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بانک مرکزی چین برای بینالمللی کردن واحد پولیاش
گامهای بلندی را بر خواهد داشت

جهانی شدن
بدون اتکا به رمزارزها

بیپولیوبیقانونی
موانعاصلیتوسعهلندتکها
صندوق بینالمللی پول هشدار داد

زنگ خطر
برای سرمايهگذاران رمز ارز

صندوق بینالمللی پول اعالم کرده که احتمــال کالهبرداری با وجود بیثباتی
مالی بیشتر و تروریسم مالی زیاد است؛ مگر اینکه دولت نظارت را تشدید کند .صندوق
بینالمللی پول مستقر در واشنگتن گفت که افزایش ۱۰برابری ارزش بازار داراییهای
رمزنگاری شده شــامل ارزهای دیجیتال یا مجازی به بیش از ۲تریلیون دالر از اوایل
سال  ۲۰۲۰نیازمند نظارت فعاالنه و مشارکتی دولتها است...
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پرسشهای بیپاسخ
در آستانه هفته جهانی فضا
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با اینترنت به یخچالتان ،متصل شوید

کاربردهای بینظیر و نگرانیهای
رایج یخچال هوشمند
7

به گفته بانک مرکزی چین ،چین در حال برنامهریزی پیوسته و محتاطانه بینالمللی کردن
واحد پول خود ،يوآن است .این کشور متعهد شده نظارت بر جریانهاي سرمایه فرامرزی را تقویت
کرده و از خطرهای سیستماتیک جلوگیری کند .به گفته این تنظیمکننده ،انتظار میرود که
توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه ( )RCEPروابط تجاری بین کشورهای منطقه آسیا و
اقیانوسیه را بیشتر تقویت کرده ،بنابراین فرصتهاي بیشتری برای استفاده از يوآن در مبادالت
متقابل و فعالیتهاي سرمايهگذاری ایجاد شود .این پیمان در اواخر سال  ۲۰۲۰طی یک اجالس
مجازی انجمن ملل جنوب شرقی آسیا به میزبانی ویتنام منعقد شد .بر اساس مبادالت در حال
توسعه تجارت کاال با یوآن ،دولت چین به دنبال افزایش استفاده از این ارز در تجارت الکترونیکی
فرامرزی است .بانک مرکزی چین افزود که در حال برنامهریزی برای بررسی گزینههاي بیشتر
برای سرمايهگذاری و تامین مالی با يوآن است .این تنظیمکننده ،مبادله ارزی با سایر کشورها را
افزایش داده و زیرساخت مبادله و تسویه را بهبود میبخشد...
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5مزیت «فناوری اطالعات سالمت»
برای نظام پزشکی
سیســتمهای فناوری اطالعات فقط به دنیای ســایبری و شرکتهای فناوری
اختصاص ندارند.محیطهای مراقبتهای بهداشتی از سیستمهای رایانهای قوی برای
مدیریت کارکنان ،پیگیری درمان بیماران ،دسترســی به مشخصات پزشکی و موارد
دیگر استفاده میکنند.متخصصان پزشکی با چشمانداز مراقبتهای بهداشتی در قالب
فناوری اطالعات سالمت ،خود را وفق میدهند.پرســتاران نیز باید در کار با رایانه و
سیستمهای اطالعاتی مهارت پیدا کنند زیرا استفاده و یکپارچگی آنها در هر جنبهای
از مراقبتهای بهداشتی افزایش مییابد .اگرچه فناوری اطالعات سالمت از نظر شکل
و عملکرد بسیار گســترده است اما در هســته اصلی آن ،توانایی ذخیره و انتقال بهتر
اطالعات وجود دارد.یکی از اجزای اصلی فناوری اطالعات سالمت ،پرونده الکترونیکی
سالمت یا  EHRاست....
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نخستين اسطورههای ساخت اشــياي پرنده در هوا و فضا ،به کيکاووس ايراني و همتای یونانی او ،ايکاروس تعلق دارند .هر
دو شخصيت خیالی مذکور ،نمايندگان اسطورهای علم و فناوری هوافضا هستند در حالي که مادر کيکاووس ،به نام «فرهنگ»
و همتای یونانی او ،تدالوس (که برادر ایکاروس است) نماد دانش سازنده و رشــدآفرين براي انسان هستند .به رغم این پیشینه
اسطورهای ،ایران امروز ،سیزدهمین و عقبافتادهترین کشور در میان اعضای «باشــگاه فضایی جهان» است .به یاد دارم ،دکتر
سید مصطفی صفوی همامی حدود  20ســال پیش تعریف میکرد که در مجمع عمومی سال  1999سازمان ملل ،هنگامی که
میان هیاتهای نمایندگی روسیه و ایاالت متحده ،جنگی لفظی برای تعیین روز جهانی فضا در گرفته بود ،هیات نمایندگی ایران
پادرمیانی میکند و به جای تعیین یک «روز جهانی فضا» ،تعیین یک «هفتــه جهانی فضا» را پیش مینهد؛ «هفته»ای در ماه
اکتبر که روز اول آن ،چهارم اکتبر باید باشد...
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داخلي
خبر

ممنوعیت واردات کاالهای کرهای به موبایل
هم میرسد؟

سامسونگ رقیب اصلی برندهای
جهان در ایران

تقریبــا دو هفتــه گذشــته نامههايــي از دفتر رهبــر انقالب،
ریاستجمهوری ،وزارت اقتصاد و گمرک کشور منتشر شدند که
نشان میداد اقدامات الزم برای حذف سامسونگ و الجی از بازار
ایران انجام شده است.
ماجرای بازگشــت دو برند کــرهای سامســونگ و الجی پس از
۱۹مــاه دوری از بازار لــوازم خانگی ،موضوع تازهای نیســت .اما
هفتههای گذشته تولیدکنندگان ایرانی این صنعت مدعی بازگشت
قریبالوقوع این دو برند کرهای شدند .اما حاال نامههای منتشر شده
در رسانهها خبر از توقف واردات محصوالت لوازم خانگی سامسونگ
و الجی میدهند .اواسط ماه گذشــته بود که سخنگوی انجمن
صنفی لوازم خانگی ایران مدعی شد ،آمریکا در حال بسترسازی
برای بازگشت دو برند کرهای به ایران است.
براساس ادعای حمیدرضا غزنوی ،آمریکا برای آزاد کردن بخشی از
پولهای ایران ،مجوزی را به شرکتهای کرهای داد که بر اساس آن،
این شرکتها میتوانستند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کاال به
ایران پرداخت کنند .او گفته بود که در این مجوز همچنین قید شده،
شرکتهای جدید امکان صادرات محصوالت خود به ایران را ندارند،
بلکه همان شرکتهای پیشین باید اقدام به صادرات محصوالت خود
به ایران کنند .آمریکا برای این مجوز نیز ضرباالجل۹۰روزه تعیین
کرده است .اما بالفاصله وزارت صمت موضوع را رد کرد و گفت که
برنامهای برای واردات محصوالت سامسونگ و الجی ندارد.
پس از آن ،ابراهیم ريیسی نیز اعالم کرد که اجازه نمیدهیم واردات،
تولید را تحتالشعاع قرار دهد.
البته این پایان ماجرا نبود و تولیدکنندگان لوازم خانگی بار دیگر
مدعی شدند که برنامه بازگشت دو برند کرهای هنوز لغو نشده است.
   وضعیت بازار موبایل این دو برند
در بــازار موبایل ایران برند سامســونگ یکی از پــر فروشترین
برندها اســت اما این ابالغیه این بازار را وارد تشنج کرده است زيرا
واردکنندگان در دوگانگی واردات سامسونگ هستند.
البته نباید این موضوع که بعد از تحریمها سامســونگ به صورت
مســتقیم با ایران کار نمیکرد ناديده گرفت زيرا این برند توسط
واسطهها وارد کشور میشد اما مردم باید نگران این باشند که قیمت
گوشی سامسونگ در بازار چگونه خواهد شد؟ یا اینکه این ممنوعیت
واردات کاالهای سامسونگ موبایل را نیز در برخواهد گرفت یا خیر؟
در این میان فضای مجــازی به جای اینکه حامی این باشــد که
برندهای متفاوت وارد کشور شود تا کشور جنبه رقابتی پیدا کند
به دنبال این اســت که واردات این برند را ممنوع کند تا مردم به
سمت خرید گوشیهای ایرانی یا برندهای دیگر بروند در صورتی
که این برند در زمان تحریمها با وجود اینکه ایران را ترک کرده بود
توسط واردکنندگان وارد کشور میشد و به دست مصرفکنندهها
میرسید .باید دید که مسووالن برای واردات گوشیهای کرهای چه
برنامهای خواهند داشت.
   میزان واردات برندها
همچنین طبق آمار انجمن واردکننــدگان موبایل ،اتاق بازرگانی
ایران ،طی بازه زمانی تیرماه  ۹۹تا خرداد  ،۱۴۰۰تعداد ۸میلیون
و ۴۷هزار دســتگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل 4میلیون
و ۵۹۱هزار دستگاه گوشی شــیائومی وارد کشور شده است که
این آمار ،سهم ۴۶درصدی سامسونگ در برابر سهم ۲۶درصدی
شیائومی را نشان میدهد .این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی،
تعادل بازار را به هم میزنــد و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار
باعث بههم خوردن نظم عرضه و تقاضا میشود.
انجمن واردکننــدگان در نامهاي به رگوالتوری ،پیشــنهادهایی
در راستای حل این مشــکل بهجای ممنوعیت واردات ارايه کرده
است؛ از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش
شــمارهگیری صحیح سرشــمارههای اضطراری و اطالعرسانی
مناسب در شبکههای فروش و شبکههای اجتماعی شرکتها برای
آگاهسازی مصرفکنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه
همتا و تصویب کمیته راهبری رجیســتری برای ارسال پیامک
اطالعرسانی به مصرفکننده پس از فعالسازی مدلهای مذکور با
هدف آگاهسازی مردم از روش شمارهگیری صحیح این شمارهها تا
زمان لغو تحریمها.
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گزارشی از جایگاه رمزارزها در اقتصاد جهانی

خطر ایجاد بیثباتی در نظامهای مالی توسط ارزهای دیجیتال

در پیبحران مالی و بیاعتمادی به نهادهای مرکزی در سال
 2009بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای
مجازی و یا رمزارزها مواجه شدند .طی زمان بسیار کوتاهی
این نوع پولها توانستند جایگاه خود در مبادالت روزانه
مردمراپیداکنندواگرچهحاکمیتهانسبتبهپذیرشاین
نوع از پول ،مقاومت نشان دادهاند و برخوردهای متناقضی
در این زمینه وجود دارد اما مخترعــان این نوع پولها و
فعاالن مالی با تالش برای رفــع چالشها و ایجاد نوآوری
مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند .در
سالهای اخیر در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت
نوین گسترش پیدا کرده است .با توجه به غیرمتمرکز بودن
آنها که منجر به حذف نهادهای واســط ناظر شده است
استفاده از این ارزها فرصتها و تهدیدهایی را ایجاد میکند.
تعداد پولهای مجازی در دنیا در حال افزایش است که از
آن جمله میتوان به بیتکوین به عنوان پرکاربردترین و
باارزشترین پول مجازی در دنیای واقعی ،اشاره داشت.
بيتكوينیکسیستماینترنتیعمومیاستکهیکشبکه
پرداخت وجوه و تولید پــول به صورت کامال الکترونیکی
معرفی کرده است .در این مطالعه ابتدا به معرفی اجمالی
پولهای مجازی پرداخته و سپس با تمرکز بر بيتكوين،
شناخت فرصتها و تهدیدهایی که اســتفاده از ارزهای
مجازی در کشور خواهد داشت بررسی شده است.
   جایگاهکمفروغرمزارزهادرآیندهاقتصادجهان
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دولت
بهصرف بهروز نشان دادن خود ،نباید رمزارزها را بهرسمیت
بشناسند ،گفت :مردم را در چاه ارزهای دیجیتال نیندازید.
او در ادامه اظهار كرد :ارزهای دیجیتال منبع ارزشــی و
هیچگونه پشتوانهای ندارند و براساس فرمولهای ریاضی
ایجاد و دست به دســت و مبادله میشوند .بازار رمزارزها
توسط افرادی خاص و با تحرکات آنها و البته متاثر از برخی
مسايل ،بازارش گرم و پررونق یا کمرونق میشود .بهنظر من
نهایت جایگاهی که رمزارزها میتوانند در اقتصاد جهانی
بیابند به اينگونه اســت که مانند مواد مخدر در اقتصاد
جهانی خواهند بود نه حذف میشــوند و نه جایگاهشان
ارتقای آنچنانی مییابد.
آلبرت بغزیان با توصیه بــه احتیاط در خصوص رمزارزها
تاکید میکند که نباید بانک مرکزی رمزارزها را بهرسمیت
بشناسدونبایدمردمرانسبتبهتولیدواستخراجواستفاده
و مبادله ارزهای دیجیتال دعوت و توصیه کرد.
او بازار رمزارزها را یک بازار24ساعته میداند که تنها کسانی
باید وارد این حوزه شوند که مسلط و آگاه و حرفهای باشند.
او بر این باور اســت که بهیاری ارزهــای دیجیتال تالش

میشود یورو تضعیف شود و موجبات فروش بیشتر کاالها
از طریق رمزارزها توسط کشورهایی که به بازار رمزارزها
میدمند ،فراهم شود .گرچه اســتفاده از رمزارزها برای
نقل و انتقال پولهای بلوکهشده ،دور زدن تحریمها وغيره
جذابیتها و مزایایی دارد ولی با خطر اســتفاده از آنها در
حوزه پولشــویی و قاچاق وغيره نیز مواجه هستند .نباید
مردم را نسبت به تولید ،استخراج و استفاده و مبادله ارزهای
دیجیتال دعوت کرد و نباید آنها را در چاه ارزهای دیجیتال
انداخت .حمایت از ورود مردم بهخصوص مردم فقیری که
بهدنبال محل درآمدی برای خود میگردند ،ممکن است
بهضرر آنها تمام شــود .افراد بهمنظور استخراج رمزارز و
کسب درآمد بهامید اعتماد به سخنان یک مسوول وغيره
ممکن است وارد این حوزه شوند و سپس با بروز نوسانات در
این حوزه ،دچار ضرر شوند.
   گلوله برفی رمزارزها هر لحظه امکان شکستن
دارد
یک اقتصاددان با اشاره به ریســکهای رمزارزها گفت:
رمزارزها مثل یک گلوله برفی هستند که هرچه بزرگتر
شوند ،خطر شکست آنها و هزینههای آنها برای اقتصادها
افزایش مییابد.
مرتضی بکی حسکوئی ،اســتاد مدعو دانشگاه یورک در
کاناداست که از ریسکهایی همچون ریسک بازی پانزی،
ریسک عدم تعهد ،ریسک پولشویی ،ریسک حباب قیمت
رمزارزها ،ریسک رقیق شــدن ارزش وغيره در ارتباط با
رمزارزها یاد میکند.
او در خصــوص تبعات ترکیدن حباب قیمــت رمزارزها
هشدار میدهد و تصریح میکند :در اقتصادهای پیشرفته

«ناتمامهاي

فاوایکـشور»

که دارای سیستم ذخایرند بانکهای مرکزی شاید بتوانند
تا حدی اثرات مخرب را کنترل کنند اما در کشورهای در
حال توسعه و توسعه نیافته که بانک مرکزی از توان الزم
برخوردار نیستند تبعات ترکیدن حبابها بر این اقتصادها
قابل توجه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که با وجود همه
ریســکها و مخاطراتی که ارزهای رمزگذاری شده برای
اقتصادها میتوانند داشته باشــد باید دید که آیا اجماع
عمومی بر سر توسعه این ارزها وجود خواهد داشت یا خیر.
تالش بانکهای مرکزی برای ارزهای ملی توکنایز شده
نشان میدهد که بانکهای مرکزی در برابر توسعه رمزارزها
به عنوان پول خصوصی مقاومت میکنند و اینکه رمزارزها
بتوانند به عنوان رقیبی برای پول ملی در تسویه مبادالت
مورد اســتفاده قرار گیرند به پذیرش و اجماع عمومی در
خصوص استفاده از رمزارزها بستگی دارد.
   در شرایط تحریم میتوان از ارز دیجیتال برای
تأمیننیازکشوربهرهگرفت
یک تحلیلگر و فعال بازار پول و ســرمایه با بیان اینکه تا
مشکل ماهوی رمز ارزها حل نشود ،ترویج آن برای قاطبه
جامعه امکان پذیر نیست گفت :باید تکلیف رمز ارزها به
لحاظ شرعی مشخص شود.
احســان ذاکرنیا ،دکترای مدیریت مالی معتقد است که
ابتدا باید موضوع شرعی مرتبط با مقوله رمز ارزها به صورت
مشخصوعلمیتوسطیکهیأتکارشناسیدقیقتبیین
شود و از محضر مراجع اســتفتا صورت پذیرد و و راهکار
عملی در این خصوص استخراج شود و سپس با توجه به
گستره رمز ارزهای موجود نسبت به استفاده بهینه از آنها

دولتها و مســووالن میآیند و میروند ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشت مســایل و طرحهای حوزه کاری خود
باشیم .به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد ،صرفا به عنوان
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به
باز نشر آن خواهیم کرد .در دوره این بازنشرها طبعا

اقدام شود .وی بر این باور است که در زمینه استخراج رمز
ارزهای موجود و همچنین بر معامالت آنها نیز شبهات و
ایرادات فقهی و شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید وارد
شده که در زمینه اســتفاده از آنها در کشور به عنوان یک
کشور اسالمی موانع جدی به وجود آورده است.
اوهمچنینتأکیدداردکهدرمواقعضرورتوشرایطاضطرار
مانندشرایطتحریمهایظالمانهعلیهکشورمابهنحوبسیار
مطلوب می توان از این ســازوکار استفاده کرد و نیازهای
کشور را از این طریق تأمین و از این مکانیزم برای صادرات و
واردات کشور بهره گرفت.
احسان ذاکرنیا در ادامه اظهارداشت :در کل بیت کوین به
عنوان شاخص ترین رمز ارز دارای مزایای متعددی است
که سایر رمز ارزها نیز دارای ویژگی های مشترکی هستند
که به برخی از آنها می توان اشاره کرد همچون آزادی در
پرداخت و عدم محدودیتهای حجمی و کیفی پرداخت
مرسوم در سیستم های بانکی و رسمی،امنیت پرداختها
به نسبت بسیار باال و تحت کنترل کاربر،شفافیت باالی
و عدم امکان تحریف و دســتکاری در شبکه بیت کوین
به علت استوار بودن بر تکنولوژی بالکچین،هزینههای
بسیار ناچیز و تقریبا صفر پرداخت در مقایسه با روش های
ســنتی پرداخت مثل کارتهای اعتباری و PayPal
و ،...ریسک پایین از لحاظ برگشت ناپذیری پرداخت ها
و محرمانه بودن اطالعات معاملهگران وحذف کارمزدها
و هزینههای بانکی.
وی درادامه اظهارداشت:بیت کوین و همچنین سایر رمز
ارزها دارای معایبی نیز هستند که برخی از آنها عبارتند
از :تخصصی بودن و ماهیت پیچیده تکنولوژی بالکچین
و مفهوم رمز ارز هــا و عدم وجود دانــش و آگاهی کافی
افراد عادی نســبت به این موضوع می تواند زیان آفرین
باشد،ریسک باال و نوسانات شدید و نامحدود رمز ارزها به
علت پیوسته بودن بازار و متاثر بودن از پدیده های مختلف
در گستره جهانی ،ابهام نسبت به ابعاد تکمیلی تکنولوژی
و در حال تکامل بودن ابعاد موضوع نظیر مباحث حقوقی
و نظارتی و اثرات تورمی و سیاســت پولی و  ،...ممانعت و
مداخلهاحتمالیدولتهانظیرتصمیماخیردولتچیندر
محدودیتاستخراجومعاملهبیتکوینشوکهایعظیمی
را به بازار وارد می کند ،محدودیت تعداد و میرا بودن برخی
رمز ارزها نظیر بیت کوین که می تواند به سفته بازی و تورم
های شدید قیمتی منجر شود ،عدم امکان بازیابی اطالعات
کیف پول و از بین رفتن کل سرمایه در صورت مفقودی
اطالعاتو استفاده سو از رمز ارزها در فعالیت های خالف
قانون و مافیایی نظیر تجارت مواد مخدر و پولشویی.

