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به منظور ساماندهی بازار،  وظایف 
شاپرک باید بازنگری شود
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 اتمام حجت مجلس 
درخصوص طرح صیانت

  وضعیت اقتصادی جامعه و نوســان زیاد قیمت ها تاثیر زیادی برقدرت خرید مردم 
گذاشته و خرید نقدی برای بسیاری از افراد سخت و گاهی غیرممکن شده است، در چنین 
شرایطی افراد یا از خرید صرفنظر می کنند و یا به خرید محصولی ارزان تر با کیفیت پایین تر 
تن می دهند. اما راه دیگری هم وجود دارد، خرید اعتباری تقریبا جایش را بین ایرانی ها 
باز کرده است، گوش  مردم با کلماتی همچون اعتبارسنجی، خرید اعتباری، بدون نیاز 
به ضامن، دریافت اعتبار غیرحضوری و غیره آشنا شده و تمایل شان به این نوع خرید نیز 
بیشتر از گذشته شده است. در روش خرید اقساطی، روند دریافت اعتبار به سرعت و آسان 
صورت می پذیرد، امنیت پرداخت تضمین می شود و فرایند بازپرداخت هم پیچیدگی 
خاصی ندارد. محصول مورد نظر به راحتی و در زمان نیاز، خریداری می شود و الزم نیست 

برای تامین بودجه ماه ها به انتظار بگذرد.

   نمایندگان مجلس با لغو بررســی طرح صیانت از فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ 
مخالفت کردند. بررسی لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم )۸۵( قانون اساسی براساس 
اجرای تبصره )۲( ماده )۱۶۷( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، بار دیگر در دستور 

کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.

  ما در عصر روباتیک زندگی می کنیم. جهان امروز تحت سلطه ماشین آالت و فناوری است. 
بسیاری هستند که می گویند ما باید از ظهور روبات ها بترسیم، زیرا مقدر شده اند که مشاغل 
ما را بدزدند یا حتی از سالح های خود علیه ما اســتفاده کنند. اما همه روبات ها تهدیدآمیز و 
شیطانی نیستند. برخی از آنها کامال عجیب هســتند. در سراسر جهان، دانشمندان در حال 
توسعه انواع ماشین آالت شــگفت انگیز و هوش مصنوعی عجیب هستند. تنها در چند سال 
گذشته، روباتیک ها از اندروید خشن و دســتگاهی که به ماهی ها و زنبورها اجازه می دهد با 
یکدیگر صحبت کنند، رونمایی کردند. در اینجا ۱0 دستگاه از عجیب ترین روبات هایی که تا 
به حال ساخته شده است را از ماشین های نوازش گرفته تا روبات لگو با مغز کرم کار می کنیم. 
طرفداران داگالس آدامز بدون شک با Marvin The Paranoid Android، روبات 
افسرده و کمی مغرور از The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy آشنا هستند. 
روباتی که هر از چند گاهی چشمان خود را می چرخاند و نظرات غیرعادی اش را بیان مي کند. 
دانشمندان دانشگاه آسبورگ پس از برنامه نویسی یکی از جدیدترین روبات های خود با حس 
کنایه، دقیقا آن را ایجاد کردند. Irony Man بر خالف اکثر ماشین هایي که با صدا یکنواخت 

صحبت می کنند، قادر است الگوهای واقعی گفتار انسان را منعکس کند.

  طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کشــور، به همین زودی به میزان و مقیاسی چندجانبه و جدید برای 
اندازه گیری رستگاری و موفقیت توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام کل در ایران معاصر بدل شده است؛ زیرا که اصلی ترین 

دستاورد و کارکرد تاکنونی طرح صیانت، عبارت بوده اند از موارد زیر:
آسیب های حقوقی سوء استفاده احتمالی از اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کرده؛ شــکاف پنهان در میان نمایندگان مجلسی 
را که ادعا می شــد در میان خود و با ارکان نظام کل، یکدســت و هماهنگ هستند، آشــکار کرده؛ ناتوانی همه مراجع دولتی و 
فرادولتی متعهد به ایجاد شــبکه ملی اطالعات را برمال کرده؛ به طــور خاص، فقدان حکمرانــی )Governance( و نبود 
حاکمیت )sovereignty( بر سامانه های سایبر-فیزیکالی و بر فضای مجازی شبکه ملی اطالعات کشور را برجسته ساخته؛ 
فرصت طلبی ذی نفعان نهایی و البی ایست های طرح صیانت را برای دام گستری قانونی به منظور جذب پول و سرمایه و تمرکز و 
تکمیل اقتدار رسانه ای خود هشدار داده؛ به آشوب نهادینه شده در جامعه اطالعات کشور برای مقررات گذاری عادالنه، دامن زده؛ 
و با محدودسازی طرح و تاکید افراطی تدوین کنندگان آن، بر کاربری، کاربران و کاربرِد »پیام رسان ها«، اصلی ترین علل فقدان 

استقالل و امنیت کاربران در فضای سایبری کشور را سهوا به فراموشی سپرده است.

 ربات های عجیب 
ساخت دانشمندان
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 ارايه دهندگان برتر 
ذخیره سازی ابری در سال 2021

کاالی ديجیتال در صدر 
خريدهای قسطی مردم است
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ادامه دارد
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نمایندگان مجلس با لغو بررســی طرح صیانت از فضای 
مجازی بر اساس اصل ۸۵ مخالفت کردند.

بررسی لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای  مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق 
اصل هشــتاد و پنجم )۸۵( قانون اساسی براساس اجرای 
تبصره )۲( ماده )۱۶۷( آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی، بار دیگر در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار 

گرفت.
نمایندگان پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این 
درخواست با ۱۳0رای موافق ۱۲۱رای مخالف، ۷رای ممتنع 
از مجموع ۲۶۲نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با این 

درخواست مخالفت کردند.
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای 
اینترنتی با بیان اینکه کسب و کارها در کشور با اجرای طرح 
صیانت با مشکل مواجه خواهند شد، گفت: نخستین گروهی 
که دچار مشکل می شوند، کسب و کارهای خرد هستند که 
امروز بر بستر شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام در حال 
فعالیت هستند. بخش دیگری که به صورت رسمی فعالیت 
می کنند و با اســتفاده از ابزارهای فضای مجازی از جمله 
شبکه های اجتماعی، کار بازاریابی را انجام می دهند نیز با 

اجرای طرح مذکور دچار مشکل خواهند شد.
او افزود: کسب و کارهای خرد بنا به دالیل مختلف از جمله 
دالیل اقتصادی و تامین معاش در طول سال های گذشته، 
به ارایه خدمت یا فروش کاال در بستر فضای مجازی روی 
آوردند. این موضوع به ویژه پس از کرونا ابعاد هم بیشتری 

پیدا کرد.
این فعال حوزه کســب و کار آنالین با اشاره به اینکه امروز 
حداقل بیش از ۳00هزار فروشنده بر بستر فضای مجازی 

و شبکه های اجتماعی در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: 
با اجرای ایــن طرح، دغدغه های زیــادی بین مردم ایجاد 

شده است.
او با بیان اینکه در جای جای طرح صیانت به ویژه ماده ۲۶ آن، 
شرایطی اعالم شده است که خبر از محدودیت رسانه های 
اجتماعی می دهد، عنوان کرد: بر اساس طرح مذکور، شرایط 
و قوانینی برای پلتفرم های خارجی تعریف شده است که اگر 
این قوانین را نپذیرند، الجرم محدود یا مسدود خواهند شد.

در ادامه ناصر فخاری؛ رییس پژوهشــگاه دولت اسالمی با 
اشاره به اینکه طرح مذکور توسط چهره های فرهنگی و برای 
صیانت  از مرزهای فرهنگی کشور مصوب شده است، گفت: 
گردآورندگان این طرح معتقد هستند در کشور هیچ ضابطه 
و سامانی برای فضای مجازی وجود ندارد. در دنیای واقعی و 
فیزیکی برای اداره امور، قوانین و مقرراتی وجود دارد که افراد 
بر اساس آن عمل می کنند. به عنوان مثال مردم اصل چراغ 

قرمز را پذیرفته اند زیرا می دانند عبور از آن، هم برای فرد و 
هم برای دیگران خطرآفرین است. او با بیان اینکه در فضای 
بی قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، تصویب یک قانون 
باعث محدودیت عده ای خواهد شــد، اظهار کرد: خیلی از 
کســانی که در فضای مجازی فعالیت می کنند از طریق 
پلتفرم های خارجی با جامعه جهانی در ارتباط هستند و حتی 

از آن طریق کسب درآمد می کنند.
او افزود: بسیاری از شــبکه های اجتماعی خارجی از توان 
فنی و زیرساختی باالیی برخوردار هستند و متاسفانه چنین 
زیرساخت هایی در ایران از نظر فنی و سرمایه گذاری وجود 
ندارد. به عنوان مثال روزی که تلگرام را بستند، برای کاربران 
یک جایگزین معرفی کردند امــا نرم افزارهای جایگزین 
تلگرام، فرسنگ ها با تلگرام فاصله داشتند و کسی هم متعهد 

و پاسخگوی مردم نبود.
فخاری در ادامه با بیان اینکه قطعا حکمرانی فرهنگی در 

فضای مجازی نیازمند مقررات گذاری است، گفت: من موافق 
رهاسازی فضای مجازی نیستم و معتقدم حتما باید در این 
حوزه مقررات گذاری انجام داد امــا مخالف انجام اقدامات 
شتابزده ای هستم که مشکالت بیشتری را برای مردم به 
ارمغان آورد. در ادامه سعید مشهدی؛ دبیر مجمع ناشران 
دیجیتال اسالمی، فضای مجازی را امتداد فضای فیزیکی 
دانست و گفت: در شرایط معمولی مجموعه قوانینی داریم 
که در فضای مجازی این مجموعه قوانین را سراغ نداریم. 
هیچ کس وجود ندارد که بگوید در ایران هیچ قانونی برای 

فضای مجازی نباید وجود داشته باشد.
او، وجود قانــون برای حکمرانــی در فضای مجــازی را 
ضروری دانست و اظهار کرد: این قانون باید خیلی قبل تر 
نوشته می شد؛ بیش از ۱0سال است که کسب و کارهای 
پلتفرم های بزرگ در ایران فعال هستند و قاعدتا باید ۱0سال 

قبل به صورت فعاالنه با این فضا مواجه مي شدیم.
دبیر مجمع ناشران دیجیتال اســالمی با تاکید بر اینکه 
گلوگاه های اصلی در زمینه حکمرانی فضای مجازی باید 
تعریف شــود، بیان کرد: اگر این گلوگاه ها تعریف شوند، 
می توان با ادله منطقی آنها را اصالح کرد. در واقع اگر ایرادی 
در طرح صیانت از حقوق کاربران وجود دارد، می توان آن را 

عقالنی مورد بررسی قرار داد.
او افزود: مســاله ســلبی یا ایجابی بودن اجرای طرح در 
گفت وگوها و مذکراتی که در مجلس و در کمیسیون مربوطه 
انجام می شود، قابل بررسی است. بدون شک هیچ طرحی 
وحی منزل نیست و می توان به جای مواجهه منفعالنه با 
این طرح، ایرادات آن را مطرح کرد تا رفع یا اصالح شود اما 
متاسفانه به جای این کار، برخی اشخاص یا رسانه ها کل طرح 

را نفی می کنند.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

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

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
۱۶ خرداد ۱۳9۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد ۱۳9۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک ۳ خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از ۱۱0 میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲۸ 
فروردین ۱۳9۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال 9۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
4۸0 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
۱۸ فروردین ۱۳9۶رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

طرحصیانتدوبارهدرمجلسمطرحشد

نگرانی های طرح صیانت ادامه دارد
یادداشت

طرح موســوم به صیانــت از کاربــران فضای مجــازی، با تمام 
کشمکش هایی که پیرامون آن شکل گرفت، پس از مخالفت های 
گســترده فعاالن و تشــکل هاي مختلف صنفی در نهایت بعد از 
تصویب در صحن مجلس، طبق اصل ۸۵ به کمیســیون محول 
شد تا پس از تایید شورای نگهبان روند اجرایی آن عملیاتی شود. 

در ایــن مدت کلیــت طــرح و مفــاد موجــود در آن تقریبا از 
جنبه هاي مختلف مــورد نقد جدی فعاالن قــرار گرفت و دایره 
مخالفت هاهمچنان هــم در حال افزایش بــوده و مخالفت ها از 

جنبه هاي مختلف همچنان ادامه دارد.
خارج از مخالفت هاي پیرامون این طرح، موضوعی که هدف نوشته 
ما است، پرداختن به نقش مشخص تشکل هاي صنفی حوزه در 
خصوص طرح مذکور است و به طورمشخص دلیلی که باعث شد از 
این دریچه نیز به طرح مذکور بپردازیم مصاحبه و اظهارنظر دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایی کسب وکارهای اینترنتی بود که در طی 

اظهارنظری عنوان کرده است:
امنیت در فضای دیجیتال اهمیت دارد، اما این موضوع نباید باعث 

شود که فضای اینترنت امنیتی شود. 
“سال ها در زمینه تدوین قوانین نظارتی در فضای دیجیتال عقب 
هستیم و فعالیت نکردیم. اما نباید دستپاچه شویم و هر آنچه را 
که فکر می کنیم خوب است در یک قانون ترکیب کرده و تصویب 

کنیم.
نباید کمیسیونی باالتر از قوای سه گانه ایجاد کنیم، کمیسیونی که 
هر کاری دلش می خواهد انجام دهد و به هیچ جا پاسخگو نباشد!”

همان طور که پیش تر و به کرات نوشــتیم، هدف قانون گذاری و 
سیاست گذاری خوب و سیستمی، تامین ســالمت روانی مردم 
اســت و بدون توجه به این مقوله، اعتماد بدنه مردم به قوانین و 
قانون گذاران بسیار تضعیف شده و این خود بستری برای رویش 
آسیب هاي اجتماعی خواهد شد. از طرفی در این گونه طرح هاي 
تخصصی که تصویب قوانین در آن، ابعاد بسیار گسترده دارد، برای 
تقویت قانون گذاری خوب که ضامن سالمت روانی و اعتماد مردم 
به قوانین باشد، در زمان تدوین و گردآوردی قطعا مشورت گرفتن 
و دخالت دادن تشکل هاي مختلف حوزه در جزییات طرح، نیازی 
بس ضروری و مهم است از آن جهت که از آسیب تک بعدی نگری 
و تمرکز در حل تک مســاله ها جلوگیری کرده و قانون گذاری را 
در مسیر حل بسته مســایل و تامین سالمت روانی مردم هدایت 
می کند. اما در کنار این مقوله مهم، سوال جدی و اساسی این است 
که وظیفه تشکل هاي صنفی با شــرح دغدغه ای که از زبان دبیر 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته شده در قانون گذاری 

یا سیاست گذاری خوب و سیستمی چیست و چگونه است؟
در واقع وقتی عنوان می شود سال ها در زمینه تدوین قوانین نظارتی 
در فضای دیجیتال عقب هستیم و فعالیت نکردیم. سوالی که پیش 
می آید این است که چه نهاد یا ارگانی باید قوانین را تدوین می کرد 
و نکرده است؟ یا به نوعی با علم به ضعف در نبود قوانین نظارتی در 
این حوزه، تشکل هاي صنفی با توجه به ارتباط نزدیک با فعاالن و 
آشنایی با ضعف ها و فقدان قوانین در این زمینه ها، چه اقداماتی 
انجام داده اند؟ منظور از اقدامات این اســت که به طور مشخص 
برای پوشــش این ضعف ها، چه برنامه، یا طرح کارشناسی قابل 
دفاع برای نهادهای قانون گذار تحلیل، گردآوری و ارایه کرده اند تا 
تبدیل به قانون شده و ضعف سال ها عدم فعالیت در این زمینه را 
پوشش دهد. قطعا وقتی از ضرورت حضور تشکل هاي صنفی در 
بدنه قانون گذاری ها به عنوان عضوی مهم و موثر می گوییم، انتظار 
این است که بدنه کارشناســی قدرتمندی داخل این تشکل ها، 
شکل بگیرد تا با بررسی و تحلیل فرایندهای قانون گذاری مدرنی 
که در دنیا در این عرصه جاری است، ضعف ها یا خأل هاي قانونی 
موجود را با توجه به شرایط کشــور احصا و به بدنه قانون گذاری 
ارجاع دهند و پیگیری مســتمر انجام دهند تا با تصویب و جاری 
شدن قوانین درست، پویایی حوزه تقویت شود. این امر قطعا عالوه 
بر اینکه به صورت سیستمی، باعث می شود مسیر قانون گذاری 
خوب و درست هموارتر شود از طرفی قدرت کارشناسی تشکل ها 
را در بدنه قانون گذاری به شدت تقویت می کند و از طرف دیگربا 
اشــراف کامل به تمام روندهای حوزه، پتانسیل ها تجمیع شده و 
راهکارهای مناسبی برای حل مشــکالت اندیشیده می شود که 

منطبق با واقعیت فعالیت در حوزه خواهد بود. 
از نظر نگارنده در این زمینه، تشــکل هاي حــوزه ضعف دارند و 
متاسفانه به جای کار کارشناسی در این زمینه، شاهد مصاحبه ها و 
واکنش هاي سطحی هستیم که به صورت گذرا و شتابزده مسایل 
و مشکالت مي پردازند و راهکار کارشناســی شده برای طرح در 
نهادهای قانون گذاری برای حل مسایل را نمی بینیم.   شاید اگر 
در طول سالیان گذشته، این رویه به صورت مبسوط و سیستمی 
سرلوحه فعالیت تشــکل هاي صنفی حوزه بود، امروز فعاالن در 

مواجهه با طرح صیانت حرف های بسیاری برای گفتن داشتند.

