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تغییر دستوری نظام پرداخت کارمزد 
 تنها راه توسعه کیف الکترونیکی پول است
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جداسازی رگوالتوری دولتی از بخشی
  اولويت دولت سیزدهم باشد

    فناوری اطالعات در دهه گذشته نقش مهمی در صنعت ميهمان نوازی و 
جهانگردی داشته است. فناوری به کاهش هزینه ها، افزایش کارایی عملياتی و 
بهبود خدمات و تجربه مشتری کمک کرده است. هم مشتریان و هم مشاغل 

می توانند از سيستم های ارتباطی، رزرو و خدمات ميهمان بهره مند شوند.
فناوری به صنایع گردشــگری و ميهمان نــوازی کمک کرده تــا نيروی کار 
گران قيمــت را جایگزین نيــروی کار فنی کند. این امــر، کمک می کند هم 
هزینه های نيروی کار کاهش یابد و هم از مشکالت مربوط به خدمات به مشتری 

جلوگيری شود. در اینجا چند نمونه از شيوه هایی که  فناوری...

     تصميم گيری مناســب در زمينه تجارت با فناوری اطالعات، کاری 
است که شــما اغلب به عنوان یک رهبر تجاری انجام می دهيد بنابراین 
شاید فکر کنيد تا قبل از اتخاذ این تصميمات، نيازی به تماس با خدمات 
پشتيبانی شبکه )MSP( نيست.  درست است؟ خير! دالیل زیادی وجود 
دارد که شما باید قبل از تصميم گيری نهایی با خدمات پشتيبانی شبکه 
تماس بگيرید.در دوران معاصر، فناوری اطالعات در بيشــتر جنبه های 

یک تجارت، نقش گسترده ای دارد  ...

   بنا به تعریف اگر تصاویر لحظــه ای و اتفاقی برآمده از تداخل نویز و ســيگنال ماهواره در 
گيرنده های رادیوتلویزیونــی را »دیجی رافيتی«)DigiRaffiti( بناميــم، می توانيم تفاوت های 

»گرافيتی« و »دیجی رافيتی« را در موارد و نکات زیر بازشناسيم:
- گرافيتی، تصویــر یا نوشــته ای ثابت روی دیــوار یا روی بدنــه قطار و اتوبوس اســت ولی 
»دیجی رافيتی«، شکلی است لحظه ای، کامال پویا، اتفاقی و در حال دگرگونی مدام، قابل رؤیت 

روی نمایشگر گيرنده های تلویزیونی متصل به تجهيزات ماهواره ای؛
-  گرافيتی را معموال شهروندی گمنام خلق و نقاشی می کند، »دیجی رافيتی« را فيزیک امواج، 
علم مدارات الکترونيکی و فناوری های اطالعات و ارتباطاِت مورد سوء استفاده قرار گرفته توسط 
نهادهای گمنام حکومتی و سازمان های فراپخش دولتی و غيردولتی برنامه های ماهواره ای به 

وجود می آورد؛ 
-  اولی، تا مدتی نسبتا مدید ماندگار و قابل رؤیت در معابر و خيابان هاست، ولی دومی پدیده ای 
لحظه ای است که تنها به کمک نگاه زیبایی شناختِی غيرمعمول به پارازیت، قابل شناسایی ا ست 

و به یاری دوربين گوشی همراه )یا هر دوربين عکس برداری دیگری( توسط ...

  در حال حاضر، جامعه اطالعات ایران فاقد بسياری از نهادهای الزم برای ساماندهی شبکه ملی اطالعات است. 
حد اقل، دو نهادی که به این منظور باید ایجاد می شــدند: یکی مرجع رگوالتوری بخشی و دیگری مرجع رگوالتوری دولتی 
است، آن هم مجزا از یکدیگر! در این دو مورد باید به دولت سيزدهم هشــدار داد که در دو مورد مذکور تاکنون هيچ اقدامی 
نشده است! جز پيچيده و پيچيده تر شدن آشوبناک مقررات توسط نهادهای کلنگی موازی در همه حوز های اقتصاد ارتباطات 

و فناوری اطالعات! 
برای مثال، می توان به نهادهای جامعه اطالعات در دیگر کشورها نگاه کرد و فرضا، مناسبات مقرراتی ميان نهادهای جامعه 

اطالعات در ایاالت متحده را مورد شناسایی قرار داد....

MSP  در خدمت رهبران تجاری 

دربيانيهنظامصنفیرایانهایعنوانشد

درخواست از دولت جدید برای 
ICT توجه به

 پارازیت اندازی و فرآورده  
ناخواسته »دیجی رافیتی«
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فناوری های نوین اطالعات
 و صنعت گردشگری
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یادداشت

پس از کشمکش های فراوانی که در روند انتخابات ریاست جمهوری شاهد 
بودیم، در نهایت آقای ریيسی سکان هدایت قوه مجریه را در دست خواهد 
گرفت. خيابان پاستور و نهاد ریاست جمهوری مستقر در آن یک بار دیگر 
پذیرای فرد جدید و تفکر جدیدی خواهد بود. با روی کارآمدن دولت جدید 
قطعا بسياری از مناســبات و فرایندهای مدیریت های کشور دستخوش 
تحوالتی شــده، کيفيت فعاليت حوزه های مختلف و زندگی مردم نيز به 

تاسی از آن، تغيير خواهد کرد. 
حوزه فناوری، شاید از جمله بخش هایی باشد که با روی کارآمدن دولت 
جدید دستخوش تغييرات بيشتری باشــد. به خصوص اگر به برنامه ها، 
وعده ها و بسته فکری ریيس جمهور جدید در بحبوحه کارزار انتخاباتی 

نگاهی دقيق تر بيندازیم.
در خصوص مشکالت زیرساختی مربوط به حوزه فناوری، مطالب متعددی 
توسط کارشناسان و رســانه های مربوط، گفته و نوشته شده است و بارها 
این مشکالت توسط رسانه ها، کارشناسان و تشکل های صنفی به گوش 
سياست گذاران رسانده شده است اما متاسفانه در دولت آقای روحانی، به 
بخش بزرگی از این مطالبات که از نظر نگارنده، کيفيت فعاليت و پویایی بازار 

IT را به کل تحت تاثير قرار می دهد، بی توجهی و کم توجهی عميقی شد. 
جابه جایی دولت ها در سطح ریاســت جمهوری و فرایندی که تا تشکيل 
دولت، انتخاب افراد و اســتقرار آنها، فراهم می شــود، فرصتی اســت تا 
اولویت های اساسی و اصلی که مشخصا بازار فناوری برای حيات پویای خود 
به آنها نياز دارد، بار دیگر به صورت خالصه مطرح شود تا در ليست پيگيری از 
دولت آینده قرار گيرد قطعا در این مسير نقش رسانه ها و تشکل های صنفی 
بسيار بارز و برجسته است تا مجرای مشخصی برای پيگيری و مطالبه آن از 

بدنه دولت جدید باشند.
* از آنجا که حوزه IT، حوزه ای زیرساختی برای توسعه محسوب می شود و 
نقش بسيار بارز و برجسته ای در فرایند توسعه ای دارد، نوع نگاه دولت ها و 
سياست گذاران ما متاسفانه در این حوزه بر مبنای کاالی لوکس بوده و بر 
این مبنا سياست گذاری می شود، پر واضح است براساس این نوع نگرش، 
در بزنگاه های مختلف، انواع محدودیت ها برای واردات آنها سياست گذاری 
می شود که این نگاه خود مهم ترین آسيب را به صورت سيستمی بر چرخه 
پویایی بــازار وارد می کند. اولين قدم، اصالح این نگاه به حوزه IT اســت 
به طوری که نگرش و سياست گذاری پيرامون آن از کاالی لوکس به کاالی 

زیرساختی چرخيده و از این دریچه سياست گذاری شود. 
* برای سياست گذاری خوب در هر حوزه ای اشراف کامل به فرایندهای 
عرضه و تقاضا، ظرفيت فعاالن و نياز مصرف کننده از جنبه کمی و کيفی، 
زیربنای اصلی برای تصميم گيری خوب است به نحوی که سياست گذاری 
را وارد فرایند تفکر سيستمی می کند تا تصميمات از تمام جنبه ها بررسی و 
تحليل شود، برای این منظور دخالت دادن مستقيم تشکل های حوزه IT به 
عنوان بازوهای کارشناسی که به تمام فرایندهای بازار و نياز مصرف کننده 
از نظر کمی و کيفی اطالع کامل دارند، نيازی ضروری و بســيار بااهميت 
محسوب می شود که صد افسوس با وجود تاکيدهای بسيار همچنان این 
رکن مهم که بعد خرد جمعی، و الزمه اتخاذ سياست گذاری خوب است، 
نادیده گرفته می شود و از این نظر، شاهد تصميمات آسيب زا بر پيکره بازار 

فناوری بوده ایم که حيات و پویایی آن را تحت تاثير قرار داده است. 
* اصوال در حوزه IT به دليــل اینکه کاالهای آنها از کاالهای اساســی و 
زیرساختی برای فرایندهای توســعه فناوری که موتور محرک در همه 
بخش ها را شامل می شود و در واقع قلب تپنده فرایندهای توسعه ای هم 
هست، لزوم سياست گذاری منعطف بسيار ضروری است، سياست گذاری 
که فرایند واردات و کانال ورود آنها به بازار فناوری را ســرعت ببخشــد و 
محدودیت، ممنوعيت های رایج در رابطه بــا واردات کاالها را اصالح کند 
به طوری که انگيزه و جذابيت کافی برای واردکنندگان ایجاد شــود تا با 
سرعت بيشتری کاالها را به بازار وارد کنند. از این نظر، لزوم پایبندی و نوع 
نگاه دولت ها به مقوله زیرساختی بودن کاالهای حوزه IT، الزمه تحقق این 

بخش محسوب می شود. 
* مقوله توجه به حمایت از توليد داخل در حوزه IT هم البته ضروری 
است اما همچنان که می دانيم، فرایند توليد کاالهای IT به دليل تنوع، 
تکنولوژی ســاخت انحصاری خاص آن در دنيا، سرعت، کيفيت، تنوع 
و استانداردهای امنيتی، قيمت و... اصوال امکان اتکا به توان داخلی نه 
تنها در کشور ما بلکه در کشورهای پيشــرفته صاحب تکنولوژی هم 
امکان پذیر نيســت و اتکا به توان توليد محدود داخلی که امکان توليد 
100در صدی کاال در داخل را ندارند، روند توسعه در بخش های دیگر 
را هم دچار مشــکل می کند. از این نظر، اجرای سياســت گذاری های 
رایج و پراشتباهی که منجر به بستن کانال واردات کاالها، محدودیت 
در ورود کاالهــا و اعمال تعرفه هــای گمرکی باال، نــه تنها به صورت 
سيستمی منجر به توليد پایدار داخلی نخواهد شد بلکه مقوله قاچاق 
کاال و فعاليت کانال های غيررسمی توزیع کاالها را تشدید خواهد کرد. 
سياست اخالل در روند واردات کاالها به بهانه حمایت از توليد داخل، 
در حوزه فناوری که کاالهای آنها زیرســاختی و مهم است، سياستی 
پراشتباه، غيرسيستمی و آسيب زا بر بازار IT است که نتيجه آن جاری 
شدن مشکالت بســياری برای مصرف کنندگان مختلف، برای تامين 

کاالها می شود. 
خيلی روشن است دولت و سياست گذاران می توانند با اعمال بسته هاي 
حمایتی مختلف )معافيت های مالياتی، بيمه ای، اعطای تســهيالت 
بانکی با نرخ بهره بسيار پایين، کمک در واردات فناوری و ماشين آالت 
مختلف، تخصيص زمين، سوله و امکانات سخت افزاری مختلف برای 
توليد، تسهيل ســازی روند اخذ مجوزها وغيره( توليدکننده داخلی را 
کمک کنند تــا در این فضا در امنيت کامــل، کاال را توليد و با افزایش 
بهره وری و کيفيت، آماده ورود و رقابت به بازار داخلی و حتی بين المللی 
شــود. قطعا الزمه این کار تن دادن به الزامات فضای رقابتی است تا با 
تنفس در این فضای رقابتی شدید، کيفيت، بهره وری و پشتيبانی ارتقا 
یافته و با چاشنی جذابيت قيمتی، سهم خود از بازار را به دست آورد. تن 
دادن به الزامات بازار رقابتی و جنگيدن برای بقا در این فضا قطعا به رشد 

و تعالی خواهد انجاميد نه در فضای انحصاری و غيررقابتی !

آسیه فروردین 
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فناوری های نوين اطالعات و صنعت گردشگری

 فناوری اطالعات در دهه گذشــته نقش مهمی در 
صنعت ميهمان نوازی و جهانگردی داشــته است. 
فناوری به کاهش هزینه ها، افزایش کارایی عملياتی 
و بهبود خدمات و تجربه مشتری کمک کرده است. 
هم مشتریان و هم مشاغل می توانند از سيستم های 

ارتباطی، رزرو و خدمات ميهمان بهره مند شوند.
فناوری به صنایع گردشگری و ميهمان نوازی کمک 
کرده تا نيروی کار گران قيمت را جایگزین نيروی 
کار فنی کند. این امر، کمک می کند هم هزینه های 
نيروی کار کاهش یابد و هم از مشکالت مربوط به 
خدمات به مشتری جلوگيری شود. در اینجا چند 
نمونه از شــيوه هایی که  فناوری اطالعات به بهبود 
ميهمان نوازی و صنعت گردشــگری کمک کرده، 

ذکر شده است.
 اینترنتوبازاریابی

اینترنت، تاثير مهمی در ميهمان  نوازی و گردشگری 
دارد. اولين تجربه مشتری با تجارت شما، بازدید از 
وب سایت شماست. این امر، شامل مشاهده تصاویر 
و بررسی های ميهمانان گذشــته است. برای یک 
تجارت، بســيار مهم اســت که از تبليغات آنالین، 
رســانه های اجتماعی، وبالگ هــا و خرید آنالین 
استفاده کند تا  مشتریان راحت باشند؛ به خصوص 

وقتی رقبای شما همين کار را می کنند.
 سيستمهایرایانهای

سيســتم های رایانه ای، امکان برقراری ارتباط بين 
زنجيره های هتل بزرگ تر با چندین مکان را فراهم 
می کند تا راحت تر اتصال برقرار کنيد. آنها همچنين 
به حفظ پرسنل کمک کرده و دسترسی به اطالعات 
را آسان تر مي کنند و باعث می شوند ميهمانان  شما 
تجربه بهتری داشته باشــند. درخواست به عنوان 
ميهمان ، اطالعات مربوط به خانــه داری و رزرو را 

می توان در یک سيستم پيدا کرد.
 ارتباطاتسيار

تبلت ها و تلفن های هوشمند جایگزین رایانه های 
روميزی بزرگ شده  و آنها را عمال منقرض کرده اند. 
این امر، مفيد است زیرا بسياری از مسافران در سفر 
نوعی دســتگاه همراه را نيز با خود حمل می کنند. 
این امر به مشــاغل گردشــگری کمک می کند تا 
با اســتفاده از ردیابیGPS، مشــتریان را در مورد 

تغيير و تاخير در رزرواسيون، پيشنهاد معامالت و 
تبليغات آگاه کنند.

اســتفاده از فنــاوری در صنعــت گردشــگری و 
جهانگردی، به سرعت بخشيدن به عمليات کمک 
کرده و به روند ســفر بســيار لذت بخش و کارآمد، 
یاری رســانده اســت. فناوری نه تنها به هتل های 
بزرگ زنجيره ای کمک می کند، بلکه برای ســایر 

شرکت های کوچک صنعتی نيز مفيد است.
 چگونگیتاثيرفناوریاطالعاتبرصنعت

توریسم
پيشــرفت فناوری ارتباطات و اطالعات بر رشــد 
صنعت گردشــگری بر همــه نوع مشــاغل تاثير 
می گذارد. نکته اول اینکــه مولتی مدیا راهی برای 
ارتقای صنعــت مســافرت، مانند اینســتاگرام، 
فيس بــوک وغيــره اســت. دوم اینکــه فناوری 
اطالعات و ارتباطات می توانــد طرح های عکس و 
گرافيکی ایجاد کند که فعاالن گردشــگری برای 
تبليغ محصوالت خود به آن نياز دارند. سوم اینکه 
گردشــگران از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات 
و اســتفاده ازGPS، برای یافتن مقصد گردشگری 
 Google Maps استفاده می کنند. بيشــتر آنها از
بهره می برند. فناوری اطالعات و ارتباطات به کنترل 
زمان واقعی جمعيت در جاذبه های گردشگری مانند 
سيستم های هشدار و اطالع رسانی اضطراری کمک 
می کند. همچنين برنامه هایی برای ردیابی حرکت 
بازدیدکننــدگان با اســتفاده از GPS و تلفن های 
هوشمند ســاخته شده اســت. فناوری اطالعات و 
ارتباطات، به خصوص با شــيوع بيمــاری همه گير 

کووید 19، برای فعاالن گردشگری مهم است. 
 جوانــبمثبــتومنفــیICTدرحوزه

گردشگری
 ICT درخصوص مزایا و جوانب مثبت اســتفاده از
در توریســم می توان به موارد مختلفی اشاره کرد. 
اول اینکه از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان 
تجــارت الکترونيکی برای ارتقای گردشــگری از 
طریق سيستم هاي عامل آنالین استفاده شد. دوم 
اینکه در صنعت هتلــداری، از ICT برای مدیریت 
بهره وری کارکنان و درآمد هتل استفاده می شود. 
سوم اینکه در صنعت جهانگردی در جهان تجارت 
و ارایــه اطالعات بــه مصرف کننــدگان در مورد 
محصول، می تــوان از ICT بــرای معامله تجاری 
اســتفاده کرد. همچنين فناوری های نوین با ارایه 
اطالعات، توصيه هــا و رزرو اطالعــات مربوط به 
مقاصد گردشــگری در برنامه هــای آنالین مانند

Booking.com ، Agoda و خدمــات گــوگل به 
گردشــگرانی که ســفر را تجربه نکرده اند، کمک 

می کند.
با این حال، استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات 
در بخش گردشگری، مضراتی نيز دارد. اول اینکه 
همه اطالعات آنالین، درست و کارآمد نيستند. دوم 
اینکه اطالعات جعلی از طریق اینترنت، بسيار سریع 
ویروسی می شوند و بر کسب وکار تاثير می گذارند. 
ســوم اینکه هر شــرکت در صنعت گردشــگری، 
بودجه ای برای حکایت از فناوری در اختيار ندارد. 
چهارم اینکه اگــر فناوری پيشــرفته را در مقصد 
طبيعی پياده کنيم، بر منابع طبيعی تاثير می گذارد 
و به نظر می رسد دیگر مقصد طبيعی نيست. پنجم 
اینکه اگر همه چيز با فناوری جایگزین شود، ممکن 
است بر تعداد کارمندان تاثير بگذارد. همان طور که 
می بينيم برخی از صنایع هتلداری در کشــورهای 
پيشــرفته، در حال جایگزینی افراد بــا روبو تک یا 

تکنولوژی های مبتنی بر روبات هستند. 
 راهکارهایکاهشمضــراتفناوریدر

گردشگری
برای محدود کــردن خطر اســتفاده از ICT چند 
اســتراتژی وجود دارد که می توانــد برای کاهش 
معایب اســتفاده از فناوری اطالعــات در صنعت 
گردشــگری به کار گرفته شــود. اول اینکه آنچه 
شــرکت تبليغ می کند بــدون شــک در اختيار 
مصرف کننده قرار دهيــد، بنابراین وقتی انتظارات 

گردشگران برآورده شــود، اطالعات جعلی مربوط 
به تجارت شــما را به اشــتراک نمی گذارند. دوم 
اینکه تامين کنندگان گردشــگری باید به این فکر 
کنند که چگونه می توانند فناوری را به درستی در 
شــرکت خود پياده کنند تا از هدر رفتن پول بدون 
بازپرداخت ســود جلوگيری کنند. سوم استفاده از 
تجهيزات محدود در برخی از مقاصد گردشــگری 
است، زیرا همه گردشگران از اســتفاده از فناوری 
برای راهنمایی راضی نيســتند. به عنــوان مثال 
هنگامی که آنها از مکانی تاریخی بازدید می کنند، 
برای توصيف آنچه در گذشته اتفاق افتاده، نياز به 
یک راهنمای تور دارند. آنها می خواهند احســاس 
طبيعی داشته باشند نه فقط گوش دادن به دستگاه 

ضبط مکالمه. 
فناوری ارتباطات و اطالعات، به دو دليل، می تواند 
در مواجهه با بيماری همه گير کووید 19 در عرصه 
گردشــگری کمک کنــد؛اول اینکه رســانه های 
اجتماعــی برای به اشــتراک گذاشــتن اطالعات 
مربوط به همه گيری، داده ها را بسيار سریع و تازه، 
به روز می کنند تا از ویروس مطلع شوند. دوم اینکه 
از آنجا که ارایه دهنده خدمات اینترنت در همه جا 
همراه با برنامه کووید 19 اســت، می تواند حرکت 
افراد را ردیابی کرده و به آنها در مورد ایمنی و خطر 

مکانی که به آنجا می روند، هشدار دهد.

