روحت شاد

سوگوارهای به یاد صاحبامتیاز فقید هفتهنامه عصر ارتباط

ن
شــنبه  8آبان  1400ســال هجدهــم شــماره 8 1002صفحــه  4000توما 
No.1002

Vol.18

Sat. 30 October 2021

WWW.ASREERTEBAT.COM

مدیرعامل ایرانسل

ایستگاه بعدی ایرانسل
نسل  ۵.۵تلفنهمراه است

مدیرعامل ایرانســل در نشست خبری پانزدهمین ســالروز راهاندازی شبکه تلفنهمراه
ایرانسل ،با اشاره به ثبت رکورد  ۱۶.۸پتابایت برای مصرف روزانه دیتا در شبکه این اپراتور ،گفت:
ایرانسل به دنبال ورود به نسل  ۵.۵تلفنهمراه است .به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،نشست
خبری پانزدهمین سالروز راهاندازی شبکه تلفنهمراه ایرانسل ،بعدازظهر چهارشنبه  28مهرماه
 ،1400با حضور اصحاب رسانه ،دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران
ایرانسل در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد .با توجه به لزوم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی،
اصحاب رســانه به صورت آنالین و از طریق پلتفرم داناپالس ایرانســل ،در این مراسم شرکت
کردند و جمع محدودی از خبرنگاران نیز ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،به صورت حضوری
در این مراسم حاضر شدند .در ابتدای این مراسم ،مدیرعامل ایرانسل ،فرا رسیدن هفته وحدت،
والدت حضرت رسول اکرم (ص) و والدت امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و ضمن عرض
تسلیت ،یاد پنج نفر از کارکنان ایرانسل که طی یکسال گذشته به دلیل کرونا درگذشتهاند و
نیز مرحوم مهدی بگلری و مرحومه زهرا حاجیان ،دو فعال رسانهای پرتالش حوزه ارتباطات و
فناوریاطالعات را که هفته گذشته فوت کردند ،گرامی داشت...
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و چه سخت است نوشتن از یک دوست ،همکار ،کارآفرین و نوآور که ناگهان از میان ما رفت .آری! چرخ
گردون چرخید و این بار «مهدی بگلری» صاحبامتیاز فقید «هفتهنامه عصر ارتباط» در کمتر از رسیدن به
پنجاهمین سالگرد تولدش به سرای باقی شتافت .ضایعهای تکاندهنده که همچنان خانواده و همکارانش

بانکداری شرکتی ،به مفهوم واقعی
در ایران شکل نگرفته است

در یک تعریف ساده میتوان گفت به خدماتی که بانکها به منظور پاسخگویی به نیازمندیهای مشتریان حقوقی،
شرکتی و یا مشتریان حقیقی که از خدمات بانک برای کسب وکار خود استفاده میکنند ،بانکداری شرکتی گفته میشود.
بانكداري شركتي توانايي يك بانك در اراي ه خدمات اعتباري متناسب با مسايل پيچيده يـك شـركت ،تهيـه بسـتههاي
متنوع و خاص تامين مالي ،تسهيل تجارت بينالمللي براي كسبوكارهاي داراي بازارهاي جهاني ،اعطاي خطوط اعتباري به
شركتها،تسـهيالتسرمايهدرگردش،كمكبهمديريتماليشركتها،اراي هانواعخدماتمشاورهاي،مديريتنقـدينگي،
خدمات بانكداري الكترونيكي ،خدمات ارزي ،خدمات مديريت ريسك و غیره است .در این میان ،ارایه این خدمات با توجه
به محدودیتهایی همچون سامانههای بانکداری قدیمی به دلیل تمرکز بر حوزه بانکداری خرد ،عدم پشتیبانی سامانههای
کنونی از انتخاب ،تقسیمبندی و تجزیه و تحلیل مشتریان شرکتی ،عدم نظاممندی تاریخچه و تجربه تعامل با مشتری،
دشواری نظارت و ارزیابی عملکرد پس از استقرار بانکداری شرکتی ،تعدد کانالهای ارتباط با مشتری و در نهایت ،چگونگی
تغییر این فرایندها به وسیله فناوری ،از موضوعات قابل توجه در حوزه بانکداری شرکتی است .از اینرو ،در هفتاد و سومین
میزگرد آنالین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال ،با موضوع «بررسی نقش فناوری در بانکداری
س اداره
شرکتی» که با حضور علیرضا ایلخانی معان مالی و برنامهریزی بانکداری شرکتی بانک تجارت ،احسان باقری ريي 
بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین و رضا فکری مدیرعامل شرکت خبرهپرداز پارس برگزار شد...
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را از بهت و ناباوری خارج نکرده و با این مصیبت کنار نیامدهاند .گنج نهانی که در اوج شکوفایی ،دست تقدیر
او را برد تا از وجود و خدماتش محروم بمانیم .و البته که یاد و دفتر زندگی مردان بزرگ ،هرگز با مرگ بسته
نمیشود .مهدی بگلری یک نقطه عطف و تحول در تاریخ حوزه فناوری اطالعات و مطبوعات کشور بود.
او با دوراندیشی همیشــگیاش و در حالی که هنوز خدمات و فعالیتهای فناورانه در کشور پا نگرفته بود،
در سال  1382مجوز نخســتین هفتهنامه تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات ایران را گرفت تا به رشد
و پیشــرفت این فناوری و فرهنگ کاربری آن در میان مردم خدمت کند .و الحق که چه خدمت ماندگاری
کرد و در آن روزهایی که اینترنت به شکل امروزیاش رشــد نکرده بود ،رکورد تیراژهای بزرگی در تاریخ
نشریات تخصصی کشور را رقم زد .به نحوی که تلفنها و فکسهای هفتهنامه از صبح تا شب با صدای زنگ
خوانندگان و مجموعههای دولتی و خصوصی لحظهای خاموش نمیشد و او به همراه پرسنل تحریریه گاه تا
چند شبانهروز حتی نمیتوانستند به خانه خود بروند و مشغول کار و اطالعرسانی و گسترش خدمات بودند.
برای درک بهتر خدمتی که او در این عرصه کرد ،بد نیست بدانید که از آن سالها تا کنون و با الگوگیری از
تجربه موفق مهدی بگلری ،انبوهی از روزنامه ،هفتهنامهها و سایتهای خبری در حوزه ارتباطات و فناوری
اطالعات متولد شدند که برخی ماندند و برخی رفتند و هفتهنامه عصر ارتباط همچنان و پس از گذشت 18
سال و با وجود مشقتها و ناجوانمردیها و رقابتهای ناسالم ،همچنان بدون اتکا به حمایتها و پیشنهادات
مخاطبان قدیمی خود
متعدد از این سو و آن سو ،تن به قلمفروشی نداد تا مستقل و صدای واقعی جامعه و
ِ
بماند .و چه بســیارند مخاطبان نوجوانی که حاال برای خود مدیری در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
شدهاند و چه خاطرات شــیرینی با این هفتهنامه دارند و چه انتظارهایی که برای رسیدن صبح روز شنبه
میکشــیدند تا با خرید هفتهنامه عصر ارتباط عطش دانستن از پیشرفتهای فناوری ،کامپیوتر و اینترنت
را سیراب کنند .مخاطبانی که از دور افتادهترین روســتاهای ایران گرفته تا شهرهای بزرگ ،کلمه به کلمه
نشریه را از ابتدا تا انتها میخواندند و به آنچه منتشر میشــد و البته همچنان میشود ،اعتماد و اطمینان
کامل داشتند...
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کنفرانس ظرفیتشناسی تردید
و امید در بخش صنعت فاوا

«کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات» در روزهای 25و 26مهرماه سال جاری برگزار شد .این رویداد مدیون
نامهنگاری بهموقع فرامرز رستگار ،دبیر و عضو هياتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در اوایل شهریور1400
و «عرض تبریک و اعالم همکاری جدیِ » دستاندکاران صنعت مخابرات و ارتباطات کشور به وزیر جدید ارتباطات
و فناوری اطالعات ،عیسی زارعپور است .رستگار در آن نامه از عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
درخواست کرده بود که با همکاری سندیکا و سایر تشکلهای خصوصی مرتبط ،زیرمجموعه وزارت ارتباطات،
مرکز ملی فضای مجازی ،اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطالعات ،وزارت صمت ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و
تولیدی ،کنفرانسی با موضوع محوری شبکه ملی اطالعات برگزار شود؛زارعپور هم تقاضای دبیر و عضو هيات مدیره
سندیکای صنعت مخابرات ایران را اجابت میکند تا هم با ظرفیتهاي بخش خصوصی فاوا برای تکمیل شبکه
ملی اطالعات آشنا شود و هم فعاالن صنعت مخابرات و ارتباطات کشور را که از همه سو (از سوی کرونا ،تحریمهاي
داخلی و خارجی ،کسری وحشتناک بودجه دولت ،تورم افسار گسیخته و اجرا نشدن برنامههاي پنجساله توسعه)
ضرر دیدهاند ،امیدوار نگه دارد .عدم آگاهی نسبی زارعپور از ظرفیتهاي واقعی اقتصاد در فضای مجازی ،انتقادی
سازنده بود که در جلسه بررسی صالحیت عیسی زارعپور برای تصدی وزارت ارتباطات از سوی عضو هيات رييسه
کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی مطرح شده بود...
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مدیرعامل ایرانسل

