عصر ارتباط طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را بررسی کرد  
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم کیست؟

ه روی میز ،بر سر سه راهی
 10گزین 
پاستور ،بهارستان و سیدخندان

ورود متولیان جدید
به فضای مجازی هزار متولی
حمایت از تولید داخل ،چالشها
و راهکارها

پس از کشــمکشهایی که در خصوص بحث ممنوعیت واردات ســويیچ شبکه
پیش آمد ،شــاهد واکنشهای مثبتی از اتحادیه فناوران تهران بودیم و در نهایت آن
چیزی که از طرف اتحادیه فناوران عنوان شــد توافقی با سندیکای صنعت مخابرات
به این مضمون بود“ :بر اســاس این توافقنامه تولیدکنندگان داخلی ،پس از دریافت
اســتانداردهای مکفی ،قادر به دریافت ســهمی از بازار معادل  ۱۲۰۰عدد سوييچ به
صورت ماهانه خواهند بود.
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در میزگرد آنالین با حضور مدیران فناوری و بانکی مطرح شد

اتمامعملیاتمهاجرتکربنکینگسپه
و بانکهای ادغامی تا پایان سال

7

ورزش دیجیتال و توسعه پایدار از کرونا تا پساکرونا

سرمایهگذاری در فناوری
حلقه اتصال ورزش و توسعه

با برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری در 28خردادماه  1400و انتخاب رييسجمهور
منتخب ،اکنون تمام نگاهها به دوراهی پاســتور و بهارســتان دوخته شده تا اهالی یکدست
سیاست ایران ،در روزگار تحریم و فشار اقتصادی ،همای سعادت را بر شانههای که نشانند،
ن شریعتی،
قرعه فال را به نام که زنند و قبای خدمت را به قامت که دوزند تا به تقاطع سیدخندا 
رهسپارش كرده ،کرسی وزارت را تقدیمش كنند و  13مبارک به نشانه دولت سیزدهم ،يك
به نشــانه حضور در جمع اولین وزیران قرن جدید شمسی و  15به نشــانه پانزدهمين وزیر
پس از انقالب را در دفتر حســاب وزارتش در «دولت مردمی برای ایران قوی» ثبت كنند تا
«ارتباطات و فناوری اطالعات» ایران را در گســتره یکمیلیون و 648هزار و 195کیلومتر
مربعی رگوالتوری کند .در حالی که مدت چندانی تا روی کار آمدن دولت ســیزدهم در 12
مردادماه  1400باقی نمانده ،بازار گزینههای پیشنهادی اعضای کابینه دولت سیزدهم از جمله
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیکترین وزارتخانههای
کشور ،در گرمای طاقتفرسای تابستان ،همچنان داغ است و اسامی گزینههای زیر میز و روی
میز ،از گوشه و کنار به گوش میرســد.در این اثنا ،بازار گزینهسازی و سهمخواهی از سوی
افراد ،گروهها ،تشکلها و رسانهها نیز ماجراهای خود را دارد.

2

2

شرکت هایو ،استراتژی استخراج بیتکوین را از شرق
به غرب منتقل خواهد کرد

دور دنیا برای فرار از سرکوب

شرکت هایو قصد دارد پس از تالش دوباره رگوالتورهای چین برای سرکوب این صنعت،
استخراج بیتکوین را از شرق به غرب تغییر دهد .فناوری بالکچین کانادایی  Hiveبیش
از ۳هزار دکل استخراج بیتکوین ( )BTCخریداری کرده تا استخراج بیتکوین را از شرق
به غرب جا به جا کند ۳۰۱۹ .ماینر  MicroBT M30Sکه به عنوان بخشی از این معامله
از زیرمجموعه  Foundry Digital LLCاز گــروه ارز دیجیتال ( )DCGخریداری
شــده اند ،در حال حاضر در تاسیسات  Hiveدر لشــوت ،کبک و گرند فالز ،نیوبرانزویک
واقع شــدهاند .فرانک هولمز ،رييس اجرایی شرکت  Hiveبا اشــاره به مهاجرت گسترده
ظرفیت اســتخراج از چین به ایاالت متحده و کانادا ،گفت که ورود این شــرکت به ســایر
استخراجکنندگان آمریکای شمالی ،هدف این شرکت را برای افزایش شفافیت و پاسخگویی
به شرکای خود بیشتر میکند.
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سیدمهدی حسینی

محمد نژادصداقت

بهزاد صفری

پس از حدود یک دهه ،بانکداری متمرکز (کربنکینگ) بانک سپه سال گذشته در چنین روزهایی کلید خورد و بانکداری متمرکز
به روش قطعی یکباره (بیگبنگ) آغاز به کار کرد .در آن زمان تمامی سامانههای بانک سپه متوقف شده و همه اطالعات مرتبط
با مشتریان ،سپردهها ،کارت و گواهی سپرده یکباره به سامانههای جدید منتقل شد .بانکی که در مرحله قبلی ،از سال  91تا 96
منتظر پیادهسازی کربنکینگ خود با شرکت خدمات انفورماتیک بود ،اکنون با شرکت داتین ،این مسیر را شروع كرده و به سمت
نهایی شدن حرکت میکند .بر این اساس ،بیش از 24میلیون مشتری و حدود 4هزار شعبه در این طرح ،تحت پوشش قرار خواهند
گرفت .اینها آمار مشتریان و شعب بانک ،پس از الحاق همه بانکهای نظامی به صورت قطعی است .طبق اعالم هيات ريیسه بانک
سپه ،تا پایان سال ،1400سامانه کربنکینگ در هر پنج بانک ادغامی در سپه که شامل بانکهای انصار ،مهر اقتصاد ،حکمت ،کوثر و
قوامین میشود ،به سامانه جامع بانکی داتین مهاجرت داده میشوند .به منظور ارايه خدمات از سوی این پنج موسسه با هماهنگی
سامانه جامع بانکی داتین ،تصمیم گرفته شد 20سرویس اصلی مختص مشتریان شعب در بانکهای مختلف ،در قالب سامانه واسط
ادغام با عنوان سمتا توسط داتین تولید شود تا هر کدام از این موسسهها از طریق سامانه  ESBو با اتصال به  Coreیا مرکز خود،
 20خدمت اصلی شعبهمحور مشتریان را در اختیار آنها بگذارند.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم کیست؟

 10گزین ه روی میز ،بر سر سه راهی پاستور ،بهارستان و سیدخندان
سعید میرشاهی

با برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری در 28خردادماه
 1400و انتخاب رييسجمهور منتخب ،اکنون تمام نگاهها
به دوراهی پاستور و بهارستان دوخت ه شده تا اهالی یکدست
سیاست ایران ،در روزگار تحریم و فشار اقتصادی ،همای
سعادت را بر شانههای که نشانند ،قرعه فال را به نام که زنند
و قبای خدمت را به قامت که دوزند تا به تقاطع سیدخندان
شریعتی ،رهسپارش كرده ،کرسی وزارت را تقدیمش كنند
و  13مبارک به نشانه دولت سیزدهم ،يك به نشانه حضور
در جمع اولین وزیران قرن جدید شمســی و  15به نشانه
پانزدهمين وزیر پس از انقالب را در دفتر حساب وزارتش در
«دولت مردمی برای ایران قوی» ثبت كنند تا «ارتباطات و
فناوری اطالعات» ایران را در گستره یکمیلیون و648هزار
و195کیلومتر مربعی رگوالتوری کند.
   قرعه پانزدهم
در حالی که مدت چندانی تا روی کار آمدن دولت سیزدهم
در  12مردادمــاه  1400باقی نمانده ،بــازار گزینههای
پیشــنهادی اعضای کابینــه دولت ســیزدهم از جمله
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات به عنــوان یکی از
مهمترین و اســتراتژیکترین وزارتخانههای کشور ،در
گرمای طاقتفرسای تابستان ،همچنان داغ است و اسامی
گزینههای زیر میز و روی میز ،از گوشــه و کنار به گوش
میرسد.در این اثنا ،بازار گزینهســازی و سهمخواهی از
سوی افراد ،گروهها ،تشکلها و رســانهها نیز ماجراهای
خود را دارد.با این حال ،سامانه یاران رييسي ویژه «معرفی
مدیران» در «تراز دولت مردمی» برای «مشارکت مردم
در معرفی اعضای دولت» نیز بر تعدد و ابهامات گزینههای
احتمالی افزوده است.
در این میــان ،از ابتــدای انقالب تا کنــون ،گزینههای
متعددی بر کرســی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
که تا قبل از ســال  ،1382به نام وزارت پست ،تلگراف و
تلفن نامیده میشد ،تکیه زدهاند :محمدحسن اسالمی،
محمود قندی ،ســیدمرتضی نبوی ،سیدمحمد غرضی،
محمدرضا عارف ،نصراله جهانگرد ،سیدعبداله میرطاهری،
سیداحمد معتمدی ،محمد سلیمانی ،رضا تقیپور ،علی
نیکزاد ،محمدحسن نامی ،محمود واعظی و محمدجواد

آذریجهرمی 14 ،وزیر یا سرپرستی هستند که از دولت
موقت تا کنون در راس این وزارتخانه بودهاند و پانزدهمين
وزیر که جانشــین جوانترین وزیر دولت دوازدهم است،
توسط دولت سیزدهم ،طی هفتههای آینده ،پس از معرفی
توســط رييسجمهوری و رای اعتمــاد مجلس ،تعیین
خواهد شد.
   شش نکته
طی هفتههای اخیر ،گمانهزنیهای متعددی درباره اعضای
کابینه صورت گرفته و میگیرد و اسامی مختلفی نیز از سوی
رسانهها و فضای مجازی منتشر شده یا از گوش ه و کنار به
گوش میرسد.هرچند این اسامی از سوی رييسجمهوری
منتخب یا افراد منتســب به او ،تایید نشــده اما به دلیل
اهمیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،فارغ از برخی
سوءاستفادهها و کسانی که قصد دارند از این نمد ،کالهی
برای خود بدوزند ،این گمانهزنیها طبیعی به نظر میرسد و با
نزدیک شدن به شروع فعالیت دولت جدید ،اهمیت موضوع
دوچندان میشود.با این حال ،پیش از بررسی گزینههای
احتمالی حداقل باید چند نکته را مدنظر قرار داد:
.1تاکید رييسجمهوری منتخب بر شاخصهای اعضای
دولت شــامل «کارآمدی»« ،فسادســتیزی»« ،روحیه
انقالبی» و «مردمی بودن»
.2تاکید سیدابراهیم رييســی پیش از انتخابات مبنی بر
اینکه افراد فعال در ستاد ،لزوما جزو اعضای کابینه نخواهند
بود.
.3جوان بودن و بهروز بودن وزیر فعلی و میزان تاثیرگذاری
این موضوع در انتخاب وزیر آینده
.4حساســیت و اهمیت فوقالعاده موضوعات مربوط به
فناوری اطالعات ،اینترنت ،فضای مجازی ،شــبکههای
اجتماعی و پیامرســانها؛ فیلترینگ ،سانسور ،سرعت و
قیمت چهار دغدغه مهم در حوزه فضای مجازی است.
.5سهم فزاینده و بیبدیل وزارت  ICTدر توسعه اقتصاد
دانشبنیان ،ایجاد بسترهای الزم برای اشتغالآفرینی و
کمک به رشد و توسعه کسبوکارها و اقتصاد کشور
.6همگامی تیم اقتصادی و فناوری دولت بهویژه وزیر امور
س بانک
اقتصادی و دارایی ،وزیر صمت ،وزیر  ICTو ريي 
مرکزی
با توجه به شاخصهای یادشده ،بررسی گزینههای احتمالی
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات از نگاه رســانهها و
صاحبنظران این عرصه ،از بین اسامی متعدد ،دقیقتر و
منطقیتر خواهد بود.در این خصوص 10 ،گزین ه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات که فراوانی بیشتری در رسانهها

و محافل حوزه ارتباطات داشتهاند ،به ترتیب حروف الفبا
عبارتند از :مهدی اخوان بهابادی ،ســیدصابر امامی ،رضا
تقیپور ،جواد جاویدنیا ،علی حکیمجوادی ،عیسی زارعپور،
علیرضا شاهمیرزایی ،بیژن عباســیآرند ،سیدابوالحسن
فیروزآبادی و رسول لطفی.بررسی این گزینهها و احتمال
تصدی آنها بر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در زیر،
بررسی شده است:
   از اپراتوری تا وزارت
در بین گزینههــای احتمالی ،نــام دو مدیرعامل اپراتور
مطرح کشور یعنی همراهاول و ایرانسل به چشم میخورد:
اخوان بهابادی و عباســیآرند.در این میــان ،نام مهدی
اخوانبهابادی43،ساله ،متولد 1357مدیرعامل همراهاول،
از پرتکرارترین اســامی برای تصدی وزارت  ICTاز زمان
اعالم نتایج انتخابات ریاستجمهوری است.این استادیار
دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران ،در دولت محمود
احمدینژاد ،دبیر شــورای عالی فضای مجازی و رييس
مرکز ملی فضای مجازی و در دوره محمد سرافراز ،قائممقام
س سازمان صداوســیما در امور فناوري و رسانههاي
ريي 
نوين بوده اســت.اگرچه او از آذری جهرمی ،ســه سال
بزرگتر است ،اما اگر رييســی بر جوانگرایی و تخصص
بر این وزارتخانه تاکید داشــته باشــد ،از محتملترین
گزینههاست.
از ســوی دیگر ،بیژن عباســیآرند ،مدیرعامل ایرانسل،
47ساله ،متولد  ،1353دکترای مخابرات از دانشگاه تربیت
مدرس از گزینههای مطرح است که نظرات صریح خود را
درباره وزیر ارتباطات دولت سیزدهم ابراز کرده« :وزیر آینده
باید به سمت اصالح تعرفهها ،واقعیسازی تعرفهها و طراحی
نظام جدید تعرفه متناسب با مصرف گام بردارد...وزارت

وزارت صمت اعالم کرد:

واردات گوشی لوکس با تعرفه
۱۲درصد محدود شده است

«ناتمامهاي

فاوایکـشور»

وزارت صمت در واکنــش به خبــر «واردات بیرویه مانع اصلی
جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشیهای لوکس» نوشت:
براســاس قانون ،منعی برای واردات کاالهای گرانقیمت وضع
نگردیده است.
به گزارش تســنیم ،وزارت صمت در واکنش به انتشار خبری با
عنوان «واردات بیرویه مانع اصلی جهش تولید اســت/ارزبری
قابل توجه گوشیهای لوکس» نوشت :براســاس قانون ،منعی
برای واردات کاالهای گرانقیمت (در اصطالح عمومی لوکس )
وضع نگردیده است و مطابق جزو  ۲بند ح تبصره  ۷قانون بودجه
سال  ۱۴۰۰موضوع نامه شماره  ۱۵۸۱۸۸مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه
(موبایل) وارداتی باالی  600دالر برابر 12درصد تعیین میگردد.
لذا با وضع موانع تعرفهای نســبت به ورود گوشــیهای همراه
گرانقیمت محدودیت الزم در سال  ۱۴۰۰اعمال گردیده است.