داوود صفی خانی

 صیانت 
از تشكل های صنفی 

شورای اجرایی فناوری اطالعات در راستای تسهیل فضای کسب وکار و ارایه 
خدمات الکترونیکی به مردم، دستورالعمل به کارگیری سفته و برات الکترونیکی 
را برای وزارت اقتصاد و موسســات مالی و پولی تعیین کرد. به گزارش مهر، 
شورای اجرایی فناوری اطالعات با رعایت بند »ج« ماده۶۷ قانون برنامه ششم 
توسعه و اجرای خزانه داری الکترونیکی به منظور فراگیرسازی سفته و برات 
الکترونیکی در جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب وکار، دستورالعمل 
جدیدی تصویب کرد. مطابق با این مصوبه، وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
مکلف شده که در اجرای بند »ج« ماده ۶۷قانون برنامه ششم توسعه، از طریق 
کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر 

)امضای دیجیتالی و مهر سازمانی( استفاده کند. در همین حال دستگاه های 
اجرایی و موسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش 
سفته و برات الکترونیکی شده اند و باید این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند. 
سفته و برات الکترونیکی به عنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی ترین اسناد 
پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرایندهای تامین مالی و تضامین 
شرکت و اشخاص حقیقی در انواع معامالت برای ایفای تعهدات کسب وکارها و 
مردم بر بستر نظام مالی و بانکی کشور، به حساب می آید. برای اولین بار در قانون 
تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون 
به مدت حدود 9دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )اداره کل 

مدیریت اموال و دارایی های دولت، خزانه داری کل کشور( از طریق چاپخانه 
دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می شود. فارغ از هزینه های واردات 
کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذی نفعان 
قابل رصد نیســت. با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرایی 
فناوری اطالعات، کشور می تواند به مزایایی مانند ارایه خدمات سریع و دقیق به 
مردم و قطع زنجیره های واسطه در ارایه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند 
جعل و سوءاستفاده های احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با 
امضای دیجیتال معتبر، امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پو لشویی و 
ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله، صرفه جویی و کمک 

به کاهش هزینه های مرتبط با چاپ و توزیع و اوراق، دست یابد.

مصوبه شورای فناوری اطالعات برای تسهیل كسب وكار
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طرح قانون صیانت از حقــوق کاربران در فضای مجازی 
کشــور، به همین زودی به میزان و مقیاسی چندجانبه 
و جدید برای اندازه گیری رســتگاری و موفقیت توسعه 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام کل در ایران معاصر بدل 
شده است؛ زیرا که اصلی ترین دستاورد و کارکرد تاکنونی 

طرح صیانت، عبارت بوده اند از موارد زیر:
  آسیب های حقوقی سوء استفاده احتمالی از اصل ۸۵ 

قانون اساسی را مطرح کرده؛
  شکاف پنهان در میان نمایندگان مجلسی را که ادعا 
می شــد در میان خود و با ارکان نظام کل، یکدســت و 

هماهنگ هستند، آشکار کرده؛
  ناتوانی همه مراجع دولتی و فرادولتی متعهد به ایجاد 

شبکه ملی اطالعات را برمال کرده؛
  به طور خاص، فقدان حکمرانی )Governance( و 
نبود حاکمیت )sovereignty( بر سامانه های سایبر-
فیزیکالی و بر فضای مجازی شبکه ملی اطالعات کشور را 

برجسته ساخته؛
  فرصت طلبی ذی نفعان نهایی و البی ایست های طرح 
صیانت را برای دام گستری قانونی به منظور جذب پول و 
سرمایه و تمرکز و تکمیل اقتدار رسانه ای خود هشدار داده؛
  به آشوب نهادینه شده در جامعه اطالعات کشور برای 

مقررات گذاری عادالنه، دامن زده؛
  و با محدودسازی طرح و تاکید افراطی تدوین کنندگان 
آن، بر کاربــری، کاربــران و کاربرِد »پیام رســان ها«، 
اصلی ترین علل فقدان استقالل و امنیت کاربران در فضای 

سایبری کشور را سهوا به فراموشی سپرده است.
اصلیترینعللفقداناســتقاللوامنیت

کاربراندرفضایسایبریکشور
عمده فقدان هایی که صفت ملی بودن شبکه ملی اطالعات 
کشور را جدا زیر سوال می برند، مربوط به انکار تاکنونی 
»کمیســیون عالی مقررات گذارِی مرکــز ملی فضای 
مجازی« از ســوی دولت دوازدهم نبود و نیست بلکه به 

گمان نگارنده، مربوط می شوند به موارد زیر:
 سیستم عامِل اغلب سامانه های رایانه ای کشور از آِن 

شرکت های غول پیکر آمریکایی است؛ 
 مرورگرهای بیشــتر کاربران در شبکه به اصالح ملی 

اطالعات کشــور، از آن چند شرکت چندملیتی مستقر 
در آمریکا هستند. یکی از عمده ترین این مرورگرها از آِن 
بنگاهی موسوم به Alphabet است که غول گوگل را 

تحت پوشش خود دارد؛
 جویشــگر پرکاربرد ایرانیان در فضای اینترنت و وب 

همین گوگل است!
  »کارپوشه ایرانیان« یا همان e-box ملی را نتوانستیم 
برای شهروندان متصل به دولت الکترونیکی خودمان ایجاد 
کنیم و هنوز صندوق پست الکترونیکی اغلب ایرانیان، 

جیمیل و یاهو است؛ 
  هسته اصلی سامانه مدیریت محتوای اکثر وبگاه های 

کشور از آِن شرکت »وردپرس« است؛ 
  تامین کننده امنیت همه سایت های تعاملی/ تراکنشی 
فعال در شبکه ملی اطالعات کشور، شرکت های تامین و 
صادرکننده گواهی امنیت و کلید رمز در خارج از کشور 
هســتند )برای مثال شــرکت هایی در ایاالت متحده، 
در اســپانیا، در لهســتان، در بریتانیا و غیره( و هیچ یک 
از شــرکت های ایمن ســازی ارتباطات انتها به انتها در 
شــبکه ملی اطالعات ما، ایرانی نیستند! نه اینکه چنین 
شرکت هایی داخل کشــور نداریم، خیر! داریم! اما چون 
مرورگرها و جویشگرهای مورد استفاده ایرانیان در شبکه 
ملی اطالعات، از آِن گوگل هستند و گوگل، شرکت های 
ایرانی ایمن ســازی ارتباطات انتها به انتها در شبکه ملی 
اطالعات ما را پشتیبانی نمی کند و به رسمیت نمی شناسد 
باید »هم پیاز بخوریم، هم فلک بشویم و هم پول بپردازیم«؛
  تولید محتوای انبوه داخل کشور هیچ گاه یا حداقل تا 
هنگامی که حقوق مولف در ایران رعایت نشود، به وقوع 
نخواهد پیوست و بخش اقتصادی تولید محتوای برخط 

در کشور شکل نخواهد گرفت!
  و بدتــر از همه، محبوب ترین رســانه های اجتماعی 
ایرانیان نیز اینســتاگرام، واتس اپ، تلگرام، فیس بوک، 
توییتر، کالب هــاوس، الیــن، ایمو، تانگو، اســکایپ، 
پینترســت، لینکدایــن، و غیره هســتند، در حالی که 
میلیون ها ایرانی، به صورت تبعیض آمیز از دسترســی 
آزاد به اغلب آنها منع شده و به رسانه هایی که به هر حال 
دسترسی یافته اند، هزاران شبکه اجتماعی روی هر یک از 
آنها ایجاد کرده اند؛ به طوری که گونه های ایرانی آنها مانند 
سروش و بله آنقدر ضعیف هســتند که متاسفانه یارایی 

رقابت با آنها را هنوز ندارند.
فضایمجازیکشورایران،فضاییاشغالشده

توسطبیگانگان
با توجه به فقدان های مذکور، گفتــن اینکه »فضای 

مجازی کشور ایران، فضایی اشغال شده توسط بیگانگان 
اســت«، گزاره ای کامال درست اســت، زیرا عالوه بر 
خارجی بودن ابزاری های کار ایرانیان داخل کشــور با 
اینترنت و وب، به روایت فهرســت مذکور، هسته فنی 
و حســاس اینترنت و وب به عالوه عمده سازمان های 
مقررات گذاری برای نگهداری و بهره برداری جهانی از 
اینترنت و وب، آمریکایی هستند و توسط وزارت بازرگانی 
و وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا کنترل و پشتیبانی 

می شوند. 
اما کسانی که در شورای عالی فضای مجازی و در مجلس 
شورای اســالمی، معموال از اشغال شــده بودن فضای 
مجازی کشور شکایت می کنند و فریاد می زنند، اصال و 
ابدا به اصلی ترین علل فقدان استقالل و امنیت کاربران 
در فضای سایبری کشــور که تنها شمه ای از آن در فوق 
برشمرده شد، توجه ندارند و تمرکز شکایت و انتقادشان بر 
کیفیت محتوای وبگاه ها و پیام های شبکه های اجتماعی 
اســت. آن هم نه با انتقادی معقول و مــالک قرار دادن 
شاخص های عینی و علمی سنجش محتواهای روی وب، 
بلکه با مالک قرار دادن برداشــت های ایدئولوژیک خود 
از »اینترنت پاک«! در نتیجه این برداشت محدود، آرزو 
یا هدف غائی این دســته از نمایندگان مجلس در مورد 
آزادسازی فضای سایبری از اشغال شدگی توسط معاندان 
و دشمنان جمهوری اسالمی ایران، پاک سازی محتوای 
وب و پیام رسان ها از هرزه نگاری و دروغ پردازی جاعالن 
برخط است و اگر چنین نشد، اکتفا کردن به مسدودسازی 
ارتباطات اینترنتی، پاالیش فنی محتواهای نامناسب، 

کنترل و دستکاری جریان ترافیک در گذرگاه های مرزی 
و در نهایت بستن و قطع 9۵درصدی خطوط ارتباطات 

بین المللی اینترنت کشور. 
به همین علــت، از روز اول ) یعنی از حدود ۳0ســال 
پیش تا کنون( تعیین کننده ترین نهادهای کشــور در 
عرصه جامعه اطالعات، مراجــع فنی و صنعتی نظام و 

دیوان ساالری کشور به عنوان عمده ترین کاربر اینترنت 
و وب نبودند بلکه تعیین کننده تریــن وزنه در جامعه 
اطالعات کشــور، مراجع فرهنگی- عقیدتی کشور در 
سطح حوزه های علمیه، شوراهای عالی وابسته به نهاد 
رهبری و دیگــر نهادهای گســترش فرهنگ و تمدن 

اسالمی در دولت بوده و هستند.

آخرینهشــدارنمایندگانمجلسشورای
اسالمی

روز ۱9مرداد ۱400 اندکی کمتر از نیمی از نمایندگان 
حاضر در صحن غیرعلنی مجلس شورای اسالمی ایران 
برای چندمین بار دورخیز برداشــتند تا مانع از تصویب 
آزمایشــی طرح صیانت که در نظرشان طرح خیانت به 
هزاران کسب و کار شــکل گرفته روی اینترنت، وب و 
پیام رسان های اجتماعی است، بشوند؛ اما موفق نشدند 
و در مقابل ایشــان، اندکی بیش از نیمی از نمایندگان 
حاضر در صحن علنــی مجلس اجــازه دادند که طرح 
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی 
پیام رســان های اجتماعــی برمبنای اصــل ۸۵ قانون 
اساسی و در کمیسیونی مشترک با حضور کارشناسان 

و صاحب نظران کمافی السابق بررسی شود. 
این تصمیم مجلس در حالی اتخاذ و اعالم شد که تقریبا 
به طور همزمان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت 
دوازدهم )در دقیقه 90 و وقت اضافی( بیان فرموده بودند 
که ۵/9۸درصد روســتاییان و ۱00درصد شــهروندان 
https://www.( .ایرانی به اینترنت متصل هستند
zoomit.ir/tech-iran/372583-jahromi-
100-percent-iranian-citizens-have-

internet/(  انگار که روستاییان ایران، شهروندان این 
نظام نیستند. این فرمایش وزیر محترم ارتباطات و فناوری 
اطالعات دولت دوازدهم در دقیقه90 را باید اتمام حجت 
تلقی کرد؛ حقیقت در این کالم، به طور کامل و روشــن 
بر مردم آشکار می شــود و دیگر جای هیچ گونه شبهه 
و پرســش یا اعتراضی نامعقول باقی نمی گذارد. سطح 
عمومی ما همین است! ُحســنش این است که ما ملتی 
یادگیرنده هستیم. اگر به جاهایی باریک کشانده نشود، 

جای شکرش باقی است.
  دوشنبه,18مرداد1400

پیشنویساساسنامه»نهادخودتنظیمگر
صوتوتصویر«رونماییشد

  ششماسفند1398
طبق اســاس نامه، نهاد خودتنظیم گر پنــج رکن دارد: 
مجمع عمومی، هیات عامل، دبیرکل، هیات تشخیص 
و ذی حساب. مجمع عمومی مهم ترین رکنی است که 
نماینده  همه  رسانه های دارای مجوز در آن حضور دارند و 

کارکرد شبه تقنینی دارد.
مجمع عمومی ساترا مهم ترین رکنی است که نماینده 
همه رسانه های دارای مجوز در آن حضور دارند و کارکرد 

شبه تقنینی دارد.

اتمام حجت مجلس درخصوص طرح صیانت

سال۱۳۸9 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه ۱۳94 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱۵ اسفند ۱۳۸4 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱0 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱۳9۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند ۱۳9۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱۳9۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه ۱۳9۶ پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال ۱۳9۶ وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال ۱۳9۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال ۱۳9۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱۳0 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲۸ اسفند ماه ۱۳9۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲۱ تیر مــاه ۱۳94 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲۳ تیر ماه ۱۳9۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
۱۳94 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱۳9۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱۳۸۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱۳9۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲۸ اردیبهشــت ماه ســال ۱۳9۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

 محبوب ترین رسانه های اجتماعی 
ایرانیان نیز اینستاگرام، 

واتس اپ، تلگرام، فیس بوک، 
توییتر، کالب هاوس، الین، ایمو، 

تانگو، اسکایپ، پینترست، 
لینکداین، و غیره هستند، در حالی 

که میلیون ها ایرانی، به صورت 
تبعیض آمیز از دسترسی آزاد به 

اغلب آنها منع شده اند
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گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا در سال ۱۳9۳، برای رفع نیازهای 
IT بانک ملت به وجود آمد و از زمانی که علی حکیم جوادی، باتجربه ای 
که از حدود ســه دهه فعالیت در این حوزه فناوری اطالعات کشور به 
دست آورده بود و شناختی که به صورت عمومی روی این حوزه داشت، 
به این شرکت آمد، اوضاع، تا حدودی متحول شد. با ارزیابی اولیه ای 
که او از سازمان انجام داد به این نتیجه رسید که مجموعه هایی مانند 
بهسازان فردا در کشور کم هستند و ویژگی ها و مزیت هایی که در این 
گروه یافت می شود در مقایسه با سایر سازمان ها کمیاب هستند؛ برای 
مثال نمی توان موسسات خصوص یافت که تا این حد از نظر سرمایه، 

تامین بوده و قدرت ریسک کردن داشته باشند.
سازمان های خصوصی معموال مشکل می توانند سرمایه گذاری های 
بزرگ در حوزه های پرخطر و نوآورانه انجــام دهند و مجموعه هایی 
با این میزان نیروی انســانی که خصوصی باشــند، پرتعداد نیستند. 
ایجاد زیرساخت و انجام پروژه های مختلف هم تجارب خاصی است 
که مجموعه های بزرگی مانند بهســازان فردا از آن برخوردارند اما در 
بخش های دولتی هم رخوت خاصی وجود دارد که ناشی از دید مدیران 

دولتی است. 
همچنین گروه بهسازان فردا، با توجه به ظرفیت خود و روند تحوالت 
فناوری و در همکاری با ســایر نهادها و ســازمان های کشور، امکان 
ایجاد خدمات و محصوالت ترکیبی را نیز در خود پرورش داده است. 
پروژه های کارت سوخت و سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(، 
نمونه هایی از پروژه هایی هستند که البته برخی این ها را انحصارگرایانه 
می دانند. بهسازان فردا اکنون شش شرکت تابعه دارد و در شش شرکت 
دیگر نیز به عنوان سهامدار فعالیت می کند که هر کدام در جای خود 

نیاز به بررسی موشکافانه ای دارد. 
از همین رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتــال، با موضوع »نقد و بررســی هلدینگ 
بهســازان فردا« که با حضور دکتر علی حکیم جــوادی، مدیرعامل 
گروه بهسازان فردا برگزار شــد، عملکرد این گروه برای شفاف سازی 
درخصوص برخی ابهامات موجود، در چند ســال گذشته موردبحث 

و تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش روی شماست. 
نظامبانكیاخیرامتوجهشدهبهتراستخودشهلدینگ
فناوریداشتهباشدتااینكهباشرکتدیگریکارکند.االن
چهارهلدینگفناوریبانکصادرات،تجارت)کهقدیمیاست
امااخیرافعالیتهایشجدیشدهاست(،بانککارآفرینبا
هلدینگنگاهوهلدینگجامپبانکایرانزمینهمکهاخیرا
پابهعرصهوجودگذاشتهوچنداننونیست،مطرحهستند.
بااینحال،همینکهبانکها،هلدینگفناوریداشتهباشند،
قابلتوجهاست.چرایکبانکبایدخودش،هلدینگفناوری
ایجادکند؟عمالنقشهلدینگهایفناوریدرسیستمهای