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 فيبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فيبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانيان 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 هيات 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. همچنين توسعه مشترک تحقيقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نيز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هيچ 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 دبير کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجميع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بين بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نيز قابليت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و 3 چکاوک عملياتي نشده اند.

فيلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عين حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غيراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فيلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فيلترینگ هوشــمند 
احتماال بيش از 110 ميليــارد تومان قرارداد ميان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فيلترینگ 
هوشمند پيش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نيست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲۵ 
اردیبهشت 1396 براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیين نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونيکی 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 تکميل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسياریازدستگاه 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 تيرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 96 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیين نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســياري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

 سامانه دسترسي آزاد به اطالعات 
 مرکز کنتــرل هماهنگی عمليات 
سازمان امداد و نجات از پنج سال 
قبل نرم افزار جامع اطالعاتی مکانی 
را راه اندازی کرده  است. این نرم افزار 
به لحاظ زیرساختی ظرفيت آن را 
دارد که ســایر ارگان ها نيز 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 1396ریيس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پيوســت 
 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 تایيد و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسيد که البته همچنان این اتفاق نيفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

داوود صفی خانی

سیاست گذاری خوب و سیستمی 
مطالبه از دولت و رییس جمهور جدید
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عباس پورخصالیان 

در حال حاضر، جامعه اطالعات ایران فاقد بســياری از 
نهادهای الزم برای ساماندهی شبکه ملی اطالعات است. 
حد اقل، دو نهادی که به این منظور باید ایجاد می شدند: 
یکی مرجــع رگوالتــوری بخشــی و دیگــری مرجع 
رگوالتوری دولتی اســت، آن هم مجــزا از یکدیگر! در 
این دو مورد باید به دولت سيزدهم هشدار داد که در دو 
مورد مذکور تاکنون هيچ اقدامی نشده است! جز پيچيده 
و پيچيده تر شــدن آشــوبناک مقررات توسط نهادهای 
کلنگی موازی در همــه حوز های اقتصــاد ارتباطات و 

فناوری اطالعات! 
یکمطالعهتطبيقی

برای مثال، می تــوان به نهادهای جامعــه اطالعات در 
دیگر کشورها نگاه کرد و فرضا، مناسبات مقرراتی ميان 
نهادهای جامعه اطالعــات در ایاالت متحــده را مورد 

شناسایی قرار داد.
 از نيمه اول سده بيستم تاکنون، ایاالت متحده، در حوزه 

ارتباطات، دو نهاد مقرراتی دارد: 
1. یــک مرجع رگوالتــوری بخشــی به نــام FCC یا 
"کميســيون فدرال ارتباطات" که منابــع کمياب مورد 
نياز مخابرات و ارتباطــات در بخش خصوصی را کنترل 

می کند. 
۲. یک مرجع رگوالتوری دولتی که منابع کمياب مورد 
نياز مخابرات و ارتباطات در دولــت فدرال و دولت های 

ایالتی را پایش و مدیریت می کند.
نام این رگوالتوری دوم در ایاالت متحده: NTIA، مختصر 
 National Telecommunications and شده عبارت
Information Administration به معنی »اداره دولتی 

ارتباطات و اطالعات ملی« است. 

مدیر NTIA طبق قانون، مسوول مشاوره به ریيس جمهور، 
تنظيم مقررات ارتباطــات ميان دولتی )در داخل دولت های 
ایالتی و بين آنها با دولت فدرال( و نماینده دولت ها در دولت 

فدرال است و بيرون از ایاالت متحده بخش ارتباطات کشور را 
در مجامع بين المللی نمایندگی می کند. 

این تقســيم بندی ميان رگوالتوری بخشــی و رگوالتوری 
دولتی، اســتانداردی اداری و قاعده ای نهادینه شده در اغلب 
کشورهاست! با تفکيک این دو رگوالتوری از هم، تزاحم منافع 
ميان دولت و بخش خصوصی رفع می شود! دولت در بخش 
خصوصی یا فاقد حقوق مالکانه است یا اگر دارای سهام است، 
 Golden( "حقوق مالکانه اش بر اساس "قانون سهم طالیی
Share Law( محدود می شود، به طوری که دولت دیگر حق 
دخالت در تصميم گيری های بخشی را ندارد. مالکان سهام در 
بخش، نيز حق سياست گذاری بخشی را ندارند. بهره برداران 
بخشــی، حق مقررات گذاری را ندارند. یعنی مقررات گذاری 

بخشی از بهره برداری، جدا است. 
اگر دولتی همه امــور اقتصادی اش را دولتی ســازماندهی 
کند، قانون گذاران و دولتمردانش، بدون نياز به تشکيل نهاد 
رگوالتوری، مقررات وضع می کنند، یعنی اصال نيازی به تفکيک 
حقوقی قانون از مقررات و احتياجی به تعریف و نصب نهادی به 

نام "رگوالتوری" ندارد! 
این وضعی بود که جامعه اطالعات کشــور و دولت های ما تا 
پيش از 1370 خورشيدی داشتند. از 1370 تا 1380 مدیران 
و کارشناسان ما در دولت های هفتم و هشتم باخبر شدند که 
دیگر دولت ها حوزه قانون گــذاری را از حوزه مقررات گذاری 

تفکيک می کنند. بسياری از آنها متوجه شدند که قانون دارای 
شــأن ملی ولی مقررات دارای شأنی بخشی است. همچنين 
قانون، معياری هميشه معتبر یا دارای اعتبار بلندمدت است 
ولی مدت اعتبار مقررات به اقتضای زمان، به خصوص در عصر 
فناوری های زودگذر، کوتاه یا بسيار کوتاه مدت است. پس اگر 
دولتی دارای بنگاه هایی دولتی جدای از شرکت های غيردولتی 
و خصوصی در اقتصاد ملی است، برای مدیریت منابع کميابی 
که مورد نياز اقتصاد و فناوری در هر دو حوزه دولتی و خصوصی 

است، چه باید بکند؟
نکته مهمی که قانون گذاران ما به هنگام تصویب قانون وظایف 
و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نفهميدند این 
است که حتما باید به تشکيل دو نهاد رگوالتوری اقدام کرد. 
قانون گذاران ما به هنگام تصویــب قانون وظایف و اختيارات 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، آمدند "کميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات" را در ساختار ســازمانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات جاســازی کردند و ســازمانی بی معنی و 
بی مسما به نام "سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی" 
را در کنارش نشــاندند، هردو را ذیل شخص وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات قرار دادند و بعد گناه بزرگ تری را مرتکب 

شدند و تصویب کردند که:  
اختيارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون 
شامل محدوده وظایف و اختيارات ســازمان صدا و سيما و 

نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نمی شود و قوانين و 
مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

بدون آن که مدیریت یا مدیریت هایی را برای کنترل مصرف 
منابع کمياب مخابرات و ارتباطات در سازمان صدا و سيما و در 

نيروهای مسلح تعيين و نصب کنند.
به لحاظ این خطاهای قانون گذاری، ما در ایران نه رگوالتوری 

بخشی را داریم و نه رگوالتوری دولتی را! 
این خأل قانونی و آن قانون نادرســت، ریشــه ناکارآمدی ها 
و نارســایی های موجود در جامعه اطالعات کشــورند زیرا 
باعث شــده اند تا فراتر از دولت و بخش خصوصی )به معنی 
اقتصادی آن( نهادهایی فراقوه ای، فرادولتی و فراقانونی برای 
مقررات گذاری در جامعه اطالعات کشــور شکل بگيرند. در 
نتيجه، آنها نيز به نوبه خود بر آشوبناکی مقررات حاکم بر جامعه 
اطالعات و بازارهای ارتباطات و فناوری اطالعات افزوده اند، می 

افزایند و خواهند افزود.
هفته پيش یادآور شدم که بيش از ۲0 سال پيش، وزارت پست 
و تلگراف و تلفن ایران به عنوان عضو رسمی اتحادیه بين المللی 
مخابرات )ITU(، از دبيرخانه اتحادیه مذکور و از سازمان توسعه 
ســازمان ملل )UNDP( درخواست کرد تعدادی کارشناس 
بين المللی خبره را که در حوزه خصوصی سازی شرکت های 
دولتی مخابرات کار کرده اند برای تعليم مدیران و کارشناسان 
ایرانی در زمينه های "تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران" 

 )Regulatory( "ایجاد رگوالتوری" ،)TCI Restructuring(
به عالوه "اســتقرار مبانی حقوقی مرجــع مقررات گذاری" 
 )Establish the legal basis of Regulatory Authority(

به ایران اعزام کنند. 
کارشناســان ITU آمدند، به مدیران و کارشناســان ایرانی، 
مقدماتی نظری در حوزه های مذکور آموختند، مبانی کاربردی 
اقدام ملی برای تغيير و اصالح ســاختارها را به ما یاد دادند، 
مستندات و توصيه نامه هایی کاربردی از مصوبات ITU-D را 
 ITU-D برای مطالعه بعدی برای ما بجا گذاشتند و رفتند. البته
یکی از سه بخش اتحادیه است که به کشورهای در حال توسعه 
در زمينه ظرفيت سازی و توسعه نيروی انسانی کمک می کند. 
پس از اتمام آن دوره های آموزش حين خدمت که حدود دو ماه 
طول کشيد تا یکی دو سال بعد، از طریق ایميل به پرسش های 
ما پاسخ دادند، تا جایی که امکان داشــت رفع ابهام کردند و 
ما دست به کار تجدید ســاختار مخابرات کشور، ساماندهی 
به بخش نوپای ارتباطات و فنــاوری اطالعات، عبور از وزارت 
PTT به ICT و درک تاثير آن بر چيســتی و چرایی جامعه 

اطالعات شدیم. 
ناگفته مشــهود اســت که کج فهمی مــا از هميافت های 
خصوصی ســازی و تجدید ساختار موفق شــد و ما در عمل 
شکســت خوردیم! حدود ۲0 سال اســت که بدون داشتن 
مرجعی واحد برای مقررات گذاری بخشــی، مشغول سعی و 
خطا، وصله و پينه، و ایجاد و اصالح ساختارهایی برای تنظيم 

مقررات فاوا در جامعه اطالعات آشوبناک کشور هستيم.
خالصه اینکه وعده های انتخاباتی در حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات در شرایط آشــوبناک وجود خرده مقررات گذاران 

پراکنده در تمام ارکان نظام، محقق نمی شوند!
قبال هم یادآور شــده بودم و اینجا هم تکرار می کنم، دولت 

سيزدهم باید بکوشد:
تمامشبهرگوالتوریهایموجوددربخشمخابرات

وارتباطاتراملغیکند.
بهجایتمامشــبهرگوالتوریهایموجود،یک
مرجعرگوالتوریواحددربخشخصوصیمخابراتو

ارتباطاتکشورایجادکند.
فراترازایجادمرجعرگوالتــوریواحددربخش
خصوصیمخابراتوارتباطاتکشــور،بایدمرجع
رگوالتوریدیگریرابرایمدیریتمنابعکميابمورد

نيازمخابراتوارتباطاتدردولتایجادکند.
الیحهقانونیمحدودسازیحقوقمالکيتیدولت
دربخشخصوصیراتدوینکرده،بهمجلسجهت
تصویبتقدیمکندودرآن،عرصههایمقرراتگذاری
بخشیوبهرهبرداریراازیکسووسياستگذاری
بخشیومالکيتدربخشخصوصیمخابراتراازسوی
دیگرمنتزعکندتابهاینترتيب،بهرهبرداران،حق
مقرراتگذاریبخشینداشتهوسياستگذارانبخش
نيزافرادیغيرازمالکانوذینفعانهمانبخشباشند.

جداسازی رگوالتوری دولتی از بخشی
  اولويت دولت سیزدهم باشد
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سال1389 مصوبه اي قانوني تکليف 
زباله هــای الکترونيکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسووليت 
هميشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1394 وزارت 
ارتباطات با سازمان محيط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پيش بينی بود این تفاهم نامه نيز تکليف 

زباله هاي الکترونيکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 1۵ اسفند 1384 که اولين تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های ميليون 
دالری، وضعيت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد ریيس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتيجه رســيده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسيار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستيم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن توليد محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجيتال در ســال 139۵ به تایيد ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسيد. در این مقطع حدود 
40 ميليارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثير 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 تویيتي وعده ایجاد ارز 
دیجيتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1397 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجيتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجيتالی ملي نيست.

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

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 حاکميتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد ليکن همچنان 
گزارشی از ميزان پيشرفت و اجرای این دستور حاکميتی از 

سوی دستگاه های دولتی نيست.

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. توليد محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نيز در این سند پيش بينی شده بود که از ميزان 

پيشرفت آن اطالعی در دست نيست.

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 نتيجه مشخصي از ميزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نيست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
ریيس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه 139۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایيد نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به ریيس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنيت سایبری پيش بينی شده بود که البته تا این لحظه 

هيچ آماري از پيشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲1 تير 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 موقعيت جغرافيایي 
مقدور اســت و همين امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پيشرفت 
دقيق و نتيجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نيست.

GNAF  طرح

۲3 تير ماه 1397 یک عضو کميسيون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پليس نيروی 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 نيز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

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

در دستور کار کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالياتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالياتی بــاز می گردد. به همين 
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 مالياتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1397 مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بين 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 مستقيم با 
اپراتورهای بين الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافيک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲8 اردیبهشــت ماه ســال 1397 معاون پيشگيری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهيم که فشار بيشتری 
بياورند 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 نيز 

همچنان بالتکليف بماند.

ایمن سازی عالءالدین



بانکداريالکترونيکي
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براساس آمار اعالم شده از ســوی انجمن کسب وکارهای 
فين تــک، درحال حاضر، 63درصــد تراکنش های خرید 
پایانه های فروشــگاهی زیر ۲۵هزار تومان، 87درصد  زیر 
100هزار تومان و 9۲درصد زیر ۲00هزار تومان اســت 
و چنين ارقامــی در رده تراکنش های خرد دســته بندی 
می شــوند. همچنين کارمزد تمامــی تراکنش هایی که 
بر بستر شاپرک انجام می شــود )پرداخت های حضوری 
و غيرحضوری از طریق دســتگاه های پــوز و درگاه های 
پرداخت اینترنتی( بر عهده بانک هاست و به این ترتيب، 
تراکنش های خرد، بار مالی زیادی را بر این نهادها تحميل 
می کننــد و جدا کردن ایــن تراکنش هــا در قالب کيف 
الکترونيکي  پول می تواند مزیت بزرگی برای شبکه بانکی 
کشور ایجاد کند. فعاالن این عرصه معتقدند با نظام فعلی 
کارمزد که از ذي نفعان اصلی این خدمات یعنی خریدار و 
پذیرنده هيچ هزینه ای دریافت نمی شــود و تمام کارمزد 
بر عهده بانک هاســت، انگيزه ای برای خلق و استفاده از 

سرویس های پرداخت جدید ایجاد نمی شود. 
به رغم اینکه برای ســال ها بانک  مرکزی جلوی توســعه 
کيف الکترونيکي  پول را گرفته بود، در شــهریورماه سال 
گذشته، شــورای پول و اعتبار، طی بخش نامه ای، اجازه 
اجرای طرح کيف الکترونيکي  پول را به بانک ها و موسسات 
اعتباری غيربانکی داد. با وجود آنکه مصوبه ابالغ شــده 
توســط بانک  مرکزی ذاتا از جهت به رسميت شناختن 
هویت کيف الکترونيکي  پول، به عنوان یک ابزار پرداخت 
ارزشمند به حســاب می آید، اما کمک چندانی به بهبود 
تجاری ســازی این مدل نمی کند و تنهــا در صورتی که 
در نظام کارمزد تعيين شــده برای کيف پول الکترونيکی 
تجدیدنظر شود، این سرویس می تواند موفقيت آميز باشد. 
شرکت های ارایه دهنده سرویس های پرداخت می گویند 
اعمال محدودیت هایی مانند احراز هویت سامانه شاهکار 
و اخذ هزینه به ازای صدور کيف الکترونيکيي پول که در 
بخش نامه جدید آورده شده نيز باعث کاهش نرخ تبدیل 

کاربران آنها می شود.
اینکه بيش از یک دهه نظام بانکی و متخصصان صحبت 
از مزایای کيف الکترونيکي پول و در بسياری مواقع، بانک 
مرکزی را ســرزنش می کردند که چرا در این حوزه اقدام 
نمی کند، حال پس از 9 ماه از ابــالغ این آیين نامه به نظر 
می رسد بانک هایی که صدای شان گوش فلک را کر کرده 
بود که زیر فشار نظام کارمزدی اشتباه، در حال فروپاشی 
در حوزه فناوری هســتند و اینکه چرا اکنون اقدامی در 
جهت راه اندازی این ســرویس نمی کنند، موضوعی قابل 

تامل است.
از این رو، در این ميزگرد آنالین از سلســله نشســت های 
تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجيتال که با عنوان »بررسی 
دالیل موفق نشدن پروژه کيف الکترونيکي  پول« با حضور 
حميد توفيقی مدیرعامــل گروه داده ورزی پارســيان، 
محمدعلی بخشی زاده قائم مقام هلدینگ فناوری اطالعات 
بانک صادرات و سيدرضا جوکار نراقی مدیرعامل شرکت 
همراه کسب وکارهای هوشــمند برگزار شد، دالیل عدم 
موفقيت در راه اندازی کيف الکترونيکي  پول، مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. مشروح این گفت وگو، پيش روی 

شماست. 
همانطورکهدرمقدمهاشارهشد،طیبيشاز
یکدهه،صحبتازابالغآیيننامهکيفپولاست.
همهنکوهشمیکردندچــرابانکمرکزیدراین
حوزهتعللمیکندوآیيننامهراابالغنمیکندتا
اینکهشهریورماهسالگذشتهآیيننامهایابالغ
شد.البتهمجوزوابالغيهاشراازشورایعالیپول
واعتبارگرفتوهمينموضوعهممحلسوالاست
کهچرابانکمرکزیبایدازکانالاینشورادراین
زمينهاقداممیکرد.بااینحال،االننکتهاینجاست
کهبانکهااعالممیکنندباراهاندازیکيفپول،
میتوانندشــاهدکاهشهزینهباشندوکارمزد
پرداختیبهشتابوشاپرککمترمیشود.دراین
خصوص،تراکنشهایآنالینوآفالیننيزوجود
خواهدداشتکهآفالینشدنتراکنشهامیتواند
بهکاهشهزینههایزیرساختیبانکهاکمککند.
همهاینصحبتهاومزیتهایکيفپولبراینظام
بانکیبرشمردهشدهودرحالحاضر9ماهاستکه
اینابالغيهازبانکمرکزیبهشبکهبانکیاعالم
شده،بااینحال،یککيفپولفراگيرکهباسایر
کيفهایپولها،تعاملپذیریداشــتهباشد،در
کشورنداریم.لطفابرایورودبهآغازبحث،بفرمایيد
دراینزمينهدرچهجایگاهیقرارداریم؟بانکهاو
بانکمرکزیچهاقداماتیانجامدادهاند؟چراتااالن

کيفپولرانداریم؟
بخشیزاده:اگر اجازه بدهيد برای پاسخ به سوال شما، 
ابتدا مروری بر اتفاقات سال گذشته تا کنون داشته باشم 
و پاسخ را از دیدگاه فنی و زیرساختی عرض کنم. البته به 
آیين نامه هم اشاره خواهم کرد. همان طور که اشاره شد از 
سال گذشته که آخرین ویرایش ضوابط فعاليت موسسات 
اعتباری و راهبران کيف پول ابالغ شد، این امر، یک سند 
باالدســتی بود. در این سند ذکر شــده بود شاپرک باید 