موضوعات و ســوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور»
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالعرســانی الزم در
خصوص آنها را انجام خواهیم داد .تحریریه هفتهنامه
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم
و مســووالن بخشهای متخلف کشــور عمل کند .لذا
از تمامی عالقهمنــدان و فعاالن نیز دعوت میشــود
مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل @report
 asreertebat.comیا شماره تلفن  88947452به
ما اعالم کنند.

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

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

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

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

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

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

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

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

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

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

نخستين اسطورههای ساخت اشياي پرنده در هوا و فضا ،به کيکاووس ايراني
و همتای یونانی او ،ايکاروس تعلق دارند .هر دو شــخصيت خیالی مذکور،
نمايندگان اســطورهای علم و فناوری هوافضا هســتند در حالي که مادر
کيکاووس ،به نام «فرهنگ» و همتای یونانی او ،تدالوس (که برادر ایکاروس
است) نماد دانش سازنده و رشدآفرين براي انسان هستند .به رغم این پیشینه
اسطورهای ،ایران امروز ،سیزدهمین و عقبافتادهترین کشور در میان اعضای
«باشگاه فضایی جهان» است.
   نقشایراندرتصویبهفتهجهانیفضا
به یاد دارم ،دکتر سید مصطفی صفوی همامی حدود  20سال پیش تعریف
میکرد که در مجمع عمومی ســال  1999سازمان ملل ،هنگامی که میان
هیاتهای نمایندگی روسیه و ایاالت متحده ،جنگی لفظی برای تعیین روز
جهانی فضا در گرفته بود ،هیات نمایندگی ایران پادرمیانی میکند و به جای
تعیینیک«روزجهانیفضا»،تعیینیک«هفتهجهانیفضا»راپیشمینهد؛
«هفته»ای در ماه اکتبر که روز اول آن ،چهارم اکتبر باید باشد زیرا در چهارم
اکتبر 1957اسپودنیک 1-توسطاتحادجماهیرشورویسوسیالیستیبهفضا
پرتاب شد؛ و آخرین روز آن «هفته» ،باید دهم اکتبر باشد زیرا که 10سال بعد
از پرتاب اسپودنیک ،1-در ماه اکتبر و در روز  10اکتبر « 1967پیمان فضایی
زمانی
مارورای ج ّو» اجرایی شد .این پیشنهاد جالب که از فشردهسازیِ درازای ِ
دو رویدا ِد تاریخی که 10سال از هم فاصله داشتند در یک هفته خیالی ،حاصل
شده و هیات نمایندگی ایران مخترع آن بود ،مورد استقبال و تصویب حاضران
در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  1999قرار میگیرد و
روزهای چهارم تا دهم اکتبر هر سال ،به «هفته جهانی فضا» نامیده میشود.
   انجمنهفتهجهانیفضا
هماهنگکننــده رویدادهــای جهانی ایــن مناســبت« ،انجمن هفته
جهانی فضــا» ( )WSW Associationاســت .انجمن ،WSWA
در اصل در ســال  1982تاســیس شــده بود و چون این انجمن ،در سال
 1999قدیمیترین سازمان مدافع علم و فناوری فضایی در جهان به شمار
میرفت (و هنوز هــم در حوزه علم و فناوری فضا ،گفته میشــود :انجمنی
معتبر است) وظیفه هماهنگکنندگی جهانی مراسم هفته جهانی فضا را
بر عهده دارد.
انجمن  ،WSWAیک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بینالمللی است
که در «کمیته سازمان ملل متحد در زمینه استفاده صلحآمیز از فضا» (UN
)Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
دارای حقوق عضویت «ناظر» اســت .انجمن مذکور ،از سوی حامیان مالی
مختلفیبهصورتداوطلبانهپشتیبانیمیشود .ازجملهمهمترینشرکتهای
حامی WSWAمیتوان از سه شرکت زیر نام برد:

 .1شرکت الکهید مارتین (شــرکتی آمریکایی ،فعال در زمینههای صنعت
هوافضا ،فناوری دفاع و امنیت اطالعات)،
.2شرکتگروهمهندسیجیکوبس(شرکتیآمریکایی،فعالدرزمینهمشاوره
در حوزههای متنوعی از جمله هوافضا و فناوری اطالعات) و
 .3شرکت سهامی ( SESشرکتی لوکسامبورگی ،فعال در عرصه ساخت
ماهوارههای مخابراتی و ارتباطی و ارايه راهحلهای ساخت ایستگاه و پایانههای
زمینی ماهواره).
   اعالم برنامههای هفته جهانی فضا در ایران
هفته جهانی فضا ،امسال در ایران ،در روزهای  12تا  18مهرماه  1400ش،
با شعار ِ« Women in Spaceزنان در فضا» برگزار میشود .به همین
مناســبت ،دبیر امســال هفته جهانی فضا در ج.ا.ا [که همان دبیر پارسال
اســت] خیلی دیر ،یعنی در اواخر هفته اول مهرمــاه  1400اعالم کرد كه
سازمان فضایی ایران ،موضوع هر روز برگزاری هفته فضا را به شرح زیر تعیین
کرده است:
دوشنبه  ۱۲مهرماه « :1400زنان در صنعت فضایی»؛ تنها فرق این عنوان با
شعار انجمن  ،WSWAمحدود کردن فعالیت زنان ،تنها در حوزه «صنعت
فضا» است ،در صورتی که شعار انجمن مذکور ،فضانوردی زنان و حضور زنان
در فضا را نیز شامل میشود.
سه شنبه ۱۳مهرماه« :1400مشاهده زمین از آسمان»؛
چهارشنبه ۱۴مهرماه« :1400کارآفرینی و اشتغال در حوزه فضایی»؛
پنجشنبه ۱۵مهرماه« :1400نجوم و اکتشافات فضایی ،علم و هنر»؛
جمعه ۱۶مهرماه« :1400اقامتگاههای آینده و گردشگری فضایی»؛
شنبه ۱۷مهرماه« :1400حقوق نوین فضایی»؛
یکشنبه ۱۸مهرماه« :1400منظومههای ماهوارهای ،پیوند فناوریها و نسل
چهارم فضا».

   حداقل انتظارات جامعه اطالعات کشور از سازمان فضایی :اعالم
«فکتها»
هفته جهانی فضا آنطور که تاکنون در کشور برگزار شده است ،عمدتا محل
اطالعرسانی عمومی از جنس «بدنیست بدانیم که  »...و «خوب است بدانیم
که  »...بوده است و مسووالن سازمان فضایی کمتر به «فکتها» و مباحثی از
جنس «ضروری است بدانیم که  »...پرداختهاند .باید توجه داشت که اصطالح
«فکت» در اصل التینیاش ( )Factبه «امر انجام شده» و «اقدامی اجرایی و
عملیاتیشده»اطالقمیشودونهبهسفیدنماییوبزرگنماییهاییغیرواقعی
که هیچ خاصیتی ندارند جز پنهانسازی حقایق.
   انتظاراتقانونبرنامهششمتوسعه
احکام مربوط به ماهواره و سامانههای فضایی در قانون برنامه ششم توسعه ذیل
مادههای  40و  67آورده شدهاند ،به شرح زیر:
 بر اساس ماده :۴۰دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا ودستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در زمينه مذكور ،اقدامات زير را به عمل
آورد:
الف .بسترسازي و حمايت الزم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع
مرتبط با طراحي ،ساخت ،آزمايش ،پرتاب و بهرهبرداري از سامانههاي فضايي،
ماهواره ،ماهوارهبر و ايستگاههاي زميني؛
ب .حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اســامي
ايران و پيشبيني تمهيدات الزم براي ايجاد زيرساختها و اجراي طرحهاي
(پروژههاي) ماهواره ملي در راستاي حفظ نقاط ياد شده.
 و ماده۶۷؛ الف  :به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميشود []...براي ارايه خدمات ماهوارهاي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات از طريق دستگاههاي وابسته ،نسبت به مشاركت
و ســرمايهگذاري با بخش خصوصي و شــركتهاي خارجي در طرحهاي

(پروژههاي) زيرساختي [ ]...ماهوارههاي سنجشي و مخابراتي [ ]...اقدامات
(الزم) را به عمل آورد .اکنون ( )1400آخرین ماههای سال پایانی اجرای احکام
قانون برنامه ششم توسعه را پشت سر میگذاریم و بر اساس دستورالعمل مورخ
ششم شهریور  1389در خصوص ضرورت استقرار نظام مدیریت عملکرد در
دستگاههای اجرایی ،سازمان فضایی کشور میبایست گزارشهای رسمی از
فکتهای مربوط به عملکرد در قبال اجرای مادههای 40و 67مذکور را به مردم
وذینفعانجامعهاطالعاتکشورارايهواطالعرسانیمیکرد.شایدبهدلیلاین
پنهانکاریها است که ضعیفترین بخش شبکه ملی اطالعات ایران ،مربوط
به زیرساختهای بخش زمینی و فضایی ماهواره است .به دلیل عقب افتادگی
کشور در حوزه فضایی ،شرکتهای خارجی فراهمآور شبکه و عرضهکننده
خدمات دسترسی به اینترنت ماهوارهای با ورود به بازار این خدمات در ایران ،به
بزرگترین و جذابترین بازار در غرب آسیا دست یافتهاند! زیرا که ایران تنها
کشور منطقه است که فاقد ماهواره ملی در مدار زمین-ایستا است.
   از «توافق ایران و روسیه برای ساخت ماهواره سنجش از دور»
چهخبر؟
محمود واعظی هنگامی که هم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و همزمان
ريیس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و روسیه بود ،طی سخنانی در
سال 1395با اشاره به سفرش به روسیه ،از توافق مهم ایران و روسیه در زمینه
فضایی خبر داده بود .اکنون ،پنج سال بعد ،ما باید از رسانههای خارجی نتایج
آن «توافق مهم ایران و روسیه در زمینه فضایی» را بشنویم:
براساس گزارش یورونیوز (/11/06/per.euronews.com/2021
russia-will-deliver-a-sophisticated-type-of-satillite ،)to-iran-according-to-a-reportروز  2021/06/11روزنامــه
واشنگتنپست خبر داد که روسیه در نظر دارد ماهوارهای پیشرفته در اختیار
ایران بگذارد .بنا به همین خبر ،دستیابی به این ماهواره که از نوع «کاناپوس وی»
است توان جاسوسی ایران را افزایش خواهد داد .به گفته شماری از مقامات فعلی
و پیشین آمریکا استفاده از این ماهواره که مجهز به دوربین با کیفیت باال است
به ایران امکان میدهد تا تجهیزات و تاسیسات دیگر کشورهای خاورمیانه را
تحت نظر داشته باشــد .گزارش واشنگتنپست در حالی منتشر شد که جو
بایدن ،ريیسجمهوری آمریکا قرار بود چند روز بعد در سويیس با والدیمیر
پوتین ،همتای روسی خود دیدار کند .در بخشی از این خبر همچنین آمده
بود که پرتاب ماهوارهای که روسیه در اختیار ایران خواهد گذاشت قرار است
طی چند ماه آینده صورت گیرد .در این خبر همچنین به ماموریت شماری از
مقامات سپاه پاسداران ایران به روســیه در راستای گفتوگو در همین مورد
اشاره و ذکر شده بود که قرار است پرتاب این ماهواره از روسیه انجام شود .در
خبرواشنگتنپستتاکیدشدهبود،هرچندماهوارهازنوع«کاناپوسوی»،دقت
و توانایی ماهوارههای آمریکایی را ندارد اما بهطور بالقوه میتواند به ایران برای
جاسوسی و مکانیابیهای مشخص مانند تعیین محل پایگاههای اسراييل یا
موقعیت نظامیان آمریکا در عراق کمک کند و اضافه شده بود که متخصصان
روسی نحوه استفاده از این ماهواره را به گروهی از کارشناسان ایرانی در مرکزی
در نزدیکی کرج آموزش دادهاند( .پایان نقل قول) حداقل انتظار جامعه اطالعات
کشور ،شنیدن و خواندن واکنشی از سوی سازمان فضایی ایران است!

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

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

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

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

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

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

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

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

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

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

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

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

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

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

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

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

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

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

بیپولیوبیقانونیموانعاصلیتوسعهلندتکها

لندتک از ترکیب دو واژه  lendبه معنی قرض دادن و  Technologyبه معنی
فناوری ساخته شده و به کاربرد فناوری در حوزه وامدهی اشاره دارد .در واقع ،وام
یکی از ابزارهای دنیای مدرن برای ایجاد آســایش در زندگی مردم تلقی میشود؛
یعنی در واقع قرار بوده اینگونه باشد.آیا تا حاال از جایی وام گرفتهاید؟ احتماال تجربه
شماعکساین موضوعبودهوبیشتر سلب آسایش شده! سالهاستبانکهامیلی به
پرداخت تسهیالت خُ رد و وامهای کوچک اقبالی نشان نمیدهند و پولها را در یک
صندوق بزرگ گذاشتهاند و َد ِر آن را به روی عمده مردم بستهاند.شبکه بانکی برای
سرمایهگذاری در پروژههای کالن و سودآور در حوزه های مختلف همیشه حاضر
است.نگاهشبکهبانکیایناستکهبهجایپرداختوا ِمخُ رد،تسهیالتکالندرست
حسابیبهچندبنگاهحقوقیوبرخیاشخاصحقیقیخاصبدهد.ازنظامبانکیکه
خبری نشد و امیدی به آن نبود ولی در چند سال اخیر با هدف تسهیل فرایند دریافت
وام خصوصا وام خُ رد و اجتناب از فرآیندهای دستوپاگیر اعتبارسنجی متقاضیان
در سیستم وامدهی سنتی ،نیاز به صنعت لندتک در ایران به شدت حس شد.امروز
شاهدیم این حوزه به دالیل مختلف از جمله پرداخت سریع وام خرد به سرعت در
حال پیشروی است اما نکتهای که سیاستگذاران نباید آن را نادیده بگیرند ،این است
که یکی از مهمترین دالیل استقبال مردم از لندتکها که عمدتا دهک پایین جامعه
هستند،سختشدنشرایطبدمالیاینعزیزانوتوسعهفقردرجامعهبهواسطهتورم
باالست.در عین حال چنانچه نگاهی به عملکرد برخی از لندتکهای فعال بیندازیم،
شاهدیم نرخ سود تسهیالت در برخی از آنها به میزان  40تا  50درصد نیز میرسد
که این موضوع ،به معنای سوءاستفاده از فقر مردم ،برای کسب سود بیشتر است.
در این زمینه ،تاکنون توسط بانک مرکزی نیز قانونگذاری مشخصی انجام نشده و
چنانچه با همین وضعیت ،به کار خود ادامه دهد ،نگرانیهایی را از ابعاد مختلف ،در
آینده نه چندان دور ،به دنبال خواهد داشت.
از این رو ،در این میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد
دیجیتال که با موضوع «بررسی جایگاه قانونی و کسبوکاری لندتکها در نظام
بانکی» با حضور حمید بنائیان معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده ،امیر حسین
داوودیان مشاور معاونت کسبوکار بانک تجارت و محمدرضا آشتیانی همبنیانگذار
قسطا برگزار شد ،فرصتها و چالشهای حضور لندتکها در نظام اقتصادی کشور،
موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.ماحصل این گفتوگو ،پیشروی شماست.
   ابتدا عرض کنم ما تالش کردیم از دوســتان معاونت نظارت بانک
مرکزی ،یک نفر به عنوان مهمان در میزگرد حضور داشته باشد اما این
موضوع با خبر محدودیت کارت به کارت و فشار ایجادشده بر روی بانک
مرکزی ،همزمان شد و دوســتان آن را بهانه کردند یا به هر علت دیگر،
ترجیح دادند در برنامه امروز حضور نداشــته باشند.با پیگیریهای
انجامشدهمتوجهشدیمظاهراچوناقدامخاصیدراینزمینهانجامنشده،
تمایلی برای حضور در برنامه نداشتند.با این حال ،فرصت برای حضور در
برنامههایبعدیفراهماست .جنابآشتیانی!بهعنواناولینسوال،عمده
چالشهایی که در حوزه لندتکها وجود دارد ،چیست؟ در این زمینه ،تا
کنونرگوالتورمقرراتگذارینکردهاست.باتوجهبهاینکهشماواردفضای
کارتجاریشدهاید،نگراناینموضوعنیستیدکهرگوالتور،چکشیورود
کردهوکسبوکارشمارادچارمسالهکند؟
آشتیانی :سیکل لندتکها در دنیا و ایران به چهار بخش اصلی تقسیم شده است:
بخش اول احراز هویت ،بخش دوم اعتبارسنجی ،بخش سوم تامین مالی و بخش
چهارم وثایق و تضامین.حدود سال  ،96بحث احراز هویت ،چالشی در لندتکها
و سایر استارتاپها بود.با پیشرفت زیرســاختها ،امروز ،نه در فینتکها و نه در
استارتاپهای سایر حوزهها مشکلی نداریم.در زمینه اعتبارسنجی ،با لطف بانک
مرکزی و فعالیتهایی که دوستان در شرکت مشاوره رتبهبندی ایرانیان انجام دادند،
این موضوع نیز از حالت چالشی خارج شده ،هرچند ضعفهای زیادی وجود دارد و
فاصله با دنیا زیاد است.بخش سوم تامین مالی ،مهمترین چالش لندتکهاست؛
یعنیبخشیکهاجازهتوسعهبیشتربهاینصنعتنمیدهد،تامینمالیاست.درباره
نگرانی از رگوالتور ،باید عرض کنم ما از ابتدای راهاندازی «قسطا» ،تعامالتی با بانک
یدانستیم رگوالتور برای لندتکها ،سه خط قرمز دارد.خط قرمز
مرکزی داشتیم و م 
اول این است که از مردم برای تامین مالی استفاده نشود؛ یعنی سپردهپذیری اتفاق
نیفتد و تامین مالی لندتکها از طریق شبکه متصل به بانک مرکزی از جمله بانکها
و لیزینگها اتفاق بیفتد.خط قرمز دوم این بود که چون ما مجوز لیزینگ نداریم،
عملیات لیزینگ اتفاق نیفتد؛ به این معنا که وقتی کاال به مشتری تحویل میشود،
همزمان مالکیت هم منتقل شود.اتفاقی که در لیزینگها رخ میدهد ،این است که
افراد خودرو را به صورت لیزینگی خریداری میکنند ،خودرو در اختیار فرد است اما
سند به نام وی نیست.خط قرمز سوم بانک مرکزی ،موضوع تسهیالت است.بانک
مرکزیمعتقداستاعطایتسهیالتفقطبایددراختیاربانکمرکزیوشبکهبانکی
باشد و لندتکها نباید پول نقد در اختیار مردم قرار دهند.ما مراقب این خط قرمز نیز
هستیم.با توجه به اینکه خطوط قرمز اصلی را رعایت میکنیم ،از این منظر نگران
نیستیم اما از آنجاکه تجربه تصمیمات ناگهانی در حوزه رگوالتوری از سوی نهادهای
حاکمیتی وجود دارد که کسبوکارها را به طور ناگهانی دچار مشکل میکند ،این
نگرانی عمومی وجود دارد.
   درالبالیصحبتهااشارهکردیدیکخطقرمزبانکمرکزیاینبوده
که با بانکها و لیزینگها کار کنید.در این زمینه ،یکی دو ماه پیش نامهای
ازبانکمرکزیبهلیزینگهاابالغشدکهبالندتکهاکارنکننداماشمادر
حالکاربالیزینگهاهستیدوگویاآنهاهمفرمانبریدرستینداشتهاندو
بهاینموضوع،تمکیننکردهاند.درستاست؟

