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 نقش دولت روحانی 
در توسعه نامتوازن اینترنت 

    خرید آنالین مزایای زیادی دارد و متناسب با زندگی امروز ماست.  صرفه جویی 
در وقت، کاهش ترافیک، حق انتخاب بیشــتر، تنها تعدادی از مزایای بی شمار خرید 
آنالین به حســاب می آیند؛ اما از آنجایی که هر پدیده ای اشــکاالتی به همراه دارد، 
بهتر است مثل هر چیز دیگری در این رابطه هم مهارت های الزم را بیاموزیم تا خرید 
لذت بخش تری داشته باشیم. یکی از مواردی که ممکن است خرید آنالین را برایمان به 

تجربه ای ناخوشایند، بدل کند...

    دادســتان عمومی و انقالب تهران در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با رییس قوه قضاییه یکی از چالش های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر 

کشور را موضوع رمزارزها عنوان کرد.

   یی گانگ، رییس بانک مرکزی پی بی او سی در کنفرانس تنظیم مقررات بزرگ فناوری که 
به میزبانی بانک تسویه حساب هاي بین المللی )BIS( برگزار شد، گفت که اجرای شرکت هاي 
 )PBoC( فناوری که به شیوه هاي ضد رقابتی دست می زنند، همچنان تمرکز بانک مردم چین
خواهد بود. در این کنفرانس روسای بانک هاي مرکزی، سیاست گذاران ارشد، محققان و سایر 
ذی نفعان گرد هم آمدند تا مجموعه ای از بحث ها را در خصوص نحوه استفاده از مقررات برای 
کمک به شرکت هاي فین تک  به نفع عموم انجام دهند. یی در سخنرانی اصلی خود گفت: »ما به 
همکاری با مقامات ضدانحصار، برای مهار انحصارات و مقابله فعاالنه با تبعیض الگوریتم و سایر 
اشکال جدید رفتارهای ضدرقابت ادامه خواهیم داد.«  این درحالی است که هفته گذشته، سود 
۱0ساله خزانه داری آمریکا به ۱.۵۴درصد رسید که باالترین رقم از ماه ژوئن است، در شرایطی 
که نگرانی ها درباره تورم ادامه دارد. ســود اوراق ۱0ســاله خزانه داری با پنج واحد افزایش به 
۱.۵۴0۹درصد رسید. سود اوراق قرضه ۳0ساله خزانه داری شش واحد پایه افزایش یافت و به 

۲.0۶۲۵درصد رسید. 

   عدم توسعه تکنولوژی اینترنت ثابت در کشور روز به روز تاثیر منفی بیشــتری روی توسعه صنعت ICT کشور می گذارد و 
الزم است که وزیر جدید ارتباطات، حل این چالش را در اولویت کاری خود قرار دهد. وضعیت فعلی اینترنت ثابت پاسخگوی نیاز 
جامعه نیست و توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه، رکود توسعه زیرساخت های اینترنت و عدم سرمایه گذاری به دلیل نبود 
صرفه اقتصادی، بر کل اکوسیستم ICT کشور از ســرمایه گذار و ارایه دهنده خدمت تا سرویسی که در نهایت به مصرف کننده 
می رسد، تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که مطابق با سند چشم انداز افق ۱۴0۴ باید دسترسی ۸0درصد خانوار ایرانی 
به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵مگابیت بر ثانیه فراهم شود. اما این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸مگابیت 
است و تنها حدود ۱0میلیون خط اینترنت ثابت در کشور فعال است که اغلب نیز مورد رضایت کاربران نیست. عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات در شــروع فعالیت خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اذعان به مشکل موجود، بر لزوم رفع این چالش 
تاکید کرد و با انتقاد از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: »باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و 

هم ثابت مورد توجه جدی قرار گیرد...

تولید و مانع زدایی ها در بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات

 حجم باالیی از مراجعات 
 به دادسراهای تهران مربوط 

به رمزارز است

بیعانه، ترفندی که در خریدهای 
اینترنتی کهنه نمی شود
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مقابله چین با  انحصارگرایی 
فین تک ها

 یی گانگ، رییس بانک مرکزی چین 
نسبت به نحوه رشد فین تک ها هشدار داد
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خرید آنالین مزایای زیادی دارد و متناسب با زندگی امروز 
ماست.  صرفه جویی در وقت، کاهش ترافیک، حق انتخاب 
بیشتر، تنها تعدادی از مزایای بی شــمار خرید آنالین به 
حساب می آیند؛ اما از آنجایی که هر پدیده ای اشکاالتی به 
همراه دارد، بهتر است مثل هر چیز دیگری در این رابطه هم 
مهارت های الزم را بیاموزیم تا خرید لذت بخش تری داشته 
باشیم. یکی از مواردی که ممکن است خرید آنالین را برایمان 
به تجربه ای ناخوشایند، بدل کند، ضرر مالی و یا مواجه شدن 
با کالهبرداران احتمالی است. از آنجایی که در خرید آنالین 
نمی توانیم کاالیی را که انتخاب می کنیم از نزدیک ببینیم و 
قرارداد فیزیکی هم بین فروشنده و خریدار وجود ندارد، باید 
دقت بیشتری در خرید داشته باشیم و دانش مان را از خرید 

آنالین و روش های کاله برداری باال ببریم.
درست اســت که کالهبرداری در فضای مجازی روزبه 
روز هوشمندتر می شــود اما مواردی هم است که بیشتر 
در بین کالهبرداران مرسوم است و تکرار می شود. یکی 
از معمول ترین این روش ها ارائه قیمت نامتناسب نسبت 
به کاال یا خدماتی است، فروشــنده ادعا می کند. به طور 
مثال فروشنده تصویری از یک کاال ارائه می دهد و قیمتی 
را بسیار پایینتر از چیزی که در بازار موجود است، تعیین 
می کند. این فروشــنده ها اغلب ادعا می کنند که کاالی 
موجود در حال اتمام است و در صورت عدم دریافت بیعانه، 
کاال را به مشتری دیگری خواهند داد. این ترفند تکراری اما 
کاربردی مشتری را ترغیب به پرداخت بیعانه برای کاالیی 
می کند که هیچگاه دریافت نخواهد کرد. بنابراین در صورت 

مواجهه با چنین شرایطی بهتر است دقت عمل را باال ببریم 
و دلیل پایین بودن کاال یا خدمات را جویا شویم چرا که یک 
خرید مطمئن با قیمت منطقی بهتر از پرداخت هزینه در 

برابر هیچ است.
خرید از فروشگاه های آنالینی که اعتبارشان ثابت شده 
است و دارای نماد الکترونیکی هستند می تواند کم خطرتر 
از سایر فروشــگاه ها باشــد. هرچند در صورت خرید از 
فروشگاه های معتبر که ضمانت تعویض کاال در صورت 
نارضایتی را هم در خدماتشــان داردند، پروسه تعویض 
کاال می تواند بسیار وقت گیر و فرسایشــی باشد و اما راه 

چاره چیست؟

مطمئن ترین راهی که می توانیــم خریدمان را به خرید 
کم خطر تبدیل کنیم. پرداخت وجه در صورت دریافت کاال 
است. پرداخت بیعانه و تحویل نگرفتن کاال در خرید های 
اینترنتی یکی از مهمترین مشکالتی است که بسیاری از 
کاربران با آن روبرو هستند. راهکاری که اغلب کاله برداران 
برای به دام انداختن افراد در خرید آنالین استفاده می کنند. 
کالهبرداری هایی که در بســیاری مــوارد پیچیده تر و 
هوشمندانه تر از آن است که با یک استعالم ساده و مرور 
سوابق فروشنده بتوانیم به تقلبی بودنش پی ببریم. اما یک 
راه حل ساده می تواند جلوی بسیاری از کاله برداری ها را 
بگیرد. اگر به هیچ وجه در خرید آنالین راضی به پرداخت 

بیعانه نشویم مسیر را برای اغلب کاله بردارانی که فضای 
سایبری را مسموم می کنند، خواهیم بست و این اتفاق نه 
تنها برای خریداران اتفاق خوشایندی است، بلکه مسیر را 

برای فروشندگان درستکار هم هموار می کند.
عالوه بر فروشــندگان تقلبی که پس از دریافت بیعانه 
پاسخگوی تلفن نیستند در مواردی دیده شده، خریدار 
بیعانه و یا وجه کامل کاالی مورد نظرش را پرداخت می کند 
اما کاال یا خدماتی را که دریافت می کند بسیار نامطلوب و یا 
بسیار دور از ادعای فروشنده هنگام فروش محصول است 
و کاالی دریافتی با تصاویری و یا توصیفاتی که فروشنده 
هنگام فروش محصول به خریدار ارائه کرده است، منطبق 
نیســت. در این مورد هم اغلب بین خریدار و فروشنده 
سوتفاهم و کدورت پیش می آید که کمترین ضررش برای 
هر دو طرف ایجاد  یک تجربه ناخوشایند از خرید آنالین 
است که حتی در صورت پس گرفتن مبلغ بیعانه کمترین 

ضررش برایمان هدر رفتن وقت است.
پیشنهاد پلیس فتا برای مواجه نشدن با چنین اتفاقاتی 
پرداخت وجه پس از رؤیت محصول اســت و این امکان 
با وجود سیستم خرید پســتی و پرداخت وجه به پیک 
فروشنده پس از دریافت و رؤیت محصول مورد نظر است. 
در این روش می توان محصول مورد نظر را سفارش دهید 
و محصول توسط شرکت پست برای شما ارسال شده و 
سپس مبلغ کاال را به پیک تحویل  دهید. استفاده از این 
روش برای کاال هایی که ماهیت فیزیکی دارند بســیار 

مناسب است.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
۹۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
۱۶ خرداد ۱۳۹۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد ۱۳۹۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک ۳ خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

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

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲۸ 
فروردین ۱۳۹۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال ۹۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴۸0 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
۱۸ فروردین ۱۳۹۶رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

لطفابیعانهندهید

بیعانه، ترفندی که در خریدهای اینترنتی کهنه نمی شود

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: برای نخستین بار در کشور 
شرایطی فراهم خواهد شد که کودکان و نوجوانان مالک سیم کارت و 

صاحب هویت حقیقی مستقل در فضای مجازی شوند.
به گزارش مهر، سومین نشست فعاالن فضای مجازی حوزه کودک 
و نوجوان با حضور ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای 
مجازی با موضوع توســعه و ترویج فضای مجازی مناسب کودک و 

نوجوان به صورت آنالین در روز شنبه ۱۷مهرماه برگزار شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سازمان های بین المللی 
به سه چالش مهم در خصوص مخاطرات، آســیب پذیری و آسیب 
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید دارند، خاطرنشان کرد: 
این چالش ها در حوزه ارتباط، محتوا و رفتار فضای مجازی کودکان 

قابل پیگیری است. او با اشاره به اختالالتی مانند نقص توجه، حافظه 
و یادگیری که حوزه آمــوزش کودکان در فضــای مجازی را تحت 
تاثیر قرار داده اســت، ادامه داد: ما از دوران مدرنیته که کودکان در 
حصارهای متعددی از جمله حصار خانواده، حصار مدرسه و حصار 
شهر بودند به عصر فضای مجازی وارد شــده ایم که در آن کودکان 
بدون هیچ حصاری در جهان زیســت می کنند و این موضوع باعث 
شــده تا کودکان در حوزه رفتار، ارتباط و محتوا در معرض آســیب 

جدی قرار گیرند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به مسوولیتی که بر دوش 
اپراتورهای ارتباطی گذاشته شده اســت، تاکید کرد: اپراتورها باید 
یک مجرای ارتباطی صیانت شده را برای کودکان و نوجوانان فراهم 

کنند. برای نخستین بار در کشور قرار است که سیم کارت در مالکیت 
کودکان و نوجوانان قرار گیرد و در حال پیگیری هستیم که کودکان 

و نوجوانان هویت حقیقی مستقل در فضای مجازی داشته باشند.
او درخصوص نظــام قیمت گذاری محتوای ویــژه کودک در فضای 
مجازی نیز گفــت: در خصوص نظام قیمت گــذاری خدمات ارزش 
افزوده )وس( جلساتی در کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای 
مجازی برگزار شده و از بخش خصوصی نیز دعوت شده تا نظرات شان 
را اعالم کنند. در همین حال برای موضوع پرداخت نیز با بانک مرکزی 
و وزارت ارتباطات وارد مذاکره شده ایم. در حال جمع بندی هستیم و 
به زودی این سند ابالغ می شود و مشکل فعلی ارایه کنندگان خدمات 

محتوا حل خواهد شد. 

بهمنظوراحرازهویتدرفضایمجازی

كودكان و نوجوانان مالک سیم كارت می شوند

یادداشت

رییس جمهور در دیدار با نخبگان استان بوشهرگفت: یاس و ناامیدی از 
القائات دشمنان است، امروز باید با عمل و اقدام خود در سطح جامعه و در 

میان مردم، روحیه امید و اعتماد ایجاد کنیم.
امروز باید اعتماد خدشه دار شده در جامعه را بر مبنای حرکت انقالبی و 

جهادی و مبتنی بر عقالنیت احیا کنیم.
همان طوری که رییس جمهور گفته است مهم ترین گام، در راستای حرکت 
در ریل حکمرانی خوب، احیای اعتماد خدشه دار شده در جامعه است و 
این مهم با پایان دادن به بی توجهی ها و اهمیت دادن به خواسته های مردم 

و فعاالن میسر است .
در واقع سه رکن اساسی، افزایش سرمایه اجتماعی، تامین امنیت روانی 
مردم و سالمت روانی آنها، از مهم ترین اهداف حکمرانی خوب به شمار 
می رود به نحوی که بایستی به اولویت و مبنای اساسی سیاست گذاری ها در 
تمام حوزه ها تبدیل شود .به تعبیری دقیق تر، نباید مردم با روح و روان شان 
هزینه سیاست گذاری ها را بپردازند بلکه باید مسیری را ترسیم کرد تا نظر 
آنها در بطن سیاست گذاری ها به جهت تقویت اعتماد خدشه دار شده ، در 

اولویت قرار بگیرد .
حال سوال این است که در حوزه فناوری چگونه بایستی در مسیر تقویت 

اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی حرکت کرد؟
یکی از ویژگی های حکمرانی دیجیتالی خوب، این است که باید آینده نگرانه 
باشد، ما معتقدیم باید بلند و بزرگ ببینیم ، کوتاه و کوچک برنامه ریزی و 
اجرا کنیم و به صورت سیستمی شاهد همگرایی در سیاست ها، قوانین و 
مقررات در حوزه دیجیتال بین ارکان مختلف حاکمیت باشیم تا برآیند 
فعالیت های همه آنها منجر به روان سازی فرایند ارایه خدمات عمومی به 
مردم شود. با این پیش زمینه و با توجه به نفوذ روزافزون فناوری و دیجیتالی 
شدن بسیاری از فرایندهای سازمان های مختلف حاکمیتی که هر روز 
بر ابعاد آن هم افزوده می شــود، لزوم توجه سیستمی به اهداف سه گانه 
حکمرانی خوب )سرمایه اجتماعی، امنیت روانی و سالمت روانی مردم( در 
این حوزه که در شرایط کنونی با بخش بسیار بزرگی از جامعه مرتبط شده 

است، بسیار مهم و بااهمیت تلقی می شود.
به تعبیری بــا توجه به لزوم دیجیتال ســازی بســیاری از فرایندهای 
خدمات رســانی به مردم که به طور فزاینده ای در حال انجام است و در 
آینده ابعاد آن در توسعه فرایندی به نام ایران دیجیتال نیز بسیار عمیق تر 
خواهد شد. یکی از فرایندهای مهم برای بازســازی و حرکت در مسیر 
احیای اعتماد، توجه سازمان های کالن دولتی به مقوله ای به نام آزمایشگاه 
دیجیتال سازی خدمات عمومی، حایز اهمیت ویژه ای خواهد بود. در واقع 
ایجاد و گسترش واحدی به نام آزمایشگاه دیجیتال سازی خدمات عمومی 
در سازمان های کالن، موضوعی کلیدی و کارساز در جهت اعتماد و حذف 
فرایند وقت گیری است که روح و روان بخش بزرگی از مردم را مورد آسیب 

قرار می دهد .
در واقع با ایجاد و گسترش این آزمایشگاه ها در سازمان های کالن، مسیر 
و فرایندی منظم و سیستماتیک ترسیم می شود تا در ابعاد فراگیری در 
بستر دیجیتال سازی خدمات عمومی، تمامی پروسه های آن قبل از اجرای 
آزمایشی یا ارایه آن به مردم، مورد بررسی، تحلیل، امتحان و در آزمایشگاه 
مذکور در ابعاد کشــوری تست عملیاتی می شــود تا از صحت کارکرد 
فرایندهای آن قبل از ارایه به مردم اطمینان کامل حاصل شــود. خیلی 
روشن است در این صورت دیگر مردم با روح و روان شان هزینه امتحان 

کردن ایده های دولتی را نخواهند پرداخت .
به تعبیری دقیق تر، تمام فرایندهای دیجیتالی کردن خدمات عمومی که 
قرار است در ابعاد کشوری فعالیت کنند، قبل از اجرا در آزمایشگاه تمامی 
مراحل آن به طور کامل اجرایی و عملیاتی می شود و پس از اتمام پروسه 
موفقیت آمیز آن، برای اجرای عمومی وارد فاز عملیاتی نهایی می شود، در 
این صورت عالوه براینکه مسیر سیستمی منظم تری ترسیم خواهد شد، 
از زاویه ای دیگر مقوله اعتماد، سالمت و امنیت روح و روان مردم نسبت به 
فرایند دیجیتالی شدن فرایندهای سازمان ها تقویت شده و بستری مناسب 
برای ایران دیجیتال در آینده فراهم خواهد شد و مهم تر از آن بعد سالمت 

روح و روان مردم بازیچه امتحان ایده های دولتی ها قرار نخواهد گرفت .
بدیهی است در طی این فرایند بایستی مسیری مشخص برای تجمیع 
و به کارگیری، خواســت و نظر مردم، فعاالن و کارشناسان در حوزه های 
مختلف عملیاتی شود تا بعد خرد جمعی تقویت شده و مسیر حکمرانی 

خوب را هموارتر کند .