مسوول ایجاد سامانه پایش کيف پول به عنوان نهاد ناظر 
باشد که این نظارت شامل هم عملکرد راهبران کيف پول 
است و هم مدیریت حساب واسط. عمال مسووليت اجرایی 
هم برعهده شاپرک گذاشته شده بود. طبق این سند، الزم 
بود یک سری مســتندات فنی و اجرایی برای هرکدام از 
ذي نفعان نوشته شود که نقش آنها در این مستند چيست 
و درخصوص تعامل پذیری چه اتفاقی باید بيفتد و هرکدام 
از این ذي نفعان در هر جایی از این اکوسيستم که حضور 
دارند، اگر بخواهند این اتصال پذیری را داشته باشند، چه 
کارهایی باید انجام دهند. این اتفاق، از پارسال شروع شد 
و در بهمن ماه سال گذشــته، فرمت استاندارد بارکد ابالغ 
شد. بر این اساس، تکليف یکی از ابزارهای مهم زیرساخت 
مشخص شد. امسال دو ســند مهم دیگر، به عنوان اسناد 
فنی منتشر شــد. ســند اول کتابچه جامع الزامات کيف 
الکترونيکي  پول بود که اردیبهشت امسال توسط شاپرک 
و بانک مرکزی به عنوان نهادهای ناظر منتشر شد. در این 
کتابچه، نحوه صــدور کيف الکترونيکي  پــول، الزامات و 
تعهدات راهبر، تعامل پذیری و نحوه دسترسی به سامانه 
جامع، کامال در آن ذکر شــده است. همچنين مستندات 
فنی سویيچ کيف الکترونيکي  پول نيز خرداد امسال منتشر 
شــد که در آن، تکليف هرکدام از ذي نفعان از نظر فنی و 
زیرســاختی که در هر بخش از این اکوسيستم هستند، 
مشخص اســت. جا دارد به همکاران مان در بانک مرکزی 
و شاپرک، خسته نباشــيد، عرض کنم چون اسناد، بسيار 
جامع و کامل است و به لحاظ فنی، حداقل جزیيات در آن 
ذکر شده و این آمادگی برای اکوسيستم پرداخت کشور 
وجود دارد که از این زیرســاخت ها اســتفاده کند. با این 
همه، یکی از دالیلی که ما تا االن نتوانستيم به زیرساخت 
برسيم، این بوده که الزامات فنی و زیرساخت ها مشخص 
نشده بود. اتفاق دیگری هم رخ داد؛ درخصوص آن سامانه 
جامع پایش که نام آن را هاب کيف پول یا سویيچ متمرکز 
کيف الکترونيکي  پول می توان گذاشت، به تازگی، شرکت 
خدمات کارهای فنی این محصول را انجام داد. شــرکت 
خدمات هم از محصول شاتوت استفاده می کند که انصافا 
محصول خوبی تهيه شده اســت. علت این است که قبال 
دوستان این راه را رفته اند و تعامل پذیری بين 14 مجموعه  
بزرگی که صاحب کيف پول بودند، برقرار شــد و تجربه 
موفقی بود به همين دليل بانک مرکزی، نخواســت این 
مسير را از ابتدا طی کند. لذا تا االن بستر خوبی فراهم شده 
و از نظر زیرساختی امکانات خوبی داریم اما اینکه مشکالت 
آیين نامه و اسناد باالدستی چيست، اگر اجازه بدهيد در 

بخش بعدی، درباره آن صحبت کنيم.
همانطورکهآقایبخشــیزادهاشارهکردند
رگوالتوربایدزمانیابالغآیيننامهرااعالمکندکه
حتیاگرخودشزیرساختفنیرابرعهدهمیگيرد
وبهماجراورودمیکند–کــهآنهممحلبحث
اســت–قاعدتااینموضوعاتفنیوزیرساختی
راجلوببردوســپسآیيننامهراابالغکند.چرا
برعکسعملشدهاست؟بااینحساب،میتوان
گفتسالگذشتهرگوالتورفرارروبهجلوکردهو
ابالغيهایرادرشهریورماهاعالمکردهوتاهمين
االنکهمستنداتفنیآنبيروننيامده،اصالپروژه،
قابليتاجرانداشتهاست.آیااینموضوعراتایيد
میفرمایيدواینکهچرارگوالتورچنينبرخوردی

داشتهاست؟
توفيقی:اگر اجازه بدهيد من ابتدا به ســوال اول شــما 
برگردم. این سوال را باید در چند بخش عرض کنم. بخش 
اول فضای رگوليشن و قانون گذاری در کشور است. کشور 
ما از جمله کشورهایی است که قانون گذار و رگوالتور حوزه 
 high پولی، به شدت فضای پولی را کنترل می کند و فضا
regulated است. همين امر، موجب شده در دوره ای منع 
به کارگيری کيف پول را داشته باشيم تا زمانی که صحبت 
شد هرکس می تواند برای خودش کيف پول داشته باشد 
و تا حاال که ضوابطی برای راهبران کيف پول الکترونيکی 
تدوین شده است. موضوع دوم، اکوسيستم شکل گرفته در 
کشور است. زمانی در کشور، فضا به شدت برای توسعه و 
رشد کيف پول مهيا بود اما االن با تحوالتی که در سيستم 
کارت به وجود آمده و نظام کارمزدی که شــکل گرفته، 
پذیرش کيف پول، بسيار سخت تر شده است؛ همان طور 

که می دانيد 90درصد  تراکنش ها زیر ۲00هزار تومان است 
و عمال کميسيون یا کارمزدی، روی آن اتفاق نمی افتد؛ به 
عبارت دیگر به جای اینکه کارمــزد را از مرچند بگيریم، 
بانک ها این هزینه را می دهند. در این وضعيت، هيچ مدلی 
نمی توانيد طراحی کنيد که کاربر نهایی که دارنده کيف 
پول است، بين اینکه از کارت استفاده کند و کارمزد ندهد و 
اینکه از کيف پول استفاده کند و مقداری کارمزد بدهد، از 
کيف پول استفاده کند. سومين موضوع، مسایل فرهنگی و 
عادات مردم است. در حال حاضر فضا به شدت از نظر کارت 
و کارت خوان اشباع است و عادت مردم به کشيدن کارت، 
حتی در دورافتاده ترین مناطق، جریان دارد و سخت است 
که بخواهيم دو مرتبه کيف پول را فراگير کنيم. نکته چهارم 
که باز هم به حوزه فرهنگ مصرف کننده برمی گردد، این 
است که وقتی کيف پول، توسط صاحبش خارج می شود. 
مردم ما عادت دارند در حســاب جاری، حساب پشتيبان 
داشته باشند تا آخر ماه ســودی به آن تعلق گيرد و خارج 
شدن پول از حساب شان برای آنها مطلوب نيست، هرچند 
با تبدیل روزشمار به ماه شــمار، این موضوع، کمرنگ تر 
می شود. عرض بنده این است که به جز مسایل فنی، توجه 
به مسایل فرهنگی و نيازهای جامعه الزم است تا افراد را با 
سهولت استفاده، امنيت، راحتی و مشوق اوليه، به استفاده 

از کيف پول ترغيب کنيم.
دربارهآنبخشمســتنداتفنیکهتوسط
رگوالتوربهتازگیدرخردادماهارایهشده،بااینکه
آیيننامهراسالقبلاعالمکردهوتناقضآنهانيز
توضيحبفرمایيد.ضمنابهدوســتاناینتوضيح
رابدهمکــهآقایتوفيقــی،رویکاغذهمچنان
ریيسهياتمدیرهشرکتشــاپرکنيزهستند
امااززمانیکهدرپارســيانحضوردارند،قاعدتا

درحوزهسياستگذاریواجرادرشاپرک،نقشی
ندارندوامروزازدیدمسوولشــاپرکباایشان
صحبتنمیکنيمبلکهبهعنوانمدیرعاملشرکت
دادهورزیپارسياندرخدمتایشانهستيم.بااین
توضيح،خواهشمیکنــمراحتترصحبتکنيد
چوناالنسمترسمیدرشاپرکنداریدهرچند
ریيسهياتمدیرههستيدوالبتهگویاهفتهآینده،
ریيسجدیدهياتمدیرهشاپرکنيزاعالممیشود.

توفيقی: ممنون از توضيحاتــی که دادید. همان طور که 
  high regulated عرض کردم بانک مرکزی ما، به شدت
اســت. در این خصوص، مباحثی مانند قانون پولشویی، 
کنترل گردش مالــی و خلق پول مطرح اســت که بانک 
مرکزی برای کنترل این موارد، ســعی کرده ضوابطی را 
تعيين کند که منافاتی با این حوزه نداشــته باشد و حوزه 
کيف پول از دســترس حاکميت خارج نشود. موضوعات 
حساسی اســت و فکر می کنم دوســتان مخالفتی با آن 
نداشته باشند. جلسات بسيار متعددی با ذي نفعان موضوع 
در بانک مرکزی و حوزه های دیگر برگــزار و نظرات آنها 
اخذ شده اســت. طبيعتا کنترل اکوسيستم و اینکه همه 
بازیگران به یک نقطه واحد برســند، نيازمند زمان است. 
همان طور که آقای بخشــی اشــاره کردند مسایل فنی 

بسيار زیاد بوده و باید زیرساخت های الزم برای کار فراهم 
شود. از زیرســاخت ها هم که بگذریم، فضای دیگری هم 
شکل گرفته و سرمایه گذاری سنگينی در فضای کارت و 
کارت خوان ایجاد شده بود و دست به دست هم می داد تا 
این تاخيرها شکل گيرد. به هر حال االن فضا، آماده است 
و اگر یک سری نکاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، 
فراهم شود، می توانيم اميدوار باشيم کم کم این موضوع هم 

موردتوجه ذي نفعان بازار قرار گيرد.
آیيننامهشهریورماهبدونمستنداتفنی،از
دیدمنتابهامروز،قابليتاجرانداشــتهاست.از
امروزکهمســتنداتفنیابالغشده،تازهبانکها
میتوانندکيفپولداشتهباشــند.آیاشمااین
موضــوعراتایيدمیکنيــد؟درهمينخصوص،

توضيحاتمدنظرخودتانراهمارایهبفرمایيد.
بخشــیزاده: وقتی سندباالدســتی آمــاده می کنيم 
صحبت از کليات و چارچوب اســت. در همان سند فنی، 
فرصت شش ماهه پيش بينی شده تا زیرساخت های فنِی 
تعامل پذیری آماده شــود. البته حتما شــما هم تصدیق 
می فرمایيد مباحث فنی، زمانبر اســت و اگر مستندات را 
مالحظه کنيد، متوجه می شــوید که زحمت زیادی روی 
آن کشيده شده است. بانک ها هيچ وقت خودشان مستقيما 
صاحب کيف پول نبوده اند، بلکه از طریق شرکت های تابعه 
یا PSP یا شرکت های دیگر فعال در حوزه خدمات پرداخت 
از خدمات کيف پول استفاده می کردند و نظارت عاليه تا 
کنون وجود نداشته است. با این حال، از االن زیرساخت ها 
و آیين نامه ها مشخص است و در صورتی که فرصت زمانی 
برای تعامل پذیری با شاپرک اتفاق بيفتد، به تدریج، بانک ها 
هم باید زیرساخت خود را آماده کنند. معماری کيف پول 
به این صورت است که در باال، سامانه جامع یا سویيچ کيف 
پول را داریم و سپس به بانک های عامل می رسيم که باید 
زیرساخت ایجاد کنند و در الیه پایينی، راهبران هستند؛ 
یعنی راهبران نمی توانند مستقيما به شاپرک متصل شوند 
بلکه باید از طریق بانک عامل متصل شوند. این امر بدین 
معناست که بانک های عامل باید زیرساخت را ایجاد کنند.
آیاباآیيننامهایکهشهریورماهسالگذشته
ابالغشد،بدونمباحثفنیکهبهتازگیبهحوزه
بانکیابالغشده،اگرمیخواستيدزودتربهکيف
پولبرسيد،میتوانستيدبهآندستپيداکنيد

یاخير؟
بخشیزاده: فکر می کنم پاسخ را دادم. 

اگرمنظورتانکيفپولکلوزلوپاست،قبلاز
اینکهآیيننامهابالغشود،سالهاقبلوجودداشت.
منظورمکيفپولتعاملپذیریاســتکههمهجا

قابليتاستفادهداشتهباشد.
بخشیزاده:قاعدتا این اتفاق نمی توانست رخ دهد چون 
هنوز سویيچ متمرکز کيف پول ایجاد نشده که ما بخواهيم 
این کار را انجام دهيم اما بعضی شرکت ها این تعامل پذیری 
را با یکدیگر برقرار کرده بودند و کســی هم جلوی آنها را 

نگرفت.
تعاملپذیریدرکجامنظورتانهست؟درشبکه

پرداختشهری؟
بخشیزاده: بله نمی خواستم اســم بيــاورم اما ببينيد 
االن یک تعامل پذیری بين کيف پول اســنپ و آپ یا بين 
شرکت های پرداخت و NTT 14 توسط محصول شاتوت 

وجود دارد و کسی هم نگفته چرا این کار را کردید.
اینمــورد،بازهمکلوزلوپاســتوفقطدر
پرداختشــهریمیتوانيدازآناستفادهکنيد.
منظورمکيفپولواقعیاستکهعمالازکلوزلوپ
خارجشدهوقابليتاستفادهدرهمهجاداشتهباشد.
ازاینموضوعبگذریم.جنابجوکار!نظراتشمارا
ازدیدگاهاپراتورهادراینميزگرددنبالمیکنيم.
بهنظرمیرسداختالفنظربيناپراتورهاوشبکه
بانکیمابرایهمکاریماننــدآنچهدردنيااتفاق
میافتد،وجوددارد.بانکداریدیجيتالدردنيا،بر
بسترتلفنهمراهاستامادرکشورما،اینهمکاری

اتفاقنيفتادهاست؟چرا؟
جوکار: بنده بيشــتر از اینکه به دالیل آن بپردازم، فقط 
می توانم اظهارات شما را تصدیق کنم! به این دليل که ما از 

چشم انداز پولی و بانکی به قضيه نگاه نکردیم و یک طرفه به 
قاضی می رویم. اصلی ترین چالش را از مجموعه اپراتورها 
در الیه تعامالتی و قواعد و قوانين می دانم. شاید اپراتورها 
از مســيری حرکت نکردند که بتواننــد ارزش افزوده ای 
را به شــبکه پولی و بانکی کشــور اضافه کنند تا فضای 
همکاری های متقابل، معنادار و منطقی شکل بگيرد. شاید 
بيشتر در فضاهای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری یا تعادل 
در جریانات نقدی و خرید و فروش های عادی که عمدتا بر 
پایه شارژ و بسته گردش مالی قابل توجهی که در اپراتورها 
توليد می شود، شــکل گرفته اســت. نکته بعدی، ضعف 
بين رگوالتوری است. اساسا شاید رگوالتور حوزه ICT که 
گسترش این حوزه را در قالب سرعت اینترنت، سيم کارت، 
دسترسی پهنای باند وغيره ایجاد کرده، نتوانسته فرابخشی 
کند و در یک تعامل ســاخت یافته و رو به جلو با رگوالتور 
صنعت بانکی به اشــتراک بگذارد. البته بالعکس آن هم 
صادق است و هر دو طرف به توسعه سرمایه خودشان اقدام 
کرده اند. اگرچه تمام تالش های چند سال اخير، مانند سد 
در یک نقطه شکسته می شود و در بخش هایی هم این اتفاق 
افتاده است. اینکه اپراتورها در دنيا نقش کليدی در توسعه 
روش های پرداخت ایفا می کنند، بيشتر از اینکه ریشه در 
رگوليشن، تکنيک و تکنولوژی داشته باشد، ریشه در نياز 
بازار دارد و معتقدم ما با کندی و اعوجاج این مسير را داخل 
کشور طی می کنيم و اميدوارم رویکردهایی که اپراتورها 
اتخاذ می کنند، منجر بــه تعامل ســاخت یافته با اجزا و 
بازیگران اکوسيستم پولی و بانکی باشد و از این منظر توسعه 

آینده را هم شاهد باشيم.
بهنظرمیرســدآیيننامهسالگذشتهداخل
خود،مشکالتیدارد.مهمترینمشکلآیيننامه
ایناستکهبهحوزهکسبوکارکيفپولومباحث
کارمزدیبهطورمشــخصنپرداختهاستوفقط
دریافتعددیازیوزربابتصدورکيفالکترونيکي
پولاستامادربارهاینکهبانکهامیتوانندکارمزد
بگيرندیاخير،رگوالتورموضوعرابازگذاشــتهو
مشخصابهصورتدستوریورودنکردهاست.البته
رویآنبحثخواهيمکردکهاینرفتاررگوالتور
درســتبودهیاخير.نقشآیيننامهرادرتاخير

راهاندازیکيفپولچقدرموثرمیدانيد؟
بخشیزاده: آیين نامه یک بخش فنی دارد و بخش دیگر 
اسنادی است که سایر نهادهای مرتبط با رگوالتور تصميم 
گرفته اند مانند نهادهای حقوقی، مبارزه با پولشــویی و 
نظایر آن. مشکل جدی ســند ضوابط فعاليت موسسات 
اعتباری کيف پول، بخشی است که در جدول سقف کيف 
الکترونيکي پول ذکر شده است. در اینجا سه سطح 1، ۲ و 3 
مطرح شده است. سطح یک، برای افرادی است که صاحب 
خط موبایل به نام خودش نيست و از آن استفاده می کند. 
سطح ۲ برای افرادی است که مالک سيم کارت هستند و از 
آن استفاده می کنند و سطح 3 برای کسانی است که یک 
سال فعاليت منظم داشــته اند و اجازه داده که دست شان 
باز باشد. ما از پرداخت خرد صحبت می کنيم و عمال ابزار 
جدیدی بــرای پرداخت خرد در کشــور ایجاد می کنيم. 
درست است نام آن را کيف الکترونيکي  پول گذاشته ایم اما 
من آن را به عنوان ابزار پرداخت موبایلی می بينم؛ یعنی به 
ابزارهای پرداخت، یک ابزار، اضافه کرده و راهکارهای آن را 
هم ذکر مي کنيم. چطور می شود این کيف پول، یک کيف 
پول فراگير باشد اما محدودیت می گذاریم که هر تراکنش 
نباید بيش از ۲00هزار تومان باشد و سقف مانده پول هم 
۵00هزار تومان بيشتر نباشــد. این امر هيچ سنخيتی با 
معيشت مردم و تورمی که در کشور داریم، ندارد. واقعيت 
این است با مقاومت هایی که می بينم به این نتيجه می رسم 
شاید منافع بانک مرکزی به خطر می افتد که نمی گذارد این 
سقف باز شود چون می توانيم از مکانيزم های پيشرفته ای 
استفاده کنيم که جلوی پولشویی را بگيریم. این سقفی که 
در سند شاهد آن هستيم به هيچ عنوان پاسخگوی نياز افراد 
و کاربران نهایی نيست و مشکل اساسی سند باید اصالح 
شود تا شاهد کيف پول فراگير باشيم. مورد بعدی، کارمزد 
است. در جلسات کارگروه، بحث کارمزد مطرح شد اما نظر 
دوستان این بود که جایگاه مدل کارمزدی، در سند نيست 
و بعدا می تواند ابالغ شود اما تا این لحظه، هيچ گونه سندی 
مبنی بر مدل کارمزدی این راهکار ابالغ نشــده و دست 
بانک ها را باز گذاشته اند تا خودشان مدل کارمزدی را درنظر 
بگيرند. این اتفاق باعث فراگيری کيف پول نمی شود. وقتی 
به صورت یکپارچه یک مدل کارمزدی منظم را برای همه 
ذي نفعان، مشخص و جایگاه هرکدام را در نظام کارمزدی 
تعيين نکنيم، چگونه می توانيم توقع داشته باشيم بستر 
پرداختی و ابزار پرداختی جدید فراگير شود و تعامل پذیری 
به شکل واقعی رخ دهد و مشتری ترغيب شود کارت بانکی 

را کنار بگذارد و از پرداخت موبایلی استفاده کند.
آقایمنصوریدرگروهیکسوالسادهوجذاب
مطرحکردند.دروضعيتفعلی،َمِنمشتری،چرا

بایدکيفپولاستفادهکنم؟
بخشــیزاده:ما در حال ایجاد تنوعی بــرای ابزارهای 
پرداخت هستيم. نباید مشــتری را مجبور کنيم که برای 
مثال پرداخت هــای زیر ۲۵هزار تومان، زیــر 100هزار یا 