ایستگاه بعدی ایرانسل
نسل ۵.۵تلفنهمراه است
مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری پانزدهمین سالروز راهاندازی شبکه
تلفنهمراه ایرانسل ،با اشاره به ثبت رکورد  ۱۶.۸پتابایت برای مصرف روزانه
دیتا در شبکه این اپراتور ،گفت :ایرانسل به دنبال ورود به نسل ۵.۵تلفنهمراه
است.
بهگزارش روابطعمومی ایرانسل،نشستخبریپانزدهمین سالروز راهاندازی
شبکه تلفنهمراه ایرانسل ،بعدازظهر چهارشنبه 28مهرماه ،1400با حضور
اصحاب رسانه ،دکتر بیژن عباســیآرند مدیرعامل و جمعی از معاونان و
مدیران ایرانسل در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد .با توجه به لزوم
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،اصحاب رسانه به صورت آنالین و از طریق
پلتفرم داناپالس ایرانسل ،در این مراسم شرکت کردند و جمع محدودی از
خبرنگاران نیز ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،به صورت حضوری در این
مراسم حاضر شدند.
در ابتدای این مراسم ،مدیرعامل ایرانسل ،فرا رسیدن هفته وحدت ،والدت
حضرت رســول اکرم (ص) و والدت امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت
و ضمن عرض تســلیت ،یاد پنج نفر از کارکنان ایرانسل که طی یکسال
گذشته به دلیل کرونا درگذشتهاند و نیز مرحوم مهدی بگلری و مرحومه زهرا
حاجیان ،دو فعال رسانهای پرتالش حوزه ارتباطات و فناوریاطالعات را که
هفته گذشته فوت کردند ،گرامی داشت .او در ادامه ،با بیان اینکه ایرانسل یکی
از موفقترین سرمایهگذاریهای خارجی-داخلی انجام شده در ایران بوده
است ،تاکید کرد :حاصل این انحصارشکنی ،تبدیل یک عرصه بدون رقابت ،به
عرصهرقابتیبودهاست.عباسیآرندافزود:اکنونمامیتوانیمبهوضوح،نتیجه
این رقابت را در ارايه خدمات مختلف به مشترکانمان ببینیم و وجود ایرانسل
باعث شده تا سایر رقبا نیز خدمات بهتری ارايه کنند و ماحصل آن هم ،این
شده که سطح کیفی ارايه خدمات ،بهبود یافته است.
او تصریح کرد :اگر این سرمایهگذاری انجام نشده بود ،در دوران همهگیری
کرونا ،با وجود افزایش شدید و انفجاری تقاضا ،شاید ارايه خدماتی که توسط
بخش ارتباطات و فناوریاطالعات انجام شد ،امکانپذیر نبود.
مدیرعامل ایرانسل افزود :از تمامی سهامداران ،اعضای محترم هیاتمدیره،
سرمایهگذاران ،مدیران و کارکنان ایرانسل در دورههای گذشته و فعلی که
باعث شدند این اپراتور بتواند اینطور موفق در عرصه ICTایفای نقش کند،
ممنونم و جا دارد از تمامی افرادی که در این عرصه کمک کردند ،همچنین از
رقبا،کههمگیباعثپیشرفتایرانسلشدند،تشکرکنم.
او با بیان اینکه رویکرد ایرانسل طی این سالها ،کاهش فاصله سطح ارايه
فناوری در کشور با تکنولوژی جهانی بوده و ایرانسل همواره تالش کرده تا
جدیدترین فناوریها را به مشترکان خود عرضه کند ،گفت :هماکنون نسل
پنج تلفنهمراه در کشور توسط ایرانسل در حال پیادهسازی است و مطالعه
روی نسلهای بعدی ،مانند نسل 5.5و 6تلفنهمراه نیز در دست انجام است
و به دنبال ورود ایرانسل ،به نسل  5.5تلفنهمراه هستیم .هر چند ورود به
نسل جدید ،نیاز به سرمایهگذاری جدی دارد و نیاز است که هم دولت و هم
نهادهایعمومیمانندشهرداریها،کمککنندتابتوانیمچالشهایموجود
در این حوزه را پشت سر بگذاریم .عباسیآرند در ادامه ،با اشاره به روند رشد
حجم مصرف دیتا در شبکه ایرانسل و ثبت رکورد 16.8پتابایت برای مصرف
روزانه دیتا در شبکه این اپراتور ،این آمار را در مقایسه با اپراتورهای منطقه و
جهان ،قابل توجه دانست .او با اشاره به نمودار رشد مصرف روزانه دیتا ،از ابتدای
راهاندازی اینترنت پهنباند ایرانسل در مهر  1393تا  20مهر  ،1400اعالم
کرد :طی این مدت ،رشد سرانه دیتای همراه مشترکان ایرانسل 40برابر ،رشد
ترافیک روزانه دیتای همراه 509برابر ،کاهش ضریب تاخیر 20برابر و افزایش
سرعت تجربه شده توسط مشترکان 118برابر بوده است.
مدیرعامل ایرانســل ،همچنین با ارايه گزارشی از افزایش سرعت و کاهش
ضریب تاخیر در شبکه ایرانسل ،بر اساس دادههای نرمافزار Speedtest
 Ooklaگفت:سرعتمتوسطکلشبکهایرانسل،حدود 40مگابیتبرثانیه
است و هم از نظر سرعت و هم از نظر تاخیر ،وضعیت بهتری نسبت به سایر
اپراتورها دارد .عباسیآرند با اشاره به اقدامات ایرانسل در زمینه مسوولیت
اجتماعی ،احداث و بازســازی مدارس در مناطق آسیبدیده از سیل سال
 ،1398درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن ،اهدای بستههای اینترنت
رایگانبهاقشارمختلفدردورانشیوعبیماریکرونا،راهاندازینخستینمرکز
ارتباطبامشتریانویژهناشنوایانباهدفتالشبرایپاسخگوییبهتربهاقشار
توانیاب ،حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا وغيره را از
مهمترین اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در این زمینه برشمرد.
مدیرعامل ایرانسل با اشــاره به ســرفصل تحول دیجیتال و اقداماتی که
ایرانسل مطابق با شعار تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتالی انجام داده
و برنامههایی که در دستور کار دارد ،گفت :اقتصاد دیجیتال در سه الیه هسته
اصلی و زیرساخت ICTکشور ،خدمات پلتفرمی و کسبوکارهای صنعتی و
الکترونیکی پیگیری میشود .بررسی روند فناوری تحول دیجیتال در کشور
نیز نشان میدهد که بخشی از فرایند ،در مرحله بلوغ است و بخشهایی نیز
در مرحله شکلگیری است که فناوریهایی مانند  5Gو هوش مصنوعی
میتواند به شکلگیری ظرفیتهای موجود ،کمک کند .او گفت :ما تحقق
تحول دیجیتال را در دو بخش داخل و خارج از ایرانسل دنبال میکنیم ،به
نحوی که برای مثال ،در بحث شفافسازی همه پروژههای داخلی شرکت،
«دفترکار دیجیتال» را فعال کردیم و جهتگیری ما این است که در راستای
اینکه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران هستیم ،تمامی فرایندها را
بوکارها باشیم.
بدون کاغذ و دیجیتالی کنیم تا الگویی برای سایر کس 

و چه سخت است نوشتن از یک دوست ،همکار ،کارآفرین
و نوآور که ناگهان از میان ما رفت.
آری! چرخ گــردون چرخید و این بــار «مهدی بگلری»
صاحبامتیاز فقید «هفتهنامه عصــر ارتباط» در کمتر
از رسیدن به پنجاهمین ســالگرد تولدش به سرای باقی
شتافت.
ضایعهایتکاندهندهکههمچنانخانوادهوهمکارانشرااز
بهت و ناباوری خارج نکرده و با این مصیبت کنار نیامدهاند.
گنج نهانی که در اوج شکوفایی ،دست تقدیر او را برد تا از
وجود و خدماتش محروم بمانیم.
و البته که یاد و دفتر زندگی مردان بزرگ ،هرگز با مرگ
بسته نمیشود .مهدی بگلری یک نقطه عطف و تحول در
تاریخ حوزه فناوری اطالعات و مطبوعات کشور بود.
او با دوراندیشی همیشگیاش و در حالی که هنوز خدمات و
فعالیتهای فناورانه در کشور پا نگرفته بود ،در سال1382
مجوز نخستین هفتهنامه تخصصی ارتباطات و فناوری
اطالعات ایران را گرفت تا به رشد و پیشرفت این فناوری و
فرهنگ کاربری آن در میان مردم خدمت کند.
و الحق که چه خدمت ماندگاری کــرد و در آن روزهایی
که اینترنت به شکل امروزیاش رشد نکرده بود ،رکورد
تیراژهای بزرگی در تاریخ نشریات تخصصی کشور را رقم
زد .به نحوی که تلفنها و فکسهای هفتهنامه از صبح تا
شب با صدای زنگ خوانندگان و مجموعههای دولتی و
خصوصی لحظهای خاموش نمیشد و او به همراه پرسنل
تحریریه گاه تا چند شــبانهروز حتی نمیتوانســتند به
خانه خود بروند و مشغول کار و اطالعرسانی و گسترش
خدمات بودند.
برای درک بهتر خدمتی که او در این عرصه کرد ،بد نیست

بدانید که از آن سالها تا کنون و با الگوگیری از تجربه موفق
مهدی بگلری ،انبوهی از روزنامه ،هفتهنامهها و سایتهای
خبری در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات متولد شدند
که برخی ماندند و برخی رفتند و هفتهنامه عصر ارتباط
همچنان و پس از گذشت  18سال و با وجود مشقتها و
ناجوانمردیها و رقابتهای ناسالم ،همچنان بدون اتکا
به حمایتها و پیشــنهادات متعدد از این سو و آن سو،
تن به قلمفروشی نداد تا مستقل و صدای واقعی جامعه و
مخاطبانقدیمیخودبماند.
ِ
و چه بسیارند مخاطبان نوجوانی که حاال برای خود مدیری
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات شدهاند و چه خاطرات
شیرینی با این هفتهنامه دارند و چه انتظارهایی که برای
رسیدن صبح روز شنبه میکشیدند تا با خرید هفتهنامه
عصر ارتباط عطش دانستن از پیشــرفتهای فناوری،
کامپیوتر و اینترنت را سیراب کنند .مخاطبانی که از دور
افتادهترین روســتاهای ایران گرفته تا شهرهای بزرگ،
کلمه به کلمه نشریه را از ابتدا تا انتها میخواندند و به آنچه
منتشر میشد و البته همچنان میشود ،اعتماد و اطمینان
کاملداشتند.
در نتیجه همین اعتماد و موج پیامهای تشکر مخاطبان
و مدیران بود که در ســال  87با مدیریت مرحوم مهدی
بگلری ،نخستین و تنها جشنواره مستقل و خصوصی در
حوزه فناوری اطالعات کشور متولد شد.
ایتا جشــنوارهای دوســاالنه بود که تالش کــرد با نگاه
همهجانبــه به خالقیتهــا و ابداعات در حــوزه تولید،
ارایه خدمــات و توزیع کاالهــای فنــاوری اطالعات و
ارتباطات ،انتخابهایی منصفانه برای مصرفکنندگان،
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کاالها و خدمات ،داشته

«ناتمامهاي

فاوایکـشور»

روحت شاد

باشــد .جوایز فناوری ایران با نام مخفف ایتا (Iranian
 )Technology Awardsســومین و آخرین دوره
خود را در ســال  91برگزار کرد و پس از اتمام آن ،نمونه
مشابه دیگری در کشور برپا نشد.
اما هفتهنامه عصر ارتباط در طول سالهای انتشار خود به
واسطه رویکرد منتقدانه و مردممحوری که داشت ،همواره
با نگاه انتقادی و پیگیریهای دقیق ،نسبت به کاستیها و
معضالت مردم ،طرح و پروژهها ،حساسیت بسیار باالیی
داشت و همین موضوع منشا اصالحات ،تغییرات و بهبود
خدمات متعددی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
شد.
یداندشایدبخشیازپیشرفتبرخیخدماتو
کسیچهم 
طرحهایالکترونیکیکهامروزبهسادگیوآسانیدراختیار
مردم است ،مدیون رویکرد مرحوم مهدی بگلری و تیمی
بود که او در هفتهنامهاش بهکار گرفت.
«مطبوعاتی ســالم»
در یک جمله ،مهدی بگلری یک
ِ
به معنی واقعــی کلمه بــود .مدیــران ،مطبوعاتیها و
یدانند سالم ماندن در عرصه
روزنامهنگار ِان قدیمی خوب م 
مطبوعات چه معنایی دارد و این مساله چه بهای سنگینی
خواهد داشت.
به جز وجدان و رویکرد ســالم و حرفــهای ،خصوصیات
اخالقی و فردی بینظیر مرحوم مهدی بگلری هم آنقدر
ارزشمند بود که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
شاید هیچ عکسی بدون لبخند از او نتوانید پیدا کنید .هیچ
یک از کارکنانش در هر ردهای هیچگاه حس اینکه او یک
کارفرماست را نداشت .مهدی بگلری بسیار دورتر از آنکه
یک کارفرما و رییس باشد ،یک دوست بسیار خوب ،صادق،
مهربان و دوستداشتنی بود .برای همکارانش او همیشه