داوود صفی خانی

آزمایشگاه دیجیتال سازی 
خدمات عمومی
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گزارش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
حدود یک ماه پیش توسط مرکز پژوهش  هاي مجلس منتشر و در آن از تعدادی 
چالش به عالوه  چند مانع بازدارنده  پیشرفت و توسعه  بخش فناوری اطالعات و 

ارتباطات و چگونگی رفع آنها یاد شده است؛ از آن جمله:
- چالش  هاي ناشی از تحریم )مانند وجود محدودیت ارزی و عدم امکان انتقال ارز 

برای تامین تجهیزات از خارج(، 
- موانع ناشی از اجرای سیاست هایی نادرست در این حوزه )مانند سیاست ثابت 
نگه داشتن تعرفه ها و محدود شــدن راه  هاي درآمدزایی اپراتورها که منجر به 
کاهش عالقه سرمایه گذاران به ویژه شرکای خارجی به سرمایه گذاری در این 

حوزه شده است(،
- موانع مربوط به مقررات و قوانین این حوزه یا نحوه اجرای آنها، مانند موارد زیر:

- تصرف باند فرکانسی ۷00 و ۸00 مگاهرتز از سوی صداوسیما، باندی که برای 
گسترش خدمات اپراتورهای موبایلی و توسعه  دسترسی شبکه  4G در روستاهای 

کشور، الزم است آزاد شود، 
- موانع به وجود آمده از ناحیه  خصوصی سازی مخابرات و انحصار طبیعی/قانونی 

موجود در شبکه دسترسی کابلی، 
- موانع ناشی از بدون اســتفاده ماندن ظرفیت  هاي خالی در شبکه زیرساخت 

ارتباطات مخابراتی سازمان  هاي دولتی، 
- موانع به وجود آمده از عدم پوشش فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی از سوی 

قانون تجارت الکترونیکی تصویب شده در سال ۱۳۸۲، 
- موانع مربوط به ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، 

- موانع ناشی از تداوم تصدیگری دولت در بخش پست، 
- و موانع استفاده از حداکثر ظرفیت دفاتر پیشخوان.

راه حل  هاي پیشنهادی مرکز پژوهش  هاي مجلس برای مانع زدایی ها از بخش فاوا
این گزارش همچنین حاوی راه حل هایی برای مانع زدایی ها از بخش فناوری 

اطالعات و ارتباطات است، به شرح زیر:
1.تشکیلشرکتشبکهدسترسیکابلی

تهیه کنندگان گزارش مورد بحث، راه عبور از مانع انحصاری بودن شبکه دسترسی 
کابلی را انتزاع مالکیت لوله ها، کانال ها، حوضچه ها و داکت  هاي کابلی از شرکت 
مخابرات ایران و در نظر گرفتن آنها به عنوان مصادیق شــبکه مادر مخابراتي 
می دانند و معتقدند اقالم مذکور بایستی توسط یک شرکت دولتي یا غیردولتي، 

مستقل از شرکت مخابرات ایران اداره شوند.
2.تکمیلشبکهملياطالعات

گزارش مرکز پژوهش ها، بر اساس گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در قبال شبکه ملی اطالعات تا پایان سال ۱۳۹۹، مدعی است که تاکنون 

اقدامات زیر در شبکه ملی اطالعات اجرا شده اند:
- توسعه هسته شــبکه ملي اطالعات در الیه IP ؛ توسعه هسته شبکه ملي 
اطالعات در الیه انتقال نوری با اجراي حدود ۴هزار کیلومتر فیبر نوري در شبکه 
زیرساخت کشور؛ اجراي طرح توسعه مراکز تبادل ترافیک )IXP(؛ بهره برداري 

.)NIX( عملیاتي از مرکز ملي تبادل اطالعات
لذا بایسته است که برای تکمیل شــبکه ملی اطالعات، موارد درخواست شده 
توسط شورای عالی فضای مجازی در طرح کالن و معماري شبکه ملي اطالعات 

به شرح زیر انجام شوند:
- ارایه خدمات پایه کاربردي داخلي با سهم ترافیک ۷0 به ۳0 نسبت به خدمات 
پایه کاربردي خارجي مشــابه در ســبد مصرفي کاربران و نرخ رشد سالیانه 

۱۵درصدي؛
- ایجاد امکان اتصال حداقل ۱0درصد کاربران با دسترسي مبتني بر نسل جدید 

ارتباطات؛
- استقرار کامل خدمات پایه کاربردي داخلي )با اولویت پیام رسان اجتماعي و 
موتور جست وجو( با قابلیت تامین نیازهاي ملي و پاسخگویي به همه محتواهاي 

مورد نیاز کشور با اولویت محتواهاي خط و زبان فارسي تا سال ۱۴00؛ 
- قرارگیري زبان فارســي به عنوان زبان پیش فــرض در ۸0درصد خدمات و 

تجهیزات هوشمند همراه؛
- اســتفاده از سیســتم عامل داخلي براي تمامي مراکز نظامــي و امنیتي و 
زیرساخت هاي حیاتي در نسخه هاي رومیزي، ســرور و سیستم هاي کنترل 

صنعتي؛ 
- تامین یک سیستم عامل داخلي امن برای تلفن همراه؛

- کسب حداقل ۲0درصد از سهم بازار گوشي تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل 
داخلي توسط تولیدکنندگان داخلي؛ 

- مصون سازي، کاهش آسیب پذیري و افزایش پایداري و تاب آوري امنیتي و 
دفاعي شبکه ملي اطالعات در برابر تهدیدات، بدون اتکا به خدمات خارجي؛  

- رشد بومي سازي تجهیزات شــبکه به میزان ۱0درصد ســالیانه بر اساس 
اولویت هاي تعیین شده توسط مرکز ملي فضاي مجازي؛ 

- بومي سازي ســامانه هاي امنیتي مورد نیاز شــبکه ملي اطالعات به میزان 
۱00درصد؛

- ارتقاي سالم سازي خدمات شبکه ملي اطالعات به میزان ۲0درصد در سال؛
- استقرار کامل سکوهاي ارایه خدمات الکترونیکي اعم از دولت، سالمت، تجارت، 
آموزش، قضایي، گردشگري، حمل و نقل و انتظامي با تعرفه مناسب براي آحاد 
مردم؛ به عالوه  اجرای اجزاي مورد نیــاز کاربران که برخي از آنها مانند مرورگر 
بومي؛ سیستم عامل داخلي؛ رایانامه داخلي؛ جویشگر داخلي؛ مدیریت هویت 
معتبر )تامین شناسه و گواهي دیجیتالی(؛ پیام رسان و شبکه اجتماعي؛ مخازن، 
کتابخانه ها و  API ها؛ خدمات صیانت از داده؛ شبکه هاي اختصاصي؛ شبکه و 
زیرساخت ابري دولت؛ مراکز داده عمومي؛ مراکز داده اختصاصي؛ قطب هاي 
مراکز داده؛ مراکز تبادل ترافیک داخلي؛ مراکز تبــادل ترافیک بین المللی و 

شبکه هاي توزیع محتوا.
- در نهایت راه اندازي شبکه ملي اطالعات نیازمند وجود عزمی قوي در دولت و 

به خصوص در وزارت ارتباطات و فناوري به عالوه  پیش بینی بودجه ای کالن است. 
3.تدوینبرنامههاییمشخصبرایکاررویفناوریهايجدیدواقدام

علیهمعضالتقدیم
به روایت تهیه گنندگان گزارش، چند فناوری جدید مطرح هستند که در شبکه 
ملی اطالعات هنوز برنامه ای مشخص ندارند، مانند توسعه نسل پنجم ارتباطات 
سیار )5G(، استفاده از مزایاي فناوري زنجیره بلوکي، فناوري دفاتر کل توزیع 

شده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و رمزارز.
برخی دیگر از موانع قدیم که نیاز به برنامه ریزی مشخص دارند، عبارتند از:

- مقابله علیه کثرت حمالت سایبري و مخاطرات امنیتي در فضاي مجازي، 
- حمایت کافي از تولید داخلی تجهیزات مخابراتي و سخت افزاري، 

- مناسب سازی وضعیت حکمراني داده ها در کشور، 
- بهتر استفاده کردن از ظرفیت هاي ۱۶هزار دفتر پیشخوان دولت که به دلیل 
تخصیص بسیاری از خدمات دولتی به دفاتری غیر از پیشخوان دولت، تضعیف 
شده اند. رقبای دفاتر پیشخوان دولت عبارتند از دفاتر پلیس+۱0، دفاتر خدمات 

الکترونیکي شهرداري، دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی و چند دفتر دیگر.
نکاتیبرایتکمیلگزارشتولید،پشتیبانیهاومانعزداییهادر

بخشفناوریاطالعاتوارتباطات
مرکز پژوهش ها اگر در نظر دارد گزارش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در 
حوزه  فناوری اطالعات و ارتباطات را تکمیل کند، بهتر است نکات مغفول در 

گزارش مذکور را در گزارش  هاي آتی خود را مدنظر گیرد:
الف. گزارش مورد بحث به مناســبت نام گذاری ســال ۱۴00 به سال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« تهیه شده و لذا می بایست به چیستی و چگونگی 
»تولید، پشتیبانی ها« در بخش و فرابخش فاوا نیز اشاره می کرد، در حالی که تنها 

به بخش فاوا و عمدتا به مانع زدایی ها از بخش فاوا اکتفا کرده است. 
ب. هریک از مفاهیم مربوط به »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« باید تعریف 

شوند و به تفکیک بخش و فرابخش فاوا مورد بحث قرار گیرند.
ج. در این گونه گزارش ها باید دو مقوله  »چالش« و »مانع« از یکدیگر تفکیک و 

تفاوت معنایی و کاربردی آنها تبیین شوند.
توضیحاینکهچالش،ذاتامانعنیست!

- مانع، عینیتی هستی  شناختی )ontological( است. این عینیت از منظری 
خاص، به »مانع« تعبیر می شود و از منظری دیگر »فرصت«.

- موانع تا هنگامی که وجود دارند و هنوز رفع نشده اند، بازدارنده  عمل و اقدام برای 
رسیدن به اهداف میانی و نهایی پروژه هستند؛ 

- ولی چالش ها، نیروهایی محرک هستند که وجودی مستقل از ما و جایی خارج از 
ذهنیت ندارند، بلکه انگیزه ای درونی هستند که فرد را به هماوردجویی با معضالت 
وا می دارند و تمام توان فرد یا همه نیــروی تیم اجرایی را به مبارزه می طلبند و 
مشاوران و مجریان را به ارایه  پاســخ معقول، راه حل  هاي درست و کنش  هاي 

مناسب، بسیج و مجبور می کنند. 
- این در حالی ست که برخی از موانع مزمن و پیچیده، ممکن است شخص را 
برای همیشه از پیشروی باز بدارند، جلوی ادامه  حرکت را بگیرند و پویش مجریان 
را برای مدتی متوقف  کنند؛ بسیار مهم و حیاتی است که این گونه موانع مزمن و 

تاکنون الینحل را از سایر موانع جدا دسته بندی کنیم و کنار بگذاریم. لیکن چالش، 
کارکردی پیشران دارد و مجریان را از درون به تحرک بیشتر وا می دارد و آنها را به 

بهره وری و کارایی بیشتر سوق می دهد. 
د. این گزارش از چند مانع مهم یاد می کند ولی به الگوریتم  هاي اولویت گذاری 
برای تعیین وزنه  هریک از آنها نمی پردازد. درنتیجه مــوارد متعدد تولیدات، 
پشتیبانی ها، موانع و مانع زدایی  هاي بخش فاوا در این گزارش، اولویت گذاری 

نشده اند. 
ه. نمونه ای از یک مانع قانونی مغفول مانده، ماده  ۱۴ قانون اختیارات و وظایف 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )مصوب ۱۳۸۳ مجلس( است که نهادهای 
»فرادولتی« را از رعایت مفاد این قانون مســتثنا می کند ولی مرجعی را برای 
مدیریت منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات مورد نیاز نهادهای مستثنا شــده 
تعریف نمی کند. ماده  مذکور، مانعی است بزرگ برای توسعه  شبکه  ملی اطالعات 
و ارتباطات و مخل اجرای عدالت ارتباطی در مورد مصرف منابع کمیاب مخابرات 

و ارتباطات کشور.
در چنین وضعیتی، بســیاری از مقررات وضع شده و خود سازمان های تنظیم 
مقررات موجود در کشــور، »مانع« توســعه  بخش و فرابخش فاوا به حساب 
می آیند. در چنین اوضاعی، ایجاد ساختارهایی کارا برای مقررات گذارِی بخشی 

و فرابخشی، یک چالش واقعی است.
- یکی دیگر از انواع موانع رایج، ماهیتی زبان شــناختی دارد؛ بزرگ ترین مانع 
توسعه، چه در بخش فاوا چه در سایر بخش ها، نداشتن درک مشترک از مفاهیم 
کلیدی و نرسیدن به زبانی مشترک برای همسویی و همگرایی در مبادله  اطالعات، 
تفهیم و تفاهم در میان ذی نفعان و دســت  اندرکاران بخش است. برای مثال، 
معادل فارسی رایج برای اصطالح انگلیسی emerging obstacle “موانع 
نوظهور« است که غلطی مصطلح است در حالی که بسیاری از اعضای فرهنگستان 
مانند دکتر رضا منصوری و نگارنده، آن را »مانع برآینده« می دانند یعنی مانعی 
که ظهور کنونی اش جنینی است و هیبت غول آسای آتی خود را در آینده ظاهر 
خواهد کرد. در حالی که »فناوری نوظهور« الزاما، برآینده و بالنده درک نمی شود. 
برآیندگی، به معنی »فراآمدن در آینده« و »به مرور زمان بیشتر و بیشتر ظاهر 
شدن«، »بالنده تر و شکوفاتر شدن« و »به بار نشستن هرچه بیشتر در آینده« 
است. کسانی که emerging technology را »فناوری نوظهور« ترجمه 
و درک می کنند، خود را برای وضعیت  هاي بعدی همان فناوری آماده نمی سازند، 
روی تحقیق و توســعه  »فناوری برآینده« کار و سرمایه گذاری نمی کنند و راه 
تحقیق و توسعه  فناوری برآینده را به روی خود می بندند. این مانع، نمونه ای بارز 

از موانع اصطالح شناختی در بخش و فرابخش فاوا است.
- اگر تهیه کنندگان گزارش مورد بحث، به مبحث »پشــتیبانی ها« که جزیی 
از عنوان گزارش و یکی از ســه کلیدواژه  شعار امسال اســت، وارد می شدند، 
می توانستند عدم شکل گیری مدیریت زنجیره  تامین را که از جمله فناوری  هاي 
بخش فاوا است، به عنوان یکی از موانع مهم برای توسعه  بخش و فرابخش فاوا 

ذکر کنند.
هنوز دیر نشده اســت! مرکز پژوهش  هاي مجلس می تواند با تدوین سلسله 

گزارش  هاي مرتبط، گزارش مورد بحث را تکمیل کند.