محمدرضا آشتیانی

آشتیانی :بله دقیقا! البته آن نامه ،مقداری دوپهلو بود.البته اگر دوستان معاونت
نظارت بانک مرکزی حضور داشتند ،بیشتر میتوانستیم درباره این موضوع صحبت
کنیم.در این نامه ،به این موضوع اســتناد شــده بود که برخی لندتکها از مردم
سپردهپذیری میکنند و کار غیرقانونی انجام میدهند ،پس شما با لندتکها کار
نکنید؛ یعنی فعالیت غیرقانونی بخشی از صنعت را در آن نامه به کل صنعت تعمیم
داده بود.البته ما با بسیاری از لیزینگها در حال مذاکره بودیم که عقبنشینی کردند
و برای همکاری دچار تردید شدند اما در حال حاضر ،ما و سایر دوستانمان در صنعت
لندتک با لیزینگها همکاری داریم.
   اشاره کردید مقرر شده بانکها و لندتکها ،پول نقد در قالب خرید
کاال،بهمردمندهند.بندههمدرمقدمهعرضکردموامخرددریافتکردم
و از یک بانک وام خرید کاال گرفتم اما عمال به اینجا رسید که گفتند یگ
فاکتور بیاورید تا این وام که در قالب خرید کاال میدهیم ،به شما تعلق
میگیرد؛ یعنی هم رئیس شعبه و هم افراد دیگر ،میدانستند این فاکتور،
صوری است و اصال چنین خریدی انجام نخواهد شد.در عین حال ،بنده
وام را دریافت کردم ،پول نقد شد و جای دیگر ،خرید دیگری انجام دادم.
فکر میکنم این موضوع در حوزه لندتکها نیز مصداقی عینی داشته
باشد.درست است؟
آشتیانی :حرف شما کامال درست اســت.بنده هم وقتی برای دریافت وام خرید
کاال مراجعه کردم ،داخل خود شــعبه فاکتور میدادند! در لندتکها سعی بر این
است که هم به دلیل رگوالتوری و هم به خاطر مباحث مالیاتی ،دوست داریم کاال
خریداری شود.هم ما در قسطا و هم سایر دوستان به این صورت عمل میکنیم که
کاال خریداری شود؛ یعنی به هیچوجه پول نقد به مشتری داده نشود ،حتی بدانیم از
چه فروشگاههایی چه کاالهایی را خریداری میکنند.البته امکان نقد کردن وجود
دارد؛ یعنی فرد میتواند کاال را خریداری کند.هم میتوان کاال را خریداری کرد و هم
خارج از آن مجموعه در فروشگاه دیگری به فروش رساند و دوباره وجه نقد را دریافت
کرد.با مدلهای دیگری میتوان لندتکها را دور زد.با این حال ،مجموعا وضعیت
لندتکها در این زمینه که در قالب وام خرید کاال ،پول نقد به دست مشتری نرسد،
ازشبکهبانکیبهتراست.
   آقایداوودیان!حضرتعالیدرمعاونتکسبوکاربانکتجارتفعالیت
میکنید و در حال حاضر ،در حوزه لندتک ،مطالعاتی را شروع کردهاید.از
دیدگاهشماچالشهاوفرصتهایحضورلندتکهادرایرانچیست؟وچه
آیندهایرابرایاینحوزهمتصورهستید؟
داوودیان :اصلیترین مشکلی که استارتاپهای حوزه مالی را تحتتاثیر قرار داده،
فرایند به رسمیت شناختن و کسب مجوز است.برای هر کسبوکاری که بخواهیم
صنف راهاندازی کنیم ،مانند بقالی ،قصابی و...اتحادیهای وجود دارد که با مراجعه
به مبادی قانونی از آنجا مجوز میگیریم اما در حوزه استارتاپ مالی ،دوستان باید
بجنگند.اتفاقا چند روز پیش سابقه مطالعه لندتک در ایران را بررسی میکردم،
مشاهده کردم بعضی گفتوگوها درباره لندتک مربوط به سال  95است؛ یعنی از
آن سال تا االن ،این کسبوکار به عنوان کسبوکار مالی به رسمیت شناخته نشده
است.منظور از رســمیت ،حجم فعالیت در بازار نیست ،بلکه به این معناست که
چقدر در ماهیت خودش ،ذیل مجوز اقدام میکند.البته بنده در حوزه کسبوکار
بانک تجارت ،بیشتر مشاوره بانکداری مدرن انجام میدهم و حوزه لندتک ،عالقه
شخصیام است.به نظرم این خط قرمز در کشور ما جاری است و قانونگذار به جای
اینکهروال را قانونمند کند ،با خط قرمز گذاشتن ،رویکرد غیرفعال خود را قانونمند
و مشروع میکند تا اگر در بازار اتفاقی بیفتد،کسی متضرر شود ،نرخ باال پایین رود یا
اقدام غیرقانونی صورت گیرد ،بگوید من نظرم را اعمال کرده بودم اما قانونگذار در
مقام اعالمنظ ِر نقطهنظر نیست بلکه اگر یک موضوع اساسی وجود دارد ،باید به آن
بپردازد و اگر نیازمند قانونگذاری و تعیین روالی برای اخذ مجوز است ،باید آن را
انجام دهد.از این سابقه عجیبتر هم داریم.اگر به ارکان لندتک یعنی احراز هویت،
اعتبارسنجی ،تامین مالی و وثایق توجه کنیم ،خارج از نظام بانکی چه قانونی وجود
دارد؟ همین االن بانک مرکزی هنوز در حوزه احراز هویت ،رویکرد شفافی ندارد و
همچنان چالش اساسی وجود دارد.همین موضوعی که آقای آشتیانی اشاره کردند
با ایشان مکاتبه کردندهمین مکاتبه درباره احراز هویت هم انجام شده است که مثال
احراز ِ
هویت مرکز ریشه صمت را قبول ندارند.اینها مسائلی است که به کسانی که

امیرحسین داوودیان

قرار است در این بازار فعالیت کنند ،بسیار صدمه میزند و چالش اساسی اینجاست.
چالش بسیار مهم دیگر این است که باید از دو جنبه به آن نگاه کرد.اول اینکه تقریبا
هرچه از جنس استارتاپی در حوزه مالی و غیرمالی در ایران شکل گرفته و بزرگ
شده،کپیبودهاست.منظورازکپی،چیزبدینیست؛یعنیمثالدردنیابیشازیک
دهه سابقه دارد اما کسانی که در دنیا فعالیت میکنند ،در ایران نمیتوانند فعالیت
کنند.اکنون ما به عنوان بازاری که از دنیا دور است ،فرصتی داریم برای اینکه این
فضا را در داخل کشور ایجاد کنیم.اگر در دنیا بررسی شده و در حال شکلگیری
است،یعنیحتمادرکشورمانیزبامالحظاتیمانندتحریم،عدماتصالبهنظاممالی
بینالمللی و عدم نظام تسویه پرداخت بینالمللی ،این کسبوکارها شکل خواهند
گرفت.پس چرا ما به آن بیتوجهی میکنیم؟ به هیچ ترتیبی هم نمیتوان نظر
دوستان را برای اینکه با سرعت به موضوع پاسخ دهند ،جلب کرد.جنبه دیگر اینکه
بخش بزرگی از فعالیت و بیزینسپلن استارتاپدر حوزه مالی و غیرمالی ،در راستای
مراقبت کردن از مشتریان و ارائه سرویس بهتر به آنهاست.بیش از  10سال است
این موضوع را میدانیم.زمانی که ما بانکداری جامع را در بانک ملت شروع کردیم،
ایده همین بود که سهم بزرگی از بانکهاُ ،ک ِر بیزینس بانکها نیست از جمله برای
 apparitionاعتبارات خرد همان موقع در سالهای  91و  92نیز راهحلهایی
وجود داشت ولی از آن موقع ،بانکها به آن اشتهایی ندارند و قانونگذاری نیز در
این زمینه تسهیلگر نیست.چرا این موضوع ،مهم است؟ برای اینکه این مراقبت
برای مشتری ،اتفاق بیفتد ،در زمان وی صرفهجویی شود ،نرخ پایینتری دریافت
کند و هزینههایش کاهش یابد ،راهکارهایی وجود دارد.عمده استارتاپها وقتی
شکل میگیرند ،سعی میکنند منافع خودشان ،تامینکنندگانشان و بیشتر از
همه با نگاه به مشتری ،منافع مشتریان را تامین کنند.با این همه ،به دلیل همین
مشکالتی که عرض کردم ،مراقبت از مشــتری ،به درستی اتفاق نمیافتد و ما به
سمت بازاری میرویم که آن بازار ،بیشتر مشتمل بر کسانی میشود که نمیتوانند
از نظام بانکی اعتبار بگیرند و مجبور میشوند در این مکانیزم تالش کنند تا اعتبار
سریعتری دریافت کنند.البته چندان هم ربطی به اینکه از نظر اعتباری ،رتبه باال یا
پایینی دارند یا از نظر وثایق ،کیفیت باال پایینی دارند ،یا به هر ترتیبی میتوانند آن را
دریافت کنند ،ندارد بلکه بیشتر به این موضوع ،مربوط میشود که گرفتن اعتبار در
حوزه خرد از بانکها سخت است زیرا آنها به خاطر مکانیزمی که در بانکداری ایران
شکل گرفته ،با مشکل مواجهند.در دهه  1380چند بانک تالش کردند بانکداری
خرد داشته باشند و راهکارهای خوبی هم داشتند.عمده بانکهای خصوصی به این
ترتیب شروع کرده بودند اما کمکم حذف کردند و بانکها به حوزه شرکتی متمرکز
شدند.االن حتی بانکهای کوچک ما که از نظر ترازنامه یکدهم بانکهای بزرگ
نیزنیستند،چهارالینبانکداریراداراهستندوبیشتررویبانکداریشرکتیتمرکز
میکنند زیرا نظارت روی حوزههای بانکی قوی نیست و تمایل برایapparition
که انجام دادن آن برای بانکها راحتتر است و هزینه پایینتری دارد ،بیشتر است
وگرنه اگر آنجا نظارت قوی داشته باشد و آن کشور ،تورمی نباشد که بانکها ،هر
دوره با افزایش نرخ ارز ،با داراییهایشان نجات پیدا کند و در تجدید ارزیابیها ،از
ضرر خارجشوند،وضعیت،متفاوتخواهدبود.ماجرایانتشارصورتوضعیتبانک
ملی نیز به روشنی ،ماجرا را نشان میدهد و امیدوارم سایر بانک-ها را نیز منتشر
کنند تا تکلیف روشن شود.تازه اینها شامل آن بخشهایی که بانکها استمهال یا
کارهایدیگرانجاممیدهند،نیست.ازاینجهتمراقبتازمشتریکهجزءاساسی
تشکیلاستارتاپهاست،شکلنمیگیرد.بانکمرکزی،در 15شهریورلیستیداده
کهشرکتهاییکهقراراستاعتبارسنجیکنندومجوزاعتبارسنجیداشتهباشند،
یدانم شما مدارک را دیدهاید یا خیر.این کار ،به
یکسری مدارک را تکمیل کنند.نم 
سنتیترین شکل ممکن با 15روز وقت ،صورت میگیرد و معلوم نیست چرا 15روز
وقت ،تعیین کردهاند؟ چرا دو ماه نیست؟ اصال آیا میتوان آن مدارک را در  15روز
تکمیل کرد؟ و اینکه چه چیزی پشت این ماجراست ،معلوم نیست.در حوزه تامین
مالی ،به درجه اولی ،همانطور که آقای آشتیانی اشاره کردند ،مساله داریم.مثال اگر
یک شرکت لندتک بخواهد از بانک وام بگیرد که آن را به دیگران وام بدهد ،چنانچه
بخواهد  apparitionاعتباری بانک را اداره کند ،فکر میکنم اجازه نداشته باشد.
ما تجربهای را در مورد مساعده در بانک تجارت داشتیم که دچار مشکل شدیم.بدتر
از آن در حوزه است که دشواریهایی دارد و بانکها از پس آن برنمیآید در حالی که
نیاز بازار است مخصوصا برای وامهای خرد که اصال نیاز به وثیقه نیست.اگر درباره

حمید بنائیان

وثایقهمصحبتکنیم،ماجرایحساسیتبهخلقپول،رشدنقدینگیوامثالآن،
همگی بالکرشناخته میشوند و درباره هیچکدام اینها هنوز رویکرد روشنی توسط
قانونگذارمشخصنشدهاست.اینصنعتکهاگرنامآنرالندتکبگذاریم،باارکانی
که درباره آن صحبت میکنیم ،باید بتواند مشروعیت خود را به دست آورد.این موارد
همچنانچالشاصلیاست.
   البته حرفهای شما درست است اما به نظر میرسد بخشی از آن
به بدسلیقگی بانکها برمیگردد.بنده میخواستم  100میلیون تومان
با سود  18درصد از یک بانک وام بگیرم ،کارمند دولتی به عنوان ضامن
کبرایاینکه
نداشتم.نهایتامجبورشدمخانهرادررهنبانکبگذارم.بان 
ارزش ملک را تعیین کند ،با یک شرکت بیرونی قراردادی بسته و 800
هزار تومان بنده را شارژ کرد؛ یعنی هزینه را باید مشتری بدهد.کسی
که قرار بود ارزش ملک را ارزیابی کند ،به داخل واحد مسکونی ما آمد و
شروعبهسوالکردنکردکهمثالکفواحدچیست.ماچونبچهکوچک
داریم ،کف را موکت کردهایم.گفتم سنگ است.گفت میشود موکت
را باال بدهید تا ببینم! بنده شاکی شدم و عذر طرف را خواستم.گفتم
آمدهاید منطقه را ارزیابی میکنید.حاال میگویید موکت را باال بزنم که
ببینیدسنگاستیانه؟!ببینیدبانکهاتاچهاندازهبدسلیقگیمیکنند.
رفتارهاییمیبینیمکهدرستنیست.نامآنوام 18درصداستاماجلوتر
که میرویم ،میبینیم این 18درصد وام خرد برای مشتری ،حدود 23تا
 24درصد تمام میشود.بگذریم....جناب بنائیان! بسیاری از نقاط دنیا،
رگوالتورها دنبال ارائه مجوز نیستند.معموال چارچوبگذاری ،مقررات
و خطوط قرمز را مشخص میکنند و مسوولیت را به سمت کسبوکار
میاندازند.االنهملندتکهاباچنینفضایخاکستریمواجههستندو
هیچاتفاقیازسمترگوالتوربانکینیفتادهاست.نمیدانمدربانکآینده
یکنید.فقط میدانم با لندو مستقیما کار میکنید.
با چند لندتک کار م 
لطفا در این زمینه توضیح دهید.ضمنا بفرمایید با توجه به این وضعیت
که تکالیفش معلوم نیست ،چگونه ریسک این وضعیت را قبول کردید؟
چالشهایاینحوزهچیست؟
بنائیان:بندهباتوجهبهترکیبشنوندگانوفعاالنحوزهاقتصادیکشورکهدراین
میزگرد حضور دارند (چون نظام پولی بخشی از اقتصاد کشور است و جزء منفک و
مجزا نیست) ابتدا چند نکته را اشاره میکنم.فراموش نکنیم علت اینکه که ما مدام
درباره تسهیالت صحبت میکنیم به این خاطر است که در فضای پولی و اقتصادی
کشور به صورت جدی به اعتبار خصوصا اعتبار خرد ،به طور جدی نپرداختهایم.
این موضوع ،نقطه کلیدی است که متولیان شبکه بانکی باید به آن بپردازند.نکته
ت از تغییر در بانکداری شرکتی شد ،با رفتارهای اعتباری که
دوم اینکه چون صحب 
ایجاد میشود مانند تجربه شما درباره گرفتن وام ،اعتبارسنجی و تجربه کاربری
آقای آشتیانی درباره تامین مالی ،در شرایط اقتصادی ما ،خالء این امر به دو موضوع
برمیگردد :نکته اول نپرداختن به موضوع اعتبار در زنجیره تامین اقتصاد کشور
است؛ یعنی اعتبار حرکت کند نه پول.هرچند اعتبار ،در نهایت ،زنجیره خودش
را از پول در جریان اقتصاد ،ساپورت و معنادار میکند.نکته دوم بهداشت اعتباری
و سهولت دسترسی اعتبار در زنجیرههاست که در این زمینه ،بهداشت اعتباری
زمانی معنا پیدا میکند که اصل تطابق زمانی منابع و مصارف مدنظر قرار گیرد؛
یعنی شرایطی که پول کوتاهمدت میگیرد ،نمیتواند تسهیالت بلندمدت بدهد.
این بحث در اقتصاد باید حاکم باشد.بنابراین وقتی به دنبال رگوالتور و نهادهایی
میرویم که متولی نظم و انضباط اقتصادی هستند ،باید توجه کنیم دغدغهها در
آنجا فراتر از مسائلی است که در الیه تکنیکال فینتکی یا operationalبانکی
به آن میپردازیم.البته اینها از همدیگر جدا نیستند چون آن سیاستها در اینجا
هم اثر میگذارند.اگر بخواهم درخصوص لندتکها عرض کنم بدیهی است هم
از منظر فناوری به واســطه تغییر ذائقه کاربر و تغییر رویکرد سرویسگیرنده و
مشتری ،الجرم طی این مسیر باید صورت گیرد؛ یعنی شبکه اقتصادی کشور
که شبکه بانکی آن هم جزء آن اســت ،باید به نیاز کاربر یا مشتری که همهچیز
در گوشی موبایل وی بر بستر فضای مجازی خالصه شده ،به منظور دسترسی
راحت ،ارزانقیمت و متناسب با ذائقه وی پاســخ داده شود.در بخش خدمات
اعتباری و خدمات تســهیالتی ،بانکها نباید از این موضوع غفلت کنند.نکته