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

یک رفیق دلسوز بود .هر وقت برای هر کس (چه غریبه و
چه آشنا) هر کاری که توانست کرد ،بدون آنکه کسی از
کارهایش باخبر شود.
صبوری یکی دیگر از خصوصیات بارز او بود و از سالهای
دور به واســطه فراز و نشــیبهای زیادی که در مشاغل
مختلف داشت ،در اتاقش این جمله را با خط نستعلیق قاب
کرده بود« :این نیز بگذرد».
آریبرایماهمکارانودوستانشهمهرچندتلخوسخت،
اما به قول آن مرحوم ،این واقعه تلــخ نیز بگذرد ،اما یاد و
خاطرات شیرین او هرگز فراموش نخواهد شد.
خالصه آنکه در یک کالم ،از نظر اخالق در زندگی و کار او
یک الگوی به تمام معنا بود.
مهدی بگلری اما تنها موسس و صاحبامتیا ِز نخستین
و تنها هفتهنامه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران نبود.
او صاحبامتیاز روزنامه پرطرفدار پرســپولیس هم بود.
ماهنامه آهنگ زندگی و پایگاه خبری  ICTnews.irاز
دیگر خدمات او به کشور و مطبوعات است.
اگرچه در سالهای قبل به واسطه رویکرد مهدی بگلری
در عدم وابستگی نشریاتش به نهادهای مختلف دولتی و
غیردولتی و یا کانونهای قــدرت و حفظ خط قرمزی به
نام مستقل بودن و توانایی تحریریه به منظور تمرکز روی
نوشتن فقط برای مردم و کشور ،باعث شده بود که نتواند
چراغ چندین نشریه دیگر را که زیر نظر او منتشر میشدند
را روشن نگه دارد.
مهدی بگلری متولد 16اسفند سال 1350در تهران بود .به
جزهمسرشازاودوفرزنددختربهیادگارماندهکهبرایشان
آرزوی طول عمر با عزت و سالمت و صبر داریم.
روحت شاد و خانه نو مبارک؛ دوست خوب و مهربان!

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

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

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

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

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

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

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

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

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

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

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

«کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات» در روزهای  25و  26مهرماه سال
جاری برگزار شــد .این رویداد مدیون نامهنگاری بهموقع فرامرز رستگار،
دبیر و عضو هياتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در اوایل شهریور
 1400و «عرض تبریک و اعالم همکاری جدیِ » دســتاندکاران صنعت
مخابرات و ارتباطات کشور به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات ،عیسی
زارعپور است .رستگار در آن نامه از عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات درخواســت کرده بود که با همکاری سندیکا و سایر تشکلهای
خصوصی مرتبط ،زیرمجموعه وزارت ارتباطات ،مرکز ملی فضای مجازی،
اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطالعات ،وزارت صمت ،دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی و تولیدی ،کنفرانســی با موضوع محوری شبکه ملی اطالعات
برگزار شود؛زارعپور هم تقاضای دبیر و عضو هيات مدیره سندیکای صنعت
مخابرات ایران را اجابت میکند تا هم با ظرفیتهاي بخش خصوصی فاوا
برای تکمیل شبکه ملی اطالعات آشنا شود و هم فعاالن صنعت مخابرات و
ارتباطات کشور را که از همه سو (از سوی کرونا ،تحریمهاي داخلی و خارجی،
کسریوحشتناکبودجهدولت،تورمافسارگسیختهواجرانشدنبرنامههاي
پنجساله توسعه) ضرر دیدهاند ،امیدوار نگه دارد.
تاثیرانتقادسازندهعضوهياترييسهکمیسیوناجتماعیمجلس
عدم آگاهی نسبی زارعپور از ظرفیتهاي واقعی اقتصاد در فضای مجازی،
انتقادی سازنده بود که در جلسه بررســی صالحیت عیسی زارعپور برای
تصدی وزارت ارتباطات از ســوی عضو هيات رييسه کمیسیون اجتماعی
یاُم
مجلس در صحن علنی مطرح شــده بود .حسین حاتمی در جلسه س 
تیرماه 1400گفته بود که عیسی زارعپور از ظرفیت اقتصاد و فضای ارتباطات
اطالعی ندارد و این حوزه با حوزه قوه قضايیه متفاوت است.
انتقاد عضو هيات رييسه کمیســیون اجتماعی مجلس از عیسی زارعپور،
سبب خیر شد :حدود یک ماه بعد ،عملگرایان صنعت جامعه اطالعات کشور،
بهخصوص ســندیکای صنعت مخابرات ایران (و اتحادیه صادرکنندگان
صنعت مخابرات ایران) هنگامی که دیدند وزیر جدید وزارت ارتباطات ،کمتر
موفق میشود وقت مالقالت حضوری به دست اندرکاران صنعت فاوا بدهد،
آستینها را باال میزنند و «به منظور تشریح و شفافسازی نیازمندیها،
زمانبندیها و استانداردهای تکمیل شبکه ملی اطالعات از یکسو؛ و سنجش
قابلیتهاوتوانمندهایداخلیدربخشهايتحقیق،تولیدوخدماتازسوی
دیگر؛ و همرسانی عرضه و تقاضا ،کنفرانسی و نمایشگاهی را به کمک روابط
عنوان
عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ترتیب میدهند ،تحت
ِ
تکمیل] شبکه ملی اطالعات و توسعه
«ظرفیت [های موجود در کشور برای
ِ
پایدار زیرساختهاي ارتباطی» .
این کنفرانس و نمایشگاه مرتبط به آن ،در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

اطالعات (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) در روزهای ۲۵و۲۶
شهریور ۱۴۰۰بهصورتاختصاصیبرای«بخشفاوایشبکهملیاطالعات»
برگزار شد .وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در آن شرکت کرد و از
نزدیکباتواناییهايدستاندرکارانصنعتمخابراتوارتباطاتکشورآشنا
و احتماال تاحدودی از اندیشهها و پیشنهادهای ایشان آگاه شد و به ایشان و
مردم ،وعدههایی کلی داد و تا جایی که میتوانست« ،انرژی مثبت» یا به بیان
بهتر :امیدواری و رجا القا کرد.
کنفرانسیبراینمایشو بیانترسو امیدبخشفاوا
برگزاری کنفرانس ظرفیت شــبکه ملی اطالعات برای بیان دیدگاههاي
بخش خصوصی فاوا و نشــان دادن تواناییهاي دســتاندرکاران صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات به وزیری که از سوی محافظهکاران سنتی در
اکثر عرصههاي حکمرانی ،محصور و گرفتار شده است (چه خود مقصر این
گرفتاری باشد یا نباشد و چه از پیش بر ابعاد این گرفتاری آگاه بوده یا آگاه
نبوده باشد) ،بسیار به موقع و ضروری بود .بیان خوف و رجای دستاندرکاران
صنعت فناوری اطالعــات و ارتباطات از فروپاشــی اقتصاد دیجیتالی که
دولتمردانقبلیوکنونیاینهمهپزشرامیدهند،واکنشیطبیعیواقدامی
عقالیی ارزیابی میشود.
سیگنالهاي دلگرمکننده براي بخش خصوصی فاوا در عین
نشانههايدلسردکننده
وضعیت عمومی ما در حال حاضر را روانشناســان یا جامعهشناســان،
( Ambivalenceدوسوگرایی) مینامند .در چنین وضعیتی ،شنیدهها
و رفتارها بهطور توأمان ،ضد و نقیض هستند .دانشمندان رفتارشناسی برای
بیانسادهپدیده Ambivalenceوفهماندنمعنیآنبهغیرمتخصصان،

برگزاری کنفرانس ظرفیت شبکه
ملی اطالعات برای بیان دیدگاههاي
بخش خصوصی فاوا و نشان دادن
تواناییهاي دستاندرکاران
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
به وزیری که از سوی محافظهکاران
سنتی در اکثر عرصههاي حکمرانی،
محصور و گرفتار شده است ،بسیار
به موقع و ضروری بود
به رفتار بهخصوصی از طرف ورزشکاران رشتههاي رزمی اشاره میکنند که
در آن ،یک ورزشکار با یک دست حریف را بغل میکند و به سوی خود پیش
میکشد تا با دست دیگرش چنان محکم زیر چانه او بنوازد که به قول معروف
ضربه فني  technical knockoutبشود .این دوسوگرایی ،در مسابقات
ورزشهاي رزمی ،بدیهی و مصداق یک نوع Ambivalenceدفاعی است،
رفتاری فنی که تردید در بیننده و داور ایجاد نمیکند بلکه اگر درست و کارا
اجرا شــود ،امتیاز هم دارد؛ ولی رابطه دولت و بخش خصوصی نباید از نوع
 Ambivalenceباشد ،وضعیتی که در جامعه اطالعات کشور متاسفانه
وجود دارد ،به وفور مشاهده میشود و در سرمایهگذاران و فعاالن در بخش
فاوا ،تردید ایجاد میکند .در این وضعیت توجه ناگهانی دولت به اهمیت و

فوریتاجرایطرحهاوپروژههايدولتالکترونیکیواقتصاددیجیتالیجلب
میشود ،ولی همزمان از همه سو ،نقیضهاي دلسردکننده نسبت به وعدهها
و برنامهها ،جوانه میزنند.
یک نمونه از دوسوگرایی برنامه «بُردن فیبر نوری به تکتک خانههای مردم»
و «طرح ملیسازی دسترسی» است:
از یک سو در حاشیه بازدید از کنفرانس «ظرفیت شبکه ملی اطالعات
توسعه پایدار زیرساختها» ،وزیر ارتباطات بشارت میدهد :برنامه او در وزارت
ارتباطات این است که در چهار سال آینده ،به تکتک خانههای مردم ،فیبر
نوری ببرد و پروژه فیبر در منزل را اجرا کند و حتی تا روستاها ببرد ،تا مردم (به
قول او) «سرعتهای چندگیگی» را تجربه کنند .او معتقد است که این گونه
پروژهها بدون حضور ظرفیتهاي داخلی امکانپذیر نیستند.
و از ســویی دیگر چون «بردن فیبر نوری به تکتک خانههای مردم»
برنامهای از نوع توسعه شبکه کابلی دسترسی مشترکان ثابت است و «طرح
ملیسازی شبکه دسترســی» ،به معنی بازپسگیری قانونی شبکههاي
دسترسی کابلی از شرکت قبال دولتی و بعدا خصوصیسازی شده مخابرات
ایران ،بهطور همزمان مطرح است و الیحه آن اکنون در کمیسیون صنایع
مجلس شــورای اســامی پیگیری میشــود ،الیحهای که کارشناسان
دفتر صنعت مرکز پژوهشهاي مجلس هم تاحدودی بر ســر کلیات آن
اتفاق نظر اولیه دارند و معتقدند که شــرکتی دولتی با نام «شرکت شبکه
دسترسی کابلی» منتزع از شرکت مخابرات باید تشکیل شود ،در این شرایط
دوسوگرایانه(خصوصیزداییمالکیتدسترسیثابتوسرمایهگذاریبخش
خصوصی روی توسعه شبکه دسترسی ثابت) ،چه عاقلی در بخش خصوصی
حاضر است ،روی پروژههاي بسیار هزینهبر و دیربازد ِه «بردن فیبر نوری به
تکتک خانههای مردم» سرمایهگذاری کند؟
دریغ از یک صفحه (فقط یک صفحه!) گزارش از شکست تشکیل شرکت
اپراتور چهارم.IT
کجاست آن اعتماد مردم به دولتهاي گذشته در پرداخت میلیاردها
تومان ودیعه به شرکت دولتی مخابرات ایران برای توسعه زیرساختهاي
خدمات مخابرات شهری ،بینشــهری و بینالمللی کشور در زمان جنگ
تحمیلی و دوران سازندگی؟
در این شرایط ،سرمایهداران تازه به دوران رسیده ما حاضرند ریسک کنند و (به
قول عضو هياترييسه مجلس به تاریخ 11مهرماه ،)1400از سال ۹۷تا،۹۹
معادل7میلیارددالردرکشورهمسایهدربخش مسکن سرمایهگذاریکنند؛
ِ
یا اقشار مرفه ما حاضرند هزاران کیلو شمش طال و هزاران هزار سکه طال و
نقره و میلیونها دالر در گاوصندوقهاي خود دپو کنند ،ولی با پروژههاي
 PPP Public Private Partnershipو معامله با دولت با تردید
مواجه نشوند .دولت ورشکســته چگونه میخواهد و با کدام ردیف بودجه
میتواند هزینههاي گزاف «بردن فیبر نوری به تکتک خانههای مردم» و
به اماکن روستاهایی را تامین کند؟ کجاست برنامه راهبردی زارعپور برای
اجرای FTTHدر سراسر کشور؟
به قول سعدی :مزن تا توانی به گفتار دم -نکو گوی! گر دیر گویی چه غم؛
بیندیش و آن گه برآور نفس  -و زآن پیش بس کن که گویند :بس!