سال۱۳۸۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه ۱۳۹۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱۵ اسفند ۱۳۸۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱0 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱۳۹۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴0 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند ۱۳۹۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱۳۹۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه ۱۳۹۶ پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال ۱۳۹۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال ۱۳۹۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱۳0 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲۱ تیر مــاه ۱۳۹۴ محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲۳ تیر ماه ۱۳۹۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
۱۳۹۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱۳۸۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲۸ اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

عصرارتباطگزارشمرکزپژوهشهارابررسیکرد

تولید و مانع زدایی ها در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات
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به  همان نسبت که فناوری اطالعات و توسعه آن در نظام بانکداری و پرداخت، 
فرصت ایجاد کرده، احتماال به  همان نسبت چالش و مساله نیز ایجاد کرده است. 
در این خصوص، صنعت فناوری اطالعات با پیچیده تر شدن شیوه های تخلف و 

تقلب، نیازمند طراحی سیستم هایی با دقت و عملکرد باالتر است. 
تخلف و تقلب در بانکداری، شامل انجام فعالیت های بانکی و پرداختی با کارت های 
بانکی سرقتی، جعل چک، فعالیت های نامتعارف با حساب های بانکی اجاره ای، 
انجام تراکنش های مشکوک به پولشویی و موارد متعدد دیگری است که هر روز 
به انواع آنها نیز اضافه می شود؛ این تازه ابتدای مسیر جذاب برای کالهبرداران 
یا متخلفان حرفه ای است که با شناسایی نقاط ضعف بانک ها در این حوزه، با 
شیوه های مدرن تر قدم در این عرصه می گذارند و اگر امروز سامانه های تشخیص 
تخلف و تقلب در بانک ها مستقر نشوند، احتماال در آینده نزدیک، بانک ها موجب 

مي شوند از این ناحیه به نظام اقتصادی کشور، آسیب جدی وارد شود.
اینکه در راستای پاسخ به این نیاز، تاکنون رگوالتور و نظام بانکی چه اقداماتی 
انجام داده اند و سامانه های امنیتی و نظارتی شبکه بانکی، تا چه میزان، آمادگی 
شناســایی و برخورد با این تخلفات را دارند، موضوعات مهمی در این عرصه 

محسوب می شوند.
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد 
دیجیتال، با موضوع »بررسی آخرین وضعیت امنیت و کشف تقلب در نظام بانکی« 
که با حضور علیرضا اطهری فرد، معاون نظارت شرکت کاشف و علی عباس نژاد، 
مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان برگزار شد، اقدامات رگوالتور و نظام بانکی 
و نیز آمادگی سامانه های امنیتی و نظارتی در برخورد با تخلفات، موردبحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. آنچه پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
درابتدایمیزگرد،عرضکنمقراربــودامروزدرخدمتآقای
عباسی،معاوننظارتشرکتشاپرکباشیمامابهدلیلعدمهماهنگی
مناسبآقایصاحبفصول،مدیرروابطعمومیاینشرکت،حضور
ایشاندرایننشستمیسرنشدوحتیباوجودتالشبرایحضور
آقایعباسی،بنابهمالحظاتایشان،نتوانستیمدرخدمتشانباشیم
کهالبتهامیدوارممالحظاتراکناربگذارندونسبتبهعملکردخود
پاسخگوباشند.جناباطهریبهعنواناولینسوالبفرماییدباتوجه
بهپنجسالسابقهحضورکاشف،چرااینمجموعهدرنظامبانکیقرار

گرفت؟وچهاهدافیرادراینزمینهدنبالمیکند؟
اطهری:ماموریت و رسالت شرکت کاشف، شامل پایش، جهت دهی و ارزشیابی 
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات بانکی است. همان طور که می دانید بانک 
مرکزی، مقرراتی را به عنوان مقررات ناظر بر شرکت کاشف تنظیم و ابالغ کرده 
و ماموریت ها و وظایف شرکت کاشف در آن مستند، تفسیر، تعیین و ابالغ شده 
است. عمده فعالیت ها، برنامه های عملیاتی و اجرایی در چند سالی که از راه اندازی 
شرکت می گذرد، معطوف به ســه هدف اصلی بوده است: اولین هدف، ارتقای 
توانمندی نظام بانکی در پیشگیری از رخدادهای امنیتی، دومین هدف، ارتقای 
قابلیت پشتیبانی و پاسخگویی هماهنگ به تهدیدها و رخدادهای امنیتی و 
سومین هدف، افزایش توانمندی توان نظارتی شرکت کاشف و نظارت پذیری در 

نظام بانکی بوده که فعالیت ها و اقداماتی در سال های گذشته انجام شده است.
درچندسالگذشته،درخصوصنشتاطالعاتدرسامانههای
مختلفماننددانشگاهها،وزارتخانهها،پلیسراهوروصنایعحملونقل
دراخبارزیادشــنیدهایموایناطالعاتمانندنقلونباتدرهمهجا
منتشرشد!باتوجهبهاینکهذخیرهاطالعاتدرنظامبانکیبهخصوص
اینکهاطالعاتهویتیکاربرانبایدازمحرمانگیخاصیبرخوردار
باشد،ایننشتاطالعاتدرابزارهایدفاعیکهقراراستبهواسطه
آنهاازتقلبوکالهبرداریجلوگیریشود،باعثنمیشودابزارهای
دفاعیمادچارمسالهشوند؟نکتهدیگراینکهباتوجهبهمشکالت
موجود،آیاشبکهبانکیمادروضعیتفعلی،ایمناستیااساساتااالن

مشکلینداشتهایم؟
عباسنژاد: ابتدا ببینیم فارغ از شبکه بانکی، در حوزه فناوری، چه اتفاقاتی 
می افتد زیرا شبکه بانکی نیز بخشی از زیرساخت فناوری اطالعات کشور ماست 
و چندان جدا از سایر زیرساخت های IT نیست. ما در یکی دو سال گذشته، دو 
نوع سوءاستفاده در حوزه امنیت سایبری داشته ایم. بحث اول از دسترس خارج 
شدن سامانه هاست که بسیار زیاد اتفاق می افتد. در چند وقت اخیر هم نمونه های 
متعددی وجود داشته که کسب وکارهای بزرگی را دچار مشکل کرد. مثال وقتی 
یک سرویس دهنده زیرســاخت ابری دچار مشکل می شود نه تنها اطالعات 
خودش، بلکه تمام زیرساخت هایی که به عنوان سرویس به سایرین داده و نیز 
کسب وکار آنها با مشکل مواجه می شود. در یک سال اخیر، چند مورد بسیار 
جدی داشتیم در حدی که نیاز بوده به استراتژی ها و سیاست های مان در حوزه 
فناوری اطالعات و امنیت اطالعات توجه مجدد کنیم. بحث دوم، نشت اطالعات 
و فروش اطالعات نشت شده است که زیاد اتفاق افتاده است. حدود هفت هشت 
ماه گذشته، ۱۵نشت، باالی ۱00هزار رکورد داشتیم؛ این ۱00هزار رکورد یعنی 
 likelihood تاثیر آن بسیار زیاد است و تکرار ۱۵باره آن نیز به این معناست که
زیاد است. ریســک هم به معنای ضرب likelihood در impact است. 
بنابراین ریسک ما در حوزه امنیت سایبری، نشر و فروش اطالعات بسیار زیاد 

است. شما اشاره کردید در اطالعات نشت شده، اطالعات هویتی وجود دارد اما 
مساله فقط این نیست بلکه به جز اطالعات هویتی موارد دیگری نیز وجود دارد 
که نگرانی ها را بیشتر می کند. درباره اطالعات هویتی، شاید گفته شود مثال هفت 
سال پیش اطالعات ایرانسل ۳۷.۵میلیون رکورد، لیک شد و همه، اطالعات 
هویتی این تعداد را دارند. بنده موارد نشت اطالعات که پنج سال از آن گذشته، 
به راحتی عرض می  کنم. امروز در قالب اطالعاتی که لیک می شود و در اختیار 
بازیگران تهدید قرار می گیرد، حتی با پرداخت هزینه، اطالعات دیگری مانند 
نمونه امضا، مجوزها وغیره را نیز می دهیم. درباره افراد حقیقی، مواردی مانند 
شماره پالک ماشین، نوع خودرو، شماره DIN مسایلی است که نوع حمالت 
آتی بازیگر تهدید را تغییر می دهد. نمونه های دیگر طی سه چهار ماه گذشته، 
برند تلفن همراه، نسخه اندروید، شناسه IMEA دستگاه موبایل مورداستفاده 
نیز مطرح است. در کنار هم قرار گرفتن همه این ها، مساله را از یک نشت فراتر 
می کند. همه این ها ریسک های با هم مرتبط را ایجاد می کند و نهایتا ریسک آن، 
نه تنها حاصل جمع ریسک های مختلفی است که بر اثر هریک، نشت به وجود 
آمده، بلکه این ها در همدیگر ضرب می  شود. این نوع ریسک های ایجادشده در 
بازه زمانی یک ساله در کشور، نشــانه این است که ما به امنیت سایبری توجه 

کافی نکرده ایم.
البتهنمونهبانکیهمرخدادکهبراثرآننهکسیاستعفاداد،نه
دستگاههایناظرباکسیبرخوردکردند،نهحرکتدیگریرخداد.
یادمهستاطالعاتیکبانکشاملنامونامخانوادگیمشتریان،
شمارهحساب،میزانموجودیوحتیشعبهایکهدرآنحسابدارد،
نشتپیداکرد.برایصحتسنجی،چندینتماسبامشتریانبانک
داشتمکهآنهاتعجبکردندبندهموجودیحسابشانرامیدانم!
وقتیمیزانموجودیدرزپیداکندوآدرسآنهمبهشکلدیگری
منتشرشود،باالخرهمشکالتگروگانگیریوبسیاریاتفاقاتدیگر
رخمیدهد.نمیدانمچرادراینموارد،اغماضمیشودوهیچبرخورد
جدیصورتنمیگیردیااینکهبرخوردمیشودامادستگاههاینظارتی

اطالعرسانینمیکنند.
عباسنژاد: فرمایش شما درست است. البته موردی که اشاره کردید موجودی 
نشت کرده، بنده اطالعی ندارم درباره کدام یک صحبت می کنید یا شاید آن قدر 
تعدادشان زیاد است که از خاطرم رفته است! در حوزه بانکی کشور ما، این موارد، 
ابتدا انکار می شود و اگر نشت، صورت می گیرد، اعم از حوزه بانکی یا سایر حوزه ها، 
می گویند این نشت و دیتا مربوط به ما نیست! متاسفانه اولین برخورد در کشور ما 
در حوزه امنیت سایبری، انکار است. برخی موارد ممکن است درست بگویند که 
دیتای آنها نباشد اما بیشتر موارد این طور نیست. بر اساس نتایج تحلیل، مشخص 
می شود این نشت اطالعات مربوط به یک نهاد، واقعا وجود دارد. در حوزه بانکی 
هم اتفاق افتاده و موارد متعددی داشتیم که اطالعات مبنی بر نشت شدن کامال 
درست بوده زیرا ما صحت سنجی انجام می  دهیم و قطعا دستگاه های ناظر هم این 
کار را انجام می دهند. اینکه چرا آگاهی رسانی نمی شود، یکی از مشکالت موجود 
است و باید اتفاق بیفتد. اوال باید مشخص شود در دنیای پیشرفته، در حوزه امنیت 
سایبری، هر اتفاقی می افتد و مسایل خاص امنیت ملی ندارد، بررسی فنی درباره 
آن می شود و در اختیار متولیان قرار می گیرد تا با جزییات بدانند چه اتفاقی افتاده 
و از آن درس آموخته داشته باشند، در مورد آن بهترین درس ها را مستند و مکتوب 
کرده و همه در آینده از آن استفاده کنند. اینکه چه بالیی بر سر آن تیم یا بازیگر 
تهدید که آن کار را انجام داده، آمده، نیز مهم است. رسانه ای شدن آن موجب 
می شود کسی جذب این موضوع نشود. در بسیاری از کشورها در حوزه امنیت 
سایبری، در عرصه امنیت، بحث صیانت از داده های کاربران وجود دارد. آقای 
پوراعظم در گروه به GDPR اشاره کرده اند که درست است و باید چیزی مشابه 
آن وجود داشته باشد که در حال حاضر در کشور، درباره آن فکر می شود. با نوع 
قوانینی که به این شکل وجود دارد، سازمان، مجموعه و کسب و کاری که این دیتا را 
دارد، نسبت به حفاظت از آن اطالعات باید کامال تحت کنترل باشد و قوانین بر آن 

حکم کند که چگونه این دیتا را نگهداری کند. علت اینکه عرض کردم موارد زیاد 
دیگری از نشت اطالعات وجود دارد که می تواند بر حوزه بانکی نیز تاثیرگذار باشد، 
به دو دلیل است. دلیل اول این است که ما مواردی که جاهای دیگر اتفاق می افتد، 
ببینیم، از درس آموخته های آن استفاده کنیم و بدانیم ممکن است برای ما هم 
اتفاق بیفتد چون زیرساخت فناوری اطالعات که در بانک ها استفاده می کنیم، 
چندان متفاوت از زیرساخت های فناوری در جاهای دیگر نیست. دلیل دوم این 
است که تمام اطالعاتی که در نشت های دیگر موردنشت قرار می گیرد، می تواند 
برای spearfishing استفاده شود. spearfishing، نوعی از فیشینگ 
هدفمند است. اگر شما یک ایمیل و پیامک را همین  طوری دریافت کنید و به 
شما لینک بدهد، قطعا باز نمی کنید اما اگر کامال نسبت به شما سفارشی شده 
باشد، مثال نام، شماره پالک ماشین، اطالعات درباره موبایل تان و حتی اطالعات 
دانشگاهی شما را داشته باشد، قضیه فرق می کند. مثال در یکی از نشت ها، معدل 
دانشگاه، واحدهای گذرانده شده وغیره وجود داشت. اگر spearfishing برای 
شما شخصی سازی کند، احتمال سوءاستفاده در تراکنش های بانکی و هدایت 
کاربران به فیشینگ های خاص منظوره را هم بیشتر خواهد کرد که قطعا باید به 
آن توجه ویژه شود. در مجموع، ما در حوزه بانکی، کنترل های خوبی داریم اما با 
توجه به تجربیات بنده، این کنترل ها کافی نیست و نگرانی های خیلی جدی در 

این حوزه وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.
آقایعباسنــژاد،بندهدرواتــساپ،آنبانکیکهموجودی
مشتریانشنشتشدهبود،برایشماارسالکردمامادربرنامهنمیتوانم
نامببرم!درهمینزمینهنمیدانمچرانامبردنبانکهاییکهکمکاری
میکنندیااطالعاتشانبهاینشکلنشتپیدامیکند،درکشوربه
راحتیصورتنمیگیردوحتیبهقولآقایعباسنژاد،انکارمیکنند
امااگردرتلگرام،فردیمانندآقایجورجاندیاطالعرسانیکندو
موضوعبازشود،جاییبرایتکذیبنمیماندبااینحال،دربارهاینکه
بعداموضوع،پیگیریشودواینکهتکرارخواهدشدیانه،اصالصحبتی
نمیشود.آیاقبولداریدصحبتنکردنوعدماطالعرسانیدراین
زمینه،موجبمیشودکاربراینفراتبعدیهممشکلسازشود؟
مواردیکهمتاسفانهسلسلهوارادامهداردوقرارنیستتمامشود.آیا
دلیلخاصیوجودداردکهدربارهاسامیونوعبرخوردبااینبانکهادر
نظامبانکیوفراترازآنصحبتنمیشود؟البتهدرسازمانهایدیگرهم
ایناتفاقرخدادهاستمانندثبتاحوالکهاطالعاتهویتیهمهافراد،
بهخاطرجابهجاییسیدیازاینسازمانبهسازماندیگر،لورفتودر
انتهامعلومنشدچهشد!البتهیادمهستباآقایناظمی،رییسسازمان
فناوریاطالعاتومعاونسابقوزیرارتباطاتصحبتکردیم،ایشان
اعالمکردازطرفوزارتارتباطاتوسازمانفناوریزیرمجموعهآن،
درقوهقضاییه،شکایتثبتکردیمامانتیجهآناطالعرسانینشد.نظر

شمادراینمواردچیست؟
اطهری: البته وضعیت این موضوع، نسبت به سال های گذشته، متفاوت شده 
و شاهد شدت مخفی کاری  به اندازه قبل نیســتیم. اینکه وقتی حادثه ای رخ 
می دهد، اطالع رسانی شود، برای مشتریان تحت تاثیر آن، قطعا اتفاق می  افتد. 
این طور نیست که اگر برای یک بانک، اتفاقی بیفتد فقط مخفی  کاری باشد بلکه 
جلسات متعددی برگزار می شود. در این حوزه، غیر از بانک مرکزی، نهادهای 
دیگری نیز وجود دارند که بر اساس تقسیم کار حاکمیتی، رسیدگی به حوادث 
در زیرساخت های حیاتی را بر اساس وظایف  شــان انجام می دهند. معموال از 
همان ساعات اولیه که حدس و گما ن هایی زده می شود، همگی حضور دارند و در 
میزگردهای مشترک، عواقب و پیامدها را بررسی و تحلیل می کنند و راهکارهایی 
را انتخاب می کنند که عواقب این اتفاقات را کاهش دهند. موضوع، این طور نیست 
که در شبکه بانکی درخصوص این موارد، پنهان کاری باشد. قطعا بانکی که این 
اتفاق برای آنجا افتاده، بیشتر از بنده و شما، نگران اعتبار و مشتریانش است و اقدام 
می کند با این حال باید با فرهنگ سازی به سمتی برویم که شما اشاره می کنید. 