بانكداريالكترونيكي

 شنبه  24مهر 16 October. 2021 1400

WWW.ICTNEWS.IR

دیگر مواردی است که شما با آن مواجه شدید.وقتی مردم در شبکه تسهیالتی را
دریافت میکنند ،الزاما به این معنا نیست که آن پول ،به دست تولیدکننده واقعی
و فعاالن واقعی اقتصاد میرسد بلکه ممکن است به دست  10حلقه داللی برسد
تا نهایتا در زنجیره اقتصادی به تولیدکنندهای برسد که سرمایه اولیه و مولد را در
اقتصاد کشور به حرکت درمیآورد.بنابراین اگر اعتقاد داریم منابع ،محدود است و
باید در زنجیره ،به طور موثر هدایت شود و این هدایت نقدینگی به درستی اتفاق
بیفتد ،یکی از ابزارهای اقتصاد ما ،استفاده از ظرفیت لندتکهاست.نکته دیگر که
دوستان بر روی آن تاکید داشتند ،استفاده از ظرفیتهای قانونی است.اگر در بانک
آینده ،قرار است تجربه کاربری و رسیدن به بازار مصرفمان را تسریع کنیم ،باید
از ظرفیتهای تکنولوژی استفاده کنیم و اگر میخواهیم مطمئن شویم نقشمان
را به عنوان یکی از ارکان اقتصادی در هدایت منابع ،به درستی استفاده کردهایم،
باز هم باید در این زنجیره گردش نقدینگی ،حضور معنادار ،موثر و اصولی داشته
باشیم.برایپاسخدادنبهاینموارد،بایدخودمانازظرفیتهایقانونیبهرهبرداری
کنیم.آیا قانون ما را از اینکه با لندتکها کار کنیم ،منع کرده است؟ آیا قانون ما را
برای فراهم کردن بستر نرمافزاری جدید برای مخاطبان منع کرده است؟ آیا قانون
ممانعت کرده که بخواهیم مبتنی بر اعتبارسنجی و وثایق سادهتر ،این تسهیالت
را در اختیار مصرفکنندگانمان بگذاریم ،آن هم در کانالی که میتوانیم گردش
نقدینگی آن را به سمت زنجیرههای تامینواقعی در کشور هدایت کنیم؟ در اینجا،
پاسخ من ،منفی است.اینکه بخواهیم در اقتصاد کشور ،همهچیز را به رگوالتور
منوط کنیم و اینکه رگوالتور خطکش بگذارد یا قاعدهای تعریف کند ،عمال به این
معناست که خودمان ،تکنولوژی و فرصتهای توسعهای را محدود میکنیم.کاری
که ما در بانک آینده ،شروع کردیم مبتنی بر ظرفیتهایی است که همین االن
در اختیار ماست.اگر میخواستیم به لندو تسهیالت بدهیم که تسهیالت ،پولی
داشته باشد تا در زنجیره خودش این کار را انجام دهد ،بالفاصله با دو سوال اصولی
در تمام زنجیرههای بانکی مواجه بودیم :اهلیت و ظرفیت.اگر بگوییم طرف اهلیت
دارد ،آیا ظرفیت اعتباری هم دارد؟ آیا ظرفیت اقتصادی دارد؟ آیا ساختار اقتصادی،
توانگری مالی و ســرمایه ثبتی وی ،اجازه میدهد؟ وقتی به حوزه فینتکها و
استارتاپها وارد میشویم ،قطعا پاسخ ،منفی است؛ مثال شرکتی مانند قسطا،
اگر بخواهد از شبکه بانکی اعتبار بگیرد ،چقدر ظرفیت اعتباری دارد؟ همانطور
که آقای داوودیان اشاره کردند ما موضوعات را از بقیه دنیا الگوبرداری میکنیم،
پس بخش عمدهای از قوانین و مقررات ما نیز الگوبرداری است.خارج از ایران هم
وقتی قرار است اعتبار دریافت کنید ،به مولفههای اعتبارسنجی ،ظرفیتسنجی و
اهلیتسنجی توجه میکنند.آنجا چگونه با این معضالت ،مبارزه کرده و راه آن را
پیدا کردهاند؟ برای این موضوع ،راهکارهایی را با توجه به ظرفیت موجود استفاده
کردهایم.البته معتقدم همانطور که لیزینگ ،بانک ،صرافی و ارکان دیگری داریم
که از نهادهای مختلف ،مجوز کسبوکاری دریافت میکنند ،چه بهتر است که به
لندتکها نیز الیسنس تعریفشده بدهیم.همانطور که برای پرداختیاریها
ضابطه تعریف شده و بدون اینکه به نحوه کســبوکاری یک پرداختیار و یک
شرکت ،PSPورود کنیم ،فضای کسبوکار برای این حوزه فراهم شده یا در حوزه
پرداختبانوراهبرانکیفپول.هرچنداینموارد،بهاینمعنانیستکهصددرصد
همهچیز بالغ است و ایرادی ندارد ،قطعا ایراد دارد اما به هرحال تابلویی که آنجا
نصب میشود ،هویت مجوزداری دارد.حاال اینکه چقدر از آن مجوز ،میتوان بهتر
و کاملتر قابل استفاده است ،موضوع دیگری است.اگر بخواهم به سوال شما به طور
مشخص پاسخ دهم ،باید عرض کنم ما ریسکهای این موضوع را پذیرفتهایم البته
نه به معنای گذر از مقررات ،بلکه ما در بانک آینده به الگویی رسیدهایم که بر اساس
آن با شبکه لندتکها در کشور مذاکره میکنیم.در این فضا ،ظرفیت خوب ،افراد
جوان،متخصص،صاحبایدهوفناوریوشرکتهاییکهباهمهمحدودیتهامانند
حجم منابع مالی ،در حال فعالیت هستند و به رشد و بلوغ نسبی رسیدهاند ،وجود
دارد.ما از ظرفیتهای قانونی فعلی ،چارچوبی را ایجاد کردیم که با آن چارچوب،
حمایت و توسعه شبکه لندتکها را ادامه میدهیم.یکی از نکاتی که مجموعههای
ک باید به آن توجه کنند و ما هم در شبکه بانکی باید به آن کمک کنیم،
حوزه فینت 
شفافسازی ضوابط و مقررات و ظرفیتهای مقرراتی است.از نظر بنده ،در شبکه
بانکی ،قانون پولی کشور و قانون بانکداری اسالمی ،همین االن ظرفیتهایی که
بتوانیممدلسازیکنیمتاازظرفیتهایلندتکهاییمانندلندو،قسطا،دیجیپی
یا...استفاده کنیم و فضا را فراهم نماییم ،وجود دارد.ریسک ،ذات کسبوکار است
و کسی نمیتواند بگوید بدون ریسک ،کار انجام شود.باالخره اگر بازدهی هست،
این بازدهی متناسب با ریسک است.بنابراین ریسک ،حتما وجود دارد اما اینکه
هنر ما این باشد که این ریسک را به دیفالت ریسک تعریفشده در بهای تمامشده
پولی یک زنجیره بانکی که به عنوان تامینکننده و تخصیصدهنده منابع ،تامین
اعتبار میکند و آن را به ارکان و بازوهای دیگر مانند فینتکها تعمیم دهد ،تبدیل
کنیم ،این فضا فراهم است.چند روز پیش در جمع برخی از دوستان ،اشاره کردم
چرا لندتکها؟ چون گرفتن مجوز یک بانک در همهجای دنیا ،سخت است.تبدیل
به بانک شدن و توان ارائه خدمات پولی و اعتباری تعریفشده ،هزینههای بسیار
گزاف و سرمایهگذاریهای بسیار سنگینی میطلبد ،اما میتوان این کار را با ایجاد
یک لندتک ،با بهای تمامشده ،با سرعت بهتر ،تجربه کاربری بهتر و سرمایهگذاری
کمتر تامین کرد.به همین خاطر طی گفتوگوهایی که با دوستان فعال در سطح
بینالملل کار میکنند یا افرادی که در داخل کشور رویbest practiceها کار
میکنند ،به این نتیجه رسیدیم تقریبا همه لندتکها و فینتکها ،روابط خود را با
نهادهای پایهای باالدست که به رگوالتور اصلی متصل هستند ،تعریف میکنند.
این امر الزاما به این معنا نیست که حتما رگوالتور باالدستی مانند رگوالتور بانکی،
شبکه پرداخت ،صنعت ،کشاورزی یا نظایر آن ،در اجزای کوچک آن زنجیره یا
صنعت ورود کند.
   اشاره نکردید غیر از لندو ،با لندتکهای دیگری قرارداد همکاری
داریدیاخیر؟
بنائیان :قرارداد مشخص عملیاتی نداریم اما مذاکراتی را با مجموعههای مختلف
از جمله قسطا داشتیم.بقیه را اسم نمیبرم اما قسطا را چون آقای آشتیانی در این
میزگرد حضور دارند ،نام بردم.ما به سرعت به دنبال این موضوع هستیم مدلی را که

در لندو ،الگو و عملیاتی کردیم ،حداقل از بعد مقرراتی (نه اینکه لزوما الگوی ما با لندو
از نظر تجربه کاربری صددرصد عالی باشد) ،در قالب قانونمدار ،ساختارمند و جاری
پیش ببریم.لندو در سه ماهه دوم امســال ،معادل کل عملکرد سال گذشته خود
فعالیت داشته است بدون اینکه ظرفیتسنجی اعتباری یا صورتهای مالی خود آن
شرکت ،درگیرودار مکانیزم اعتباری بانک باشد.
   البته افزایش حجم کار لندتکها با توجه به وضعیت موجود ،چندان
جای خوشحالی ندارد.هرجایی که وام خرد افزایش پیدا میکند ،چون
دهکهای پایین جامعه از آن استفاده میکنند ،بیانگر توسعه فقر در
کشور است.در ادامه بحث،وارد جزییات مدل کار لندتکها میشویم.
اگراالنکسیبخواهدیکوام 20میلیونتومانی 10ماههازقسطادریافت
کند ،با توجه به مدلهای وامدهی در این لندتک ،وامگیرنده باید حدود
 56درصد سود پرداخت کند.اگر این موضوع تبدیل به شش ماهه شود،
باید حدود  46درصد سود پرداخت کند.در مقدمه برنامه هم اشاره شد،
در وضعیت موجود ،وامی که توسط لندتکها با این حجم سود پرداخت
میشود ،قاعدتا انتخاب بین بد و بدتر است.اگر بانکها را بدتر حساب
کنیم که مردم نمیتوانند وام بگیرند و لندتکها را بد حساب کنیم که
وام با نرخ سود باال میدهند ،چنانچه فردا کسی وام را با نرخ سود کمتر
پرداخت کند ،مردم به آن ســمت میروند.اگر امروز مردم بابت وام از
لندتکها راضی هستند ،فقط به خاطر شرایط بد اقتصادی است.اگر در
حالتعادیبهاینعددخردنیازنداشتند،صددرصدباایننرخسود،آنرا
دریافتنمیکردند.جنابآشتیانی!نظرتانرادراینزمینهودربارهاینکه
اگر کسی بخواهد فردا صبح از قسطا  وام دریافت کند ،باید چه فرایندی
طیکند،بفرمایید.
آشتیانی :ابتدا درباره نرخ سود اعتباری که مشتری در لندتکها در مقایسه با نرخ
ســود دریافتی از بانکها ،دریافت میکند ،صحبت میکنم.نرخ سود ما در قسطا
ثابت است.ششماه و 12ماه تفاوتی نمیکند.فکر میکنم اشتباه محاسباتی انجام
شده که شما تصور کردید یک ساله یا  10ماهه 56 ،درصد سود داریم یا ششماهه،
 40و خردهای درصد.اگر از این درصدها خارج شویم ،واقعیت این است که درصد
سود لندتکها از بانکها بیشتر است اما وقتی لندتکها از سوی بانک مرکزی ملزم
میشوند که نباید سپردهپذیری و جمعآوری مالی از مشتریان داشته باشند و برای
تامین مالی باید به سراغ شبکه بانکی ،لیزینگها و بعضا صندوقها بروند ،این فرایند
باعث میشود نرخ تمامشده پول برای لندتکها باال باشد و بعضا باید سهم نکول و
هزینههای جاری و مارکتینگ را بردارند.بنابراین مجبور میشوند نرخ تمامشدهای
که اعتبار را به مشتری برسانند ،باال ببرند.موضوع اصلی اینجاست.اگر تامین مالی
در لندتکها را با هزینه تمامشده پایین داشته باشیم ،حتما نرخ تمامشده وام خرد
کاهش مییابد.درباره اینکه قسطا چگونه وامدهی انجام میدهد باید عرض کنم ما
تسهیالت نمیدهیم و این کار ،منحصرا از شبکه بانکی و بانک مرکزی اتفاق میافتد
ولیاشتراکلفظیداردمانندفروشاقساطییااعطایاعتباربرایخریدهایاقساطی
با تسهیالت.وقتی فردی برای تسهیالت به بانک مراجعه میکند ،باید چند جزء را
توامان داشته باشد تا تسهیالت دریافت کند.اول اینکه باید مشتری آن بانک باشد یا
اصطالحا در برخی بانکها برای وی اعتبار وام لحاظ میشود؛ یعنی باید یک حساب
باگردشمناسبداشتهباشدتابانکبهصورتاولیهحاضرباشدبهاوتسهیالتبدهد
و اگر مشتری بانک نباشد یا گردش حساب نداشته باشد ،سختگیری میشود.نکته
بعدی ،ضامن است.لندتکها ،هر دو این موضوعات را حذف کر دهاند؛ یعنی هرکس
به قسطا مراجعه کند ،به صورت اولیه اعتبار در اختیار وی قرار میگیرد و نیاز به ارائه
ضامن نیست.موضوع بعدی که مردم را به سمت لندتکها میکشاند ،سرعت است.
از لحظهای که مشتری وارد قسطا میشود تا لحظهایکه اعتبار دریافت میکند،پنج
روز طول میکشد.تجربه میگوید این عدد برای بانکها ،بیش از یک ماه است.برخی
لندتکها،بخشیازفرایندراغیرآنالینانجاممیدهندامادرقسطاتمامفرایند،آنالین
است به این معنا که نیاز به مراجعه به جایی ،برای دریافت مدرک یا تامین موضوع
خاصی وجود ندارد.
   اعتبارســنجی را چطور انجام میدهید؟ دیتــا را از کجا دریافت
میکنید؟
آشتیانی :برخی دوستان در کامنتها ،به آنســکیور لوون اشاره کرده بودند.ما
دوستداریمدرقسطهابهاینسمتحرکتکنیموپایهاعتبارسنجیرانیزبرهمین
موضوعطراحیکردیم.دردنیا،هفت دستهدادهبرایاعتبارسنجیوجودداردووقتی
فردی این هفته دسته اطالعات و داده را به طور کامل داشته باشد ،بدون وثایق وام
میدهند.در لندتکها ،موردی نداریم که بدون وثیقه وام بدهد.حداقل وثیقه ،سفته
است.در قسطا ،در حداقلیترین حالت ،از مشتری سفته میگیریم اما اگر بتوانیم
دادهها را کامل کنیم ،به سمتی میرویم که بدون وثیقه وام بدهیم.از آن هفت دسته
داده ،چند دسته در ایران وجود ندارد.دسته اول دادهها ،سابقه رفتار مالی مشتری در
شبکه بانکی است که نمونه آن تسهیالت و چک بانکی است.این موضوع را در ایران
ت ایرانیان ،اقدامات خوبی انجام داده اما ضعفهای جدی
داریم.البته با اینکه شرک 
وجود دارد.اگر چک بانکی داشته باشید و رفع اثر کنید ،از سوابق پاک میشود که
ایراد بزرگی است؛ یعنی دو نفر که وضعیت آنها از نظر استعالم چک برگشتی ،سفید
است و یک نفر بیش از  100فقره چک برگشتی را رفع اثر کرده ،با کسی که هیچ
چک برگشتی نداشته ،هر دو یک امتیاز را دریافت میکنند! یا اگر کسی تسهیالت
مشکوکالوصول داشته باشد و تسویه کند ،این موضوع از سوابق وی ،پاک میشود.
دسته دوم دادهها ،کار بر روی ریزتراکنشهاست تا از این طریق بتوانیم رفتار مالی
مشتری را استخراج کنیم.ما در قالب صورتحساب ،آن را از مشتری دریافت میکنیم
و با تکنیکهای هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ ،کار پردازش روی صورتحساب
را انجام میدهیم و رفتار مالی افراد را از روی پرینت حساب آنها استخراج میکنیم.
   بندهشخصاازهمانبانکی کهباهمهکشمکشهاوام گرفتم 15،سال
یا بیشتر حساب داشتم اما از روزی که فهمیدم بانک به این شکل ،رفتار
میکند ،به محض اینکه پول به حسابم واریز میشود ،در کسری از ثانیه از
حساببرداشتمیکنموبهخارجازبانکمثالبازارسرمایهیاجایدیگری
منتقل میکنم.این دیتا چطور آنالیز میشود؟ فقط بر اساس ورودی و