بانكیچیست؟
یادم هست در نشســتی که آقای دکتر حســینی عضو هیات مدیره 
بانک صادرات در یکی از میزگردهای شــما داشــتند، به طور مبسوط 
هلدینگ های بانکی به ویژه هلدینگ های IT را تشریح کردند. صنعت 
بانکی بیش از آنکه صرفا صنعت بانکی باشــد، به این سمت می رود که 
تبدیل به صنعت فناورانه شود تا اینکه نگاه سنتی به بانکداری داشته 
باشد. اگر امروز از تحول دیجیتال در بانک ها به صورت جدی صحبت 
می شود، فقط به کشور ما اختصاص ندارد و در همه جای دنیا بانک ها از 
پیشگامان تحول دیجیتال هستند یا اگر درخصوص بانکداری دیجیتال 
صحبت می شود، به این خاطر است که نفوذ فناوری اطالعات در بانک ها 
به شدت زیاد می شود و عمال فناوری اطالعات، آینده بانک ها و سیستم 
بانکی را رقم می زند. دو رویکرد متفاوت در دنیا هســت که در صنایع 
دیگر هم مشاهده کرده ام. در نشستی در ۲0۱۸ در اجالس مخابراتی 
بارسلونا دیدم حتی شرکت های خودروساز هم مدعی شدند ابتدا یک 
شرکت فناوری اطالعات هســتند و بعد خودروساز. فناوری اطالعات 
حتی در کسب وکار صنعت خودرو هم تاثیر گذاشته است. با این نگاه دو 
اتفاق می توانست ایجاد شود؛ یکی اینکه بانک ها فناوری اطالعات خود را 
پیمان سپاری کنند که شرکت های بیرونی خوبی هم شکل گرفتند و دوم 
اینکه بخش هایی را در مجموعه های خود ایجاد کنند و توسعه دهند. به 
تدریج که کار توسعه پیدا می کند و عمال درگیری بین فناوری اطالعات 
و کسب وکار بانک از نظر نحوه تقسیم کار و آینده کسب وکار بانک مطرح 
می شود، بانک ها به این فکر افتادند که مجموعه های فناوری اطالعات 
خود را توسعه دهند. در قدم اول، این مجموعه ها ممکن است در برخی 
بانک ها ذیل هلدینگ های سرمایه گذاری شان بوده باشد و چون نگاه شان 
متفاوت است، شاید موفق نبودند و هلدینگ فناوری اطالعات هویت پیدا 
نمی کرد. بنابراین استراتژی جدیدی اتخاذ کردند که هلدینگ های خود 
را شکل و توسعه دهند و بخش قابل توجهی از حوزه فناوری اطالعات و 
اکوسیستمی که قرار است در این حوزه شکل بگیرد، در این هلدینگ ها 

شکل دهند. بنابراین ما در حال مهاجرت  از هلدینگ های سرمایه گذاری 
که نقش آنها یک پورتفو بود، به ســمت هلدینگ های مادرتخصصی 
هستیم. ما امروز درباره یک هلدینگ مادرتخصصی صحبت می کنیم 
که یک سری عملکردها و وظایف دارد. در این زمینه در خدمت دوستانی 
در حوزه شــکل دهی هلدینگ های جدید بــوده ام. در این هلدینگ 
مادرتخصصی چهار وظیفه اصلی را دنبال می کنیم: اولین وظیفه، توسعه 
کسب وکار و تعریف اکوسیستم است و نقشی که هرکدام از مجموعه های 
این هلدینگ در این اکوسیستم خواهند داشت. بنابراین بخشی می تواند 
مدیریت پورتفو باشد و اینکه کدام یک از واحدهای ما می تواند وارد بورس 
و بازار سرمایه شود و از محیط کامال بسته بانکی خارج شود. سال 9۶، 
موفق شدیم به پرداخت که خودش را یک مجموعه بانکی می دانست و 
تحت سیاست های بانک حرکت می کرد، وارد بورس کنیم. االن درباره 
شــرکت های دیگرمان و یا شــرکت هایی که با بعضی بانک های دیگر 
تشکیل می دهیم، فکر می کنیم تا در یک فاصله زمانی وارد بورس شوند 
و هم برای ما و هم برای دیگران، سرویس بانکی ارایه  دهند. این صنعت، 
سودآور است و می تواند در بازار سرمایه نقش ایفا کند. آقای مقدسیان در 
همان نشستی که شما داشتید صحبت هایی درباره همین شرکت های 
بانکی داشتند. به دلیل نگرانی هایی که بانک و هیات مدیره بانک دارند، 
سعی می کنند مدیران خود را از مدیران بانکی انتخاب کنند. دالیل شان 
در خیلی از حوزه ها موجه است. نگرانی برای سرویس و خدمات به دلیل 
وابستگی شدید به فناوری اطالعات وجود دارد و ترجیح می دهند یک 
کارمند دائمی ۳0ساله از مجموعه خودشان باشد تا اینکه مدیری بیاید 
و بعد از یک مقطع، رها کند. نکته دیگر، حاکمیت شرکتی و مشارکت در 
پروژه های جدید است. ما شش شرکت داریم که صددرصد آن متعلق 
به خودمان است اما امروز در هفت یا هشت شرکت دیگر هم سهامدار 
هستیم و ترجیح می دهیم شرکت هایی با این شکل را با بانک های دیگر یا 
شرکت های مشابه خودمان یا مجموعه های فین تکی و استارت آپی ادامه 
دهیم. بنابراین یکی از موضوعات جدی ما در حوزه کسب وکار، توسعه 
پلتفرم هاست. یکی دیگر از وظایف، فرایندهای محوری است. توسعه 
مدیران، بودجه ریزی، برنامه ریزی استراتژی شرکت ها و مدیریت سرمایه 
در این شرکت ها، موضوعاتی هستند که در هلدینگ، نظارت و مدیریت 
می شود. نکته دیگر، کنترل هلدینگ هم از منظر هدایتی و هم از منظر 
نظارتی، ارزیابی عملکرد و برنامه ورود به بازار در سال های آینده است. 
نکته دیگر، هم افزایی است. در مباحث نشست های قبلی شما مطرح شد 
ممکن است دو شرکت از یک مجموعه یا هلدینگ بانکی با هم رقابت 
کنند و کار مشابه انجام دهند. گاهی اوقات ممکن است پروژه های بزرگی 
را با همدیگر شکل دهیم. بنابراین بحث هم افزایی، برندینگ و ایجاد یک 
برند مشترک از مواردی است که در هلدینگ دنبال می کنیم. ما یک سری 
سیاست هایی را هم باید در داخل تدوین کنیم. بانک ها، هلدینگ ها را 
ایجاد می کنند تا کارهای خودشان را انجام دهند و سرویس های بهتری 
داشته باشند. پس باید تنظیم روابط با سهامدار اصلی که هم بانک است و 
هم مشتری عمده که بانک است، ایجاد کنیم. تنظیم روابط با شرکت های 
تابعه و مدیریت طرح های کالن نیز از دیگر سیاست ها هستند. این ها به 
عنوان سیاست های کلی مدنظر است که مابه ازای هریک از این ها، هم 
خود هلدینگ و هم شرکت های تابعه ما برنامه دارند و این برنامه ها، پایش 

و رصد می شود.
آقایدکتر!باورودشمابههلدینگبهسازان،نمودحوزه
کسبوکاریبیشترشدواقداماتجدیدیصورتگرفت.چند
پروژهانجامشدکهشایدشروعآندردورهشمانبودهامادر
دورهحضرتعالیبهنتیجهرسیدهاست.شمادربهسازانفردا،
درپروژهسامانه»ستاد«،ســامانهسوخت،شهرهوشمند

درمنطقه2،یكیدوســالپیش،اقداماتیراشروعکردید.
خروجیآنچهبودهاست؟چرادرسامانههاییمانندستادو
سوخت،همهمدعیهستندبهسازان،انحصارایجادکردهواز

آنبهرهبرداریمیکند؟
در بدو ورود به بانک ملت، ظرفیت های این مجموعه را بررسی کردم 
و با توجه به مسوولیت قبلی ام که مســوولیت IT را در کشور داشتم، 
احســاس کردم چنین ظرفیت هایی را کم داریــم. بنابراین خدمت 
مدیرعامل وقت رســیدم و اعالم کردم می توان بخشــی از نیازهای 
کشــور را با این ظرفیت ها حل کرد. ایشان نگرانی داشت و البته همه 
مدیران بانکی این دغدغه را دارند که سرویس ها دچار مشکل نشود و 
انتظارشان این بود که به عنوان یک مجموعه ماموریتی سرویس های 
بانکی صورت گیرد. بنــده قول دادم با توجه به منابع انســانی، فنی، 
زیرساختی و شبکه و نر م افزار این امکان وجود دارد که سرویس های 
دیگری ارایه  شود. پروژه هایی که شما اشاره کردید قبل از من شروع 
شده بود و پیشــرفت های خوبی هم داشــت اما درخصوص ستاد یا 
ســامانه تدارکات دولت باید عرض کنم پروژه ای بــود که به صورت 
BOT شکل گرفته بود. یکی از مشکالت ما در کشور، به خصوص در 
حوزه IT، پروژه های BOT است. ما در حوزه راه یا نفت سازوکارهای 
خوبی را برای برخورد با این موضوعــات داریم اما در حوزه IT، کمتر 
پروژه ای بوده که به سرانجام خوبی ختم شــود. زمانی که درگیر این 
حوزه ها در ســازمان فناوری اطالعات بودم، یکی از آرزوهای بزرگم 
این بود که پروژه های دولت الکترونیک توسط بخش خصوصی یا هر 
بخش که بتواند سرمایه گذاری کند، انجام شود چون دولت واقعا توان و 
امکان انجام این پروژه ها را ندارد. بنده مشاهده کردم این پروژه متوقف 
شده چون بانک تحمل هزینه کرد بیشتری نداشت و سرمایه گذاری 
سنگینی روی آن شده بود. با تغییراتی که در دولت اتفاق افتاده بود، نیز 
سیاست خاصی برای پیشرفت کار وجود نداشت. جلسات متعددی با 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک و پیرو آن با بانک داشتیم و کمیسیون 
اجتماعی دولت نیز جلساتی را تشــکیل دادند و نهایتا پروژه ای که از 
سال ۸۸ شــروع و در آن، سرمایه گذاری شــده و متوقف شده بود، از 
سال 9۵ مجددا آغاز شد. سپس با یک سری الزامات و مصوباتی که از 
سمت دولت به دستگاه های اجرایی ابالغ کردند، عملیاتی شد. همیشه 
در صورت های مالی بهســازان فردا به عنوان مجری و ســرمایه گذار، 
عدد قابل توجهی را به عنوان هزینه ها داشــتیم اما با حمایت دولت 
به خصوص در دوره اخیر آن، بیش از ۱0هزار و ۳۲9 دستگاه مختلف 
را بهره بردار این شبکه می بینیم که مناقصات و مزایده های خود را از 
این طریق برگزار می کنند. به خصوص طی چند ســال اخیر، حدود 
9۸9هزار مناقصه مختلف بر بســتر این مجموعه ستاد ایجاد شده و 
ماژول های بســیار زیادی را طراحی کرده یا در حال طراحی هستیم. 
صورت های مالی مان نشــان می دهد نزدیک 490میلیارد تومان در 
زمینه این پروژه، هزینه کردیــم و در حقیقت، بزرگ ترین پروژه بازار 
معامالت و دادوستدهای کشور است. تحمل چنین سرمایه گذاری و 
ادامه آن و نامالیماتی که وجود داشته، شاید برای هر بخشی قابل قبول 
نبوده باشد که اجازه دهد این قدر مقاومت اتفاق بیفتد اما امروز جای 
افتخار است که پروژه ستاد یکی از ۲۳پروژه اولویت دار موفق در بین 
پروژه های دولت الکترونیک است که تشویق نامه از ریاست جمهوری 
دریافت کرده و توسط مجموعه بهسازان سرمایه گذاری شده و در حال 
تداوم است. کار این سامانه به پایان نرسیده و در برنامه ۱400، بیش 
از ۲۳ماژول باید به آن اضافه شود. اگر این اتفاق بیفتد، تحول جدی 
را در حوزه شفاف ســازی معامالت دولتی خواهیم داشت که کمک 
زیادی در پیاده سازی دولت الکترونیک می کند. در معامالت دولتی 

وقتی به ۳۱تیرماه نزدیک می شویم، چون ذی حساب ها باید بودجه را 
ببندند و گزارش خود را به خزانه داری کل بدهند، نمی توانند از بودجه 
سال قبل استفاده کنند. در این حالت، با حجم زیاد مناقصات مواجه 
هستیم و ممکن است مناقصاتی در مقیاس های بزرگ باشد که اگر به 
لحاظ فیزیکی می خواستیم مستندات آن را جمع کنیم چند کارتن 
مستندات داشــتیم که باید روی سیستم آپلود شود. به همین خاطر 
بخش عمده ای از پردازش آن روی مین فریم منتقل شــده است. این 
موضوع، یکی از پروژه هایی بود که بــه صورت BOT در مجموعه ما 
انجام شد. ما اعالم کردیم هرکدام از این پروژه ها را که دولت تشخیص 
بدهد می توانیم در مجموعه مان انجام دهیم، این توانمندی وجود دارد.
گفتهمیشودبهسازان،پروژهستادرابرایخودشانحصار
کردهوبهواسطهروابطیبودهکهبانکملتبادولتداشتهو
پروژهجدیدیهمنبودهاست.چراگفتهمیشودشماانحصار،
ایجادکردید؟چونبهنظرمیرسدمجموعدرآمدفعلیکه

ستادبرایبهسازاندارد،درآمدمناسبیباشد.
خاطرم هست حدود سال 9۱   9۲ بود که افتتاحیه ای در مرکز تجارت 
الکترونیک برگزار شد. آن موقع قائم مقام وزیر مهندس مفتح و رییس 
مرکز هم دکتر محمودی بودند و برای رونمایی و افتتاح سامانه ستاد، 
برنامه داشتند. بنده هم به عنوان مدعو، سخنران و افتتاح کننده دعوت 
شدم. انتهای جلسه عرض کردم شــما گفتید یک بخش خصوصی 
اینجا سرمایه گذاری کرده اما فکر می کنم از این بخش خصوصی که 
منابع بادآورده داشته باشد، نداریم. آن موقع بازرسی کل کشور، دیوان 
محاسبات، ذی حساب ها و اســناد غیرفیزیکی که مورد تایید باشد، 
قابل بحث بود و نقاط نامشخص و غیرشفاف در این پروژه وجود داشت 
و امکان نداشــت تصور کنید این پروژه، موفق می شود ضمن اینکه 
هزینه قابل توجهی در آن مقطع شــده بود. گفتند مجموعه ای به نام 
شرکت بهسازان این کار را کرده است. من حقیقتا آن موقع، بهسازان 
را نمی شناختم. گفتم این شرکت، واقعا خصوصی  است؟ گفتند خیر 
مربوط به بانک ملت است. گفتم پس تمام سواالتم حل شد. مطمئنا 
یک شرکت خصوصی با این حجم ریســک و بخش های مبهم، وارد 
چنین پروژه ای با این هزینه ها نخواهد شد. به هرحال با پیگیری هایی 
که عرض کردم این اتفاق افتاد. بنابراین این طور نبود که در همان مقطع 
نیز شرکت های زیادی این کار را انجام دهند و ریسک آن را هم بپذیرند.
آقایمنصوریهمپرسیدهاندچرایکبانک،بایدازمنابع

بانكیبرایدولتکاریانجامدهد؟
سوال خوبی است. در ادامه پاســخ خواهم داد. درخصوص این پروژه، 
حدود ۳00نفر در ساختمانی با حدود ۲هزارمترمربع زیربنا مشغول 
به کارند و بخش قابل توجهی از این ها توزیع شــده در کشور هستند. 
وقتی درباره افزایش ۱0هزار دســتگاه به 40هزار دســتگاه صحبت 
می کنیم، موضوع مهمی است. ما هر مجموعه، سازمان و بخش دولتی 
که می تواند مناقصه بگذارد، یک دستگاه محسوب می کنیم بنابراین 
وقتی درباره 490میلیارد تومان هزینه تا این مقطع صحبت می کنیم، 
آموزش و فرهنگ سازی هم داشته است. همین ۲۳پروژه ای که تا پایان 
سال باید انجام شود بیش از ۱00و خرده ای نفر درباره حوزه های توسعه 
این سامانه فعالیت می کنند و بازنگری روی معماری سامانه صورت 
می گیرد. سفارش هایی را در این مدت داشــته و داریم که باید انجام 
دهیم و البته به نفع کشور است مانند سامانه امتا که الکامِپ دو سال 
قبل رونمایی شد؛ شاید بزرگ ترین پروژه احراز هویت بود که همزمان 
حدود 9میلیون نفر برای ثبت نام ایران خودرو و سایپا، روی بستر امتا 
احراز هویت شدند، بدون اینکه سیستم دچار مشکل شود. این ها در 
یک پکیج به وزارت صنعت، معدن و تجارت سرویس داده می شود تا 
پروژه انجام شود. بنابراین مابه ازای درآمد آن، هزینه می شود. مطابق 
قانون، تعرفه گذاری روی خدمات به کمیسیون تنظیم مقررات وزارت 
ارتباطات محول شده و در مصوبه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات 
و کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه این خدمات به نصف تقلیل پیدا 
کرد و درآمد ما هم نصف شد اما ما چیزی از سرویس کم نگذاشتیم و 
مرتبا سرویس را با SLA بسیار باال برای وزارت صمت انجام می دهیم. 
ما در وهله اول یک بنگاه اقتصادی هستیم و بخشی از این سودآوری 
هم به ایستادگی و نوآوری همکاران ما و توسعه سیستم برمی گردد اما 
در کنار این موضوع، ما یک شــرکت و بنگاه اقتصادی هستیم و بانک 
چنین مدلی ندارد که ما بخواهیم پروژه ای را انجام دهیم و منابع را در 
اختیار ما قرار دهد. رفتار امروز بانک با ما شاید برای خیلی شرکت ها 
قابل توجه باشــد، رفتاری معادل یک شــرکت بیرونی و حتی شاید 
سختگیرانه تر! بانک هم بورسی است و یک سری آیین نامه های خاص 
خود را دارد و مطابق آن فعالیت می کنند. ما حتی از دوستان خواهش 
کردیم وقتی در قراردادهای بانکی وارد می شویم مابه ازای حسن انجام 
کار و کسورات بیمه، چیزی را به عنوان تضمین چک از ما بپذیرند اما 
نپذیرفتند. یک درصد قرارداد کم می کنند تا ضمانت نامه موردتایید 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرعاملگروهبهسازانفردامطرحشد

به منظور ساماندهی بازار، وظایف شاپرک باید بازنگری شود
بانکملتباهلدینگفناوریخودشمعادلیکشرکتبیرونیتعاملمیکند
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ادامهاینمیزگردرادرســایتهفتهنامهعصر
ارتباطبهنشانیasreertebat.comبخوانید.