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

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

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

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

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

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

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

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

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

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

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

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

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

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

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

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

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

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

بانكداريالكترونيكي
4

 شنبه  8آبان 30 October. 2021 1400

WWW.ICTNEWS.IR

در میزگرد آنالین با حضور مدیران بانکی و بخش خصوصی عنوان شد

بانکداری شرکتی ،به مفهوم واقعی در ایران شکل نگرفته است
بانکداری شرکتی در ایران ،رابطهمحور است نه سرویسمحور

در یک تعریف ساده میتوان گفت به خدماتی که بانکها به منظور پاسخگویی
به نیازمندیهای مشتریان حقوقی ،شرکتی و یا مشتریان حقیقی که از خدمات
بانک برای کسب وکار خود استفاده میکنند ،بانکداری شرکتی گفته میشود.
بانكداري شركتي توانايي يك بانك در اراي ه خدمات اعتباري متناسب با مسايل
پيچيده يـك شـركت ،تهيـه بسـتههاي متنوع و خاص تامين مالي ،تسهيل
تجارت بينالمللي براي كسبوكارهاي داراي بازارهاي جهاني ،اعطاي خطوط
اعتباري به شركتها ،تســـهيالت سرمايه در گردش ،كمك به مديريت مالي
شركتها ،اراي ه انواع خدمات مشاورهاي ،مديريت نقـدينگي ،خدمات بانكداري
الكترونيكي ،خدمات ارزي ،خدمات مديريت ريسك و غیره است.
در این میان ،ارایه این خدمات با توجه به محدودیتهایی همچون سامانههای
بانکداریقدیمیبهدلیلتمرکزبرحوزهبانکداریخرد،عدمپشتیبانیسامانههای
کنونیازانتخاب،تقسیمبندیوتجزیهوتحلیلمشتریانشرکتی،عدمنظاممندی
تاریخچه و تجربه تعامل با مشتری ،دشــواری نظارت و ارزیابی عملکرد پس از
استقرار بانکداری شرکتی ،تعدد کانالهای ارتباط با مشتری و در نهایت ،چگونگی
تغییر این فرایندها به وسیله فناوری ،از موضوعات قابل توجه در حوزه بانکداری
شرکتی است .از اینرو ،در هفتاد و سومین میزگرد آنالین از سلسله نشستهای
تخصصی بانکــداری و اقتصاد دیجیتال ،با موضوع «بررســی نقش فناوری در
بانکداری شرکتی» که با حضور علیرضا ایلخانی معان مالیوبرنامهریزیبانکداری
س اداره بانکداری شرکتی بانک اقتصاد
شرکتی بانک تجارت ،احسان باقری ريي 
نوین و رضا فکری مدیرعامل شــرکت خبرهپرداز پارس برگزار شد ،چالشها و
راهکارهای بهرهمندی از فناوری در بانکداری شرکتی و آینده آن ،موردبحث و
تبادلنظر قرار گرفت .ماحصل این گفتوگو ،پیشروی شماست.
لطفا در آغاز بفرمایید آیا بانکهای ما در وضعیت کنونی از فناوری
در حوزه بانکداری شرکتی ،آنگونه که در خارج از مرزها متداول است،
استفادهمیکنند؟اگرپاسختانمنفیاست،دلیلایناتفاقچیست؟
باقری :در آستانه دهمین سال استقرار بانکداری شرکتی در نظام بانکی ایران
هستیم .در سال ،1390به ابتکار بانک اقتصاد نوین ،این موضوع در سیستم بانکی
جاری شد.در این زمینه ،توفیقاتی داشتیمکه البته شایدچندان قابل توجهنباشد
زیرا الزم بود تحول در سیستم بانکی اتفاق بیفتد و وقتی این اتفاق ،رخ نمیدهد،
تنها مینیاتوری از اصل موضوع را پیاده میکنیم و دلخوش به این موضوع هستیم
که بانکداری شرکتی داریم یا از آن در سیستم بانکی استفاده میکنیم .این اتفاق
در  10سال گذشته نیفتاده است؛ یعنی بانکداری شرکتی را به شکلی که الزم
بود و  10سال فرصت پیادهســازی آن را داشتیم ،اتفاق نیفتاده است .دالیل آن
را در ادامه بحث خواهیم کرد .با توجه به اینکه تعاریف بانکداری شرکتی هنوز
یکسان نیست و با ادبیات جهانی فاصله داریم ،نیازمند تعریف آن هستیم .حدود
دو قرن است که بانکداری جامع در سیستم بانکی دنیا با همه فراز و فرودهایش
متداول است و مدلهای مختلفی از آن منشعب شــده است .البته وارد بحث
بانکداری جامع و موضوعات اصلی بانکداری شرکتی و تعاریف آن نمیشوم ،اما به
عالقهمندان بانکداری جامع ،مراجعه یک پایاننامه دکتری با عنوان «چارچوب
تغییر استراتژیک از مدل بانکداری تجاری به بانکداری جامع» در دانشگاه عالمه
طباطبایی را توصیه میکنم .این پایاننامه ،ادبیات خوبی درباره بانکداری جامع
داشت .بر این اساس ،بانکداری جامع زمانی رخ میدهد که همه خدمات بانک
تجاری ،بانک سرمایهگذاری و بیمه افراد زیر یک چتر یا رکن حقوقی مشخص
به طیفهای مختلفی از مشتریان بهخصوص شرکتی اراي ه شود .از آنجا که این
زیرساخت را به لحاظ قانونی و تجربی در کشور نداشتیم ،بحث بانکداری جامع
منتفی بود اما از دستاوردهای آن در حوزه بانکداری خرد یا پرسونال بنکینگ
استفاده کردیم .این امر ،اتفاق خوبی بود و موجب تحول در نگاه بانکداران ما به
بازار و مشتریانشان شد .برای روشن شدن تعاریف ،مثال میزنم .مثلثی را درنظر
بگیریدوآنرابهچندطبقهتقسیمکنید.درسمتراست،عنوانمشتریانحقیقی
را درنظر بگیرید .در الیههای پایین عامه مردم و طبقه باال ،مرفهین هستند که
هر کشوری ،تعاریف خاص خود را از این مفاهیم دارد .به اينها پرسونال بنکینگ
میگوییم نه ریتیل بنکینگ .در الیههای باالتر با مشــتریان ثروتمند ،مواجه
هستیم که خودشان الیهها و تعاریف مختلف دارند .اينها بانکداری اختصاصی یا
 private bankingهستند .در بخش مشتریان حقوقی ،از مشتریان،SME
شروع میشود و ســپس به corporateها و در نهایت به شرکتهای بزرگ
چندملیتی میرسیم که به فراخور موضوعات دیگری دارند .پس وقتی درباره
بانکداریشرکتییاتجاریصحبتمیکنیم(بانکهایمختلف،عناوینمتفاوتی
برای آن اراي ه کردهاند) درنظر داشته باشیم امروز ،درباره corporateها بحث
میکنیم و یا درباره smallو .mediumهرکدام از اینها ،موضوعات مربوط به
خودشان را در حوزه فناوری و حوزههای مختلف فرایندی و ساختاری دارا هستند.
بنابراین این تفکیک را باید در ذهن داشــته باشیم .درخصوص سوال شما باید
عرض کنم وقتی همکاران ما در حوزه فناوری قرار است سیستمهایی را طراحی
کنند ،معموال به مقوله فرانتآفیس ،میدلآفیس و بکآفیس ،اشاره میکنند .در
بانکداری شرکتی نیز همین مساله را داریم؛ یعنی یکسری فناوریها را سمت
مشتری الزم داریم و باید این فناوریها را بر اساس نوع نیاز مشتری ،نامگذاری
کرده و از آنها استفاده کنیم .در سمت مشتریان ،بخش عملیات را داریم که متاثر
از مفهوم بانکداری جامع ،فقط محدود به مرزهای بانک نیســت و باید خدمات

