر تاثیرات فضای مجازی در ســاختار 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور مساله ای 
اجتناب ناپذیر است که نامزدهای این دوره از انتخابات 

در دولت آینده باید آن را مدنظر قرار دهند.
با این وجود سوال این اســت که مسایل فضای مجازی 
در دولت آینده چگونه باید مدیریت شود و دولت چگونه 

باید ابعاد مختلف فضای مجازی را ترسیم کند.
رضا تقی پور نماینده مجلس شــورای اســالمی، بحث 
اصلــی کشــور را دوگانه ســازی های کاذب در مورد 
فیلترینــگ نمی داند و می گوید: »امــروز جنگ نرم با 
استفاده از قدرت سایبری نســبت به گذشته ممکن تر 
شده است. در کشور ما امروز به رغم تالش های صورت 
گرفته، فضای مجازی در اختیار پلتفرم های بیگانه است 
و بیش از 80درصد پهنای باند کشــور به صورت فعال 
توسط پلتفرم ها و سکوهایی مانند اینستاگرام، توییتر، 

تلگرام و واتس اپ مورد استفاده قرار می گیرد.«
عضو حقیقی شــورای عالی فضای مجازی در خصوص 
اینکه آیا در مدیریــت فضای مجــازی تاکنون موفق 
بوده ایم، گفت: »چون اقدامی صــورت نگرفته طبیعتا 
موفق هم نبودیم. قطعا منظور و هــدف، خارج کردن 
سکوهای خارجی از صحنه فضای مجازی کشور نیست 
بلکه از بین بردن انحصار و تسلط آنها بر این فضا است. 
مشــکل امروز ما این اســت که در چارچوب گذاری و 
تنظیم مقررات در فضای مجازی بســیار کند و ناقص 

عمل کرده ایم.«

وزیــر اســبق ارتباطــات معتقد اســت کــه »جای 
چارچوب گذاری و ارزش گذاری محتوای فاخر امروز در 
فضای مجازی کشور خالی است. ما معتقدیم که قوانین 
محدودکننده چاره کار نیست بلکه باید آموزش و راهکار 
دهیم تا در جهت تعالی و کمال از آن بهره مند شویم.«
 دولتجدیدباادبیاتحكمرانیفضایمجازی

آشناباشد
از سوی دیگر حســین زیبنده پژوهشگر فضای مجازی 
نیز با بیان اینکه دولت جدیــد باید با ادبیات حکمرانی 
فضای مجازی آشنا باشد، مي گوید که »دولت آینده باید 

عقب ماندگی فضای مجازی را جبران کند.«
این دانشجوی دکترای حکمرانی فضای مجازی با بیان 
اینکه در این دهه با توســعه پلتفرم و فناوری ها، نظام 
و مناســبات جهانی در فضای مجازی در حال سامان 
یافتن و شکل گرفتن است، افزود: »فناوری های جدید 
و توســعه فضای مجازی بستر مناســبی را در اختیار 
مســووالن کشــور می گذارد تا امکان فرصت آفرینی، 
اســتفاده حداکثری و بهره برداری هر چــه بهتر از این 
امکانات را در جهت تحقق اهداف و آرمان های انقالب 
اسالمی و رفاه هرچه بیشتر مردم مهیا کنند. از این رو 
هرچه از این روند عقب بیفتیم، فرصت هایی را از دست 
خواهیم داد و این فرصت سوزی ها شــاید قابل جبران 

نباشد.«
او ادامه داد: »حال با توجه به نقاط ضعفی که در این یک 
دهه در مواجهه فعال و خردمندانــه فضای مجازی در 
عرصه داخلی و بین المللی شاهد آن بودیم الزم است که 
دولت بعدی با یک عزم راسخ وارد شود و جبران مافات 
و عقب ماندگی ها در حوزه فضای مجازی کند و تا جایی 
که ممکن است فرصت های از دســت رفته را احیا و از 

فرصت های جدید استفاده کند.«
به گفته زیبنــده، »دولت جدید بایــد قواعد جدیدی 
در این حــوزه بنا نهد و ایجاد مناســبات جهانی جدید 
و نظم آفرینی جدیدی در نظــام حکمرانی بین المللی 
فضای مجازی مورد انتظار اســت. چنیــن فردی باید 
مناسبات جهانی را به خوبی بشناسد و نظام حکمرانی 
بین الملل و آرایــش دفاعی که بقیه کشــورها در برابر 
ســلطه گرفتند را به خوبــی ببیند و بشناســد و دچار 