سیستم بانکی را بدهیم که رفتار درستی است. اگر انتظار ما رفتار رانتی 
باشد هیچ وقت نمی توانیم یک شــرکت چابک و قابل رقابت باشیم. 
بنابراین ما از منابع بانک استفاده نکردیم. البته جایی ممکن است باشد 
و آن هم اینکه اگر این شرکت سود دارد، سهم سود را باید به گونه ای 
منتقل کند. ما هرساله شاهد بودیم بانک، حدود 90درصد سود شرکت 
را توزیع کرده و باید به سهامدار برگردانیم و عمال شرکت های ما بدهکار 
بودند و اگر درآمدی داشته باشد، باید بدهی خود را در آینده به بانک 
می دادند که این کار را کردیم. بنابراین در راستای حاکمیت شرکتی، 
برخی از شرکت های ما وقتی طرحی می آورند صحبت می کنیم که اگر 
طرح، توجیه دارد از تسهیالت بانکی استفاده کنید. شرکت هایی را در 
مجموعه داریم که با ضمانت هلدینگ از بانک ها، تسهیالت گرفتند تا 

پروژه خاصی را انجام دهند.
یعنیازبانکدیگری،غیرازبانکملت؟!

ترجیح ما از بانک ملت بوده اما از بانک های دیگر هم بوده است. چون 
ما مجموعه اقتصادی هستیم که باید در چارچوب قانون تجارت، کار 
خودمان را انجام دهیم بنابراین ایــن امر معموال اتفاق می افتد اما اگر 
طرحی توجیه دارد، این طور نیست که بانک، عددی را اختصاص بدهد 

که این پروژه را انجام دهیم.
درحوزهسامانهسوخت،چندPSPدیگرتالشکردند
مانندبهپرداختبهحوزهجایگاهســوختورودکنندوکار
پرداختراانجامدهند.شنیدمعددهزینهسنگینیهمیک
شرکتخصوصیبرایآوردندســتگاهپرداختPTانجام
دادکهظاهرارویدستشبادکردهونتوانستهبفروشد.البته
شــایدباافزایشقیمتدالر،اندوختهایهمکنارگذاشته
باشد.آیاشــرکتبهپرداختملت،نقشیدرانحصاردارد؟
میگویندمسوولیتباشرکتپاالیشپخشاستوبهپرداخت،
تصمیمگیرنیســتاماصحبتازایناستکهروابطحسنه
بهپرداختباشــرکتملیپخش،دراینكهدیگراننتوانند
بهاینحوزهورودکنند،بیتاثیرنیســت.نكتهدیگراینكه
کسبوکارجایگاههایسوختچهمیزانبرایبهپرداختدر
صورتهایمالیجذابیتداردکهشرکتهایدیگردستوپا

میزنندتابهاینگنجقارونبرسند!
ابعاد بعضی پروژه ها باز نشده و همین نشست ها می تواند روشنگری 
کند. هدف این نیســت که بگویم پروژه ها، زیان ده هســتند و سود 
نمی دهند. درخصوص پروژه ســتاد هم عرض کردم. پروژه ها، بزرگ 
و پرزحمت بوده و به لحاظ سرمایه گذاری نیز سنگین هستند. درباره 
سوخت هم صحبت می کنم. بانک ملت، بانک حوزه انرژی است. البته 
جا داشت دکتر لکزایی و دکتر سپانلو در این نشست حضور داشتند 
چون اجازه ورود در برخی موارد درباره بانک را ندارم. ما به عنوان یکی 
از مجموعه هایی که بانک ســهامدار صددرصدی مجموعه ماســت، 
نمی توانیم خارج از سیاست های بانک اقدام کنیم. درباره PSP هم 
یک جاهایی اجازه رقابت از ما گرفته می شود. پروژه سوخت االن پروژه 
خوبی اســت اما بحث تکنولوژی هم همیشــه در برنامه های ما بوده 
است. در پروژه ســتاد هم امروز به این نتیجه رسیدیم که بخش های 
قابل توجهی از ماژول های ستاد را که در حد چند میلیون خط برنامه 
است، تغییر دهیم. درباره سوخت هم همین طور است. تکنولوژی در 
حال تغییر است و آن دستگاهی که اشاره کردید واردات شده به این 
برمی گردد که این تکنولوژی باید یک روز جایگزین شود. بانک ملت، 
بانک حوزه انرژی است و بخش عمده ای از نیازهای وزارت نفت را که 
چند میلیارد یورو است، پوشــش داده و برای فاینانس های خارجی 
وزارت نفت، استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی، صندوق انرژی، 
اوراق مشارکت، گازرسانی به روستاها و پاالیشگاه  ستاره خلیج فارس 
در پارس جنوبی، به عنوان بانک عامل بوده است. بنابراین بانک ملت 
وظیفه خود می داند که به چنین مشــتری با این ابعاد، سرویس های 
خود را نیز ارایــه  کند. زمانی که طرح ملــی پرداخت الکترونیکی در 
سال ۸۳ مطرح می شود، این طرح را در راستای همان سرویس های 
بانک ملت به وزارت نفت، به این بانک واگذار می کنند. این پروژه، هم 
از نظر مباحث زیرساختی و شبکه بسیار گسترده است و هم از لحاظ 
تجهیزاتی که نیاز بود در جایگاه های ســوخت نصب شود، مسوولیت 
سنگینی داشت. ما باید در بیش از ۳۲00جایگاه سوخت حضور پیدا 
می کردیم و بیش از ۶هزار دستگاه پی استیشن تولید می کردیم. باید 
سیستم accounting را برای پرداخت آن، نصب می کردیم. طبق 
برآورد بخش بانکداری شخصی با توجه به هزینه ها، بیش از ۶00میلیارد 
تومان توسط بانک ملت هزینه شده و چنین سیستمی ایجاد شده است. 
روزی که بنده خدمت دوستان رسیدم، یکی از پروژه های زیان ده ما 
همین پروژه بود مانند پروژه ستاد و هزینه ها، بیش از درآمد بود. با این 
حال باید انتظار می داشتیم که در درازمدت، نگاه و استفاده مردم به 
استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی توسعه پیدا خواهد کرد. کرونا 
هم باعث شد استفاده از پول نقد در جایگاه ها کم شود. البته سفرها هم 
کاهش پیدا کرد و دچار مشکل شدیم. این طور نیست که در هیچ یک 
از جایگاه های سوخت، ترمینال های PSP های دیگر وجود نداشته 
باشد. مواردی هم بوده که پی استیشن ما فعال بوده است. ما سیستم 
مانیتورینگ یکپارچه در کشور داریم که اگر مشکلی ایجاد شد، افراد 
پشتیبانی کنند. بنده به جایگاه رفتم و پس از بنزین زدن، فرد اعالم کرد 
پی استیشن خراب است و یک پوز سیار آورد یا میزی که در آن شش 
پوز وجود داشــت و گفت با این پوز، کارت بکشید! بنابراین نمی توان 

گفت ما انحصار داریم.

چراآنجایگاهدار،بایدبگویدبااینپیاستیشننكشید
وباایندستگاهپوز،بكشــید؟!متاسفانهدربحثرقابتدر
شرکتهایپرداخت،بههرقیمتیحاضرندتراکنشرابگیرند
ولواینكهسودهمنداشتهباشــد.ایناعدادیکهبهعنوان
کارمزدپرداختمیشود،واقعااینقدرجذاباستکهکارمند
جایگاهداررابهنقطهایبرساندکهبگویدباکارتخوانسیار،

کارتبكشید؟!عاملاینبداخالقیهایرقابتیکجاست؟
داریم از مسیر صحبت خارج می شــویم! این امر، مختص یک جایگاه 
سوخت نیست. حتی در فروشگاه های بخش خصوصی هم بوده است. 
ما بحثی به نام انحصار نداریم. بانک  هم گاهی اوقات در جلسات با آمار 
و ارقام دقیق اعالم کرد که هزینه های کارمــزدی که بانک پرداخت 
می کند، عدد قابل توجه و خیلی مواقع، زیان ده است. در مقابل با این 
حجم از تعامالت بانک ملت با وزارت نفت و مجموعه های آن، توجیه 
دارد که سرمایه گذاری و پایداری کند. این کار، ملی است. زمانی که 
قرار شد کارت های ســوخت و ســهمیه بندی ها مجددا فعال شوند، 
کشور دچار مشکل شــد چون مدتی بود که این کارت ها از دور خارج 
شده بودند و با تغییر قیمت سوخت، فعال شد. اکثر راه حل ها بر اساس 
زیرساخت هایی بود که ایجاد کرده بودیم مثال اینکه سهمیه روی کارت 
بانکی بیاید. فکــر می کنم اگر با این نگاه وارد شــویم، انحصارطلبی، 
مطرح نیست. تکنولوژی در حال تغییر است. پی استیشن ها، با توجه 
به ارزش آن که با استانداردهای ۶۵ درصد و ضد انفجار بودن همخوان 
باشد، کمتر از هزار دالر نیست. از این ۶ تا ۷ هزار پی استیشن، تعداد 
قابل توجهی به حد تراکنش هایی که برای کف تراکنش گذاشته ایم، 
نمی رسند اما اجبارا باید این ســرویس را بدهیم. درباره نفت سفید، 
سرویس هایی را توســط PSP شــرکت به پرداخت ارایه  می دهیم 
که اصال توجیه اقتصادی ندارد. PT هایی که روی دیسپنســرهای 
جایگاه های ســوخت، نصب شده ، توســط اینفوتک تامین می شد و 
متاســفانه چون زمان زیادی استفاده شــده بودند، مستهلک شده و 
جایگزین نداشتند بنابراین این طرح مطرح شد و اینکه پوزهایی نصب 
کنیم که روی خود دیسپنسرها نصب شود و همین کار را انجام دهد 
و به شبکه متصل شود. اولین بار توسط مجموعه ما، نرم افزارهای آن 
یکی دو نمونه تهیه شــد و پایلوت صورت گرفت. برخی شرکت های 
پرداخت روی این حوزه، سرمایه گذاری هایی کردند. بخش خصوصی 
هم بر واردات آن پیش رفت اما این پروژه برای پیاده سازی و عملیاتی 
شدن، مسایل زیادی دارد؛ به خصوص با بخش سهمیه بندی سوخت 
که مستلزم زمان است و با توجه به شرایط فعلی باید زمان بیشتری، 

صرف شود تا مسایل، حل شود.
یكیازدالیلورودســایرین،اســتفادهازفناوریهای
جدیدیمانندپرداختبدونحضورکارتبود.البتهآنموقع
هنوزپاندمیکوویدرانداشتیم.آیابرنامهایبرایتغییرماهیت
پیاستیشنهاکهبتوانازفناوریهاییمانندNFCوQRکد

استفادهکرد،ازسویبهپرداختوجوددارد؟
برخی تکنولوژی هایی که در دیگر نقاط دنیا کاربرد دارد، ممکن است با 
محدودیت هایی با استانداردهای باال مواجه باشد. مثال پرداخت موبایلی 
در جایگاه های سوخت در دنیا منع شده است هرچند می بینیم در حین 
سوخت گیری با گوشــی صحبت می کنند اما شرکت پاالیش پخش، 
نمی تواند رسما اعالم کند که ایراد ندارد. تیم های ما روی تکنولوژی های 
مختلف کار می کنند. مورد دیگر اینکه تحریم ها و تاثیرگذاری آن بر نرخ 
ارز و بهای تمام شده این سرویس ها، خیلی زیاد است. اگر سه سال قبل 
یک پروژه را بررســی می کردید، توجیه اقتصادی مناسب و بازگشت 
سرمایه دو سه ساله داشت اما امروز حتی در پایانه های فروشگاهی جواب 
نمی دهد. سیاست های کلی کشور هم باید تجدیدنظر شود. منابع ما 
نامحدود نیست. ممکن است بخش خصوصی با ارز حاصل از صادرات 
یک شــرکت دیگر بتواند تجهیزاتی را وارد یا تولید کند اما به هر حال 
بابت مواد اولیه، ارز خارج می شــود که می تواند به بسیاری از کاالهای 
ضروری کشور اختصاص پیدا کند. بنابراین نمی توانیم با سرعت به سراغ 

یک سری از تکنولوژی ها در دنیا برویم. 
وقتیبانکهاخودشانهلدینگفناوریایجادمیکنند،
باتوجهبهاینكهسهامدارصددرصدیآنهلدینگهستند،
درقیمتتمامشــدهتولیداتفناوریتوسطاینشرکتها،
خیلیبهقیمتنهاییتوجهنمیکننــد.اگرقیمتیباالتراز
عرفمعمولدرصنعتدرخصــوصفروشیکمحصولاز
شرکتزیرمجموعهبانکبهخودبانکدادهشود،بانکچندان
سربهسرشــرکتنمیگذارد.البتهدربحثمخالفاننیزاین
موضوعمطرحاستکهبحثتایمتومارکتدرموضوعاتمنافع
مالیخیلیکمکمیکندکهسرویسیکهبانکمیخواهد
سریعتردسترسیپیداکند،اگرهزینهاضافهپرداختشود،

اینجاجبرانمیشود.نظرتانچیست؟
تا زمانی که بانک به فنــاوری اطالعات به عنوان مرکــز هزینه نگاه 
می کند که شاید همچنان هم وجود داشته باشد، این مسایل مطرح 
است. مثال اینکه فالن میلیارد تومان هزینه فناوری اطالعات می کنیم 
و هزینه می دانیــم. البته الزم اســت ما بحث حسابرســی IT را در 
مجموعه های مان و حتی در بانک راه اندازی کنیم. ما هزینه های زیادی 
را انجام می دهیم که شاید الزم نباشد. تصورم این است است که این امر 
به سیاست های مدیریت بانک ها برمی گردد. بانک ملت امروز این نگاه 
را به مجموعه های IT خود ندارد و احساس نمی کند که باید سوبسید 
یا رانت برای شرکت ایجاد کند. شــاید در مقاطعی بانک برای اینکه 

شرکت های IT آن رشــد پیدا کند، ۱۵سال قبل یا بیشتر، محصولی 
را با چندبرابر قیمت خریداری می کرد اما از ســال 9۵ که در خدمت 
دوستان هستم، سیستم و ســاختاری برای قیمت گذاری سرویس و 
خدمات در بانک تعریف شــده و ترجیح این است که در یک مناقصه 
عمومی شرکت کنیم؛ یعنی عالوه بر اینکه تدارکات بانک تالش خود را 
می کند با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری، روی محصوالت، 
قیمت گذاری می کنند. ضمن اینکه ما باید در یکی دو کمیته دیگر نیز 
دفاع کنیم اما مستندات و دالیل این برخورد سختگیرانه چیست؟ ما در 
صورت های مالی، شرکت های شفاف داریم و یک دفتر بیشتر نداریم. 
یک سیستم بهای تمام شده برای تمام شرکت ها تعریف کردیم. تقریبا 
می توان گفت اگر برخی پروژه ها زیان ده نباشــند که هستند، برای 
پروژه های ســودده که با بانک کار می کنند، حداکثر ۵درصد ســود، 
لحاظ کردیم. عمال هزینه ها به شدت باالست و با این افزایش حقوق و 
تورم، بانک هم این طور نیست که ساالنه افزایش پروژه های پشتیبانی 
را همگام با تورم پیش ببرد. بنابراین با این مســاله مواجه شدیم که 
پروژه های بانک، بــرای ما توجیه اقتصادی ندارد و شــرکت ما از این 
منظر، سودی عایدش نمی شود. از ســه چهار سال قبل، شرکت ها را 
وادار کردیم وارد بازارهای غیربانک شوند. خوشبختانه مجموع درآمد 
شرکت های ما در سال گذشــته، بیش از 4هزارمیلیارد تومان بود که 
بیش از ۸۶درصد درآمدها، خارج از حوزه بانک ملت بوده است. ساالنه 
۲ درصد، ۲درصد کارهایی که حاصل از قرارداد با بانک است، به لحاظ 
حجم ریالی کاهش می دهیم تا شرکت ها بتوانند خودکفا و خودگردان 
شوند و ماموریت خود را برای بانک انجام دهند. بانک هم انتظار دارد با 
سرمایه گذاری هایی که انجام داده و عدد قابل توجهی است، سرویس 
خوبی به بانک ارایه  دهیم. بنده حاضرم مســتندات کافی ارایه  کنم. 
هرچند به دلیل بورسی بودن بانک، تمام صورت های مالی شرکت های 
وابسته به بانک هم باید روی کدال باشــد و دوستان می توانند به این 

موضوع برسند قیمت تمام شده محصوالت ما چگونه است.
باحضورجنابعالیدربهسازان،شرکتهارابهاینسمت
سوقدادیدکهفقطبهبانک،ســرویسندهند.درخصوص
شرکتهایيکههدایتکردیدتابهخارجازبانکملتسرویس
بدهند،توضیحدهید.تنهاشرکتیکهاینماموریترابرایآن
نگذاشتید،بهسازانملتبودکهاحتماالبهخاطرکربنكینگ
بانکملتبودهوبههمیندلیلاجازهورودبهسازانملتبه
ارایهسرویسبهسایربانکهادادهنشد.دردورهایهمبرای
ارایهسرویسکربنكینگبهبانکسپه،واردمناقصهشد.لطفا

دراینزمینههمتوضیحکاملتریارایهبفرمایید.
با توجه به توانمندی هایی که شرکت های ما کسب کرده بودند، چه از 
لحاظ توانمندی های سرمایه های انسانی و چه از لحاظ تجارب کاری 
و زیرساخت های مدیریتی و سخت افزاری، الزم بود به پروژه های دیگر 
نیز وارد شوند. مثال امروز شرکت زیرساخت ما قراردادهای نسبتا خوبی 
در کشور در حال اجرا دارد؛ چه در حوزه زیرساخت، شبکه و مراکز داده 
و چه در حوزه امنیت. شرکت زیرساخت ما یکی از شرکت های خوب 
در زمینه پیاده سازی SOC حوزه بانکی است. در حوزه شبکه بانکی 
نیز اکثر بانک ها به آن نیاز خواهند داشت چون به سمت الکترونیکی و 
دیجیتالی شدن سرویس ها حرکت می کنند. شرکت مهندسی صنایع 
یاس که شرکت مشاوره مهندسی است، پروژه های خوبی را در مقیاس 
ملی از سازمان فناوری اطالعات، ثبت اسناد و سایر بخش ها داراست و 
در صورت توسعه ظرفیت ها، قابلیت حضور در این بخش را هم داریم. 