خروجی است یا مالکهای دیگری وجود دارد؟
آشتیانی :بحث تکنیکهای هوش مصنوعی ،ناظر به رفتارشناسی مشتری است.
فرض کنید مشتریای را درنظر بگیریم که در ششماهه اخیر ،بیش از 10بار در یک
لحظه و با یک خرید 80،درصد موجودی را خرید میکند و به طور مثال این اتفاق در
نیمه اول ماه رخ داده است؛ یعنی مدام در موقعیتهایی قرار گرفته که با یک بار کارت
کشیدن ،خریدی انجام داده که بیش از  80درصد موجودیاش را خرج کرده است.
این فرد ،پرخطر است.در مقابل فردی در حسابش ،موجودی را مدیریت میکند و
کمتر از یک میزان خاص نمیشــود.اینها در حوزه ریزتراکنشها ،رفتارشناسی
مشتری است.شاید سوال شما ناظر به این موضوع باشد که آیا صورتحساب از یک
بانک ،به صورت کامل ،ما را به رفتارشناسی مشتری میرساند یا خیر.پاسخ ،منفی
است.اطالعات ما باید از مشتری ،کامل باشد اما چون اعتبار مشتری ،در صورت ارائه
صورتحسابهای مختلف افزایش پیدا میکند ،معموال مشتری این انگیزه را دارد که
تمام حسابهای بانکی اصلیاش را ارائه کند و مثال اگر خروج پولی که شما اشاره
کردید از یک بانک به بانک اصلی واریز میشود ،قضیه فرق میکند.
   ممکن است بانک دیگر نباشد؛ بازار سرمایه باشد یا تبدیل به دالر،
طال و...شود.
آشتیانی :امکان رصد طال و دالر چندان وجود ندارد اما بازار سرمایه را هم به عنوان
مدرک اعتبارسنجی درنظر میگیریم که چه مقدار دارایی در بازار سهام دارند.البته
این امر بیشتر به افرادی برمیگردد که با بازار سرمایه زیاد کار میکنند؛ یعنی حجم
قابل قبولی از اموالشان در بازار سرمایه است.
   پس صحتسنجی شما بر اســاس دیتای حساب بانکی و سامانه
اعتبارسنجیاست.دیتایدیگریهممیگیرید؟
آشتیانی :از آن هفت دســته دادهای که در دنیا اســتفاده میشود ،یک مورد به
دادههای رفتارهای اجتماعی افراد برمیگردد.مثال فرد چه مقدار جرایم راهنمایی
رانندگی داشته ،با چه فاصله زمانی پرداخت کرده ،یا قبوض آب و برق را به موقع
پرداخت میکند یا بعد از اخطار.اینها دادههایی است که اگر به طور کامل داشته
باشیم ،شناخت ما از مشتری کامل میشود و میتوانیم وام بدون وثیقه بدهیم.علت
اینکه وثایق را از مشتری دریافت میکنیم ،در حالی که ضامن را حذف کردهایم این
است که شناخت ما کامل نیست.حتما دیدهاید که فروشگاههایی در محلههای
مختلفوجودداردکهبهصورتاقساطی،محصولرابدونهیچوثیقهایمیفروشند.
علتش این است که در محلهها این شناخت وجود دارد و همدیگر را میشناسند.ما
اگر بتوانیم دادهها را از مشتری کامل کنیم و افزایش دهیم ،شناخت خوبی از مشتری
پیدا میکنیم.این شناخت ،مهمتر از وثایق است و میتوانیم وثیقه را حذف کنیم.
   اشاره کردیدبرخی از ایندیتا،پرداختقبوضخدماتی است.تمامی
ایندیتا،االندرشتابوشاپرک،بهصورتجمعآوریشدهوجوددارد.اگر
قرار بر استفاده از آن در نظام بانکی برای صحتسنجی و اعتبارسنجی بر
اساسفرمولیکهگفتید،باشد،نیازنیستبهادارهبرق،گاز،تلفنو..بروید
که یک   APIبه شما بدهد تا ببینید هرکس چقدر و چه زمانی پرداخت
کرده است.خود نظام بانکی از دیتای بزرگ خود استفاده میکند اما این
دیتا از سمت شتاب و شاپرک در اختیار شما قرار نمیگیرد.درست است؟
البتهفکرکنمبهبانکهاهمدادهنمیشود.اینامرجایتاسفداردکهچرا
همگی از این اقیانوس بزرگ دیتا که میتواند کاربردهای تجاری جذاب
داشتهباشد،محرومشدهاند.
آشتیانی :دقیقا! این اطالعات ،بسیار باارزش است و واقعا به شناخت رفتار مشتری
کمک میکند اما همانطور که اشــاره کردید ،االن این دیتا وجود ندارد.نه تنها
شاپرک ،این اطالعات را در اختیار قرار نمیدهد بلکه بخشی از این داده را هم ندارد.
شاپرک میتواند اظهار کند یک فرد در چه زمانی مبلغ قبض را پرداخت کرده است
اما اطالعاتی مانند اینکه چندبار اخطار برای وی ارسال شده ،باید از اداره آب ،برق ،گاز
و...گرفت.به هرحال اینها ماجرای اعتبارسنجی ما در قسطا است و در نهایت اعتبار
را به مشتری میدهیم تا از شبکه فروشگاهی خرید کند که فروشگاههای فیزیکی و
اینترنتی در سراسر کشور را شامل میشود.
   نهایتا اگر نخواهد ازفروشگاهها خرید کند ،شما یک کارتیمیدهید
که مانند همان فاکتور صوری است و در برخی جاها هم تبدیل به پول نقد
میشود.
آشتیانی :بله این امکان وجود دارد.
   آقای امامجمعه گفتهاند با توجه به نرخ تورم ،بسیاری از مردم به
ســمت گرفتن وام میروند و برخی جاها هم سود میکنند.بنده هم با
این حرف آقای امامجمعه موافقم اما نه در وام خرد.اگر دو سه سال پیش
ماشین خارجی مدل باال در حد 700تا 800میلیون تومان از یک لیزینگ
با سود خرید میکردید ،آن خودرو االن دو و نیم تا سه میلیارد قیمت دارد
ولی در در وام خرد  20میلیون تومانی ،این اعداد ،برای کاالهای مصرفی،
صرف میشود و بعید است برای موضوعات سرمایهگذاری استفاده شود.
شنیدهام افرادی که وام خرد میگیرند ،برای خرید اقالم اولیه زندگی و
دادن قسطها و بدهیهای دیگر است.بگذریم...جناب بنائیان! با بررسی
لندو متوجه شدم لندو نیز مانند قسطا بر این موضوع متمرکز است که
این پول در شبکه فروشگاهی خودش هزینه شود.آنجا هم که مبلغ را
از بانک آینده میگیرد و به مشتری میرساند ،عددی نزدیک  46تا 48
درصد ،برای مشتری ،تمام میشود.فرض کنید از لندو وام  20میلیونی
میگیرم و بعد مجبورم در شبکهای که لندو تعیین کرده ،خرج کنم.البته
شنیدم جاهای دیگر که فروش اقساطی کاال انجام میدهند نیز این کار را
میکنند.بنده چک کردم یک تلویزیون  55اینچ جیپالس که در فصل
فروش و تخفیف است ،در صورتی که پول نقد موجود باشد ،میتوان از
بازار  13.5میلیون تومان خریداری کرد اما همان جنس کاال در تیمچه
لندو 14.5،میلیونتومانفروختهمیشودواینجاهمیکمیلیوناضافهتر
از مشتری میگیرد در صورتی که وقتی مشتری وام را از بانک آینده ،به
عنوان تامینکننده مالی گرفته ،سود وام را میدهد و این طرف هم یک
سود اضافهتر به خاطر اجبار میدهد ،چون مجبور است آنجا خرج کند.
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لطفا بفرمایید فرایند کار در لندو و بانک آینده چیست؟ چرا بانک آینده،
به جای اینکه وام را به لندتک بدهد و لندتک عددی را به خاطر سرویس
بگیرد (که البته باید هم سود ببرد) خودش مستقیما به این حوزه وارد
نمیشود؟اینوضعیت،سوءاستفادهازفقرمردماست.نظرشماچیست؟
البته آقای مقدسیان هم در این زمینه ،نظراتی دارند که بعد از پاسخ آقای
بنائیان،نظراتشانرامیشنویم.
بنائیان :دو سه نکته را در فرمایشات شما اصالح میکنم.روش برخورد بانکهای ما
با مشتری ،روش کالسیک و تعریفشده است.همانطور که شما با آن مواجه بودید؛
یعنی باید در شعبه 10تا فرم پر کنید ،پنج تا مدرک بیاورید ،استعالم شود ،چند روز
دیگر ،قرارداد امضا کنید و بر اساس مدارکی که میتواند صحتسنجی بشود یا خیر،
تسهیالتی به مشتری پرداخت شود.مشتری ممکن اســت از آن پول در هر جای
اقتصاد استفاده کند که این امر ،یکی از ایرادات اساسی در زنجیره گردش نقدینگی
است.اتفاقاتی که برای عموم اقتصاد کشور در سالهای اخیر در بخش ساماندهی
نقدینگی ،بازارها و حساب و کتاب بنگاههای اقتصادی و اشخاص است ،برآیند آن
برای اقتصاد کشور و آحاد مردم ،مثبت است.اینکه معلوم شود چه منابعی ،کجا سود
میکند ،مالیات بدهد و...همه اینها باعث میشود این زنجیره شفاف باشد.اکنون در
این فضای کالسیک ،فرصتی فراهم شده است.فردی در بازار ،غیرحضوری خرید
میکند و میتواند کاالی Aیا Bرا خریداری کند که گرانتر است.این سفر کاربری
است که آنجا اتفاق میافتد.حاال اگر مشتری پول نقد داشته باشد که خرید میکند
و اگر بودجهاش به تلویزیون  40اینچ میرسید ،االن میتواند  55اینچ بخرد؛ یعنی
سطحمطلوبیتخودراباالمیبرداماکسرینقدینگیدارد.مادربانکآینده،همزمان
با طرح لندو ،طرح اعتبارات خرد دیگری به نام طرح طراوت و طرح مردمیار ،کارت
اعتباری و محصوالت مختلف را نیز داریم که لندو یکی از کانالهاست.همچنین با
ی شناختهشده و بزرگ که انصافا در این حوزه ،خیلی خوب
یکی دو مورد از لندتکها 
کار کردهاند ،کار میکنیم و آنجا هم این تجربه را به مشتری میدهیم.ما به لندو وام
نمیدهیم بلکه به کاربر نهایی میدهیم و شرکت لندو به عنوان عامل بانک ،این وام را
پشتیبانی میکند و مشتری بابت آن مصرف مشخص ،وام را میگیرد.این امر ،دقیقا
بحثهدایتموثرنقدینگیاست.دراینزمینه،هیچوقتستلمنترابهحسابلندو
انجام نمیدهیم.اطالعات در لیست پذیرندگان درج شده است.ما به آن پذیرندهای
که کاال را تحویل داده ،با QCکه انجام میدهیم ،زمانی که کاال تحویل مشتری شد،
پول را به حساب پذیرنده ،تسویه میکنیم.زمانی که سال  91و  92بنده در بانک
ملت بودم ،این مباحث در نظام بانکی مطرح بود و بسیار عمق دارد و اینطور نیست
که این خروجیها ،ناگهانی بیرون آمده و هیچ عقبه فکری و ایدهای نداشته است.ما
بحث زنجیرههای تامین و هدایت موثر نقدینگی ،در زنجیرهها را از سال 89در بخش
کشاورزی در بانک کشاورزی داشتیم و سپس در بانکهای ملت ،پارسیان و...وجود
داشته اســت.االن در بانک آینده هم ما این تجربه را ایجاد میکنیم.پس اینطور
نیستکهشمادرخواستوامکنیدوبهشماگفتهشودحتماوامرااینجاخرجنمایید.
در لندتکهایی که با ما کار میکنند ،عمدتا مخاطبان یکسریmarket place
هستندکهسعیمیکنیمتجربهرادرآنجاتامینکنیم؛یعنیاگرلندتکهابخواهند
آینده کسبوکاری خود را جستجو کنند ،جایی است که در عرض پنج دقیقه ،به
مشتری با توجه به جذابیت این موضوع ،اعتبار بدهند و وی کاالی خود را خریداری
کند.البته کاری ندارم به اینکه فعال در بکآفیس بنا بــه الزامات ،امضای قرارداد،
تضمین ،استعالم و مانند آن ،چه اتفاقی میافتد.با این حال ،خیال مشتری راحت
است که این کاال را در اختیار دارد و چند روز دیگر به دستش میرسد و مطلوبیتش
را نیز افزایش داده است.بنابراین قصد دارم تبیین شما را از موضوع ،معکوس کنم.ما
بر اساس هدایت موثر اعتبارات خرد ،به سطح کیفی زندگی ،تجربه کاربری و افزایش
رفاهعمومیکمکمیکنیم.اینکهچقدرموفقهستیمیا...
   بنده هم تایید میکنم این کار را میکنید اما با نرخ سود باال انجام
میشود.وقتیشمابرایفروشگاهزنجیرهایخاصمشتریمیبریدوبرای
فروشندهکاال،مشتریایجادمیکنید،میتوانیدحتیتخفیفبیشتریاز
فروشکاالبگیریدامااالندقیقابرعکسعملمیکنید!یعنیمشتریبرای
فروشگاهخاصمیبرید،جنسخاص میفروشید و بهجای اینکه تخفیف
بدهید ،گرانتر میفروشید.البته نمیدانم شاید دوستان از آن فروشنده
کاال هم سود و تخفیف ویژهای میگیرند! و از مشتری...
بنائیان:این موضوع را مسیر شروعشده ،تلقی کنید که باید بالغ شود.آقای آشتیانی
به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک اشاره کردند.هردو اینها در حیطه عقود
بانکداری اسالمی است و در لیزینگها وجود دارند.اگر فکر کنیم فروش اقساطی
میدهیم و کار لیزینگ یا بانک نمیکنیم ،این تفکر ،غلط است.اگر رگوالتور ،تساهل
و ســادهانگاری میکند و اجازه میدهد با این مدل عقد ،کار کنیم ،باید از جنس
ی تعریفشده
حمایتی به آن نگاه کنیم وگرنه بر اساس قانون بانکداری ،عقود اسالم 
است و این هم عقد فروش اقساطی است و تکلیف آن هم روشن است.از این نقطه،
درباره تعریف پایهای در محصوالت و خدمات قابل ارائه تا تجربه کاربری تا کاهش
بهای تمامشده و کاهش بهای ارائه خدمت با شما موافقم.حتما این اجماعها ،دورهم
نشستنها ،رایزنیها و تشکلها به مروز زمان کمک میکند این هزینهها سرشکن
شود تا اگر قرار باشد یک سرویس فروخته شود ،به فرمایش شما با قیمت مناسبتر
صورت گیرد.االن شبکه بانکی نیز یک نرخ تمامشده به همراه هزینههای اجرایی و
عملیاتی دارد.اگر قرار باشد راجع به همه عقود وارد شویم ،میتوانیم در این زمینه
هم ورود کنیم اما موقعی این موضوع میتواند هم برای صاحب کســبوکار و هم
برای استفادهکننده و مشتری اپتیمایز شود که اینها scaleشوند.در بانک آینده،
امکان ندارد به فردی که یک فقره چک برگشتی یا وام معوق داشته باشد ،به راحتی
تسهیالت بدهیم.آقای آشتیانی این موضوع را هم به دادههای خودشان اضافه کنند
و یادشان باشد در استعالمها ،سوابق چک برگشتی پاک نمیشود.مثال اگر استعالم
بنده را بگیرید و شش سال پیش چک برگشتی داشته باشم ،اما امروز نداشته باشم،
وضعیتسفیداستامادرسوابقمشخصاستمثالپنجفقرهچکبرگشتیداشتهام
که رفع سوءاثر شده است.
ادامه این ميزگرد را در سایت هفتهنامه عصر ارتباط به نشانی
  asreertebat.comبخوانید.
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بانک مرکزی چین برای بینالمللی کردن واحد پولیاش گامهای بلندی را بر خواهد داشت