احسان باقری

مالی اعم از بیمه ،لیزینگ ،تامین سرمایه ،اوراق بهادار و موضوعاتی از این قبیل را
ساماندهی کرد .هدف اصلی این است که سرعت و هزینهها برای مشتریان کاهش
و دقت ،افزایش پیدا کند و برخط باشند .در بخش عملیات ،موضوعات مربوط
به تراکنش ،تسهیل تجاری و وامدهی ،اعتبارات مختلف ،مدیریت نقدینگی که
تراکنشهای بانکی را زیرمجموعه قرار میدهد و موضوعات کسبوکاری مانند
تامین مالی زنجیرهای ،مدیریت مالی زنجیرهای ،مشاوره و نظایر آن را که در ایران،
فقر درباره آن وجود دارد و با دنیا ،سالها فاصله داریم ،شاهد هستیم .در حوزه
بکآفیس ،موضوعات مربوط به اعتبارسنجی ،هوش تجاریCRM،ها یا چرخه
عمر مشتریان ،ریسک ،تطبیق و مدیریت پورتفو که به مدیران و کارکنان حساب
در بانکداری اشاره دارد ،مطرح است.
فکری:فناوری اطالعات ،چه در حوزهبانکی یا سایر حوزهها،بهنسبت دنیا ،قدمت
زیادی ندارد .اینکه فناوری اطالعات چه میزان ،کجا و چگونه استفاده میشود ،به
همان عبارت آقای باقری یعنی مینیاتوری شدن استفاده از فناوری در بخشهای
مختلفبرمیگردد.درحوزهبانکیبایدعرضکنمبخش عمدهبانکهای ما،هنوز
شعبهمحور و در ارتباط مستقیم با مشتری هستند .هرچند طی  20سال اخیر،
ل توجهی از فعالیتهای بانکی به سمت استفاده از زیرساختهای
خدمات قاب 
فناوری رفتهاند ،اما واقعیت این است که فاصله ما با اتفاقاتی که در دنیا در حوزه
بانکی رخ میدهد ،قابل توجه است .اگر بهطور خاص در حوزه بانکداری شرکتی
صحبت کنیم ،باید اشــاره کنم مطابق اتفاقی که در دنیا رخ داد و در ایران نیز
همینطور است ،استفاده از بانکداری شرکتی حتما عقبتر از بانکداری خرد بوده
است .مدتهای مدید از فناوری در بانکداری خرد استفاده کردیم .اینکه چقدر
موفق بودیم ،پیشرفت کردیم و چقدر توانسته بانکداری خرد را تحت پوشش قرار
دهد،بحثمجزاییاست.همچنینبانکداریشرکتی،طیفگستردهایازخدمات
قابل اراي ه توسط بانکها را شامل میشود که شاید بانکداری خرد با آن ارتباط
نداشته باشد .خدماتی مانند تامین مالی ،خدمات اعتباری ،مدیریت نقدینگی،
حسابهای ارزی ،ســرمایه در گردش ،وامها وغيره در حوزه بانکداری شرکتی
هستند اما در بانکداری خرد به این شکل مطرح نیست .فناوری اطالعات در حوزه
بانکداری شرکتی ،هم دیرتر شروع به کار کرده و هم اینکه چون طیف گستردهای
دارد ،به اندازهای که باید خدمات بانکداری شرکتی را فناورانه کند و در اختیار
مشتری قرار دهد ،به آن مرحله نرسیده است .دالیل مختلفی برای نرسیدن به این
مرحله وجود دارد .برنامه استراتژیک بانکها ،چندان با فناوری اطالعات موافق
نبوده و هدفگذاری آنها با ITمطابقت نداشته یا فناوری اطالعات کامال در اختیار
خدماتی که قرار بوده به مشتریان اراي ه کند ،نبوده و مغفول مانده است .همچنین
زیرساختهای اقتصادی اجازه نداده و نه تنها خود عملیات فناوری در بانکداری
شرکتی،بلکهخودبانکداریشرکتیهمنمیتوانددراینشرایط،اقداماتمناسبی
انجام دهد .نکته بعدی ،بلوغ فناوری است .در زمینه فناوری اطالعات در بانکداری
شرکتی دو بخش داریم :اول بانک که خدمات ،سرویسها و محصوالت بانکی به
مشتریان اراي ه میکند و باید آمادگی داشته باشد که بر پایه فناوری اطالعات ،این
فعالیتها را در اختیار مشتریان قرار دهد .دوم مشتریان که باید به بلوغ فناوری
رسیدهباشندتاازاینتکنولوژیهااستفادهکنند.تفاوتبانکداریخردیاشخصیبا
بانکداریشرکتیایناستکهبانکداریشخصی،چنداننمیتوانداستفادهکننده
را در مسیر فناوری اطالعات قرار دهد اما در بانکداری شرکتی ،با مشتریان حقوقی
سروکار داریم .در این زمینه ،خود مشتری نیز باید بلوغ فناوری اطالعات را داشته
باشد تا بتواند از خدماتی که بر پایه فناوری اطالعات در حوزه بانکداری شرکتی
اراي ه میشود ،استفاده کند .بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم بانکها وارد این حوزه
نشدهاند بلکه وقتی استفادهکننده نیز این قابلیت را نداشته باشد ،ارايهدهنده نیز
نمیتواند آن سرویس را به صورت مطلوب بر اساس فناوری اطالعات اراي ه دهد .این
موارد ،نشان میدهد فاصله ما با دنیا زیاد است و باید به آن فکر کنیم.
جناب ایلخانی! ضمن پاســخ به همین سوال درخصوص جایگاه
فناوری،برایاینکهتفکیکبینبانکداریشرکتیوتجاریداشتهباشیم،
بفرماییدمشتریانایندونوعبانکداری،کجابایکدیگروجهتمایزدارند؟

علیرضا ایلخانی

ایلخانی :تعاریف بر اساس استراتژیهای بانکها تغییر میکند؛ یعنی هر بانکی،
بانکداری شرکتی یا تجاری برای خودش تعریف میکند در حالی که مفهوم آن
یکسان است« :اراي ه خدمات ویژه به مشتریان حقوقی و جدا کردن گروه مشتریان
حقوقی ».در این حالت ،یک بانک بهطــور ویژه روی صنعت یا کالس خاصی از
مشتریان تمرکز دارد و بانکداری شرکتی خاص خود را تعریف میکند و میتواند
حدود و ورود اولیه الزم را تعیین كند .این حدود و ورود مشخص میکند از نظر
بانک  ،Aبانکداری شــرکتی چه معنایی دارد و به چه گروه از مشتریانی اطالق
میشود و گروه مشــتریان تجاری که بهطور معمول میتواند SMEها را نیز
دربربگیرد ،به چه گروهی از مشتریان اطالق میشــود و مثال تا چه سطحی از
درآمد و سپرده ،مشتریان تجاری نامیده میشوند .در مجموع ،نکته تمایزکننده،
نیاز مشتری است .وقتی گروه مشتریان شرکتی را مشتریان بزرگ تعریف کنیم،
اساسا سطح فعالیتها با توجه به نیاز مشتری ،حجم تعامالت و خدمات موردنیاز
مشتری ،بسیار متفاوت است .نکته این است که بانک چه استراتژیای را در قبال
گروه مشتریان حقوقی دارد و چگونه آنها را تفکیک میکند و بنا به نیازشان چه
سرویسهایی را در اختیار آنها قرار میدهد .آن موقع تعریف ،گسترده میشود.
مثال بانکی ،ممکن است به یک مشتری ،چند نفر  RMرا اختصاص دهد تا یک
هلدینگ را پوشش دهند و یا وقتی به حوزه تجاری میرسیم ،ممکن است بانک،
 RMيا  account managerیا  relationship managerخاصی
را به مشتری تجاری تخصیص ندهد .از طرفی ،ممکن است برای حوزه شرکتی
و مشتریان خاص ،یک الین اراي ه خدمات اعتباری یا خدمات خاص دیگری را
به شکل ویژه و یا همین موضوع را با سطح ســرویس پایینتر در حوزه تجاری
تعریف کند یا اصال تعریف نکند و معتقد باشد مشتریان تجاریاش از همان الین
سرویس معمول مشتریان استفاده كنند .بنابراین تفاوت به استراتژی بانک و
سرویسهایی برمیگردد که برای هر حوزه از مشتریانش تعریف میکند .درباره
سوال شما درخصوص جایگاه فناوری در بانکداری شرکتی در ایران باید عرض
کنم قطعا در مقایسه با بانکهای پیشــرو ،پاسخ منفی است .بانکهای پیشرو
عمدتا از فناوریهای تحولآفرین یا دیسراپتیو تکنولوژی مانند هوش مصنوعی،
روباتیک مشاور ،اینترنت اشیا ،بیگدیتا و همکاری با فینتکها به شکل ویژه در
حوزه پرداختهای بینالمللی و سرویسهای بینالمللی استفاده میکنند .از نظر
من ،اولین دلیل فاصله ما با دنیا این است که وقتی به بانکداری ایران نگاه میکنیم،
بانکداری ما با بانکداری رایج یا حتی بانکداری اســامی در دنیا تطابق ندارد و
تعاریف جدیدی از خودش اراي ه میدهد .این امر ،باعث میشود نتوانیم بهطور
معمول و ساده ،از خدمات و سرویسهای پایه در دنیا استفاده کنیم و عینا آنها
را در داخل مورد توجه قرار دهیم .مثال اگر بخواهیم سراغ یک کربنکینگ جدید
برویم،باید تمام سرویسهایپایه ،دوباره تعریف شود ونمیتوانیم ماژولبانکداری
شرکتی و بانکداری خرد فالن شرکت و سرویسهای موردنیاز را خریداری کنیم
و مهاجرت انجام دهیم بلکه باید از ابتدا ،بر اســاس تعاریف خودمان ،اينها را
بازنویسی کنیم چون عقدهای ما با دنیا متفاوت است .دلیل دوم ،تفاوت ساختاری
بانکداری شرکتی در ایران و بانکهای خارجی است .بانکهای پیشرو دنیا وقتی
درباره بانکداری شرکتی یا حتی بانکداری تجاری ،خرد یا اختصاصی صحبت
میکنند ،هرکدام از این حوزهها را به عنوان یک واحد کســبوکار استراتژیک
میبینند و هرکدامشان ساختار مجزا ،اهداف و استراتژیهای مجزا و تا حد امکان
زیرساختهای مجزا دارند .قطعا بانکها نیاز دارند زیرساختهای مشترک بین
گروههای مختلف و مشتریانشان داشته باشند اما در دنیا تا جای ممکن ،سعی
میکنند این زیرساختها را نیز از همدیگر جدا کنند .در ایران ،ما حداکثر آن را
در قالب یک اداره ،مدیریت یا نهایتا معاونت مدیرعامل در حوزه شرکتی تعریف
کردهایم .این امر باعث میشود همه گروههای مختلف و مشتریان ،از یک بستر
فناوری،یکگروهویکتیمفناوریاستفادهکنند.بااینوضعیت،عمالعدمتمرکز
ی را مشاهده میکنیم که هر روز با مسايل مختلف و
وجود دارد؛ یعنی تیم فناور 
متنوع در حوزههای متفاوت برای گروههای مشــتریان مختلف مواجه است .با
این عدم تمرکز نمیتوان توقع داشت همه راههایی که در دنیا استفاده میشود،