بیشتر فعالیت های شرکت به پرداخت، با بیرون مجموعه است. 
آقایدکتر!درحوزهصنایعیاس،اینكهنتوانستهدرشبكه
بانكیسرویسبدهدبهاینخاطراستکهبانکهایدیگرآن
رارقیبخودمیدانندکهحاضرنیستندباآنکارکنند؟بهنظر
میرسداینامر،یكیازمعضالتکارکردنحوزهفناوریبانكی

بابانکهایدیگراست؟
دوستان ما در صنایع یاس با دیتا سروکار دارند و ممکن است بانک ها 
آن را یک مزیت رقابتی برای خود ببینند با این حال بانکی به ما مراجعه 
کرده که به خاطر اقدامات خوب انجام شده، سهامدار بخشی از شرکت 
صنایع یاس شود. اشتراک گذاری داشــته ها را در سیستم بانکی باید 
تجربه کنیم. وقتی در دنیا روی پلتفرمی شــدن کار می کنند بحث 
banks as a service مطرح می شود و روی پلتفرم می توانید 
سرویس مشتری خودتان را بدهید. این ها هنوز در کشور ما جا نیفتاده 
است. هرچند شرکت زیرساخت ما با بانک سپه، پارسیان وغیره کار 
می کنند و امیدواریم پیمانکار خوبی برای دوستان باشد. درخصوص 
شرکت بهسازان، این شرکت را دو قسمت کردیم. هرچند یک مدیریت 
واحد دارد اما بخشی را در قالب sbu که بتواند کارهای بیرونی را انجام 
دهد، ایجاد کردیم. عمال سامانه ســتاد در ذیل یکی از معاونت های 
توسعه است. امتا آنجا ایجاد شده، پروژه سامیار که پروژه بسیار خوبی 
در زمینه تامین مالی زنجیره تامین است، در آنجا کار شده و به زودی 
سرویس های آن نیز ارایه  خواهد شد. شرکت های دیگر هم به همین 
نسبت تا جایی که توان  دارند، برنامه شان این است که باید با بیرون کار 

کنند. تالش می کنیم بانک، مجموعه های ما را مرکز هزینه نبیند.
درخصوصپروژهکر2،بهســازانملتبــرایبانککار
میکند،اینکار،بهچهصورتاستوبانکملت،چهزمانیبه

کر2مهاجرتمیکند؟
اگر در جایی مانند بانک ســپه شرکت کردیم، احســاس این بود که 
مدیران مجموعه بهسازان نگران هســتند به کار داخلی شان نرسند. 

هرچند راه حل دیگری عرض می کنم و اینکه بانک ها باید در آینده در 
تعامل با همدیگر این کار را انجام دهند. کر قبلی بانک با توجه به زمان 
سپری شده، پردازش ها و معماری آن، موردقبول بانک نبود. اتفاقات 
زیادی هم در دنیا افتاده بود که باعث می شد تغییرات جدی را در کر 
داشته باشــیم. وقتی درباره بانکداری دیجیتال صحبت می کردیم و 
پیالرهایی که در طرح مفهومی به عنوان ستون های اصلی بانکداری 
دیجیتال تعریف کرده بودیم، یکــی از مهم ترین بخش ها، کر بود. کر 
باید به سمت یک کر ماژوالر می رفت که بخش هایی توسط مجموعه 
ما تامین می شد و بخش های دیگر توسط فین تک ها و مجموعه های 
بیرونی در قالب  API هایی که ما به آن می دادیم، سرویس داده شود. 
این قابلیت ها وجود نداشت و باید اتفاق می افتاد. بزر گ ترین پارامتر 
برای بانک به عنوان کارفرمای اصلی بهســازان که برای کربنکینگ 
مطرح بود، سرویس محور بودن آن و به حداقل رساندن تایم تومارکت 
بود؛ یعنی یک سرویس جدید را در کوتاه ترین زمان برساند. مقایسه 
هم همین بود. وقتی شرکت ING می گوید طی یکی دو هفته توسط 
کسب وکار می توانید ســرویس تعریف کنید و از آن طرف سرویس را 
ارایه  دهید، اینکه شش ماه در نوبت باشیم تا یک سرویس و محصول 
جدید را دریافت کنیم، برای بانک قابل قبــول نبود. بنابراین کاهش 
زمان تبدیل ایده به محصول، یکی از خواســته های جدی بانک بود 
که باید در کر جدید ســرویس گرا با یک معماری بسیار جدید اتفاق 
می افتاد. تا قبل از این، بهســازان، ایده معماری را خودش می داد. ما 
برای اولین بار، شرکت مهندسی صنایع یاس را مامور کردیم که یک 
RFB با اســتفاده از معماری های موجود در دنیا ارایه  کند. در حوزه 
کسب وکاری اســتانداردهای بایان  و نظایر آن را مدنظر قرار دادند و 
RFB کاملی از یک کر کامل تدوین کردند که به عنوان پایه قرارداد 
بانک با شرکت بهسازان قرار داده شد. مقرر شد شرکت بهسازان مبتنی 
بر این امر، محصول جدید را در قالب کر۲ طراحی کند. در مقاطعی با 
تغییر مدیریت مواجه شــدیم. االن در حوزه شعبه و مناطق یا بخش 
ستاد، ۳۷سرویس یا زیرمحصول پرکاربرد بانکداری متمرکز مبتنی 
بر این اســتانداردها در حوزه ســپرده، خدمات و کارت با بلوغ باالی 
سرویس گرایی، آماده و عملیاتی شده است. یکی از مباحث موردتوجه 
در کر۲، حسابرسی دوبل است که تا پایان شهریورماه عملیاتی می کنیم 
تا همکاران بانکی، گزارش گیری آنالین داشــته باشند. همزمان که 
طراحی بانکداری دیجیتال را از سال 9۶ شروع کرده بودیم و به عنوان 
اصل اساسی کار خود قرار داده بودیم، موضوع بانکداری باز و یک سری 
API را به طور جدی مطرح کردیم. تا حاال ۱0 مورد API آماده شده 
و به ۲0مورد API خواهد رســید. مرحله تســت آن انجام شده و تا 
پایان ســال، ۸0مورد،API دیگر هم اضافه خواهیم کرد و در نهایت 
۱00مورد API را از طریق فرابوم یا هر مجموعه دیگری که می تواند 
در اختیار مشتریان قرار دهد، ارایه  خواهیم داد. این امر، باعث می شود 
بانک ملت سرویس های خوبی داشته باشد. بحث دیگر، معماری جدید 
در حوزه بانکداری اینترنتی و موبایل بانک است که به زودی با کیفیت 
بسیار بهتر، عملیاتی خواهد شد. نهایتا به سمت اُمنی چنل می رویم که 
یکی از پیالرهایی است که تعریف کرده بودیم و امیدواریم مشتریان 
بتوانند از آن استفاده کنند. در بانکی که با سیستم کربنکینگ خود الیو 
سرویس می دهد، ایجاد تغییرات ساده نیست به خصوص آنکه طی یک 
سال گذشته تا پایان دولت دوازدهم با تغییراتی از سوی بانک مرکزی 
به عنوان حاکمیت مواجه شدیم و وقت همکاران را در بهسازان اشغال 
می کرد و عمال فرصت و قدرت برنامه ریــزی را از ما می گرفت. بانک 
مرکزی همیشه انتظارش این است است که بانک ملت، پیشرو باشد 
و درخواست ها را پاسخ دهد که الحمدا... موفق شدیم. با این حال، این 
امر باعث شد از نظر زمان بندی با  مشکل مواجه شویم اما با تغییر در 
نگاه دوستان و پیاده سازی متدهای جدید، تالش می کنیم کر جدید را 
بهره برداری کنیم. هرچند کر قدیم و جدید نداریم و تغییر تدریجی را 
ایجاد و بخش جدید را جایگزین قبلی می کنیم. بعد متوجه می شویم 
که آثار کر قبلی نیست و همه سرویس ها و محصوالت بانک، مبتنی بر 

تعاریفی که عرض کردم روی کر جدید ارایه  خواهد شد.
پسبینگبنگاتفاقنمیافتد؟

دو نگاه در ابتدای کار بود. یکی اینکه کر جدید را به بهسازان ندهیم و 
مجموعه جدیدی را در کنار بهسازان ایجاد کنیم  که این کار را انجام 
دهد. در این صورت با مهاجرت از کر قدیم به جدید، باید بینگ بنگ 
اتفاق می افتاد. این امر، مستلزم صرف منابع و انرژی بود که هر تغییری 
پیش بیاید روی کر قبلی انجام دهیم اما االن این تغییر، همزمان اتفاق 
می افتد و نیازهای اساسی پوشش داده می شود تا به محصول موردنظر 
برســیم. هرچند وقتی کر جدید را داشته باشیم احساس می کنیم با 
تغییراتی که در دنیا اتفاق می افتد باید به سمت کر جدید برویم؛ یعنی 
عمال شرکت بهسازان باید در حوزه نوآوری و بهبود، فعال باشد و کر 

جدید برای بانک ایجاد کند.
آقایعبدالمجیدمنصوریدرگروهپرسیدهاندآیاکر2

قابلیتبنچمارکداردواگرپاسخمثبتاست،چگونه؟
وقتی با شرکت های همکار می نشینیم همیشه یک آموزش به همراه 
دارد. قطعا تجربه همکاران ما می تواند برای بسیاری از دوستان، مفید 
باشد تا به عنوان بنچ مارک از آن اســتفاده کنند. ما یک مجموعه باز 
هستیم و فکر نمی کنیم باید این بخش را مخفی نگاه داریم. ما آمادگی 

الزم را داریم که تجربیات خود را منتقل کنیم.



6W W W . I C T N E W S . I R

21 August. 2021 شنبه30مرداد1400  بینالملل

خبر

بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه، دارایی 
های طال و ارز روسیه در ماه گذشته بیش از ۱.۵ درصد رشد کرد و به ۶0۱ 
میلیارد دالر رسید. از نظر پولی، رشد ماهانه در مجموع 9.۲۵۸ میلیارد دالر 
گزارش شده است. ذخایر فارکس این کشور از اول جوالی در حدود ۵9۱.۷ 

میلیارد دالر بود.
ذخایر بین المللی دارایی های خارجی با نقدینگی باال هســتند که شامل 
ســهام طالی پولی، ارزهای خارجی و دارایی ها با حق بزرداشت ویژه است 
که در اختیار بانک مرکزی روسیه و دولت است. ذخایر ارزی روسیه در ماه 
گذشته بیش از یک درصد افزایش یافت و به 4۶۶.۱ میلیارد دالر رسید، در 
حالی که ارزش طالی پولی این کشور ۳ تا 4 درصد رشد کرد و بالغ بر ۱۳0.4 

میلیارد دالر شد.
سال گذشته، دارایی های طال و ارز کشــور ۷.۵ درصد افزایش یافت و از ۱ 
ژانویه ۲0۲۱ به ۵9۵.۸ میلیارد دالر رسید. در پایان ماه می، ذخایر فارکس به 

باالترین سطح خود یعنی ۶0۵.9 میلیارد دالر رسید.
این درحالی است که کمبود مواد اولیه و افزایش مالیات شرکت های روسی، 
اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. در همین رابطه، 
رییس  جمهور گفت: مسکو در سال ۲0۲۲ مالیات بر شرکت های استخراج 

کننده فلزات را برای مقابله با کمبود مواد اولیه افزایش خواهد داد.
به نقل از راشاتودی، والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تاکید کرد: مقامات 
روسیه برای رفع کمبود تولید فلزات در بازار داخلی، مالیات بر استخراج مواد 
معدنی )MET( را برای تولید کنندگان فلزات در سال آینده افزایش خواهند 

داد.
پوتین در دیدار با کارگران ساختمانی گفت: من فکر می کنم از اول ژانویه سال 
آینده، مالیات های جدید بیشتری بر استخراج مواد معدنی وضع خواهد شد 
که مربوط به صنعت فلزات است. وی افزود: کمبود مواد اولیه ناشی از جهش 

قیمت جهانی فلزات است.
در اوایل ماه جاری، آلکسی سازانوف، معاون وزیر دارایی گفت که کرملین 
در حال بررسی پیشنهاد برای پیوستن مالیات استخراج مواد معدنی از تولید 

کنندگان فلزات به قیمت جهانی محصوالت آنها از سال ۲0۲۲ است.
ایده برداشت سود اضافی از شرکت های استخراج فلز برای اولین بار در ماه 
جوالی مطرح شد و به دنبال تصمیم دولت برای وضع تعرفه های صادرات 
موقت بر فروش فلزات آهنی و غیرآهنی مانند مــس، نیکل، آلومینیوم و 
محصوالت فلزی بود. این تعرفه ها از اول آگوســت به اجرا درآمد و تا پایان 
سال جاری به قوت خود باقی است. از طرف دیگر، واردات نفت خام آمریکا از 
روسیه، هشدار جدی را به متحدان این دو کشور داده است و به نوعی زنگ 
خطر، به صدا درآمده. ایاالت متحده از یک ســو واردات نفت خام روسیه را 

افزایش می دهد و از سوی دیگر، به متحدان خود در برابر آن هشدار می دهد.
امســال صادرات نفت روســیه به ایاالت متحده ۲۳ درصد افزایش یافته و 
مکزیک را پشت سر گذاشته و روسیه را بعد از کانادا به دومین تامین کننده 
بزرگ نفت خام آمریکا تبدیل کرده است. در عین حال واشنگتن همچنان 
بخش انرژی روسیه را مورد تحریم قرار می دهد و به شرکای اروپایی خود فشار 

می آورد تا خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کند.
اینکه چرا ایاالت متحده واردات نفت خام روسیه را افزایش می دهد و در عین 
حال به متحدان خود در برابر آن هشدار می دهد، به زودی توسط راشاتودی 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سال جاری بوود که افزایش سهم یوآن 
و حذف دالر آمریکا در تجارت بین چین و روسیه، یکی از مهمترین اخبار 
اقتصادی جهان بود. سفیر چین در روسیه عنوان کرده بود: روسیه و چین سهم 

یوان خود را در تجارت با یکدیگر افزایش داده و دالر آمریکا را کنار گذاشتند!
به گفته یک دیپلمات ارشــد چینی، با توجه به افزایش تالش های چین و 
روسیه برای حذف دالر آمریکا در واکنش به سیاست های تحریمی واشنگتن، 
سهم پول چین در تجارت بین این دو کشور افزایش یافته است. ژانگ هانهویی 
سفیر چین در روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که سهم یوان در تجارت 
دوجانبه کشورها از ۳.۱ درصد در سال ۲0۱4 به ۱۷.۵ درصد در سال ۲0۲0 

افزایش یافته است.
به گفته وی، روسیه به طور مداوم سیاست دالرزدایی تجارت خارجی را دنبال 
می کند، کاربرد ارز چینی را برای خرید محصوالت مالی به یوآن گسترش داده 

و از آن به عنوان ارز ذخیره در سال های اخیر استفاده کرده است.
وی افزود که یوان از طرف دولت روسیه، شرکت ها و سرمایه گذاران مورد 
توجه قرار گرفته است. این تغییرات مزیت ذاتی یوآن و پتانسیل استفاده از آن 
در بازار روسیه را نشان می دهد و پیشرفت چشمگیری را نشان می دهد که 

چین و روسیه در توافق تجاری دوجانبه شان انجام داده اند.
ژانگ تاکید کرد که تسویه حســاب های ارزی یکی از جنبه های کلیدی 
مشارکت های مالی بین چین و روسیه است و به نظر می رسد که برای شکل 
دهی به سیستم ارزی بین المللی انعطاف پذیرتر است. سفیر گفت: یوان چین 
۳0.4 درصد از دارایی های صندوق ثروت ملی روسیه و ۱۲.۸ درصد از دارایی 

های ذخیره روسیه را به خود اختصاص داده است.
در نیمه اول سال ۲0۲۱، گردش تجاری روسیه و چین بالغ بر ۶۳.0۸ میلیارد 
دالر بود که نسبت به سال گذشته تقریباً ۳0 درصد رشد را نشان می دهد. 
طی سه سال گذشته، تجارت ساالنه دو جانبه از مرز ۱00 میلیارد دالر عبور 
کرد. سفیر گفت انتظار دارد تجارت روسیه و چین رکورد جدیدی را تا پایان 

سال ۲0۲۱ ثبت کند.