ارتباطات و فناوری اطالعات باید پیشران توسعه اقتصاد
دیجیتال در کشور باشــد ».او تاکید کرده اگر وزیر دولت
آینده باشد یکی از مهمترین اولویتهایش تمرکز بر توسعه
زیرساختهاست.ارتقاي رگوالتوری و تنظیمگری حوزه
 ICTو پرهیز از فضاسازیهای سیاسی نیز از برنامههای
اوســت.با این حال ،اخوان بهابــادی ،حداقل روی کاغذ،
شانس بیشتری نسبت به عباسیآرند دارد.
   از قضا تا اجرا
گزینه پرتکرار بعدی برای تکیه زدن بر کرسی وزارت،ICT
عیسی زارعپور است.او 41ساله و متولد  1359است که از
س قوه قضايیه وقت که اکنون
اواخر سال ،1398با حکم ريي 
س مرکز آمار و
رييسجمهوری منتخب است ،به عنوان ريي 
انفورماتیک قوه قضايیه منصوب شده است.بنیانگذاری و
ریاست مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در دولت احمدینژاد
به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاســتگذار در
حوزه فضای مجازی از جمله ســوابق مدیریتی زارعپور
است.عالوه بر جوانگرایی ،انتصاب قبلی او توسط رييسی
در قوه قضايیه و شناخت نســبت به اقدامات انجامشده،
شــانس او را برای تصــدی وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعات در کنار اخوانبهابادی بیشــتر از سایر گزینهها
کرده است.
همچنین از جواد جاویدنیا42 ،ساله ،متولد  ،1358دارای
س کل
دکترای فقه و مبانی حقوق اســامی ،معاون ريي 
دادگستری استان تهران ،معاون ســابق فضای مجازی
دادستانی کل کشور و معاون سابق دادستان مشهد در امور
فضای مجازی به عنوان یکی دیگر از گزینههای تصدی این
وزارتخانه نام برده میشود.با این حال ،انتشار نامهای از سوی

دولتها و مســووالن میآیند و میروند ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشت مســایل و طرحهای 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

اودرخصوصفیلترینگاینستاگرام،واکنشمرکزرسانهقوه
قضايیه را در اردیبهشت ماه امسال ،در پی داشت و این مرکز
اعالم کرد این نامه بالفاصله در همان ساعات اولیه از سوی
س دادگستری استان تهران بالاثر شده و اقدام جاویدنیا
ريي 
در نوشتن چنین نامهای یک تخلف اداری خارج از وظایف
او بوده و نامبرده تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار
میگیرد.با توجه به این حواشی و گزینههایی با تخصص
مرتبطتر ،به نظر میرســد جاویدنیا ،در اولویت تصدی
وزارت  ICTنباشد.
   مجربها و شناختهشدهها
گزینههای باالی 60ســال که از آنها میتــوان به عنوان
«پیرمردهــای کابینه» تعبیر کرد ،نیــز جزو گزینههای
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هســتند :تقیپور و
حکیمجوادی.در این میان ،رضا تقیپورانواری64 ،ساله،
متولد  1336و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطالعات و
عضو سابق شورای شهر تهران از دیگر گزینههای محتمل و
شناختهشده است.او دارای دکترای علوم پیشرفته مدیریت
از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با ســازمان مدیریت و
هماکنون نماینده مجلس یازدهم است.معاون وزیر و رييس
سازمان فضایی ایران و مدیریت پروژههای کالن حوزه IT
از سوابق او است.هرچند قبل از انتخابات ،اخباری درباره
حضور او در ستاد رييسی مطرح شد اما سخنگوی ستادهای
مردمی رييسی اعالم کرد او سمتی در این ستاد ندارد.این
واکنش شــاید بیارتباط به نگاههای سختگیرانه تقیپور
به فضای مجازی و محدود ســاختن سرعت اینترنت در
سالهای گذشته نباشد.با توجه به مواضع انتخاباتی رييسی
درباره فضای مجازی و در صــورت تاکید بر جوانگرایی،
تقیپور احتماال جزو اولویتهای بعدی باشد اما در صورتی
که قرار باشد کار را به باتجربهها بسپارد ،بدیهی است وزیر
اسبق البته با تعدیل برخی دیدگاهها ،از بهشت و بهارستان
بار دیگر رهسپار سیدخندان شود.
علی حکیمجوادی61 ،ساله ،متولد  ،1339دارای دکترای
مهندسی صنایع از دانشــگاه تربیت مدرس نیز از دیگر
گزینهها اســت.او مدیرعامل هلدینگ فناوران هوشمند
س هیات مدیره ایرانیان نت ،معاون
بهســازان فردا ،ريي 
س سازمان فناوری
فناوری اطالعات وزیر ارتباطات ،ريي 
اطالعات و مدیرعامــل ایزایران بوده اســت.با این حال،
نامش کمتر از تقیپور مطرح است و با توجه به معیارهای
مطرحشده ،به نظر میرسد شانس کمتری برای تصدی
وزارت  ICTداشته باشد.
ادامه در صفحه7

موضوعات و ســوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور»
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالعرســانی الزم در
خصوص آنها را انجام خواهیم داد .تحریریه هفتهنامه
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 بخشهای متخلف کشــور عمل کند .لذا
از تمامی عالقهمنــدان و فعاالن نیز دعوت میشــود
مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل @report
 asreertebat.comیا شماره تلفن  88947452به
ما اعالم کنند.

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات
سازمان امداد و نجات از پنج سال
قبل نرمافزار جامع اطالعاتی مکانی
را راهاندازی کرد ه است .این نرمافزار
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را
دارد که ســایر ارگانها نیز به آن
متصل شده و ضمن بهاشتراکگذاری اطالعات خود از
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان
محقق نشده است.

با وجــود آنكــه قانون انتشــار و
دسترســی آزاد به اطالعات سال
 88تصویب شــده اما تــا تيرماه
ســال  96با وجود الــزام قانون و
ابــاغ آییننامــه آن ،را هاندازی
سامانه به تعویق افتاده بود .حال
اما باوجود را هاندازي ســامانه همچنان بســياري از
 480دستگاهي كه بايد در اين سامانه عضو شوند به
آن متصل نشد هاند.

 18فروردين 1396رييس سندیکای
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت
فناوری برای طرحهــای کالن ICT
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم
كرد هدف این سند انتقال دانش فنی
در قراردادهای خارجی است .این سند
بايد پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب
ميرسيد كه البته همچنان اين اتفاق نيفتاده است.

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28
فروردین  1396براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات آییننامه اجرایی استقرار چارچوب
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصويب رساند.
بر اين اساس تمامي دستگاههای اجرایی موظف شدند
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت
به اصالح يا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و يا بازطراحی
ســامانههای اطالعاتی اقدام كنند كه البته همچنان
بسياريازدستگاهها اين كار را نكردهاند.

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال
که دسترسی به شــبکههاي اجتماعي مقدور باشد
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر
شــود .آنطور که منابع رســمی وزارت ارتباطات
گفتهاند ،بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند
احتماال بیش از  110میلیــارد تومان قرارداد میان
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ
هوشمند پيش از اين منعقد شده كه البته اطالعی
از سرنوشت و خروجی آن نیست.

هشتمخرداد 1396دبیرکلبانک مرکزی
از راهاندازی ســامانههای چــکاوک ۲و
چکاوک  ۳خبرداد .چــكاوك  2قرار بود
موجب تجمیع آمار چکهای درون بانکی
با آمار چکهای بینبانکی ،توسط بانک
مرکزی شود .ایجاد امکان واگذاری چک به
مقصدحسابهایدولتینزدبانکمرکزیازشعببانکیاقصانقاط
کشور نيز قابليت ويژهاي بود كه قرار بود چكاوك 3ايجاد كند ،اما
همچناننسخههاي 2و 3چكاوكعملياتينشدهاند.

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری
اطالعات در اوایل بهمنماه ســال
 94وعده اتصال منازل به فیبر نوری
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به
منازل و محــل کار مردم از ابتدای
سال  ۹۵آغاز خواهد شد .این وعده
البته جزو ماموریتهای اپراتور چهارم ایرانیاننت بود
که محقق نشده و حتي سرنوشــت اين اپراتور هم در
هالهای از ابهام قرار دارد.

 16خرداد  1396يكي از اعضاي هیاتمدیره شــرکت
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای
امکانســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید
«خوارزمی» خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران
احداث شود .همچنين توسعه مشترک تحقیقات روی
تکنولوژی ســاختمانها نیز یکی دیگر از قراردادهای
امضاشده در تفاهمنامه با کره جنوبی بود كه تا اين لحظه
هيچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي اين
تفاهمنامههاي امضاشده با كرهايها منتشر نشده است.
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عصر ارتباط طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را بررسی کرد  

ورود متولیان جدید به فضای مجازی هزار متولی
موافقان و مخالفان طرح قانون «حمایــت از حقوق کاربران
و خدمات پایه کاربردی فضای مجــازی» در واقع ،موافقان و
مخالفان «یک به عالوه سه ( )3+1مورد مهم» در پیشنویس
ِ
طرح قانون مذکور هستند .اگر میپرسید :چرا «یک به عالوه
سه مورد»؟ در حالی که طرح مورد بحث در مجموع دارای 37
ماده است؟ پاسخ من این است :برای اینکه یک ماده در متن
آخرین نگارش پیشنویس ،بــه تاریخ  ،1400/04/26یعنی
ماده سیزدهم به حقوقی و قانونی کردن تشکیل یک صندوق
حمایتی جدید به نام «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي
داخلی و محتواي مرتبط» به عنوان موسسهای دولتی حکم
میکند که هسته مرکزی میدان جاذبه طرح است و سه مورد
دیگر ،در خدمت آن یکی قرار دارند .این سه مورد عبارتند از:
 .1حقوقی و قانونی کردن فعالیت «کمیسیون عالی تنظیم
مقررات» به عنــوان مرجع تنظیم مقــررات «خدمات پایه
کاربردي ،خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات شــناخته
شده» براساس ماده .3
این کمیســیون عالی ،قبــا در زیرمجموعــه مرکز ملی
فضای مجازی تشکیل شــده و با تصویب این طرح قانونی،
به مدت سه ســال تا پنج سال ،بهطور آزمایشــی به عنوان
اَبَررگوالتوری شــبکه ملی اطالعات و فضای مجازی کشور
تعیین میشود.
 .2براســاس همان ماده  ،3رييس مرکز ملی فضای مجازی،
رييس کمیسیون است و براســاس موادی دیگر (مثل ماده
 5بند «پ») بخش بزرگی از بودجه توسعه فاوا و درآمدهای
ناشی از مقرراتگذاری متمرکز در بخش شبکه ملی اطالعات
و فضای سایبری کشور در مرکز ملی فضای مجازی ،گردآوری
و متمرکز میشود؛ ضمن اینکه مدیریت صندوق حمایت از
خدمات کاربردی و محتوا به دبیر کمیســیون عالی تنظیم
مقررات که همزمان رييس مرکز ملی ،دبیر کمیسیون عالی
تنظیم مقررات و رييس جلسات کمیســیون عالی تنظیم
مقررات است ،سپرده میشود؛
 .3همچنین براساس ماده  ،9قدرت ریاست مرکز ملی فضاي
مجازي از طریق تفویض ریاســت دیگری بــه وی تکمیل
میشود؛ کدام ریاست؟ -ریاست بر «کارگروه مدیریت گذرگاه
ایمن مرزي»!  -در کدام مرز؟  -در مرز نقاط اتصال شــبکه

ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس! یعنی در نقاطی
که اکنون در شرکت ارتباطات زیرساخت مدیریت میشوند.
دیگر اعضای این کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي چه
نمایندگانی هستند؟  -دیگر اعضای کارگروه مدیریت گذرگاه
ایمن مرزي عبارتند از نمایندگان ستاد کل نیروهاي مسلح،
سازمان اطالعات ســپاه ،وزارت اطالعات ،وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات ،سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضايیه؛
تا این کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي در رأس شــبکه
ملی اطالعات کشــور چه کند؟ ( -معلوم اســت ):نسبت به
امنیت ارتباطــات و اطالعات و مدیریــت ترافیک ورودي و
خروجی کشور در گذرگاههاي ایمن مرزي ،تصمیمات الزم را
اتخاذ كند.
   موافقان طرح
موافقان طرح مذکور عبارتند از:
 برخی از اعضای شــورای عالی فضای مجازی و تعدادی ازالبیایستهای دارای ارتباط با کمیسیونهای مجلس به عالوه
شماری از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی،
 ســازمان صدا و سیمای جمهوری اســامی ایران که با بهتصویب رسیدن و اجرایی شدن طرح مورد بحث ،دچار تعارض
منافع شدید خواهد شد ،زیرا که سازمان صدا و سیما هم عضو
کمیسیون عالی تنظیم مقررات است ،هم دارای زیرسازمان
مهمی به نام «ساترا» به عنوان مرجع تنظیمگری صدا و صوت
فراگیر در فضای مجازی کشور است ،هم مدعی ایجاد اینترنت
ملی برای کل کشور است و نیز دارای برنامهای برای گذار از
 Broadcastبه  Broadbandاست و در نتیجه در پی
حکمرانی بر کل بخش مخابرات ،ارتباطات و فناوری اطالعات
کشور است،
 برخی از کارشناســان و مدیران دفاتر مرکز پژوهشهایمجلس که در اصالح طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به کمیسیون فرهنگی
مجلس کمک کردند نیز جزو موافقان مشروط طرح به شمار
میآیند.
در واقع ،سازمان صدا و سیما بزرگترین برنده و ذینفع ایجاد
صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي
مرتبط است.
   مخالفان طرح
از آنجا که طرح بهطور آزمایشی تصویب میشود ،معلوم است
که در میان نمایندگان مجلس ،تردیدهایی جدی نسبت به
درســتی و موفقیت طرح وجود دارد بنابراين میتوان گفت:
مخالفان طرح نسبت به موافقان طرح ،از لحاظ شمار ،احتماال
برتری دارند .اگر چنین باشــد ،اکثر مخالفان را باید در میان

عباس پورخصالیان

دســت اندرکاران بخش خصوصی فــاوا ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات بهخصوص شورای اجرایی فناوری اطالعات
و اغلب کاربران شبکه ملی اطالعات یافت.
   کلیدواژههای طرح
اصطالح کلیدی این طرح «خدمات پايه كاربردی» اســت و
معنی خودمانی «خدمات پايه كاربردی» همانا اینترنت ملی
است که برای عموم کاربران درون کشــور ،ابزار و وسیلهای
یکسره کاربردی اســت .طرح مذکور ،اصطالح دهان پُرکن
«خدمات پايه كاربردی» را مدیون تعریف مصوب شــوراي
عالی فضاي مجازي در بند  4-4مصوبه جلســه  35شوراي
عالی فضاي مجازي با نام ســند تبیین الزامات شبکه ملی
اطالعات است .بر اساس آن مصوبه« ،خدمات پايه كاربردی»
به خدماتی اطالق میشــود که به بخش غیرقابل اجتناب از
فضاي مجازي و شــبکه ملی اطالعات تبدیل شده و داراي
جنبه راهبردي یا مخاطب داخلی باالیی ست و چون که این
تعریف بسیار شفاف (!) و گویا (!) است ،اهم مصادیق آن نیز ذکر
شده است ،مالحظه بفرماييد« :پیامرسان و شبکه اجتماعی»،
«زیستبوم جویشگر»« ،مدیریت هویت معتبر»« ،خدمات
نام و نشانگذاري»« ،خدمات پایه مکانی و نقشه» و «خدمات
میزبانی داده».
اصطالح کلیدی دیگری که در طرح آمده ،نوواژه جادویی دو
دهه اخیر در بخش فاوای کشور است« :تنظيمگري»! براساس
این طرح :کمیســیون عالی تنظیم مقررات به عنوان مرجع
تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي ،خدمات ارتباطاتی و
فناوري اطالعات شناخته شده ،از نمایندگان اشخاص حقوقی

زیر تشکیل میشود:
 مرکز ملی فضاي مجازي (رييس مرکــز به عنوان رييسکمیسیون) ،دادستانی کل کشور ،ستاد کل نیروهاي مسلح،
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،وزارت اطالعات ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ،وزارت امور اقتصادي
و دارایی ،سازمان پدافند غیرعامل ،ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،نیروي انتظامی ،سازمان صداوسیما ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،سه نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به
انتخاب شــورا ،یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانهاي ،یک
نماینده مجلس شوراي اسالمی عضو کمیسیون فرهنگی به
عنوان عضو ناظر ،و یک نماینده مجلس شوراي اسالمی عضو
کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر.
وظیفه این کمیسیون عالی (برای مثال) چیست؟  -بدیهی
است :تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاري و تعرفه
خدمات پایه کاربردي ،خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات!
دبیرخانه کمیسیون عالی کجا مستقر است؟ -باز هم بدیهی
است :در مرکز ملی فضاي مجازي! که این دبیرخانه البته داراي
ردیف اعتباري در بودجه ساالنه مرکز مذکور خواهد بود!
تعدادی کلیدواژه دیگر در متن طرح ،مربوط به «محل هزینه
کرد منابع صندوق» اســت که عبارتند از :توســعه خدمات
پایه کاربردي داخلی؛ فرهنگســازي و آموزش سواد کار در
فضاي مجازي به کاربران؛ نظــارت و گزارشدهی مردمی و
حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي؛ حمایت از توسعه ابزارهاي
سالمســازي و صیانت فرهنگی؛ فراهمسازي خدمات سالم