درميزگردآنالینباحضورمدیرانبانکیوفناوریمطرحشد

 تنها راه توسعه کیف الکترونیکی پول، تغییر دستوری نظام پرداخت کارمزد است

اینکه اپراتورها در دنیا نقش 
کلیدی در توسعه روش های 

پرداخت ایفا می کنند، بیشتر 
از اینکه ریشه در رگولیشن، 
تکنیک و تکنولوژی داشته 

باشد، ریشه در نیاز بازار دارد و 
معتقدم ما با کندی و اعوجاج این 
مسیر را داخل کشور طی می کنیم 

و امیدوارم رویکردهایی که 
اپراتورها اتخاذ می کنند، منجر 
به تعامل ساخت یافته با اجزا 

و بازیگران اکوسیستم پولی و 
بانکی باشد و از این منظر توسعه 

آینده را هم شاهد باشیم
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۲00هزار تومان، حتما باید از این ابزار اســتفاده کند. از 
طرف دیگر، مشــکالت کارمــزدی و نظام های پرداختی 
را می دانيم و می خواهيم مشــکل را کاهش دهيم. برای 
تنوع و ســليقه های مختلف، از ابزارهای مختلف استفاده 
می کنيم. بنابراین هيچ اجبــاری وجود ندارد اما به عنوان 
ایجادکننده زیرساخت باید مشتری را تشویق کنيم که از 
این ابزار استفاده کند. ضمن اینکه با ضریب نفوذ تلفن های 
هوشمند، بســياری افراد از روش های پرداخت موبایلی 
استفاده می کنند. چرا ما نباید این ابزار را کامل کنيم؟ چرا 
نباید هزینه های هنگفتی که درخصوص صدور کارت های 
بانکی و کارمزدهای سنگين که به شبکه پرداخت تحميل 
می شود، کنترل و مدیریت کنيم؟ لذا در این مرحله ما یک 
روش و ابزار جدید برای مخاطــب فراهم می کنيم که به 
نظرم ابزار و روش خوبی اســت. در بخش دیگری به مدل 
کســب وکاری کيف پول هم می پــردازم و اینکه چطور 
می توانيم مدل کســب وکاری آن را جذاب کنيم که تنوع 

بيشتری برای مخاطب داشته باشد.
شــمابهعنوانیکصادرکنندهوفعالحوزه
کيفپول،دوســتداریدابزارجدیدبهابزارهای
موجوداضافهکنيداماَمِنمشتریبایدبهشکلی
ترغيبشوم.فرضکنيدکيفپولاالنراهاندازی
شدهودرآنمشخصشدهتاسقف200هزارتومان
میتوانکارکرداما201هزارتومانخير.بعددرمغازه
خریدوبررسیمیکنيمازکيفپولاستفادهکنيمیا
خير؟مبلغخرید،بيشترشدهیاکمتر؟وقتیعادت
بهاستفادهازکارتداریم،کارتمیکشيم.فارغاز
اینها،درهمانآیيننامهابالغشده،آمدهاستبه
منابعیکهدرکيفپولهارسوبشده،سودتعلق
نمیگيردوعمالمنابعدرآمدیبرایبانکایجاد
نمیشود.وقتیکارمزدیوجودنداشتهباشد،شما
بهعنوانصادرکنندهکيفپول،چرابایدواردبازاری
شویدکهنهمشتریاستفادهمیکندونهدرآمدی
برایشمادارد،بهخصوصاالنکهرایگانهمهست
واگرقراراســتپولیهمبگيریدبایدببينيددر
وضعيتموجودکهبقيهسرویسهارایگاناست،

اینسرویسچهجایگاهیدارد؟
بخشیزاده:اشــاره کردید عادت مشتری به استفاده از 
کارت است. فرمایش شما صحيح است. زمانی عادت بود 
از پول نقد استفاده شــود، بعد عادت شد از سرویس های 
خدمات کارتی اســتفاده شــود، این موضوع هم نياز به 
فرهنگ سازی دارد و این فرهنگ ســازی را شرکت های 
PSP از طریق پذیرنده ها و سایر ذي نفعان می توانند ایجاد 
کنند. االن حــدود 370، 380 ميليون کارت بانکی صادر 
شده که عمال حدود 30 تا 40 درصد  این ها فعال هستند. 
معنایش این است که اکثر افراد از تعداد کارت های بانکی 
زیاد استفاده نمی کنند و بيشتر کارت ها، غيرفعال است و 
این ها حدود ۲۵00، ۲600 ميليارد تومان هزینه اضافی 
ایجاد می کند. در یکی دو سال اخير، به خاطر کرونا شاهد 
این موضوع هستيم که آمار پرداخت های موبایلی افزایش 
پيدا کرده و بسياری افراد به جای خرید حضوری و استفاده 
از کارت، به پرداخت های غيرحضوری روی آوردند؛ یعنی 
کرونا به فرهنگ سازی پرداخت موبایلی کمک کرد. البته 
طبق اظهارات شــما، اگر ما نظام کارمزدی صحيح ایجاد 
کنيم، یعنی کسانی که ذي نفع هستند اجازه بدهند مدل 
کارمزدی درست تعریف کنيم، برای فرهنگ سازی بسيار 
موثر است. شما اشــاره کردید تنها چيزی که دیده شده، 
کارمزد برای صدور کيف پول است در حالی که صدور کيف 
پول هم کارمزد ندارد بلکــه برای صدور مجدد، کارمزدی 
معادل صدور کارت بانکی در سند دیده شده که صادرکننده 
کيف پول می تواند بگيرد و اجباری هم نيست و موضوع باز 
گذاشته شده است. اگر در نظام کارمزدی، این کارمزدها، 
صحيح هدایت شود، همان طورکه در دنيا اتفاق می افتد، در 
فرهنگ سازی این موضوع، موثر است. بانک به جای اینکه 
خودش کارمزد دریافت کند و از آن ارتزاق کند، خودش 
کارمزد پرداخت می کند و این امر هيچ ســنخيتی ندارد. 
پس کارمزد باید به سمت پذیرنده و کاربر نهایی سوق پيدا 
کند اما می توان این جذابيت را ایجاد کرد که اگر مشتری 
از کارت بانکی استفاده کرد، فالن کارمزد را بپردازد اما اگر 
از کيف پول و ابزار موبایلی استفاده کند، عدد کارمزد بسيار 
پایين تر است. این امر، گامی برای فرهنگ سازی است اما 
زمانی اتفاق می افتد که جدول سقف کيف پول افزایش پيدا 

کند که مشتری، به راحتی پرداخت خود را انجام دهد. 
یادمهستسالگذشتههمزمانباابالغيهبانک
مرکزییککنسرسيوممتشکلازچندبانکبزرگ
کهیکیازآنهابانکپارسياناست،برایراهاندازی
کيفپولتشکيلشــدکهنامآنکنسرسيومرا
بهطورمشــخصنفهميدمامامیدانممدیرعامل
داردوثبتشرکتآنهمانجامشدهاست.گویادر
کنسرسيومبينسهامداران،اختالفنظرجدیاتفاق
افتادزیرابامشارکتشرکتخدماتانفورماتيک
راهاندازیشدهوماهيتوجودیکنسرسيوماین
بودکهشرکتخدماتانفورماتيکنيزدراینحوزه
سهمداشتهباشدبااینواسطهکهاینکنسرسيوم،
سویيچتعاملپذیریبهصورتمستقلراهاندازی
کندوبامشارکتسایربانکهادرزمينهیککيف
پولجامعسرویسبدهدامااالنظاهراقراراست
سویيچتعاملپذیریرابانکمرکزیانجامدهدو
اینکهآیاانحصاردرآنوجودداردیاخير،نمیدانمو
اینموضوعرابهشرکتخدماتانفورماتيکواگذار

کردهوهمانطورکهآقایبخشیزادهاشارهکردند
سویيچشاتوتخریداریشدهاست.البتهاینکه
چطورشاتوتبدونمناقصهخریداریشدهجای
سوالاست،چونبایدمناقصهبرگزارمیشد.البته
نمایندگانشرکتخدماتوشاتوتحضورندارند
هرچندآقایعمادایرانیدرگروهحضوردارندواگر
تمایلداشتندمیتوانندتوضيحدهندکهشاتوت
چطوروارداینپروژهشدوآیامناقصهبرگزارشد
یاخيریابهچهقيمتیدادند.درعينحالماهيت
اوليهکهشرکتخدماتسویيچتعاملپذیریرادر
اینکنسرسيومایجادکند،االنانحصاراازسوی
بانکمرکزیبهشرکتخدماتسپردهشدوشاید
حضورشــرکتخدماتدیگردراینکنسرسيوم
مفهومینداشتهباشدوبهنظرمیرسداختالفنظر

همينجاست.لطفاماجراراتوضيحدهيد.
توفيقی:البته بنده باید خاطرنشــان کنم نام شــرکت 
کنسرســيوم داده ورزی فرادیس اســت کــه ۲0درصد  
هم شــرکت خدمات در آن ســهم دارد و عمدتا تجارت 
الکترونيک های وابسته به بانک ها نيز سهامدار آن هستند. 
البته این شرکت فقط برای کيف پول ایجاد نشد بلکه برای 
توسعه همکاری بين بازیگران بازار در حوزه های پرداختی و 
بانکی ایجاد شد که کيف پول هم یکی از آنهاست. اختالفی 
بين ســهامداران وجود ندارد چون ما تا کنون مدل های 
کسب وکاری به این شکل نداشتيم و تا این مدل ایجاد شود، 
نياز به زمان دارد. پيشنهاددهنده این موضوع نيز خود گروه 
ملی انفورماتيک بوده و برای این موضوع پيشــقدم شده 
اســت. حوزه آن، فقط پرداخت نيست بلکه بانکداری باز، 
احراز هویت وغيره نيز هست و درباره مدل کيف پول هم 
صحبت می شود و بعد از نتيجه گيری، اعالم و اجرا خواهد 
شد. بنابراین هنوز فضای روشنی نيست تا تصميمات انجام 
شود. بانک مرکزی معتقد است این سویيچ، یک سویيچ 
حاکميتی است. علت اینکه با شاتوت قرارداد بستند این 
است که شــاتوت، زودتر این کار را کرده بود و همان طور 
که آقای بخشــی زاده توضيح دادند بين تعدادی از کيف 
پول ها این سویيچ را ایجاد کرده بود از این رو برای سرعت 
بيشتر کار از طریق شاتوت اقدام شد. اصرار بانک مرکزی 
این بوده که کار، ســریع تر راه بيفتد و پنج شش ماه زمان 
صرف نشود که سویيچ دیگری نوشته و کار با تاخير مواجه 
شود. البته اميدوارم بانک مرکزی به گونه ای عمل کند که 
عالوه بر منافع حاکميتی، منافع بازیگران دیگر بازار را هم 

درنظر بگيرد.
آقــایدکترفرهادفائز،مدیرعاملشــرکت
دادهورزیسدادراهمرویخطداریم.همينسوال
راازایشاندارم.دردنيایامروزکهرگتکهاتالش
میکنندمشکالترگوالتورهارابهشکلدیگری
حلکننداینکهبانکمرکزیدرتعاملپذیریورود
کندوسپسباتوجيهاینکهاینسرویسحاکميتی
استوبایدنظارتکند،دراجرانقشداشتهباشد،

درستاست؟
فائز: شــرایط بانکــی و پرداختی مملکت ما با شــرایط 
اســتاندارد دیگر دنيا، متفاوت اســت و ما نمی توانيم در 
این یک مقوله خودمان را با شرایط استاندارد بين المللی 
مقایسه کنيم و احيانا نســخه ای که آنها برای خودشان 
پيچيدند، ما هم استفاده کنيم. با توجه به شرایط مملکت 
ما، هيچ راهی غيــر از مدیریت و نظــارت متمرکز بانک 
مرکزی در حوزه پرداخت نيســت. در مملکت، مسایل و 
مشکالت متعددی مانند سایت های قمار و نقل  و انتقال های 
پولشویانه قابل مشاهده است و بانک مرکزی طی سال های 
گذشته تالش کرده با نظارت مســتمر جلوی این کار را 
بگيرد. در زمينه کيف پول هم بانک مرکزی همين رویه را 
پيش می برد و با سویيچ یکپارچه و متمرکز قصد دارد این 
کار را به سرانجام برســاند. بنده بعيد می دانم این سویيچ 
بخواهد خارج از حوزه حاکميتی بانک مرکزی اداره شود و 
آن کنسرسيوم نمی تواند این نقش را ایفا کند زیرا این نقش 
مانند سویيچ شتاب و شاپرک، حاکميتی است و کسی در 
آن مشارکت نخواهد داشت و شرکت خدمات به نيابت از 
بانک مرکزی به صورت واحد این مسووليت را دنبال خواهد 
کرد. اینکه در جای دیگری سهامدار است، می تواند مانند 

یک راهبر دیگر عمل کند.
آیااینروشرامیپسندیدکهبانکمرکزی،
اینموضوعرابهعنواناینکهقراراســتنظارت
کند،متمرکزدراختياربگيرد؟هيچراهکاردیگری
وجودنداردمثالاینکنسرسيومراهاندازیمیکرد

ودسترسیهاینظارتیبهرگوالتورمیداد؟
فائز: با توجه به سابقه گذشته و اینکه بانک ها روش های 
نظارتی خــود را به ســختی در اختيار نهادهــای دیگر 
می گذارند، بعيد می  دانم بانک مرکــزی زیر بار این روش 
برود و با توجه به شناختی که از شــبکه بانکی و فرهنگ 
پرداختی کشــور دارم، روش فعلی بانک مرکزی را بيشتر 
می پسندم تا اینکه نظارت بانک مرکزی به صورت نيابتی 
با گرفتن سرویس از شرکت ها و بانک ها انجام شود. من با 

روش فعلی موافق ترم.
البتهحضرتعالیرازیــاددرگيراینموضوع
نکنيمچونشمادرسمترگوالتوربانکینيستيد
امایکتناقضیوجوددارد.هميناالنشــبکه
پرداختشهریدرحالفعاليتاستوسویيچآن
همدراختيارشهرداریاست.حاالاینکهچطورآنجا
حساسيتنداردامااینجادارد،نمیدانم!فکرمیکنم
آنجاهمدسترسینظارتیگرفتهاند.اگردرپرداخت

شهری،بدوناینکهرگوالتوروسطآننشستهباشد،
سرویسدرحالکاراست،بهنظرمیرسددرحوزه
کيفپولهممیتواندایناتفاقبيفتد.کاشآقایان

بودندوپاسخمیدادند.
فائز: بله کاش خودشان پاسخ می دادند اما در حال حاضر، 
سویيچ کيف  پول هایی که در مملکت وجود دارد، از نظارت 
بانک مرکزی به دور است. بعيد می دانم االن نظارت خالصی 
اتفاق بيفتد مگر اینکه اشکاالت سنگينی مشاهده شود و 
بانک مرکزی ورود کند. بنابراین اگر تعدادی از کيف پول ها 
با هم لينک شــدند و یک تعامل پذیری محدودی ایجاد 
کردند، به این معنا نيست که تحت نظارت هستند. کسی 
که این ها را به همدیگر وصل کرده، نظارت دارد اما نظارت 

آنها به معنی نظارت عاليه بانک مرکزی نيست.
آقایعمادایرانیهمدرگروهحضوردارند.اگر
رویخطبيایندوتوضيحدهند،ممنونمیشوم.
فکرمیکنمازنظرفنیایــنامکانوجودداردکه
شاتوتدسترسیبهبانکمرکزیمیدادوبانک
مرکزینيزبههماناندازهکهشاتوتدسترسیدارد،
میتوانستداشبوردهاینظارتیراهمداشتهباشد
بدوناینکهخودشورودکند.جنابجوکار!باتوجه
بهجایگاهاپراتورهایتلفنهمراهوبستریکهدر
اختياردارند،تعدادمشترکباالودیتایارزندهشان،
میتواندیکاتفاقجذابباهمراهیصنعتپرداخت
واپراتورهایتلفنهمراهدرایرانرخبدهد.بهنظر
شما،بهرهگيریازاپراتورهایپرداختخردبرای
نظامبانکی،فرصتاستیاتهدید؟چونبانکها
نگرانهستندکهبهسمتاپراتوربيایندواپراتوربه

واسطهتوانمندی،سهماینحوزهرابگيرد.
جوکار:سوال شما پيچيدگی ذاتی دارد! اگر منافع بانک ها، 
متناظر منافع کاربران شــان باشد، پاســخ این است که 
بدون شک فرصت اســت مگر اینکه منافع دیگری شکل 
گرفته باشد. من به عنوان کاربر شبکه ملی پرداخت عرض 
می کنم. در گروه هم دوستان یک ابهام بزرگ دارند که با 
نظام مستقِر مبتنی بر کارت، کيف پول چه توفيقی دارد؟ 
کارت چه زمانی این قدر توفيق پيدا کــرد و در رویه های 
جاری کاربران منتشر شد؟ دو مطلوبيت ایجاد شد: یکی 
توسعه شبکه پذیرندگان و نکته مهم تر، روش ها و متد های 
اتصال این کارت به حساب های بانکی. وقتی درباره کيف 
پول صحبت می کنيم، در هر دو حــوزه، یعنی هم اتصال 
کيف پــول به زیرســاخت ها و حســاب های بانکی و هم 
شبکه پذیرندگان، دچار ابهاماتی هستيم که شاید وجود 
یک نقشــه راه برای صنعت بانکداری کشــور، بخشی از 
ابهام را رفع کند. به عنوان کاربر شــاید همه تجربه کرده 
باشيم اوج روش های یکپارچه ســازی بين کيف پول ها با 
ساختار بانکی، ســرویس های اتصال و برداشت مستقيم 
از حساب اســت که تجربه چندان مناسبی برای کاربران 
در کل کشور نيســت و افراد باید از مقداری سطح دانش 
و آگاهی برخوردار باشــند و یک سری دسترسی ها برقرار 
شــود تا بتوانند از خدمات با یک سری شــرایط و ضوابط 
خاص استفاده کنند. درباره اینکه چرا نمی توانند این کار 

را انجام دهند، من از جنبه دیگر به قضيه نگاه می کنم که 
بيشتر محصول تالش یک ساله ای اســت که در تعامل با 
اجزای مختلف شبکه بانکداری کشــور به دست آوردیم. 
کيف پول هایی که در حال حاضر ســهم بيشتری در بازار 
دارند، کيف پول هایی هستند که در ید PSPها هستند؛ 
حتی بانک هایی که کيف پول توسعه یافته ای دارند، حتما 
در سبد دارایی های شان شرکت های پرداخت الکترونيک را 
دارند. در گروه، موضوعات مرتبط با کارمزد مطرح می شد. 
بنده می خواهم چالش دیگری هم مطرح کنم. غير از نظام 
کارمزد، تضاد منافع خود بانک ها، خصوصا بانک هایی که 
در حال حاضر کيف پول های بزرگ تری دارند و از طریق 
PSPها آن را دایر می کنند، جایی است که عالوه بر اینکه 
نظام کارمزدشــان در تضاد قرار می گيــرد، این PSPها 
مشــخصا در بازار ســرمایه هم قرار گرفته اند. یک فرض 
مقدم این است که ما می توانيم با اصالح نظام کارمزدی، 
درآمد تراکنش ها را به ســمت کيف پول ببریم اما وقتی 
مجموعه ای به طور مستقل در بورس پذیرش شده و این 
درآمدهای ناشــی از تراکنش ها هم در اميدنامه اش و هم 
در گزارش های مالی، به جذب ســرمایه یا افزایش ارزش 
سهامش کمک می کند، این گروه مالی با چالش بزرگ تری 
هم مواجه می شود. غير از اینکه این معادله را می تواند به 