تا سال ۲040 قدرت اقتصادی هفت کشور نوظهور )چین، 
هند، اندونزی، برزیل، روسیه، مکزیک و ترکیه( می تواند 
به دو برابر قدرت اقتصادی هفت کشور صنعتی )آمریکا، 

انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن( برسد.
کمیسیون اروپا در گزارشی به برآورد وضعیت اقتصاد جهان 
در ســال های آینده پرداخت که طبق این پیش بینی ها، 
اقتصادهای نوظهور به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا به 
تدریج سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را تصاحب خواهند 

کرد. نکات مهم این برآورد در ادامه آورده شده است:
 تا سال ۲040 قدرت اقتصادی هفت کشور نوظهور )چین، 
هند، اندونزی، برزیل، روسیه، مکزیک و ترکیه( می توانند 
به دو برابر قدرت اقتصادی هفت کشور صنعتی )آمریکا، 

انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن( برسند.
 در سال ۲0۳0 هیچ کشوری به تنهایی ابرقدرت جهان 
نخواهد بود. چه آمریکا، چه چین و چه هر کشور دیگری 

قدرتی فراتر از بلوک های مختلف نخواهد داشت.
- تا سال ۲0۳0، رشد اقتصادی و جمعیت جوان کشورهای 
آسیایی از اروپا و آمریکای شمالی جلو خواهد زد. به همین 
دلیل این کشورها مقصد سرمایه گذاری جذاب تری از غرب 

خواهند شد.
 تا ســال ۲0۳0 روند رو به رشــد اقتصادهای منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا نظیر ایران، مصر و ترکیه ادامه 

پیدا خواهد کرد.
- در کوتاه مدت، متوسط رشد اقتصادی ساالنه کشورهای 
نوظهور حدود 4درصد و کشــورهای پیشرفته ۲درصد 

خواهد بود.
  انتظار می رود تا سال ۲0۳0 گروه کشورهای نکست الون 
“Next Eleven” شامل بنگالدش، مصر، اندونزی، ایران، 
مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، ترکیه و 
ویتنام در مجموع به قدرت اقتصادی باالتری از اتحادیه اروپا 

دست یابند.
 تا پایان سال ۲0۵0 پیش بینی می شود سهم کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به 9درصد کاهش یابد. این رقم در سال 

۲0۱۸ معادل ۱۶درصد بود.
 آلمان در ســال ۲0۳0 نیز کماکان بزرگ ترین اقتصاد 
اروپایی باقی خواهد ماند اما تداوم روند پیری جمعیت در 
این کشور، مساله ای اســت که می تواند به چالشی جدی 

برای چشم انداز اقتصادی این کشور در آینده تبدیل شود.
این پیش بینی در حالی صورت گرفته که افزایش تقاضای 
نفت اروپا، یکی از دالیل مهم بازگشت اقتصاد این قاره به 

شرایط قبل از همه گیری بیماری کووید۱9 بوده است.
در هفته هــای اخیر با بازگشــایی اقتصــاد، ترافیک در 
بزرگراه های اروپا و در بزرگ ترین شهرها افزایش یافته که 
نشان دهنده افزایش تقاضای سوخت حمل و نقل جاده ای 
اســت. بر اســاس داده های اپراتورهای بزرگراه به نقل از 
بلومبرگ، ترافیک در بزرگراه های اسپانیا و فرانسه، یکی از 

بزرگ ترین بازارهای اتومبیل در اروپا، از سال ۲0۱9 فقط 
کمی از میزان قبل از همه گیری کرونا خارج شده است.

اقتصاد بسیاری از کشــورهای اروپایی طی ماه گذشته به 
تدریج بازگشایی داشــته اند در حالی که پیشرفت میزان 
واکسیناسیون، افراد بیشتری را به سفر در جاده ها سوق 
می دهد. این خبر نویدبخشی برای تقاضای بنزین و گازوییل 
به ویژه در مقایسه با تاخیر تقاضای سوخت هواپیمایی است 
که انتظار می رود برای اولین بار تا اندازه قبل از همه گیری 

بهبود پیدا کند.
 TomTom بر اساس اطالعات شرکت فناوری مکان یابی
NV به نقل از بلومبرگ، ترافیک در پایتخت های اروپایی نیز 
در حال افزایش است و امسال میزان ترافیک در ۱۵ پایتخت 
به بیشترین حد رسیده است. فروش سوخت در انگلستان 
در ماه جاری میالدی به باالترین سطح از اولین تعطیلی های 
مارس سال گذشته رسیده و این نشان می دهد که بازگشایی 
در ماه آوریل منجر به افزایش تقاضای نفت و رشد اقتصادی 
شده است. اکنون با کاهش محدودیت های داخلی، بسیاری 
از کشورهای اروپایی در تالش هستند تا در زمان تعطیالت 

تابستانی، دوباره گردشگران خارج از کشور را بپذیرند.
از هفته گذشته، ایتالیا به گردشگران اجازه داد تا پروازهای 
بدون کرونا ویروس را انجام دهند؛ مسافران قبل از عزیمت 
و هنگام ورود آزمایش می شــوند، بدون توجه به اینکه آیا 
واکســن دریافت کرده اند یا نه. نکته مهم تر این است که 
مسافران ایاالت متحده، کانادا و ژاپن، هنگام ورود به ایتالیا 

مشمول قرنطینه نمی شوند.
این هفته، سفیران  ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد 
کمیســیون اروپا براي باز کردن مرزهای اتحادیه اروپا به 
روی گردشگران واکسینه شــده را تایید کردند. این سفرا 

تصمیم گرفتند که گردشگران گواهی واکسیناسیون با 
واکسن تایید شده توسط آژانس دارویی اروپا را ارایه دهند. 
همچنین اتحادیه اروپا در حال مذاکره در مورد کاربرد بالقوه 
از گواهی نامه کرونا ویروس برای بازگشایی گردشگری در 
فصل تابستان بود. حال باید دید درحالی که اسبربانک دست 
به کاهش فعالیت در قاره سبز زده است، این پیش بینی تا چه 
اندازه میسر خواهد شد؛ زیرا معاون اول مدیرعامل اسبربانک 
مي گوید: این بانک در حال کاهش حضور خود در اروپا طی 

یکی دو سال است.
این شرکت با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک در حال کاهش 
حضور خود در سایر کشورها است. معاون اول مدیرعامل 
بانک لوخاصیس در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی 
سن پترزبورگ )SPIEF( به تاس گفت: اسبربانک قصد 
دارد حضور تجاری بانکی خود را در کشورهای اروپایی طی 

یک تا ۲ سال کاهش دهد.
او گفت: ما با توجه به اوضــاع ژئوپلیتیک در حال کاهش 
حضور بانکی در کشورهای دیگر هستیم. در حال حاضر 
ترکیه را ترک کرده ایم. قبال گفتیم که گزینه های کاهش 
حضور خود در اروپا را مشاهده می کنیم. من معتقدم این 

اتفاق طی یکی دو سال رخ می دهد.
Sberbank Europe AG یک گروه بانکی متشکل 
از دارایی های اسبربانک در اروپای شرقی و مرکزی است. 
دفتر مرکزی این گروه در وین قرار دارد. اســبربانک اروپا 
در هشت بازار اروپا شامل اتریش، بوســنی و هرزگوین، 
کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، اسلوونی، صربستان 

و آلمان حضور دارد.
با این حال، اروپا در تالش برای کاهش وابســتگی به دالر 
است و بروکســل با توجه به درس های همه گیری کرونا 

تصمیم گرفته جایگاه یورو را در مبادالت جهانی تقویت 
کند. برخی از منابع خبری از تالش های اتحادیه اروپا برای 
کاهش وابستگی به دالر با توجه به فشارهای اخیر اقتصادی 
و مالی آمریکا بر اتحادیه اروپا خبر داده اند. مقامات اروپایی در 
بیانیه ای که احتماال به صورت رسمی منتشر خواهد شد از 

وابستگی باالی جهان به دالر انتقاد کرده اند.
بروکســل با توجه به درس های همه گیری کرونا تصمیم 
گرفته است جایگاه یورو را در مبادالت جهانی تقویت کند. 
استفاده بیشتر از یورو می تواند زمینه ساز کاهش وابستگی 
کشورهای اروپایی به دالر و تقویت مناسبات تجاری با آنها 
شود. طبق بخش هایی از این بیانیه که قرار است منتشر 
شود، کاهش وابستگی به دالر یکی از راهکارهای اصلی این 

اتحادیه برای کاهش شوک های خارجی عنوان شده است.
انتظار می رود روی کار آمــدن دولت بایدن باعث تقویت 
مناســبات تجاری و اقتصــادی آمریکا و اروپا شــود اما 
کشورهای اروپایی مصمم هستند وابســتگی خود را به 
دالر کاهش دهند. آن طور که در این بیانیه آمده اســت، 
بروکسل نسبت به آسیب پذیری اقتصاد خود از سیاست های 
واشنگتن نگران است که از جمله این پیامدها می توان به 
تحریم های آمریکا و محروم شدن اروپا از بازار برخی کشورها 

پس از خروج دولت ترامپ اشاره کرد.
اروپا پیش تر تالش کرده بود با راه اندازی ساز و کاری موسوم 
به اینستکس به تجارت خود با کشورها ادامه دهد اما تهدید 
واشنگتن به تحریم شرکت های اروپایی مشارکت کننده در 
این مکانیسم باعث شد تا این سامانه موفقیت چندانی را 
کسب نکند. اکنون اروپایی ها به دنبال آن هستند تا با انجام 
اقداماتی از منافع شرکت های خود در تجارت با کشورهای 
ثالث محافظت کنند و تبعات تحریم های آمریکا را روی 

عملکرد آنها کاهش دهند.
اروپایی ها همچنین به دنبال آن هستند تا در بخش مالی نیز 
وابستگی خود را به آمریکا کاهش دهند. ماه گذشته بود که 
خبر ادغام بانکداری اروپا، بمب خبری در رسانه های معتبر 
را منفجر کرد و مدیرعامل دویچه بانک گفت: این بانک باید 

نقش اصلی را در ادغام بانکداری اروپا داشته باشد.
کریستین سویینگ مي گوید: بانک دویچه در حال افزایش 
قدرت مالی است و بزرگ ترین وام دهنده آلمان در موقعیتی 
قرار دارد که بتواند نقش اصلی را در ادغام بانکداری اروپا ایفا 
کند. او پس از سال ها کم کاری در تالش است تا قدرت خود 

را بلندمدت در دویچه افزایش دهد.
مذاکرات مربوط به ادغام بانکی کل آلمان با کامرزبانک در 
ســال ۲0۱9 ناکام ماند و با ارزش بازار سهام معادل فقط 
۱۸میلیارد یورو )۲۱.9میلیــارد دالر(، دویچه یک هدف 

مقرون به صرفه برای یک خریدار بالقوه با ارزش تر است.
با این وجود سویینگ اهمیت استراتژیک این بانک را برای 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا و بزرگ ترین کشــور صادرکننده 
افزایش داد و گفت که تغییر ساختار آن در حال نتیجه دادن 

است. اتکا به واردات خدمات مالی، اشتباه خواهد بود.
هر دوره سه ماهه ای که ما موفق هستیم، ما را قوی تر می کند. 
درآمدها و هزینه ها در مشاغل خصوصی و شرکتی کامال در 
مسیر درستی قرار گرفته بود و بانک سرمایه گذاری دویچه 

بیش از انتظارات عمل کرده است.

تحت تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل، هتلداری و رستوران و غیره 
نرخ تورم سوییس به اوج ۲۶ماهه خود رسید و تورم بلژیک نیز افزایشی شد.

به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم سوییس در ۱۲ماه منتهی 
به جوالی به مثبت 0.۷درصد رسیده است که 0.۱درصد بیشتر از نرخ تورم 
ثبت شــده برای دوره منتهی به ماه قبل و 0.0۵درصد بیشتر از نرخ تورم 

پیش  بینی شده قبلی برای این کشور محسوب می شود.
تورم 0.۶درصدی که باالترین تورم ثبت شده در سوییس طی ۲۶ماه اخیر 
محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل با 
۵.0درصد قرار گرفته است. طی این مدت کمترین تورم مربوط به موادغذایی 
و نوشیدنی با تورم منفی ۲.0درصدی بوده است. در بین سایر بخش ها، تورم 
بخش رستوران و هتلداری ۱.۱درصد و مراقبت های درمانی منفی 0.۲درصد 

اندازه گیری شده است.
متوســط نرخ تورم ســوییس در بازه زمانــی ۱9۵۶ تــا ۲0۲۱ معادل 
۱.9۶درصد بوده است که در این بین باالترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ 

۱۱.9۲درصدی دسامبر سال ۱9۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به 
تورم منفی ۱.4درصدی اوت سال ۲0۱۵ بوده است.

هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات باالی 
آنها در نظر نمی گیرد طی این مدت به منفی 0.۱درصد رسیده است. بر مبنای 

ماهانه نیز تورم سوییس در این ماه 0.۱درصد بوده است.
نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز افزایشی بوده است 
به گونه ای که متوســط نرخ تورم بلژیک در ۱۲مــاه منتهی به جوالی به 
۲.۲۷درصد رسیده است که 0.۶4درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای 
دوره منتهی به ماه قبل و 0.۱۳درصد باالتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی 
برای این کشور محسوب می شود. این تورم که باالترین تورم ثبت شده در 
این کشور در ۲۸ماه اخیر محسوب می شود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش 
قیمت در بخش های رستوران و هتلداری، لوازم منزل و مراقبت های درمانی 

قرار گرفته است.
بر مبنای ماهانه، تورم این ماه 0.۸۵درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه 

قبل آن 0.۶۲درصد بیشتر است. متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱9۲۱ 
تا ۲0۲۱ معادل ۵.۳۲درصد بوده است که در این بین باالترین تورم ثبت شده 
مربوط به نرخ ۲۲۲.۸۱درصدی ژانویه سال ۱94۷ و کمترین نرخ ثبت شده 

نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱درصدی اکتبر سال ۱9۲۱ بوده است.
تورم در این دو کشور، در حالی رکوردها را جا به جا کرده است که موافقت 

اتحادیه اروپا با وام ۵0میلیارد یورویی بلژیک به شرکت ها، رخ داده بود.
همین چند وقت پیش بود که کمیســیون اروپا با اعطای وام ۵0میلیارد 
یورویی دولت بلژیک به کسب و کارهای ُخرد و متوسط و همچنین تاجران 

خویش فرما، به منظور حمایت از آنان در بحران پاندمی کرونا موافقت کرد.
کمیسیون اروپا که نهاد ناظر بر مقررات کمک های دولتی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا است، ضمن موافقت با تخصیص این وام از سوی دولت بلژیک 
اعالم کرد که این کمک با ضمانت دولت و در مقابل وام های کوتاه مدت جدید 
به کسب و کارهای کوچک و متوسط و صاحبان مشاغل خویش فرما برای 
تامین نقدینگی مورد نیاز آنها و در اختیار داشتن منابع مالی شناور به منظور 

گذر از بحران کووید-۱9 اعطا شده است.
»مارگارت وستاگر« کمیسر اروپا در امور رقابت های بازرگانی اتحادیه اروپا 
گفت: این )وام( به کسب و کارها کمک می کند تا نیازهای اولیه خود را پوشش 

داده و فعالیت شان را در جریان پاندمی و پس از آن ادامه دهند.