رضا فکری

شناسایی و به شکل مناسب و دقیقی در داخل کشور پیادهسازی شده باشد .دلیل
سوم ،نیاز مشتری است که آقای فکری هم فرمودند .به نظرم عامل اصلی نوآوری
در هر کسبوکاری ،نیاز مشتری و سپس رقابت در صنعت است .وقتی مشتری،
نیاز را اعالم کند ،اگر رقبا به آن نیاز پاســخ دهند ،ســایر فعاالن بازار هم سعی
میکنند خودشان را برسانند تا از رقبا عقب نمانند .نکته این است که مشتریان
شرکتی ما عمدتا بر کاهش هزینههای بانکی متمرکز هستند و یا در طرف مقابل،
بر افزایش درآمد ناشی از سود سپرده تمرکز دارند .به همین خاطر ،نیاز چندانی در
این حوزهها اعالم نمیشود و شاید مشتریان ما نیز آمادگی دریافت این خدمات را
نداشته باشند .برخی بانکهای دنیا در حوزه تدارکات ورود کردهاند؛ یعنی در حوزه
 tradeمشتری،فارغازاینکهمابرایمشتریالسیوضمانتنامهصادروسرمایه
درگردشبرایآنهاایجادمیکنیم،خودبانکنیزورودوکمکمیکندتافروشنده
و خریدار بهتری پیدا کند shipment،راحتتری داشته باشد و حتی برخی
مواقع پیگیری میکند تا مشتری ببیند محمولهای که خریداری کرده و السی
آن نیز صادر شده ،کجای دنیاست و در چه شرایطی قرار دارد .در بسیاری موارد،
بانک به  ERPمشتری وصل شده و عمال در آفیس مشتری ،به وی سرویس
میدهد .در این موارد ،حتی سمت مشتریان شرکتی ما آمادگی نیز وجود ندارد
تا این سرویسها را دریافت کنند .این سه عامل موجب شده ،در جایگاه الزم قرار
نداشتهباشیمونسبتبهدنیاعقبترباشیم.
باقری :با توجه به صحبتهای آقای ایلخانی چند نکته عرض میکنم .در ادبیات
دنیا ،تئوریهایی درخصوص این مفاهیم بانکی وجــود دارد .بنده چندینجا
تســت کردهام و جواب داده است .بخش مشتریان حقوقی سه دسته هستند و
در سایتهای بانکهای دنیا نیز غالبا این موضوع قابل مشاهده است .یک بحث
بیزینس بنکینگ داریم که کسبوکارها و اصناف هستند؛ یعنی افراد حقیقی که
کسبوکار دارند یا قرار است به مشــتریان خود سرویس دهند .دو بخش دیگر
 SMEو  corporateهستند که این بخش را میتوانیم commercial
 bankingيا بانکداری تجاری نامگذاری کنیم؛ به این معنا که هرکدام از این
سه نوع میتواند اتفاق بیفتد اما هر بانکی میتواند هرکدام از اينها را هدف قرار
دهد و بهطور مشخص روی آن کار کند .مثال بانک ANZدر استرالیا نیوزیلند ،در
حوزه SMEدر دنیا کار میکند و در حوزه ،corporateبانکهای،HSBC
باکلیز و امثال آن ،هدف مشخصی در این بخش دارند و این موضوع ،قابل ردیابی
است .پس باید این سه گروه را در مباحثمان ،مدنظر داشته باشیم .به عنوان نمونه
مثالی که آقای ایلخانی درخصوص روباتهای مشاوره اشاره کردند ،تکنولوژی آن
وجود دارد ،اما به دردSMEها و بیزینس بنکینگ میخورد و شــاید در حوزه
 banking corporateقابل استفاده نباشد .موضوع دیگر در حوزه بانکداری
خرداست.طبقنقشهایکهقبالعرضکردماگربهطورمثالمابانکداریشخصی،
بانکداری تجاری و بانکداری SMEداشته باشیم ،ساختار نظام بانکی ما جز بانک
خاورمیانه،بانکداریخرداستامااگربانکداریشرکتیوبانکداریاختصاصیرابه
عنوان هدف اصلی داشته باشیم ،عمدهفروشی انجام میدهیم که این موضوع ،نیز
استراتژیخاصخودراداراست.وقتیبانکهابهسمتبانکداریشرکتیمیروند،
یکی از موانعی که موجب میشود طراحی و سرمایهگذاری فناوری دچار مساله
شود ،این است که ساختار و سرمایهگذاری آنها با این استراتژی جدید همخوان
نیست و آمادگی این موضوع را که به سمت سرمایهگذار جدید بروند ،ندارند.
البته برای بانک خاورمیانه که با 100و خردهای شرکت بزرگ ،عمده
فعالیت خود را پیش میبرد ،ریســک بزرگی هم وجود دارد .مثال اگر
بانک رقیبی به تعداد زیادی از شرکتهایی که با بانک خاورمیانه کار
میکنند ،سرویس بهتری بدهد ،هجمه بزرگی برای بانک خاورمیانه
رخ میدهد و معادالت مالی آن را به هم میریزد .خود آقای عقیلی هم
این موضوع را تایید کردند و اینکه در حوزه خرد ،بانکینو را به عنوان
ِ
نئوبانک بانک خاورمیانه ایجاد کردند ،به نوعی برداشــتن ریسک
است .اگر آن شرکتها ،یکباره تصمیمی بگیرند و بانک را در یک اقدام
هماهنگدچارمخاطرهکنند،میتواندایناتفاقرخدهد.بهتراستدر
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حوزه بانکداری شرکتی ،در ادامه خالصهتر و صریحتر پیش برویم .بر
این اساس ،اگر شرکتهای بزرگ با گردش مالی خوب به سمت بانکها
میروند ،دو علت مشخص دارد :یکی اینکه از منابع مالی بانک استفاده
کنند و فاینانس یا خط اعتباری و مانند آن ،برای آنها ایجاد شود و دوم
اینکه مدیرعامل بانک یا معاونان ،تا چه میزان ارتباطات قوی دارند
و میتوانند به واسطه آن رابطه ،مشتری شرکتی را به سمت خودشان
بیاورند.ظاهرااینموضوعدربانکهاهممشخصاستورقابتنیززیاد
استوبانکهاسعیمیکنندبادادنآفرهایویژه،شرکتهایبزرگرا
بهسمتخودبکشانند.اینآفرمیتواندوام،تسهیالتبهکارکنانوغيره
باشدالبتهبهقولآقایایلخانی،خودشرکتهاهمبایدآمادگیدریافت
سرویس خوب و جدید را داشته باشند .بگذریم ...جناب ایلخانی! در
ادامهدرخصوصاستفادهازدیتادربانکداریشرکتیصحبتکنیم.چرا
دربانکهایمختلفما،همگیبهصورتجزیرهای،یکبیگدیتادارند
و نه تنها خودشان از این بیگدیتا به درستی استفاده نمیکنند ،بلکه
حاضر نیستند آن را به بانک دیگری بدهند و در نظام بانکی به اشتراک
بگذارند؟ چرا این ترس وجود دارد و چــرا بانکها از این بیگدیتای
موجود،بهدرستیاستفادهنمیکنند؟
ایلخانی :نکتهای که درخصوص حوزه داده در بانکها وجود دارد ،این اســت
که با توجه به اینکه سیستمها و زیرساخت فناوری اطالعات ما ،به شکل ویژه در
بانکهای بزرگ و قدیمی برای این حجم دیتا ایجاد نشده و معماری داده مناسب
و طراحی پایگاه داده ما ،متناسب با نیاز این حجم دیتا و بیگدیتا طراحی نشده،
ما حتی همین امروز نیز بعضا در دسترسی به دادههای داخل بانکها با مشکل
مواجه هستیم و دیتای داخل بانکها نیز بعضا به صورت جزیرهای است؛ یعنی
عمال دیتای یک بانک در داخل خودش ،به شکل یکپارچه وجود ندارد و اغلب ،این
دیتاها با همدیگر مغایرت نیز دارد .اينها نکاتی است که وقتی درباره آن صحبت
میکنیم ،باید ابتدا به بحث زیرساخت و آماده بودن برای بهرهبرداری از دادهها
اشاره کنیم که چنین چیزی وجود ندارد .در بانکهای ما ،بحث مالکیت داده نیز با
ابهاممواجهاست.تجربهبندهنشانمیدهدنگاهمبتنیبرکسبوکاربهدادهبسیار
کم است و به عنوان یک مساله فناوری اطالعات و فنی دیده میشود نه یک مساله
کسبوکاری.فارغازایننکتهفرهنگی،وقتیقراراستدیتایبانکهایمختلفبا
همدیگر تجمیع شوند ،میتوان درک کرد بانکها در این حوزه ،چه ریسک بزرگی
برای خودشان متصور هستند .ریسک اول ،امنیت اطالعات است؛ یعنی دیتایی
که از بانک خارج میشود ،جایی افشا نشود .ریسک دوم این است که دیتایی که
قرار است به بیرون برود ،به چه شکل قرار است استفاده شود و اینکه آیا کسبوکار
ما به عنوان بانک و مشتریان ،ما را در معرض خطر قرار میدهد و آیا منجر به ایجاد
اطالعاتی در جای دیگر میشود که منجر به خروج مشتری ما از بانکمان شود یا
خیر؟ این موارد ،باعث شده عمال درها بسته باشد ،دیتا به شکل مناسبی تسهیم
نشودونتوانیمازپتانسیلبیگدیتااستفادهکنیم.یکیازراهکارهاکهبایددرسطح
کالنبهآننگاه شود،نگاهیشبیهحوزهبالکچیناستکهدراینزمینه تعدادی
از بانکها ،با همدیگر کنسرسیومی را ایجاد کردند؛ یعنی چارچوبی ،مشخص و
شرکتی ایجاد شود که بانکهای مختلف در آن سهامدار باشند و کامال بر وضعیت
استفاده از داده ،نظارت داشته باشند .آن موقع دیتا میتواند آنجا تجمیع شود و
به سمت استفاده کسبوکاری از بیگدیتا سوق پیدا کند .حتی جاهایی که دیتا
در حال تجمیع است ،مانند مواردی که به سمت بانک مرکزی میرود و تجمیع
میشود،هیچوقتایننگاهمبتنیبرکسبوکاروجودنداشتهوایننگاهکهبتوانیم
از این بیگدیتا ،برای آینده مشــتری insight،بگیریم ،وجود نداشته است.
بنابراین اگر بانکها بخواهند در این مسیر حرکت کنند ،خودشان باید در این
زمینه ،پایهگذار NTTجدید باشند که این وظیفه را برعهده بگیرد.
البتهفکرمیکنمبایدشرکتهاومجتمعهایبیرونیدیگرهمبهاین
زنجیرهاضافهشوند.اگربانکهانتوانندابتداوانتهایپولیکهبهبانکها
آمده ،رصد کنند که صرف کجا شده ،شاید بخشی از ارزشمندی دیتا از
دستبرودچونالگوریتمهامیگویدهزینهایکهتوسطمشتریانجام
شد ،کجا بوده تا بعدا بر اساس آن ،به او پیشنهادهای جذاب داده شود.
دراینزمینه،شاپرکهممیتواندبسیارکمککنندهباشدامامتاسفانه
اینکه این دیتای ارزشمند نزد شاپرک به چه شکل استفاده میشود ،تا
کنون نشنیدیم کار خاصی انجام شده باشد .البته طبق صحبتی که با
آقای دهقان داشتم ،در مقطعی در دوران کرونا ،آنالیزی روی دیتا انجام
داده بودند مبنی بر اینکه با توجه به کاهش تعداد تراکنشها در برخی
کسبوکارها ،کدامیک از آنها دچار آسیب شدهاند .این گزارش به ستاد
ملیکرونابرایمدیریتبهتروضعیتکسبوکارهادادهشدهاست.قطعا
انتهای خروجی اینکه این پولها کجا سمت مشتریان هزینه میشود،
میتواند کمک کند بانکها سرویس جذابتری به مشتری پیشنهاد
دهند .آقایباقری!نظراتشما رامیشنویم.
فکری :اگر اجازه بدهید قبل از آقای باقری ،بنده نکتهای عرض کنم .فرمایشات
آقای ایلخانی درست اســت فقط راهحلها نباید به سمت انحصار برود .در حال
حاضر انحصارهای مختلفی در مجموعههای مختلف وجود دارد .این انحصارها
بهخصوصاگردرمجموعههایبانکیوجودداشتهباشد،همینچیزیمیشودکه
االن با آن مواجه هستیم .لزوما اینکه اطالعات ،محرمانه است و نفر بیرونی نباید به
آندسترسیداشتهباشد،صحیحنیست؛یعنیشرکتهاوسازمانهایبیرونیکه
میتوانند روی آن اطالعات کار کنند نه اطالعات شخصی باید لحاظ شوند .ما باید
اجازه دهیم برخی اطالعات که موردنیاز مجموعههایی است که قابلیت انجام کار
و ایجاد سیستمهای ارزش افزوده دارند ،به آنها منتقل شود .بانکها حتی اطالعات
عمومی را برای خودشان محرمانه درنظر میگیرند و اجازه انتشار این اطالعات را
نمیدهند ،در نتیجه تمام پتانسیل و توانایی ما در بانکها جمع میشود در حالی
که نباید اینطور باشد و اگر از انحصار خارج شویم ،کارهای ارزشمند بیرونی نیز
میتوانیم انجام دهیم.
البتهاینمحرمانگی،سلیقهایشدهاست.فکرکنمپارسالشرکت