شکل معادله صفر حل کند و کارمزد را از یک سبد به سبد 
دیگر منتقل نماید، این دفعه، ارزش دارایی هایش می تواند 
دستخوش تغيير شــود. با این رویکرد، چالش بزرگ تری 
ایجاد می شود. در این شــرایط، خارج از فضای PSPها، 
یک کيف پولی را راه اندازی می کنيم. اینها ابتدا به ساکن 
در نقطه اتصال با بانک ها، دچار چالش بنيادین می شوند. 
این چالش، احراز هویت است. احراز هویت، مادامی که از 
منظر بانک ها، مصادف با افتتاح حساب یا هر شکل دیگری 
که در بازار در حال اجراست، تلقی شود، یک مانع کليدی 
برای توسعه کيف پول سمت خریدار ایجاد می کند. بنده 
درباره سمت مرچند صحبت نمی کنم. اميدوارم تالش ها در 
قالب QR یا تالش های چندگانه متفاوت، منجر به توسعه 
شبکه پذیرندگان شود کمااینکه شبکه پذیرندگان با تداوم 
کرونا، ماهيتا دچار تغييراتی شــد اما در سمت خریدار، 
زمانی می توانيم بگویيم شبکه پرداخت مبتنی بر کارت در 
کشور غالب شده که توانستيم فالن قدر کارت صادر کنيم 
و فالن ميزان مردمی که واجد شــرایط شدند، این کارت 
را دارند اما با چه مکانيــزم واحدی می توانيم احراز هویت 
دیجيتال انجام دهيم بدون اینکه نياز به افتتاح حســاب 
باشد. اینها محدودیت هایی است که برای آن هيچ قاعده و 
قانونی نوشته نشده و مجموعه هایی که در رگوليشن بانک 
نيستند نگران این هســتند که مخالفت هم وجود داشته 
باشد؛ هرچند نوشته شده، رگوله شده و اعالم شده نيست 
و این فضای ابهام، به نوعی سرمایه گذاری را دچار چالش 
می کند. اینکه چرا ورود اپراتورها می تواند فرصت باشــد 
دليلش این است که اساسا وقتی در ترندهای جهانی هم 
نگاه می کنيم، اصلی ترین مشارکت ها در این حوزه، درباره 
موضوعات احراز هویت دیجيتال است. هرچقدر اپراتورها 
تمرکز خود را بر احراز هویت دیجيتالی بگذارند به نحوی 
که حداقلی از ابهــام و نگرانی ها را رفع کند، ســينرژی و 
مشارکت مثبت با نظام بانکی توسط اپراتور شکل می گيرد 
و باید منتظر گام های بعدی باشيم؛ کاری که در همراه اول 
در یک سال گذشته انجام شده است. ما تمرکز خود را بر 
کاربرانی گذاشتيم که در شبکه همراه اول پرتکرار هستند 
و سيم کارت دارند. این کاربران را به نوعی با احراز هویت 
دیجيتال open معرفی می کنيم و بــه آنها َولِت   آی دی 
یونيک هم اختصاص می دهيم. اینکــه این ولت  آی دی، 
چگونه می تواند شارژ و دشارژ شود، در چه مرچندسایدی، 
با چه سویيچ تعامل پذیری یا غيرتعامل پذیری و در لوپ 
کلوز یا اُپِن بتواند فعاليت کند، موضوعاتی است که بدون 
شک اپراتور به تنهایی نمی تواند در این زمينه پيش برود 
و تعامل و سينرژی طرفين را می طلبد؛ مشروط بر اینکه 
نهاد رگوالتوری صنعت بانکداری در موضوعات احراز هویت 
دیجيتال، زمينه های پویاتر و به روزتر که در دنيا وجود دارد، 
به رسميت بشناسد، به نظرم اپراتور همراه اول که گستره 
جغرافيایی اش به وسعت کل کشور است و دامنه کاربرانش 
هم زیاد است، می تواند این موضوع را تا حد قابل توجهی 

مرتفع کند.
اميدوارمباتوضيحاتیکهدادید،نظامبانکی
نسبتبههمکاریبااپراتورهابيشترترغيبشدهو
ایننگرانیها،تبدیلبهفرصتشودوبتوانندازاین
فرصتاستفادهکنند.برایاینکهبيشتروقتآقای
فائزرانگيریم،سوالبعدیرابهعنوانسوالآخراز
ایشانمیپرسم.بهعنوانفعالاینحوزه،بهنظر
شما،مهمتریندليلیکهکيفپولهنوزدرکشور

پانگرفته،چيست؟
فائز: اگر بخواهم صرفا به یک دليل اشــاره کنم، مسایل 
کسب وکاری را دليل اصلی عدم توفيق کيف پول می دانم. 
این مسایل نه تنها در کيف پول بلکه گریبانگير کل سيستم 
بانکی مملکت است و باید یک روز اصالح شود و هرچقدر 
زودتر اصالح شــود، رشد سيســتم بانکی ما سریع تر رخ 
می دهد. به طور کلی در دنيا، بانک ها از درآمدهای غيرمشاع 
و کارمزدی ارتزاق می کنند اما در کشــور این عدد به ۵ تا 
10درصد  بيشتر نمی رسد در حالی که در عرف بين المللی 
این عدد معکوس است و 80 تا 90درصد  درآمد بانک ها، 
غيرمشاع اســت و کارمزد در درآمدهای غيرمشاع بسيار 
برجسته است؛ چيزی که در سيستم بانکی مان شاهد آن 
نيستيم. برای کسی که صاحب کارت بانکی یا پذیرنده است 
و از خدمات اســتفاده می کند اما هيچ کارمزدی پرداخت 
نمی کند، قطعا انگيزه ای برای ورود بــه کيف پول وجود 
نخواهد داشت. اتفاقاتی که در حوزه کيف پول می افتد و 
حرکت هایی که توسط بانک ها و شرکت ها اتفاق می افتد، 
با نيم نگاهی به آینده کيف پول و اصالح کارمزدی در کل 
مملکت قابل حل است تا بتواند فضای کاری کيف پول را 
فراهم کند. در این رابطه، مسایل فنی قطعا قابل حل است و 
بازدارنده یا مانع کيف پول نيست. فقط مسایل کسب وکاری 
برجسته است که اميدوارم نسبت به آن، تعيين تکليف شود. 
اگر کتابچه کيف پول را مالحظه کنيد، یک کتابچه کامل 
و مفصلی است که نمونه آن را قبال ندیده ام. این کتابچه، 
سند ۲۵0   ۲60 صفحه ای است که غلط امالیی هم ندارد 
و از همه نظر، کامل و جامع نوشته شده و بسيار قابل توجه 
است اما در آن، غير از یکی دو جمله کلی درباره کسب وکاِر 
کيف پول دیده نمی شود. در جایی اشاره شده برای صدور 
کيف پول باید کارمزد بگيرید و جای دیگری نوشته شده 
اگر بخواهيد کارمزد بگذارید باید با دارنده کيف پول توافق 
کنيد. فکر می کنم غير از این دو ســه جمله کوتاه، چيزی 
درباره کسب وکار آن نوشته نشده و بانک مرکزی باید در این 
حوزه، همت بيشتری به خرج دهد که اصلی ترین مانع کيف 

پول، از پيش روی این اکوسيستم برداشته شود.

البتههمتبانکمرکزیکهرفت!هرچنددر
عرصهانتخاباتتالشمیکندرایبگيردکهخيلی
بعيداستاماهمانطورکهدرآهنگآقایمحسن
چاوشیدرميانبرنامهاشارهشد:»جانمناستو
هینزنيدش«!بانکمرکزیدراینماجرابهموضوع
کسبوکاریوبهمهمترینضلعکيفپولکهکارمزد
است،اشــارهصریحینکردهودرحددوجملهبه
آنپرداختهاســت.فکرمیکنمبافضایموجود
اصالارادهایبرایراهاندازیوتوسعهکيفپولدر
کشوروجودندارد.جنابدکترتوفيقی!اگرفرض
بگيریم،مباحثفنــیوآیيننامهایآمادهوکيف
پولبهصورتتعاملیدرکلکشورقابلاستفاده
است،بهعنوانسرویسگيرندهچهمزیتیوجود
داردکهازکيفپولاستفادهکنيم.وقتیکارتبه
عنوانسرویسرایگاندراختياراست،چراباید
ازکيفپولاســتفادهکنيم؟نکتهدیگردرحوزه
کارمزدیایناســتکهفرضکنيمتوسعهکيف
پولهماتفاقافتادهباشــدومردمبيشازهمان
تراکنشهایخردیکهدرشــبکهشاپرکوجود
داردو90درصدراشاملمیشود،ازطریقکيفپول
انجاممیدهند.دراینصورتسهنهاد،درآمدشان
راازدستمیدهند:یکیشاپرککهبههرميزان
اینتراکنشهاکاهشپيداکند،درآمدشریزش
خواهدداشت،دومشــتابکهتراکنشهایخرد
خودراازدستخواهددادوسومPSPها.دراینجا
تعارضمنافعوجوددارد.بانکمیگویددرحوزه
پرداختنظامکارمزددروضعيتموجود،زیرفشار
اینکارمزدهاکمرشمیشکندوتازهشاهدتوسعه
بانکداریالکترونيکودیجيتالهمنيســتيمو
بانکهامتوقفهستندچوندرصورتهایمالی
اینموضوعرابيشتربهعنوانهزینهمیبينندتا
سرمایهگذاری.اگربانکبگویدبهسمتراهاندازی
کيفپولبرویم،همانبانــک،خودشPSPدارد
واگرکيفپولراتوسعهدهد،چونتراکنشهاو
درآمدهایPSPکاهشپيدامیکند،PSPبهبانک
فشارمیآوردتاایناتفاقنيفتدومیگویدبگذارید
همينبازاربزرگکهدراختيارماناســتورتبهو
سهمبازارمناســب)خصوصارتبه1تا5(ودرآمد
فيکسداریم،واردریســکینشویمکهدرآمدها
حذفشــود.باراهاندازیکيفپولواردفضایی
شویمکهمثالکسیبرندهاستکهبيشترینتعداد
دانلودرادراپليکيشنداشتهباشد.فکرمیکنمآپ
بيشتریندانلودراداردوبعدازآنتاپ،سامانو
سایرشرکتهایپرداخت.اینجااینریسکهاو
تعارضمنافع،ایجابمیکندبانکخودشسریک
دوراهیقراربگيرد.باتوجهبهاینکهحضرتعالیهم
نمایندههلدینگبانکهستيدوهمPSPدارید،
چطوررفتارمیکنيد؟اگرکيفپولراهاندازیشود،
ازیکسو،هزینههایپرداختکارمزدتوسطشما
PSPکممیشودوازسویدیگردرآمدهایشمادر

کاهشپيدامیکند.
توفيقی: ورود بــه کيف پول دیجيتــال، می تواند فصل 
جدیدی از خدمات الکترونيک باشد. سهولت باال، امنيت 
بيشتر، انتقال ســریع تر وجه، گزارش گيری و رصد بهتر 
تراکنش های مالی و مشوق هایی که روی کيف پول داده 
می شود، می تواند استفاده از کيف پول را رایج تر کند. نکته 
دیگری که اشاره کردید، هم درست است. ما از یک طرف 
 PSP در گروه داده پردازی پارسيان، هم بانک را داریم و هم
را. بانک، هزینه هایی را بــه خاطر وضعيت نظام کارمزدی 
متحمل می شود و از طرف دیگر PSP ما درآمدهایی دارد 
که طبيعتا بخش هایی از آن قسمت که درآمد دارد، از دست 
می رود و بخش هایی نيز هزینــه می دهد، بنابراین خيلی 
برای ما تفاوتی نمی کند. بانک هایی که PSP ندارند، باید 
استقبال بيشتری از این حوزه داشته باشند. در حال حاضر 
که موانع کيف پول برطرف شده، بانک هایی که PSP دارند، 
نمی توانند جلوی آن را بگيرند و بقيه می توانند این سرویس 
را راه اندازی و استفاده کنند. در اینجا، بحث مدل رقابتی 
مطرح می شود. هر راهبری بتواند سرویس بهتری بدهد، 
می تواند از منافع کيف پول که درباره آن صحبت می شود، 
بهره مند شود. درباره آپ مثال زده شد که کيف پول خود 
را توســعه داده و با پذیرنده ها مشارکت کرده و کسی هم 
مانع نشده است. اگر کسی سرویس خوبی بدهد و مشتری 
را جذب کند، می تواند این سرویس را بگيرد. بنابراین فکر 
نمی کنم توجيهی برای عدم توسعه بازار از سمت بانک هایی 
باشد که PSP دارند. بدیهی است PSPها هم نگران هستند 
و درباره آن فکر می کنند چون خودشان باالخره به توسعه 
کيف پول وارد می شوند زیرا نمی خواهند مشتریان شان را 
از دست بدهند و دوست دارند صاحب منافع جدید شوند و 
بازار را گسترش دهند. در مجموعه ما، که هم PSP داریم 
و هم بانک، مشــتری و راحتی سرویس مهم است و کيف 
پول یا پرداخت های مبتنی بر آن برای ما، اصل نيست. اصل 
این است که مشتری راضی باشد و بهترین و باکيفيت ترین 
ســرویس را با کمترین هزینه در اختيــار وی قرار دهيم. 
بنابراین بازار ما را به سمتی می برد که این کار را انجام دهد. 
االن تجارت الکترونيک پارسيان، پوزهای خود را آپدیت 
کرده و QR داده و یک ميليون و ۲00هزار پذیرنده را برای 
راه اندازی کيف پول خود آماده کرده است. بنابراین ما آماده 

اگر بخواهم صرفا به یک دلیل 
اشاره کنم، مسایل کسب وکاری 
را دلیل اصلی عدم توفیق کیف 

پول می دانم. این مسایل نه 
تنها در کیف پول بلکه گریبانگیر 
کل سیستم بانکی مملکت است 

و باید یک روز اصالح شود و 
هرچقدر زودتر اصالح شود، 

رشد سیستم بانکی ما سریع تر 
رخ می دهد. به طور کلی در دنیا، 
بانک ها از درآمدهای غیرمشاع و 
کارمزدی ارتزاق می کنند اما در 
کشور این عدد به 5 تا 10درصد  

بیشتر نمی رسد

3 July. 2021 شنبه12تير1400 
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خبرگزاری های معتبر همچون رویترز، 
از انجام نخســتين تراکنــش ارزهای 
دیجيتــال بيــن دو بانــک اروپایی در 

آینده ای نزدیک خبر داده اند.
قرار اســت نخســتين تراکنش رسمی 
با اســتفاده از ارزهای دیجيتال بين دو 
بانک اروپایی انجام شود؛ این عمليات به 
صورت استقراض و بين بانک های ملی 
فرانسه و ســویيس خواهد بود. برخی از 
دیگر بانک های بزرگ دو کشور نظير یو 
بی اس، کردیت سویيس و ناتيکسيس 
نيز در ایــن پروژه درگيــر خواهند بود. 
ســيلوی گوالرد، قائم مقــام بانک ملی 
فرانسه گفته است که این مساله بيانگر 
افزایش مقبوليت ارزهــای دیجيتال و 
روش های نوین پرداخت در نظام بانکی 

اروپا است.  
امــا تحليلگران موسســات اوانــدا، اور 
کور و تال بکــن کپيتــال ادوایزرز در 
گزارشی مشترک با بررسی روند قيمتی 
و ميانگين متحــرک بيت کوین نتيجه 
گرفته انــد کــه بيت کویــن در معرض 
ریسک شدید از دســت دادن حمایت 
30هزار دالری و ورود به کانال ۲0هزار 
دالری قرار دارد؛ به ویژه اگر فشــارهای 
چيــن روی فعاليت ارزهــای دیجيتال 
شــدت گيرد و مقامات ناظر آمریکایی 
نيز تصميم نظارت بيشتر روی بازارهای 

مالی را وارد فاز اجرایی کنند.  
وزارت دادگســتری آمریکا بــا صدور 
بيانيه ای اعالم کرد که اف بی آی با نفوذ 
به کيف پول یک گــروه هکری، موفق 
شــده اســت بيت کوین هایی به ارزش 
۲.3 ميليــون دالر را بــاز پــس بگيرد. 
اگرچه کمی بعد مشخص شد اف بی آی 
موفق به در اختيار گرفتن کنترل سرور 
شده و خود شــبکه بالک چين کماکان 
نفوذناپذیر باقی مانده است، بازار ارزهای 
دیجيتال تحت تاثير این خبر به شدت 

ریزش کرد.
مجموع ارزش بــازار جهانــی ارزهای 
دیجيتال در حال حاضر 1۵90ميليارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به ماه گذشته، مقدار بسيار زیادی کمتر 
شــده اســت. بيت  کوین 1۲سال پيش 
توســط گروه گمنامــی از معامله گران 
بر بســتر بالک چين ایجاد شد و از سال 
۲009 معامالت اوليه آن شکل گرفت.  

خبر جالب توجه راجع به بيت کوین، این 
بوده که السالوادور، اولين کشوری است 

که اســتفاده از بيت کوین را به صورت 
قانونی تصویب کرد. نمایندگان مجلس 
در کنگــره آمریکای مرکزی با کســب 
6۲رای از 84رای با اکثریت آرا به الیحه 
بيت کویــن رای مثبت دادنــد. قيمت 
بيت کوین اندکی پــس از رأی گيری با 
۵درصــد افزایش بــه 34۲39.17دالر 
رســيد. در اوایــل هفته گذشــته نيز 
ریيس جمهــور، ایــن الیحــه را برای 

رأی گيری به کنگره کشور ارسال کرد.
کمک های مالياتــی را می تــوان با ارز 
دیجيتــال پرداخــت کــرد و مبادالت 
بيت کویــن مشــمول ماليات بر ســود 
سرمایه نمی شــوند. بر اســاس قانون 
پيشنهادی، نرخ ارز با دالر آمریکا توسط 
بازار آزادانه تعيين می شــود. واحد پول 

فعلی السالوادور دالر آمریکا است.
از طرف مقابل، همان طور که پيش تر نيز 
ذکر شد، گمانه زنی درباره ریزش دوباره 
بيت کوین بيشتر شده و با حواشی پيش 
آمده در روزهای اخيــر، گمانه زنی ها از 
ســقوط بيت کوین به محدوده ۲0هزار 

دالری شدت گرفته است.
حال باید دید احتمــال تبدیل 8درصد 
از سپرده مشــتریان بانک های منطقه 
یورو به یوروی دیجيتال، به چه صورت 
پيش خواهد رفت. بــه گفته تحليلگران 
مورگان اســتنلی، ممکن است یوروی 
دیجيتال 8درصد از سپرده های بانک ها 

را از بين ببرد.
طبــق تخميــن تحليلگران مــورگان 
اســتنلی، یوروی دیجيتــال می تواند 
8درصــد از ســپرده مشــتری های 
بانک های منطقه یــورو را از بين ببرد، 
اگرچه ممکن است این سهم در برخی 
از کشــورهای کوچک تر بيــن این 19 
کشــور به مراتب بيشتر باشــد. انتظار 
می رود بانک مرکزی اروپــا در ماه های 
آینده کار یوروی دیجيتال را تسریع کند 
و ممکن است چند ســال دیگر به طور 
رسمی راه اندازی شود و به همين دليل 
اقتصاددانان در حال بررسی پيامدهای 
احتمالی آن هســتند. با توجه به اینکه 
90درصد بانک های مرکزی جهان اکنون 
روی ارزهــای دیجيتــال کار می کنند، 
سوال اساسی این است که آیا آنها، پولی 
را که در حــال حاضر در حســاب های 
بانکی بزرگ نگهداری می شــود، خالی 

می کنند؟
تحليلگران مورگان استنلی گفته اند که 

تخمين آنها ســناریویی است که در آن 
تمام شــهروندان باالی 1۵ سال منطقه 
یورو 3هزار یورو )3637 دالر( را به کيف 
پول دیجيتالی که تحــت کنترل بانک 
مرکزی اروپا است، انتقال می دهند. این 
مبلغ توســط برخی از سياست گذاران 
این بانک و کارشناســان بازار به عنوان 
حداکثر یا سقف مشــخص شده است. 
این می تواند از نظر تئوری، سپرده های 
منطقه یورو را که به عنوان سپرده های 
مشــارکت های خانگــی و غيرمالــی 
تعریف می شــوند، 8درصد یا به ارزش 

873ميليارد یورو کاهش دهد.
 )LDR( ميانگين   نســبت وام به سپرده
بانک های منطقه یــورو از 97درصد به 
10۵درصــد افزایش می یابــد ، اگرچه 
بانک ها به ســختی متوجه این موضوع 
می شوند زیرا این نسبت در اواخر سال 
۲019، 10۵درصــد بود قبــل از اینکه 
ویروس کرونا باعــث افزایش پس انداز 
شود. با این حال، بانک ها در کشورهای 
کوچک تر، به ویــژه لتونــی، ليتوانی، 
اســتونی، اسلواکی، اســلوونی و یونان، 
می توانند بيش از حد متوسط   تحت تاثير 
قرار گيرند. تبدیل 3هزار یورو سپرده در 
این کشــورها معادل تبدیل 17 تا 30 
درصد از کل سپرده ها و ۲۲ تا ۵1 درصد 

از کل سپرده خانوارها خواهد بود.
تغيير این حجم باال از ســپرده ها بعيد 

است. با فرض اینکه مردم مایل به تبدیل 
بيش از 1۲درصد از ســپرده های خود، 
یعنی مبلغ 3هزار یورو برای منطقه یورو 
باشند بنابراین تاثير در کل سپرده های 
بانکی حتی در کشــور یونــان بيش از 
10درصد نخواهد بود. ممکن است هنوز، 
ميانگين   8 درصد محافظه کارانه به نظر 
برسد. هفته گذشــته مقاله ای از بانک 
انگليس سناریویی را الگوبرداری کرد که 
طبق آن یک پنجم پول فعلی سپرده های 
خرده فروشــی در بانک های انگليس به 
انواع جدید ارز دیجيتال یا ارز دیجيتال 
بانک مرکــزی CBDC اختصاص داده 

می شد.
اما در همين حال، کشور چين نيز اعالم 
کرد در یک قدمــی کاربــرد اولين ارز 
دیجيتال مستقل جهان قرار دارد و بانک 
ارتباطات چين از یــوآن دیجيتال خود 
)RMB(، در پکن به صورت آزمایشــی 

رونمایی کرد.
پکن برنامه تست یوآن دیجيتال را آغاز 
کرده که به مشتریان امکان می دهد این 
ارز دیجيتال را در چند پذیرنده این شهر 

خرج کنند.
هفته گذشته، بانک ارتباطات از رویداد 
آزمایشی یوآن )RMB( دیجيتال خود 
در پکن رونمایی کرد. کارکنان اطالعاتی 
را به بازدیدکنندگان ارایه کردند و سپس 
 RMB به آنها دستورالعمل دانلود برنامه

 RMB دیجيتال را دادند، تــا کيف پول
دیجيتال را باز کنند و اولين خریدهای 
یوآن دیجيتال شــان را در شــهربازی 

دره شادی پکن انجام دهند.
ماه قبل، در اولين نمایشگاه بين المللی، 
محصوالت بين المللی چين که در استان 
هاینان برگزار شــد، خيلــی از بانک ها 
فضاهای آزمایشــی را راه اندازی کردند 
تا بازدیدکنندگان چندین روش استفاده 
از یوآن دیجيتال را تجربه کنند. دولت 
چين پيــش از این چندیــن آزمایش 
یوآن الکترونيک را به عنوان بخشــی از 
آزمایش های ارز دیجيتالش انجام داده 
و قصد دارد این برنامه آزمایشــی را در 

آینده گسترش دهد.
 )PBOC( ســال گذشــته، بانک چين
برنامه هایــی را برای آماده ســازی ارز 
دیجيتال مستقل خود هنگام بازی های 
المپيــک زمســتانی ۲0۲۲ اعالم کرد. 
گفته شد که این ارز جدید که نام رسمی 
ندارد امــا با DCEP مخفــف پرداخت 
الکترونيکــی ارز دیجيتــال شــناخته 
می شود، برخی از ویژگی ها را با ارزهای 
رمزنگاری شده به اشــتراک می گذارد. 
پيش بينی می شود که یوآن الکترونيک 
جایگزین پول نقد شــود، در حالی که 
چين قصد دارد اوليــن اقتصاد بزرگی 
باشــد که آزمایش ارز دیجيتــال را در 

سطح ملی انجام می دهد.