نرختورمدرسوییسوبلژیک،پسازدوسالبهاوجخودرسید

ركورد شكنی منفی

علیرغمخبرهاییمبنیبرحــذفکاملدالر،ذخایرارزی
روسیهدرماهجوالیبیشاز9میلیارددالررشدداشت

كدام را باور كنیم؟

قدرتهاینوظهوراقتصادیتا20سالآیندهازابرقدرتهاپیشیخواهندگرفت

عرصه برای جوالن تازه واردها باز شد

امیرعباسزمانیان
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به گفته رییس کانون صرافان در پنج اســتان آذربایجان غربی، کردستان، 
خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 4۳4، ۲۱۱، ۱۵۵، 

۱۲4 و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطالعات شناسایی شده است.
به گزارش تسنیم، طبق برخی شواهد، فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و 
صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماه های اخیر به شدت 
افزایش یافته است. به طوری که کاربران فضای مجازی با یک جست وجوی 
ساده در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی های 

رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می شوند.
این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی 
از پول های کالن مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر 

کالهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.
اما با این وجود احمد لواســانی، رییس کنونی کانون صرافان در واکنش به 
این معضل جدی صرفا خود مردم را مســوول حفظ دارایی هایشان در نزد 
این صرافی ها دانسته است! این مقام مسوول در ماه جاری به مردم هشدار 
داد که تبعات فعالیت در این صرافی ها و همه مشکالتی که ممکن است در 

خریدوفروش ارز برای آنها رخ دهد، به عهده خودشان است.
اردیبهشت ماه امســال، پایگاه خبری پلیس در بیانیه ای به شهروندان در 
خصوص شــگردهای جدید کالهبرداری و ســرقت از حساب های بانکی 
متقاضیان معامالت ارزی هشــدار داد. بر اساس این بیانیه، کالهبرداران با 
ایجاد صرافی های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم های پشتیبانی 
تقلبی درصدد فریب معامله گران هســتند. کامران ســلطانی زاده رییس 
اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشت ماه در همین 
خصوص هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به هزار معامله گر 
ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی ربط معرفی کرده تا با 
آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا 
با تغییر ماهیت به معامالت غیرمجاز برمی گردند. آستان قدس رضوی نیز در 
تیرماه امسال به طور صریح هشدار داد که هیچ صرافی تحت این آستان در 
فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و از مسووالن قضایی و امنیتی خواستار 
برخورد با صراف نماهایی که با پوشش این نام مقدس شد در حال فعالیت 
هستند، شد. پیش از این رییس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده 
بود به همت سربازان گمنام امام زمان)عج( از سال 90 تا 99 با ۳400 صرافی 
و معامله گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، 
۱۵۸0 مورد در شهرستان ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت 
اطالعات قرار گرفته  است. طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان 
غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 
4۳4، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲4، ۱۱۵ صرافي غیرمجاز شناسایی شده اند. بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در سال های ابتدای تحریم 
از سال۸9 تا 9۲ به دلیل اضافه شدن نام بانک های ایرانی به فهرست تحریم ها، 
به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت های بین المللی و افزایش 
سهم صرافی ها در این زمینه بوده ایم. این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک 
مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و داللی و سوداگری و ایجاد اختالل 
در منابع ارزی توسط صراف نماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا 
شود. »همدســتی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور«، 
»پولشویی«، »فروش ارز تقلبی«، »قاچاق عمده ارز«، »فرار مالیاتی«، »نقل و 
انتقال ارز حاصل از قمار و شرط  بندی«، »خروج سرمایه از کشور«، »دستکاری 
نرخ«، »کالهبرداری و سرقت وجوه نقد« تنها نمونه هایی از جرایم ارتکابی 

صراف نماها در طول بحران های ارزی سال های گذشته بوده است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت اتصال 
خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در روزهای آتی در مورد اجرای قانون جدید 
چک جلســه ای برگزار می کنیم و با رییس بعدی بانک مرکزی نیز در این 

خصوص صحبت می کنیم تا در اجرای این قانون سریع تر عمل کنند.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه چک های جدید از ابتدای امسال وارد بازار 
شده  اند و کارسازی آنها مشروط به ثبت و تایید در سامانه صیاد بانک مرکزی 
اســت، ضرورت دارد بانک مرکزی امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای 
همه فراهم کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، از جمله راهکارهای ایجاد 
دسترسی برخی از افراد که در مناطق محروم صاحب کسب و کار هستند به 
سامانه صیاد است. این راهکار مورد توجه برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی نیز قرار گرفته است. حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری فارس درخصوص این موضوع 
گفت: بانک ها باید شرایط ثبت و تایید اطالعات چک در سامانه صیاد را برای 
مردم تسهیل کنند و امکان دسترسی همه مردم را به سامانه صیاد مهیا کنند.

او افزود: بانک مرکزی موظف است تا بر اجرای قانون توسط بانک ها نظارت 
کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد و همچنین امکان ثبت چک به وسیله 
پیامک در سامانه صیاد از جمله مواردی است که باید توسط بانک ها فراهم 
شود. البته ما نیز در نظر داریم تا در روزهای آتی در خصوص این موارد جلسه 
برگزار کنیم و با رییس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت کنیم تا در 

اجرای قانون جدید چک سریع تر عمل کنند.

رایانش ابری به سرعت در حال رشد و پیش بینی است که 
تا سال ۲0۲۱ یک مسیر صعودی قوی را حفظ کند. هزینه 
عمومی ابرها در سال ۲0۲0 به دلیل افزایش وابستگی به ابر 

و همه گیری COVID-19 افزایش یافته است.
اگرچه واکسن های کووید -۱9 تولید شده است اما تا به 
زندگی عــادی بازگردیم زمانی طول خواهد کشــید. در 
حقیقت احتمال آن مي رود که ابر در فضای مجازی نقش 
حیاتی ایفا کند. به همین دلیل اســت کــه باید در مورد 
ذخیره ســازی ابری و نحوه ارایه دهنــدگان برتر ابر برای 
ســال ۲0۲۱ آموزش ببینیم. در این مطلب قصد داریم 
ذخیره ســازی ابری را تعریف کرده و نحوه عملکرد آن و 

محبوب ترین ارایه دهندگان معرفي کنیم.
ذخیرهسازیابریچیست؟

ذخیره سازی ابری که به آن پشتیبان گیری ابری نیز گفته 
می شود، یک مدل سرویس محاسباتی است که به شما 
امکان می دهد فایل هــا و داده ها را در مکانــی از راه دور، 
خارج از محل، از طریق اینترنت و با استفاده از ارایه دهنده 
خدمات ابری ذخیره کرده و به آن دسترسی داشته باشید. 
ارایه دهنده ابر، سرویس و مدیریت سرویس ذخیره اطالعات 
را بر عهده می گیرد و مسوولیت پردازش داده ها را از مشتری 
می گیرد. این مســوولیت ها همچنین شــامل میزبانی، 
ایمن سازی، نگهداری و مدیریت سرورها و زیرساخت های 

مرتبط است.
مشتریان از طریق یک شــبکه خصوصی اختصاصی یا 
اینترنت عمومی به فضای ذخیره سازی ابری خود دسترسی 
دارند. میزبان اطمینان حاصل می کند که مشتری هر زمان 
که نیاز باشد به داده های خود دسترسی دارد. مشتریان برای 

استفاده از ابرها هزینه پرداخت خواهند کرد.
ذخیره سازی ابری به مشاغل در هر اندازه اي یک راه حل 
ذخیره ســازی داده های مقیاس پذیــر و مقرون به صرفه 
می دهد. این برنامــه به شــرکت های کوچک تر همان 
قابلیت های ذخیره سازی داده های قدرتمند و به روز را ارایه 
می دهد که شرکت های بزرگ تر از آن لذت می برند و باعث 
رقابت بیشتر بچه های کوچک شده و زمینه بازی را برابر 
می کند. استفاده از عبارت »ذخیره سازی ابری« به تنهایي 
کافی نیست، زیرا فضای ذخیره سازی ابری دارای سه نوع 

مختلف است:
 - ذخیره سازی ابری عمومی؛ مشتریان متعدد فضای ابری 
عمومی مقیاس پذیر را به اشتراک می گذارند از این رو نام آن 
به همین دلیل است. ارایه دهندگان دسترسی به داده های 
مشتریان خود را آسان کرده و به آنها اجازه می دهند از هر 
دستگاهی مانند رایانه رومیزی، تبلت و تلفن های هوشمند 

استفاده کنند.
- فضای ذخیره سازی ابری خصوصی؛ مدل ذخیره سازی 
ابری خصوصی شــبیه فضــای ذخیره ســازی عمومی 
ابری اســت، اما تفاوت قابل توجهی وجود دارد؛ سیستم 
ذخیره سازی، داخل شبکه ســرویس گیرنده قرار دارد. 
مشتریان از سرورهای فیزیکی خود برای ایجاد سرورهای 
مجازی برای گسترش قابلیت های پردازش داده های خود 
استفاده می کنند. خدمات خصوصی ذخیره سازی ابری را 
می توان توسط یک ارایه دهنده ذخیره سازی ابری ایجاد و 
میزبانی کرد و دسترسی خصوصی منحصر به فرد را برای 
مشتری ارایه می دهد. متناوبا، مشــتری می تواند تمام 
وظایف میزبانی و عملیاتی را خود انجام دهد. موسسات 
مالی و شرکت های عمده خرده فروشــی اغلب به دلیل 
ماهیت حساس داده های خود از فضای ذخیره سازی ابری 

خصوصی استفاده مي کنند.
- ذخیره سازی ابر ترکیبی؛ ترکیبی از خصوصیات عمومی 
و خصوصی ذخیره ســازی ابر اســت. ابر ترکیبی برای 
شرکت هایی که صاحب اطالعات بسیار شخصی و داده های 
کمتر حساس هستند و به ذخیره سازی و پردازش نیاز دارند، 
ایده آل است. مشتریان می توانند انتخاب کنند که کدام داده 
در یک ارایه دهنده شخص ثالث ذخیره می شود و کدام در 
خانه باقی می ماند. ابرهای ترکیبی برای سازمان هایی که 
می خواهند قابلیت های ذخیره سازی اطالعات خود را بدون 
سرمایه گذاری در زیرساخت های داخلی جدید گسترش 

دهند، ایده آل هستند.
ذخیرهسازیابریچگونهکارمیکند؟

ذخیره ســازی ابری از همان اصول اساسی ذخیره سازی 
معمول مرکز داده در خانه پیــروی می کند. اطالعات به 
یک دستگاه ذخیره سازی منتقل می شود و از آن محافظت 

می کند که اطالعات را به طور ایمــن ذخیره مي کند. با 
این حال، ذخیره ســازی ابــری دارای قوانین و معماری 
خاص خود است. ارایه دهندگان خدمات ابری مراکز داده 
زیادی در سراسر جهان دارند. مشتریان، ذخیره سازی را از 
ارایه دهندگان خدمات ابری خریداری می کنند، که به نوبه 
خود بیشتر کارهای ذخیره سازی داده ها، از جمله امنیت، 
تحویل، ظرفیت، منابع پردازش و سرورهای ذخیره را بر 

عهده می گیرند.
بسیاری از سرویس های ذخیره سازی ابری محبوب از تعداد 
زیادی سیستم ذخیره سازی هارددیسک استفاده می کنند 
که در سرورهای مجازی گروه بندی شده اند و در ساختار 
شبکه ای مشبک متصل شده اند. این معماری از یک سرور 
کنترل اصلی و تعدادي سرور ذخیره سازی تشکیل شده 
است. ماشین های فیزیکی میزبان ابری می توانند سرورهای 
مجازی زیادی را در خود جای دهند که هریک به مشتری 
پرداخت شده اختصاص داده شده است. مشتریان می توانند 
از بین دستگاه های مختلف، از جمله تلفن های هوشمند، 
لپ تاپ، رایانه رومیزی یا رایانه لوحی خود، برای دسترسی 
به سرورها در مواقعی که می خواهند با داده های خود کار 

کنند، هرکدام را به دلخواه انتخاب کنند.
اما جزییات نحــوه عملکرد فضای ذخیره ســازی ابری 
بستگی به نوع ذخیره سازی میزبان دارد. سه روش اصلی 

ذخیره سازی عبارتند از:
- مسدود کردن ذخیره سازی؛ ذخیره سازی بلوک حجم 
عظیمی از داده ها را به قطعات کوچک تر که به ســادگی 
قابل مدیریت است، به نام بلوک تقسیم مي کند. هر بلوک 
به یک شناسه منحصر به فرد متصل است و سپس به یکی 
از درایوهای ذخیره سازی میزبان اختصاص داده می شود. 
مشتریان ذخیره سازی بلوک را دوست دارند زیرا کارآمد و 
سریع است و با برنامه هایی مانند حجم کار و پایگاه داده با 

عملکرد باال، خوب کار مي کند.
- ذخیره سازی فایل؛ ذخیره سازی فایل، اطالعات را در یک 
سلسله مراتب فایل و پوشه سازماندهی مي کند، ترتیبی 
که معموال در درایوهای رایانه شــخصی و ذخیره سازی 
متصل به شبکه )یا NAS( یافت می شود. روی عملکرد 
“File Explorer” در لپ تاپ خود کلیک کنید، سلسله 
مراتب ذخیره سازی فایل را در عمل مشاهده خواهید کرد. 
اطالعات به پرونده ها منتقل می شــود، که به نوبه خود 
به پوشه ها اختصاص می یابد. پوشــه ها به نوبه خود برای 
ذخیره، دسترسی و بازیابی آسان به فهرست ها و زیرشاخه ها 

سازماندهی می شوند.
- ذخیره سازی شی؛ ذخیره سازی شی، داده ها را به اشیا 
طبقه بندی مي کند و هر شی از سه جزء تشکیل شده است. 
ابتدا داده های ذخیره شده، سپس فراداده های مرتبط با 
پرونده داده ها، و در نهایت یک شناسه منحصربه فرد است. 
پروتکل ذخیره سازی شــی از RESTful API برای 
ذخیره فایل و فراداده آن به عنوان یک شی استفاده مي کند 
و سپس یک شماره شناســایی به آن اختصاص می دهد. 
هنگامی که کاربر می خواهد با داده های ذخیره شده کار 
کند، شماره شناسایی را به سیستم میزبان ارایه می دهد که 
داده ها را به همراه احراز هویت، فراداده و امنیت آنها جمع 

آوری مي کند.
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محبوبیت فضای ذخیره ســازی ابری رو به افزایش است 
بنابراین تعجب آور نیست که بســیاری از ارایه دهندگان 
فضای ذخیره سازی ابری برای انتخاب وجود داشته باشند، 
که هر یک تصمیم گرفته اند سهمی از این بازار رو به رشد 
داشته باشند. مشکل این است که شــما کدام را ترجیح 

می دهید؟
توجه داشته باشــید که ما بین خدمات ذخیره سازی ابر 
و سیســتم هاي عامل، رایانش ابری ماننــد خدمات وب 
 Microsoft و Google آمازون، سرویس های ابری
Azure تفاوت ایجــاد کرده ایم. مــورد اول به ذخیره 
اطالعات مربوط می شــود که موضوع این مقاله اســت. 
بسترهای ابری، محیط های مجازی هستند که مجموعه ای 
 Software as a Service از خدمات مختلف مانند
 )SaaS(، Infrastructure as a Service
IaaS((  و Platform as a Service )PaaS( را 
ارایه می دهند. همپوشانی وجود دارد زیرا سیستم هاي عامل 
ابری همچنین شامل ذخیره سازی داده ها می شوند، در 
حالی که خدمات ذخیره سازی ابری فقط با ذخیره داده ها 

سروکار دارند.
pCloud

این ارایه دهنده ذخیره سازی ابری در سوییس مستقر است. 
از قبل گران تر است، اما این قیمت یک معامله مادام العمر 
است که شــما را از نگرانی درخصوص هزینه های تمدید 
بالقوه جلوگیری مي کند. شما می توانید ۵00گیگابایت 
فضای ذخیره تنها با ۱۷۵دالر دریافت کنید، و این اشتراک 
مادام العمر اســت. البته ســایر برنامه های قیمت گذاری 

ظرفیت ذخیره سازی بسیار بیشتری را ارایه می دهند.
iDrive

iDrive  یکــی از کهنه کاران بازی ذخیره ســازی ابری 
اســت و یکی از بهترین ارایه دهندگان موجود محسوب 
می شود. شما می توانید ۵ترابایت فضای ذخیره سازی را 
 iDrive .تنها با ۳.4۸دالر در سال اول خود دریافت کنید
برای مشاغل کوچک و ذخیره سازی شخصی ایده آل است.

OneDrive
اگر از ویندوز اســتفاده می کنید، در حال حاضر ایده ای 
درخصــوص OneDrive دارید. ایــن برنامه نه تنها 
با ویندوز بلکه بــا برنامه های آفیس مایکروســافت نیز 
کار مي کنــد. OneDrive دارای ۵گیگابایت فضای 
 Microsoft 365 ذخیره سازی رایگان اســت. اگر از
استفاده می کنید، اگر با اشتراک ماهانه ۶دالر شروع کنید، 
می توانید به یک ترابایت اضافی برای هر کاربر دسترسی 

پیدا کنید.
Dropbox

Dropbox  تجسم سادگی است؛ فضای ذخیره رایگان 
۲گیگابایتی که از طریق آن دریافت می کنید با هر پلتفرمی 
کار مي کند. شما می توانید ۳ترابایت فضای ذخیره سازی با 
بیش از ۱۶دالر در ماه دریافت کنید، گزینه های دیگري نیز 
 Dropbox ..برای مشاغل و برنامه های گروهی وجود دارد
نسبتا گران تر از سایر ارایه های ذخیره سازی داده است. با 
این حال، سهولت استفاده و سازگاری آن با انواع فناوری 

باعث می شود که قیمت باالیی داشته باشد، به خصوص 
اگر شما چندان اهل فن نباشید و فقط یک قسمت خوب از 

فضای ذخیره سازی داده می خواهید.
Google Drive

ما نمی توانیم پیشنهاد ارایه شده از طرف اینترنت را فراموش 
کنیم! اگر حساب Google دارید، نه تنها ۱۵گیگابایت 
 Google فضای ذخیره رایگان دارید بلکه مجموعه دفتر
One نیــز داریــد. Google Drive بــرای اکثــر 
سیستم هاي عامل به جز لینوکس، سرویس گیرنده دارد. 
  Google،مانند سایر ارایه دهندگان ذخیره سازی داده
فضای ذخیره سازی بیشتری مانند ۲ترابایت را با قیمت 
9.99دالر در ماه با نام محصول Google One  به شما 

ارایه می دهد.
ارایه دهندگان فضای ذخیره سازی ابری زیادي برای انتخاب 
وجود دارند که هرکدام برای هر سلیقه و نیاز چیزی را ارایه 
می دهند. با این حال، شما  با انتخاب پنج موردي که ذکر 

شد اشتباه نخواهید کرد.
آیامیخواهیدمهندسDevOpsشوید؟

آیا می دانید چه کسانی از فضای ذخیره سازی ابری زیادی 
اســتفاده می کنند؟ افرادی که در ایجاد برنامه  مشارکت 

.DevOps دارند، به ویژه متخصصان
 DevOps  یک متدولوژی طراحی نرم افزاری است که 
به طور فزاینده ای محبوب شده است و شرکت ها در این 

رشته به متخصصان ماهر بیشتری نیاز دارند.
Simplilearn  می تواند شما را برای حرفه ای به عنوان 
 DevOps آموزش دهد. برنامه DevOps مهندس
Engineer Master  به شما کمک مي کند تا در اصول 
توسعه و استقرار مداوم، اتوماسیون مدیریت پیکربندی، 
همکاری بین تیمی و چابکی خدمات فناوری، با استفاده از 
  Git، Docker،Jenkins مانند DevOps ابزارهای

و موارد دیگر متخصص شوید.
 DevOps اگــر فقــط بــه دنبــال گواهی نامــه
هستید،Simplilearn  شما را نیز تحت پوشش قرار 
داده است. برنامه تحصیالت تکمیلی در DevOps، که 
با همکاری Caltech CTME طراحی شده است، به 
شما کمک مي کند تا هنر و علم بهبود فعالیت های توسعه ای 
و عملیاتی کل تیم خود را به دست آورید. با استفاده از این 
برنامه صدور گواهی نامه DevOps، با استفاده از ابزارهای 
مدیریت پیکربندی مانند Puppet، SaltStack و 
Ansible، می توانید از طریق پروژه های عملی در توسعه 
مداوم، تخصص ایجاد کنید. شــما حتی می توانید دوره 
رایگان DevOps را کــه در دنیای واقعی، درک عملی 
توسعه و استقرار مداوم، اتوماسیون مدیریت پیکربندی، 
همکاری بین تیمی و چابکی خدمات فناوری اطالعات ارایه 

می دهد، بررسی کنید.
 DevOps مهندســان ،Glassdoor طبق گفته
می توانند به طور متوسط ساالنه 99،۶04دالر درآمد کسب 
کنند. در هند، طبق گزارش Payscale، یک مهندس 
DevOps به طور متوسط ساالنه ۶94،۶۲۳پوند درآمد 
 Simplilearn دارد. پس منتظر چه هستید؟ امروز از
دیدن کنید و در یک مسیر سریع و حرفه ای هیجان انگیز 

DevOps قرار بگیرید و فعالیت خود را آغاز کنید.