بهویژه براي کودکان و نوجوانان؛ حمایت از تولید و انتشــار
محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی -اسالمی؛ حمایت از
راهکارهاي پیشگیري از جرم در فضاي مجازي!
   مصادیق حمایت
به درستی که نام این طرح« ،حمایت از  »...است .در تبصره يك
ماده  13آمده است که «حمایتهاي موضوع این صندوق به
موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق
تهیه و به تصویب کمیسیون میرســد .چه شد؟ اساسنامه
صندوق به تصویب کدام مرجع میرسد؟ -بلی :به تصویب خود
کمیسیون! در تبصره  2همین ماده نیز آمده است :کمیسیون
موظف است ضمن انتشار عمومی دســتورالعمل حمایت،
گزارش حمایتهاي بهعمل آمــده از خدمات پایه کاربردي
داخلی را همراه با نام و نشان حمایتشوندگان و نوع و میزان
حمایت از آنها و دالیل آن را هر سه ماه یکبار به اطالع عموم و
کمیسیون فرهنگی مجلس شواري اسالمی برساند ،اما اینکه
کمیسیون فرهنگی مجلس شــواري اسالمی با این گزارش
چه میکند؟ ،معلوم نیست! جالب است که یکی از حمایتها،
شامل خود صندوق حمایت نیز میشود :ماده 14این طرح،
حکم میکند که در اجراي ماده واحده قانون «اجازه تعیین
و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست
و مخابرات» ،مصوب  ۱3۹۲ســازمان برنامه و بودجه مکلف
است با تصویب کمیسیون حداقل 20درصد وجوه حاصل از
درآمدهاي موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق حمایت
واریز كند .صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطالعات وجوه حاصله را
پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریح شده در این
قانون هزینه كند .بخشی از حمایتهای مالی نیز شامل حال
تولیدکنندگان محتواي داخلی و ارايهدهندگان خدمات پایه
کاربردي داخلی میشود :برای مثال در ماده 15میخوانیم
که کمیسیون موظف اســت ظرف ســه ماه دستورالعمل
اجرایی پرداخت حقالســهم تولیدکننده محتواي داخلی و
ارايهدهندگان خدمات پایه کاربــردي داخلی از محل وجوه
حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابالغ كند.
همچنین در ماده 16تصریح شده است که اگر خدمات پایه
کاربرديداخلیبهتشخیصکمیسیونبرمبنايفناوريبومی
ایجادشدهباشدودرآمدسالیانهآنهابرمبناياظهارنامهمالیاتی،
کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشد ،مشمول حمایتهاي
مندرج در قانون حمایت از شــرکتها و فعالیتهاي تجاري
دانشبنیان میشــود .ضمنا تعیین نوع دانشبنیان به عهده
کمیسیوناست.
ادامه در صفحه6

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

سال 1389مصوبهاي قانوني تکلیف
زبالههــای الکترونیکی را در کشــور
مشخصكردبااينوجوداینمسوولیت
همیشه پاسکاری شــده است .پس از
آن ،هجدهم اسفندماه  1394وزارت
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک
تفاهمنامه در خصوص اين زبالهها به امضا رساندند كه البته
همانطورکهقابلپیشبینیبوداينتفاهمنامهنيزتكليف
زبالههاي الكترونيكي در كشور را مشخص نکرد.

از  15اسفند  1384كه اولين تالشها براي ساخت
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون  9ماهواره
ساخته شده که علیرغم صرف هزینههای میلیون
دالری ،وضعیت هریک نامعلو متر از دیگری است.
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده،
طبق بررســیهای کارشناســانه در مورد ماهواره
مصباح به این نتیجه رســید هایم کــه هزینههای
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد كه
آ نرا به فضا بفرستيم.

پروژه  10برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد
کسبوکار دیجیتال در ســال  1395به تایید ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید .در اين مقطع حدود
 40میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار
شد با توســعه محتوا تاثیر قابلتوجهی بر حوزههای
علمی ،پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود.
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای
آن بهطور کلی از اولویتهای پروژه اقتصاد مقاومتی
خارج شده است.

چهارم اســفند  1396بود كه وزير
ارتباطات در توييتي وعده ايجاد ارز
ديجيتالی داخلي توسط پستبانك
را مطرح كــرد .جهرمي ،هشــتم
اردیبهشت ماه سال  1397اين بار
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز
دیجیتالی ایرانی خبر داد .با ايــن وجود تا اين لحظه
همچنان خبري از سرنوشــت ،کارکرد و خروجی ارز
ديجيتالی ملي نیست.

پنجم اســفند ماه  1396پنج الیحــه مرتبط با نظام
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارايه به
هیــات دولت رونمایی شــد .حمایــت از اطالعات و
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی ،مســوولیت
ارايهدهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات،
شناســههای الکترونیکی ،حکمرانــی الکترونیکی و
تراکنشهــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبديل
شوند كه البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

هجدهم بهمن ماه سال  1396وزیر
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتیویروس
پادویش در دستگاههای دولتی را به
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم
كرد .اگرچه از همــان زمان تاکنون
انتقاداتمتعددیبهمخاطراتاستفاده
انحصاریازتنهایکآنتیویروسمطرحشدلیکنهمچنان
گزارشیازمیزانپیشرفتواجرایایندستورحاکمیتیاز
سویدستگاههایدولتینیست.

دوم آبــان مــاه ســال  1396وزیر
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت
از کودکان در فضای مجازی در روز
 ۱۳آبان و همزمان با روز دانش آموز
خبر داد .با اين وجود تاكنون خبري
در خصوص رونمايي اين سند منتشر
نشده است .تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در
این فضا نیز در این سند پیشبینی شده بود که از میزان
پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

از دی ماه سال  1393با مصوبه شورایعالی اشتغال
برای توسعه اشــتغال مبنی بر «مزیتهای استانی»
با عنوان «توسعه کســبوکار و اشــتغال پایدار» یا
«تکاپو» در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان
طرح ميگفتنــد بهمن ماه  94در کارگروه شــورای
برنامهریزی استان تصویب و از سال  95وارد فاز اجرایی
شــد .با اين وجود تاكنون نتيجه مشخصي از ميزان
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد  130هزار شغل
در بخش  ICTنیست.

ريیس مجلس شــورای اسالمی در
 28اسفند ماه  ،1395قانون برنامه
ششم توسعه کل کشور را که توسط
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود،
بهمنظور اجرا به ريیسجمهور ابالغ
کرد .در قانون برنامه ششــم توسعه
کشور ،برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر
امنیت سایبری پیشبینی شده بود كه البته تا اين لحظه
هيچ آماري از پيشرفت آن منتشر نشده است.

در  21تير مــاه  1394محمود واعظــي وزير وقت
ارتباطات مصوبه مربوط به «نظام ملي آدرسگذاري
كشــور»( )GNAFرا براي اجرا به تمام دستگاههاي
اجرايي كشــور ابالغ كرد .در اين نظام امكان بررسي
و صحتسنجي آدرس به همراه موقعيت جغرافيايي
مقدور اســت و همين امر ميتواند باعــث باال رفتن
ضريب ايمني ســايتهاي دولتي شود كه پیشرفت
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت
پست بود ،مشخص نیست.

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

 23تيرماه 1397يكعضوكميسيون
مصاديق مجرمانه اعالم كرد كه وزارت
ارتباطات،وزارتاقتصاد،بانکمرکزی
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با
سایتهایقماروشرطبندیبهدولت
ارايهكردهاند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک در صورت
تصویبلوایحمذکور،تبديلبهقانونشوند.اینلوایحنیزدر
زمرهناتمامهایحوزهفاواقراردارند.

مطالعاتاولیهنیازسنجی،امکانسنجی
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال
 ۱۳۹۴توسطسازمانفضاییایرانآغاز
شدوچارچوبکلیآندررگوالتوريبه
تصویب رسید .سيزدهم تير ماه1397
اما مدیرکل سازمان فضایی ایرانپس از
گذشت سه سال اعالم كرد كه بررسی و صدور مجوز پروانه
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور،
دردستورکارکمیسیونتنظیممقرراتارتباطاتقراردارد.

حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع
مالیاتی به ماده 59قانون برنامه ســوم
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح
جامع مالیاتی بــاز میگردد .به همین
منظور در ســال  1383اعالم شد که
شرکت دیلویت کانادا برای برنامهریزی
وتدویننقشهراهاینطرحدعوتبههمکاریشدهودربرنامه
اجراییطرحجامعمالیاتی 37پروژهدرپنجمحورسازماندهی
شدهبودکهاینطرحهنوزبهسرانجامکاملنرسیدهاست.

پنجمخردادماهسال 1397مدیرعامل
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش
نالمللازطریقدوصفر،
نرخمکالماتبی 
درصورتآزادسازیارايهاینخدماتدر
کشورخبرداد.برايناساسبهجایآنکه
شركتزيرساختبهصورتمستقیمبا
نالمللقراردادببندد،قراراستاپراتورهایداخلی
اپراتورهایبی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شركت زيرساخت تنها بحث
تحویل ترافیک را عهدهدار باشد.

 28ارديبهشــت ماه ســال  1397معاون پیشگیری
سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره
به ضرورت ایمنسازی اماکن ناایمن پایتخت ،گفت:
از مســووالن ذیربط میخواهیم که فشار بیشتری
بیاورند تا ساختمان عالءالدین ایمنسازیاش نهایی
شود .باوجود آنكه پايتخت تجربه حادثه تلخ پالسكو
را پشت سرگذاشــته اما به نظر ميرســد هشدارها
درباره عالءالدين جدي گرفته نشده و این موضوع نیز
همچنان بالتکلیف بماند.
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در میزگرد آنالین با حضور مدیران فناوری و بانکی مطرح شد

اتمامعملیاتمهاجرتکربنکینگسپهوبانکهایادغامیتاپایانسال

پس از حدود یک دهه ،بانکداری متمرکز (کربنکینگ) بانک سپه سال
گذشــته در چنین روزهایی کلید خورد و بانکداری متمرکز به روش
قطعی یکباره (بیگبنگ) آغاز به کار کرد .در آن زمان تمامی سامانههای
بانک سپه متوقف شده و همه اطالعات مرتبط با مشتریان ،سپردهها،
کارت و گواهی سپرده یکباره به سامانههای جدید منتقل شد .بانکی
که در مرحله قبلی ،از سال 91تا 96منتظر پیادهسازی کربنکینگ خود
با شرکت خدمات انفورماتیک بود ،اکنون با شرکت داتین ،این مسیر را
شروع كرده و به سمت نهایی شدن حرکت میکند.
بر این اساس ،بیش از 24میلیون مشتری و حدود 4هزار شعبه در این
طرح ،تحت پوشش قرار خواهند گرفت .اینها آمار مشتریان و شعب
بانک ،پس از الحاق همه بانکهای نظامی به صورت قطعی است .طبق
اعالم هيات ريیسه بانک سپه ،تا پایان سال  ،1400سامانه کربنکینگ
در هر پنج بانک ادغامی در سپه که شامل بانکهای انصار ،مهر اقتصاد،
حکمت ،کوثر و قوامین میشود ،به سامانه جامع بانکی داتین مهاجرت
داده میشــوند .به منظور ارايه خدمات از ســوی این پنج موسسه با
هماهنگی سامانه جامع بانکی داتین ،تصمیم گرفته شد  20سرویس
اصلی مختص مشتریان شعب در بانکهای مختلف ،در قالب سامانه
واسط ادغام با عنوان سمتا توســط داتین تولید شود تا هر کدام از این
موسسهها از طریق سامانه ESBو با اتصال به Coreیا مرکز خود20،
خدمت اصلی شعبهمحور مشتریان را در اختیار آنها بگذارند .بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده ،تا پایان سال  ،1400تمام این پنج بانک به
سامانه داتین مهاجرت داده میشوند تا یکپارچگی کامل برای مشتریان
انجام شود .از اینرو ،در شصتمین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای
تخصصی بانکــداری و اقتصــاد دیجیتال که با موضــوع «مهاجرت
کربنکینگ ســپه؛ از آغاز تا انتها» با حضور سید مهدی حسینی عضو
هیات مدیره بانک سپه ،محمد نژادصداقت مدیرعامل شرکت داتین و
بهزاد صفری عضو هیات مدیره شرکت رایانه خدمات امید و مدیر پروژه
بانکداری متمرکز بانک سپه برگزار شد ،نقش و اهمیت این رویداد بزرگ
و انتقال تجربیات این مسیر که بیشــک راهی سخت را تا رسیدن به
نتیجه طی خواهد کرد ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .مشروح این
گفتوگو ،پیشروی شماست.
  جناب صفری ،با توجه به اینکه جنابعالی نقش مدیریت
پروژه کربنکینگ و مهاجرت را در بانک سپه برعهده داشتهاید،
بحث را با شما شروع میکنیم .فکر میکنم 20تیر سال گذشته،
روز پنجشنبه بود که سامانههای قدیمی بانک سپه به صورت
کاملخاموششدواینبانکبهکربنکینگجدیدخودمهاجرت
کرد .لطفا بفرمایید از آن زمان تا کنون چه اتفاقی افتاده است؟
و آیا کسبوکارهای سنتی و بعضا فرسوده 97ساله بانک سپه،
با این تکنولوژیهای جدید و بهروز که مهاجرت کردید ،تطبیق
پیدا کردهاند یا خیر و وضعیت موجود چیست؟
صفری :همانطور که اشاره کردید قریب به یک سال از زمانی که پروژه
به بهرهبرداری رسید ،میگذرد .تا فاز بهرهبرداری ،حدود  18ماه فرصت
داشتیم و حدود دو ماه زودتر توانستیم تکالیف را انجام دهیم و پروژه را
بهرهبرداری کنیم .در این ایام ،چندین هزار نف ر ساعت جلسات تحلیل
شکاف ،موضوعات مرتبط با مباحث فنی و پرفورمنس را طی کردیم که
منجر به برگزاری مانورهای متعدد شد20 .تیرماه سال گذشته ،زمانی
که قرار شد این کار بزرگ را در صنعت بانکی و بانک سپه انجام دهیم،
بارها این فرایندها را تمرین کرده بودیــم که بتوانیم از پس آن برآییم
که همینطور شد .درباره عبارت کســبوکارهای 97ساله که اشاره
شد ،باید عرض کنم کسبوکارها و دیتا چندان 97ساله نبودند .بانک
سپه ،طی ادوار مختلف در چرخه عمرش بهروز شده بود اما ساختارها و
فرایندهای بزرگ و قدیمی در یک بانک قدیمی قرار داشتند که کار را
سخت میکرد .طی یک سال گذشته تا کنون ،اقداماتی که انجام دادیم،
بخش عمدهای از تکالیف قبلی ما درباره پاکسازی دادهها بود .طی این
یک سال ،موضوعات مربوط به مباحث فنی و پرفورمنس که قبال تست
کرده بودیم ،تثبیت کردیم و به ثبات قابل قبولی رسیدیم .در حوزه انتقال
دانش ،گامهای بزرگی برداشتیم و بخش عمدهای از دانش راهبری و
عملیات و پشتیبانی منتقل شده است .همچنین طی یک سال گذشته،
موفق شدیم تایمتومارکت درخواســتهای جدید از طرف نهادهای
باالدستی ،حاکمیتی و الزامات کسبوکاری بانک را به شدت کاهش
دهیم .شاید شانس ما هم این بود که با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد و
شرایط عمومی کشور رخ داد مانند ارايه تسهیالت کرونا ،الزامات بانک
مرکزی مانند پیادهسازی طرح پیچک ،هریم ،2صیاد ،2کنترل کدهای
سیاح و شهاب در تراکنشهای شبکه بانکی وغيره توانستیم همگی را
در فرصت تعیینشده از طرف نهادهای ناظر و بانک ،به بانک سپه ارايه
دهیم .بهطور خالصه در این یک ســال ،خود را تثبیت کردیم تا برای
بخش دوم این اَبَرپروژه که موضوع ادغام است ،آماده شویم و به ثبات قابل
قبولی در بانک سپه برسیم .همچنین شعب و کاربران نیز توانستهاند
خودشان را از منظر تجربه کاربر با این سیستم وفق دهند و مشکالتمان
در حوزه تجربه کاربری ،کمتر و کمتر شده و امیدواریم به حداقل برسد.
ضمنا نام سامانه ،سامانه جامع بانکی امید است .از آنجا که این سامانه،