سهل اندیشی ها و جوسازی های رسانه ای نشود.«
این پژوهشــگر تاکید می کند: »رقابت آینده در فضای 
مجــازی، رقابت حکمرانی ها اســت و اگــر جمهوری 
اســالمی و وزارت ارتباطات به عنوان متصدی فضای 
مجازی، با یک رویکرد صرفا فنی بــه مواجهه با فضای 
ســایبری بپردازند دیر یا زود در برابر طراحی هایی که 
بیگانگان در عرصه حکمرانی دارنــد، قافیه را خواهند 
باخت و به تبع آن بهره مندی از فرصت های اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی از فضای مجازی را از دست خواهند 

داد.«
لزومسیاستگذاریپیشدســتانهدرقبال

فناوریهاینوظهور
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی 
نیز می گوید: »کمترین انتظار این است که رییس دولت 
آینده حداقــل دغدغه جمهوری اســالمی و انقالب و 

دغدغه اقتدار در فضای مجازی را داشته باشد.«
او بر لزوم داشتن حکمرانی روابط بین الملل و ساماندهی 
قدرت سایبری تاکید کرده و می گوید: »رییس جمهور 
آینده باید قبول کند که در عرصه فضای مجازی نیز ما با 

دشمن مواجه هستیم و باید داشتن استقالل در فضای 
مجازی، موضوعیت پیدا کنــد. در همین حال موضوع 
مدیریت بــر تنظیم گری بین المللــی فضای مجازی از 
دیگر انتظارات است زیرا ما معتقدیم نباید فقط آمریکا 

بر این فضا مدیریت کند.«
این استاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه ما باید در کشور 
شــورای امنیت فضای مجازی داشــته باشــیم تا در 
معاهدات در شرف انجام بین المللی در این فضا، ایفای 
نقش کنیــم، ادامــه داد: »رییس جمهــور آینده باید 
سیاست گذاری پیش دســتانه ای در قبال فناوری های 
نوظهور مانند هــوش مصنوعی، 5G، اینترنت اشــیا و 
اینترنت ماهواره ای داشــته باشــد تا این فناوری ها به 
صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت، در کشــور 

توسعه یابند.«
 ارتقافهمواجماعنظردولتآیندهبرایتحقق

ایرانهوشمند
از سوی دیگر عبدالحســین کالنتری رییس پژوهشگاه 
فضای مجازی نیز بر لزوم تحقق ایران دیجیتال توســط 
دولت آینده اشاره کرده و گفته است: »با گذشت نزدیک 
به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به 
فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تاسیس شورای عالی 
فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، 
حتی در میان مسووالن کشــور از فضای مجازی و ابعاد و 
مولفه های آن وجود ندارد. به همین علت اســت که کل 
فضای مجازی عموما به شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
تقلیل داده می شود.اما قســمت عظیم این کوه یخی که 
یک اکوسیســتم و نظم اجتماعی اقتصــادی جدیدی را 
صورت بندی می کند و هویت و استقالل و حاکمیت ملی 
را به چالش می کشد، در حاشیه قرار می گیرد و یا از دستور 
کار خارج می شــود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ 
رویکردی تمدنی، همان طور که رهبری هم بارها متذکر 
شدند برای دولت آینده بسیار مهم اســت تا بتواند ایران 

دیجیتال و هوشمند را بسازد.«
او ادامــه داد: »باید موضوعات مرتبط بــا این فضا )نظیر 
شبکه ملی اطالعات، پیام رسان ها و غیره( را در سطح ملی 
و معطوف به آینده کشــور مدیریت کرد و آن را از سطح 
کشمکش های سیاســی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه 

فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای 
مجازی به اقدامات و کنش های استراتژیک مبادرت ورزید. 
به عالوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
و ابالغیه هــای مرکز ملی فضای مجــازی به علت فقدان 
ضمانت اجرا، معطل می مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت 
پیام رسان های خارجی و یا شبکه ملی اطالعات از این جمله 
است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق 
این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. بنابراین دولت 
باید گام هایی جدی در مسیر تقســیم کار ملی و نظارت 