مالباختگان صرافی های اینترنتی؛ 
بحرانی در آینده نزدیک

بانک مركزی سریع تر قانون 
جدید چک را اجرا كند

خبر نحوهذخیرهسازیابری

ارایه دهندگان برتر ذخیره سازی ابری در سال 2021
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

ایرانسـل؛ اولین و بزرگترین 
www.irancell.irاپراتـــــور دیجیتـــــال ایــــران

ــید: 700  ــاط باش ــا در ارتب ــا م ب
 10/9604    -   ایرانسل دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با  اپلیکیشن همه کاره ایرانسل من هیچی بعید نیست!

shop.irancell.irفروشگاه اینترنتی ایرانسل #۴۵*ایرانسل من

از  خریـد  و  ایرانسـل من   همـه کاره  اپلیکیشـن  متنـوع  محصـوالت  و  خدمـات  از  اسـتفاده  بـا   ۱۴۰۰ تابسـتان 
فروشـگاه اینترنتـی ایرانسـل، در قرعه کشـی تابسـتانه ایرانسـل شـرکت کنیـد و یکـی از ۳۰ برنـده سـیم کارت از 

جنـس طـا بـه ارزش ۵۰ میلیـون تومـان باشـید.

و  اسنپ فود  جمله  از  ایرانسل من  اپلیکیشن  در  منتخب  سرویس های  از  استفاده  با  این،  بر  عالوه 
اسنپ مارکت، از اینترنت هدیه بهره مند شوید.

• بـه ازای هـر خریـد یـا تراکنـش بـاالی ۵ هـزار تومـان از ایرانسـل من و فروشـگاه اینترنتـی ایرانسـل، یـک امتیـاز 
در قرعه کشـی دریافـت کنیـد.

۳۰ سیم کارت طا به ارزش ۵۰ میلیون تومان و اینترنت هدیه 

ایرانسـل؛ اولیـن و  بزرگترین اپراتـور دیجیتال ایران

ما در عصر روباتیک زندگی می کنیم. جهان امروز تحت سلطه 
ماشین آالت و فناوری است. بسیاری هستند که می گویند ما 
باید از ظهور روبات ها بترسیم، زیرا مقدر شده اند که مشاغل ما 
را بدزدند یا حتی از ســالح های خود علیه ما استفاده کنند. اما 
همه روبات ها تهدیدآمیز و شیطانی نیستند. برخی از آنها کامال 

عجیب هستند.
در سراسر جهان، دانشمندان در حال توسعه انواع ماشین آالت 
شگفت انگیز و هوش مصنوعی عجیب هستند. تنها در چند سال 
گذشته، روباتیک ها از اندروید خشن و دستگاهی که به ماهی ها 
و زنبورها اجازه می دهد با یکدیگر صحبت کنند، رونمایی کردند. 
در اینجا ۱0 دســتگاه از عجیب ترین روبات هایی که تا به حال 
ساخته شده است را از ماشین های نوازش گرفته تا روبات لگو با 

مغز کرم کار می کنیم.
   مردآهنيوروباتبیروح

 Marvin The طرفــداران داگالس آدامز بدون شــک بــا
 The روبات افسرده و کمی مغرور از ،Paranoid Android
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy آشنا هستند. 
روباتی که هر از چند گاهی چشمان خود را می چرخاند و نظرات 

غیرعادی اش را بیان مي کند.
دانشمندان دانشــگاه آســبورگ پس از برنامه نویسی یکی از 
جدیدترین روبات های خود با حس کنایــه، دقیقا آن را ایجاد 
کردند. Irony Man بر خالف اکثر ماشــین هایي که با صدا 
یکنواخت صحبت می کنند، قادر است الگوهای واقعی گفتار 
انســان را منعکس کند. بنابراین اگر کســی بگوید »ترافیک 
ناامیدکننده است«، مرد آیرونی با تاکید طعنه آمیز روي کلمه 

»عشق« خواهد گفت: »من دوست دارم اینجا گیر کنم«.
اما چرا سازندگان این روبات تصمیم به ساخت روبات با دهان 
 Irony هوشمند گرفتند؟ شــاید به این دلیل که سازندگان
Man فکر می کردند اگر این روبات به شکلي برنامه ریزي شود 

که مانند یک شخص واقعی صحبت کند، کنار آمدن با او راحت تر 
خواهد بود. البته به نظر می رســد که آنها درست می گفتند. 
دانش آموزانی که در آزمایش با Irony Man شرکت کردند 
دریافتند که او بیشــتر از یک ماشین معمولی دوست داشتنی 
اســت. با این حال هنوز نگرانی هایی درخصوص عدم تدبیر او 
وجود دارد. Irony زیرا این روبات نمی تواند قضاوت کند که آیا 
جمله اي که مي گوید مناسب است یا خیر، بنابراین گاهی اوقات 

کمی ناخوشایند به نظر می رسد. 
   Skybot F-850روباتفضانوردروسیه

Skybot F-850 ، یک فضانورد اندرویدی است، یک ماشین 
کامال خودکار که توسط آژانس فضایی روسیه برای زندگی در 
ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( طراحی شده است. مهندسان 
پنج سال صرف توسعه و آماده سازی Skybot برای رفتن به فضا 

کردند. اندروید شش پا از مواد مقاوم ساخته شده است تا از انفجار 
در جاذبه صفر جان سالم به در ببرد و به گونه ای برنامه ریزی شده 

است که از آسیب ناخواسته به مرکز فضایی جلوگیری کند.
در تابستان ۲0۱9، فضانورد مکانیزه دو هفته در ISS به عنوان 
»همراه اجتماعی« خدمه انسانی کار کرد. اسکای بات در مدتی که 
در مدار قرار داشت توانست با فضانوردان دیگر خود صحبت کند و 
به سواالت آنها پاسخ دهد و آنها را با شوخی هاي عجیبش سرگرم 
کند. این اندروید حتی توانست خود را به ایستگاه فضایی برساند، 
فرماندهی یک فضاپیمای سایوز را بر عهده بگیرد و شرایط آن را 

هنگام ورود به گرانش صفر کنترل کند.
همان طور که الکساندر بلوشنکو، مدیر اجرایی آژانس فضایی 
روسیه، به خبرنگاران گفت: »نسل های آینده این گونه روبات ها، 
وظایفی را که به طور بالقوه که برای انسان خطرناک هستند، مانند 

فعالیت های خارج از ماهیت و عملیات دورسنجی روی اجسام 
منظومه شمسی حل خواهند کرد.«

   مترجمروباتبرایماهیوزنبورها
در سال ۲0۱9، دانشمندان موسســه فناوری فدرال سوییس 
لوزان، دستگاهی ساختند که به ماهی ها و زنبورها اجازه می دهد 
با یکدیگر صحبت کنند. محققان، یک روبات مترجم ایجاد کردند 
که می تواند بین گروهی از ماهیان و گروهی از زنبورهای عسل 
پیام ارسال کند. دانشمندان برای به چالش کشیدن خود، تصمیم 
گرفتند آزمایش شان را در کشــورهای مختلف انجام دهند. 
ماهی ها در یک مکان در ســوییس بودند در حالي که زنبورها 

کیلومترها دورتر از آنها در اتریش همسایه بودند.
روبات مترجم، دســتوراتی را برای هر گونه صادر کرد و سپس 
پاسخ های آنها را به سیگنال هایی برای گروه دیگر تبدیل کرد. 
بنابراین ماهی ها ممکن است رنگ یا حرکت دم خود را نشان 
دهند که بر جهت شنا تاثیر می گذارد. سپس این امر به ارتعاش 
یا تغییر درجه حرارت تبدیل می شود که باعث می شود زنبورها 
به منطقه دیگری منتقل شــوند. پس از آن حرکت زنبورها به 
عالمتی برای ماهی و غیره تبدیل می  شود. در آزمایشي که صورت 
گرفت حیوانات پس از ۲۵ دقیقه سردرگمی، شروع به واکنش به 

محرک های روباتیک خود کردند.
اگرچه این ممکن است یک آزمایش پوچ به نظر برسد، اما ارتباط 
با حیوانات، کاربردهای زیادی در دنیای واقعی دارد، مانند توقف 
پرواز پرندگان بر فراز فرودگاه ها یا هشــدار به زنبورها در مورد 

سموم دفع آفات روی گیاهان.
   روباتهایبهداشتروانداکهباکرونامبارزهمیکنند
در کیگالی پایتخت رواندا، روبات ها پیشرو در مبارزه با ویروس 
کرونا هستند. استفاده از پزشــکان مکانیزه به این معنی است 
که کارکنان زمان کمتری را در اطراف بیماران مبتال به کووید 
مثبت می گذراننــد بنابراین احتمال اینکه خودشــان به این 

بیماری مبتال شوند کمتر است. شیوع گسترده ویروس کرونا، 
متخصصان مراقبت های بهداشتی را در همه جا مجبور کرده 
اســت تا راه هایی برای مقابله با این بیمــاری همه گیر در نظر 
بگیرند. این پنج روبات که توسط Zorabots طراحی شده اند 
می توانند عالیم حیاتی بیمــاران را ردیابی کــرده، پیام های 
ویدیویی را منتقل کرده و افراد را به دلیل عدم استفاده صحیح از 
ماسک ها اصالح کنند. یکی از اندرویدها در حال حاضر در فرودگاه 
 بین المللی کیگالی مستقر است و حداکثر ۱۵0نفر را در دقیقه 

نمایش می دهد.
   Aquanaut زیردریاییباقابلیتتغییرشكل

Transformers یکی از محبوب ترین فرانچایزهای دهه 
۱9۸0 و یکی از وحشتناک ترین سری فیلم های دهه ۲000 بود. 
ترانسفورماتورها، روبات های خودمختاری هستند که می توانند 
خود را به وسایل نقلیه موتوری تبدیل کنند. این شگفتی های 
تغییر شکل دهنده، تخیالت کودکان را در طول دهه ها به خود 
جلب کرد، اما همیشه به عنوان یک اثر تخیلی قابل توجه به نظر 
می رسید، چیزی که هرگز نمی تواند به صورت واقعی خلق شود. 

یعنی تا همین اواخر.
 Houston Mechatronics Inc اکنون دانشمندان در
یک ترانسفورماتور واقعی ساخته اند؛ یک روبات نیمه انسان نما 
که می تواند خود را به یک زیردریایــی تبدیل کند. آنها نام آن 
را Aquanaut گذاشتند. سازندگان می خواستند ماشینی 
بسازند که آزادی یک وسیله نقلیه زیر آب طوالنی را با دقت یک 

روبات از راه دور ترکیب کند.
Aquanaut  که با بودجه ۲۳میلیون دالری ســاخته شده 
است، عمدتا برای استفاده در خطوط لوله نفت و گاز در اعماق 
دریا طراحی شده است. این روبات نزول خود را در حالت ساده 
زیردریایی آغــاز می کند و به طور پیوســته در آب فرو می رود 
تا هدف خود را پیدا کند. پس از آن، تغییر شــکل خود را آغاز 
می کند. باالی بدنه باال می رود و یک سر و دو بازوی بلند برای کار 
روی خط لوله باز می شود. Aquanaut عالوه بر توانایی های 
دگرگونی خود، دارای طیف وسیعی از تجهیزات پیچیده است. 
 سر آن مجهز به سنسور سه بعدی، دوربین های استریو و سیستم 

سونار است.

روبات های عجیب ساخت دانشمندان

وضعیت اقتصادی جامعه و نوسان زیاد قیمت ها تاثیر زیادی برقدرت 
خرید مردم گذاشــته و خرید نقدی برای بســیاری از افراد ســخت 
و گاهی غیرممکن شــده است، در چنین شــرایطی افراد یا از خرید 
صرفنظر می کنند و یا به خریــد محصولی ارزان تر با کیفیت پایین تر 

تن می دهند.
اما راه دیگری هم وجود دارد، خرید اعتبــاری تقریبا جایش را بین 
ایرانی ها باز کرده است، گوش  مردم با کلماتی همچون اعتبارسنجی، 
خرید اعتباری، بدون نیاز به ضامن، دریافــت اعتبار غیرحضوری و 
غیره آشنا شده و تمایل شــان به این نوع خرید نیز بیشتر از گذشته 

شده است.
در روش خرید اقساطی، روند دریافت اعتبار به سرعت و آسان صورت 
می پذیرد، امنیت پرداخت تضمین می شود و فرایند بازپرداخت هم 
پیچیدگی خاصی ندارد. محصول مورد نظر به راحتی و در زمان نیاز، 
خریداری می شود و الزم نیســت برای تامین بودجه ماه ها به انتظار 

بگذرد.
فکر می کنید حاال که خرید اعتباری با ســبک زندگی  افراد به خوبی 
هماهنگ شده است، مردم ترجیح می دهند چه کاالهایی را اعتباری 

بخرند؟
به گزارش روابط عمومی دیجی پی، کاربران در طرح خرید اعتباری 
از پلتفرم دیجی کاال، میلیون ها انتخاب دارند که برخی از این کاالها 
از اقبال و محبوبیت بیشــتری در میان کاربران برخــوردار بوده اند. 
کاالهای دیجیتــال، لوازم خانگی، مد و پوشــاک، خــودرو، ابزار و 
تجهیزات صنعتی، ورزشی، کاالهای ســاختمانی و کاالهای هنری 
و آالت موســیقی دســته بندی های اصلی کاالهای پرطرفدار خرید 

اقساطی هستند.
کاالیدیجیتال

موبایل، لپ تاپ، اولترابوک، ساعت هوشمند، تبلت، کنسول خانگی، 
هدست، هدفون، هندزفری، دوربین عکاسی، هارد اکسترنال، پرینتر، 
مانیتور، پردازنده، مادربورد، پخش کننده خانگی، ساوندبار، اسپیکر، 

SSD کار گرافیک، حافظه
   لوازمخانگی

تلویزیون، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر 
گازی، جاروبرقی، اسپرسوساز، فر، سرویس پخت و پز، ماکروویو، اتو، 

آبمیوه گیری، لوازم تزیینی، مبل
مدوپوشاک

طال، شمش، نقره

خودرو،ابزاروتجهیزاتصنعتی
موتورسیکلت، دریل

   ورزشی
دوچرخه

لوازمهنری
آالت موسیقی )پیانو دیجیتال(

بررسی موارد باال نشــان می دهد، کاربران طیف وسیعی از کاالها را 
اعتباری می خرند. کاالهایی که پرداخت نقدی هزینه آ نها برای تمام 

افراد در سطوح مختلف جامعه امکان پذیر نیست.
تنوع کاالها در دسته لوازم خانگی و کاالی دیجیتال بسیار باالست. 
دو دسته ای که بیشترین تاثیر را از نوسانات بازار می پذیرند. با خرید 
اعتباری نیاز کاربر در سریع ترین زمان ممکن برطرف می شود و امکان 

خرید محصولی به روز و با باالترین کیفیت برای او فراهم می شود.
بیشترین تقاضای خرید اعتباری مربوط به دسته کاالهای دیجیتال 
و گوشی موبایل است و بعد از آن با اختالف بسیار زیادی انواع لپ تاپ 

جایگاه دوِم بیشترین تقاضای خرید اعتباری را دارد.
پس از کاالهای دیجیتال بیشــترین تقاضا مربوط بــه لوازم خانگی 
و به طور مشــخص و به ترتیب؛ تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشــین 
لبا شویی و ماشین ظرفشویی است. رتبه های بعدی بین دیگر کاالهای 
دیجیتال مانند ســاعت هوشمند، کنســول خانگی، انواع هدفون و 
هدست و هندزفری، دوربین عکاسی و هارد و تعدادی از لوازم خانگی 

مانند جاروبرقی، کولرگازی و اسپرسوساز در رقابت است.
رتبه دوازدهم بیشترین تقاضا برای خرید اعتباری مربوط به دستبند 
طالی زنانه و پس از آن شمش و پالک طال و نقره است. ست زیورآالت 
طال، زنجیر طال، گردنبند و انگشــتر طال نیز در این لیست ۵0تایي 

جای دارند.

كاالی دیجیتال در صدر خریدهای قسطی مردم است