همین االن در گزارش دهی رخدادها مشکل داریم و بانک ها چندان ترغیب نشدند 
و برای گزارش دهی در صورت اتفاقات موجود انگیزه ای ندارند. یکی از مباحث 
پایه ای گزارش دهی و گزارش گیری این است که این موارد در بستر اعتماد اتفاق 
بیفتد و اگر قرار باشد گزارش ها به سرعت رسانه ای شود، به اعتبار بانک صدمه 
بزند، اعتماد مشتریان را از بین ببرد و باعث ایجاد وحشت در جامعه شود، عواقب 
منفی آن بیش از آثار مثبت آن است. در مجموع باید به سمت شفاف سازی برویم 
اما واقعا فکر نکنیم اگر اطالع رسانی نمی شود یا برخی واقعیت ها مطرح نمی  شود، 
نشانه بی عملی و بی تفاوتی بانک هاست. در مواردی که بنده درگیر آن بودم، تمام 
بدنه بانک و بدنه سازمان هایی که می توانند در جمع وجور کردن حادثه تاثیرگذار 
باشند، درگیر می شوند و کمک می کنند و به سرعت راهکارهایی انتخاب می شود 
که به وضعیت بخشی از مشتریانی که واقعا تحت تاثیر قرار می گیرند، رسیدگی 
شود. برخی از نشت  ها، داده های قدیمی و نامعتبر است و این موارد، در تحلیل های 
عمیق که توسط بانک صورت می گیرد، مشخص می شود. از آن بخش اطالعات 
افشاشده، تعدادی از مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد و برای آنها اقداماتی انجام 
می شود. در مجموع، هرچند باید به سمت شفاف سازی برویم اما در حوزه امنیت، 
گزارش دهی و حرف زدن از همه چیز، مخاطراتی به همراه دارد. در سال های اخیر، 

این موضوع، روند رو به بهبود داشته است. 
البتهمانمیگوییمدررسانههااطالعرسانیکنندچوننمیتوان
هرخبریرادررسانههامنتشرکردامابهعنواننمونهعرضمیکنم
چندوقتپیش،رخدادفیشینگبرایاینترنتبانکهاایجادشد
وازیکبانکشروعشــد)البتهبندهنمیتوانماسمبیاورماماشما
میتوانیدنامببرید!(وسلسلهوارسایربانکهاراهمباهمانروش،
دچارمسالهکرد.دربانکاول،بهفرمایششما،همهبرایحلمشکل
بسیجمیشوندامابهکاشفیاسایربانکهااعالمنمیکنندکهیک
نفردرحالنفوذاستتاسایربانکهاخودشــانراآداپتهکنندو
تجربیاتشانرادراختیاربانکبعدیقراردهندکهباچهروشیآنرا
برطرفکنند.آیادرکاشف،مرکزیداریمکهبانکها،حتیبدوننام
همموضوعرامطرحکنند؟البتهطرحاینمواردباتوجهبهبحثرقابت
وتجاریبانکها،خوشایندنیستامابهصورتبدوننام،میتوانند
اینرخدادهاراازطریقکاشفاطالعرسانیکنندوکاشفنیزازطریق

دیگراطالعرسانیکند.
اطهری:واقعیت این است که اگر بخواهیم پاســخگویی موثری به تهدیدها 
و آســیب پذیری این رخدادها داشــته باشــیم، راهی جز جلب مشارکت و 
اشتراک  گذاری اطالعات نداریم چون باعث می شود از همه ظرفیت های موجود 
استفاده کنیم و سریعا پاســخ دهیم قبل از اینکه سایر بانک ها مبتالبه شوند. 
االن در مسیری هســتیم که این وضعیت روزبه روز در حال بهتر شدن است. 
مثال درخصوص فیشینگ ها، نه تنها بانک ها گزارش دادند بلکه شرکت کاشف 
همکاری ها و تعامالتی را با سایر نهادهای امنیتی، انتظامی و حقوقی دارد. این 
نهادها، وقتی چنین اتفاقاتی در بانک ها رخ می دهد و مشتریان به عنوان شاکی به 
آنها مراجعه می کنند، به شرکت کاشف گزارش می دهند و این شرکت در قالب 
هشدار، تحلیل و راهکار، اطالعات الزم را در اختیار همه بانک ها قرار می دهد. بعضا 
جلسات فوری با نمایندگانی که توسط شرکت کاشف در حوزه امنیت شناسایی 
شده، تشکیل می شود و با آنها، موضوعات بررسی و راهکار، استخراج می شود و این 
راهکارها، در قالب هشدار در اختیار همه بانک ها قرار می گیرد. بعضا هشدار کفایت 
نمی کند. مثال در حوزه اینترنت بانک ها ضروری بود پیاده سازِی کنترل های الزم 
پیگیری شود. بنابراین با متولیان مربوط به اینترنت بانک ها، جلساتی برگزار و 
تست هایی انجام شد، تا زمانی که مطمئن شدیم اقدامات اولیه و الزم، انجام شده 
است. بنده با فرمایش شــما موافقم و راهی جز آن نداریم و ما هم به آن سمت، 
حرکت می کنیم. دوســتان بانکی در گروه می توانند درباره انواع هشدارهایی 
که روزانه برای آنها ارسال می شود، آسیب پذیری ها و تهدیدهایی که تحلیل و 
اطالعات این تحلیل  ها بین بانک ها اشتراک گذاری می شود، اظهارنظر کنند. 
امیدواریم طی این مسیر، هم با سرعت بیشتری باشد و هم با همکاری و تعامل بین 
شبکه بانکی و بازیگران این شبکه، زودتر به چشم انداز ایده آل مدنظر شما برسیم.
البتهاینچشماندازایدهآلدرقرن21،موضوعخارقالعادهای
نیست.دردنیا،دراخبارخارجی،مشکالترابهجزءمطرحکردهونام
شرکتراذکرميکنند.البتهچونبرایمامهمنیستکهچهبرخوردیبا
آنشرکتهامیشود،چندانپیگیرینمیکنیمواحتماالبرخوردهایی
نیزصورتمیگیرد.بااینحال،اینموضوع،حقمردماستکهبدانند
اگربانکیکمکاریمیکندیانقطهضعفیدارد،منابعمالیخودرادرآن
بانکقرارندهند.بهنظرمیرسداینحقبرایهمهجایزاست.بگذریم...
لطفابفرماییدشرکتکاشف،درحوزهکشفتقلبوپولشوییدرنظام

بانکیچهنقشیدارد؟
اطهری: عمده فعالیت های شرکت کاشف در سال های گذشته، در حوزه امنیت 
اطالعات، متمرکز بوده است و تقریبا از نیمه سال گذشته، حسب ماموریت هایی 
که معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی برعهده کاشف گذاشت، فعالیت ها و 
اقداماتی به این شرکت سپرده شد. بنابراین ما در این حوزه، با جهت گیری  که 
بانک مرکزی مشخص کرده بود و سناریوهای مشخصی که آسیب  جدی تری 

مدیریت تقلب در گرو قابلیت رفتارشناسی مشتریان توسط بانک هاست

علیعباسنژاد علیرضااطهریفرد

درمیزگردآنالینباحضورمدیراندولتیوبخشخصوصیدرحوزهامنیتبانکیعنوانشد

افشایاطالعاترتبهبندیبانکها،نیازمنداتخاذسیاستهایالزمتوسطبانکمرکزیاست
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به شبکه می زنند، کار را در حوزه  های مختلف آغاز کردیم. ما تالش می کنیم هم 
در فضای تنظیم گری، تدوین الزامات، ضوابط اجرایی و مقررات به بانک مرکزی 
کمک کنیم و هم با ایجاد حلقه های اعتماد و مشارکت، از همه دست اندرکاران، 
اعم از درون بخشی و بین بخشی جلب مشارکت داشته باشیم تا در این حوزه، 
گام های خوبی برداریم. در کنار این موارد، فناوری های الزم برای نظارت داده محور 
و هوشمند روی موارد سوءاســتفاده از ابزارهای بانکی و تقلب ها در دستورکار 
شرکت کاشف بوده و این موضوع، ادامه دارد. در این زمینه، در حوزه های آموزش، 
هوشمندی روش های نظارتی، جلب مشــارکت بازیگران و ایجاد هماهنگی و 
همکاری بین نهادهای درون بخشی و بین بخشی، اقداماتی در دستورکار است 
که بخشی از آن آغاز و بخشی نیز طرح ریزی شــده که در آینده نزدیک شروع 

خواهد شد.
آنچهبیشتردرذهنبودهایناستکهکاشفبرایفعالیتدرحوزه
امنیتوپولشوییایجادشدهاستامااینکهشمابهتازگیدرحوزه
کشفتقلبورودکردهاید،برایبنده،سوالاست.آیابهاینموضوع
برمیگرددکهشرکتخدماتوشاپرک،بهطورمستقل،نرمافزارهای
فراددیتکشنراداراهستندوهرکدامبهتنهاییوبهصورتمجزا،

نظارتخودرابرشبکهانجاممیدهند.درستاست؟
اطهری:بله درست است. عرض بنده درباره شرکت کاشف بود چون این موضوع 
در بانک مرکزی و سایر شرکت های حاکمیتی متعلق به آن، مسبوق به سابقه 
است. سوییچ های تبادل پیام مرکزی، بعضا به ابزارهای الزم برای تشخیص تقلب 
مسلح شده اند و کار خودشان را انجام می دهند و مربوط به سابقه ای که عرض 
کردم نیست. ما اخیرا کار را آغاز کردیم و در این مسیر، سعی داریم کار را سرعت 
دهیم و از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم تا به بانک ها و بانک مرکزی 

کمک کرده باشیم مقابله موثری در این حوزه داشته باشند.
آیاعلتمشخصیوجودداشتکهبانکمرکزی،شرکتکاشف
راهمدرگیراینموضوعکرد؟البتــهازنظرتکنیکال،فکرمیکنم
درستایناستکهیکنهادمستقل،نظارتوکشفتقلبرادنبال
کند.مثالاالنشرکتخدماتوشاپرککهخودشانمجریشبکه
حاکمیتیهستند،چنانچهرخدادیازســمتاتفاقبیفتد،چون
خودشانهممجریهستندوهمناظر،تداخلمنافعدارد.بهتراست
شرکتدیگریمانندکاشفکهدرحالوروداست،جداگانهبرآنهاهم
نظارتکند.درستاستکهاینشرکتها،حاکمیتیهستندامابههر
حال،دراینزمینه،مجریمحسوبمیشوند.درهمینزمینه،آقای
محرمیان،نامهایراچندماهپیشبراینظامبانکیارسالکردکهفکر
میکنمکارهایآنراکاشفانجامداد.براساسایننامه،بانکهاملزم

شدندسامانههایکشفتقلب،فراددیتکشنوامثالآنرابایکسری
استانداردهاوپروتکلهاییکهپیشنهادشــدهبود،هرچهزودتر
پیادهسازیکنند.آیاشماپیگیریکردهایدکهبانکهاچهکردهاند؟
چونازرگوالتور،اینتوقعوجودنداردکهفقطهشداربدهدبلکهبحث
نظارتازمهمترینارکانرگوالتوراست.اینکهسیاستگذاریکند،
مهماستامامهمترازآننظارتاست.خروجیآننامهچهشد؟آیا
مهلتزمانیخاصیبرایاینموضوعگذاشتیدکهمثالبانکهاتافالن
زمان،خودشانراآداپتهکنندواگردراینحوزه،کاستیدارند،آنرا

مرتفعکنند؟
اطهری: در اکوسیستم بانکی و پرداخت، هرکدام از بازیگران باید نقش آفرینی 
خودشان را داشته باشند و بانک مرکزی در برخی حوزه ها به این نتیجه رسیده 
که کاشف می تواند نقش آفرینی بهتری داشته باشد از جمله تنظیم مقررات، 
نظارت بر حسن اجرای مقررات، آموزش ها، کمک به تدوین سیاست ها و اهداف 
کالن، ایجاد هماهنگی ها و همکاری ها و ایجاد حلقه های مشترک و اعتماد. این ها 
مواردی هستند که یک شرکت دیگر مانند کاشف می تواند در این زمینه مفید 
عمل کند. این برنامه با کمی فاصله شروع شده چون شرکت خدمات و شاپرک، 
شرکت هایی هســتند که از قدیم در این حوزه، فعالیت هایی داشته اند. ما هم 
تالش می کنیم بخشی از فعالیت هایی که مغفول واقع مانده بود، برعهده بگیریم 
و به جریانی که در حال رخ دادن است، کمک کنیم. ما تقریبا از مردادماه سال 
گذشته که کار را آغاز کردیم، در ابتدای امر، در تالش بوده ایم تا وضعیت مدیریت 
مخاطرات تقلب و سوءاستفاده از ابزارهای بانکی را در شبکه بانکی شناسایی کنیم. 
در این زمینه گزارش های مختلفی از بانک ها دریافت شد و جلسات متعددی با 
کارشناسان بانکی داشتیم و به شناخت نسبی درباره وضعیت موجود رسیدیم. در 
کنار این موضوع، نیاز به جلب مشارکت بازیگران داخلی و بازیگران بیرونی در این 
زمینه داشتیم. بنابراین شبکه ای از نمایندگان بانک ها در این زمینه شکل گرفت 
و جلسات در قالب کارگروه های مختلف، اعم از مدیریتی و کارشناسی برگزار شد 
و در حال برگزاری است تا تجارب و داده ها را بین بانک ها به اشتراک بگذاریم و اگر 
ظرفیتی در این زمینه در یکی دو بانک خاص وجود دارد، از آن ظرفیت ها استفاده 
کنیم. اشتراک گذاری تجارب و داده ها خیلی مفید است. این اقدامات در حال انجام 
است و موضوع بین نهادی نیز موردتوجه کاشف بوده است. پاسخگویی اثربخش 
به بسیاری از اتفاقات، نیازمند هماهنگی با نهادهای برون بخشی مانند قضایی، 
انتظامی و برخی حوزه های امنیتی است و باید ارتباطات الزم با این نهاد شکل 
می گرفت و فرایندهای کاری بین ما و آنها تنظیم و تصویب می شد که بخشی انجام 
شده و بخش دیگر در دست پیگیری است. همچنان دنبال این موضوع هستیم 
که مانند اتفاقی که در حوزه امنیت سایبری رخ داد، در این زمینه هم نقش پنجره 

واحد را در شبکه بانکی اجرا کرده و ارتباط بین بازیگران، اجرای داخلی مقررات 
بانک ها و فرایند تنظیم گری بانک مرکزی را تسهیل کنیم. در کنار همه این ها، 
به دنبال این موضوع هستیم که با زیرساخت های الزم، آن نظارت داده محور و 
هوشمند موردنظر بانک مرکزی طی یک سال اخیر را محقق کنیم. در این مورد، 
به خصوص در زمینه سناریوهای سوءاستفاده  ای که اخیرا شبکه بانکی را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده است، گام هایی برداشته ایم. در این زمینه، کارهای زیادی 
انجام شد، جلسات متعددی برگزار و ساعت ها کار کارشناسی روی این حوزه با 
کمک بقیه بازیگران، همه  PSP  ها و بانک ها انجام شد. برگزاری این جلسات و 
استفاده از تجاربی که در بدنه شبکه بانکی و پرداخت ایجاد شد، تحلیل سناریوها، 
تعیین راهکارها و کمک به  PSP ها و بانک ها برای اجرای این راهکارها، از جمله 

اقدامات انجام  شده است.
االنشاپرکوشتاب،خودشاننرمافزارهایکشفتقلبوامثال
آنرادارند.درشــبکهبانکیهمبانکمرکزی،ابالغکردهبانکها،
خودشان،اقداماتالزمراانجامدهندوبهاینسمتبروندکهبراقدامات
پولشوییوکشفتقلبنظارتکنند.درشتابوشاپرک،بخشعمدهای
ازتراکنشهایبانکیدرنظامبانکیمیچرخدودوستاندرنظامبانکی
بهواسطهشتابوشاپرکمیتوانندنظارتهاییداشتهباشنداماآیا
درتراکنشهایدرونبانکی،دسترسیازسمتبانکهاوجوددارد
کهکاشفیاجایدیگریدربانکمرکزی،نظارتدرونبانکیداشته
باشند؟چوناگرقرارباشدیکبانکیاکارمندبانک،پولکثیفیرااز
بیرونبیاورندواصطالحاپولشوییانجامدهند،باانجامگردشپولدر
همانبانکمشخص،ازیکحساببهچندحسابدیگر،پولمیتواند
تمیزشودوبیرونبیاید.بهنظرمیرسداگرنظارترگوالتوردراینجا
نباشد،کارسختمیشود.آیااالنرگوالتور،دسترسیدرونبانکی
داردتابررسيکندیافقطهمانتعدادتراکنشیکهبهشتابوشاپرک

میآید،رصدمیشود؟
اطهری: االن دسترسی موجود عمدتا در تبادالت بین بانکی است. البته این ها، 
تبادالت کوچکی نیستند و جرایم و سوءاســتفاده های سازمان یافته بیش از 
آنکه معطوف به یک بانک باشد، به کل شــبکه مربوط است چون کسب وکار 
غیرمشروع، هیچ وقت خودش را محدود به مشتری های یکی دو بانک نمی کند. 
فعال مبنای ما تبادالت  بین بانکی است و آنچه ما و بانک مرکزی، در حوزه عملیات 
انجام می دهیم، نافی مسوولیت بانک ها نیســت و ما نباید طوری عمل کنیم 
که پاسخگویی را از بانک ها سلب کنیم، بانک ها، حسب مقررات، چه از سمت 
رگوالتوری خودشان و چه از سمت قوانین کشــوری مانند آیین نامه ماده ۱۴ 
قانون مبارزه با پولشویی موظفند فعاالنه حضور داشته باشند و اقدامات الزم را 

انجام دهند. بیشترین نظارت ما در حوزه داده ها و تبادالت درون بانکی، در قالب 
ممیزی های میدانی است و نظارت هوشمند و داده محور ما نیز بیشتر متمرکز بر 

تبادالت بین بانکی است.
فکرمیکنمبایدحوزهتبادالتدرونبانکیراهمجدیبگیرید.
درستاستکهبانکهاموظفندرعایتکنندامااگربانکیرعایتنکرد،
باانجامنظارتهایمیدانی،کشفموضوع،کارسختیاست.البتهاز
آقایعباسنژادهممیپرسمکهآیااینموضوع،دردنیاروالهستیا

خیر.اگرشمانکتهایدارید،بفرمایید.
اطهری: ما در حال گزارش گیری از بانک ها هســتیم و قطعا بانک ها موظفند 

گزارش دهی داشته باشند.
اگربانکهاگزارشاشتباهدادند،چهبایدکرد؟موضوعایناست.