دقیق بر این تقسیم کار بردارد.«
کالنتــری یکــی از اقدامات مهــم و موثر دولــت آینده 
را تنظیم گــری پلتفرم های خارجی و مســوولیت پذیر و 
شناســنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور عنوان کرد و 
گفت: »یکی از مسایل مهمی که باید در بحث حکمرانی 
فضای مجازی حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان 
مفاهیم آزادی و استقالل و مناســبات ملی و بین المللی 
اســت زیرا تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقالل 
کشور را به خطر می اندازد و ما را دچار رهاشدگی می کند 
که امروزه در برخی حوزه های فضای مجازی با آن درگیر 
هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقالل، 
کشور را از مواهب زیادی که از خالل تعامالت متکثر این 
فضا عاید می شــود، محروم می کند. به همین نحو دولت 
آینده باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی 

و بین المللی در فضای مجازی برقرار کند.«
 کلیــدواژههــایپرتكــرارنامزدهــای

ریاستجمهوریدرحوزهفضایمجازی
چالش های پیش روی دولت آینده در حالی از سوی فعاالن 
فضای مجازی مطرح شده که در هفته های اخیر اظهارات 
نامزدهای ریاســت جمهوری انتخابات سیزدهم بیشتر 
معطوف به حضور در شبکه های اجتماعی و لزوم دسترسی 

آحاد مردم به این شبکه ها است.
ســعید جلیلی با تاکید بر اینکه فیلترینگ توییتر توجیه 
ندارد، این طور گفته که »برخــی محدودیت ها در فضای 
مجازی وجود دارد که خود من توجیه زیادی برای آن ندارم. 
مثال اینستاگرام باز است اما توییتر فیلتر است. این ها کار 
ویژه شان یکی است و باید از آن فرصت هم استفاده کرد. 
فضای مجازی یک فرصت است و جوانان امروز ما فرصتی 

را در اختیار دارند که 30 سال قبل نبود؛ برای اینکه هم خود 
را اثبات کنند و هم مسایل خالف فرهنگ و ارزش های خود 

را سلب کنند.«
او تاکید کرده که »دولت باید برای فضای مجازی برنامه 
داشته باشد نه اینکه همین طور رها باشد، ولی متاسفانه 
گاهی تــا می گوییم نبایــد فضای مجازی رها باشــد، 
برخی ها فکــر می کنند بگیرد و ببنــدد و این حرف ها. 
برعکس دولت باید در راستای اســتفاده حداکثری از 

فرصت هایش، برنامه داشته باشد.«
نتخابــات  براهیــم رییســی دیگــر کاندیــدای ا ا
ریاســت جمهوری با تاکید بر اینکه در فضای مجازی 
حضور دارم، گفته اســت: »بسیاری از مســایل از این 
طریق به من منتقل می شود، فضای مجازی ابزار نظارت 

ملت بر دولت و دولتمردان است.«
او با بیان اینکه تمام مردم حق اســتفاده از اینترنت و 
فضای مجازی را دارند اما به دلیل اینکه زیرساخت ها با 
مشکالت زیادی روبه رو است این امکان در حال حاضر 
برای همه مردم وجود نــدارد، می گوید: »من از بچه ها 
می پرسم، وقتی دارید در اینترنت بازی می کنید به علت 
مشــکالت اینترنت، چند بار حال شما گرفته می شود؟ 
فضای مجازی باید برای همه مردم در دسترس باشد.«

رییســی با وعده اینکه اســتفاده از اینترنت باید برای 
دهک های پایین جامعه رایگان شــود، تاکید می کند: 
»اینترنت رایگان حق مردم است و دولت مردمی برای 
درآمدزایی مردم از اینترنت برنامه های روشــنی دارد. 
فضای مجازی و اینترنت امــروز تمام الیه های زندگی 
ما را تحت تاثیــر قرار داده و تبدیل بــه یک حق مردم 

شده است.«
او همچنین با طرح این ســوال که چــرا نباید بگذاریم 
مردم در این فضای مجازی اشــتغال داشــته باشند، 
می گوید: »فضای مجازی در دولت مردمی ما حتما به 
شفافیت بیشتر در تمام امور و کارها در راستای کمک 