خبر

جهانی شدن ،بدون اتکا به رمزارزها

صندوق بینالمللی پول هشدار داد

زنگ خطر برای سرمايهگذاران
رمز ارز

اميرعباس زمانيان

صندوق بینالمللی پول اعالم کرده که احتمال کالهبرداری با وجود
بیثباتی مالی بیشتر و تروریسم مالی زیاد اســت؛ مگر اینکه دولت
نظارت را تشــدید کند .صندوق بینالمللی پول مستقر در واشنگتن
گفت که افزایش ۱۰برابری ارزش بازار داراییهای رمزنگاری شــده
شــامل ارزهای دیجیتال یا مجازی به بیش از ۲تریلیون دالر از اوایل
سال  ۲۰۲۰نیازمند نظارت فعاالنه و مشارکتی دولتها است.
صندوق بینالمللی پول در فصلی از گزارش ثبات مالی جهانی آتی خود
گفت که بسیاری از ارزهای رمزنگاری جدید فاقد نظارت قوی هستند.
نویسندگان این فصل ،در وبالگی گفتند که صرافیهای ارز رمزنگاری
شده در دورههای تالطم بازار با اختالالت قابل توجهی روبهرو شدهاند.
همچنین چندین مورد از سرقتها مربوط به هک شدن وجوه مشتریان
بوده است .تاکنون ،این حوادث تاثیر قابل توجهی بر ثبات مالی نداشته
و با این حال ،با افزایش ارزش داراییهای ارز رمزنگاری شده ،اهمیت
آنها از نظر پیامدهای بالقوه اقتصادی افزایش مییابد.
این وبالگ خطرات قابل مالحظهای را برای مصرفکنندگان از نظارت
نادرســت ذکر کرده ،با توجه به اینکه احتماال برخــی از ارزها برای
کالهبرداری آشکار ایجاد شدهاند ،ناشناخته بودن (شبه) داراییهای
ارز رمزنگاریشده نیز برای نهادهای نظارتی شکاف داده ایجاد میکند
و میتواند ناخواسته موجب پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم
شود.
صندوق بینالمللی پول هم با وجود افزایش چهار برابری عرضه ارزهای
رمزنگاریشده که ارزش آنها در برابر دالر آمریکا به ۱۲۰میلیارد دالر
(۸۸میلیارد پوند) در طول  ۲۰۲۱میرسد ،مشکالت احتمالی را نشان
داد .با توجه به ذخایر این ارزها ،ممکن است برخی از سکههای پایدار
تاثیرات منفی بر سیستم مالی داشته باشند.
ماه گذشته ،کشور چین معامالت با ارزهای رمزنگاریشده را غیرقانونی
اعالم کــرد ،اما صنــدوق بینالمللی پول گفت که به نظر میرســد
کشورهای نوظهور و در حال توســعه در کاربرد آنها پیشرو هستند.
این امر به توانایی بانکهای مرکزی در اجرای موثر سیاستهای پولی
آسیب میرساند و بهطور بالقوه خطرات ثبات مالی را ایجاد میکند.
صندوق بینالمللی پول اعالم کرد در قدم اول ،تنظیمکنندهها و ناظران
باید بتوانند تحوالت سریع در سیستم رمزنگاری و خطرات آنها را زیر
نظر داشته باشــند .ماهیت جهانی داراییهای رمزنگاریشده به این
معناست که سیاستگذاران باید هماهنگی را افزایش دهند تا خطرات
آربیتراژ قانونی را به حداقل برسانند و نظارت و اجرای موثر را تضمین
کنند .این درحالی است که هفته گذشته ،قیمت بیتکوین از ۵۵هزار
دالر عبور کرد و مهمترین رمزارز جهان ،به روند رشد خود ادامه داد،
در معامالت از ۵۵هزار دالر فراتر رفت و به باالترین سطح خود در پنج
ماه اخیر رسید .این جهش قیمت در حالی اتفاق افتاد که به دنبال وضع
مقررات جدید در والاستریت که تا حدی خیال سرمایهگذاران را برای
سرمایهگذاری در رمزارزها راحت کرد ،چندین سازمان مالی برای جا
نماندن از جهش قیمتها وارد سرمایهگذاری در آنها شدند.
در پایان معامالت هفته گذشــته ،قیمت بیتکوین با تثبیت جهش
۷.۶درصدی در ۵۴,۸۷۳.۰۲دالر بسته شد .اتروم ۲.۸درصد جهش
کرد و به ۳,۵۷۵.۷۳دالر رسید .این در حالی بود که در ساعات انتهایی
معامالت شــب قبل از آن ،قیمت بیتکوین تا ۵۵,۴۹۹دالر هم باال
رفته بود.
بانک مرکزی چین پس از تشــدید محدودیتهــاي خود در بخش
ارزهای رمزنگاریشده در اوایل سال جاری ،اعالم کرده بود که فشار
باالی نظارتی بر معامالت و سفتهبازیهای ارزهای رمزنگاریشده را
حفظ خواهد کرد .در همین راستا ،ابتدای سال جاری ،بانک مرکزی
چین در بیانیهای اعالم کرد که بر بستر مالی شرکتها نظارت میکند
تا اقدامات خود را طبق مقررات تصحیح کنند.
این بانک تاکید کرد که سیاســت پولی محتاطانهاش انعطافپذیر،
هدفمند ،منطقی و مناســب خواهد بود و وعده داد که یک سیاست
خوب طرح سیاسی چرخهای متقابل را اجرا خواهد کرد ،اصطالحی
با این معنا که مقامات با حمایت از سیاســت ،مدت زمان بیشتری از
این بستر استفاده میکنند و از تحریک بیش از حد اقتصاد جلوگیری
خواهند کرد.

به گفته بانک مرکزی چین ،چین در حال برنامهریزی
پیوسته و محتاطانه بینالمللی کردن واحد پول خود،
يوآن است .این کشور متعهد شده نظارت بر جریانهاي
ســرمایه فرامرزی را تقویــت کــرده و از خطرهای
سیستماتیکجلوگیریکند.بهگفتهاینتنظیمکننده،
انتظارمیرودکهتوافقمشارکتاقتصادیجامعمنطقه
( )RCEPروابط تجاری بین کشورهای منطقه آسیا
و اقیانوسیه را بیشتر تقویت کرده ،بنابراین فرصتهاي
بیشتری برای اســتفاده از يوآن در مبادالت متقابل و
فعالیتهاي سرمايهگذاری ایجاد شود.
این پیمان در اواخر سال ۲۰۲۰طی یک اجالس مجازی
انجمن ملل جنوب شرقی آسیا به میزبانی ویتنام منعقد
شد .بر اســاس مبادالت در حال توسعه تجارت کاال با
یوآن ،دولت چین به دنبال افزایش استفاده از این ارز در
تجارت الکترونیکی فرامرزی است .بانک مرکزی چین
افزود که در حال برنامهریزی برای بررسی گزینههاي
بیشتربرایسرمايهگذاریوتامینمالیبايوآناست.این
تنظیمکننده،مبادلهارزیباسایرکشورهاراافزایشداده
و زیرساخت مبادله و تسویه را بهبود میبخشد.
به گفته این بانــک ،پرداختهــاي بینالمللی انجام
شده با ارز بومی در سال  ۲۰۲۰بالغ بر ۲۸.۳۹تریلیون
يوآن (۴.۳۹تریلیون دالر) بوده اســت که نســبت به
سال قبل ۴۴.۳درصد افزایش یافته است .با این حال،
مبادالت فرامرزی انجام شده با يوآن ۴۶.۲درصد از کل
پرداختهاي بینالمللی را به خود اختصاص داده که به
باالترین حد خود رسیده است .پکن از سال  ۲۰۰۹در
تالشاست تانفوذيوآنرادرسراسر جهانگسترشدهد
تا وابستگی به دالر آمریکا را در تجارت و سرمايهگذاری
از بین ببرد و همچنین وضعیــت دالر آمریکا به عنوان
مهمترین ارز ذخیره جهانی را به چالش بکشد.
بانک صنعتی و بازرگانی چین بــه همراه بانک چین،
بانک کشاورزی و بانک ســازه ،به عنوان یکی از چهار
بانک بزرگ دولتی در جمهوری خلق چین هستند که
بخشی از سهام آن در بازارهای بورس شانگهای و بورس
هنگکنگمعاملهمیشود.
بانک صنعتی و بازرگانی چین ( )ICBCبانک دولتی
چین است ،این بانک در اول ژانویه  ۱۹۸۴توسط دولت
چین تاسیس شد و هماکنون مالک شبکه گستردهای

از ۱۸هزار شعبه داخلی و ۱۰۶شعبه بینالمللی است.
شعبه مرکزی بانک صنعتی و بازرگانی چین در شهر
پکن قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازارهای بورس
شانگهای و بورس هنگکنگ معامله میشود.
این بانک ،طیف وسیعی از محصوالت و خدمات مالی
را به ۸.۶۰میلیون مشــتری شــرکتی و ۶۸۰میلیون
مشتری شخصی ارايه میدهد .این بانک بهطور آگاهانه
مسوولیتهاياجتماعیرابااستراتژیتوسعهوعملیات
و فعالیتهاي مدیریتی ادغام کــرده و در زمینههاي
حمایت از مهار همهگیری ،ترویج منابع مالی فراگیر،
حمایت از فقرزدایی و احیای روستایی ،توسعه منابع
سبز و مشارکت در رفاه عمومی ،به رسمیت شناخته
شده است.
این بانک رتبه یــک را در بین هــزار بانک برتر جهان
توســط  ،The Bankerبرای هشــتمین ســال
متوالی و در بیــن  ۵۰۰مارک بانکــی برتر Brand
 Financeبرای پنجمین ســال متوالی رتبه اول را
به خود اختصاص داد .در ســال  ،۲۰۲۰این بانک سود
خالص ۳۱۷۶۸۵میلیــون يــوآن را دریافت کرد که
نشاندهنده افزایش ۴۳۲۴میلیون يوآن یا ۱.۴درصد
نسبت به سال قبل است .بازده متوسطداراییهاي کل
۱.۰۰درصد و بازده متوسطداراییهاي موزون ۱۱.۹۵
بود .مبلغ ۸۰۰۰۷۵میلیون يوآن درآمد ،نشاندهنده
افزایش ۳.۱درصدی است که از این میزان ،سود خالص
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پسلرزههای بحران

کریستینالگارد،ريیسبانکمرکزیاروپا،درمصاحبه
با سیانبیسی اعالم کرده است كه فکر میکند دوره
تصدی او در موسسه مستقر در فرانکفورت کمی آرامتر
بوده اســت .الگارد در راس بانک مرکزی منطقه یورو
از نوامبر  ۲۰۱۹با چالشهــاي بزرگی روبهرو بوده که
بزرگترین آنها همهگیری کرونا است.
او گفت :این از آنچه در ابتدا انتظار داشتم بسیار متفاوت
بود .الگارد در مصاحبه اختصاصی ،به سیانبیسی
گفت :من انتظار قدم زدن در پارک را نداشتم ،اما انتظار
چیزی آرامتر از آنچه که داشتیم را داشتم .اولین چیزی
که ما با آن روبهرو شدیم بحران کووید بود که میدانید،
کشورهایکیپسازدیگریقرنطینهشده،فعالیتخود
را متوقف کرده و ما مجبور شــدیم به سرعت واکنش
نشان دهیم .بانک مرکزی اروپا اولین نهاد اروپایی بود
که در ماه مارس ۲۰۲۰با ارايه اقدامات محرک مختلف
برای حمایــت از منطقه یورو به ایــن بحران واکنش
نشان داد.
دو ماه پس از اولین قرنطینه علیه همهگیری در اروپا،
دادگاه قانون اساسی آلمان حکم کرد که بخشهایی
از اقدامات محرک قبلی بانک مرکزی بر اساس قوانین
آلمان غیرقانونی اســت .الگارد گفت :من با برخی از

دادگاههاي ملی مشــکالتی داشتم که میخواستند
اعتبار آنچه انجام شده را به چالش بکشند .در ابتدا من
برای بازنگری استراتژی برنامهریزی کرده بودم که در
۱۷سال گذشته در بانک مرکزی انجام نشده بود .ما آن
برنامه را شروع کردیم ،آن را به حالت تعلیق درآوردیم و
اکنون آن را تکمیل کردهایم .بنابراین برای همه ما ،دو
سال بسیار شلوغ و مشارکت گسترده برای حمایت از
فعالیتهاي اقتصادی بوده است.
الگارد اما در خصوص حمایت از بهبود شرایط اقتصادی
در منطقه یورو نیز صحبتهایی را مطرح کرد .رییس
بانک مرکزی اروپا گفت :این بانک مرکزی و دولتهای
منطقه یورو باید حمایت خود تا بهبود اقتصادی این
منطقه را ادامه دهند .بانک مرکزی اروپا و دولتهاي
منطقه یورو قبل از پیدایش نشانههاي روشنی از بهبود
اقتصادی ،نباید حمایت خود را از اقتصاد این منطقه
حذفکنند.
او ادامه داد :ما باید این اقتصاد درگیر همهگیری را به
مرحله بهبودی برسانیم که اکنون آغاز شده است .باید
محکم به سمت بهبود گام برداریم؛ ما همیشه در مورد
تورم صحبت میکنیم و از آن غافل نیستیم ،اما بهبود
اقتصادی میبایست محکم و پایدار باشد.

۲.۳درصد افزایش یافته و بــه ۶۴۶۷۶۵میلیون يوآن
رسیده است.
آقای چن سیچن ( )chen siqingاز ماه می ۲۰۱۹به
عنوان رییس و مدیر اجرایی بانک فعالیت میکند .آقای
چنازموسسهمالیواقتصادیهوبیفارغالتحصیلشد
و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( )MBAرا
از دانشگاه مورداک استرالیا دریافت کرد .او یک حسابدار
رسمی و اقتصاددان ارشد است.
این درحالی است که بانک مرکزی چین ارزش پایه يوآن
در برابر دالر را  ۶۹واحد افزایش داده و به باالترین میزان
در سه ماه اخیر رسانده است .با این حساب ارزش يوآن
در برابر دالر به باالترین میزان در سه ماه گذشته رسیده
است .از این رو ،برابری یوآن-دالر به ۶.۴۴۹۷يوآن در
برابر دالر رسیده که از اواسط ماه ژوئن تا کنون بیشترین
سطحبهشمارمیرود.البتههفتهگذشتههمارزشيوآن
در برابر دالر رشد کرده بود.
بهطور کلی طی سه هفته گذشته ارزش يوآن به صورت
پیاپی در برابر دالر رشــد کرده و عاملی که در روزهای
اخیر بیشترین تاثیر را در این زمینه داشته نخستین
گفتوگوی تلفنی بین روسای جمهور چین و آمریکا از
زمان ورود جو بایدن به کاخ سفید بوده است.
فارس گزارش داده ،گوآن تائو ،مدیر بخش پرداختهاي
بینالمللی سازمان مبادالت ارزی چین در این خصوص
میگوید :در شش ماه نخست امســال ،ارزش يوآن در

برابر دالر روندی  Wشکل را طی کرده است .پیشتر
نیز مدیر بخش سیاستهاي پولی بانک مرکزی چین
نیز هشدار داده بود که برای سال جاری شاهد نوسانات
ارزش در برابری یوآن-دالر خواهیم بود .او البته گفته
بود که پکن تالش خواهد کرد تا ارزش يوآن را در یک
محدوده منطقی و متعادل نگه دارد.
طی سال گذشته و به خاطر بحران کرونا ،ارزش يوآن در
برابر دالر برای ماههاي متوالی کاهش یافته بود و کار تا
جایی پیش رفت که بانک مرکزی چین ارزش رسمی
يوآن را تا  ۷.۱۳۱۶يوآن در برابر دالر کاهش داد که از
سال ۲۰۰۸تاکنون بیسابقه بوده است.
از طرف دیگر ،هرچند دولت چین موضع رســمی در
این خصوص نگرفته اما با توجه بــه منع بهکارگیری
فعالیتهاي مربوط به رمزارز ،دستکم  ۱۹استان چین
درهفتههایاخیردچارقطعبرقشدهاند.ایناستانهای
چین،شاملبسیاریازمناطقصنعتیآن،درهفتههاي
اخیر با برخی قطعیهاي برنامهریزی نشده و بیرویه
دچارکمبودبرقشدهاند.دربسیاریازمناطقاینکشور
اما قیمت باالی زغالسنگ به عنوان دلیل مطرح شده
است! 10استان نیز در تالش هستند تا محدودیتهاي
زیســت محیطی در مصرف انرژی را برآورده کنند .در
اوضاع موجود ،بانک نومورا ،انتظار دارد که تولید ناخالص
داخلی چین در سه ماهه ســوم در مقایسه با سه ماهه
قبلکاهشیابد.