اطهری: بانک باید در قبال گزارش اشتباه پاسخگو باشد.
شماچطورمیتوانیدکشفکنیدگزارش،اشتباهاست؟

اطهری: اینکه بانک مرکزی بتواند از درون بانک ها، داده هایی داشته باشد، در 
سال های گذشته دنبال شده و االن، وضعیت نسبت به قبل بهتر است؛ یعنی 
بسیاری از داده هایی که قبال فقط در بانک ها وجود داشت، االن بانک مرکزی 
به آنها دسترسی دارد و می تواند روی آنها نظارت داشته باشد و در نظارت های 
داده محور خود از آن استفاده کند. این، کاری است که از مدت ها پیش شروع شده، 
در حال انجام است و ادامه خواهد داشت اما به هرحال در این حوزه، قواعد تشویقی 
و تنبیهی موجود، نباید اجازه دهــد موضوعی مخفی باقی بماند. ممیزی های 
میدانی هم می تواند در شناسایی این موارد و تخلفات مخفی کمک کند. قاعدتا 
در بلندمدت، سیستم های نظارتی و فراددیتکشن بانک ها، باید با سیستم بانک 
مرکزی، یکپارچه و گزارش ها به صورت آنالین، ارسال و پیامدهای روی بقیه 
بانک ها، داخل آن مرکزی که بانک مرکزی ایجاد می کند، تحلیل شود و اگر نیاز 
است اطالعاتی با سایر نهادها اشتراک گذاری شود، اشتراک گذاري انجام گیرد. 
این موارد، در دستورکار است اما باید فکر کنیم االن در چه وضعیتی هستیم و گام 
به گام به سمت مطلوب برویم. فکر نمی کنم انتظار باشد در وضعیت موجود شبکه 
بانکی، حرف از اتفاقاتی بزنیم که هم زمان زیادتری و هم هماهنگی های بیشتری 
باید برای آن صرف شود. همچنین بعضا قوانین و مقررات باید تغییرات عمده 
داشته باشند. به هرحال تالش این است که آن اقداماتی که اولویت و تاثیرگذاری 
بیشتری دارد و به سرعت قابل طرح ریزی و اجراست، در دستورکار قرار گیرد و 
قطعا بانک مرکزی برای آینده این مسیر، تا رسیدن به نقطه مطلوب، برنامه دارد 

و موضوع، با کمک بانک ها، پیش خواهد رفت.
ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی

asreertebat.comبخوانید.
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بانک آمریکایی سیتی گروپ اعالم کرد به علت تاثیرات منفی بحران غول 
ساختمان سازی چین )اورگرند( پیش بینی رشد اقتصادی چین را در 

سال آینده از ۵.۵درصد به ۴.۹درصد کاهش داده است.
ژیانگ رونگ یو، کارشــناس امور چین در سیتی گروپ، در یادداشتی 
برای مشتریان این بانک نوشت: فشار بر رشد اقتصادی چین به علت این 
اتفاقات به قدری خواهد بود که احتماال سیاست گذاران مجبور به تسهیل 
شرایط بازارهای مالی خواهند شد که در این زمینه می توان به کاهش 

۲۵صدمدرصدی نرخ بهره در سال ۲0۲۲ اشاره کرد.
او ادامه داد: همچنین انتظار می رود با وجود شــرایط کنونی نرخ سود 
قراردادهای بازخرید اوراق قرضه ذخیــره بانک های تجاری )که بانک 
مرکزی از آن برای تزریق نقدینگی به بازارها استفاده می کند( در ماه اکتبر 
۵0صدمدرصد کاهش یابد. بانک سیتی گروپ همچنین اعالم کرد به علت 
بحران بدهی اورگرند از پیش بینی سطح هدف شاخص های سهام چین 
هم می کاهد و حاال انتظار دارد شاخص بورس هانگ سنگ هنگ کنگ 
در انتهای امسال به ۲۶.۸00واحد برسد. این شاخص در حال حاضر در 

رقم ۲۴.۵00واحد قرار دارد.
اما برای پرداخت بدهی سنگین، اورگرند ۱.۵میلیارد دالر از سهام خود را 
در بانک چینی می فروشد. غول ساختمان سازی چین )اورگرند( که زیر 
فشار بدهی سنگین در آستانه پرداخت سود اوراق قرضه خود است، اعالم 
کرد برای پرداخت این سود، سهام خود را در یک بانک چینی می فروشد.
در مستنداتی که اورگرند برای بورس هنگ کنگ ارایه کرد اعالم شد 
اورگرند ۱.۷۵میلیارد سهم از سهام بانک شنگجینگ را به ازای ۵.۷0یوآن 
برای هر سهم به گروه سرمایه گذاری و فاینانس شنیانگ شنگجینگ 
می فروشد. گروه اورگرند که زیر بار بدهی سنگین ۳00میلیارد دالری قرار 
دارد هفته گذشته نتوانست سود اوراق قرضه خود را سر موعد آن بپردازد 

و حاال این هفته با موعد پرداخت سود بخشی دیگر از آن روبه رو است.
از آنجا که این شرکت به قدری بزرگ است که سقوط آن، بازارهای مالی 
را تحت تاثیر قرار می دهد، فعاالن بازار به دقت پیگیر آن هستند که آیا این 
شرکت خواهد توانست این هفته ۴۷.۵میلیون دالر سود اوراق قرضه خود 
را بپردازد یا خیر؟ این شرکت هفته گذشته باید ۸۳.۵میلیون دالر سود 

پرداخت می کرد که از انجام آن بازماند.
از طرف دیگر، وزیر دارایی هنگ کنگ اعالم کرد که تسهیالت در نظر 
گرفته شده برای بدهی گروه اورگرند در هنگ کنگ بسیار کم است و 
خطرات سیستماتیک ایجاد نمی کند. بنابراین تسهیالت هنگ کنگ 
 South China بسیار محدود است. رسانه Evergrande برای
Morning Post SCMP به نقل از وزیــر دارایی گزارش داد که 
تسهیالت توسعه دهندگان بدهی گروه اورگرند در هنگ کنگ بسیار کم 
و در حد 0.0۵درصد یا ۱۴میلیارد دالر هنگ کنگ )۱.۷۹میلیارد دالر( از 
دارایی هاي بانکی است که بسیار کم بوده و خطرات سیستماتیک ایجاد 
نمی کند. گفته شده که بازار سهام هنگ کنگ در پی سرکوب اخیر برخی 

از صنایع دچار نوسان شده، اما هرگونه عقب نشینی موقتی خواهد بود.
اورگرند با بدهی ۳0۵میلیارد دالری نگرانی هایــی را ایجاد کرده که 
نقدینگی آن می تواند در سیستم مالی چین گسترش پیدا کرده و در 
سطح جهان بازتاب داشته باشد، نگرانی که با تعهد بانک مرکزی چین 
در هفته جاری برای حفظ منافع خریداران مسکن کاهش یافته است. 
اورگرند در دو هفته گذشته دو پرداخت سود اوراق قرضه را از دست داده 

و بدهی هاي خارجی آن به مبلغ حدود ۲0میلیارد دالر معامله می شود.
گروه اورگرند )انگلیسی:  Evergrande Group( شرکت امالک و 
مستغالت چینی است که در زمینه ساخت  و ساز و مدیریت مجتمع های 
مسکونی، اداری و تجاری، توسعه امالک و مستغالت، همچنین کشاورزی 
تجاری، تولید پانل خورشیدی و شیرخشک فعالیت می کند. شرکت 
اورگرند در سال ۱۹۹۶ توسط شو جیاین راه اندازی شد و در حال حاضر 
دومین شرکت توسعه امالک و مستغالت در چین است. دفتر مرکزی 
این شرکت در شهر گوانگ ژو، گوانگ دونگ، جمهوری خلق چین قرار 

دارد و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ معامله می شود.
اما اکنــون گــروه اورگرند دچــار یک بحــران شــده و تحلیلگران 
مختلف اظهار کرده اند که این شــرکت توانایــی پرداخت بدهی هاي 
 خود که بالغ بر ۲تریلیــون یوآن )معادل ۳۱0 میلیارد دالر( اســت را

 نخواهد داشت. 

بحراناورگرند،بازارهایمالیجهانراتحتتاثیر
قرارخواهدداد

فشار مضاعف بر رشد اقتصاد چین

یی گانگ، رییس بانک مرکزی پی بی او سی در کنفرانس 
تنظیم مقررات بزرگ فناوری که به میزبانی بانک تسویه 
حســاب هاي بین المللی )BIS( برگزار شد، گفت که 
اجرای شرکت هاي فناوری که به شیوه هاي ضد رقابتی 
دســت می زنند، همچنان تمرکز بانــک مردم چین 

)PBoC( خواهد بود.
در ایــن کنفرانــس روســای بانک هــاي مرکزی، 
سیاست گذاران ارشد، محققان و سایر ذی نفعان گرد 
هم آمدند تا مجموعه ای از بحث ها را در خصوص نحوه 
استفاده از مقررات برای کمک به شرکت هاي فین تک  
به نفع عموم انجام دهند. یی در سخنرانی اصلی خود 
گفت: »ما به همکاری با مقامات ضدانحصار، برای مهار 
انحصارات و مقابله فعاالنه با تبعیض الگوریتم و ســایر 

اشکال جدید رفتارهای ضدرقابت ادامه خواهیم داد.«
این درحالی اســت که هفته گذشته، ســود ۱0ساله 
خزانه داری آمریکا به ۱.۵۴درصد رســید که باالترین 
رقم از ماه ژوئن است، در شرایطی که نگرانی ها درباره 
تورم ادامه دارد. ســود اوراق ۱0ساله خزانه داری با پنج 
واحد افزایش به ۱.۵۴0۹درصد رسید. سود اوراق قرضه 
۳0ساله خزانه داری شش واحد پایه افزایش یافت و به 
۲.0۶۲۵درصد رسید. روند سود معکوس قیمت ها است 

و یک واحد پایه معادل 0.0۱درصد است.
جروم پاول، رییس فدرال رزرو، در اظهاراتش هشــدار 
داد که تورم بیشتر ممکن است بیش از آنچه پیش بینی 
می شود، دوام داشته باشد. قرار است پاول این اظهارات را 
به کمیته بانکی سنا ارایه کند. او در این سخنرانی گفت 
که رشــد اقتصادی همچنان در حال تقویت است اما 
با فشارهای قیمتی ناشی از تنگناهای زنجیره تامین و 
عوامل دیگر مواجه شده است. پاول گفت: تورم باال است 
و احتماال در ماه هاي آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

عالوه بر این، ســرمایه گذاران هم بر پیشــرفت الیحه 
زیرســاختی یک تریلیون دالری در واشنگتن نظارت 
خواهند کرد. قانون گذاران باید بر اساس برنامه تامین 
مالی عمل کنند. قرار بود حراج ۶۲میلیارد دالری اوراق 
هفت ساله برگزار شود. این درحالی است که استمرار 
وضعیت نامساعد ُخرده فروشــی ها در ایاالت متحده 
آمریکا، اقتصاد این کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار 
داده است. خرده  فروشان بزرگ در آمریکا باید با کمبودها 
کنار آمده تا مصرف کنندگان بتوانند به خرید حضوری 
بازگردند. از یکسو با وجود سبدهای خرید پر آمریکایی، 
خرده فروشی )بدون احتساب خودروها( در ماه آگوست 
با نرخ ۱.۸درصد در مقایسه با ماه جوالی، سریع تر از ماه 
مارس، افزایش داشته، از سوی دیگر برخی از خریداران با 
وحشت قفسه هاي خالی حاوی بیسکوییت، مواد شوینده 
و حلوا با مارک هاي مورد عالقه شان را نگاه می کنند که 
در نتیجه اختالل در زنجیره تامین با شیوع نوع دلتای 
ویروس کرونا، کارخانه ها و بنادر در سراســر جهان را 

تعطیل کرده است.
بر خالف اوایل این همه گیری، هنگامی که مغازه ها به 
دلیل هجوم خریداران خالی شدند، مصرف کنندگان 
آمریکایی عمدتا گزینه هاي دیگری برای انتخاب دارند. 
اما این کمبودها نشــانه این است که وضعیت صنعت 
خرده فروشــی ۵.۶تریلیون دالری این کشور هنوز به 
حالت عادی برنگشته اســت. اگر عرضه کافی نباشد، 
خرده فروشــان نیز باید بار دیگر با تقاضای خریداران 
کنار آمده تا به جای خرید مجــازی، بتوانند حضوری 

خرید کنند.
تورم تولیدکنندگان آمریکا در ماه آگوســت شــتاب 
گرفت و قیمت های عمده فروشــی نســبت به سال 
گذشــته ۸.۳درصد افزایش یافت. وزارت کار گزارش 
داد قیمت هاي نهایی کــه تولیدکنندگان برای کاالها 
و خدمات مورد تقاضا در ماه آگوســت دریافت کردند 
با باالترین نرخ ساالنه از ســال ۲0۱0 تا کنون افزایش 

یافته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در این ماه 0.۷درصد افزایش 

یافت، باالتر از تخمین افزایش 0.۶درصدی داو جونز، هر 
چند در ماه جوالی کمتر از یکدرصد افزایش یافت. این 
شاخص ۸.۳درصد افزایش ساالنه داشت که بیشترین 
افزایش ســاالنه از نوامبر ۲0۱0 اســت. این به دنبال 
افزایش ۷.۸درصدی در ماه جــوالی رخ داد که آن هم 

یک رکورد بود.
این داده ها با وجود نگرانی از تورم ناشی از مسایل مربوط 
به زنجیره تامین، کمبــود کاالهای مصرفی و تولیدی 
مختلف و افزایش تقاضا مربوط به همه گیری کووید۱۹ 
اســت. مقامات فدرال رزرو انتظار دارند که فشارهای 
تورمی در طول سال کاهش یابد، اما این فشارها همچنان 

ادامه دارد و احتماال این روند ادامه خواهد داشت.
بدون احتســاب غذا، انرژی و خدمات تجاری، قیمت 
نهایی تقاضا برای این ماه 0.۳درصد کاهش یافته، کمتر 
از تخمین 0.۵درصدی داو جونــز. با این حال، PPI را 
نسبت به سال قبل ۶.۳درصد افزایش داد که بیشترین 
افزایش رکورد برای داده ها به آگوست ۲0۱۴ برمی گردد.

به لطــف افزایــش ۱.۵درصــدی خدمــات تجاری، 
یا حاشــیه هاي دریافت شده توســط عمده فروشان و 
خرده فروشان، خدمات تقاضای نهایی 0.۷درصد در این 
ماه افزایش یافت. هزینه حمل و نقل و انبار ۲.۸درصد 
افزایش یافت. حدود یک سوم از سود کلی از سالمتی، 
زیبایی و کاالهای نوری بود که ۷.۸درصد افزایش یافت. 
قیمت هاي مربوط به مراقبت هاي سرپایی بیمارستانی 
کاهش ۱.۵درصدی سود را نشــان داد. قیمت نهایی 
کاالهای مورد تقاضا یک درصد در این ماه افزایش یافت 
که عمدتا با افزایش ۲.۹درصدی در غذاها که به نوبه خود 
ناشی از افزایش ۸.۵درصدی قیمت گوشت بود، افزایش 
یافت. قیمت طیور ذبح شــده ۱۱درصد افزایش یافت. 