سیدمهدی حسینی

بومیسازیشده برای بانک بزرگ سپه است و تاکنون هیچجای دیگری
در این ابعاد و سطوح ،پیاده نشده ،نام آن ،ســامانه جامع بانکی امید
نامگذاری شده است.
  آقای نژادصداقت! داتین با توجه به سابقه حضور در این
عرصه ،تاکنون در این مقیاس برای ارايه سامانه جامع به بانکها
ورودنکردهاست.لطفاازدیدگاهخودتانباتوجهبهتجربیاتتان
در این مدت ،درباره ویژگیهای منحصربهفرد این پروژه توضیح
بفرمایید .با توجه به اینکه تعدادی درخواست از بانک مرکزی،
برای تغییر در سامانهها مطرح میشد ،برنامهریزی شما چطور
انجام شد؟ چرا تصمیم گرفتید حداقل در پروژه بانک سپه به
بیگبنگ برسید؟ آیا به ریســکهای این کار ،واقف بودید و
نگران این موضوع نبودید که دچار مساله جدی شوید؟
نژادصداقت :صنعت بانکی و تامینکننــدگان آن ،تعداد محدودی
شرکت فعال هستند .داتین هم از شرکتهای فعال است که قبل از آن،
با پروژههای کوچک و بانکهای زیر هزار شعبه کار کرده و سرویس داده
بود .داتین به خاطر سابقه کوتاهتر ،از تکنولوژی روز هم استفاده میکرد
یا حداقل از سایر پروایدرها بهروزتر محسوب میشد و االن هم همین
شرایط را دارد .با این حال ،پروژه سپه برای داتین ،پروژه متفاوتی بود،
ضمن اینکه در مناقصه ،اسناد الزم را ارايه داده و امتیازات الزم را اخذ
کرده بود .همچنین ضروری بود اسکیلآپ در داتین رخ دهد تا چنین
پروژهای انجام شود .این پروژه از ابعاد مختلف ،پروژه منحصربهفردی
برای داتین بود .اول اینکه سامانهای را برای یک بانک باالی هزار شعبه
با تراکنشهای باال ،بیش از آنچه تجربه داتین بوده ،باید پیش میبرد.
دوم اینکه بانک سپه ،شرایطی داشت که با بعضی بانکهای سطح کشور
متفاوت است .یکی از مواردی که روی آن کار کردیم تا حل شود ،نحوه
پرداخت سود سپردهها در بانک سپه بود .سود سپرده در این بانک ،اول
هر ماه پرداخت میشد .سود تمام سپردهها یعنی20میلیون سپرده ،باید
شب اول هر ماه ،محاسبه و پرداخت میشد .این اعداد و ارقام و مقیاسها
با آنچه قبال داتین با آن کار کرده بود ،تطابق نداشت .سوم اینکه داتین
تجربه کار با سازمانهای بزرگ را نداشت .ساختارهای بسیار مستحکم
ِ
وظایف بسیار مشخص در آنجا وجود داشت و در
در بانک سپه و تفکیک
برخی موارد ،در این فرایند ،الزم بود خودمان را بهروز کنیم و چیزهایی را
یاد بگیریم و تجربه کنیم .میانگین سنی همکاران داتین32،سال است.
این امر با ابعاد بانک سپه ،سابقه مدیران و کارشناسان آن اصال تطابق
ندارد .در بانک سپه ،شاید میانگین سابقه کار افراد32 ،سال باشد .ما به
عنوان یک شرکت جوان میخواستیم با یک بانک بزرگ ،ساختارمند و
کامال خوشنام با سابقه 97ساله کاری را انجام دهیم .این موارد از اواخر
سال  97که قرارداد منعقد شــد تا امروز ،برای ما ویژگیهای خاصی
ایجاد کرد و اسکیلآپی که باید رخ میداد تا داتین به عنوان یک شرکت
کوچک با یک بانک بزرگ کار کند ،قابل توجه بود .نکته کلیدی در فرایند
این پروژه این بود که داتین و بانک ســپه تصمیم داشتند از بسترهای
نرمال سختافزاری که قبال در کشور تجربه شــده بود ،عبور کنند و
به جای اســتفاده از مینفریمها ،تالش کردند با استفاده از سرورهای
کوچک و با مدل مقیاسپذیر پیش بروند .این موضوع نیز تجربه جدید و
منحصربهفردی در این پروژه بود .بانکهای دیگر روی بسترهای دیگری
کار میکردند و تجربه اینکه ما روی بسترهای سرورهای سری اچپی یا
دیتابیس اوراکل کار کنیم ،وجود نداشت .خوشحالیم االن در مقطعی
هستیم که ضمن شکستن سد نرمافزار برای بانکهای باالی هزار شعبه،
سد استفاده از سختافزارها را هم با کمک بانک سپه در کشور شکستیم.
  در زمینه استفاده از ســختافزارهای جدید مانند ،HP
هزینه فاید ه منطقیتر شد؟
نژادصداقت :در بحث ســختافزار چنــد نکته وجــود دارد .یکی
متخصصان و افرادی هستند که به آنها دسترسی وجود دارد تا با آنها
کار کنیم .در سری سختافزار  HPو مدلی که ما پیش رفتیم ،دست
بازتر است .در حوزه تامینکنندگان ،تقریبا میتوان گفت انحصار به هیچ
عنوان وجود ندارد و میتوان سختافزارها را از سورسها و فروشندگان
مختلف راحتتر تهیه کرد .از همه مهمتر قابلیت مقیاس اســت .اگر

محمد نژادصداقت

بهزاد صفری

امروز درباره بانک سپه با 4هزار شعبه صحبت میکنیم و قرار است از
 1367شعبه به 4هزار شعبه آپگرید کنیم ،نیاز به سختافزار و اضافه
کردن یکسری سرورهای  HPاست .هرچند در این مدت ،به لحاظ
پرفورمنس ،بهبودهایی دادیم که آپگرید آن بسیار ناچیز است و شاید
بتوان از آن اغماض کرد .میتوان گفت برای بانک سپه با4هزار شعبه نیز
سختافزار جدیدی را تامین نخواهیم کرد یا ناچیز خواهد بود .خواهشم
این است بزرگان صنعت بانکی روی قابلیت مقیاسپذیری تمرکز داشته
باشند .زمانی که قرار است محصول یا نرمافزار جدیدی اضافه شود یا
مثال شب عید است و تراکنشها افزایش مییابد و مواردی مانند این
نیازمندیها ،داشتن سختافزارهای کوچک به تعداد زیاد ،بسیار بهتر
از یک سختافزار بزرگ با تعداد کم اســت .این امر ،سدی است که به
خوبی از آن عبور کردیم .نکته مهم و منحصربهفرد دیگر در این پروژه
این بود که به هرحال بانک سپه ،تجربه ناموفقی در حوزه انتقال نرمافزار
داشت و این امر ،موجب شد احتیاطها بیشتر شود .بانک سپه ،بانکی بود
ش میبرد ولی در این
که محصوالتش را با برنامهنویسان داخل بانک پی 
پروژه ،افراد جدیدی در شرکت داتین ،ادعا میکردند که ما میتوانیم
در کنار متخصصان بانک ،نرمافزارهایی را ارايه بدهیم که این نرمافزارها
میتواند در بانک جایگزین شود .این موضوع ،شرایط خاصی را برای ما
ایجاد کرده بود و در این بازه زمانی الزم بود از این شــرایط عبور کنیم.
برای نحوه مهاجرت مدل بانک ســپه ،مدلهای مختلفی را پیشنهاد
دادیم از جمله مدلهای تدریجی ،شعبهای و بیگبنگ .اگر از منظر یک
شرکت بیرونی عرض کنم ،علت اصلی انتخاب مدل بیگبنگ این بود
که بانک سپه با بیش از 80سامانه در حال فعالیت بود .زمانی که مدل
تدریجی انتخاب میشود باید یکپارچگی زیادی بین سامانههای موجود
با سامان ه جدید لحاظ شود .اگر مدل محصولمحور را درنظر بگیرید که
سپردههای کوتاهمدت مهاجرت داده میشود ،الزم است با سامانههای
مشتریان،حسابداریوغيرهیکپارچگیداشتهباشید.اگرمدلشعبهایرا
انتخاب کنید و بخواهید یک استان یا حوزه فعالیتی را منتقل کنید ،مدل
یکپارچگیها متفاوت میشود و باید با سامانههای متعدد ،یکپارچگی
ایجاد کرد .این یکپارچگیها میتواند منشا بروز مغایرتها شود و داده
متمرکزی وجود نداشته باشد .از بعد فنی ،انتخاب مدل بیگبنگ شاید
یک الزام بود ،چون نمیتوانستیم یکپارچگی این همه سامان ه را با یک
سامانه جدید انجام دهیم و کاری کنیم کل بستر بتواند کار کند کمااینکه
در تجربه قبلی هم این مساله ،جلو رفته بود و مغایرتهای بسیار زیادی
باقی مانده و حلنشده بود و تجربه ناموفق قبلی نیز وجود داشت .وقتی
این مدل را انتخاب کردیم ،سعی کردیم ریسکهای آن را کاهش دهیم.
ریسکهای این مدل ،بسیار زیاد است و اصال ساده نیست .این اقدامات،
کمک کرد مدل بیگبنگ به شکل مناسبی اجرایی شود .ما چند دسته
اقدام انجام دادیم :یکی اینکه آزمونهایی کــه باید در حوزه کارایی یا
پرفورمنس انجام میدادیم .در این زمینه ،دو شرکت ،تست پرفورمنس
روی محصول انجام دادند .یک شرکت اروپایی که قبلتر کار کرده بود و
با شرکتهای معتبر بینالمللی دیگری ،تست پرفورمنس آنها را انجام
داده بود .این شرکت ،محصول را از نظر کربنکینگ بهطور خاص ،تعداد
اسنادی که صادر میشود ،فشــار کار ،تست استرس ،تست استقامت
وغيره گواهینامههایی را صادر کرد و اطمینان اولیه را داد .دانشــگاه
تهران هم آزمایشــگاهی دارد که در آنجا تستهای پرفورمنس انجام
میدادند و در زمینه ســويیچ ،کارت و کربنکینگ ،بهطو ر کامل تست
کردند و اطمینان دادند ســامانه میتواند این مقدار لود را تحمل کند.
در حوزه کارکردی ،آزمونهای متعددی برگزار شــد .ما ســه مرحله
تست کارکردی داشتیم .بر اساس قرارداد ،گام اول ،تحلیل شکاف ،گام
دوم ،بومیسازیها و یکپارچگیها و گام سوم آزمونها بود .بعد از انجام
بومیسازی ،سه مرحله تست آلفا ،بتا و گاما انجام شد .با ادبیات عامتر باید
عرض کنم در داتین سامانه را دمو دادیم و بعد از اینکه بومیسازیهای
آن تمام شد ،کارشناسان بانک ،بومیسازیهایی را که به ما گفتند در
محیط داتین مشاهده کردند .بعد از اینکه نکاتشان را مطرح کردند،
سامانه روی یک محیط برای تست ( )UATفراهم شد که در آن محیط
توسط کارشناسان بانک صورت گرفت و مهر تایید گرفتیم .نهایتا قبل

از بهرهبرداری ،سامانه در یک شعبه نمونه تست شد .آنجا بحث این بود
که مشتریان جدید ،سپرده جدید افتتاح کنند اما بانک ،شعبه نمونهای
را درنظر گرفت و سامانه را در آن شعبه راهاندازی و همهچیز را در محیط
الیو ،چک و بررسی کردند که آیا آن کارکردی که مدنظر بانک است ،اجرا
میشود یا خیر .بنابراین آزمونها در این مسیر کارکردی هم جلو رفت.
  گویا آزمونی هم توسط شرکت هندی انجام شد برای اینکه
تستانجامدهید.شنیدهامکاراینشرکت،ارزیابیتستنبوده
اما ارزیابی انجام شد و بانک هم پذیرفت در صورتی که اصال
منطقی نبود این شرکت وارد این حوزه شود .اگر ممکن است نام
این شرکت و حوزه فعالیت آن را هم بفرمایید.
نژادصداقت :اجازه بدهید اسم شرکت را عرض نکنم .چون حضور ذهن
ندارم که اینها جزو اطالعات محرمانه پروژه است یا خیر اما بهطور شفاف
باید بگویم اینطور نبود .شرکت اروپایی که با آن تست را انجام دادیم ،دو
مرحله تست انجام داد .نمایندهای در هند داشت که گام اول تست را با
نماینده آن شرکت در هند انجام دادیم و گام دوم که گام نهایی تست بود،
توسط شرکت اروپایی انجام شد .این هم از نکاتی بود که شرکت اروپایی
تمایل داشت اول نمایندهاش تست را انجام دهد و اگر از این تست ،عبور
کردیم ،با شرکت اروپایی ،کار انجام شود اما طرف قرارداد اصال شرکت
هندی نبود .این شرکت ،موجودیت خاصی در این ماجرا نداشت و تمام
تعهدات با شرکت اروپایی بود و تست هم نهایتا طی دو مرحله با شرکت
اروپایی انجام شد.
  پس این شایعاتی که مطرح میشود به این خاطر است که
شما عمال تحریم را دور زدید.
نژادصداقت:خیر تحریم را دور نزدیم! بلکه آن شرکت اروپایی ،سیاستی
داشت که تست باید در دو مرحله انجام میشد .دفعه اول با نمایندهاش در
هند بود و دفعه دوم خودش انجام داد؛ یعنی با شرکت هندی بدهبستان
و قراردادی نداشتیم .حوز ه دیگری که برای ما در این فرایند مهاجرت
مهم بود ،مهاجرت داده بود .اینکه خود بانک سپه ،دادهها را از سامانههای
متعدد جمعآوری کرده و این دادهها به شکل درستی در سامانه داتین
وارد شود و سپس با کارکردهایی که در سامانه داتین پیادهسازی شده،
کار کند .این کار هم ســنگین بود .بیش از 80سامانه وجود داشت که
دیتاهاي متفاوت در جاهای مختلف بود مانند دیتای مشتریان که بعضا
در چندین سامانه وجود داشــت یا در حوزه چک ،سه سامانه مختلف
دیتا شامل جاری طالیی ،چکهای سنتی و سامانه دیگری که حتی
شعبهمحور بود ،وجود داشت .در این شرایط ،باید تمام دیتاها تجمیع و
یکجا در یک قالب مشخص ،آورده و به داتین داده میشد تا آنها را وارد
کند .این حوزه ،بسیار زمانبر بود و برای آن نیز چند مرحله تست و آزمون
انجام شد .ما یک دوره ،داده نمونه گرفتیم؛ دادههایی که مخفی شده
بود اما با آن میتوانستیم دولوپها را انجام دهیم و بر این اساس ،دموی
مهاجرت داد ه را در محل داتین به بانــک ارايه دادیم .دو مرحله ،مانور
مهاجرت داده انجام شد؛ یعنی اینکه بتوانیم کل داده را در یک مرحله
بگیریم و آن کل داده را به سامانههای داتین منتقل کنیم .مرحله دیگر
بحث زمانبندیها بود .مثال پلن این بود که روز پنجشنبه ساعت12ظهر،
سامانههای بانک را قطع کنیم ،دادهها از سامانههای بانک استخراج شود و
به سامانه داتین تحویل شود .همه اینها زمانبندی داشت و ما یک مانور
انجام دادیم .بهطو ر مثال اطالعات مشتریان50 ،دقیقه طول میکشد،
اطالعات سپردهها ،دو ساعت طول میکشد یا نظایر آن .همه اینها در
بسترهای زمانبندی وجود داشت و ثبت شده بود .همچنین نقاطی که
طوالنی یا کوتاه شده و نیاز بود بهبود داده شود ،مشخص میشد .این
مانورها به ما کمک میکرد ببینیم در هر ساعتی قرار است چه اتفاقی رخ
دهد .دوست دارم روی این مانورها تاکید کنم چون کار ،خیلی سنگین
بود و برای آینده ،آموزنده و قابل استفاده است .درنظر بگیرید بر اساس
فرایندی که ترسیم شده بود بعضی دیتاها چون باید توسط پیمانکاران
متعدد استخراج میشد ،در قالب ســیدی ،دیویدی ،هارد یاغيره
توسط ماشین پولرسان به محل دیتاسنتر منتقل میشد .البته منظورم
از دیتاسنتر قبلی بانک به دیتاسنتر جدید است .اینکه ماشین پولرسان
چه ساعتی کار را تحویل میگیرد و چه ساعتی کار را تحویل میدهد،
مهم بود .تمام این مانورها انجام شد تا بدانیم در هر ساعتی چه اتفاقی باید
بیفتد و آن مسیری که باید در روز مهاجرت طی شود ،حداقل قبل از آن،
یک بار تست صورت گیرد .البته فقط این یک مانور نبود و چندین مرحله
مانور داشــتیم .اولین مانور این بود که از هر شعبه یک کاربر به سامانه
وصل شود و ســناریو را اجرا کند .مرحله دیگری داشتیم که سه کاربر
وصل شوند و مانوری داشتیم که کل بانک بیاید اما این مرحله ،شکست
خورد و به اهدافمان نرسیدیم .سامانه ،نکات پرفورمنسی داشت و مجبور
شدیم دوباره مانور را تکرار کنیم .وقتی مانور نهایی و تمام کنت رلها انجام
شد ،بانک به این اطمینان رسید سامانه میتواند به مرحله بهرهبرداری
برسد .دو نکته آخر هم درباره اقداماتی که موجب شد ریسک بیگبنگ
را کمتر کنیم ،عرض کنم .یکی اینکه در حوزه خودپردازها و کیوسکی،
در مواردی که میتوانستیم ،کار را زودتر شــروع کردیم .مثال انتقال
خودپردازها به کیوسکها قبلتر انجام شده و سوييچ داتین به عنوان
یک پذیرنده در بانک ،به بهرهبرداری رســیده بود و خودپردازها به آن