به مردم کمک خواهد کرد.«
علیرضــا زاکانی دیگــر نامــزد ایــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری نیز گفته است: »فضای مجازی فرصتی 
بی نظیر است و امروز فضای مجازی به خاطر بی مباالتی 
ما به تخلیه گاه جوانان تبدیل شده زیرا ارزش این فضا 
را نمی دانیم و فرصت هایــش را در نمی یابیم، بنابراین 
فقط در معــرض تهدیدات آن قــرار می گیریم، از این 
رو به دنبال این هســتم که با توسعه جدی موضوع، در 
جهت منافع ملی، به مصالح انقالب کمک کنم. ارتقای 
حکمرانی فضای مجازی یکی از برنامه های من است.«

محســن رضایی نیز گفته است که »فضای مجازی را با 
مدیریت در دسترس همه قرار می دهم.«

عبدالناصر همتی نیز تنها خواســتار رفع فیلتر توییتر 
شده است.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره 
انتخاباتی نیز که حول محــور فرهنگی و اجتماعی بود، 
در خصوص فضای مجازی صحبــت خاصی نکردند و 
تنها اشاره کوتاهی از ســوی برخی نامزدها درخصوص 

فیلترینگ مطرح شد.
در این جلسه ســوالی در خصوص برنامه دولت آینده 
درباره شــبکه ملی اطالعــات از محســن مهرعلیزاده 
پرسیده شــد، اما او پاسخ شــفافی به این سوال نداد و 
بار دیگر برنامه خود را در این حــوزه محدود به حوزه 

فیلترینگ کرد.

چالشهایدولتآیندهدرفضایمجازی

 اظهارات نامزدها درخصوص فیلترينگ 

12 Jun. 2021 شنبه22خرداد1400 
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

دارای مجـــوز سـراسـری از سـازمان تنظیم مقـررات

ــید: 700  ــاط باش ــا در ارتب ــا م ب

www.irancell.ir

ایرانسل؛ اولین و بزرگتـرین
اپــراتــور دیـجــیــتــال ایــران

زیبایی بهار، 
بســـته بـــه نـــگاه توســـت!
۳۰جایزه ۵۰ میلیون تومانی، با خرید بسته های ایرانسل 

در بهــــار 1400 بــا خریــد بســته های مکالمــه و اینترنــت ایرانســل در قرعه کشــی 
ماهانــه 1۰ جایــزه ۵۰ میلیــون تومانــی شــرکت کنیــد.

دریافت ایرانسل من:

Irancell.ir/myirancell   

با خرید بسته های مکالمه و اینترنت به مبلغ بیشتر از ۲ هزار تومان، یک امتیاز  	 
و با همین مقدار خرید از اپلیکیشن ایرانسل من، دو امتیاز دریافت کنید.

فناوری سالمت همراه چگونه
 به کنترل ديابت کمک می کند؟

بیماری های غیرواگیردار علت اصلی مرگ ومیر در ســطح 
جهانی محسوب مي شوند. برای اکثر آنها، مانند دیابت، هیچ 
درمانی وجود ندارد. در مقابل، این بیماری ها از طریق درمان 
پزشکی مادام العمر، پشــتیبانی از متخصصان مراقبت های 
بهداشتی و اعضای خانواده کنترل می شوند. درمان کمتر از 
حد مطلوب دیابت، می تواند منجر به عوارض شدید مانند قطع 
عضو، نابینایی و بیماری کلیوی شود. به همین دلیل آموزش 
و پشتیبانی مداوم از خود، مدیریت بیمار برای جلوگیری از 
عوارض حاد و کاهش خطر مرگ، حیاتی اســت. این مهم، 
در طی شیوع همه گیری کووید 19، اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. بیماری هــا به خصوص در کشــورهای کم درآمد 
تحت تاثیر منفی قرار گرفته اند. بیماران دیابتی در همه گیری 