خدمات،دیتای کلمشتریاننظامبانکی رادراختیاروزارت رفاهقرارداد
تابررسیکنندبهچهکسییارانهدادهشود.اینموضوع،مباحثحقوقی
خودراداشتکهشرکتخدماتچگونهاینکارراانجامدادتادیتایمردم
دراختیاروزارترفاهقرارگیرد.آقایباقری!نظرحضرتعالیرامیشنویم.
باقری :بهطور کلی فکر میکنم دادههای ما در بانکداری شــرکتی میتواند به
بخش مالی و کسبوکاری تقسیم شود .شرکتها معموال دادههایی در حوزه مالی
دارند که چندان در کشور شفاف نیست .بسیاری از عالقهمندیهایی که در حوزه
بانکداری شرکتی وجود دارد تا به سراغ شرکتهای بورسی بروند ،این است که
اطالعاتحداقلی شفاف از آنها وجود دارد اما اگر بانکی ،بخشهای دیگر بهخصوص
حوزهSMEها را هدف قرار دهد ،دسترسی به اطالعات ،بسیار مشکل است یا
وجود ندارد و صحت اطالعات یا عدم تقارن اطالعاتی ،باعث ایجاد ریسکهای
اعتباری برای بانکها میشــود که در این زمینه ،معضالتی هم قبال ایجاد شده
بود .اگر خاطرتان باشد در طرحهای زودبازده هم این اتفاق افتاد و افراد مختلف از
این تسهیالت ،سوءاستفاده کردند .مورد دیگر ،بخشهای تراکنشی است و اینکه
ببینیم زنجیره تراکنش به کجا ختم میشود .منابعی مانند شرکتهای بیمه یا
سرمایهگذاری وجود دارند اما به صورت اعم مدیران مالی شرکتهایی که در حوزه
صنایع کار میکنند ،باید از این منابع ،به بهترین وجه استفاده کنند و قطعا آنها را
سپرده نمیکنند و رسوب آنها را لحاظ ميكنند با این حال ،رسوب تا زمانی که
گردش در بانک است ،قابل بررسی است اما مثال وقتی به بانک دیگری از طریق
ساتنا منتقل میشود ،از حوزه رصد خارج میشود و نمیتوان فهمید آن پول را
برای چه طرحهایی نیاز داشته تا متناسب با آن ،خدمت دریافت کند .در این زمینه،
چندنکتهرابایددرنظرگرفت.یکنکتهاینکهمسالهرقابتبینبانکهاوشرکتها
شدید است و مدیرانشان فکر میکنند در صورت اراي ه اطالعات به دیگران ،وجه
رقابتی خود را از دست میدهند و برای مشتری ،مساله ایجاد میشود .نکته دیگر
اینکه سرمایهگذاری در حوزه دادهها پرهزینه است .فضای کسبوکار را هم نباید
فراموشکنیم.االنموضوعاتمالیاتیداریمکهبهشدتبهشرکتهافشارمیآورد.
شرکت میداند اگر اطالعات درستی به بانک بدهد ،میتواند از حدهای اعتباری
باالتری استفاده کند اما لزوما این کار را نمیکند چون نگران افشای آن و مسايل
مالیاتیناشیازآناست.مثالدرحوزهپتروشیمی،سالهاستاطالعاتکالنایجاد
نمیشودومعلومنیستپتروشیمیچقدرصادراتیاوارداتداشتهاست.هنوزفایل
اطالعات مشتریان در بسیاری بانکها مانند حساب تراکنش و وضعیت اعتباری
آنها ،فایل ورد یا اکسل است و سیستم اعتبارسنجی برای دادههای متمرکز ایجاد
نشدهاست.اگرازمرزبانکبیرونبیاییموبهحوزهزنجیرهمالیبرسیم،بایدهمزمان
اطالعات بیمهای شرکت را هم داشته باشیم تا بانکداری جامع یا سوپرمارکت مالی
را پیاده کنیم .سپس باید به الیه بعدی برسیم تا مشاوره داده شود .هر بانکی سراغ
این موضوع برود ،در آینده میتواند مزیتهای رقابتی خاص را برای خود ایجاد
کند .مثال میزنم؛ وقتی وارد سایتهای بانکهای دنیا مانند باکلیز میشویم،
قدمت  200ساله آن در حوزه کشاورزی را میبینیم .البته برخی بانکهای ما نیز
مدعی هستند در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کردهاند و دارای تخصص و
ویژگی خاص هستند و یکسری داکیومنت منتشر میکنند مانند آینده صنعت
پتروشیمی .با این حال ،در کدامیک از بانکهای کشور دیدهاید اطالعات دست اول
تولید کنند؟ اينها دادههایی است که به درد مشتریان ،مشاوره ،طراحی محصول و
ایجادمزیتهایرقابتیمیخورد.یکیازفلسفههایایجادمدیرحساباینبودکه
به دادههایی دسترسی پیدا کند که از طریق شیوههای مختلف امکان دسترسی به
آن وجود نداشت زیرا مدیر حساب با مشتری زندگی میکند و میتواند با تخصص
و ارتباط نزدیک با آنها ،دادههایی را برای بانکها ایجاد کند تا بانکها بتوانند روی
طراحی محصول ،پرستاری از مشتریان ،ارتباطات جدید و زنجیره ارزش بهتر برای
مشتریان ،ایفای نقش کنند .نکته دیگر اینکه داده ،موضوع فرهنگی است .ما فکر
میکنیم هر داده ،هرچقدر در انحصار ما باشد ،مزیت ایجاد میکند در حالی که
اصال از آن استفاده نمیکنیم و باید به این موضوع از لحاظ فرهنگی نیز دقت کنیم.
دادهها در حوزه بانکداری شرکتی در بخش مالی با توجه به مسايل رقابتی باید با
استانداردهایی ،اشتراکگذاری شوند اما در حوزه کسبوکاری ،فضا بسیار باز و بکر
است و در این زمینه ،میتوان از کسانی که در خارج از بانک هستند و ميتوانند به
بانک برای ایجاد ،یکپارچهسازی و تبدیل داده به اطالعات کمک کنند ،بهرهمند
شد و این امر ،فرصت خوب کسبوکاری محسوب میشود.
نکته این است که مدیران بانکها راحتتر هستند که اعتبار و
تسهیالت بزرگ به یک شرکت بزرگ بدهند تا اینکه مثال هزار وام خرد
به افراد عادی اعطا کنند و بعدا دچار مساله شوند .اينها نشان میدهد
بانکداریشرکتیوبانکها،رقابتوهجومزیادیدرپیوندباشرکتهای
بزرگ دارند و شرکتهایی که گردش مالی کمتری دارند ،رها شدهاند
و ظاهرا برای بانک اهمیت ندارد که این شرکتها در پورتفوی بانک
باشند یا خیر و سرویس خاصی هم برای این حوزه وجود ندارد .خب
جناب فکری! فکر میکنید بانکهای ما که االن به دنبال دیجیتالی
شدن هستند ،اگر قرار باشد یک ســازمان با محوریت دیجیتال در
حوزه بانکداری شــرکتی برای خود ایجاد کند ،تجربیات جهانی چه
درسآموختههایی برای این بانکها دارد؟ در این وضعیت که در نقطه
صفر هستیم و چیز خاصی برای اراي ه از سوی بانکها وجود ندارد ،چه
بایدکرد؟راهحلچیست؟
فکری :اگر از بانکهایــی که در ایران در این حوزه ،در حال فعالیت هســتند،
میانگین بگیریم و از ادعای بانکداری شــرکتی بگذریم و به واقعیت بانکداری
ک قدیمی و جدید،
شرکتی بپردازیم ،نزدیک به صفر هســتیم .اگرچه چند بان 
اقدامات مختلفی انجام دادهاند و تجربههای نسبتا اولیه خوبی داشتهاند اما هنوز
با وضعیت مطلوب ،خیلی فاصله داریم .درخصــوص اینکه چه باید کنیم ،باید
عرض کنم مانند تمام مباحثی که در حوزه تحــول دیجیتال وجود دارد ،اولین
موضوع ،برنامه استراتژیک بانک است .در بانکها ،بهخصوص در رده افرادی که
برنامه استراتژیک مینویسند ،باید این ذهنیت وجود داشته باشد که در حوزه
شرکتی کار کنند نه صحبتهای کلی که میخواهیم بانکداری شرکتی داشته