بانكداريالكترونيكي

 شنبه  2مرداد 24 Jylu. 2021 1400

www.ICTNEWS.ir

متصل شده بودند و کار پذیرندگی بانک را انجام میدادند .با این حال ،باز
هم حجم کار زیادی برای شب مهاجرت باقی ماند و طبق پلن جلو رفتیم.
همچنین برای ریسکهای بعد از بهرهبرداری نیز بهخصوص در حوزه
آموزش فکر شده بود تا همکاران بانک بتوانند با سامانه جدید کار كرده
و سرویسدهی كنند .یکی از اتفاقاتی که در این پروژه به صورت یکتا و
یونیک در صنعت بانکی کشور رخ داد ،این بود که برخی همکاران بانک
پاسارگاد به مدت سه هفته در محل شعب بانک سپه حضور داشتند تا
یادگیری حین کار بین همکاران بانک سپه رخ دهد .این تعامل بین بانک
سپه و بانک پاسارگاد انجام شد و 300نفر از همکاران بانک پاسارگاد در
شعب شاخص بانک سپه مستقر شدند وعمال آموزش ضمن کار رخ داد،
هرچند آموزشها قبال انجام شده بود و11هزار نفر پرسنل بانک ،آموزش
دیده و در مانورها ،ســناریوها را دیده بودند و حداقل چندبار اقدامات
انجامشده در شعبه را تست کرده بودند .با این حال ،درایت بانک سپه و
تعامل با بانک پاسارگاد ،به اجرای بعد از پروژه نیز کمک کرد.
  پارســال زمان مهاجرت کربنکینگ ،یــک میزگرد در
این زمینه برگزار کردیم که قرار بود ایــن فرایند مهاجرت
مستندسازی شود و به عنوان یک تجربه خوب در اختیار نظام
بانکی قرار گیرد .امیدوارم این اتفاق افتاده باشد .با توجه به
اظهارات آقای نژادصداقت ما هنوز بانکهای بزرگی را داریم که
نیازمند مهاجرت هستند اما ترس دارند که این مهاجرت به چه
شکل اتفاق بیفتد .آقای دکتر حسینی! امسال طبق دستوری
که هیات رييسه بانک سپه داده ،بقیه بانکهای ادغامی هم
باید به سامانه جدید کربنکینگ مهاجرت کنند .تا االن یک
سال از مهاجرت  coreبانک سپه سپری شده و نقاط قوت و
چالشهای آن را ارزیابی کردهاید .بزرگترین چالش و نقاط
برجستهای که این مهاجرت میتواند برای بانکهای ادغامی
داشته باشد ،چیست؟ این اتفاق ،چگونه میتواند با کمترین
دردسر و مشکل ،پیشبرود؟
حسینی :با توجه به اینکه درباره مهاجرت بانکهای ادغامی ،سوالی را
مطرح کردید ،مقدمهای درباره طرح ملی ادغام عرض کنم .طرح ملی
ادغام بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه ،بر اساس رویکردهای سطح
کالن کشور بهویژه دستور مقام معظم رهبری درباره خروج نیروهای
بانکی از فعالیتهای بانکی و نیز مدل بانک مرکزی با رویکرد تحول در
نظام بانکی و بهبود ترازنامهای برخی بانکها با الحاق آنها به یک بانک
بزرگ ،صورت پذیرفت .شاید جالب باشد که این ادغام بعد از تجربهای

که در آمریکا انجام شد ،بزرگترین ادغام نظام بانکی در دنیا محسوب
میشود .این بزرگترین ادغام هم از منظر تعداد بانکهایی است که به
یک بانک منتقل شدند و هم از منظر حجم داراییهای و بدهیهایی
است که ارزشگذاری و به بانک دیگر منتقل شد و دومین تجربه ادغام
در نظام بانکی دنیا تلقی میشود .بانک سپه بعد از این ادغام که طی دو
سال گذشته ،ظرفیت مدیریتی و کارشناسی بسیار ویژهای از مجموعه
بانک سپه و بانکهای ادغامی به خود اختصاص داد ،به بزرگترین بانک
نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است .در شرایط کنونی ،سهم
بازار بانک سپه به حدود یک پنجم نظام بانکی رســیده و با دارا بودن
4هزار شعبه و بیش از 45هزار نفر نیروی انسانی ،بزرگترین مجموعه
بانکی کشور را در بانک سپه شاهد هستیم .این اقدام یک ماراتن بسیار
بزرگ تلقی میشــود و باید از همراهی بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و
ستاد کل نیروهای مسلح تشــکر کنیم .همزمان با اینکه اجرای طرح
ادغام را طی دو سال گذشته پیش میبردیم ،هیات مدیره بانک سپه
این ریســک را پذیرفت و با توجه به اینکه برای مدیریت این ریسک،
تدابیری اندیشیده بودیم ،همزمان با ادغام ،مهاجرت کربنکینگ را هم
که بزرگترین مهاجرت سیستمی کشور بود و دوستان ابعادی از آن را
تصویر کردند ،انجام دادیم .اکنون درباره سامانهای صحبت میکنیم که
اطالعات 35میلیون مشــتری42 ،میلیون سپرده49 ،میلیون کارت
و بیش از 3میلیون تسهیالت جدید روی این سامانه ،بارگذاری شده
و در حال ارايه عملیات اســت .حتما تایید میفرمایید سامانهای که
بیش از 40میلیون ســند آرتیک صادر میکند و در بخش سوييچ و
کارت نیز روزانه بیش از 12میلیــون تراکنش انجام میدهد ،به لحاظ
سایز و ابعاد ،کار بزرگی برای طراحی ،استقرار ،مهاجرت و بهرهبرداری
از آن صورت گرفته است .خوشبختانه بانک سپه ،بستری را فراهم کرد
که متخصصان حوزه  ITو بانکی با هم بتواننــد تجربه جدیدي را در
بهکارگیری تکنولوژیهای نو و زیرساختهای فنی متناسبسازیشده
برای استقرار یک سامانه کربنکینگ در سطح بزرگ رقم بزنند .در این
مســیر ،همکاران بخشهای فنی مختلف در مجموعه  ITبانک سپه،
شــرکت رایانه خدمات امید به عنوان مجری اختصاصی و مجموعه
شرکت داتین به عنوان تامینکننده سامانه فعالیت کردند .در این زمینه
به تستهای پرفورمنس هم اشاره شد .فقط این نکته را اضافه کنم که
طرف قرارداد برای تستهای پرفورمنس یک شرکت اروپایی بود و با
توجه به اینکه الزم بود سختافزاری که برای انجام تستهای پرفورمنس
مدنظر قرار گرفته ،در جایی تعبیه شده باشد ،مجموعهای در شرکت

هندوستانی ،این زیرساخت فنی را در اختیار داشت و با دسترسیهای
ریموتی که مجموع ه شــرکتهای اروپایی به آن زیرساخت داشتند،
عمال توانستند در مرحله اول تســتهای پرفورمنس را انجام دهند و
در مرحله دوم نیز نتایج نهایی تستها را ارايه کنند .زیرساخت ما امروز
سه ویژگی خاص دارد؛ اول اینکه زیرساخت نرمافزاری و سختافزاری
متناسبسازیشده با یک بانک بزرگ است .دوم اینکه مدل کسبوکاری
بعد از تحلیل شکاف بومیسازیشده ،در تناسب با مدل کسبوکاری
بانک ســپه به عنوان یک بانک تجاری دولتی است .سوم دربرداشتن
کاملترین و جدیدترین ضوابط و مقررات ابالغی از جانب بانک مرکزی
به عنوان نهاد رگوالتور است .به نظر میرسد هم ابعاد ،هم کارکردها و هم
اتفاقاتی که برای بهینهسازی فرایندها انجام شده ،در نوع خود بینظیر
است و همانطور که اشاره کردید همکاران بنده نسبت به مستندسازی
و ثبت تجربیاتشــان اقدام کردند که امیدواریم در زمان مناسب ،به
صورت مدون و یکپارچه تجمیع شود .درخصوص مهاجرت بانکهای
ادغامی در این مرحله عرض کنم به هرحال طرح ادغام دو گام اساسی
داشت؛ گام نخســت ،انتقال بود که در سال گذشته صورت گرفت و با
ارزشگذاری داراییها و بدهیهای این بانکها و با برگزاری مجامع ادغام
و انجام مراتب حقوقی و پرداخت ارزش ویژه سهامداران صورت گرفت.
در آن گام ،کربنکینگهای این بانکها را حفظ کردیم و با سامانه واسط
که  ESBنام گرفت ،سعی کردیم خدمات را یکپارچه کنیم؛ بهگونهای
که وقتی مشتری به هرکدام از شعب بانک سپه مراجعه میکند ،چه
شعبی که قبل از این ،بانک سپهی بودند و چه شعبی که متعلق به پنج
واحد ادغامشده بود ،با درج کدملی روی سامانه ،ESBاین امکان فراهم
میشد که تمامی حسابها را در این شش بانک مالحظه کند و بتواند
عملیات دریافت و پرداخت ،انتقال وجه و عملیات ساتنا و پایا را بدون
اینکه هزینه جدید پرداخت كند ،انجام دهد .تعداد 17خدمت به عنوان
خدمات یکپارچه مدنظر قرار گرفت و با توجه به اینکه این 17خدمت،
امکان ارايه خدمات پرکاربرد را فراهم میکرد ،دغدغهای از بابت اینکه
گام اول را انجام دهیم ،نداشتیم .در گام دوم که یکپارچگی است و االن
آن را تجربه میکنیم ،پنج پروژه در حوزه فنــاوری اطالعات برای آن
تعریف شده و مطالعات عمیقی روی آن صورت گرفت .پروژه نخست که
شاید از منظر فعاالن حوزه  ITجالب باشد ،بسط استقرار سامانه جامع
بانکی امید در قالب کالینتها در تمامی شعب واحدهای ادغامی بود .ما
با توجه به اینکه اقدامی برای ایجاد شبکه اختصاصی در کل4هزار شعبه
بانک انجام دادیم ،این امکان را فراهم کردیم کالینت سامانه کربنکینگ
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سپه که در سال گذشته استقرار پیدا کرده بود ،این بار امکان بهرهبرداری
از آن در تمام واحدهای ادغامی فراهم شود .برای این منظور ،طبق پلن،
سامانه کر امید ،در گام اول در مجموعه کوثر و مهر اقتصاد ،در گام دوم
در مجموعه قوامین و حکمت و در گام سوم در مجموعه انصار و ثامن ،تا
پایان سال جاری ،امکان بهرهبرداری خواهد داشت .با این اتفاق ،شرایط
بهگونهای فراهم میشود که مشتریان عالوه بر خدماتی که در بستر کر
این بانکها دریافت میکنند ،تمامی خدمات را در بستر کر سپه نیز به
صورت همسان دریافت کنند .ما عالوه بر 1400شعبه سپه ،طی دو ماه
اخیر ،یعنی از ابتدای خرداد تا امروز830 ،شعبه مجموعه مهر اقتصاد و
کوثر را به این سامانه متصل کردیم و کالینت کربنکینگ سپه در این
مجموعهها نیز قابل بهرهبرداری شده و بهرهبرداری از کر سپه به عنوان
پروژه نخست که استقرار کالینت بوده ،در مجموعه قوامین و حکمت،
طی دو ماه آینده و در مجموعه انصار و ثامن ،طی چهار ماه آینده ،انجام
خواهد شد .همزمان با آن ،پروژه مهاجرت ATMهای بانکهای ادغامی
به سوييچ بانکی امید را خواهیم داشت؛ بهگونهای که این بار تمامی این
بانکها در حوزه شبکه شتاب از طریق سوييچ امید که در سال گذشته،
بهرهبرداری شــد ،فعالیت خود را در حوزه کارت انجــام خواهند داد.
این فعالیت که با مهاجرت مرحلهای ATMها شروع میشود ،بدون
تعویض کارتها و تغییر رمزها در حال انجام است و به ترتیب و توالی
ذکرشده ،مهاجرت ATMهای بانکها صورت میگیرد .همزمان با
بهرهبرداری از کالینت امید در این بانکها ،سه پروژه نیز تعریف شده
است .پروژه نخست که مردادماه بهرهبرداری میکنیم ،مهاجرت دادههای
مجموعههای کوثر و مهر اقتصاد است و در مهرماه ،مهاجرت دادههای
قوامین و حکمت را به عنوان پروژه چهارم داریم و در دیماه ،مهاجرت
دادههای انصار و ثامن را خواهیم داشت.
بااینکیفیت،اینباریکسامانهکربنکینگجامعویکپارچهدرمجموعه
شش بانکی ادغامی شامل بانک سپه و پنج بانک دیگر را بهرهبرداری
خواهیم کرد که در نوع خود ،سامانه ویژه و بینظیری را با این کیفیت رقم
خواهد زد .ابتدا مهاجرت دادههای منابع و سوييچ کارت انجام میشود
و مهاجرت دادههای تسهیالت ،بر اساس کیفیت این پروندهها و میرا
بودن بر اســاس دوره زمانی ،گام به گام صورت میگیرد .درخصوص
تسهیالت ،تمامی پرون دههای جدید اعتباری بر بستر سامانه جدید ارايه
خواهد شد.

ادامه این ميزگرد را در ســایت هفتهنامه عصر
ارتباط به نشانی   asreertebat.comبخوانید.
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شرکت هایو ،استراتژی استخراج بیتکوین را از شرق به غرب منتقل خواهد کرد

خبر

دور دنیا برای فرار از سرکوب

صندوق ثروت روسیه ،ذخایر دالریاش را به صفر
رساند

سرانجام ،حذف دالر

وزارت دارایی روسیه اعالم کرد كه روسیه ضمن افزایش سهم یورو ،يوآن
چین و طال ،پول ایاالت متحده را از صنــدوق ملی ثروت خود حذف کرده
است .سهم دالر آمریکا در این صندوق از ۳۵درصد به صفر کاهش یافت ،در
حالی که سهم پوند انگلیس به ۵درصد کاهش یافت .سهامهای یورو و يوآن
چین به ترتیب به ۳۹.۷درصد و ۳۰.۴درصد افزایش یافت .در بیانیه رسمی
وزارت دارایی آمده که ســهم ین ژاپن ۴.۷درصد و سهم طالی غیرنقدی
۲۰.۲درصد اســت .این وزارتخانه اظهار داشــت که يوآن و یورو به عنوان
جایگزین دالر با ارزهای شرکای اقتصادی برجسته روسیه دیده میشوند،
در حالی که طال به عنوان دارایی با قابلیت محافظت از سرمایهگذاریهای
صندوق ثروت ملی در برابر تورم تلقی میشود .اقدام وزارت دارایی شبیه اقدام
بانک مرکزی روسیه به منظور کاهش دارایی به صورت ارز ایاالت متحده
است .در ماه آوریل ،الکساندر پانکین ،معاون وزیر امور خارجه به خبرنگاران
گفت که تنشهای سیاسی بین واشــنگتن و سایر کشورها باعث کاهش
اطمینان به دالر در سطح جهان است .او گفت که تحریمهای ایاالت متحده و
سیاست اقتصادی غیرقابل پیشبینیاش قابلیت اطمینان و راحتی استفاده
از پول آمریکایی به عنوان ارز اول در معامالت را زیر سوال میبرد .در نتیجه،
در حالی که استفاده از ارزهای دیگر در تجارت بهطور فزایندهای در دستور کار
بینالمللی قرار گرفته است ،کشورها مجبور به تدبیردر برابر خطر خسارات
اقتصادی شدهاند .همچنین تحلیلگر فنی تون ویز به این سوال پاسخ داد که
آیا سایر کشورها نیز میتوانند مانند روسیه برنامه حذف دالر آمریکا را در
پیش بگیرند؟ گزارشگر راشاتودی طی پرسش و پاسخ با تحلیلگر فنی تون
ویز گفت :محروم کردن دالر آمریکا توسط روسیه به این کشور قدرت مانور
زیادی میدهد تا معامالت خود را بدون دخالت واشنگتن انجام دهد .از او
پرسیده شد که آیا سایر کشورها میتوانند از آن الگو بگیرند؟
او پاسخ داد :برای کشــورهای کوچکتر بدون منابع و یک رهبر قدرتمند
که بتواند در برابر آمریکا ایستادگی کند ،ســخت خواهد بود؛ اما کشوری
مثل روسیه قادر به انجام این کار هست ،در حالی که یک کشور آفریقایی
نمیتواند در برابر دولت ایاالت متحده ایستادگی کند .اما این درحالی بود
که سال  ،97حذف دالر آمریکا از معامالت چین و روسیه به صورت جدی
کلید خورد .چین بزرگترین شریک تجاری روسیه به شمار میرود و کنار
گذاشتن دالر در مبادالت تجاری با آن باعث کاهش وابستگی روسیه به دالر
خواهد شد .سال گذشته حجم روابط دوجانبه بین چین و روسیه با افزایشی
۳۱.۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۷میلیارد دالر رسید و
آنطور که وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعالم کرده است انتظار میرود این
میزان امسال به ۱۰۰میلیارد دالر برسد .با افزایش مبادالت تجاری اکنون
دو کشور در نظر دارند با افزایش سهم روبل و يوآن در مبادالت تجاری خود،
وابستگی به دالر را کاهش دهند و این اقدام به گفته بانک مرکزی روسیه
باعث کاهش اثرپذیری روابط دو جانبه از «ارز سوم» خواهد شد.