ارز ديجیتال، در سراشیبی
خبر

فاصله عمیق پكن با توكیو در 
حوزه رمزارزها

رشد اقتصادی سومين اقتصاد بزرگ جهان همان گونه که پيش تر نيز 
انتظار می رفت، کاهش داشته و در محدوده منفی باقی مانده است. 
به گفته اقتصاددانان و کارشناسان، شيوع ویروس کرونا و اخالل در 
زنجيره تجارت خارجی، عوامل اصلی ثبت این عملکرد بد بوده اند. 
طبق اعالم دولت ژاپن، در شش ماه گذشته، اقتصاد این کشور ۲8.1 

درصد کوچک تر شده است.
این رشد که 0.4 درصد کمتر از رشد پيش بينی شده قبلی توسط 
کارشناسان و ۲1.۲ درصد کمتر از رشد دوره مشابه قبل است، بدترین 
عملکردهای اقتصاد ژاپن از زمان ثبت آمار مربوطه رشد محسوب 
می شود. در بين بخش های مختلف، مخارج مصرف کنندگان ۲8.4 
درصد کاهش یافته است. مخارج سرمایه ای نيز 4.6 درصد کمتر شده 
است. مخارج دولتی و سرمایه گذاری ثابت رشد منفی را تجربه کرده اند 

و به ترتيب ۲.3 درصد و 7.۵ درصد رشد منفی داشته اند.
تجارت خارجی ژاپن نيز کامال تحت تاثير کرونا قرار دارد تا جایی 
که طی مدت فوق صادرات این کشور 18.۵ درصد و واردات نيز 0.۵ 
درصد کاهش پيدا کرده است. به این ترتيب کسری تراز تجاری، بيش 

از پيش افزایش یافته است.
در حال حاضر، چين بزرگ ترین شریک تجاری ژاپن محسوب 
می شود و در نتيجه شيوع کرونا، روابط تجاری دو طرف تا حد زیادی 
کاهش یافته است. همچنين گردشگران چينی که بزرگ ترین 
بازدیدکنندگان خارجی از ژاپن هستند نيز فعال از ورود به این کشور 

منع شده اند.
فرهنگ و تاریخ ژاپنی تاثير بسياری بر چين گذاشته است. می توان 
گفت چينی ها در طول تاریخ، نوعی رابطه »تنفر همراه با عشق« با 
ژاپن دارند. در دوره های مختلف به نوعی رقيب هم بوده اند، بعضی 
اوقات دشمن خونين هم بودند و بعضی اوقات روابط دوستانه ای 

داشتند.
خيلی از اوقات از نظام های سياسی، فرهنگی یا ادبيات و هنر یکدیگر 
الهام می گرفتند یا به طورمستقيم از یکدیگر تقليد می کردند اما در 

عين حال می خواستند هميشه برتر از دیگری بمانند.
ژاپن در طول تاریخ به شدت تحت تاثير زبان، معماری، فرهنگ، 
مذهب، فلسفه و قانون چين قرار گرفته است. هنگامی   که این کشور 
در اواسط قرن نوزدهم روابط تجاري اش را با غرب آغاز کرد، در طی 
دوران بازسازی ميجی در سال 1868 خود را از طریق یک فرایند 
فعال غرب زدگی تغيير داد و تاثيرات فرهنگی غربی و اروپایی را در 
نظر گرفت. ژاپن شروع کرد چين را به عنوان تمدنی قدیمی   گرا قلمداد 
کرد، تمدنی که قادر به دفاع از خود در مقابل نيروهای استعمارگر 
غربی در دوران جنگ اول و دوم تریاک و حمالت انگليس و فرانسوی 
از دهه 1860 تا دهه 1880 نبود.ژاپن علی رغم قرار داشتن در شرق 
آسيا و همسایگی با چين به عنوان مبدا شيوع ویروس کرونا، یکی از 
کمترین خسارت ها را از شيوع کرونا در بين اقتصادهای پيشرفته 
متحمل شده است. حدود 38 هزار ژاپنی به کرونا مبتال شده اما کمتر 
از 1۲00 نفر جان خود را از دست داده اند.همچنين بانک مرکزی ژاپن 
از ماه مارس تاکنون در مجموع حدود 14.4 تریليون ین نقدینگی به 
اشکال مختلف به بازارهای مالی تزریق کرده است تا از پيامدهای 
اقتصادی ویروس کرونا بکاهد. اما توکيو از حيث پيشرفت در حوزه 

رمزارز ملی، شش سال از پکن عقب تر است.
بر اساس اظهارات کارشناسان ژاپنی، این کشور در مقایسه با چين 
در حوزه پيشرفت رمزارز ملی، شش سال از پکن عقب تر است و این 
احتمال وجود دارد که در حوزه بالک چين نيز از بزرگ ترین رقيب 
آسيای شرقی خود عقب تر بماند.به نقل از مقاله ای که در نشریه ژاپنی 
رکورد چاینا به چاپ رسيد، »یوسوکه تاکانو« مدیر اسبق پن پاسيفيک 
می گوید که چين در حال حاضر در تالش است تا در بخش بالک چين و 

از طریق یک تالش دسته جمعی ملی پيشتاز جهان باشد.
تاکانو مدعی است در حالی که ژاپن به وضوح در حوزه فناوری 
بالک چين تالش می کند، تالش های این کشور در مقایسه با چين 
رنگ می بازد. عالوه بر این تا پيش از پایان سال قرار است چهار نشست 
بالک چين در چين برگزار شود و این در حالی است که دومين رویداد 

بزرگ ژاپن در این حوزه باید تا سال ۲0۲1 منتظر بماند.
وقتی که حرف از پيشرفت رمزارز ملی به ميان می آید، پکن باز هم 
دست پيش را دارد زیرا بانک مرکزی چين در سال ۲014 واحد 
تحقيقاتی خود را در این حوزه راه اندازی کرد. بانک مرکزی چين در 
ژانویه ۲016 در خصوص جایگزینی پول نقد با یوآن دیجيتال شروع 
به بحث و تبادل نظر کرد و در همين برهه، پروژه یوآن دیجيتال در 

جدی ترین حالت راه اندازی شد.
تاکانو در ادامه تاکيد کرد که »استراتژی بالک چين چين شفاف است« 
این در حالی است که ژاپن در این حوزه پيشرفت و پسرفت داشته؛ 
به طوری که پروژه صدور ین دیجيتال تازه در سال جاری شکل جدی 

به خود گرفته است.
او در پایان با این سوال نتيجه گيری کرد: ژاپن پروژه رمزارز ملی خود 
را شش سال دیرتر از چين آغاز کرد؛ تنها کارشناسان به کنفرانس های 
نسبتا کم مربوط به بالک چين در ژاپن توجه می کنند؛ و آیا توکيو واقعا 

از این بابت رضایت دارد؟
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ابتدای ماه ژوئن، با خروج دالر آمریکا از اقتصاد روسيه، روبل به باالترین رکورد 
11ماهه رسيد و این درحالی است که دیدار والدیمير پوتين با جو بایدن، کمی 
شبهه برانگيز است؛ به خصوص اینکه روسيه قصد دارد تحت هر شرایطی، 

روبل دیجيتال را تا پایان سال جاری ميالدی به مرحله استفاده برساند.
روبل روســيه در برابر دالر آمریکا از جوالی سال ۲0۲0 به باالترین سطح 
رسيده، در حالی که قيمت جهانی نفت خام در حال افزایش است و این کشور 
هم به حذف دارایی های دالر از ذخایر ارزی خود ادامه می دهد. در حالی که 
قيمت نفت در باالترین سطح ۲6 ماهه قرار گرفت، ارز روسيه در برابر دالر 
آمریکا حدود 7۲ دالر معامله شد و تنظيم کننده پولی این کشور برای مهار 
تورم، نرخ سود را افزایش داد. در حالی که سود اوراق قرضه روسيه، حتی با 

عقب نشينی سود اوراق آمریکا، افزایش یافت.
یک اقتصاددان با اظهارنظر درخصوص حرکت های بعدی ارز روسيه، گفت: 
احتماال در کوتاه مدت با افزایش قيمت نفت و سود اوراق قرضه، فرصت رشد 
بيشتری برای رشــد روبل وجود دارد. این تحليلگر افزود که ممکن است 
نشست والدیمير پوتين، ریيس جمهور روسيه با جو بایدن، ریيس جمهور 
ایاالت متحده، جرقه افزایش بيشتر در روبل باشد! این امر می تواند منجر به 
همکاری بيشتر بين این دو کشور شود. ابتدای ماه، بانک مرکزی روسيه نرخ 
سود را تا ۵0واحد پایه و ۵.۵درصد افزایش داد، که سومين افزایش متوالی 
از ماه مارس است. این تنظيم کننده به دنبال کاهش تورم ساالنه 6درصدی 

مصرف کننده است که باالترین نرخ از سال ۲016 است.
از زمانی که وزارت دارایی روسيه اعالم کرد مسکو ۵ميليارد دالر ارز ایاالت 
متحده را فقط در ماه می از صندوق ثروت ملی روسيه فروخته، روبل در حال 
افزایش است. پيش از این، وزیر دارایی روسيه گفته بود که سهم دالر در این 
صندوق طی ماه آینده به صفر می رسد. این اقدام به عنوان بخشی از فعاليت 
این کشور برای کاهش دالر در ذخایر ارزی خود و آسيب پذیری کمتر این 

کشور در برابر تحریم های غرب صورت گرفت. هفته گذشته، این وزارت اعالم 
کرد قصد دارد نقدینگی ارز خارجی کشــور را از دالر آمریکا به یورو تغيير 
دهد. در همين حال، معاون نخست وزیر روسيه گفت که اگر دولت آمریکا 
به تحریم های هدفمند اقتصادی ادامه دهد، ممکن است روسيه به زودی 

وسوسه شود تا از قراردادهای دالری نفت خام فاصله بگيرد.
همچنين این گمانه زنی ها در شرایطی مطرح می شود که تبدیل ۵ميليارد 
دالر ذخایر روسيه به یوان و یورو، در دستور کار این کشور قرار گرفته است 
و احتمال می رود تا پایان ماه آینده، مقدار بيشتری از این کار صورت بگيرد. 
روسيه در راستای کنار گذاشتن دالر برای کاهش تاثير تحریم های غربی، 
4ميليارد دالر از سرمایه صندوق رفاه ملی خود را به یوان و یک ميليارد دالر 

از آن را به یورو تبدیل کرد.
روسيه ۵ميليارد دالر ارز آمریکا را از سرمایه نفتی خود در ماه مه به فروش 
رساند تا وابستگی آن به دالر و آسيب پذیری آن در برابر تحریم های غربی 
کاهش یابد. وزارت دارایی روسيه نيز طی بيانيه ای تایيد کرد که صندوق  رفاه 
ملی این کشور 4ميليارد دالر از سرمایه خود را به یوان و یک ميليارد دالر از 
آن را به یورو تبدیل کرده است. هنوز 3۵ميليارد دالر دیگر باقی مانده که باید 
تبدیل شود. وزارت دارایی روسيه هفته پيش اعالم کرد سرمایه دالری این 
صندوق را به صفر می رساند. این انتقال در ذخایر عظيم بانک مرکزی روسيه 

انجام می شود تا تاثير آن بر بازار به حداقل برسد.
والدیمير پوتين سال هاست تالش می کند که کاربرد دالر را در ذخایر ارزی 
و تجارت کاهش دهد تا آسيب پذیری این کشور در برابر تحریم ها کم شود. 
طرح کنار گذاشتن دالر از سرمایه ها و معامالت نفتی با حضور پوتين در 
اجالس اقتصادی سن پترزبورگ قبل از اولين دیدار او با جو بایدن که قرار بود 

در شانزدهم ژوئن اتفاق بيفتد، اعالم شد.
پوتين همچنين در اجالس سن پترزبورگ گفت روسيه استفاده از دالر را 

کامال متوقف نمی کند و تحریم ها باعث شده اند که کشور به دنبال یک شيوه 
پرداخت جایگزین باشد. صندوق ثروت روسيه شامل درآمدهای نفتی این 
کشور اســت و از آن برای جبران کمبودهای بازار استفاده می شود. ارزش 
سرمایه این صندوق به عالوه ســرمایه های نقدی به 18۵.9ميليارد دالر 

می رسد.
این در حالی اســت که راه اندازی روبل دیجيتال تا پایان ســال ۲0۲1، از 
برنامه های دولت روسيه است و هرچه بيشــتر زمان می گذرد، به شرایط 

اقتصادی روسيه بدون ارز دیجيتال، ضربه های بيشتری خواهد خورد. 
چندی پيش، ریيس بانک مرکزی روسيه گفته بود: این کشور می تواند تا 
پایان سال ۲0۲1 روبل دیجيتال را راه  اندازی کند. نبيولينا، ریيس بانک 
مرکزی این کشور گفت: روسيه می تواند تا پایان سال ۲0۲1 روبل دیجيتال را 
راه اندازی کند. ریيس بانک مرکزی روسيه ادامه داد که یک پروژه آزمایشی ارز 
دیجيتال، می تواند تا پایان سال ۲0۲1 راه اندازی شود. او طی یک کنفرانس 
مطبوعاتی آنالین گفت که بانک مرکزی در حال جمع آوری بازخورد عمومی 
درباره صدور روبل دیجيتال است. اگر تصميمی اتخاذ شود، بانک مرکزی ارز 

دیجيتال را با تعداد محدودی کاربربه کار خواهد انداخت.
او با بيان اینکه پروژه روبل دیجيتال برای اقتصاد اميدوارکننده است، گفت: 
ما این آزمایش را تا پایان سال آینده ممکن می دانيم. نبيولينا همچنين اشاره 
کرد که اگر روبل دیجيتال صادر شود، جایگزین گزینه های پرداخت نقدی 
و غيرنقدی یا دیجيتال نخواهد شد. این شکل سوم پول است و شهروندان و 

مشاغل در انتخاب آنچه برایشان راحت تر است آزاد خواهند بود.
یکی از اهداف اصلی پــروژه روبل دیجيتال اطمينــان از محرمانه بودن 
حداکثری اســت. او توضيح داد که ارز دیجيتال مانند پول نقد ناشناس 
نخواهد بود، اما محرمانه بودن تقویت خواهد شد. مشاوره عمومی درخصوص 

راه اندازی احتمالی روبل دیجيتال تا 31 دسامبر باز است.

روسيهقصدیبرایحمایتازدالرندارد!
استراتژی محرمانه
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گزارش

ادامهازصفحه5
هستيم نقش مان را در این زمينه ایفا کنيم. اميدواریم با 
رفع ابهاماتی که در این ميزگرد هم مشخص شد، بتوانيم 

سهم خوبی در این  بازار کسب کنيم.
آقایعمادایرانیهمدرگروه،موضوعدرستی
راعنوانکردهاند.ایشانگفتهانداینکهباراهاندازی
کيفپول،کاهشکارمزدپرداختیبانکهااتفاق
میافتد،نکتهجذابتــرهزینههایکربنکينگ
اســتکهرویتراکنشهایآنالین،هزینههای
زیرســاختیزیادیرابهبانکهاتحميلمیکند
کهباراهاندازیکيفپولآفالین،کاهشهزینهها
میتوانداتفاقبيفتد.دروضعيتموجود،ذينفعان
ماجرا،یعنیسهضلعشــرکتخدمات،PSPو
شاپرک،بهخاطراینکهباتوسعهکيفپولمنافع
درآمدیخودراازدســتمیدهند،اگرمخالف
نباشند،قطعاراضیبهتوسعهکيفپولنخواهند
بود.نکتهدیگراینکهبهعنوانیکیوزرعادیکه
کارتوموبایلدردســترسویاستوسرویس
سمتکارتهمرایگاناست،چرابایدازکيفپول
استفادهکند؟بانکمرکزیکهباتوجهبهاینکهدر
آیيننامههایخودچيزیرادرحوزهکسبوکار
اعالمنکرده،خودشراکنارکشــيدهومعتقد
استبانکهاوبازارخودشانبحثکارمزدراجلو
PSPداردوPSPببرند.دراینرابطه،بانکــیکه
همجایگاهخوبیرادروضعيتموجودداراست،
قاعدتاریسکنمیکندکهدرآمدسمتPSPرا
درحالحاضرکاهشدهدوبهسمتبازاریبرود
کهمعلومنيستچهاتفاقیدرآنمیافتد.ازطرف
دیگر،اگرقرارباشدمثالبانکهامانيفستیراامضا
کنندکهتراکنشهایزیر200هزارتومانراروی
کارتبازبگذارند،چنانچهمشتریبرایپرداخت
زیر200هزارتومان،بهسمتاستفادهازکارتبرود،
کارمزدآنراخودمشترییاپذیرندهپرداختکند.
همچنينبرایاینکهمشکلپرداختیحلشود،
ابزاریبهنامکيفپولدراختيارشبگذاریمودر
صورتیکهباکارتپرداختکند،کارمزدراخودش
بدهدودرصورتیکهباکيفپولپرداختکند،

بازهمکارمزدبدهداماعددشخيلیکمترشود.
مثالاگرکارمزدباکارت150تومانباشد،باکيف
پول2010تومانباشدکهجذابيتبرایاستفاده
ازآناتفاقبيفتد.اینکهبانکمرکزیایناجازهرا
بهبانکهابدهدیکبحثاستواینکهبانکهای
موجوداینمانيفستراامضاواجراکنند،مساله
اصلیاســت.فکرمیکنماگرباوضعيتموجود،
قراربهتفاهمازسویبانکهاباشد،بانکهاییکه
سهمخوبیدرPSPهادارند،قطعااینمانيفست
راامضانمیکنند.پستنهاراهحلایناســتکه
بانکمرکزی،دراینزمينهدستوریورودمیکرد
ودستوریرابرخالفمنافعخودشدرشاپرک
وشــتاب،بهخاطرمنافعملی،صادروبانکهارا
ملزمبهاجرایروشیشبيهبهاینموضوعمیکرد.