ثروت ایالن ماسک از200بیلیون دالر فراتر رفت و دوباره ثروتمندترین فرد جهان شد

تکیهبرسهامتسال

«ایالن ماسک» به سومین نفری تبدیل شد که تاکنون
ثروت او از ۲۰۰میلیارد دالر فراتر رفته و با تکیه به رشد
قیمت سهام شرکت تســا دوباره ثروتمندترین فرد
جهان شد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از جانب نشریه فوربز،
ایالن ماسک به سومین نفری تبدیل شد که تا کنون
ثروت او از۲۰۰میلیارد دالر فراتر رفته است و با تیکه به
رشدقیمتسهامشرکتتسالدوبارهثروتمندترینفرد
جهان شد .پیش از او موسس آمازون ،جف بزوس در ماه
آگوست ،۲۰۲۰اولین فردی در جهان بود که ثروتش از
رقم ۲۰۰میلیارد دالر فراتر رفته بود و برنارد آرنو ،غول
صنعت الکچری هم برای مدت کوتاهی در ماه گذشته
به این افتخار رسیده بود.
سهام شرکت خودروســازی الکتریکی ایالن ماسک،
تسال ،به روند رشد چهار ماهه خود ادامه داد و ارزش هر
سهم آن با جهش۲.۲درصدی در معامالت روز گذشته
به ۷۹۱.۳۶دالر رسید .به این ترتیب ایالن ماسک تنها
در یک روز ۳.۸میلیارد دالر ثروتمندتر شد و ثروت او با
بسته شدن بازارها به۲۰۳.۴میلیارد دالر رسید.
ثروت جف بزوس با افت ۰.۶درصدی ســهام آمازون
يك میلیارد دالر سقوط کرد و به ۱۹۷.۷میلیارد دالر

رسید .پیش از این ایالن ماسک برای اولین بار در ماه
ژانویه برای مدت کوتاهی به ثروتمندترین مرد جهان
تبدیل شده بود.
ایالن ماســک اما چندی پیش۲۰ ،میلیــارد دالر از
ثروتش را از دست داده بود و این اتفاق در حالی افتاد
که پسلرزههاي حضور در برنامه جنجالی طنز برای
ایالن ماسک تمامی نداشت و بررسیها نشان میداد
که ثروت او از زمان حضور در آن برنامه۲۰.۵ ،میلیارد
دالر کاهش پیدا کرد .او همچنان با۱۴۵.۵میلیارد دالر
ثروت ،سومین فرد ثروتمند در جهان محسوب میشد.
ماســک در آن برنامه آنطور که انتظــار میرفت از
دوجکوین دفاع نکرد و روز بعد نیز با انتشــار توییتی
در خصوص نگرانیهاي زیســتمحیطی از استخراج
بیتکویــن و توقف قبول ایــن رمزارز بــرای خرید
محصوالت تســا ،بازار ارزهای دیجیتالی را با یکی از
بزرگترین ریزشهاي روزانه چند سال اخیر مواجه کرد.
تاپیش از اعالم جدید ،در جدول ثروتمندانجهان ،جف
بزوس ،مدیرعامل و بنیانگذار آمازون با ۱۸۷میلیارد
دالر ثروت کماکان جایگاه خود را در صدر حفظ کرده
بود و پس از او نیز برنارد آرنو فرانسوی ،مدیرعامل گروه
لویی ویتون با۱۸۲.۸میلیارد دالر قرار داشت.
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با اینترنت به یخچالتان ،متصل شوید

کاربردهایبینظیرونگرانیهایرایجیخچالهوشمند
آسیه فروردین

یخچال هوشمند یک یخدان معمولی نیست بلکه دارای
رابط کاربری صفحه لمســی و قابلیت اتصال به اینترنت
از طریق وایفــای و برخورداری از چنــد ویژگی اضافی
است .یخچالهای هوشمند شامل دوربینهای داخلی و
گزینههای خنککننده انعطافپذیرتر از طریق کنترل
کاربر با امکان تعامل است .یکی از ویژگیهای آن ،استفاده
ازتلفنهوشمندیاتبلتدر زمانیاستکهدرخانههستیم.
برخی از یخچالهای هوشــمند حتی میتوانند به سایر
دستگاههایهوشمندمنزلمانندبلندگوها،تلویزیونهای
هوشمند و حتی ماشین ظرفشویی هوشمند یا مایکروویو
هوشمندمتصلشوند.
ویژگیهای دقیق یخچالهای هوشــمند بر اساس برند
و مدل ،متفاوت اســت .در اینجا ،برخــی اقداماتی را که
هرگز نمیدانستید یک یخچال میتواند انجام دهد ،مرور
میکنیم.بهخاطرداشتهباشیدهمهیخچالهایهوشمند
دارای ویژگیهای یکسان نیستند.
  اولین یخچال هوشمند کی به بازار عرضه شد؟
یخچالهای متصل به اینترنت در سال 1998یک واقعیت
بود اما الجی یکی از نخستین یخچالهای هوشمند را در
ژوئن  2000به بازار عرضــه کرد .مدل  DIOSاینترنت
دیجیتال ،بیش از 20هزار دالر ،برچسب قیمت داشت.
  از رابط کاربری صفحه لمسی استفاده کنید
از رابط کاربری صفحه لمسی برای موارد زیر استفاده کنید:
 برنامهها را برای هر یک از اعضای خانواده تنظیم کنید.
 دستور پخت غذاها را در آن قرار دهید و از یخچال بخواهید
در حین آشپزی ،مراحل را بخواند.
 لیســت موادغذایی را با تلفن هوشمند خود در یخچال
ایجاد کنید.
 تاریخ انقضا را تنظیم کنید تا برای استفاده از غذاها در زمان
تازه بودن ،اعالنهای الزم را دریافت كنيد.
 عکسهای خود را برای نمایش روی یخچال آپلود کنید.
 برای اعضای خانواده ،پروفایلهای شخصی ایجاد کنید
تا یادداشتهای شــخصی و لیســت کارها را برای آنها
ارسال کند.
 از یک صفحه ســفید به منظور ارسال پیام برای خانواده
خود استفاده کنید.

 صفحه لمسی شفاف به شما این امکان را میدهد که داخل
یخچال را بدون باز کردن درب آن مشاهده کنید.
صفحه لمسی ،تنها ویژگی یک یخچال هوشمند نیست.
شما همچنین میتوانید از ویژگیهای یخچال هوشمند
خود برای موارد زیر استفاده کنید:
 درجه حرارت را با  drawerیا محفظه ،سفارشــی وشخصیسازی کنید.
 هنگام حضور در فروشگاه از دوربینهای داخلی استفادهکنید تا میزان شیر یا تخممرغ خود را بار دیگر بررسی و
سپس اقدام به خرید کنید.
 هنگامی که فیلتر آب باید تعویض شود به شما اطالعمیدهد.
 یخساز را از طریق تلفن هوشمند خود روشن یا خاموشکنید.
راههای بیشتر برای تاثیرگذاری یخچالهای
هوشمند
برخی از مدلهای یخچالهای هوشــمند ،هم آب سرد
و هم آب گرم را تامین میکنند .کافی است دما و مقدار
آبی را که میخواهید گرم شود ،انتخاب کنید .هنگامی
که آب گرمشده شما آماده شود ،یخچال هوشمند ،پیامی
را برای تلفن هوشمندتان ارسال میکند .برخی از آنها با
قهوهساز تک فنجانی  Keurigساخته شدهاند که باعث
صرفهجویی در فضای پیشخوان شده و برنامه صبحگاهی
شما را کمی سادهتر میکند.
یخچالهای هوشــمند همچنین دارای سنســورهایی
هستند و الزم نیست درب را با دست باز کنید .حسگرهای
درب ،آن را با ضربهای مالیم باز میکنند .برخی از مدلها
دارای سنسورهایی در پایین دستگاه هستند که به حرکات
پا پاســخ میدهند تا درب یخچال را برای شما باز کند.

اگر درب بهطور ایمن بسته نشده باشد ،سنسورها پاسخ
میدهند و بهطور خودکار آن را میبندند تا غذای شما تازه
بماند و از خروج هوای خنک و نیز از صدور قبضهای انرژی
جلوگیری شود.
  نگرانیهای رایج درخصــوص یخچالهای
هوشمند
با همه ویژگیها و قابلیت اتصال ،بسیاری از مردم نگران
این هستند که آیا استفاده از یخچال هوشمند یک تصمیم
هوشمند است یا خیر؟ بیایید برخی از نگرانیهای رایج
را که بسیاری از مردم هنگام سرمایهگذاری برای خرید
یخچال هوشمند درباره آن صحبت میکنند ،با هم مرور
کنیم:
  آیا یخچالهای هوشمند از یخچالهای معمولی
بسیارگرانترهستند؟
اگرچه آنها در ابتدا کمی گرانتر بودند ،اما با در دسترس
بــودن برندها و مدلهای بیشــتر ،قیمتهــا به میزان
قابلتوجهی کاهش یافته است .انتخاب یخچال هوشمند
به جای یخچال غیرهوشمند با فریزر زیر کشو یا سبک
درهای فرانســوی ،میتواند چند صد یا چند هزار دالر،
بیشتر هزینه داشته باشد .همهچیز بستگی به مدل و برند
انتخابی شما دارد.
  آیا کسی میتواند یخچال هوشمند را هک کند
یا از آن به نحوی شرورانه علیه من استفاده کند؟
نکته مهمی که بایــد در مورد همه فنــاوری خانههای
هوشمند که به اینترنت متصل میشوند ،به خاطر بسپارید
این است که معموال برای یخچال هوشــمند ،از همان
دسترسی وایفای که برای سایر دستگاههای خود مانند
تلفنهای هوشــمند ،تبلت ،رایانه و تلویزیون به منظور
دسترسی به اینترنت استفاده کردهاید ،استفاده میشود.

اینترنت و کودکان ،مشکالت و راهکارها
استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت بهخصوص در شرایط کرونا و نبود
نظارت والدین بر فعالیت آنها در فضای مجازی باعث بروز مشکالتی برای
آنها میشود.
شیوع بیماری کرونا در جهان و ادامهدار شدن این همهگیری باعث تعطیلی
مدارس ،کتابخانهها ،دانشگاهها ،مراکز خرید و تفریحی شده و مردم برای
رفع نیازهای خود از اینترنت استفاده میکنند و آموزش مجازی نیز جای
خود را به حضور دانشآموزان و دانشجویان در مراکز علمی داده است .پس
از مدت طوالنی تعطیلی مدارس ،آموزش از راه دور یا مطالعه الکترونیکی،
تنها راهحل برای ادامه آموزشها و آسیب ندیدن دانشآموزان از تعطیلی
مدارس است.
با پیشــرفت عصر فناوری ،اینترنت از طریق محتوایی که به کودک ارايه
میدهد ،میتواند ترســیم و تعیینکننده رفتار او در آینده باشد .حضور
کودک در اینترنت تفکر او را شکل میدهد که همین امر موجب به وجود
آمدن مشکالتی در آینده میشود ،بهخصوص در شرایط حاضر که والدین
به دلیل مشغله کاری ممکن است چند ساعت از فرزندانشان دور باشند و
کودکان نیز در فضای اینترنت بدون نظارت تنها هستند.
در این مقاله به تاثیر اینترنت بر کودکان و نقش والدین در محافظت از آنها
در برابر خطرات محتوای الکترونیکی که برای سنشان نامناسب است،
پرداخته خواهد شد .اگر محتوایی که کودک در اینترنت دنبال میکند
متناسب با سن و عقاید او باشد ،تاثیرات مثبتی برای او دارد ،اما اگر محتوایی
که دنبال میکند نامناسب باشد ،تاثیر جدی و منفی خواهد داشت ،چه بر
رفتار او که باعث آسیبهای روحی میشود چه بر ظاهر که چاقی بیش از
حد برای کودک را در پی دارد.

طبق یک مطالعه انگلیسی ،کودکان از سه ســالگی از اینترنت استفاده
میکنند و این موضوع خطرات زیادی را به ویژه در صورت نظارت نداشتن
مستمر والدین و آزاد گذاشتن آنها در استفاده از اینترنت به همراه دارد .در
استفاده از اینترنت در سنین پایین والدین باید نظارت جدی داشته باشند
و به کودکان محتوای خوب را نشان بدهند .همچنین ،بسیاری از کودکان
در معرض محتوای نامناسب مانند صحنههای خشونتآمیز ،پرخاشگرانه
و غیراخالقی قرار دارند که منجر به تاثیرات منفی بسیاری بر آنها میشود.
والدین همچنیــن در اعتیاد فرزندان خود به اســتفاده از اینترنت نقش
عمدهای دارند.
  مزایای استفاده از اینترنت برای کودکان
اینترنت با توجه به نحوه استفاده از آن ،تاثیر زیادی در رفتار و تفکر کودکان
دارد ،چه مثبت و چه منفی ،این فواید چه چیزهایی هستند؟
آموزش به کودکان از طریق وبسایتهای آموزشی متناسب با سن آنها.
برقراری ارتباط با دیگران تحت نظارت والدین توانایی کودک در برخورد
خوب با مردم را بهبود میبخشد.
گسترش درک کودک با آگاهی دادن به او در خصوص چیزهای اطراف.
کمک به کودک در شکلگیری شخصیت و اهداف آینده خود.
ایجاد بحث درخصوص چیزهایی که در اینترنت مشاهده میکند.
  راهکارهایی مهم برای استفاده کودکان از اینترنت
جلوگیری از استفاده کودک از اینترنت هیچ فایدهای ندارد ،زیرا این امر رشد
عقاید او را کاهش میدهد و یا او را به دور از همساالن خود و عقب ماندن از
جامعه سوق میدهد ،اما مواردی هستند که با رعایت کردن آنها میتوان
آسیبپذیری کودکان از اینترنت را کاهش داد كه اين موارد عبارتند از:

دستگاههای پخشکننده شما همیشه باید با مودم یا روتر
دارای امنیت مناسب و رمزهای عبور پیچیده ،پیکربندی
شود تا ایمنی همه دســتگاهها و لوازم متصل به وایفای
تضمین شود.
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که واقعا چهچیزی
میتواند هک شود؟ خب ،منظور از «یخچال هوشمند»،
معموال یک رایانه داخلی با صفحهنمایش و دسترســی
به اینترنت اســت .شــما میتوانید هر روز برنامه روزانه
خــود را روی یخچال تنظیم کنید تا بــرای مثال تقویم
کاریتان ،روی صفحه یخچال نمایش داده شــود .این
اطالعات را میتوان در جاهای دیگر اســتفاده کرد و این
امر ،دلیل دیگری برای منطقی بودن انتخاب رمزهای عبور
منحصربهفرد در هر سرویس مورد استفاده است .در این
خصوص ،اینکه تولیدکنندگان چگونه با این نوع مشکالت
برخورد میکنند ،مهم است.
آیا تعمیــر یخچالهای هوشــمند گرانتر از
یخچالهایمعمولیاست؟
ن است که آیا تعمیر یخچالهای هوشمند
نگرانی دیگر ای 
از یخچالهای معمولی ،گرانتر اســت؟ هــم بله و هم
خیر! هزینه نگهداری یا تعمیر یخچال معمولی شــامل
اجزای اصلی یخچال مانند کویلهای کندانسور ،فنها،
کمپرسورها وغيره است اما در صورت خرابی یخچالهای
هوشــمند از نظر ویژگیهای خاص مانند سنسورهای
باز کردن درب ،قهوهســاز داخلی یا رابط صفحه لمسی،
هزینههای اضافی برای تعمیرات ،بیشــتر خواهد بود .با
این حال ،تولیدکنندگان ،عمر یخچالهای هوشمند را
با استفاده رایج توســط خانوادهها و متوسط طول عمر
یخچال ،حدود15سال درنظرگرفتهاند.
  آیا یخچال هوشــمند من با عرضه مدل جدید
منسوخ میشود؟
اتصال وایفای به این معناست که یخچال هوشمند شما
میتواند بهروزرســانیهای نرمافزاری جدید و احتماال
ویژگیهای جدید را هنگام توســعه و انتشــار ،دریافت
کند .یخچال هوشمند شما باید هوشــمندتر شده و با
گذشــت زمان از آخرین تکنولوژی روز مطلع شود .اکثر
شرکتهای فناوری ،بهروزرسانی نرمافزار را ارسال میکنند
تا از دردسرهای کاربران جلوگیری كرده باشند .بنابراین
بهروزرسانیها ،تقریبا بدون مشکل به نظر میرسند.
چگونه میکروفن یخچال هوشمند سامسونگ
خود را خاموش کنم؟
روی آیکون میکروفن ،در صفحه لمســی یخچال ضربه
بزنید تا روشــن یا خاموش شــود .وقتی خاموش است،
آیکون ،قرمز میشود.

قرار دادن رایانه یا وسایل همراه در مکانی که کامال در دید و همیشه تحت
کنترل والدین باشد.
آموزش بهرهمندی از اینترنت به کودک و اجازه ندادن به او برای استفاده
در تنهایی و جستوجو در اینترنت.
تنظیم زمان استفاده از اینترنت و اجازه ندادن کودکان برای استفاده
طوالنی مدت از آن.
تعریف محتوایی که کودکان باید ببینند ،به عنوان مثال محدود کردن
ویژگی  YouTubeفقط برای کودکان.
تنظیم رمزهــای عبور بــرای رایانهها و دســتگاههای تلفن همراه و
محدودسازی وبسایتهای نامناسب.
شناختن افرادی که کودک با آنها ارتباط برقرار میکند و دور نگه داشتن
از صحبت با افراد غریبه حاضر در اینترنت.
جلوگیری از دسترسی کودک به برنامههایی که به او امکان میدهد به
اتاقهای گفتوگویی که مناسب او نیستند ،وارد شود.
کودک را عادت دهید در خصوص هر کاری که در اینترنت انجام میدهد
بحث کند و درباره خصوصی بودن اطالعات در اینترنت به او آموزش دهید.
در بحث کودکان راجعبه خطر برخی از وبسایتها که بر آنها تاثیر منفی
میگذارد شرکت کنید و خطرات ارايه اطالعات به افراد غریبه در اینترنت
را برای او توضیح دهید.
دقایق یا ساعاتی که والدین حین استفاده فرزندانشان از اینترنت از او
دور هستند ،میتواند هدف کودک از مطالعه یا استفاده صحیح از اینترنت
را به تصویری بد برای او تبدیل کند .شاید کلمهای را از کسی شنیده باشد یا
شاید روی پیوند خاصی کلیک کرده باشد که منجر به انحراف از هدف اصلی
اتصال او به اینترنت شود .والدین باید برای جلوگیری از عواملي که ممکن
است بر رفتار فرزندانشان در آینده تاثیر منفی بگذارد ،یک برنامه نظارت بر
محتوایی که او مشاهده میکند ،داشته و اجرا کنند.
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پشتیبانیمایکروسافت
از ویندوز ۱۰تا سال ۲۰۲۵
پس از انتشار نسخه رسمی ویندوز  ۱۱توسط شرکت مایکروسافت ،این
شرکت اذعان به پشتیبانی نسخه قبلی خود تا سال  ۲۰۲۵کرد.
به گزارش تسنیم ،پس از انتشار ویندوز ،11انتظار میرود ویندوز 10نیز
مانند ویندوز  7و  8به تاریخ بپیوندد و از دور خارج شــود ،با توجه به این
موضوع که شرکت مایکروسافت فرایند جابهجایی و کوچ از نسخه قبلی
خود به ویندوز 11را کامال رایگان کرده است.
با توجه به مشکالت به وجود آمده برای کاربران از جمله آنکه ویندوز11
را نمیتوان روی تمامی محصوالت سازگار با ویندوز 10نصب کرد ،این
شرکت فناوری تصمیم بر پشتیبانی از نسخه قبلی خود تا تاریخ  14اکتبر
 22( 2025مهر  )1404گرفته است.
شرکت مایکروسافت قصد دارد انتشار بهروزرسانی ویندوز 10به ویندوز11
بهتدریج برای محصوالت مختلف ازجمله انواع لپتاپها منتشر شود تا
درصورت بروز مشکل ،فرصت کافی برای رفع آن را داشته باشند .ویندوز11
با ویژگیهای متعددی درمقایسهبا ویندوز 10منتشر میشود .از تغییر
ظاهر رابط کاربری و شبیهترشدن در برخی جنبهها به سیستمعامل مک
گرفته تا امکان اجرای اپلیکیشنهای اندرویدی از ویژگیهایی هستند که
ویندوز 11به کاربران ارايه خواهد داد.
با توجه به این اخبار و موضوعات ،پرسشی تکراری مطرح خواهد شد که
سرنوشت محصوالت مبتنیبر ویندوز 10چه خواهد شد؟ در پاسخ به این
پرسش میتوان پیشبینی کرد که اتفاقی مانند ویندوز 7رخ میدهد .زمانی
که پشتیبانی از ویندوز 7تمام شد ،اولین اتفاق ،پایانیافتن انتشار آپدیت
بود .بااینحال ،کاربران همچنان میتوانند از ویندوز 7استفاده کنند؛ اما
مایکروسافت دیگر آپدیتهایی شامل پچهای جدید امنیتی یا ویژگیهای
جدید به ویندوز 10اضافه نخواهند کرد.
این نکته را باید مدنظر گرفت که بسیاری از کاربران همچنان از محصوالت
قدیمی استفاده میکنند؛ محصوالتی که به سیستمعامل ویندوز  7یا 8
مجهزند .چنین اتفاقی نیز ممکن است در آینده برای بسیاری از کاربران
ویندوز 10رخ دهد؛ بهویژه اینکه برخی از سختافزارهای فعلی نمیتوانند
از ویندوز 11پشتیبانی کنند .اهالی مایکروسافت پشتیبانی نرمافزاری از
ویندوز 10را تا سال  2025ادامه خواهند داد تا کاربران فرصت کافی برای
تهیه سختافزاری سازگار با ویندوز 11را داشته باشند.