عصر ارتباط طرح صیانت از حقوق کاربران فضای
مجازی را بررسی کرد

ورود متولیان جدید به فضای
مجازی هزار متولی

ادامه از صفحه 3
در ماده 24آمده است که کمیســیون میتواند عوارض ورودي تجهیزات
الکترونیکی هوشمندي که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز را به
صورت پیشفرض نصب كردهاند ،را تا 35درصد ،افزایش دهد .کمیسیون
همچنین میتواند عوارض مزبور را براي تجهیزات الکترونیکی هوشمندي
که خدمات پایه کاربردي مجاز را به صــورت پیشفرض نصب کردهاند ،تا
همان سقف کاهش دهد .در ماده ، 28ضمانت اجراهاي قابل اجرا در خصوص
تخلفات موضوع ماده ( )۲۷عبارتند از«:الف» -جریمه نقدي از یک درصد تا
 10درصد متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن
جریمه نقدي از یک تا  100میلیارد ریال .در تبصره يك ماده 28میبینیم
که جریمه نقدي موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه
سالیانه قابل تغییر است .در تبصره 2ماده28نیز میخوانیم که [ ]...در صورت
عدم پیشبینی خدمات پایه کاربردي جایگزین از ســوي وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات با اعالم کمیسیون ،سازمان برنامه و بودجه مکلف است
10درصد از مجمــوع اعتبارات ماده واحده قانــون «اجازه تعیین و وصول
حقامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را چه کند؟ -
معلوم است :در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود رأسا در این خصوص اقدام
کند  .اما در تبصره 3ماده 28آمده است که منابع حاصل از محل جریمههاي
نقدي مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي
داخلی واریز میشــود .خواننده متن طرح مورد بحث ،با تحسین و اعجاب
درمییابد که طرح قانون حمایت از حقــوق کاربران و فراهمآوران خدمات
و محتوا در فضای ســایبری یعنی چه  -به باور من ،یعنی فضای آشوبناک
مقرراتگذاری بخش مخابرات ،ارتباطات و فناوری اطالعات کشور را دچار
توفانی خانمان برانداز کردن.

اميرعباس زمانيان
شرکت هایو قصد دارد پس از تالش دوباره رگوالتورهای چین برای سرکوب این
صنعت ،استخراج بیتکوین را از شرق به غرب تغییر دهد .فناوری بالکچین
کانادایی  Hiveبیش از ۳هزار دکل استخراج بیتکوین ( )BTCخریداری
کرده تا استخراج بیتکوین را از شرق به غرب جا به جا کند.
 ۳۰۱۹ماینــر  MicroBT M30Sکه به عنوان بخشــی از این معامله از
زیرمجموعه  Foundry Digital LLCاز گــروه ارز دیجیتال ()DCG
خریداری شده اند ،در حال حاضر در تاسیسات  Hiveدر لشوت ،کبک و گرند
فالز ،نیوبرانزویک واقع شدهاند.
فرانک هولمز ،رييس اجرایی شرکت Hiveبا اشاره به مهاجرتگسترده ظرفیت
اســتخراج از چین به ایاالت متحده و کانادا ،گفت که ورود این شرکت به سایر
استخراجکنندگان آمریکای شمالی ،هدف این شرکت را برای افزایش شفافیت و
پاسخگوییبهشرکایخودبیشترمیکند.
مایک کولیر ،مدیرعامل شرکت Foundryافزود :ما از حضور Hiveبه عنوان
شریک در استخراجکنندگان Foundry USAبسیارهیجانزدههستیموبه
نقش خود در تامین شبکه جهانی استخراج بیتکوین ادامه میدهیم.
در این اطالعیه آمده که با اضافه شدن استخراجکنندگان جدید ،قدرت هاش
کل  ۲۶۴پتاهاش در ثانیه ( )PH/sاضافه میشــود و سرعت هاش عملیاتی
بیتکوین  Hiveبه میزان ۴۶درصد تــا حدود  ۸۳۰پتاهاش در ثانیه افزایش
مییابد .بر اساس مشکالت فعلی و قیمت بیتکوین ،افزایش استخراجکنندگان
جدید۸۰،هزار دالر درآمد روزانه برای Hiveایجاد میکند.
هایو به خاطر تالشهای خود برای استخراج با انرژی سبز شناخته شده است .این
شرکت مرکز داده با انرژی سبز در کانادا ،سوئد و ایسلند دارد .این شرکت اخیرا به
دلیل چالشهای قانونی ،تاسیات نروژ خود را به فروش رسانده است.
در راستای هدایت جریان داراییهای دیجیتال ،صرافیهای ارزهای رمزنگاری
شده نیز در پی رفع شکاف کنترل بر داراییها و انجام مبادالت هستند.
رویای ارز رمزنگاری شده این است که مبادالت را به شکل جهانی و بدون اثری
از مالیات انجام دهد ،اما نگرانیهای امنیتی و قابلیت پاسخگویی ،باعث ایجاد
معامالت دائمی میشــود .در سال  ،۲۰۱۹تخمین زده شــد که ۹۹درصد از
انتقالهای داراییهای ارز رمزنگاری شده در صرافیهای اصلی ( )CEXsانجام
شده است .این صرافیها به احتمال زیاد در آینده یکی از عناصر اصلی چشمانداز
تجارت ارز رمزنگاری شده باقی میماند CEXs.سریع و راحت است ،اما معموال
معاملهگران مجبور هســتند که وجوه را در حسابی که توسط صرافی کنترل
میشود واریز کنند .متاسفانه ،تاریخ نشان میدهد که از دست دادن توان کنترل
بر داراییهای دیجیتال یک کاربر میتواند مصالحهای پرهزینه باشد.
صرافیهایغیرمتمرکز()DEXsگزینهجذابیارايهمیدهندوشتاببیشتری

میگیرند ،اما هنوز برای ساعات پربازدید آماده نیستند .بنابراین ،باید راهی وجود
داشته باشد که بتواند شکاف بین کنترل داراییها و انجام مبادله را برطرف کند.
نیاز به پیشپرداخت در مبادالت ارزهای رمزنگاری شده مشکالت و ریسکهایی
را ایجاد میکند که مانع قابل توجهی در برابر داراییهای دیجیتال است .در حالی
کهصرافیهایغیرمتمرکزگزینهاینوارايهمیدهندکهمعاملهگرمیتواندوجوه
خود را کنترل کند ،اما معامالت قابل توجهی را نیز به دنبال دارد .برای هدایت
جریان داراییهای دیجیتال و کســب یک مزیت رقابتی ،صرافیهای ارزهای
رمزنگاری شده باید راههایی را برای حفظ توان کنترل داراییها بدون آسیب
رساندن به انجام مبادله بررسی کنند.
اما نهادهای نظارتی نیز از طرف مقابل ،بر خالف بزرگترین صرافی ارز دیجیتال
جهان عمل خواهند کرد .مدیرعامل شرکت بایننس بیان کرد :انطباق با تحوالت
جدید یک مسیر است ،زیرا بزرگترین بورس ارزهای رمزنگاری جهان با سرکوب
فزایندهای روبهرو شده است.
مدیرعامل بایننس اظهار کرد که به دنبال سرکوب نهادهای نظارتی در سراسر
جهان ،اوضاع بورس رمزارز درست نشده و هنوز جای رشد آن وجود دارد .چانگ
پنگژائودرپستیگفت:انطباقمسیریاستکهبایدب هویژهدربخشهایجدید
مانند رمزارزها طی شود.
اوافزود:دراینصنعتهنوزعدماطمینانزیادیوجوددارد.همچنینپیشبینی
میکنیم که با رشدبیشتر رمزارزها ،شرایط پیچیدهتر و مسوولیتهابیشتر شود.
ماه گذشته ناظر امور مالی انگلیس فعالیتهای نظارتی بایننس در این کشور را
محدودکرد.شعبهبایننسدرانگلیسبهدلیلعدمرعایتشرایطضدپولشویی،
درخواست خود را برای ثبتنام در نهاد نظارتی در ماه مه پس گرفت.
به بایننس شرکتی با بزرگترین حجم مبادالت ارز رمزنگاری شده در جهان،
دستور داده شد که در وبسایت خود به کاربران انگلیسی اعالم کند که اجازه

انجام هیچ فعالیت نظارتی در انگلیس را ندارد .در همین حال ،نهادهای نظارتی
در کانادا ،ژاپن و تایلند نیز هشدارهایی به این شرکت دادهاند.
آژانس خدمات مالی ژاپن گفت که مبادالت رمزارزها بدون اجازه در این کشور
انجام میشود و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو کانادا آنها را به عدم رعایت مقررات
محلی متهم کرده است .هفته گذشته ،کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند نیز
شکایتی کیفری علیه بایننس مطرح و ادعا کرد این شرکت بدون مجوز در این
کشورفعالیتمیکند.
مدیرعامل بایننس اظهار کرد «بهعنوان یک اســتارتآپ چهارســاله ،هنوز
فضای زیادی برای رشد دارد .بایننس خیلی سریع رشد کرده است و ما همیشه
نمیتوانیم همه چیز را درســت کنیم اما هر روز در حال یادگیری و پیشرفت
هستیم».
ژائو افزود :امیدواریم که بتوانیم تعهد خود را برای مشارکت با نهادهای نظارتی
نشان دهیم .ما در تالش هستیم بهطور فعاالنه استعدادهای بیشتری را استخدام
کنیم و سیستمها و فرایندهای بیشتری را برای محافظت از کاربران خود به کار
گیریم.
او توضیح داد :بایننس در چنــد مرحله برای بهبود انطباق خــود با مقررات
تالش میکند که شامل افزایش استخدام ،مشارکت با سازمانهای ضدجرم و
محلیسازی عملیات در بازارهایی مانند ایاالتمتحده است.
افزایش موشکافیهای نظارتی در ماههای اخیر ،بازار نوپای رمزنگاری را تحت
تاثیر قرار دادهاست .بهعنوان مثال ،چین به دلیل نگرانی در مورد تاثیرات زیست
محیطی ،در استخراج ارز دیجیتال سختگیریهایی در پیش گرفت ه است.
ارزهای رمز پایه سال خوبی را آغاز کرده بودند و بیتکوین در آوریل به باالترین
رقم تقریبا ۶۵هزار دالر رســید .اما از آن زمان به بعد ،با سرمایهای بالغ بر یک
تریلیون دالر در دو ماه گذشته ،بازار رمزارزها به شدت سقوط کردهاست.

نجات از قعر جهنم

دویچه بانک ،شاخصهایی را برای  21ارز در بازارهای نوظهور راهاندازی میکند
دویچه بانک شاخصهایی را برای ردیابی ۲۱ارز در بازار نوظهور راهاندازی
کرد .این بانک آلمانی ،اعالم کرد که مجموعه جدیدی از شاخصهای
ارزی ( )FXرا برای ردیابی  ۲۱ارز در بازارهای نوظهور راهاندازی کرده
که نشاندهنده اهمیت فزاینده بازارهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی
است .مجموعه چهار شــاخص ارزی جدید غیرقابل معامله ،بازارهای
نوظهوری را که طی چند دهه گذشته شــاهد افزایش سرمایهگذاری
جهانی ،نسبت رو به رشــد بدهی دولت و جهش قابل توجهی در حجم
معامالت شاخصهای ارزی بودهاند ،ردیابی میکند.
الیور هاروی ،استراتژیست بازار نوظهور در  Deutsche Bankطی
بیانیهای گفت :این شــاخصهای جدید عملکرد  ۲۱ارز بازار نوظهور
را دنبال میکننــد و به عنــوان مجموعه جامعی از شــاخصها برای
سرمایهگذاران ارزی بازارهای نوظهور عمل میکنند.
این در حالی اســت که ســهام دویچه بانــک آلمان به دنبال انتشــار
گزارشهايي مبنی بر دســت داشــتن این بانک در پولشویی ،ریزش
کرده بود .آن زمان ،ســهام این بانک در معامالت نیمروز با افت شدید
۸.۱۵درصدی خرید و فروش شد و بدترین عملکرد خود را در شاخص
دکس بازار فرانکفورت برجای گذاشــت .تعدادی از نشــریات از جمله
بازفید و نشریه آلمانی  Sueddeutsche Zeitungدر گزارشهایی
مدعی شدند که اسناد درز پیدا کرده از شبکه اجرای قوانین جرایم مالی
( )FinCENنشان میدهد که بانکهای بزرگ جهان از جمله دویچه
بانک چگونه به مجرمان اجازه انتقال پول را در سراسر جهان دادند .پیش
از این نیز دویچه بانک آلمان اعالم کرده بود که به دنبال احیای اقتصادی
قویتر ،رشد اقتصادی جهان تا اواسط ســال  ۲۰۲۱به سطوح پیش از
پاندمی بازخواهد گشت .به گزارش نیویورک تایمز« ،پیتر هوپر» رییس

واحد تحقیقات اقتصاد جهان در یادداشتی نوشت :احیای اقتصادی جهان
از اعماق رکود ناشی از کووید ۱۹-در زمستان و بهار گذشته با سرعتی
چشمگیرتر از تصورات ما بهبود یافته و صورت گرفته است .او در ادامه
نوشت :با نزدیک شدن به پایان سه ماهه سوم ،برآورد میکنیم که سطح
تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا به نیمه راه ســطوح پیش از پاندمی
رسیده و حاال انتظار داریم که این سفر پُرمخاطره تا نیمه سال آینده به
سرانجامبرسدکهدرمقایسهباپیشبینیهایقبلیماچندینماهسریعتر
خواهد بود .دویچه بانک پس از آنکه در ماه مه برای سال  ۲۰۲۰کاهش
۵.۹درصدی رشد اقتصادی جهان را پیشبینی کرده بود ،حاال پیشبینی
خود را اصالح کرده و این رقم را برای سال جاری ۳.۹درصد تخمین زده
است؛ عالوه بر این ،بنا بر پیشبینی این بانک ،رشد اقتصادی جهان در
سال آینده از مثبت ۵.۳به مثبت ۵.۶تغییر یافته است.
دویچه بانک در پایان نوشت :گسترش بدهی و افزایش بیش از حد ارزش
داراییهایی که از سیاستهای پولی تســهیلی و البته ضروری تغذیه