نظرتانچيست؟
بخشیزاده: نکته مهم شــما، درباره یکی از مشکالت 
عدم فراگيری کيف پول الکترونيــک، تضاد منافع بين 
ذي نفعان است. شما به چند موضوع از جمله درآمدهای 
کارمزدی شــرکت های PSP و بانک ها اشــاره کردید 
که درست است. در بخش قبلی اشــاره کردم این مدل 
کارمزدی، مشکل ساز اســت. جدول نرخ کارمزد از سال 
8۲ تا 99 اصالح نشد و ســال 99 اصالح شد زیرا کانون 
بانک های خصوصی، آن قدر هزینه های کارمزدی شــان 
افزایش پيدا کرد که به گونه ای به بانک مرکزی اولتيماتوم 
دادند که اگر تا فالن تاریخ، نرخ کارمزدها را اصالح نکند، 
تراکنش های زیر 1000 تومان و در مقطعی زیر ۵000 
تومان را رد نمی کنند و این کار را انجام دادند. یادم هست 
ما در بانــک دی، این مورد را اعمال کردیم. ســپس در 
سال 99، جدولی برای نرخ جدید کارمزدها ارایه شد. از 
سوی دیگر، رگوالتور مرتبا اعالم می کند بانک ها ناترازی 
دارند و قيمت تمام شده پول، باالســت و بانک ها، نهاد 
خدماتی هستند که برعکس مدل بين المللی برای آنها 
در ایران عمل می شود. مدل کارمزدی ما، کامال متفاوت 
اســت؛ یعنی به یک بانک به عنوان نهــاد خدماتی نگاه 
نمی کنيم و مدل کارمزدی را به عنوان درآمد غيرمشاع 
آن ارجحيت می دهيم. همين امر موجب شــده بانک ها 
سراغ کسب وکارهایی می روند که هيچ ارتباطی با موضوع 

کسب  وکاری آنها ندارد و این فسادها و بدهکاران بزرگ 
بانکی از همين جا نشات می گيرد. بنابراین باید این مسير 
را توسط رگوالتور اعمال کنيم که تا کنون اتفاق نيفتاده 
است. موضوع دیگر اینکه شــرکت های PSP نيز در این 
زمينه ضرر می کنند. من این موضوع را از دو منظر پاسخ 
می دهم. یک منظر رگوالتوری است که شرایط را محدود 
کرده است. ما 1۲ شــرکت PSP داریم و رگوالتور اجازه 
نمی دهد شــرکت های دیگر مجوز بگيرند و همين امر 
موجب شده رانت ایجاد شــود تا استفاده از شرکت های 
PSP، محدودیت خاصی ایجاد کند. بانکی که سهامدار 
یک شــرکت PSP نيســت باید عدد کاذبی را به عنوان 
ارزش ذاتی اسم و برند شــرکت PSP پرداخت کند که 
معلوم نيست این عدد، چه مبنایی دارد و مشخص نيست 
آن شرکت PSP بتواند پاسخ های بانک را برآورده کند یا 
خير. بنابراین یک بخش به رگوالتور برمی گردد که باید 
سد را بشکند و با ضوابط مشــخص و منظم اجازه دهد 
شرکت های دیگری هم مجوز بگيرند و این موضوع بين 
همه ذي نفعان توزیع شود. نکته دیگر اینکه درست است 
که درآمدهای شرکت های PSP با راه اندازی کيف پول 
کاهش پيدا می کند اما اگر بخواهيم به سمت یک مدل 
فراگير برویم، باید بپذیریم شــرکت های PSP هم باید 
مدل کسب وکاری خود را تغيير دهند. اگر اشتباه نکنم 
االن حدود 8 ميليون دستگاه کارت خوان داریم که طبق 
آمار شاپرک، حدود دو ميليون آن، غيرفعال است. این دو 
ميليون غيرفعال حدود 4 تا ۵هزار ميليارد تومان می شود 
که به جای هزینه شدن، می تواند برای فرهنگ سازی و 
زیرساخت های پرداخت خرد، صرف شود تا بتوانيم کيف 
پول فراگير را داشته باشيم؛ یعنی الزم نيست شرکت های 
PSP برای همه تراکنش های شان از دستگاه کارت خوان 
اســتفاده کنند و این امر به معنای کاهش هزینه است. 
این کاهش هزینه می تواند کمک کند به پرداخت های 

موبایلی و خرد روی بياورند و بستر را توسعه دهند.
بهنکتهدرستیاشارهکردید.فقطاميدوارم
شرکتهایPSPوهمهذينفعانبتواننددراین
فضا،هرکدامنقشخــودراایفاکنندخصوصابا
توجهبههزینههاییکهمیتواندباپرداختهای
موبایلیکاهشپيــداکندماننــدرولکاغذ،

دستگاههایپوز،پشتيبانیایندستگاههاونظایر
آن.اینهامیتواندفرصتیبرایشرکتپرداخت
باشــد.آقایصادقفرامرزیهمدرگروهحضور
دارند.خوشحالمیشــویمدرخدمتایشان
همباشيم.ایشاندرمصاحبهبا»راهپرداخت«،
پيشنهادهاییدرپنجبندبهطورخالصهدراین
حوزهدادهاند.راهکاراولاینکهدرتراکنشهای
کمترازیکمبلغتعيينشدهمثال50هزارتومان،
کارمزدتوســطدارندگانکارتپرداختشود.
راهکاردوماینکهدرتراکنشهایباالترازمبلغ
50هزارتومان،فروشندهیاپذیرندهکارمزدبدهد.
راهکارسوماینکهدرصورتاعتراضدارندهکارت
برایپرداختکارمــزدمبالغزیر50هزارتومان،
راهکارپرداختباپولنقــدکماکانپيشروی
اوست.راهکارچهارماینکهبرایخودپردازهاهم
برایدریافتوجه،کارمزدگذاشتهشودتامردمبه
صورتانبوهبهسمتاستفادهازخودپردازهاوپول
نقدنروند.راهکارپنجماینکههمزمانبایدکيف
پولراتوسعهدهيمورویآن،بهدليلمنفعتاز
رسوبپول،میتوانازتراکنشهایخردکارمزد
نگرفتیانســبتبهکارمزدپرداختباکارت،
کارمزدبسيارکمترگرفتهشود.البتهدربارهرسوب
کهآقایفرامرزیاشارهکردهاند،فکرمیکنمدر
آیيننامهاعالمشده،بانکهاحقندارندرسوب
یاسودیازمنابعکيفپولبگيرند.درستاست

آقایبخشیزاده؟
بخشیزاده: بله اما اینجا نکته ای وجود دارد. عمال حساب 
واسطی که برای کيف پول اختصاص پيدا می کند، حساب 
واسطی است که راهبر ایجاد می کند اما با توجه به اینکه 
در سند، مالک کيف پول، بانک است، این حساب واسط 
باید در بانک عامل ایجاد شود. زمانی کيف پول که ایجاد 
می شد، آن حســابی که در بانک، باز می کردند، بانک ها 
سودهای زیادی تقسيم می کردند و این امر، فساد ایجاد 
کرده بود. االن این امر به نفع بانک اســت چون در سند 
اشاره شده راهبر نباید نفعی از سود حاصل از آن رسوب 
ببرد نه اینکه بانک، خودش مســتقيما از این رســوب 
اســتفاده نکند چون بانک دارد از این رســوب استفاده 

می کند. همين که حساب واســط در بانک عامل افتتاح 
می شود و سود به آن تعلق نمی گيرد، بدین معناست که 

منافع بانک عامل در اینجا لحاظ شده است.
آقایفرامریتذکــربجاییدادند.مصاحبه
ایشانمربوطبهسال96اســت.آنموقعاین
آیيننامه،اصالابالغنشدهبودوپيشنهادایشان
مبنیبرشــرایطآنزمانبودهاست.آقایعماد
ایرانیهمگفتهاندآقایافتادهیعنیبنده،مخالف
بانکمرکزیامادرعينحــالگاهیهمموافق
رگوليشنسختهستم.بایدعرضکنمآنجایی
مخالفبانکمرکزیهستمکهبهبخشاجراورود
میکند.منموافقاینهستمکهرگوالتوربانکی
باقوانينسرســخت،هزینهتخلفاتاحتمالیرا
آنقدربرایبانکهاوشــرکتهایپرداختباال
ببردمانندکاریکهرگوالتورهــادردنياانجام
میدهندتاافراداصالجراتنکنندبهفکرتخلف
بيفتندودرگاهقمــاربزنندیااتفاقاتدیگر.پس
بندهموافقرگوليشنســختهستمبهشرطی
کهبهصورتاســتاندارداتفاقبيفتد.برایمن
همچنانسوالاستکهچرارگوالتوربانکیباید
تعاملپذیریراخودشبرعهدهبگيرد؟اینکار
میتوانستتوســطخودبانکهااتفاقبيفتد.
اگربانکهابهعنوانمالککيفپولباراهبران
واردانعقادقراردادشوند،بانکمرکزی،بانکرا
میشناسدومســووليتبرعهدهبانکاست.در
بسياریازجاهامســووليتبرعهدهبانکاست
امااینکهچرارگوالتــوربانکیبهاینموضوعات
ورودمیکند،متاسفانهآقایانحضورندارندکه
پاسخبدهند.بگذریم.آقایجوکار!اخيراهمراه
اولبابانکهاواردتعاملبيشتریشدهوبابانک
پارسيان،تجارتویکیدوبانکدیگر،یکسری
نشستهابرگزاروتفاهمنامههاییامضاکردهکه
قرارشدههمهباهمکارکنند.لطفابفرمایيداالندر
حوزههمکاریبابانکها،درچهزمينههاییتفاهم
میکنيد؟آیادراینتفاهماتدربارهماجرایکيف

پولهمصحبتهاییشدهیاخير؟

 تنها راه توسعه كیف الكترونیكی پول، تغییر دستوری نظام پرداخت كارمزد است

برایمشاهدهادامهمطلببهسایترجوعکنيد

همزمان با انتشــار خبــر اجرای فــاز دوم طرح 
رجيســتری برای تجهيزات دارای ســيم کارت، 
برخی از رسانه ها با انتقاد از این طرح، مدعی شدند 
که طرح رجيســتری تنها در جهت تامين منافع 
دولت و تعداد محــدودی از واردکنندگان بوده و 
تنها گرانی حاصل از اجرای این طرح، نصيب مردم 

خواهد شد.
این در حالی است که پيگيری ها نشان می دهد در 
حوزه واردات تلفن همراه و تبلت انحصاری وجود 
ندارد و شرکت های گوناگون می توانند با ارایه تعهد 
خدمات پس از فروش، تلفن همراه و تبلت به کشور 
وارد کننــد؛ به طوری که از ســال 1397 تاکنون 
تعداد شرکت های واردکننده موبایل از ۲0 شرکت 

به ۵00 شرکت افزایش یافته است.
در بخش دیگری از انتقادات مطرح شده نسبت به 
طرح رجيستری، این مساله عنوان شده که مردم 
با اجرای این طرح، از حقوق مسلم شهروندی خود 
محروم شدند و دیگر نمی توانند به صورت مسافری 
گوشــی تلفن همراه به کشــور وارد کنند. به نظر 
می رسد این ادعا نيز حقيقت ندارد و در حال حاضر 
هر مسافر کشورهای خارجی می تواند ساالنه یک 
گوشی تلفن همراه با خود به کشور وارد کند و در 
صورت پرداخت حقــوق ورودی، مانعی در جهت 

رجيستر این گوشی ها وجود ندارد.
البتــه با اعمــال برخــی محدودیت هــا و اتخاذ 
برخی تدابير همچون اتصال ســامانه رجيستری 
تلفن همراه مسافری به ســامانه گمرک و سامانه 
نيــروی انتظامی، شناســایی مســافران واقعی 
امکان پذیــر شــده و مانند گذشــته دیگر امکان 
سوءاستفاده از رویه واردات مسافری وجود نداشته 
و بســاط خرید و فروش گذرنامه برای رجيســتر 
کردن گوشی های قاچاق تا حدود زیادی برچيده 
شــده اســت. با این حســاب افراد نمی توانند در 
پوشش مسافرت خارجی، اقدام به قاچاق گوشی 

و واردات صدها گوشی به صورت چمدانی کنند.
آیارجيســتریقيمتموبایلوتبلترا

افزایشمیدهد؟
برخی دیگر از افراد نيز ادعــا می کنند که قيمت 
گوشــی تلفن همراه در ایران به علت اجرای طرح 
رجيستری افزایش چشمگيری یافته و در مقایسه با 
دیگر کشورها گران تر است. این موضوع را می توان 
با مقایسه قيمت موبایل در بازار ایران با سایت های 

فروش آنالین خارجی مانند آمازون مشاهده کرد و 
مورد بررسی قرار داد.

با وجود تحریم های شدید عليه کشورمان و عدم 
معامله مستقيم اکثر شرکت های سازنده موبایل 
با بازرگانان ایرانی، واردکنندگان مجبورند از بازار 
سایر کشــورها موبایل و تبلت مورد نياز کشور را 
خریداری کنند، که این مســاله نيــز هزینه های 
اضافی برای آ نها ایجاد می کند. با این وجود، قيمت 
موبایل و دیگر تجهيزات دارای سيم کارت در ایران 
با دیگر کشورها تفاوت چندانی نداشته و حتی در 

برخی مواقع ارزان تر است.
به نظر می رســد همزمانی وقوع بحــران ارزی و 
اجرای طرح رجيستری موجب آن شده است که 
افزایش قيمت گوشی تلفن همراه به اشتباه تماما 
به پای طرح رجيســتری نوشته شــود اما باید به 
این مساله اشاره کرد که اساسا فرایند رجيستری 
تلفن همراه هزینه مضاعفی برای مصرف  کنندگان 
ندارد و تنها عوارض دولتی که برای همه کاالهای 
واردتی اخذ می شود، شــامل واردات موبایل نيز 
خواهد شد. این عوارض شــامل یک درصد سود 
بازرگانی، 4درصد حقوق گمرکی و 9درصد ماليات 

بر ارزش افزوده است.
مزیترجيســتریبــرایخریداران

چيست؟
طرح رجيســتری، دو مزیت مهم برای خریداران 
موبایل ایجاد کرده است؛ اول اینکه واردات قانونی 
موبایل تنهــا به همراه گارانتــی معتبر و خدمات 
پس از فروش مناســب صورت می گيرد، بنابراین 
در صورت بروز مشکالت ســخت افزاری، خریدار 
می تواند ایــراد کاالی خود را به صــورت قانونی 
پيگيری کند؛ اتفاقی که در ســایر کاالها همچون 
لوازم خانگی هنوز به طور کامل ایجاد نشده است 
و خریــداران کاالی قاچاق را با پدیــده گارانتی 

10تومانی و تقلبی مواجه کرده است.
دوميــن مزیــت طــرح رجيســتری بــرای 
مصرف کنندگان این است که گوشی های وارداتی 
 »SAR« می بایست به صورت اجباری، تست های
را انجام دهند که طی آن مشخص می شود که آیا 
ميزان تشعشات گوشی مجاز است یا خير؛ با این 
حســاب موبایل های ورودی، نمونه گيری شده و 
تحت بررسی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

رادیویی قرار می گيرند.

ایجــادشــفافيتدروارداتموبایلبا
اجرایطرحرجيستری

محمدرضــا عاليان، مقــام مســوول در انجمن 
واردکنندگان موبایل در گفت وگــو با مهر با بيان 
اینکه اجرای طرح رجيســتری یکی از طرح های 
بزرگ اقتصادی در دو دهه اخير بوده است، گفت: با 
همدلی بخش خصوصی و دولت، شفافيت در حوزه 
واردات موبایل ایجاد و منجر به این شد که طی دو 

سال، قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بين برود.
او با رد ادعای مطرح شده درخصوص سود برخی 
از شــرکت های خاص از اجرای طرح رجيستری، 
افزود: در حال حاضر حدود ۲00 شرکت در انجمن 
واردکننــدگان تلفن همراه عضو هســتند و 600 
شــرکت نيز مجــوز واردات تلفن همــراه و تبلت 

دریافت کرده اند.
تــالشقاچاقچيانبــرایعدماجرای

رجيستریموبایلوارهها
عاليان با اشاره به قاچاق 9۵درصدی تبلت در کشور 
و تبعات آن گفت: قاچاق تبلت ها، دولت را از درآمد 
حاصل از دریافت ماليات و عوارض واردات محروم 
می کند و موجب خروج ارز از کشور می شود. عالوه 
بر آن در شرایط فعلی هيچ ضمانتی مبنی بر اصل 
بودن تبلت ها و سایر موبایل واره ها وجود ندارد. اما 

با اجرای طرح رجيستری برای تمامی دستگاه های 
سيم کارت خور، دیگر مشــتری دغدغه ای از بابت 

اصالت کاال نخواهد داشت.
مقام مســوول در انجمن واردکننــدگان موبایل 
درخصوص مقاومت در برابر اجرای فاز دوم طرح 
رجيستری، اظهار داشت: در زمان اجرای این طرح 
برای گوشی های موبایل، بســياری از قاچاقچيان 
در مقابل آن ایســتادند و نقدهای متعددی را به 
این طرح وارد کردند. اما امــروز تمامی این افراد 
مجبور به موافقت با اجرای طرح رجيستری شدند. 
مطمئنا درخصوص اجرای این طرح برای ســایر 
دستگاه های سيم کارت خور نيز با چنين مشکالتی 

مواجه خواهيم شد.
موبایلدرایران،ارزانترازدوبی

او در پایان با ابراز نگرانی درخصوص احتمال قاچاق 
معکوس تلفن همراه به خارج از کشــور گفت: در 
حال حاضر گوشی در کف قيمتی خود قرار دارد و 
نرخ برخی از مدل های گوشی در ایران پایين تر از 
نرخ آن در دوبی است. به نظر می رسد که در حال 
حاضر در بازار تلفن همراه عرضه بر تقاضا پيشــی 
گرفته، به همين دليل شــرکت ها بــرای افزایش 
نقدینگی خود مجبور به فروش گوشــی با قيمت 

پایين هستند.

رجیستری، طرحی برای عدم انحصار طلبی ها 
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در بیانیه نظام صنفی رایانه ای عنوان شد
درخواست از دولت جدید برای 

ICT توجه به
ســازمان نظام صنفی رایانه ای با اظهــار اميدواری از اینکــه ICT در 
برنامه ریزی های دولت سيزدهم مورد توجه جدی قرار گيرد، از وزیر آینده 
ارتباطات خواست تا حرکت کشور به سمت تحول دیجيتال را تسریع کند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای در بيانيه ای با تبریک برپایی حماسه 
باشکوه انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب سيدابراهيم ریيسی به 
عنوان سيزدهمين ریيس جمهور منتخب، اظهار اميدواری کرد که 
حوزه حياتی فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه ریزی های دولت 

سيزدهم مورد توجه جدی قرار گيرد.
در این بيانيه آمده است: »مردم عزیز و آگاه ما بار دیگر برای دفاع از 
ایران اسالمی، ارزش های انقالب و لبيک گویی به مطالبه رهبر معظم 
انقالب، در انتخابات ۲8خرداد پای صندوق های رأی آمدند و با خلق 
حماسه ای با شکوه، اقدامی ستودنی و تحسين برانگيز را در کارنامه 

خود ثبت کردند.
در این روز سرنوشت ساز، ملت شــجاع و هوشيار ما با وجود همه 
مشــکالت و گالیه ها، دوباره نشــان دادند که تــالش مذبوحانه 
بدخواهان ایــن آب و خاک بــرای ضربه زدن بــه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی را ناکام خواهند گذاشــت و اجازه نمی دهند 

سرنوشت آنها به دست دیگران رقم بخورد.
ثمره این همبستگی، برپایی حماســه ای با شــکوه و انتخاب آیت ا... 
سيدابراهيم ریيسی به عنوان سيزدهمين ریيس جمهور منتخب است که 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور )نصر(، به نمایندگی از خانواده بزرگ 
صنعت IT و کارگزار اصلی دولت و حاکميت در حوزه فناوری اطالعات، 

این پيروزی را به ایشان و همه مردم ایران عزیز تبریک می گوید.
حال و در طليعه آغاز به کار دولت ســيزدهم، همه برای عبور از 
سختی ها و مشکالت اقتصادی آماده می شویم و بدون شک، رأی 
باالی مردم به آیت ا... ریيســی نيز پشتوانه ای بزرگ برای ایشان 
خواهد بود تا ریيس جمهــور منتخب، همت و توان مضاعف برای 
پاســخ دادن به مطالبه مقام معظم رهبری و تحقق شعار »توليد؛ 

پشتيبانی ها، مانع زدایی ها« داشته باشد.
در این ميان بخش خصوصی به عنــوان نيروی خط مقدم جنگ 
اقتصادی و موتور پيشران توسعه کشور نيز اميدوار است با روی 
کار آمدن دولت جدید، بستر مناسب تری برای تعامل و همکاری 
در اختيار داشته باشد تا بتواند تاثيرگذارتر از گذشته عمل کند.