کرونا، در معرض خطر بیشتر هستند.
سالمتهمراه

مجمع جهانی بهداشت، پتانسیل فناوری اطالعات و ارتباطات 
را برای پشتیبانی از سیســتم های مراقبت های بهداشتی، 
مهم می داند. فناوری  اطالعات و ارتباطات می تواند با بهبود 
مقرون به صرفه بودن، دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی 
در جهان از پیشگیری بیماری و ارتقای سالمت حمایت کند. 
فناوری اطالعات و ارتباطات مورداستفاده در بهداشت، اغلب 
با عنوان سالمت الکترونیکی شناخته می شود. سالمت همراه 
)m  health( به برنامه های بهداشتی الکترونیکی ارایه   شده در 

تلفن همراه اطالق می شود.
مداخالت با استفاده از m  health نویدبخش است زیرا می تواند 
مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های مزمن را بهبود بخشد. 
یک مطالعه قبلی در سنگال نشان می دهد مداخالت ساده 
انجام شده از طریق برنامه های تلفن همراه می تواند به کاهش 
عوامل خطر دیابت مانند رژیم غذایی ناسالم و عدم تحرک 
بدنی کمک کند. در این خصوص، نباید خود را گمراه کرد و 
مسایل باید با کمک کارشناسان درک شود. بیماران نمی توانند 
از نوآوری هایی مانند برنامه های موجود در تلفن های همراه 
بهره مند شوند، مگر اینکه آنها را بپذیرند و به طور موثرتر از آنها 
استفاده کنند. در اینجا، اندازه  گیری استفاده از فناوری برای 

بیماران دیابتی مدنظر در کیپ تاون غربی آفریقای جنوبی به 
عنوان مطالعه موردی صورت گرفته است.
مطالعهموردی؛آفریقایجنوبی

در این بررسی، تالش شده عواملی که در انتخاب افراد هنگام 
اســتفاده از فناوری برای مدیریت دیابت تاثیرگذار اســت، 
شناسایی شــوند. درصد بســیار باالیی از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی، برای اســتفاده از فناوری به منظور کمک به 
فعالیت های مراقبت از خود در زمینه دیابت مانند تغذیه سالم، 
فعال بودن، نظارت، مصرف دارو، حل مساله، کنار آمدن سالم 
و کاهش خطرات، تمایل زیادی داشــتند اما وقتی نوبت به 
استفاده واقعی رسید، جذب بسیار کمی وجود داشت. دیابت 
در سطح جهانی، به سرعت افزایش یافته، اما این میزان در 
کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، با سرعت بیشتری 
نسبت به کشورهای پردرآمد در حال افزایش است. آفریقای 
جنوبی نیز از این قاعده مستثنا نیست. شیوع دیابت در این 
کشور، در بزرگساالن، 12.8درصد است که در مقایسه با کشور 
همسایه یعنی زیمبابوه به میزان فقط 1.2درصد، بسیار زیاد 
است.  کنترل دیابت در بین اقلیت های نژادی و قومی، به ویژه 
آنهایی که از نظر اقتصادی   اجتماعی، شرایط ضعیف تری دارند، 
نیز کمتر است. جمعیت  شناسی کیپ تاون غربی، بیانگر اوضاع 
اقتصادی   اجتماعی یک جامعه است. به عالوه، بخش هایی از 
جمعیت کیپ تاون غربی، دسترسی تکنولوژیکی محدودی را 

همراه با نابرابری های آموزشی و درآمد تجربه می کنند.
میزاناستفادهازفناوریدرکنترلدیابت

برای بررســی وضعیت موجود، 497پاسخگو از جوامع کم 
منبع در اطراف کیپ تاون انتخاب شــدند. بیشتر آنها زنان 
باالی ۵0سال مبتال به دیابت نوع2 بودند. تحصیالت یک سوم 
پاسخگویان، کالس 12 به عنوان باالترین سطح تحصیالت 
بود و کمتر از یک پنجم افراد، تحصیالت دوره دبیرســتان 
داشتند. بیشــتر آنها یعنی 43.4درصد به زبان انگلیسی، 
27.7درصد به زبان خوســای  )Xhosa( که زبان رســمی 
آفریقای جنوبی اســت و 23.1درصد نیز به زبان آفریقایی 
صحبت می کردند. این عوامل از آنجا مهم است که آفریقای 
جنوبی دارای جمعیت های متنوع با نابرابری های قابل توجه 