شدهاند ،خطر جدی یک بحران مالی قریبالوقوع را پررنگ کرده و هرگونه
شوک صعودی به تورم میتواند این خطر را تشدید کند.
البته دویچ ه بانک به دلیل معامله با یک مجرم نیز ،سابقه ۱۵۰میلیون
دالر جریمه شدن را در کارنامه دارد .دویچه بانک ضمن اذعان به ارتکاب
اشتباه در پذیرفتن یک مجرم به عنوان مشتری از سال  ۲۰۱۳تا ،۲۰۱۸
با پرداخت جریمه ۱۵۰میلیــون دالری در خصوص اتهامات مبنی بر
معامالت با این فرد و دو بانک دیگر ،موافقت کرده بود.
توافق دویچه بانک آلمان با اداره خدمات مالی ایالت نیویورک ،نخستین
اقدام قانونی علیه یک بانک با سابقه ارتباط با «جفری اپستین» است؛
کسی که در آگوست سال گذشته یعنی یک ماه پس از بازداشت شدن به
اتهام سوءاستفاده از  12زن و دختر ،در زندانی در منهتن خودکشی کرد.
«اندرو کیومو» فرماندار نیویورک در بیانیهای اعالم کرد :برای سالها،
مجرم بودن اپستین شهرت گستردهای داشت و با این وجود بسیاری از
موسسات مالی بزرگ همچنان با چشمپوشی از این سوءسابقه ،برای عواید
مالی ،اعتبار و خدمات خود را قربانی میکردند .ایالت نیویورک ،دویچه
بانک را به دلیل معامالت با اپستین و قصور چشمگیر از تعهدات خود در
خصوص همکاری با شعبه مستقر در استونی دانسکه بانک و همچنین
بانک فدرال خاورمیانه ،متخلف اعالم کرد .شعبه استونی دانسکه بانک
در جریان یک رســوایی پولشویی دخالت داشته اســت .اداره خدمات
مالی نیویورک در ادامه اعالم کرد که دویچه بانک ،اپستین را در فهرست
«مشتریان با ریسک باال» قرار داده و از ســابقه او در خصوص قاچاق و
سوءاستفاده جنسی مطلع بوده و با این حال صدها تراکنش و معامله را که
با گذشته او به وضوح ارتباط داشته ،برای او پردازش کرده است .اپستین از
آگوست  ۲۰۱۳تا دسامبر  ۲۰۱۸مشتری دویچه بانک بود.
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حمایت از تولید داخل ،چالشها و راهکارها
داوود صفیخانی

پس از کشــمکشهایی که در خصوص بحث ممنوعیت
واردات سويیچ شبکه پیش آمد ،شاهد واکنشهای مثبتی
از اتحادیه فناوران تهران بودیم و در نهایت آن چیزی که
از طرف اتحادیه فناوران عنوان شــد توافقی با سندیکای
صنعت مخابرات به این مضمون بود:
“بر اســاس این توافقنامه تولیدکنندگان داخلی ،پس از
دریافت استانداردهای مکفی ،قادر به دریافت سهمی از بازار
معادل  ۱۲۰۰عدد سوييچ به صورت ماهانه خواهند بود.
به عــاوه اتحادیه در جهت حمایــت از تولیدکنندگان،
متعهد شده است :چنانچه پس از تست نهایی محصول،
سوييچهای الیه  ۲و الیه  ۳تولید شده از کیفیت مطلوبی
برخوردار باشند ،ضمن مســاعدت در خصوص برگزاری
ورکشاپ برای آشنایی بیشــتر با این محصوالت ،در یک
کنفرانس خبری از تولیدکنندگان به همراه اعضاي کارگروه
تجهیزات شــبکه اتحادیه فناوران دعوت به عمل آورد تا
به معرفی و دفاع از محصوالت خود در ســر تا سر کشور
بپردازند”.
مشخص اســت با این وضعیت گفته شــده در آیندهاي
نزدیک ،کانال واردات سوييچ ،محدودتر و به احتمال زیاد
در نهایت به ممنوعیت واردات ختم خواهد شد .
سوال این اســت؛ اتحادیه فناوران یا سندیکای صنعت
مخابرات مگر مرجع قابل اتکایی برای تست کیفیت نهایی
سوييچهای گفته شده هستند؟ قطعا نیستند و به دلیل
حساسیت باالی کارکرد این کاال بهطور حتم مراکز معتبر
بینالمللی مبنای تســت کیفیت باید باشند .فارغ از این
موضوع که هدف نوشته ما نیست ،سوال اساسی و مهم این
است که پس از تست کاال و کسب کیفیت مطلوب گفته
شده (مرجع نامشخص) با توسل به این عامل ،آیا محدودیت
و ممنوعیت واردات سوييچ قابل توجیه خواهد بود؟
اساسا همانطور که پیشتر هم از موضعگیریهای ریاست
اتحادیه فناوران دیده بودیم که به صورت رســمی طی
مصاحبهای ضمنی از توقف واردات کاالهای مشابه تولید
داخل حمایت کرده بودند (پایگاه خبری اتاق اصناف تهران)
این ســوال پیش میآید که آیا وظیفه اتحادیه فناوران،
حمایت از تولید داخل با شرح پیچیدگیهای حاضر در این
حوزه است؟ با علم به اینکه نتیجه حمایت از تولید داخل با
سیاستگذاریهای جاری در نهایت منجر به محدودیت و
ممنوعیت واردات کاالهای این حوزه خواهد شد .
اتحادیه فنــاوران در خصــوص سیاســتگذاریهای
محدوديتی و ممنوعیتی واردات و رفع مشکالت در این
خصوص قطعا واکنشها و فعالیتهای مثبتی داشته است
و این بر فعاالن پوشیده نیست اما به نظر میرسد با توجه
به چالش بزرگی که این سیاستگذاریها بر بازار  ITوارد
میآورد و در واقع کیفیت رقابت و پویایی بازار را به شدت
تحت تاثیر قرار میدهد ،اتخاذ برنامهاي مشخص برای رفع
ریشهای این قبیل سیاستها که قطعا در آینده دامنه آن
بیشتر هم خواهد شد ،ضروری است .
در واقع زمانی که ضرورت حضور موثر تشکلهای صنفی در

نهاد سیاستگذاری به عنوان عضوی موثر مطرح میشود
و از لزوم همبستگی تشــکلهای صنفی سخن به ميان
ميآيد ،منظور نظر ما ایجاد همافزایی و استفاده از حداکثر
پتانسیلهای تشکلها برای تحلیل دقیق این فرایندها و
پیشنهادهای موثر برای آستانه حمایت از تولیدات داخلی
در این حوزه حساس با شرایط خاص تکنولوژی ساخت
آنها است به نحوی که فضای رقابتی بازار را دچار آسیب
نکند و منجر به اتخاذ تصمیمگیریهای سطحی ،شتابزده
و موضعی نشود بلکه ه م پویایی بازار تامین شود و هم نتیجه
حمایت از تولیدکنندگان داخلی این حوزه منجر به بستن
کانال واردات کاالهايي شود که آسیبهای زیادی دارند.
از نظر نگارنده مهمترین وظیفــه اتحادیه فناوران ،تالش
برای تعمیق رقابت در بازار  ITاست چون حیات و پویایی
بازار رابطه تنگاتنگی با آن دارد ،مسدود شدن ،محدودیت
و ممنوعیت واردات به هر بهانــهای چرخه ورود کاالها را
مختل و آسیب عمیقی بر فضای رقابتی بازار وارد میآورد
و این بر کسی پوشیده نيســت .از این نظر تمرکز اصلی و
محوریت برنامهریزی و قدرت چانهزنی اتحادیه فناوران
و سایر تشــکلها باید در این زمینه متمرکز شده و تا حد
قدرت نفوذ ،و با جاری شدن این قبیل سیاستگذاریهای
آســیبزا بر پیکره بازار مقابله کنند و تمام ظرفیتهای
قانونی را برای این منظور فعال سازند ،اما سوال این است
که چگونه ؟
نگارنده پیشتر به استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین
بهبود مستقر کسب و کار ،بهخصوص ماده  2و  3آن اشاره
کرده است ،اما بهطور مشخص لزوم تحلیل ،مطالعه روش
راهبردی کشورهای در حال توسعه و پیشنهاد طی طرحی
به سازمانهای ذیربط از جمله مجلس ،اقدام بسیار موثری
خارج از واکنشهای موضعی و محدود به شمار میرود.
در ایــن زمینه قطعا بررســی و تحلیل مســیرهایی که
کشورهای در حال توســعه برای توســعه و توانمندی
سیستماتیک تولید داخل خودشان به کار بستهاند ضروري
است؛ بررســي نمونههای موفقی که سياست تلفیقی از
رقابت و حمایت از تولید داخــل را در پيش گرفتند و در
نهایت طی یک برنامه و بازه زمانی مشخص به هدف اصلی
سیاســتگذاری که تامین کیفیت ،تولید پایدارو قیمت
رقابتی در سطح بینالمللی است ،رسیدند .الگوبرداری از
اقدامات راهبردی آنها مسیر مشخصی چارچوبي مشخص
براي حمایت از تولید داخل ترسیم و فرایند قابل ارزیابی
هم ترســیم خواهد کرد تا بدانیم توان و ظرفیت واقعی
تولیدکننده داخلی در چه سطحی قرار دارد؛ از همه مهمتر
مبنا و فرايند روشنتری هم برای قانونگذاران به منظور
حمایت از تولید داخل کسب خواهد شد .
برای این منظور مشخصا فرایند تولید موتور سیکلت در
ویتناموچگونگیتبدیلاینکشوربهچهارمینتولیدکننده
بزرگ موتور سیکلت در جهان (بعد از هند ،چین و اندونزی)
میپردازیم.
در دههی ۹۰میالدی ،دولت ویتنام از طریق برافراشتن یک
دیوار بزرگ گمرکی در مسیر واردات موتورهای خارجی ،به
شرکتهای فراملی ژاپنی (یاماها ،کاوازاکی وغيره) انگیزه
داد که وارد صنعت موتور سیکلت کشور شوند.
ی مختلفی نظیر
دولت ویتنــام مشــوقهای اقتصــاد 
تخفیفهای مالیاتــی و زمینیارانهای به توليدكنندگان

عرضه کرد تا انگیزه سرمایهگذاری «مشترک» با بنگاههای
بومی صنعت موتور سیکلت (که بیشترشان دولتی بودند)
پیدا کنند.
ارتباط با حاکمیت مرکزی و یارانههای آشکار و پنهانی که
این بنگاههای دولتی از آن برخوردار بودند (مثل نهادههای
تولید یارانهای) انگیزه همکاری فراملیها با بنگاههای بومی
را دوچندان میکرد .از طرف دیگر ،تعیین مقررات «شرط
محتوای ســاخت داخل» آنها را ملزم کرد که بخشی از
نهادههای تولید موتورهایشان را از تامینکنندگان داخل
کشور خریداری کنند.
دولت ويتنــام همچنيــن روی واردات قطعات خارجی
موتور سیکلت تعرفههاي ســنگین گذاشت تا فراملیها
را از خرید نهادهی تولید خارجی دلسرد کنند .سرانجام
همکاریهــای بنگاههای دولتی ویتنام با شــرکتهای
فراملی در سرمایهگذاریهای مشترکشان ،باعث شد که
این بنگاهها دانش و تجربه تجاری کسب کنند .و اتفاقی
نیست که بنگاههای دولتی ویتنام در برخی از سالها نرخ
سود خوبی دارند حتي ميتوان گفت كه سود اين بنگاها
در برخی از سالها گاه بیشتر از بنگاههای خصوصی است.
تامینکنندگان نهادههای موتور سیکلت که قطعات مورد
نیاز سرمایهگذاران خارجی را تولید میکردند به واسطه
تعامالت تجاریشان با شرکتهای فراملی ،دانش تجاری
زيادي كسب كردند .اين تعامالت حتي منجر به ارتقاي
كيفيت محصوالت آنها شد؛ به عنوان مثال ،شرکتهای
فراملی ژاپنی به کیفیت قطعات مورد نیازشــان خیلی
اهمیت میدادند و همین باعث شد که تامینکنندههای
ویتنامی کیفیت تولیداتشان را ارتقا بدهند.
ویتنام در شرایطی به یک تولیدکننده بزرگ موتور سیکلت
تبدیل شد که نسبت به رقبايي همچون تایلند ،اندونزی
وغيره زمان محدودتری برای حمایــت از صنعت موتور
سیکلت در اختیار داشت.
ویتنام برای توسع ه بازرگانی خارجیاش و نقشآفرینی در
اقتصاد جهانی ناچار بود که به زودی عضو سازمان تجارت
جهانی ( )WTOبشود.
ی که
سازمان تجارت جهانی برخی از سیاستهای حمایت 
ویتنام برای توسع ه صنعت موتور سیکلت (مثل ممنوعیت
واردات موتور سیکلت خارجی) و توسع ه صنعت قطعات
موتور سیکلت (مقررات شــرط محتوای ساخت داخل،

تعرفهگذاری گمرکی بر قطعات وارداتی وغيره) اجرا کرده
بود را ممنوع میکرد.
از اواسط ده ه  90میالدی که شــرکتهای فراملی وارد
ویتنام شدند ،تا سال ۲۰۰۷که ویتنام عضو سازمان تجارت
جهانی شد ،تنها حدود یک دهه امکان حمایتگرایی برای
ویتنام وجود داشت .این در حالی بود که رقبای ویتنام در
موتور سیکلت (مثل تایلند و اندونزی) که پیش از ویتنام
سازمان تجارت جهانی برخی از
سیاستهای حمایتی که ویتنام برای
توسعه صنعت موتور سیکلت
(مثل ممنوعیت واردات موتور سیکلت
ه صنعت قطعات موتور
خارجی) و توسع 
سیکلت (مقررات شرط محتوای ساخت
داخل ،تعرفهگذاری گمرکی بر قطعات
وارداتی وغيره) اجرا کرده بود را
ممنوع میکرد

فرایند توسع ه اقتصادیشــان را شروع کرده بودند ،بیش
از دو دهه فرصت حمایت از صنعت موتور سیکلتشان را
داشتند .با این حال ویتنام خودش را به جایگاه آنها رساند .
عضویت ویتنام در سازمان تجارت جهانی گرچه ظرفیت
حمایت از صنایع تولیدی (بهخصــوص کنترل واردات و
قانونمند سازی سرمایهگذاران خارجی) را محدود میکرد،
اما در سمت دیگر فرصت عظیمی برای ورود سرمایهگذاری
مستقیم خارجی فراهم کرد و حجم صادرات ویتنام رو به
گسترش رفت .ميتوان اينطور بيان كرد كه اگر ویتنامف
عضو این سازمان نمیشــد چنین فرصتی برايش میسر
نمیشد.
دولت ویتنام سعی میکند از یک سری سیاستهای غیر
مستقیم نظیر حمایت مالی از ارتقاي ظرفیتهای فناورانه
بنگاههای داخلی از صنایعش حمایت کند.
ی که در صنعت موتور سیکلت
یکی از بنگاههای خصوص 
ویتنام توانســت خودش را از فعالیتهای با ارزش افزوده
کمتر (مثل مونتاژ موتور ســیکلت و تامین قطعات) به

پلکانهای با ارزش افزود ه باالتر (مثل پژوهش و طراحی
موتور ســیکلت ،بازاریابی صادراتی وغيره) باال بکشــاند
شرکت سوافت بوده است.
این شرکت با حمایت مالی دولت ویتنام ،مرکز پژوهش و
توسع هاش را در سال  ۲۰۰۷راهاندازی کرد و به مرور یک
صادرکننده مهم موتور سیکلت به بازارهای اطراف ویتنام
از جمله میانمار ،کامبوج و الئوس شد.
از آنجا که ســازمان تجارت جهانی امکان حمایتگرایی
(بهطور خاص ،محدودسازی واردات و ضابطهمندسازی
ســرمایهگذاری خارجــی) را محــدود کــرده ،دولت
ویتنام از طریق بنگاههــای دولتــی و یارانههایی که به
آنها میپــردازد (مثل نهادههای تولید یارانهای) ســعی
میکنــد توســعهیصنعتی را پیش ببرد ،شــرکتهای
فراملی را به ســمت پروژههای مشترک تولیدی هدایت
کنــد و منافــع حاصــل از ســرمایهگذاری خارجی را
بیشینهکند.
به اعتقاد نگارنده ،مسیری که در ویتنام برای مقوله حمایت
از تولید داخل در زمینه پیشــرفت تولید موتور سیکلت
طی شده است ،مسیری بسیار ســازنده و آموزنده برای
پیاده سازی در کشور ما به شمار میرود و میتواند الگوی
بسیار مناسب و کارآمدی از آستانه حمایت از مقوله تولید
داخل باشــد وضمنا نقشه راهی بســیار کارا و مفید هم
برای حوزه  .ITدر واقع این نمونه ذکر شده نشان میدهد
سیاستگذاری حمایتی کوری که هدف نهایی آن بستن
مسیر رقابت باشد در نهایت به شکلگیری نوعی از انحصار
ختم خواهد شد که نه به تولید پایدارکیفی داخلی خواهد
رسید و نه در سطحی باالتر در عرصه بینالمللی توان رقابت
خواهد داشت.
از این جهت آستانه حمایت از تولید داخل نیازمند اتخاذ
سیاستگذاری سیستمی عمیق است که مثل نمونه ذکر
شده در صنعت موتورسیکلتسازی ویتنام بتواند در بازه
زمانی مشخصی ،صنعت مورد نظر را آماده رقابت در بازار
بینالمللی کند و منجر به توسعه تکنولوژی و خلق ارزش
افزوده همتراز با نمونههای بینالمللی شود .
در واقع دولت در طی بازه زمانی مشخص و با ابزار مشخصی،
تولیدکننــده داخلی را با مشــوقهای مختلفی ترغیب
میکند که فناوری و کیفیت را توام با هم ارتقا بدهد .این
گونه نیســت که تا ابد کانالهای واردات کاالها را بسته و
بازار را به نفع تولید داخــل ،انحصاری کند .چیزی که در
سیاســتگذاریهای کالن ما در حوزه حمایت از داخل،
مغفول مانده و به خطا رفته است و این سیاست اشتباه در
نهایت به تکنولوژیهای ناکارآمــد اجازه خواهد داد تا در
فضای غیررقابتی به دوام پرآسیب خودشان ادامه بدهند.
برای تحقق تولید پایدار ،الگو گرفتن از نمونههای موفقی
مثل نمونه ذکر شده ضرورتی بس مهم و با اهمیت است.
از طرفی مطالبه نگارنده از تشکلهای صنفی هم همین
است که روي این نوع نگرشها و نمونههای موفق تحلیل
و بررسی جامعی داشته باشــند و نوع نگاهشان به مقوله
حمایت از تولید داخل در این حوزه حســاس ،سطحی و
شتابزده نباشد و در واقع با استفاده از ظرفیتهای قانونی
تالش مضاعفی به کار بگیرند تا در سیاستگذاری کالن و
نهادهای قانونگذار لزوم توجه به این نوع نگرش سیستمی
به آستانه حمایت از تولید داخل را مطالبه كنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم کیست؟