اعضای سازمان نصر کشــور نيز همان گونه که تا به امروز از یک سو 
برای بهره وری حداکثری از بستر فناوری اطالعات و ارتباطات تمام 
توان خود را به کار گرفته و از سوی دیگر سربازان خط مقدم جنگ 
سایبری بوده اند، اکنون نيز برای تقویت و توسعه اقتصادی کشور با 
تکيه بر صنعت فاوا آمادگی خود را اعالم می دارند و اميد است این 
حوزه حياتی، در برنامه ریزی های دولت سيزدهم مورد توجه جدی 

قرار گيرد.
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 تصميم گيری مناســب در زمينه تجارت با فناوری اطالعات، 
کاری اســت که شــما اغلب به عنوان یک رهبر تجاری انجام 
می دهيد بنابراین شاید فکر کنيد تا قبل از اتخاذ این تصميمات، 
نيازی به تماس با خدمات پشــتيبانی شبکه )MSP( نيست. 
 درست است؟ خير! دالیل زیادی وجود دارد که شما باید قبل از 

تصميم گيری نهایی با خدمات پشتيبانی شبکه تماس بگيرید.
جادههایمنتهیبهفناوریاطالعات

در دوران معاصــر، فناوری اطالعات در بيشــتر جنبه های یک 
تجارت، نقش گسترده ای دارد.  همه ما این را می دانيم اما هنگام 
تصميم گيری های تجاری مرتبط، این موضــوع، اغلب نادیده 
گرفته می شود یا موردپســند قرار نمی گيرد.  از آنجا که بيشتر 
جاده ها به فناوری اطالعات ختم می شــوند، ما شما را تشویق 
می کنيم که متوقف شوید و این سوال را از خود بپرسيد: »آیا این 

تصميم تجاری، فناوری اطالعات را شامل می شود؟« 
اگر پاســخ مثبت اســت، همــان جایی اســت که شــریک 
مورداعتمادتان یعنی خدمات پشــتيبانی شبکه وارد می شود! 
آنها به طــور فعاالنه با کســب وکار شــما کار خواهنــد کرد تا 
اطمينان حاصل کنند با کمترین زمان، بيشترین ارزش را از این 

تصميمات تجاری دریافت می کنيد.  
توصيه می کنيم قبل از نهایی کردن تصميمات تجاری با خدمات 
پشتيبانی شبکه تماس بگيرید.  خرید رایانه یا تعویض نرم افزار 
ارایه دهندگان تلفن، سيستم ها یا برنامه های نصب، به روزرسانی 
چاپگرهــای اداری، تعویض ارایه دهنــدگان خدمات اینترنت 

یا برنامه های توســعه و کسب مشــاغل دیگر از سوی خدمات 
پشتيبانی شبکه انجام می شود. MSPها، می دانند چه چيزی 
نياز است و ممکن اســت باعث صرفه جویی در هزینه های شما 

شوند.
MSPتوصيههایتجاری

از آنجا که خدمات پشتيبانی شبکه از شبکه و تجارت شما اطالع 
دارد، توصيه های زیر را برای کمک ارایه می دهد:

- محصوالت یا خدمات مناسب را برای پاسخگویی به نيازهای 
خود به بهترین وجه انتخاب کنيد.  

- به جوانب مثبت و منفی پياده ســازی سيســتم های جدید 
بپردازید.  

- جزیيات را برای جلوگيری از قطع شدن خدمات هماهنگ کنيد.  
از آنجا که اکثر MSP ها، روابط بســيار خوبی با بســياری از 
فروشندگان خدمات دارند، اغلب می توانند قيمت گذاری بهتری 
نسبت به هزینه های خود داشته باشــند.  آنها ممکن است نياز 
به ایجاد تغييراتی در شبکه شما داشــته باشند.  اگر تصميمات 
شغلی تان شــاملIT باشــد، احتمال اینکه خدمات پشتيبانی 
شبکه نياز به ایجاد تغييراتی در شبکه داشته باشد، وجود دارد تا 
اطمينان حاصل شود به درستی کار می کند و خرابی را به حداقل 
می رساند.  با این حال حتی اگر تصميم گرفته شود که به کمک 
خدمات پشتيبانی شبکه نيازی نيست، آنها هميشه برای صحبت 
با مشتریان و شــنيدن تحوالت آینده از زبان مشتری، فرصت 

بسيار ارزشمندی هستند.
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MSP  در خدمت رهبران تجاری 
وقتی همه جاده های تجارت به IT ختم می شود

بنا به تعریف اگر تصاویر لحظه ای و اتفاقی برآمده از تداخل 
نویز و ســيگنال ماهواره در گيرنده های رادیوتلویزیونی را 
»دیجی رافيتی«)DigiRaffiti( بناميم، می توانيم تفاوت های 
»گرافيتــی« و »دیجی رافيتــی« را در مــوارد و نکات زیر 

بازشناسيم:
- گرافيتی، تصویر یا نوشته ای ثابت روی دیوار یا روی بدنه 
قطار و اتوبوس اســت ولی »دیجی رافيتی«، شــکلی است 
لحظه ای، کامال پویــا، اتفاقی و در حــال دگرگونی مدام، 
قابل رؤیت روی نمایشگر گيرنده های تلویزیونی متصل به 

تجهيزات ماهواره ای؛
-  گرافيتی را معموال شهروندی گمنام خلق و نقاشی می کند، 
»دیجی رافيتی« را فيزیک امواج، علم مدارات الکترونيکی 
و فناوری های اطالعات و ارتباطاِت مورد سوء اســتفاده قرار 
گرفته توســط نهادهای گمنام حکومتی و ســازمان های 
فراپخش دولتی و غيردولتی برنامه های ماهواره ای به وجود 

می آورد؛ 
-  اولی، تا مدتی نسبتا مدید ماندگار و قابل رؤیت در معابر و 
خيابان هاست، ولی دومی پدیده ای لحظه ای است که تنها 
به کمک نگاه زیبایی شناختِی غيرمعمول به پارازیت، قابل 
شناسایی ا ست و به یاری دوربين گوشی همراه )یا هر دوربين 
عکس برداری دیگری( توسط »شــخص نگران«، ضبط و 
ماندگار می شود؛ شخصی که نگران و در عين حال، طنزپرداِز 

حال و آینده  اطالع رسانی است؛ 
-  اولی، محصول تفکری خاص از جنس افشاگری یا تبليغ 
هنرمندانه اســت و دومی، محصول ترکيب ترِس معانداِن 
حق دسترسی آزاد مردم به منابع متنوع با قانون کور فيزیک 

امواج است؛ 
-  اولی پرده ها را می َدَرد و پنجره هایی را می گشاید و دومی 
برعکس، مصداق  the veil of ignorance)حجاب جهل( 
است، اگرچه در کسوت هنر دیجيتالی )Digital Art( به نوبه  

خود، افشاگر است.
پارازیت،»کرونا«یمخرِبکارکردگيرندههای

ماهوارهایوسالمتمردم
پارازیت، »کووید-۲۵« تجهيزات ماهواره ای و مردم است! 
زیرا ۲۵ سال است که مجریان قانون می کوشند عليه ناقضان 
»قانون ممنوعيت به کارگيــری تجهيزات دریافت ماهواره 

)مصوب 1373/11/۲3(« با اســتناد به متنی که ظاهری 
قانونی و ایرادات حقوقی فراوان دارد و مدت هاست که دیگر 
عمال بی اعتبار شده است، وارد عمل شوند و چون در عمل به 
نتيجه  مطلوب نرسيده اند، و احساس کرده اند که به نتيجه  
مطلوب نمی رسند و نخواهند رســيد، همواره خواسته اند 
با پارازیت اندازی ناهوشــمندانه، گيرنده های ماهواره ای را 
غيرقابل استفاده کنند، اما در عمل هم ناقضان قانون، و هم 
بی گناهان، یعنی همگان را گاه و بی گاه در معرض امواج شدید 

پارازیت قرار داده اند و قرار می دهند.
این کوشــش، اقدامی نابخردانه و نابرابر است؛ -»نابرابر« به 
دليل قدرت محدود قوای انتظامی و نيروهای مقاومت بسيج 
در مقابله عليه ميليون ها خانوار استفاده کننده از تجهيزات 
دریافت سيگنال کانال های ماهواره ای! و اقدامی نابخردانه، 

زیرا از هر منظری که بنگریم به نتيجه ای منفی می رسيم: 
-  از منظر کاربــراِن »تجهيزات ممنوعــه«! آنها )حتی در 
مجتمع های مسکونی کارکنان قوه  قضایيه( از پنهان کاری 
دست شســته و آنتن های بشــقابی را از سطح پشت بام ها 
برداشته و علنا روی نمای ساختمان های شان نصب می کنند. 
نافرمانی و قانون شکنی علنی، از این گسترده تر و عریان تر، 

سراغ دارید؟
-  از منظر رسانه  ملی؛ به دليل توزیع گسترده  این »تجهيزات 
ممنوعه« در سراسر کشور و ناتوانی سازمان صداوسيما در 
پوشش سراســری ده ها شــبکه  رادیوتلویزیونی انحصاری 
این ســازمان از طریق توزیع آنتن هــای دیجيتالی زمينی 
)terrestrial digital TV antenna( در جای جای سرزمين 
کوهســتانی ایران، مدیران فنی ســازمان مذکور ترجيح 
داده اند به جای توسعه  ســریع آنتن های دیجيتالی زمينی، 
اغلب کانال های رادیوتلویزیونی را با استفاده از ترانسپوندر 
ماهواره  »بَدر« وابســته به شــرکت خارجی »عرب َست«، 
پخش سراسری )و جهانی( کنند، در حالی که بودجه  اجاره  
آن ترانســپوندر را مردم می پردازند و »قانون«، به کارگيری 
تجهيزات دریافت ماهواره ای را برای عموم شهروندان داخل 
کشور منع کرده و این به اصطالح »قانون« همچنان به قوت 
خود باقی است! آیا تناقض و پارادوکسی به این درجه از اُفت 

عقالنيت سراغ دارید؟
-  از منظر مجلس شورای اســالمی؛ حداقل طی پنج دوره  

قانون گذاری اخير، نمایندگان بســياری بــه خأل قانونی 
rc.majlis.ir/  :پارازیت اندازی اشاره کرده اند، ) نگاه کنيد به
fa/news/show/907965(( ولــی کاری برای ارایه  طرح 
قانونی پارازیت اندازی نکرده اند بلکه برعکس، پذیرفته اند که 
»استمرار ارسال پارازیت ها مسووليت آور نيست«!! )نگاه کنيد 
به: rc.majlis.ir/fa/news/show/898103(؛ آیا طنزی به 

این تلخی در گفته  مجلسيان سراغ دارید؟
-  از منظر مجریان قانون؛ ناکارآمدی وزارت کشور برای اجرای 

قانون مذکور، روشن تر و نمایان تر از آفتاب تابان است؛ 
-  از منظر بازار سياه؛ قاچاق واردات تجهيزات ماهواره، تجارتی 

جاافتاده و رو به رشد است؛
-  از منظر بخش خصوصی فراهم آور خدمات مربوط؛ کسب و 
کار نصابان آنتن، تنظيم کنندگان کانال های گيرنده  ماهواره ای 
و کار و بار تعميرکاران گيرنده ها، »سکه«و رو به رونق است، 
در حالی که به دليل زیر پا گذاشتن قانون ماهواره، نه سازمان 

و صنفی دارند و نه حق و حقوقی مشروع؛ 
-  از منظر نظام پزشــکی کشــور؛ وجود امــواج پارازیت، 
برای »طبيبان نامحرم«، فرصت اســت برای تشــخيص 
سرسری علت بســياری از اختالالت ژنتيکی/کروموزومی 
و عصبی و برای توجيه ســاده  چرایی و چگونگی شماری از 
rc.majlis.ir/fa/news/  :بيماری های رایج )نگاه کنيد بــه

)show/827346
-  از منظر کارشناسان هواشناسی؛ به قول ریيس سازمان 
هواشناسي کشور، »یک ســوم تصاویر هواشناسي شهر 
تهران به علت امواج پارازیت نامفهوم است« )رجوع شود 
به irna.ir کد خبر 8133619۵(. داوری کارشناســان 
هواشناسی برای عدم پيش بينی درست رخداد تندبادها 
و طوفان ها به دليل تداخل »نویز الکترومغناطيسی« )یا 
همان پارازیت( در تصاویر توليد شــده توسط رادارهای 
سازمان هواشناسی کشور، توجيهی از پيش آماده است 
 ،)rc.majlis.ir/fa/news/show/896331:نگاه کنيد به(
این در حالی است که تندبادهای پيش بينی نشده، منجر 
به غافلگير شدن مردم و کشته شدن بعضی از شهروندان 

شده است؛  
-  از منظر قربانيان پارازیت؛ آســتانه  تحریک پذیری مردم 
برای تظاهرات خيابانی در مقابل استانداری ها پایين آمده 

است؛ آن هم به دليل باور به بيماری زا بودن پارازیت و تاثير 
عملی و واقعی آن: تشویش بيماری  زا )آخرین باری که چنين 
تظاهراتی، رسانه ای شد و حتی شکایتی نيز در این خصوص 
مطرح و توسط قوه  قضائيه پيگيری شد ۲0 دی ماه 139۵، در 
شيراز بود( )نگاه کنيد به صفحه  مربوط در نشانی isna.ir، کد 

خبر 9۵10۲01۲84۲(
-  از منظر اپراتورهای همراه و مشترکان آنها؛ تعميم نادرست 
پارازیت هراسی به »بی.تی.اِس هراســی« یعنی به ترس و 
اضطراب بيمارگونه از هر دکل و آنتن تلفن همراه تبدیل شده 
است. »بی.تی.اِس هراسی« در برخی از موارد به طرح شکایت 
از ســوی مردم منجر و به برچيده شدن سایت شرکت های 
ارتباطات سيار و عدم برقراری ارتباط همراه در حوالی دکل و 
آنتن برچيده شده، منتهی شده است. این در حالی است که 
»بی.تی.اِس هراسی« هم به اپراتورهای تلفن همراه خسارت 
وارد کرده و هم آزادی عمل کاربران را مورد تحدید قرار داده 
 Universal Declaration on Human است. )ماده نوزدهم
Rights  آزادی دسترسی به مخابرات، جست وجوی منابع 
و دریافت اطالعــات و افکار از هر نوع را جــزو حقوق مردم 

می داند(. 
خالصه اینکه:

یک ربع قرن است که با چالش پارازیت رو در رو هستيم: 
-  نه دولت و نه نمایندگان مردم می توانند پارازیت را ممنوع، 

موقوف یا قانونی کنند.
-  و نه هيچ کس دیگر؛ تشویش اذهان عمومی در این خصوص 

پایانی ندارد!
- مسووالن نه می دانند شدت امواج پارازیتی چقدر است و 
نه برای ردگيری و مکان یابی منشا و منبع تشعشع پارازیت 

اقدامی مناسب می کنند، 
-  نه گزارشی از توفيقات و دستاوردهای صنعت بومی پخش 

پارازیت در دست است که نهاد متولی به آن ببالد و افتخار کند، 
-  و نه کسی از نتيجه و تقدیر گزارشی که واعظی )وزیر پيشين 
فاوا( تهيه کرده بود خبر دارد! گزارشی که واعظی در خصوص 
مخاطرات پارازیت تهيه کرده و به ریيس دولت داده و او هم 

آن را به نهاد ریاست جمهوری تقدیم کرده بود، 
-  از ميزان عبرت گرفتن »متشعشعين« اما باخبریم! دریغا که 

کاربران تجهيزات ممنوعه روز به روز در حال افزایش است؛
- وضعيتی ناخوشایند که ناکارآمدی عمومی را تداعی و القا 

می کند. 
این ها همه از کرامات پارازیت است!

هنرپارازیت
عيب هایش جمله بگفتی، هنرش نيز بگو! پارازیت که این 
همه عيب دارد، از منظر هنری مزیتی پوشيده و مخفی نيز 
دارد! من نام این مزیت هنری پارازیــت را که در اثر تداخل 
فرکانس های نویزی پارازیت در سيگنال ماهواره ای در تصاویر 
گيرنده  های خانگی به وجود می آید، »دیجی رافيتی« گذاشته 
ام. مدتی است که مشغول تصویربرداری از این پدیده هستم و 
تنها پنج نمونه از »دیجی رافيتی« را در زیر ضميمه، معرفی و 

تقدیم خوانندگان این یادداشت می کنم.

 پارازيت اندازی و فرآورده  ناخواسته »ديجی رافیتی«

معاونت علمی اعالم کرد

»پايتخت« بزرگ ترين میزبان فعاالن زيست بوم نوآوری

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد در حال حاضر تعداد شرکت های 
دانش بنيان به بيش از 6هزار و 3۵ شرکت رسيده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، شــرکت های دانش بنيان 
بر اســاس ماهيت و فعاليت شــان، به دو گروه شــرکت های 
دانش بنيان توليدی و نوپا دسته بندی شده و دانش بنيان های 
نوپا یا توليدی نيز بر اســاس نوع فعاليت، پيچيدگی و اهميت 
فناورانه در سه گروه نوع یک، نوع دو یا نوع سه جای می گيرند.

در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنيان به بيش از 6هزار 
و 3۵ شرکت رسيده است.

بيشترین حجم از این کسب و کارها به دانش بنيان های توليدی 
نوع دو اختصاص یافته به طوری که تعــداد آنها برابر با 3هزار 
و ۲89 شــرکت اســت. ۵4درصد از فعاليت های فناورانه به 

شرکت های توليدی نوع دو تعلق دارد.
همچنين شرکت های دانش بنيان نوپا نوع دو با تعداد 1۵80 
شرکت، سهم ۲6درصدی از زیست بوم نوآوری و فناوری را به 

خود اختصاص داده اند.
شرکت های دانش بنيان در حوزه های گوناگون فناوری از جمله 
فناوری زیستی، کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، فرآورده های 
پيشرفته تشخيص و درمان، مواد پيشرفته، محصوالت مبتنی 
بر فناوری های شيميایی، ماشــين آالت پيشرفته، تجهيزات 
پزشــکی، برق، الکترونيــک، مخابرات، فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات، نرم افزارهــای رایانه ای و خدمات تجاری ســازی 
بيشــترین حجم از توليد محصوالت و خدمات دانش بنيان را 

ارایه می دهند.
درآمدقابلتوجهشرکتهایدانشبنيان

سهم شرکت های دانش بنيان از اقتصاد کشور در سال 1389 
تنها ۲هزار ميليارد ریال بود اما بر اساس آخرین آمار، در سال 
جاری ميزان فروش شــرکت های دانش بنيــان از 900هزار 
ميليارد فراتر رفته که رشــدی بيش از 4۵0درصد را نشــان 

می دهد.
»پایتخت«بزرگترینميزبانفعاالنزیســتبوم

نوآوری
وجود زیرساخت ها پهنه های نوآورانه و خدمات سهل الوصول 
موجب شده است تا بيشترین تمرکز فعاالن زیست بوم نوآوری 
از جمله شــرکت های دانش بنيان در تهران صورت بگيرد، به 
طوری که پایتخت ميزبان بيش از 3199 شرکت دانش بنيان 
اســت. اما اســتان اصفهان پس از پایتخت، دارنده بيشترین 
شــرکت های دانش بنيان اســت به طوری که ۵47 شــرکت 

دانش بنيان در این استان استقرار دارند.
استان خراسان رضوی با ميزبانی 316 شرکت دانش بنيان پس 
از استان های تهران و اصفهان، بيشترین سهم از استقرار فعاالن 

زیست بوم نوآوری و فناوری را به خود اختصاص داده است.