قیمت آهن، فوالد و سوخت دیزل کاهش یافت.
پس از این، موج استعفای روسا، اقتصاد ایاالت متحده را 
درنوردید و روسای دو بانک مرکزی بزرگ آمریکا پس از 
گزارش مبادالت سرمایه گذاری جنجالی استعفا کردند. 
پس از آن که گزارش هاي اخیر درباره سرمایه گذاری هاي 
غیراخالقی در سال ۲0۲0 که با انتقاداتی روبه رو شده و 
فدرال رزرو را مجبور به بازنگری اخالقی کرده، روسای 
بانک هاي فدرال رزرو بوســتون و داالس کناره گیری 

می کنند.
روز دوشــنبه روبرت کاپالن از داالس به دنبال اریک 
روزنگرن از بوستون از بازنشستگی زودهنگام خبر دادند. 
هر دو مدیر ۶۴ ساله هستند که هنوز یک سال از سن 
بازنشستگی اجباری در فدرال رزرو کمتر دارند. روزنگرن 
گفت که به جــای ماه جوالی ۲0۲۲، روز پنج شــنبه 
بازنشسته می شود، با ذکر دلیل سالمتی و پیوند کلیه در 
آینده. او گفت: کاپالن هم ۸ اکتبر بازنشسته می شود، زیرا 
تمرکز اخیر بر افشای مالی من باعث ایجاد حواس پرتی 
در تصمیم گیری حیاتی درباره سیاست پولی آینده در 

نقطه بحرانی مسیر بهبود اقتصادی ما می شود.
البته بازنشســتگی هاي پیش از موعد به دنبال افشای 
مبادله هفته گذشته کاپالن که در سهام هاي آمازون، 
فیس بوک و جانسون در میان سایر شرکت ها در سال 

۲0۲0، در حالی که اقدامات فــدرال رزرو برای مقابله 
با پیامدهای اقتصادی همه گیری کرونا باعث افزایش 
سود و سهام آنها شــد، صورت گرفته است. در همین 
حال، روزنگرن در صندوق هاي امالک و مستغالت که 
مربوط به اوراق قرضه تحت حمایت وام مســکن بود 
ســرمایه گذاری کرد که فدرال رزرو برای تاثیر بر نرخ 

استقراض آنها را خریداری می کرد.
جروم پاول، رییس فدرال رزرو گفت که این معامالت 
تحت قوانین موجود، از نظر فنی قانونی است، اما قول داد 
که قوانین اخالقی را برای حفظ اطمینان از اعتبار فدرال 
رزرو، موسسه شبه خصوصی که به عنوان بانک مرکزی 
ایاالت متحده عمل می کند، تشدید کند. فدرال رزرو 
دارای ۱۲بانک منطقه ای است و روسای آنها در کمیته 
بازار آزاد فدرال فعالیت می کنند و هر سه سال یک بار 
رای می دهند. روزنگرن قرار بود در ســال ۲0۲۲ عضو 

این کمیته باشد.
اقتصاد ایاالت متحده به شدت درحال بیمار شدن است 
و نتیجه یک تحقیق، ســرمایه گذاری های مســتقیم 
شرکت های آمریکایی در روسیه را ۹برابر بیشتر از آمار 
رسمی نشان داد. بر اساس ششمین تحقیق مشترک 
 )AmCham( ساالنه اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه
و Ernst & Young، شرکت هاي آمریکایی فعال در 
روسیه در مجموع ۹۶.0۵میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مســتقیم انجام داده اند. این تحقیق که بر چشم انداز 
سرمایه گذاری مستقیم و تجارت دو جانبه بین روسیه 
و ایاالت متحده متمرکز بــود، بر مبنای داده هاي ۱۶0 
شرکت انجام شد. بر اســاس این یافته ها، شرکت هاي 
آمریکایی تنها در سال ۲0۲0 بیش از ۲.۲ میلیارد دالر در 
اقتصاد روسیه سرمایه گذاری کردند و قصد دارند در سال 
۲0۲۱ حدود ۱.۸میلیارد دالر دیگر سرمایه گذاری کنند. 
بیش از نیمی از این پول به صنعت انرژی و منابع طبیعی 

روسیه اختصاص می یابد.
ســوفیا عزیزیان، شــریک Ernst & Young، در 
بیست و یکمین کنفرانس سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
آمریکا در روســیه گفت: علی رغم کاهش فعالیت در 

سال ۲0۲0، ۸۴درصد از شــرکت ها اعالم کردند که 
قصد دارند پروژه هاي جدیــدی را در آینده ای نزدیک 
در روسیه راه اندازی کنند. این رکورد در طول مطالعه ما 
است که برای ۷۳.۵درصد از شرکت هاي ]ایاالت متحده[ 
مورد بررســی، روسیه یک بازار اســتراتژیک به شمار 
می رود. بر اساس این بررسی، ۷۸درصد از شرکت ها در 
مقایسه با ۸0درصد سال گذشته تاثیر منفی تحریم هاي 
آمریکا، بر تجارت خود در روسیه را احساس می کنند. 
این محدودیت هــا تجارت آمریکایی را در مقایســه با 
شرکت هاي سایر کشورها در موقعیت نامناسبی قرار 

داده است.
همچنین، بر اساس یافته هاي اتاق بازرگانی آمریکا، آمار 
رسمی، سطح واقعی روابط اقتصادی بین روسیه و ایاالت 
متحده را دســت کم می گیرند، با ارقام سرمایه گذاری 
دوجانبه که توســط محققان به عنوان بخشی از این 
تحقیق به دســت آمده، حداقل ۹برابر بیشــتر از آمار 

رسمی است.
بمب های خبری اقتصاد در حوزه بلوک هاي شرق و غرب، 
در همین مورد خالصه نمی شــود و فرار ۵00میلیون 
دالری میلیاردر روســی از پیگــرد مالیاتی آمریکا نیز 
دیگر اتفاق جالب توجه بود. موسس یکی از بزرگ ترین 
بانک هاي خصوصی روسیه با مقامات آمریکایی به توافق 
رسید که اولگ تینکوف سرمایه دار بیش از ۵00میلیون 
دالر در پرونده کالهبرداری که او را متهم به پنهان کردن 
دارایی ها برای فرار از مالیات می کنــد، بپردازد. وزارت 
دادگستری گفت که این بانکدار که با ثروتی به ارزش 
حدود ۸میلیارد دالر، موافقت کرد که ۵0۶۸۲۸۳۷۷ 
دالر شامل مالیات هاي پرداخت نشده از سال ۲0۱۳، 

مجازات کالهبرداری مدنی و سود را پرداخت کند.
اولگ تینکوف در فوریه ۲0۲0 به دستور ایاالت متحده 
در بریتانیا دستگیر شــد، اما در آن زمان تحت درمان 
پزشکی سرطان خون بود. به گفته وزارت دادگستری 
ایاالت متحده، این میلیاردر در سال ۲0۱۳ یک میلیارد 
دالر دارایی و درآمد خود را مخفــی کرده، در آن زمان، 
 ،Tinkoff Credit Systems چند روز پس از آنکه
بانک آنالین بدون شعبه روسی که او تاسیس کرده بود، 
عرضه اولیه سهام خود را در بورس لندن برگزار کرد، او از 

تابعیت آمریکایی خود صرف نظر کرد.
به گفته دادســتان مربوطه، تینکوف با وجود دریافت 
بیش از ۱۹۲میلیون دالر پس از فروش بخشی از سهام 
عمده بانکش در زمان عرضه عمومــی، در اظهارنامه 
مالیاتی درآمدش را کمتر از ۲0۶هزار دالر گزارش کرد. 
مقررات مالیاتی ایاالت متحده، شــهروندان آمریکایی 
را ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد به دســت آمده در 
خارج از کشور می کند، همان طور در مورد تینکوف که 
پس از دریافت گذرنامه آمریکایی خود در سال ۱۹۹۶ 
به روسیه بازگشــت. افرادی که بیش از ۲میلیون دالر 
دارایی دارند و از تابعیت خود منصرف می شــوند، باید 
مالیات خروج را بر اســاس هر درآمد و سرمایه ای که 
 در صورت فروش دارایی هــاي خود دریافت می کنند، 

پرداخت کنند.

ییگانگ،رییسبانکمرکزیچیننسبتبهنحوهرشدفینتکهاهشدارداد

مقابله چین با  انحصارگرایی فین تک ها

امیرعباسزمانیان

در این کنفرانس روسای بانک هاي 
مرکزی، سیاست گذاران ارشد، 
محققان و سایر ذی نفعان گرد هم 

آمدند تا مجموعه ای از بحث ها 
را در خصوص نحوه استفاده از 

مقررات برای کمک به شرکت هاي 
فین تک  به نفع عموم انجام دهند. 

یی در سخنرانی اصلی خود 
گفت: ما به همکاری با مقامات 

ضدانحصار، برای مهار انحصارات و 
مقابله فعاالنه با تبعیض الگوریتم 

و سایر اشکال جدید رفتارهای 
ضدرقابت ادامه خواهیم داد
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پس از رسمی شــدن ممنوعیت واردات لوازم خانگی که 
توسط دولت اعالم و ابالغ شد، شاهد اظهارنظرهایي از تولید 

کنندگان لوازم خانگی به این مضمون بودیم :
حسین فتاحی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به دستور 
اخیر مقام معظم رهبری در ممنوعیت واردات محصوالت 
لوازم خانگی کره جنوبی به کشور، اظهار کرد: این تصمیم 
بســیار به موقع و  مدبرانه بود، زیرا در ســال ۹۲ وقتی که 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغ شد اکثر تولیدکنندگان 
لوازم خانگی که ســرمایه گذاران خصوصی هستند برای 
تداوم و توان بخشیدن به تولید، شروع به سرمایه گذاری در 

بخش های مختلف لوازم خانگی کردند.
او افزود: صنعت لوازم خانگی یه صنعت ریشه دار است به 
همین دلیل وقتی که در سال ۹۲ مورد تقویت قرار گرفت 
توان رقابتی آن افزایش پیدا کرد. به نحوی که در سال ۹۷ 
وقتی که دولت وقت اعالم کرد واردات محصوالت تمام شده 
ممنوع است تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی توانستند 

نیاز مصرف کنندگان کشور را برآورده کنند.
این تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه پیش از سال ۹۷ 
با وجود برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی سهم بسزایی 
از بازار داخلی در اختیار برندهای داخلی بود و همچنین 
صادرات هم در همان مقطع انجام می شد، تصریح کرد: این 
موضوع نشان از آن دارد که تولیدکننده ایرانی هم قدرت 
رقابت پذیری و صادرات داشته است. از سال ۹۲ به بعد اکثر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی به طرف تولید محصوالت با 
گرید انرژی مناســب و همچنین دریافت استانداردهای 
بین المللی اقدام کردند که در نهایــت بتوانند صادرات 
معتبرتری داشته باشند.   او اضافه کرد: در حال حاضر، در 
صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته و 
امیدواریم بتوانیم پس از رفع نیاز داخل، صادرات بیشتری 
را ثبت کنیم. در همین زمینه دستور اخیر رهبری هم باعث 
دلگرمی بیشتری برای تولیدکنندگان براي سرمایه گذاری 

در این صنعت شده است.  
او در واکنش به موضوع انحصــار در بخش لوازم خانگی 
گفت: اگر قیمت یخچال ایرانی را با یخچال خارجی مقایسه 
کنید خواهید دید که قیمت های آنها دو برابر محصوالت 
داخلی اســت. البته برخی می گویند کیفیت محصوالت 
خارجی بهتر از داخلی است که باید بگویم هر میزان هم 
کیفیت باال باشد نباید قیمت های آنها نسبت به محصوالت 
داخلی دوبرابر باشد.  فتاحی تصریح کرد: در حال حاضر 
تولیدکنندگان ایرانی حضور پررنگی در بازارهای صادراتی 
دارند و  همین موضوع نشــان می دهد کیفیت محصول 
ایرانی چیزی از محصوالت خارجی کــم ندارد. به گفته 
این تولیدکننده لوازم خانگی، در ماه گذشته معاون ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد که فقط به صورت ته لنجی 
یک میلیارد و ۳00میلیون دالر لوازم خانگی وارد کشور 

شده اســت. بنابراین بازار فعال در انحصار تولیدکنندگان 
داخلی نیســت و این کاالهای قاچاق هستند که در بازار 

جوالن می دهند.  
او با تاکید بر اینکه تورم داخلی و گران شدن مواد ا ولیه به 
خاطر کرونا در سطح جهانی عاملی شده تا محصول نهایی 
گران تمام شــود، گفت: در همین زمینه بهبود مستمر و 
بهره وری و صفر کردن ضایعات به همراه باال بردن کیفیت 
را در دستور کار خود قرار داده ایم تا بتوانیم مقداری از تورم 

و گرانی را در محصوالت جبران کنیم.
از این دریچه اگر بر اظهارات تولید کنندگان لوازم خانگی 
دقیق تر شویم، مشــخص اســت حقوق مصرف کننده 
کم اهمیت تلقی شــده و تناقض مشــخص در اظهارات 
آنها، بارز اســت. اینکه عنوان می شود حدود یک میلیارد 
و ۳00میلیون دالر لوازم خانگی به کشور قاچاق می شود 
عالوه بر اینکه مشــخص نیست اساســا این مبلغ به چه 
صورتی قابل محاسبه و اندازه گیری بوده است از طرف دیگر 
مشخص است که قطعا جذابیت قیمتی، کمی و کیفی برای 
مصرف کننده تامین بوده است به نحوی که حتی با وجود 
ریسک های پیرامون آن ) کانال های غیررسمی فروش و 
نبود خدمات پس از فــروش( منجر به خرید این حجم از 

لوازم خانگی خارجی یا به تعبیری قاچاق شده است. 
در واقــع همین آمــار قاچــاق کاال که مرتب توســط 
تولیدکنندگان عنوان می شود نشــان دهنده این است 
که برخالف اظهارنظرهای آنهــا، جذابیت قیمتی برای 
مصرف کننده نسبت به برندهای داخلی، تامین بوده است 
که مصرف کننده ده ها مشکل خرید این لوازم را از منابع 
غیررسمی به جان خریده است و پروسه خرید اتفاق افتاده 

یا به تعبیری دیگر تقاضا در بازار شکل گرفته است .
از طرف دیگر اگر این ادعای تولیدکنندگان داخلی را قبول 
کنیم که »کیفیت محصــول ایرانی چیزی از محصوالت 
خارجی کم ندارد » و یا در نامه اخیر آنها اشاره شده است 

که »صنعت لوازم خانگی در ایــران از مرز فناوری جهانی 
عبور کرده است » سوالی که مشخصا باید پرسیده شود 
این است که چگونه باید ادعاهای آنها را بسنجیم؟ چگونه 
مصرف کننده بایســتی این ادعاهــا پذیرفته و بر صحت 
آن یقین حاصل کنــد؟ از طرف دیگر اگــر این ادعاهای 
تولیدکنندگان داخلی درســت است، ســوال مهم تری 
که مطرح می شود این اســت که چرا از رقابت با برندهای 
خارجی اینقدر بیمناک هســتند و تقاضای بستن کانال 
واردات کاالها و ممنوعیت ورود آنها را دارند؟ اگر کیفیت و 
فناوری تولید لوازم خانگی ما بنا به ادعای تولیدکنندگان 
فراتر از فناوری دنیا رفته اســت؛ آیا منطقی نیست که به 
فضای رقابتی تن بدهیم و اجازه بدهیم مصرف کنندگان 
که بسیار هم از قضا آگاه هستند خود کیفیت ها را محک 
زده و انتخاب کنند . یقینا اعتماد مصرف کننده، محرکی 
قوی برای افزایش بهره وری، کیفیت و جذابیت قیمتی نیز 
شمرده مي شــود. فضای رقابتی و تن دادن به الزامات آن 
قطعا تنها راه محک ادعاهای تولیدکنندگان و ابزاری مهم و 
کارساز برای تحریک بهره وری و افزایش کیفیت و کاهش 

قیمت ها محسوب می شود.
از نظر نگارنده، قطعا حمایــت از تولیدکنندگان صنعت 
لوازم خانگی امری ضروری است اما برای اثر بخشی آن نیاز 
است حمایت ها هوشمند، حساب شده و با تضمین هایی 
همراه باشــد. براي اینکه صنعت لوازم خانگی داخلی در 
بازار دنیا، تبدیل به عرضه کننده موثری باشد نیاز است که 
از واژه پردازی ها و شعارها خارج بشویم و آستانه مشخص، 
هدفمند، قابل ارزیابی به جهت تحقــق ادعاها و اهداف 
ترسیم کنیم. به طور مشخص تر، دولت در قبال حمایت های 
مختلف از جمله معافیت هــای مالیاتی، بیمه ای، اعطای 
تسهیالت، اختصاص زمین و تســهیلگری در امر واردات 
ماشــین آالت، و وضع تعرفه های سنگین برای واردات یا 
بســتن کانال واردات که به حقوق مصرف کننده آسیب 

می زند، دولت بایستي سیاست گذاری تضمین گرایانه ای 
را برای تولیدکنندگان وضع کند تا در بازه مشخصی )برای 
مثال چهار سال( بتوانند با تحرک بیشتری، شرکت  های 
فراملی پیشــرو در این صنعت را با کمک دولت و با وضع 
مشوق  های مختلف، تشویق به سرمایه گذاری در داخل 
کنند، دانش و تکنولوژی های مدرن ساخت را وارد کشور 
کرده و پروسه تحقیق و توسعه این صنعت را در ابعاد بازار 
جهانی محقق سازند. در این صورت به یقین بستر کارآمدی 
برای تضمین کیفیت، جذابیت قیمتی و خدمات پس از 
فروش در زنجیره تولید لوازم خانگی داخلی محقق خواهد 
شــد که آنها را آماده رقابت در ابعاد بازارهای منطقه ای و 
جهانی خواهد کرد . دولت می تواند با مشوق های اقتصادی  
مختلفی شرکت های فراملی پیشرو در صنعت لوازم خانگی 
را با انگیزه  سرمایه گذاری ›مشــترک‹ با بنگاه های بومی 
صنعت لوازم خانگی، تشویق به سرمایه گذاری در داخل 
کند، ارتباط موثر دولت و یارانه های آشــکار و پنهانی که 
امکان تخصیص آن وجود دارد، می تواند انگیزه  همکاری 