 10گزین ه روی میز ،بر سر سه راهی پاستور ،بهارستان و سیدخندان
ادامه از صفحه2
   متخصصان و جوانان جویای نام
عالوه بر گزینههای یادشده ،نام سه جوان دیگر در حوزه وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در بین گزینههای مطرحشده به چشم میخورد که شاید
به اندازه اسامی قبلی ،شناختهشده نباشند اما به نظر میرسد با معیارهای
دولت رييسی ،همخوانی دارند :سیدصابر امامی ،علیرضا شاهمیرزایی و
رسول لطفی.در این میان ،امامی ،به عنوان جوانترین گزینه39 ،ساله،
متولد 1361دارای دکترای کارآفرینی بینالمللی است.او در سال گذشته
به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (هلدینگ
 ICTستاد اجرایی فرمان امام) منصوب شد.مدیرعاملی شرکت بورسی
مبینوان ،ریاست کمیســیون محتوای دیجیتال سازمان نظام صنفی

رایانهای تهران و سمتهایی در شرکتهای خصوصی و استارتآپهای
حوزه پرداخت الکترونیک از سوابق او به شمار میرود.
همچنین علیرضا شاهمیرزایی 46ساله ،متولد  1354دكتراي مدیریت
تکنولوژی در دانشــگاه عالمه طباطبایی است.عضویت در شورای عالی
فضای مجازی ،مسووليت برنامه ترویج نانو ،مدیرکل رسانههای اجتماعی
فضای مجازی در صداوســیما و ریاست پژوهشــکده فناوری اطالعات
موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات در زمان اخوانبهابادی
از جمله سوابق فعالیتهای مدیریتی او است.عالوه بر او ،رسول لطفی،
41ساله ،متولد 1359دکترای فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی
س مرکز عملیاتهای سایبری پلیس فتا کشور و از نخبگان
است .او ريي 
در حوزه امنیت سایبری ،پردازش اطالعات است که بعضا از او به عنوان
مغز متفکر در حوزه طراحی نوآوریهای اســتارتآپی هوش مصنوعی

نام برده میشود .عالوه بر این گزینهها ،نام سیدابوالحسن فیروزآبادی،
60ســاله ،متولد  ،1340دارای دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه
س مرکز ملی
عالی دفاع ملی ایران مطرح است .او به عنوان دبیر شورا و ريي 
فضای مجازی از ســال  94تا کنون ،طراح ،مجری و مدیریت پروژههای
 ICTو یکی از مدیران معتمد نظام ،از گزینههــای وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات است.فیروزآبادی بر بومیسازی در زمینههای نرمافزار
و ســختافزار تاکید دارد.در صورت نزدیکی مواضع او با رييسجمهور
منتخب ،فیروزآبادی میتواند به عنوان یک گزینه جدی مطرح شود.
    سهراهی  ICT:جوانان یا پیشکسوتان؟
عالوه بر این گزینهها ،اسامی شــماری از کارآفرینان بخش خصوصی و
مدیران دولتی نیز به عنوان گزینههای احتمالی و پیشــنهادی وزارت
 ICTدر گمانهزنیهای رسانهای و محافل فناوری اطالعات مطرح شده،

با این حال ،از بین گزینههای دهگانه یادشده ،فعال شانس اخوانبهابادی
و زارعپور در بین جوانان و رضا تقیپور ،وزیر اسبق و مجرب ،بیشتر است.
هرچند با توجه به دیدگاههای تیم مشــاوره و ســامانه معرفی مدیران
رييسجمهور منتخب ،حضور گزینههای دیگــر در راس این وزارتخانه
بعید نیست.اکنون انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم به مرحله ارزیابی
شایستگی توسط کارگروههای تخصصی وارد شده و باید منتظر ماند تا بر
اساس «ماموریتهای هر وزارتخانه» و «رویکردهای کالن دولت جدید»،
جانشین آذریجهرمی مشخص شــود.آیا جوانگرایی در راس وزارت
فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت سیزدهم تداوم پیدا میکند
یا قرعه فال به نام پیشکسوتان متخصص زده میشود؟ برای پاسخ به این
پرسش باید چند هفت ه دیگر در سهراهی پاستور ،بهارستان و سیدخندان
منتظرماند.

بين الملل
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ورزش دیجیتال و توسعه پایدار از کرونا تا پساکرونا

سرمایهگذاری در فناوری ،حلقه اتصال ورزش و توسعه
آسیه فروردین

 یادگیری از ورزش برای تحقق توسعه پایدار ،مهم است.در
سال گذشته ،کل جهان برای یک دوره عدم اطمینان آماده
شده بود ،دولتهای سراسر جهان به منظور مقابله با تهدید
افزایش کووید ،یک دوره حرکت محدود و قرنطینه را از چند
روز تا چند هفته توصیه کردند.یک سال بعد ،در حالی که
تهدید همچنان وجود دارد ،جهان تغییر کرده است؛ فقط به
این دلیل که در بیشتر موارد به این تغییر ،نیاز داشته است.
همهگیری کرونا ،اقدامات قرنطینــهای و فاصل ه اجتماعی
متعاقــب آن ،باعــث ایجاد اختــال پیشبینینشــده و
طاقتفرســا در دسترســی به آموزش و ظرفیتسازی در
مقیاس بیســابقهای شده اســت.با این حال ،در حالی که
جوامع به دنبال پاسخگویی به این چالش نسلی بودهاند ،ما
شاهد افزایش نوآوری در زمینه ایجاد فرصتهای یادگیری
از راه دور هستیم و حوزه ورزش برای توسعه در این زمینه
پیشگام بوده است.
دبیرخانه مشترکالمنافع در روز جهانی «ورزش برای توسعه
و صلح» ،میزبان پنجمین دوره مشــترک در مورد ورزش و
توسعه پایدار بود تا بررسی کند سرمایهگذاری در فناوری،
کلید بازسازی حوزه ورزش در دوران پساکروناست یا خیر.در
این برنامه ،دولتها ،کارشناسان ،دانشگاهیان ،ورزشکاران و
فدراسیونهای ورزشی دور هم جمع میشوند تا اولویتهای
اصلی ورزش را موردبحث قرار دهنــد و عالوه بر بهبود این

موضوع ،به اولویتهای اصلی توسعه ،اهداف توسعه پایدار
و بازسازی بزرگتر ،پس از یک دوره بحران بهطور مستمر
کمککنند.
  فناوری ،ورزش و توسعه پایدار
کارگاههای آنالین آموزش مربیان و رشــد ورزشــکاران،
برنامههای سفارشــی و وبینارهایــی در زمینه حفاظت،
موضوعات جنسیتی و حقوق بشر در ورزش طی چند وقت
اخیر ایجاد شــدهاند.افزایش نفوذ دیجیتــال و مخاطبان،
همچنین منجر به دسترسی گستردهتر و افزایش سهولت
دسترسی به فرصتهای یادگیری شده است.این امر باعث
میشود سیاستگذاران در مورد اینکه آیا فناوری اطالعات و
ارتباطات به عنوان محور پیشرفت طوالنیمدت و پایدار پس
از همهگیری کروناست ،تامل بیشتری داشته باشند.
پس از برگزاری موفق اولین دوره آنالین رایگان ورزش برای
توسعه پایدار ،سیاستها و برنامههای موثر ،بهطور مشترک
توسط دبیرخانه مشترکالمنافع ،دولت استرالیا و پلتفرم
بینالمللی ورزش و توسعه ،در جوالی  2020طراحی شد.
در حدفاصل بین جوالی و دســامبر  ،2020بیش از 3400
یادگیرنده از 165کشور در قارههای مختلف جهان ،از جمله
45کشور عضو مشترکالمنافع ،در این دوره شرکت کردند.
این دوره بدون افزایش هزینه برای دسترسی بیشتر به جوانان
و کسانی که در زمینههای اقتصادی ضعیف هستند ،با دقت
طراحی شــد تا به ایجاد ظرفیت در بین افراد و سازمانها
کمک کند و از طریق سیاستها و برنامههای طراحیشده،
تواناییهای بالقوه ورزشی را شناسایی كند.
این دوره که برای پاسخگویی به نیازهای فراگیران از جمله
مقامات دولتی ،سازمانهای دولتی و ورزشی ،کارشناسان
سیاستعمومی،بخشخصوصیوسازمانهایجامعهمدنی

طراحی شده ،به شرکتکنندگان اجازه میدهد جنبههای
مختلف در طراحی و اجرای این برنامه و نحوه ارزیابی آن را
درک کنند.تاثیر سیاستها و برنامههای این دوره همچنین
به فراگیران این امکان را میدهد تا مفاهیم کلیدی درباره
ورزش و برابری جنســیتی ،ناتوانی ،حقوق بشر ،مشارکت
اجتماعی ،ایجاد صلح و حفاظت را کشف و درک کنند چگونه
ورزش میتواند به اهداف اصلی توسعه پایدار کمک کند.
بازخورد مثبت
بازخورد برجسته دوره ورزش برای توسعه پایدار که توسط
یک گروه مرجع خبره و یک تیم دانشگاهی طراحی شده،
شدولتی،خصوصی
طیفگستردهایازمخاطبانازجملهبخ 
و سایر حوزهها از قبیل موسسات برجسته ورزشی ،آژانسهای
بیندولتی ،سازمانهای مردمنهاد و سایر سهامداران اصلی را
به خود جلب کرده است.بسیاری از شرکتکنندگان این دوره
را از منظر پر کردن شکاف اساسی در زمینه ورزش و توسعه،
مفید عنوان كردند و بازخورد آنها مثبت بوده است.
بر اساس نظرسنجی از شرکتکنندگان دوره ورزش برای
توسعه پایدار62 ،درصد پاسخگویان در سیاستها ،برنامهها
و پروژههای خود از اطالعات ،ابزارها و منابع دوره اســتفاده
کردهاند و این امر ،بیانگر ،تاثیر واقعی این دوره آموزشی در
ورزش و توسعه اســت.همچنین 96درصد اظهار کردهاند
در این دوره ،انتظارات آنها برآورده شده یا فراتر رفته است.
95درصد گفتهاند دانش یا مهارت جدیدی کسب کردهاند
و در مجموع 92درصد ،رضایت خود را از برگزاری آن اعالم
کردهاند.تقسیم جنسیتی فراگیران48،درصد زن51،درصد
مرد و یک درصد نامشخص بود ه است.یکی از پاسخگویان
میگوید« :ایــن دوره به خوبی برگزار شــد و از بســیاری
متخصصان برای اراي ه اطالعات استفاده شد.این دوره ،منبع

ارزشمندی برای پزشکان ورزش و توسعه در زمینه اطالعات،
ابزارها و چارچوبهایی برای کمک به طراحی سیاستها و
برنامهها در زمینه ورزش و توسعه فراهم کرد».
یادگیری دیجیتالی و ورزش در دوران پساکرونا
این آکادمی ورزشــی ،از طریق کالسهای دیجیتال ،قصد
دارد مربیان و ورزشکاران را برای دوران پساکرونا آماده کند،
زیرا بیشتر موسسات به روشهای تدریس دیجیتال گرایش
دارند.آکادمی آنانتاپور معتقد است آشنایی كودكان و مربیان
با فناوریهای یادگیری دیجیتال ،ظرفیتهای آنها را ارتقا
میبخشد و آنها را برای آینده پس از کرونا آماده میكند.
از طریق این ابتکار ،مربیان از طریق زوم و واتساپ به صورت
روزمره با دانشآموزان قهرمان تماس میگیرند ،تمرینات
در خانه را نشــان میدهند و کالسهایی را برای کمک به
آنها و یادگیری از خانه برگزار میکنند.به گفته آناندا ردی،
مربی فوتبال زیر  15ســال در «ASA:تناسباندام برای
هر ورزشکار بسیار مهم است.ماندن طوالنیمدت در خانه
در قرنطینه و بدون ورزش ،تاثیر نامطلوبی بر تناسباندام
ورزشکاران خواهد داشــت ،به همین دلیل ،جلسات ما با
تمرینات سادهای که افراد میتوانند به تنهایی در خانه انجام
دهند ،شروع میشود».
  ورزش از راه دور و مهارتهای زندگی
به گفته مورالی کانت ،مربی جودوی این آکادمی ،این جلسات
فقط به تناسباندام محدود نمیشــوند ،بلکه کالسهای
نظری مبتنی بــر ورزش ،مهارتهای زندگی و مهارتهای
نرم را نیز شــامل میشــوند .او میگوید« :ما آزمونهای
منظمی را در زمینه دانش عمومی و آزمونهای ورزشیمحور
برگزار میکنیم.این کار به کودکان کمک میکند تا درگیر
شــوند ،چیزهای جدید یاد بگیرند و دانش کســب کنند.

همچنین بهطور منظم کالسهای مهارتهای زندگی ،برای
دانشآموزان ورزشکار برگزار میشود».
به گفته هندو کنار ،مربی فوتبال زیر  13سال این آکادمی،
مقوله ورزش به صورت آنالین یک فرایند پیچیده است زیرا
اکثر ورزشهای ارايهشده توسط  ،ASAورزشهای گروهی
اســت .او میگوید« :این موضوع ،یک چالش بزرگ بود.ما
کالسهای آنالین را با تناسب اندام شروع کردیم و توجه خود
را روی مهارتهای حرکتی قرار دادیم.ما به کودکان کمک
میکنیم چابکی خود را افزایش دهند و همزمان کالسهای
نظری در مورد قوانین ورزشــی ،قوانین بازی و تئوریها را
شــروع میکنیم که به افزایش دانش کودکان درخصوص
ورزش کمک میکند.ما همچنین مهارتهایی را آموزش
می دهیم که میتوانند در خانه ،تمریــن و هنگام بازی در
زمین ،استفاده شــوند.ضمنا کودکان تشویق میشوند که
عکسها و فیلمهای تمرین خود را با این گروه به اشــتراک
بگذارند.این موضوع ،تعامالت بسیار جذابی را در بین کودکان
ایجاد میکند.هر کودکی با تجهیزات در دســترس خود،
فعالیتهایی را انجام میدهد و ما شــاهد خالقیت آنها در
استفاده از اشیای مختلف در خانه هستیم».
   مربیگری ورزشی دیجیتال
به گفته وامشی اریگانتی ،یکی از مدیران آکادمی ،ASA
این وضعیت ،شروع یک مقوله نرمال جدید است.جهان با
کووید ،تغییرات زیادی کرده است.ورزش ،یکی از زمینههای
السهای آنالین
آسیبدیده به دلیل این ویروس است.این ک 
به کودکان کمک خواهد کرد تــا در حین قرنطینه ،درگیر
ورزش شوند و چیزهای جدید یاد بگیرند.در این مواقع ،مهم
است که افراد برای داشتن سالمت روحی و جسمی با آنها،
صحبت کنند و درگیر شــوند.این کالسها در حال ایجاد
ظرفیتهای مربیان و کودکان با تجهیز آنها به مهارتهای
الزم برای عملکرد مناســب پس از کووید است و با معرفی
فناوریهای جدید و ابزارهای دیجیتال ،آنها را برای آینده
آماده میکند زیرا جهان به سمت یادگیری دیجیتال پیش
میرود.امیدواریم کووید به زودی به پایان برســد.در این
فاصله ،همه ما با شرایط طبیعی جدید سازگار خواهیم شد.