آموزشی، فناوری و درآمد است که ممکن است بر استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات برای دیابت تاثیر بگذارد. عالوه بر 
این، آفریقای جنوبی دارای یازده زبان رسمی است که این امر، 
بر توانایی استفاده از برنامه های m  health که بیشتر به زبان 
انگلیسی هستند، تاثیر می گذارد. یکی از سواالت تحقیق این 
بود که آیا بیماران احتماال از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
کنترل دیابت استفاده می کنند یا خیر؟ مدل مورد استفاده، 

چهار فاکتور را مورد بررسی قرار داده است:
- آیا پاسخگویان معتقدند استفاده از این سیستم موثر است؟ 
)آیا بیمار فکر می کند با این کار سالمتی شان بهتر می شود؟(

- آیا استفاده شخصی از تکنولوژی برای پاسخگو، آسان است؟ 
- آیا پاسخگو احساس می کند دیگران هم فکر می کنند باید از 

فناوری استفاده کنند؟
- آیا پاسخگو فکر می کند سیستم از طریق روش هایی مانند 
دسترسی به اینترنت و میز راهنما برای ارایه   پشتیبانی و در 

زمینه مشکالت فنی حمایت می شود؟
دستیابی به نتایج حاصل از این چهار متغیر، احتمال انجام 
رفتارهای موردنظر توســط افراد را افزایــش می دهد. یک 

قصد رفتاری مثبت ممکن اســت منجر به استفاده بیماران 
از ICT برای دیابت شود. در این مطالعه پژوهشی، همچنین 
از پاسخ دهندگان درباره اســتفاده آنها از فناوری اطالعات 
و ارتباطات مانند برنامه های موبایل ، پمپ های انســولین 
)دستگاه هایی که انسولین را طی 24 ساعت شبانه روز برای 
تامین نیازهای بدن فراهم می کنند( و نظارت مستمر بر قند از 
طریق دستگاهی که هر چند دقیقه قند خون را برای بیماران 
فراهم می کند، پرسیده شد. یافته های حاصل شده شگفت آور 
بود. بیشتر پاسخگویان چهار گزینه را عالمت زده اند. این امر، 
می تواند قصد رفتاری مثبت را نشان دهد که البته به استفاده 
واقعی تبدیل نشده است. از پاسخ دهندگان سوال شد آیا آنها 
از فناوری ها برای کمک به خودشان در کنترل دیابت استفاده 
می کنند یا خیر. 68درصد پاســخگویان گفته اند این کار را 
انجام نمی  دهند. در همین خصوص، تعدادی از عوامل موثر در 
جذب محدود فناوری از جمله دسترسی محدود به اینترنت 
و دشواری استفاده از فناوری شناســایی شده است. سن و 
تحصیالت نیز در این زمینه تاثیرگذار بوده است. همچنین از 
 ICT پاسخگویان سوال شد چه عواملی باعث می شود بیشتر از

استفاده کنند؟ در این زمینه، کاهش هزینه ها، سهولت استفاده 
و درک برنامه  ها، از مهم ترین عوامل مطرح شده هستند.

تلفنهمراهومدیریتدیابتدرسایرکشورها
 برنامه هــای کاربردی تلفن همــراه در مدیریت دیابت، 
در سایر کشورهای کم درآمد و متوســط، موثر هستند 
اما هزینه داده های آفریقای جنوبی از ســایر کشــورها 
بیشــتر اســت. همچنین موفقیت ســنگال را می توان 
ناشی از مشــارکت دولت در اجرای برنامه تلفن همراه 
 Mom دانست. آفریقای جنوبی به مداخله مشابهی مانند
Connect  نیاز دارد که به یازده زبان موجود است. این 
سرویس برای همه کاربران، رایگان بوده و از نوع دستگاه 
تلفن همراه، مســتقل اســت. روش دیگر، اســتفاده از 
واتس اپ است. واتس اپ همان طور که برای کووید 19، 
استفاده می شود، برای حمایت از تعداد روزافزون بیماران 

دیابتی نیز قابل استفاده است.
این بررسی، نشان می دهد هرچند فناوری می تواند به افراد 
در کنترل دیابت کمک کند اما مطالعه موردی، حاکی از 

آن است که از فناوری به خوبی استفاده نشده است.

سعید میرشاهی 
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