فراملی ها با بنگاه های بومی رو دوچندان کند .
همکاری های شرکت های داخلی با شرکت های فراملی 
پیشرو در این صنعت در سرمایه گذاری های مشترک شان، 
باعث خواهد شد که این بنگاه ها ›دانش و تجربه تجاری‹ در 

ابعاد بازار جهانی کسب کنند .
از طرفی به واسطه  تعامالت تجاری با شرکت های فراملی، 
دانش تجاری تامین کنندگان داخلی افزایش یافته و این 
باعث خواهد شد که تامین  کننده های داخلی نیز کیفیت 
تولیدات شــان را ارتقا بدهند. دولت در این بخش نقشی 
بسیار مهم و برجســته دارد چه از لحاظ سیاست گذاری 
پیرامون بسته مشوق ها و تضمین امنیت سرمایه گذاری 
برای شــرکت های فراملی پیشــرو در این صنعت و چه 
سیاست گذاری مهم و تاثیرگذاری برای آستانه حمایت، 
تحقق ادعاهای تولیدکنندگان و بسترســازی برای ورود 
به عرصه رقابــت با حذف تدریجــی حمایت ها و کاهش 
تعرفه ها و بازکردن کانال واردات کاالها. در واقع برای ایجاد 
زنجیره موثری از تحقق اهــداف ) ورود موثر به بازارهای 
جهانی و رقابت در ابعاد جهانی( در صنعت لوازم خانگی، 
نباید تولیدکنندگان به یقین برسند که کانال ممنوعیت 
واردات برای حمایت از آنها تا همیشه بسته خواهد بود بلکه 
به شرحی که گفته شد در یک بازه مشخص شده ای، کانال 
واردات بسته می شود تا تولیدکنندگان داخلی با حمایت های 
دولت، مصرف کننده و جذب سرمایه گذاری شرکت های 
فراملی پیشرو در این عرصه، بومی سازی شده و با گسترش 
فرایند تحقیق و توسعه در ابعاد جهانی، بتواند آماده رقابت 
در بازار جهانی شود. به یقین پس از بازه فوق حمایت های 
دولتی ها به شکل اولیه حذف، تعرفه های واردات تعدیل و 

ممنوعیت های واردات هم بایستی برداشته شود .

دادســتان عمومی و انقالب تهران در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با رییس قوه قضاییه یکی از چالش های اقتصادی و 

اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمزارزها عنوان کرد.
به گزارش فارس، علی القاصی مهر دادســتان عمومــی و انقالب تهران 
در دیدار اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با رییس 
قوه قضاییه یکی از چالش های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را 
موضوع رمزارزها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در شرایطی که صدها صرافی 
به صورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، فقدان اطالعات کافی 
کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون 

پولشویی در این بستر شده است.
او با بیان اینکه هم اکنون تعداد باالیی از مراجعان در دادسراهای تهران 
درگیر موضوع رمزارزها هستند، خواستار تعیین یک مسوول ویژه در دولت 
برای مدیریت این بخش و همچنین تصویب قوانین جدید از سوی مجلس، 

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مشابه جرایم کنونی در آینده شد.
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در 
بخش دیگری از این نشست با اشاره به اهمیت موضوع رمزارزها گفت: طرح 
تدوین قانون برای موضوع رمزارزها در دســتور کار کمیسیون اقتصادی 

مجلس قرار دارد.

برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴0۱ سازمان فناوری اطالعات 
ایران به تصویب صاحبان سهام این شرکت رسید.

به گزارش ســازمان فناوری اطالعات ایران، در مجمــع عمومی عادی 
صاحبان سهام سازمان فناوری اطالعات ایران، برنامه عملیاتی و بودجه 

پیشنهادی سال ۱۴0۱ به تصویب اعضای مجمع رسید.
در این جلسه، محسن نادری منش سرپرست سازمان فناوری اطالعات 
ایران در حضور نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، 
صمت و امور اقتصاد و دارایی و نیز سازمان های اداری و استخدامی و برنامه 
و بودجه کشور به ارایه گزارشی تفصیلی از عملکرد برنامه ها در سال ۱۴00 

و پیش بینی برنامه های این سازمان در سال ۱۴0۱ پرداخت.
او درخصوص چشم انداز سازمان فناوری اطالعات ایران به دو محور اساسی 
خلق فرصت منصفانه در استفاده از خدمات دیجیتال برای همه شهروندان 
در شبکه ملی اطالعات و دریافت حداقل یک خدمت دولت الکترونیکی 
برای هر خانوار مستقر در ایران اشاره کرد و به تبیین اهم تکالیف ابالغی، 
راهبردها و اهداف کمی ســازمان فناوری اطالعات ایران در سال ۱۴00 

پرداخت.
در ادامه نیز شاهین جعفرپور رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
فناوری اطالعات، سال های ۱۴00 و ۱۴0۱ را زمان پوست اندازی سازمان 
فناوری اطالعات ایران دانســت و اظهار کرد: برنامه ۱۴0۱ این سازمان 
دارای چهار محور دولت هوشــمند، شبکه ملی اطالعات، توانمندسازی 
کسب وکارها و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطالعات و ارتقای سطح 

امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات است.

دادستانتهران:رمزارزیکیازچالشهایکشوراست

حجم باالیی از مراجعات به دادسراهای 
تهران مربوط به رمزارز است

برنامه سازمان IT برای سال 1۴01

خبر

چالش آستانه حمایت از صنعت لوازم خانگی

امروزه تکنولوژی بیش از هر زمانی در حال پیشــرفت است.  از جدیدترین 
تلفن های هوشــمند گرفته تا فناوری های صنعت پوشــاک، در چند دهه 
گذشته، همگی جهش های بزرگی داشته اند.  بهسازی منازل نیز از این قاعده 
مستثنا نیست؛ چراغ ها، کنترل های گرمایشی و حتی لوازم آشپزخانه، همگی 

»هوشمند« شده اند.
پنجرههوشمندچیست؟

منظور از محصول هوشــمند چیست؟ محصوالت هوشــمند می توانند از 
اطالعات مربوط به خود و محیطی که در آن کار می کنند، اســتفاده کنند و 
قادر به تعامل با سایر محصوالت هستند.  آنها معموال به وسیله یک برنامه تلفن 
هوشمند، از طریق اینترنت کنترل می شوند.  بنابراین خواهیم توانست گرمایش 
و چراغ ها را از طریق تلفن های خود کنترل کنیم.  اکنون سوال این است که 
شیشه دوجداره چه امکاناتی دارد؟ چه زمانی قرار است شاهد پیشرفت های 
جدید و کاربردی پنجره ها باشیم؟ پنجره های هوشمند چه مزایایی دارند؟ با 
معرفی پنجره های هوشمند، ممکن است خیلی از این موضوع، فاصله نداشته 
باشــیم.  مالکان منازل، با ارایه راه حل های عملی برای مشکالت روزمره، از 

فناوری هوشمند استفاده می کنند.  به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان 
در محصوالت خود راه حل های هوشمند را توسعه می دهند.

در حالی که برخی موارد، کمتر از موارد دیگر، کاربردی هستند، پنجره های 
هوشمند زندگی مردم را بسیار آسان تر می کند.  به عنوان مثال، اگر یک فرد 
مسن که به طور مستقل زندگی می کند، پنجره ای را در طول شب باز بگذارد، 
پنجره هوشــمند می تواند به یکی از اعضای خانواده اطالع دهد.  پس از آن، 
می تواند با اقوام خود تماس گرفته یا به او سربزند تا خانه را برای آنها ایمن کند. 
 پنجره های هوشمند حتی می توانند تشخیص دهند یک پنجره بسته، قفل 
شده یا خیر؟ بنابراین در هر زمان، به صاحبخانه ها، بینش بیشتری در خصوص 
امنیت آن می دهد.  برخی فناوری هوشمند را غیرضروری یا حتی یک مد جدید 
می دانند، با این حال، برنامه های کاربردی آن مانند پنجره های هوشمند، واقعا 
درخشان است.  اکنون این پرسش مطرح است که مزایای پنجره هوشمند 
برای نصاب چیست؟ بدیهی اســت این پنجره ها، مزایای امنیتی بزرگی را 
برای صاحبان خانه ارایه می دهند، اما چه فایده ای برای نصب کنندگان دارند؟

سرمایهگذاریمطمئنبرایامنیت
همان طور که در مورد تمام فناوری های جدید، مصرف کنندگان، تمایل به 
پرداخت هزینه های بیشتر برای عملکرد کاربردی آن دارند، مالکان خانه ها، 
پنجره های هوشمند را نیز به لطف امنیت بیشتر، نه تنها محصولی به عنوان 
پنجره نسل بعدی، بلکه به عنوان سرمایه گذاری مطمئن در امنیت منزل خود 
محسوب می کنند.  با ارایه مزایای فوق العاده یوپی وی سی )upvc(همه این ها 
با هم جمع می شوند تا به سازندگان اجازه دهند هزینه بیشتری برای فناوری 

جدید درنظر بگیرند، زیرا به سادگی جهش بیشتری نسبت به بقیه دارد.  به هر 
حال، این پرسش مطرح است که آیا واقعا صاحبخانه ها قادرند برای ایمنی و 
امنیت بیشتر منازل خود هزینه کنند؟ با چنین فناوری پیشرفته ای، منصفانه 
است اگر فرض کنیم نصب کنندگان باید متخصص فناوری هوشمند باشند تا 
محصول را ارایه دهند اما این طور نیست.  در نصب و راه اندازی، هیچ تفاوتی بین 
پنجره معمولی و پنجره هوشمند وجود ندارد و تمام فناوری، داخلی است.  این 
امر نه تنها به این معناست که صاحبخانه ها نیاز نیست در ظاهر پنجره های خود 
تغییر ایجاد کنند، بلکه این امر، به آن معناست که نصاب ها می توانند پنجره های 
هوشمند را مانند پنجره های معمولی به طور کارآمد نصب کنند.  بسیاری از 
فناوری های جدید که امروزه منتشر شــده اند، نیاز به آموزش تخصصی و یا 
صالحیت برای نصب دارند، با این حال پنجره های هوشمند با در نظر داشتن 

نصاب و صاحبخانه توسعه یافته اند.
تفاوتپنجرههایهوشمندباشیشههایهوشمند

پنجره های هوشمند را نباید با شیشــه های هوشمند اشتباه گرفت.  شیشه 
هوشمند یک فناوری کامال متفاوت اســت.  به جای نشان دادن وضعیت باز 
شدن پنجره ها به صاحبخانه ها، شیشه هوشــمند یک راه حل بصری است. 
 شیشه هوشمند که اغلب در ادارات یافت می شود، با لمس یک دکمه می تواند 
از شفاِف شفاف به شــفاِف مات تبدیل شــود.  در واقع، فناوری شیشه های 
هوشمند در شیشــه واقعی نهفته اســت، در حالی که فناوری پنجره های 
هوشمند در قاب ها یافت می شود.  اگرچه هر دو بسیار کاربردی هستند اما 
شیشه های هوشمند عمدتا در محیط های سازمانی یافت می شوند، در حالی 

که پنجره های هوشمند یک راه حل مسکونی هستند.  
ازشیشههایهوشمندتادربهایهوشمند

با این همه صحبت کردن درخصوص پنجره های هوشمند، شاید برای تان 
جالب باشد که راجع به درب های هوشــمند نیز بدانید.  در واقع، درب های 
هوشمند، قبال درمان محصوالت هوشمند را شروع کرده اند! از زنگ درب های 
هوشمنِد گوگل و آمازون گرفته تا قفل های هوشمنِد برند ییل )Yale( و دیگر 
تولید کنندگان قفل درب، در حال حاضر، برای صاحبخانه ها، این امکان وجود 
دارد که درب های منزل خود را هوشمند کنند.  فناوری درب های هوشمند 
عمدتا بر پروژه های مسکونی، متمرکز شده و با دستگاه های مختلف موجود در 

خانه های هوشمند، پیوند نزدیکی دارند.  
تمرکز شرکت TruFrame بر امنیت و ارزش آفرینی آن برای نصابان است و 
پیوسته تالش می کند بهترین محصوالت ممکن را ارایه دهد.  بنابراین آنها در 
خط مقدم صنعت شیشه دوجداره هستند و اطمینان می دهند نصب کنندگان 
از خدماتی که ارایه می دهند، راضی باشند.  این شرکت، کیفیت، محصوالت، 
تحویل و خدمات را بیش از هر چیز مدنظر قرار می دهد. به اعتقاد این شرکت، 
پنجره های هوشمند، یک مد نیست بلکه معتقد به این است که پنجره های 
هوشمند، به دلیل مزایای افزایش ایمنی و امنیت برای صاحبخانه ها، گام 
بعدی در فناوری شیشه دوجداره است.  اکنون همگی بسیار هیجان زده اند تا 
ببینند این فناوری به کجا و کدام سمت وسو می رود و در این مسیر، همکاری 
با همه نصابان شیشه های هوشمند، برای ارایه پشتیبانی تجاری بی نظیر 

ادامه دارد.

ازپنجرههایهوشمندتاشیشههاودربهایهوشمند

چگونه با پنجره های هوشمند، ایمنی و امنیت خانه را افزایش دهیم؟

آسیه فروردین 
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

عدم توسعه تکنولوژی اینترنت ثابت در کشور روز به روز 
تاثیر منفی بیشتری روی توســعه صنعت ICT کشور 
می گذارد و الزم است که وزیر جدید ارتباطات، حل این 

چالش را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وضعیت فعلی اینترنت ثابت پاسخگوی نیاز جامعه نیست 
و توســعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه، رکود توسعه 
زیرساخت های اینترنت و عدم ســرمایه گذاری به دلیل 
نبود صرفه اقتصادی، بر کل اکوسیســتم ICT کشور از 
سرمایه گذار و ارایه دهنده خدمت تا سرویسی که در نهایت 

به مصرف کننده می رسد، تاثیر منفی گذاشته است.
این در حالی است که مطابق با سند چشم انداز افق ۱۴0۴ 
باید دسترسی ۸0درصد خانوار ایرانی به شبکه پرسرعت 
ثابت با سرعت حداقل ۲۵مگابیت بر ثانیه فراهم شود. اما 
این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸مگابیت است 
و تنها حدود ۱0میلیون خط اینترنت ثابت در کشور فعال 

است که اغلب نیز مورد رضایت کاربران نیست.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات در شروع فعالیت خود در 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اذعان به مشــکل 
موجود، بر لزوم رفع این چالش تاکید کــرد و با انتقاد از 
توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور گفت: »باید 
در دوره جدید هم توسعه دسترسی همراه و هم ثابت مورد 
توجه جدی قرار گیرد و در عین حال نگاه و توجه ویژه ای 
به توسعه دسترسی ثابت از طریق فیبرنوری به منازل و 
بنگاه ها صورت گیرد.« او گفت: »کشورهای پیشرفته هم 
اکنون فیبر را تا درب منازل کاربران برده  و اینترنت ثابت را 
توسعه داده اند و خانه ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه 
کرده اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل 
اتفاق افتاده اســت. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به 

منازل ببریم.«
تالش برای حل چالش اینترنت ثابت در دولت گذشته نیز 
بارها مطرح شد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت 
ارتباطات، ارایه خدمات VDSL و الزام اپراتورها به ارایه 
آن را به عنوان راه حلی برای دسترسی با یفیت کاربران به 
اینترنت ثابت به خصوص در دوران شیوع کرونا و نیازمندی 
بیشــتر کاربران به اینترنت ثابت وعده داد؛ وعده ای که 
عملیاتی نشــد. در نهایت نیز دولت دوازدهم الیحه ای 
را برای بازپس گیری زیرســاخت سیم مسی از مخابرات 
خصوصی سازی شده به مجلس ارایه داد و آذری جهرمی 
آن را راه حل نهایی برای برون رفت از چالش اینترنت ثابت 

و حل مشکل کیفیت آن عنوان کرد.
به تازگی نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به 
موانع تولید در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته، 

کندی و نامتوازن بودن توسعه ارتباطات ثابت و سیار در 
نقاط مختلف کشور را یکی از این موانع عنوان کرده است.