ت اطالعات هویتی
معضل صح 
حین خرید سیمکارت

معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان
ت اطالعات هویتی هنگام خرید سیمکارتهای اعتباری
گفت :عدم صح 
بسترساز بروز کالهبرداریهای اینترنتی است.
به گزارش فارس عباس نجفی در جلســه کاهش گمنامی مجرمان در
فضای مجازی اظهار کــرد :امروز مجرمان در حــوزه فضای مجازی با
سوءاستفاده از خألهای موجود نسبت به ارتکاب عناوین مجرمانه اقدام
میکنند و گاهی به لحاظ عدم احراز هویت ،دیدن این جرایم بسیار کم
است.
او بیان کرد :در جرایم اینترنتی مجرمان با استفاده از ابزارهای مجرمانه
و شیوههای ارتکاب ،بیشترین ضرر و زیان را بر بزهدیده وارد میکنند.
معاون قضایی ،اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان
خاطرنشان کرد :به خاطر نبود سیاستگذاری مناسب و خألهای قانونی،
واگذاری ســیمکارت فعال به افراد غیر ،جرمانگاری نشده و همین امر
موجب سوءاستفاده مجرمان در فضای مجازی شده است.
او سیمکارتهای توریستی (سیمکارت اعتباری اتباع بیگانه) باطل نشده
را یکی از بسترهای بروز جرايم کالهبرداری اینترنتی دانست و افزود :این
ســیمکارتها باید بعد از اتمام اقامت فرد در کشور به صورت خودکار
غیرفعال شوند اما این کار به درستی صورت نمیگیرد و موجب اخالل در
رهیابی هویت مجرمان میشود.
نجفی با بیان اینکه ثبتنام سیمکارتهای اعتباری باید با دقت بیشتری
صورت گیرد اضافه کــرد :یکی از مواردی که احــراز هویت مجرمان را
دچار مشکل کرده ،ارايه اطالعات و مدارک هویتی جعلی هنگام خرید
سیمکارت توسط مجرم به متصدی فروش است که برای رفع این مشکل
باید اطالعات ارايه شده صحتسنجی و راستیآزمایی شوند.
او با اشــاره به اینکه بخش دیگری از جرایم فضای مجازی در بســتر
پیامکهای تبلیغاتی انبوه صورت میگیرد که با بیان موضوعات خالف
واقع ،افراد را اغفال کرده تا ترغیب به خرید محصوالت و کاالهای ممنوعه
شوند ،گفت :با استفاده از خأل عدم نظارت برمحتوای این پیامکها در این
خصوص نیز باید سازوکار مشخصی صورت گیرد.
معاون قضایی ،اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان
همدان با اشاره به ظرفیت اطالعرسانی شرکتهای خدمات ارتباطات
در راستای پیشگیری از جرم بیان کرد :شرکتهای خدمات ارتباطات
ظرفیت مناسبی در خصوص انتشــار محتواهای پیشگیرانه و آگاهی
بخشی به جامعه دارند.

بين الملل
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رفعممنوعیتوارداتگوشیهایشیائومی

شیائومی دوباره جان گرفت
انجمنواردکنندگانموبایلاعالمکردبهدنبالممنوعیتوارداتبرخیازمدلهای
پرمصرف گوشی شیائومی بهدلیل مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشمارههای
اضطراری ،اکنون با بهروزرســانی نرمافزاری ،ممنوعیت واردات آنها طی روزهای
آینده برداشته خواهد شــد .چند ماه پیش ،اخباری از ممنوعیت واردات برخی
مدلهای پرتقاضای موبایل از جمله شــیائومی به علت مشکل عدم مسیریابی
صحیح سرشمارههای اضطراری ،منتشر شدو انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و
لوازم جانبی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامهای ،درخواست
تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت سفارش این برندها را داشت و اعالم کرد که
درصورت اجرای این ممنوعیت ،مشکالتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد
نظرکاربرانایجادمیکند.محمدرضاعالیان،سخنگویانجمنواردکنندگانموبایل
درخصوصاینموضوعگفتهبود:ازویژگیهایشیائومیاینبودکههمفناوریهای
روز دنیا را برای مصرفکننده به ارمغان میآورد ،چون استراتژی این برند این بوده و
همنسبتبهقابلیتهاییکهداشت،مقرونبهصرفهبود.درزمانمشابهسالگذشته
سهم بازار شیائومی۷درصدی بود و اکنون به۳۰درصد رسیده است .با این اقدام ما
اینحقراازمصرفکنندهایرانیهمضایعمیکنیمکهبتواندکاالییبااینقابلیتها
و قیمت مناسب داشته باشد .همان زمان پیشنهادهایی در راستای حل این مشکل
به جای ممنوعیت واردات ارايه کرده است ،از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای
نصب برچسب روش شمارهگیری صحیح سرشمارههای اضطراری و اطالعرسانی
مناسب در شبکههای فروش و شــبکههای اجتماعی شرکتها برای آگاهسازی
مصرفکنندگانوهمچنینمذاکرهوتعاملباسامانههمتاوتصویبکمیتهراهبری
رجیستری برای ارسال پیامک اطالعرسانی به مصرفکننده پس از فعالسازی
مدلهای مذکور با هدف آگاهسازی مردم از روش شمارهگیری صحیح این شمارهها
تا زمان لغو تحریمها .در این راستا انجمن واردکنندگان موبایل بهتازگی اعالم کرد با
تالش و پیگیریهای شرکتهای واردکننده و در خواست از کمپانی شیائومی ،پس
از بهروزرسانی نرمافزاری هفت مدل از گوشیهای شیائومی ،ممنوعیت آنها طی
روزهای آینده برداشته خواهد شد .طبق اطالعات اعالمی به ایسنا ،مد لRedmi
 ،note 8مدل  ،Poco x3 gtمدل  ،Poco m3pro 5Gمدل ،Mi 11 i
مدل  ،Redmi 9aمدل  Redmi note 10و مدل Redmi note 10
 5Gرفع ممنوعیت شدهاند .دیگر مدلهای ممنوعه نیز طی هفتههای آتی پس از
بهروزرسانی ،رفع ممنوعیت میشوند.
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5مزیت«فناوریاطالعاتسالمت»براینظامپزشکی
سعید میرشاهی

سیستمهای فناوری اطالعات فقط به دنیای سایبری
و شــرکتهای فناوری اختصاص ندارند.محیطهای
مراقبتهایبهداشتیازسیستمهایرایانهایقویبرای
مدیریت کارکنان ،پیگیری درمان بیماران ،دسترسی
به مشخصات پزشکی و موارد دیگر استفاده میکنند.
متخصصان پزشکی با چشمانداز مراقبتهای بهداشتی
در قالب فناوری اطالعات سالمت ،خود را وفق میدهند.
پرستاران نیز باید در کار با رایانه و سیستمهای اطالعاتی
مهارت پیدا کنند زیرا استفاده و یکپارچگی آنها در هر
جنبهای از مراقبتهای بهداشتی افزایش مییابد.
اگرچه فناوری اطالعات سالمت از نظر شکل و عملکرد
بسیار گسترده است اما در هســته اصلی آن ،توانایی
ذخیره و انتقال بهتر اطالعات وجود دارد.یکی از اجزای
اصلی فناوری اطالعات ســامت ،پرونده الکترونیکی
سالمت یا  EHRاست.این پرونده ،شامل تاریخچه
پزشــکی کامل یک بیمار اســت و باید همه موارد از
درمانهای گذشــته تا آلرژی و نســخههای فعلی را
دربرگیــرد.از این رو EHR،توســعهیافته میتواند
چشمانداز جامع از ســابقه پزشکی و ترکیب فیزیکی
بیمار ارايه دهد.برنامههایی وجود دارد که به موسسات
مراقبتهای بهداشتی اجازه میدهد تا عملکردهای
گستردهای مانند عملیات ردیابی ،برنامهریزی کارکنان،
حفظ ارتباط با کارکنان و بیماران ،نگهداری اطالعات
موجودی و موارد دیگر داشــته باشــند.یک سیستم
فناوری اطالعات سالمت ،میتواند بر تمام جنبههای

عملکرد مرکز مراقبتهای بهداشــتی تاثیر بگذارد.
افزایش ایمنی بیمار :سیستمهای اطالعات سالمت نه
تنها میتوانند اطالعات بیمار را ذخیره کنند و نمایش
دهند بلکه اطالعات بیمار را نیز سنتز میکنند.به عنوان
مثال میتوان بررســیهای امنیتی برنامه را انجام داد
که قادر است به پرسنل پزشکی در خصوص عوارض
جانبی بیمار قبل از تجویز دارو هشــدار دهد.توانایی
ذخیره اطالعات بیمار ،از جمله نتایج آزمایشــگاهی،
تصویربرداریپزشکیوسایرموارددریکفضا،همچنین
میتواندازاشتباهاتپرهزینهایکههنگامتصمیمگیری
در دسترس نیست ،جلوگیری کند.
هماهنگی برای مراقبت کارآمد :سیستمهای فناوری
اطالعات به چندین متخصص پزشکی اجازه میدهد
که همزمان در مراقبت از بیمار ،مشغول به ثبت ،انتشار
و اشتراکگذاری بهروزرسانیها ،گزارشها و یافتهها
باشند.سیستم بهداشتی غیرانتفاعی ابتکارات سالمت
کاتولیک ،مجری بیش از  90بیمارســتان در چندین
ایالت ،از یک سیستم اطالعاتی قوی استفاده میکند که

به کارکنان خود اجازه میدهد تا تمام جنبههای درمان
و دادههای بیمار را مســتند کند و به اشتراک بگذارد.
اشتراکگذاری اطالعات بینرشتهای ،رضایت بیماران را
بهشدتافزایشدادهوهمچنینبههماهنگی،مراقبتو
مدیریتپروندهکمکمیکندتاتجربهاییکپارچهبرای
مراقبان و بیماران ایجاد كنند.
اســتفاده از فناوری میتواند راههای زیــادی را برای
پیگیری عملکرد کارکنان ،مراقبــت از بیمار ،ثبات و
کارایی موسسه فراهم کند.فناوری اطالعات سالمت
میتواند تصمیمــات کارکنان را بر اســاس مجموعه
مهارتهای فردی محاسبه کند.همچنین قادر است
تصمیمات درمانی را بر اساس دادههای عملکرد گذشته
به صورت پیشــگیرانه اتخاذ كند.بیماران میتوانند
نظرات خود را بهطور ناشناس در مورد سطح مراقبت
خود ارسال کنند و مدیران را در مورد صالحیت و تناسب
کارکنان از طریق بازخورد بهتر ،یاری دهند.همچنین
نهادهای حکومتی میتوانند از معیارهای عملکرد برای
تجزیهوتحلیلدقیقتراثربخشیموسسهاستفادهکنند.

سیســتمهای فناوری اطالعات ســامت میتوانند
دسترســی فوری و ســریع به پروندههای بیماران را
برای هر متخصص پزشکی که با یک بیمار خاص کار
میکند ،فراهم کند و به تکنســینهای آزمایشــگاه،
متخصصان ،پزشکان و پزشکان پرستار اجازه میدهد
تا به اطالعات الزم دسترسی پیدا کرده و شیوه درمان را
بهتراطالعدهند.نسخههایدیجیتالیپروندههایبیمار
(از جمله کل  EHRآنها) بهطور بالقوه میتواند از هر
نقطه در هر زمان ،قابل دسترسی باشد و به بیماران این
امکان را میدهد که بیشتر در برنامههای درمانی خود
مشارکت داشته باشند و از شرایط و مراقبتهای خود
مطلعشوند.
سیستمهای فناوری اطالعات به موسسات بهداشتی
این امکان را میدهند تا منابع را به صورت استراتژیک
تخصیص دهند و مقدار قابل توجهــی از پول ،انرژی،
زمان و منابع را ذخیره کنند.یک مثــال از این مورد،
استفاده از دادههای جامع درباره نیازهای خاص بیماران
بستری و ترکیب آنها با اطالعات مربوط به مهارتهای
فردی پرســنل ،در دســترس بودن و حتی اطالعات
لحظه به لحظه از جمله میزان خســتگی در صورت
لزوم برای کارکنان و پرسنل پزشکی است؛ پرسنلی که
بهترین خدمات را به بیماران ارايه میدهند.عالوه بر آن،
سیستمهای فناوری میتوانند مدیریت بهتری از منابع
را ممکن سازند.موجودی ،بازرسی تجهیزات و موارد
متعدددیگررامیتوانباسیستمهایاطالعاتی،ردیابی،
مشاهده و بهروز کرد.بر اساس گزارش کمیسیون صدور
گواهینامه فناوری اطالعات سالمت ،تقریبا 50درصد
منابع مالی ،ســاالنه به دلیل ناکارآمدی سیستم هدر
میرود در حالی که بیمارستانها میتوانند با استفاده
از فناوری اطالعات سالمت ،میلیونها دالر صرفهجویی
کنند.

در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

مدل بومی ارزیابی شهرهای هوشمند ایران تدوین شد
به منظور بومیسازی شاخصهای ارزیابی شهرهای هوشمند
متناسب با شرایط و نیازمندیهای کشور پروژه «تدوین مدل
بومی ارزیابی شهرهای هوشمند ایران» در پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات اجرا شد.
به گزارش پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطالعات ،مجید
رسولیدیسفانی مجری طرح با بیان این مطلب ،گفت :با توجه
به عدم وجود دادههای مورد نیاز برای ارزیابی که چالش جدی
در کشور است ،از اهداف این پروژه متناسبسازی شاخصها
با وضعیت دادهای کشور و ارايه مدل مناسب برای جمعآوری
دادهها ،است.
او ادامه داد :همچنین برای تبدیل این فعالیت به صورت یک
سرویس عملیاتی ،مدل ارايه سرویس استخراج خواهد شد تا
بتوان بر اساس همکاری مرکز تعالی شهرهای هوشمند کشور،
اقدامات الزم برای پیادهســازی و اجرای آن بر اساس ذینفع
اصلی مشخص شده ،فراهم شود.
رسولیدیسفانی با اشاره به اهمیت موضوع شهرهای هوشمند
در چند ســال اخیر با توجه به توســعه فناوریهای جدید و
افزایش نیازمندی در بخــش بازار و جامعــه ،گفت :موضوع
هوشمندسازی شــهرها در برنامه بســیاری از کالنشهرها و
شهرهای بزرگ کشور قرار دارد .در سطح جهانی نیز موضوع
هوشمندسازی شــهرها از زمره برنامههای دارای اولویت در
حوزه شهری بسیاری کشورها است که میتوان به هند ،چین،
ترکیه ،امارات متحده عربی ،اتریش و هلند اشاره کرد.
به گفته او ،مفهوم و تعریف شهر هوشــمند ،طیف وسیعی از
کاربردها و موضوعها نظیر اقتصاد ،زیرســاخت ،جابهجایی،
محیطزیست ،نوآوری ،آموزش را شامل میشود که با توجه به
تنوع و گستردگی حوزههای فعالیت ،رویکردهای متفاوتی برای
توسعه شهرهای هوشمند و اجرای پروژههای هوشمندسازی
در شهرهای مختلف وجود دارد.
رسولیدیســفانی اولین گام ،در این زمینه را شناسایی دقیق
وضع موجود بیان کرد و افزود :در ارزیابی شهرهای هوشمند،
ســه مورد شناســایی وضعیت موجود ،رصد و پایش نتیجه
اقدامات و برنامهها و همچنین رتبهبندی شــهرها بر اســاس
معیارهای مختلف در سطح ملی و جهانی مورد نیاز است.
او با بیان اینکه ،برای ارزیابی شــهرهای هوشــمند ،تاکنون
شاخصها و مدلهای مختلفی توســط نهادهای بینالمللی

و یا شرکتهای مطرح ارايه شده است که متناسب با شرایط
کشــور ،به صورت موثر قابل اســتفاده نیســتند ،گفت :این
شــاخصها و مدلهای ارزیابی برای عملکرد بهینه بایستی
متناسب با شرایط هر کشور و شهر مورد بازبینی قرار گرفته و
بومیسازی شوند.
رسولیدیســفانی عدم وجود شــاخصهای ارزیابی بومی و
چالشهای جمعآوری اطالعات متناســب با وضعیت دادهای
شــهرها را یکی از چالشهای اساسی برشــمرد و گفت :این
مورد ،نیاز واقعی مسووالن شهری است که میتواند در توسعه
هوشمندسازی شهری نقش بسزایی ایفا کند.
او گفت :ضروری است با توجه به شــرایط کشور ،بومیسازی
شاخصها متناسب با شرایط کشــور و وضعیت دادههای در
دســترس ،صورت پذیرد .از جمله پارامترهای تاثیرگذار در
تعیین شاخصها و بومیسازی آنها ،اندازه شهرها (کالنشهر،
بزرگ ،متوسط و شهرکها) اســت و متناسب با اندازه شهرها
و جمعیت ساکنان آن ،شاخصهای ارزیابی و وزن آنها تغییر
میکند.
رسولیدیسفانی از نیروی انســانی متخصص در حوزه فاوا و
بوکار و عدم فعالیت به عنوان یک ذینفع در حوزه شهری
کس 
و وجود ارتباطات بینالمللی موثر ،به عنوان فرصت مناســبی
برای فعالیت جدی پژوهشــگاه در موضوع ارزیابی شهرهای
هوشــمند یاد کرد و گفت :برای نیل به ایــن هدف ،ضروري
اســت که پژوهشــگاه با همکاری با بازیگران فعال در حوزه
هوشمندسازی شهرها ،تعامل خود با شهرداریها و مسووالن
شهری را در شهرهای مختلف کشور ارتقا دهد.