در این گزارش با استناد به آمار منتشره وزارت ارتباطات 
درخصوص وضعیت توســعه ارتباطات ثابت و سیار در 
کشور، آمده است: »اختالف زیاد بین شاخص های کشوری 
و استانی از نظر شاخص های زیرساخت ارتباطات نشانگر 
عدم توسعه نامتوازن ارتباطات ســیار و ثابت در مناطق 
مختلف کشور است. بر این اساس ایجاد توازن در توسعه 
ارتباطات در همه مناطق کشور باید در اولویت برنامه های 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات قرار گیرد. دولت می تواند 
در راستای توسعه متوازن و عادالنه ارتباطات ثابت و سیار 
در کشور اقداماتی از جمله پیگیری تعهدات اپراتورهای 
مخابراتی، مدیریت منابع USO برای توسعه ارتباطات 
در روستاها، تدوین ســند اجرایی برای توسعه متوازن و 

عادالنه ارتباطات ثابت و سیار انجام دهد.«
   تکنولوژیاینترنتثابتبرای20سالپیش

است
او در پاسخ به این موضوع که به نظر می رسد به دلیل کیفیت 
اینترنت همراه، کاربران ترجیح می دهند از دیتای موبایل 
برای ارتباطات خود استفاده کنند، گفت: این به خاطر رشد 
تکنولوژی است. هم اکنون اینترنت همراه با نسل چهار 
و پنج به کاربر ســرویس می دهد. در حالی که ارتباطات 
ثابت با تکنولوژی ۱۹۹0 که تکنولوژی ۳0ســال پیش 
است به کاربر سرویس می دهد و این تکنولوژی توسعه 
پیدا نکرده است؛ حتما کیفیت های این دو باهم برابری 
نمی کنند. کاربر خانگی به دلیل همین مساله عقب ماندگی 
تکنولوژی که در حوزه ارتباطات ثابت وجود دارد از گرفتن 
ســرویس های حجیم منع شــده و به همین دلیل هم 
اکنون روی تلویزیون و مانیتورهایی که سایز بزرگ تر از 
مانیتورهای لپ تاپ و تبلت و گوشی دارند، تصویر با کیفیت 
اچ دی، فول اچ دی،4K و 8K ندارند و ارتباطات ثابت فعلی 

نمی تواند این حجم را پشتیبانی کند.
سیدصالحی با اشاره به اینکه در کل این زنجیره، به کاربر 
ظلم شده و از پایداری سرویس محروم است، افزود: هزینه 
مکالمه در ارتباطات ثابت دنیا رایگان است و مکالمه بخشی 
از پکیج ارتباط اینترنتی یا اتصالی است که کاربر با یک 
اپراتور دارد. اما در کشور ما خدمات VOICE مبتنی بر 
فناوری های جدید نیست و همچنان سرویس های شاید 
۱0ســال پیش و در قالب ارزش افزوده و ناقص و دست و 
پا شکسته به مخاطب عرضه می شود. از جمله خدماتی 
مثل آهنگ پیشواز پشت خط ثابت و یا ارتباط پیامکی و 
ارتباط تصویری روی خط ثابت! همه این ها خدماتی است 

که به واسطه عقب ماندگی تکنولوژیک، تنها به بخشی از 
حوزه داده می شود و آن هم با کلی اشکال و ایراد و تبدیل به 

سرویس پایه و ضروری نشده است. 
   VDSLهمقدیمیشدهاست!

او در خصوص اینکه قرار تکنولوژی VDLS جایگزین 
 ADSL های فعلی شده و مشکل موجود حل شود، تاکید 
کرد: VDS هم قدیمی شــده و ارتباطات کال در دنیا به 
سمت فیبر رفته است. البته فیبر الیه های مختلفی دارد. 
یعنی ارتباطات فیبر در دنیا یک شبه ایجاد نشده است. شاید 
  FTTC ابتدایی ترین ارتباط فیبری که وجود دارد ارتباط
است که ارتباط تا کافه های مخابراتی سر کوچه ها و محالت 
را به جای سیم مسی به فیبر تبدیل می کند. بخشی از این 
مدل، هم اکنون در شهرهای بزرگ ما از سمت مخابرات 
و حتی بخش خصوصی اتفاق افتاده اســت. در این مدل 
تکنولوژی VDSL می تواند ظهور پیدا کند زیرا تا این 
مدل اجرا نشود عمال VDSL هم امکان ظهور در کابل 
مسی بلند ندارد. مدل دیگر از مرکز تا کافوی مخابراتی 
با فیبرکشی انجام می شــود که امکان ایجاد FTTB  را 
فراهم می کند. به این ترتیب فیبر را تا ساختمان های بلند و 
مجتمع های مسکونی و برج ها می برند و VDSL را داخل 
 VDSL ساختمان قرار مي دهند. در این صورت کیفیت
باالتر می رود زیرا فاصله ای که سیم مسی تا طبقات خواهد 
 FTTH داشت فاصله کمی خواهد بود. مدل نهایی هم
است که انتهای این مسیر است و تا هر میزان پهنای باند 
را اختصاص می دهد. ما االن در FTTC هم اشکال داریم 
و نتوانستیم آن را توســعه دهیم. این کارشناس با بیان 
اینکه هزینه ها با درآمد همخوانی ندارد و عمال بازگشت 

سرمایه در حوزه ارتباطات ثابت به سرعت اتفاق نمی افتد 
و سرمایه گذار تمایلی برای ورود به عرصه ای که بازگشت 
آن سریع نیســت، ندارد، گفت: با نوســاناتی که در بازار 
اقتصادی وجود دارد ریسک بلندمدت برای حبس سرمایه 
در بیزینسی که با ۴ تا ۵ سال بازگشت سرمایه داشته باشد 

ریسک بزرگی محسوب می شود.
او به المان هایی اشاره کرد که باعث شده سرمایه گذاری 
در این حوزه اتفاق نیافتد و گفت: هر روز قیمت ها تغییر 
می کند. بخشی از تعرفه ها دولتی است و ممکن است که به 
صورت دستوری کاهش داده شده و یا ثابت نگه داشته شود. 
در مقابل اما هر سال دستمزد نیروی انسانی در قالب قوانین 
جدید افزایش پیدا می کند و هزینه هایی مثل آب و برق و 
تملک دارایی روز به روز باالتر می رود. تجهیزات با نرخ دالر 
خریداری می شود و قیمت دالر نیز روز به روز رشد می کند. 
همه این المان ها روی هزینه اپراتــور تاثیر می گذارد اما 
قیمت فروش اینترنت، ثابت نگه داشته شده است. به مرور 
تجهیزات مستهلک می شود و سرمایه گذار وارد ضرر شده 
و زیان ده می شود. این اتفاقی است که سال هاست برای 
ارتباطات ثابت ما رخ داده است. این بخش چندسالی است 
که در زیان مطلق قرار دارد و هزینه نگهداری سرویس و 
هزینه نوسازی نسبت به درآمدی که از سرویس دارد باالتر 

است و همه اپراتورهای ثابت زیان ده هستند.
   راهکارهایپیشــنهادیبرایوزیرجدید

ارتباطات
سیدصالحی در خصوص آینده ارتباطات ثابت کشور گفت: 
برای برون رفت از این شرایط معموال دولت ها تصمیمات 
آنی می گیرند نه با این تاخیر زمانی! ولی هنوز هم راهکار 

وجود دارد. شاید یکی از ساده ترین اتفاقاتی که می تواند 
برای اطمینان بخشی به سرمایه گذار در این بخش بیفتد، 
تضمین بازگشت سرمایه است. نیاز نیست که دولت منابع 
مستقیم به این حوزه تزریق کند بلکه کافی است که وزارت 
ارتباطات با اســتفاده از بانک عامل خود، سرمایه گذاری 
این حوزه را تضمین کند. به این معنی که دولت حاضر به 
تضمین سرمایه گذاری سرمایه گذار در حوزه ارتباطات ثابت 
با نرخی معادل نرخ اوراق قرضه و اوراق توسعه ای که دولت ها 
منتشر می کنند، شود. روشی که در دولت های قبلی در 
زمینه های سازندگی در حوزه های منابع نیرو و سدسازی 
و توسعه های گاز و برق اتفاق افتاد. ارتباطات ثابت نیز یک 
موضوع زیرساختی است و دولت باید به این جمع بندی 

برسد که کافی است از سرمایه گذار حمایت کند.
او با اشاره به اینکه پیچ بازگشت سرمایه در اختیار دولت 
اســت زیرا تعرفه گذاری در اختیار رگوالتوری است و به 
راحتی می تواند آن را تنظیم کند و بر اساس مکانیزم های 
بازار به صورت خودکار پول را به سرمایه گذار برگرداند، در 
مورد مشارکت و ســرمایه گذاری دولت در پروژه اپراتور 
فیبرنوری که با شکست همراه شــد، گفت: دولت در آن 
پروژه مشارکت نکرد بلکه سهام آن اپراتور را خرید و این 
خرید سهام منجر به قفل شدن یک سری ساز و کارها در 
آن شرکت شد. حضور دولت در آن اقتصاد و تاثیر شرایط 
سیاسی و اقتصادی نمایندگان آن در کسب و کار، باعث شد 
که کار شرکت متوقف شود به جای اینکه به رشد و توسعه 

کمک کنند.
این کارشناس خاطرنشــان کرد: نمونه دیگر این رویکرد 
دولت خرید سهام مخابرات است. بخش قابل توجهی از 
سهام شرکت مخابرات ایران هم اکنون در اختیار دولت است 
و عملکرد دولت در سهام مخابرات نه تنها منجر به رشد آن 
شرکت نشده بلکه دولت به دنبال جمع کردن منافع خود 
است. یعنی وارد جزییات یک بیزینس شده و سعی می کند 
از هر تراکنش در آن با اخذ مالیات و یا مشارکت با تسهیم 
درآمد، سود مطالبه کند. با این وضعیت به جای آنکه به رشد 

آن شرکت کمک کند، آن را تضعیف می کند.
این کارشناس گفت: شبکه توزیع محتوا در کشور ما هنوز 
معنای واقعی پیدا نکرده اســت. چون ترافیک اپراتورها 
عموما در تهران مدیریت و توزیع می شود و وقتی حجم 
ترافیک مصرفی افزایش پیدا می کند اپراتورها خودکار 
مجبور می شوند در نقاط مختلف کشور زیرساخت هایی را 
ایجاد کنند که به مشترک از همان نقطه سرویس داده و به 
مخاطب شان نزدیک تر شوند. این مساله نیازمند زیرساخت 

ارتباطات ثابت است.

نقش دولت روحانی در توسعه نامتوازن اینترنت 

فناوری هوش مصنوعی هوآوی برای حفاظت از محیط زیست

 همکاری شرکت هوآوی با هوش مصنوعی، تاثیر عمده ای بر حفاظت 
از محیط زیســت دارد و به طور کامل، عملیات کســانی را که برای 
نجات جنگل های بارانی و حیات وحش آن تالش می کنند، دگرگون 

می سازد.
   مبارزههوشمصنوعیباجنگلزداییوشکارغیرقانونی

در ایــن زمینــه، Rainforest Connection RFCx یک 
سازمان غیرانتفاعی است که تلفن های قدیمی هوآوی را به نگهبانان 
با انرژی خورشیدی که در باالی درختان جنگل بارانی قرار گرفته اند، 
متصل، صداهای محیطی را جمع آوری و آنها را در کلودها بارگذاری 
می کند.  این داده ها برای کمک به تالش های حفاظتی در جنگل های 
بارانــی و محافظت از حیوانــات، در برابر قطع درختــان غیرمجاز و 

شکارچیان غیرمجاز تجزیه و تحلیل می شود.   
این شــرکت در کاســتاریکا، با کمک هــوآوی و با قــدرت داده ها، 
مدل جدید تشــخیص حیواناتی ماننــد میمون عنکبوتی  در خطر 
انقراض را توســعه می دهد.  مدل هوش مصنوعــی در حال حاضر به 
زیست شناسان و محیط بانان در زمینه ردیابی میمون های عنکبوتی 
و توســعه تالش های حفاظــت کارآمد کمک می کنــد.  یک تهدید 
عمده برای میمون عنکبوتی ، ســایر حیوانات و جنــگل بارانی، قطع 

۹0درصدی غیرمجاز درختان و وجود شــکارچیان غیرقانونی است. 
 قطع ۹0درصدی درختان، بیانگر جنگل زدایی است و زیستگاه طبیعی 

میمون عنکبوتی  را نابود می کند.
هوش مصنوعی کلود هــوآوی، برای بهبود الگوریتم تشــخیص اره 
برقی قدیمی RFCx در جنگل بارانی کاســتاریکا مورداســتفاده 
قرار می گیرد و میزان تشخیص آن را به ۹۶درصد می رساند.  گفتنی 
است سازمان غیرانتفاعی RFCx در سال ۲0۱۴ توسط فیزیکدان 
و مهندس نرم افزار، وایت تافر، تاسیس شد و پروژه هایی در ۱0کشور 
در پنج قاره از جمله کاستاریکا، اکوادور، پرو، بولیوی، برزیل، رومانی، 
کامرون، آفریقای جنوبی و نیز سوماترا )از جزایر اندونزی( و کالیفرنیا 
در آمریکا را دنبال می کند.  این سازمان غیردولتی در سانفرانسیسکو 
در ایالت کالیفرنیا مســتقر اســت و بــه حفاظت از جهــان در برابر 
جنگل زدایی و شکار غیرقانونی کمک می کند و قبال با گوگل و آمازون 

همکاری کرده است.
   چالشهوشمصنوعیوردیابیمیمونعنکبوتی

میمون عنکبوتی  یکی از گونه های اصلی در جنگل بارانی اســت که 
دانه ها را در مناطق وسیعی پخش می کند تا گیاهان و درختان را تکثیر 
و با این کار، به رشد حیات وحش کمک کند.  این گونه حیوانی، در حال 
حاضر، به دلیل جنگل زدایی و شکار غیرقانونی، در خطر انقراض است 
و حفاظت از آن، بیش از هر زمان دیگری، ضروری است.  با این حال، 
نظارت بر میمون های عنکبوتی در جنگل های بارانی، بســیار دشوار 
و زمانبر است.  محیط بانان، زیست شناســان و متخصصان حفاظت 
از محیط زیست باید مهاجرت میمون ها را به صورت دستی و سنتی 
پیگیری کنند.  ردیابی بر اساس تجربه شــخصی، ناکارآمد و مستعد 

خطای انسانی است.  از این رو، این پرسش مطرح شد که آیا می توانیم 
از هوش مصنوعی برای تشخیص فریاد میمون های عنکبوتی به منظور 

دستیابی به ردیابی مکان بهتر استفاده کنیم؟ 
استفاده از مدل های هوش مصنوعی برای تشخیص میمون عنکبوتی  
در جنگل بارانــی می توانــد بســیار چالش برانگیز باشــد.  تماس 
میمون عنکبوتی  از نظر ارتفاع و طول، بســیار متنوع اســت.  صدای 
آنها بســیار متفاوت از فریاد بلندی اســت که ما با آن آشنا هستیم. 
 اکثر مردم با این صداها ناآشنا هستند، بنابراین توانایی تشخیص آنها 
نیاز به تخصص منحصربه فرد دارد.  مــدل اره برقی، چالش های فنی 
مشابهی را ارایه کرده است.  صدای پشــه که در محیط فراوان است، 
اغلب به عنوان صدای اره برقی اشــتباه گزارش می شود.  حتی گوش 
انسان در تشخیص این دو صدا مشکل دارد.  هوآوی باید این مدل را 

با استفاده از صداهای پشــه دوباره آموزش دهد و به طور مداوم دقت 
آن را تنظیم کند.

   راهکارهوآویبرایحلمشکل
هوآوی از مترجمان متخصص حیوانات برای برچسب گذاری اطالعات 
جمع آوری شده به آرشیو کلود استفاده کرد.  سپس متخصصان هوش 
مصنوعی از ایــن داده ها برای بهبود مدل هوش مصنوعی اســتفاده 
کرده اند تا بتوانند به طور خودکار با دقت باالیی عمل کنند.  آنها میزان 
تشخیص را از یک ثانیه به ۵00 میلی ثانیه در محدوده زمانی کاهش 
دادند و قادر به تشخیص ویژگی های درون »دامنه فرکانس« هستند. 
 مدل هوش مصنوعی در مراحــل اولیه خود ثابت کــرده، موفقیتی 

باورنکردنی است.  
در حال حاضر، مدل میمون عنکبوتی  در جنگل های بارانی کاستاریکا 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد.  در حالــی که میــزان فراخوان مدل 
میمون عنکبوتی ، هنوز روشن نشده، پاســخ های اولیه تیم در محل، 
بسیار مثبت بوده است و همه با استفاده از مدل هوش مصنوعی هوآوی، 
هیجان خود را بیان کرده اند.  روت زیست شناس، نقشه های توزیع رفتار 
و حرکات میمون عنکبوتی  را تهیه کرده است؛ به گونه ای که او و تیمش 

می توانند تالش های خود را با دقت بیشتری متمرکز کنند.  
مدل اره برقی، اکنون در ۱0کشــور مورداســتفاده قرار می گیرد و  
RFCx از فناوری هوش مصنوعی باورنکردنی هوآوی شــگفت زده 
شده است.  یک محیط بان اهل کاستاریکا، نشان داده در حال حاضر، 
برای نظارت بر مــواردی مانند بریدن غیرمجاز چوب و شــکارچیان 
غیرمجاز، مســیر کمتری را طی کرده و هشدارهای کاذب کمتری را 

تجربه مي کند.

سعید میرشاهی