باشیم .برنامههاي میانمدت و بلندمدت باید قابلیت اجرا داشته باشند نه اینکه
با تغییر مدیریت ارشد و میانی ،برنامهها کان لم یکن شود و اقدامات قبلی مورد
استفاده نباشد و اقدامات جدید انجام شود .همیشه این اتفاقات میافتد .دومین
موضوع ،ایجاد ساختار مناسب است .اینطور نیست که بگوییم قرار است اقداماتی
با محوریت دیجیتال انجام دهیم اما به ساختار توجه نکنیم .بانکها در جهان هم
نشاندادند تفکیکزیرساختهاموجب شدهبهوضوحبهایننقطهبرسندواینکه
باید ساختار مناسب ایجاد کنند .سومین موضوع ،فرهنگ سازمانی مناسب است.
االن در بانکها ،از ستاد و مدیریت ارشد گرفته تا نفرات داخل شعب ،دیدگاههای
مختلفی در ذهنشان جاری شده است .برای بانکداری شرکتی ،فرهنگ سازمانی
باید از باال تا پایین ایجاد شود .چون خارج از بانک هستم ،راحتتر مثال میزنم
و امیدوارم دوستان بانکی ،خرده نگیرند .االن بسیاری از خدمات و سرویسها
اقتصادی تعریف میشود که بخش صف اصال اطالع درستی از آن ندارد یا رویکرد
آن را نمیداند ،بنابراین نمیتواند آن را خوب اراي ه کند .اگر فرهنگ سازمانی ،از
باال تا پایین ،از مدیریت ارشد ستادی تا کارکنان شعب ایجاد نشود ،هرکاری انجام
دهیم،اقدامدقیقودرستینیست.چهارمینموضوعاینکهماسمتبانکوسمت
مشتری داریم .سمت مشتری ،متناسب با مشکالت و اتفاقاتی که در حوزه کالن
اقتصادی کشور میافتد ،درگیر موضوعات متنوعی است و تحوالت دیجیتالی
نسبتاکمرنگتریبرایآنهامطرحاستامامجموعههاییکهسرویسهاوخدمات
رااراي همیدهند،میتوانندبهشیوهدیگری،اینبسترراآمادهکنند.البتهچندبانک،
این اقدامات را شروع کردهاند .ارتباط با مجموعههای تولیدکننده زیرساختهای
فناوری مهم است .یک بخش قابل توجه سیستمهای سمت مشتری ،در حوزه
 ERPو مالی است .اگر بانکها و سازمانهایی که در این زمینه فعالیت میکنند،
ارتباط درست و دقیقی با تولیدکنندگان زیرساختها ایجاد کنند ،کمک میکند
تا سازمانی با محوریت دیجیتال داشته باشیم و سرویسها و خدمات بر این اساس
ایجاد کنیم و مشتری نیز از آن استفاده کند چون محصوالت و خدمات متنوع
بانکی وجود دارد که عمال مشتری از آن استفاده نمیکند .رویکرد تحول دیجیتال
باید در کل سازمان ایجاد شود و نمیتوان گفت واحدی درست میکنیم که آن را
ایجادکند .سازمان یک موجود زنده استو در این موجود زنده،بخشهای مختلف
از طریق ارتباطات و سیگنالهای ارسالی ،همدیگر را سنجش و پایش و بر اساس
ارتباطاتشانحرکتمیکنند.نمیتوانگفتیکبخشسازمان،محوردیجیتال
داشته باشد و بخشهای دیگر با ذهنیت سابق کار کنند .بنابراین آخرین موضوع
این است که رویکرد تحول دیجیتال باید در کل سازمان ایجاد شود .بانکهای
جهانی هم همین کار را انجام دادهاند.
آقای باقری! به نقش واسطهگریها میرسیم .اگر االن شرکتها
با بانکها تعامل میکنند به خاطر نوع سرویس اعتباری ،تسهیالتی و
فاینانس است که بانک میتواند برای آن شرکت ایجاد کند .اگر بانک
رقیبی شرایط بهتری ایجاد کند ،شرکتها بهخصوص با تغییر دولتها،
حسابهای خود را به آن بانک کوچ میدهند .در کنار این موضوع ،اگر
فینتکها را درنظر بگیریم ،بانکهای ما برای شرکتهای کوچک،
اهمیتچندانیقائلنمیشوندوبیشتررویشرکتهایبزرگمتمرکز
هستند .وقتی از بانک دیجیتال صحبت میشود ،کاهش تعداد شعب
مطرحاستواینکهکارکنانشعببهسمتاراي همشاورمالیبهشرکتها
وافرادحقیقیکهمنابعمالیمناسبیدارند،حرکتکنند.بهنظرمیرسد
در این حوزه کار چندانی انجام نشده است .اگر بخواهیم واسطهها را
با استفاده از فناوری به کمک فینتکها حذف کنیم ،مساله بزرگی
است .تغییر مدیرعامل یا معاون مالی یک بانک که توانسته حساب
مشتری را در بانک نگه دارد ،مشکالت خاص خود را دارد .در این زمینه،
تجربیات خودتان را بفرمایید .چه باید کرد؟ به نظر میرسد آینده در
اختیارفینتکهاستواگرقرارباشدبانکهابهخاطراینکهمنابعمالی
شرکتهایبزرگراجذبوانحصار،ایجادمیکنند،متمرکزعملکنند،
در آینده نه چندان دور ،دچار مساله خواهند شد .کافی است مشکالت
برجام حل شود و بانکها و سرمایهگذاران خارجی وارد کشور شوند ،در
این شرایط ،ورق برمیگردد ،بازی عوض میشود و بانکها ،وجه تمایز
رقابتیخودراازدستمیدهند.نظرشماچیست؟
باقری :یکی از دالیلی که بانکها به سمت مشتری بزرگ متمایل میشوند ،به
فرهنگ گذشته سیستم بانکی درباره مشتریان  VIPو امثال آن برمیگردد و
اینکه ما استراتژی مشخصی راجع به مشتریان در بخشهای مختلف نداشتیم.
این امر به این دلیل است که دوره عمر مدیریت در بانکها کوتاه است .بانکهای
خصوصی نیازمند ایجاد سود و رشدهای سریع هستند .همچنین اعتبارسنجی و
مدیریت ریسک درباره مشتریان کوچکتر در بخش شرکتی مانندSMEها به
خاطر همان موضوعی که در حوزه دادهها عرض کردم ،واقعا مشکل است .این
موضوع و مجموعه عوامل دیگر موجب میشود بانکها سراغ شرکتهای بزرگ
بروند .بسیاری از بانکهای خصوصی ما بر اساس داراییها و سرمایهها ،بانکهای
کوچکی محسوب میشوند و به صالح آنها نیست که وارد پورتفوی شرکتهای
بسیار بزرگ شوند ،هرچند محدودیتهایی مانند ذینفع واحد داریم که بعضا از
آن عبور میکنند یا در همان سطح عمل میکنند .در اینجا نیازهای شرکتهای
بزرگ ،پاسخ داده نمیشود .بانک کوچک میتواند از طریق ارتباطات سندیکایی
وارد پورتفوهای بزرگ شود یا خطهای اعتباری خاص را مدیریت کند مانند کاری
که بانکهای فعال در حوزه عمدهفروشی انجام میدهند اما به هرحال ریسک
کردن از منابع خود ،ممکن است آنها را در آینده دچار مساله کند .این موضوعات
به استراتژیهای مدیران ارشد بانکها برمیگردد که از بانکداری شرکتی چه
برداشت و استفادهای میکنند .درباره نیروهای انسانی به عنوان مشاور نیز باید
تاکید کنم اگر بانکها شعبهای دارند که قرار است به شرکتها مشاوره بدهند،
باید دقت کنیم بانک در شعبه با کاربران خود قرار است بهSMEها مشاوره دهند
و فرایندهای مشاوره دادن یا مانند آن در شرکتهای بزرگ به وجود RMها و
AMها یا مدیران حســاب یا مدیران ارتباط برمیگردد که برای این کار ایجاد
میکنند.در اینزمینهبه منبعدیگری اشاره میکنم .این مطلبدر مجله سیمای
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بانکداری منتشر شده است .گروه مشاوره بوستون مطلبی را با عنوان «بازطراحی
روابط بانکداری شرکتی با مشتریان در یک جهان دیجیتالی» منتشر کرده بود که
بنده بهطور خالصه آن را ترجمه کردم .در اینجا سه نکته وجود دارد .شرکتهای
کوچک به سمت خوددریافت یا سلف سرویس میروند و در آنجا میتوان همه
فرایندها و سرویسها را دیجیتال کرد .شــرکتهای متوسط ،روی ترکیبی از
انسان و ماشین کار میکنند و الزم هستند .درباره شرکتهای بسیار بزرگ ،به
دیجیتالی به شدت شخصیسازیشده نیاز است .در این
خدمات تکمیلشده
ِ
مقاله ،در سه بعد تراکنش ،خدمات مالی و خدمات اعتباری ،سرفصلهایی اراي ه
شده است .این شرکتها ،مشاوره هستند و تنها ایدهای ایجاد میکنند و اگر قرار
است پیاده شوند ،باید به سراغ آنها رفت .بر اساس این بررسی ،پتانسیل افزایش
سود از اســتقرار این نظامهای دیجیتالی 15 ،تا  25درصدی افزایش سود برای
بانکداری شــرکتی و کاهش  5تا  15درصد هزینهها خواهد بود .بنابراین برای
مدیران بانکها که به شدت در پی خلق ارزش برای ســهامداران و نیز برجای
گذاشتن کارنامه مثبت از خود هستند ،بسیار موثر است .درباره فینتکها و رابطه
آنها با بانکها ،مباحث زیادی در پادکستهای قبلی شما ،مطرح شده و مطالبی
منتشر شده است .به نظرم فینتکها ،بسیار عالقهمندند خودشان رأسا B2C
کنند؛ یعنی تمایل دارند به لحاظ درآمد یا برندینگ ،مشتریان خرد داشته باشند.
ما کمتر ظرفیت  B2Bداریم .بنده میخواهم از اکوسیستم فینتکی کشور در
حوزه مالی درخواست کنم به این موضوع توجه کنند .بانکها به شدت نیازمند
هستند که خدمات  B2Bاز اينها بگیریم؛ یعنی اينها برای بکآفیس حضور
پیدا کنند و در حوزه بانکداری شرکتی ،خدمات و ارزش افزوده ایجاد کنند .اگر
 B2Bبه  B2Cنیز تبدیل شــد ،ایرادی ندارد و میتوانند این سرویسها را به
صورت ادامهدار داشته باشند .مثالهایی از آن در بازار امروز وجود دارد اما خیلی
محدود است .مثال در حوزه یکپارچهسازی خدمات باربری برای سرویس دادن به
شرکتهای بزرگ یا موضوعاتی مانند آن .اگر بخواهم بهطور مشخص چند ایده
درباره این نیازها اراي ه کنم میتوانم به عناوین مختلفی اشاره کنم .یکی از این
عناوین،تجزیهوتحلیلمشتریانورفتارآنهادربانکاست.مسايلمربوطبهحوزه
تطبیق ،ریسک و اعتبارات .ما در موردSMEها میتوانیم متکی به سیستمهای
اعتبارسنجیکامالدیجیتالباشیم،مشروطبرآنکهبتوانیمدیتاهایآنرادربیرون
جمعآوری کنیم .بانک جی.پی مورگان و  BBVAبا مشارکت یک فینتک به
نام  2000 ،OnDeckاطالعات مرجع را برای اعتبارسنجی SMEها از 100
منبع مختلف جمعآوری کردند تا آنها بتوانند سیستمهای اعتبارسنجیشان
را برای SMEها راهاندازی کنند .این اتفاق میتواند در سیســت بانکی ما نیز
بیفتد و بسیار تجربه خوبی باشد .وقتی بانکداری شرکتی مطرح است ،باید به
آن مدلهای مدیریت ریسک و ...اضافه شود .مورد دیگر ،موضوعات مربوط به
مدیریتنقدینگیاستکهتراکنشمهمترینآناستتابتوانصورتحسابهای
دریافتی ،پرداختی شرکتها را به صورت جامع متناسب با نیازشان ،طبقهبندی،
دستهبندی و گزارشگری کرد .موضوعات دیگر مربوط به هوش تجاری ،مدیریت
سرمایهگذاری ،امنیت ،مدیریت مالی زنجیر ه تامین ،تامین مالی زنجیرهای و
مدیریت پورتفو است .امروز به صورت مشخص یک مدیر حساب یا ارتباط در یک
بانک ،حدود 30تا 40مشتری را بهطور میانگین پرستاری میکند .طبق بررسی
ما ،غیر از اطالعات مالی ،مدیرحساب ،حداقل با 170قلم اطالعات راجع به شرکت
مواجه است که شرح وظایفش در آن درج شده است .در این رابطه ،مدیریت پورتفو
یعنی بررسی و رصد رفتار مشتری مطرح است .یک مدیر حساب که 40مشتری
ی میشود مانند تحوالت نرخ
دارد ،و هر مشتری 170قلم اطالعات که بهروزرسان 
سود سهام شرکت یا اطالعات مالی اعم از خدمات بیمهای و لیزینگ ،حتما یک
سیستم خبره جامع الزم دارد تا این دیتاها را جمعآوری کند و بر اساس KPI
در اختیار مدیر حساب قرار دهد و هشــدارهای الزم را در زمان خودش به مدیر
حساب بدهد .االن سیستمهای اعتبارسنجی بانکها مانند بانکداری خرد است؛
یعنی فرض بر این است که تا یک سال آینده ،درخصوص آن مصوبه یا اعتبار که
الزم است تجدید ،تمدید یا تسویه شود ،هیچ اتفاقی نمیافتد .االن سیستمهای
اعتبارسنجی دنیا ،برخط است و آخرین تحوالت یک شرکت ،همان روز بر اعتبار
آن شرکت اثر میگذارد و مدیر حســاب باید اينها را رصد کند و به منابع باالتر
گزارش دهد تا بانک تدابیر الزم را اتخاذ نماید که اگر این شــرکت ،دچار مساله
شد ،بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه نکند .بنابراین الزم است از شرکتهای
فینتک دعوت کنیم که اگر در حال طراحی یا نیازســنجی یک بیزینسمدل
هستند ،به سراغ خدمات B2Bکه میتواند به بانکداری شرکتی اراي ه شود ،بروند
تا بانک ،ارتباط خود را با مشتریانش تسهیل کند و هزینههای ارتباط با مشتریان
را کاهش و پرستاری بهتری انجام دهد .در گذشــته ،نمونههایی از سامانهها و
نرمافزارها مانند سامانه محب در بانک ملت یا سپهریار ،معین در بانک رفاه یا نظایر
آن وجود داشت که بانکها خودشان ،آن را توسعه دادند .االن این ظرفیتها وجود
داردتاحضورپیداکنند.البتهفقطشرکتهایفینتکنیستندبلکهشرکتهایی
مانند همکاران سیستم یا دوســتانی که  ERPطراحی میکنند ،نیز به این
سمت آمدهاند .الزم است اينها با شرکتهای فناوری که خدمات و نرمافزارهای
مالی مینویسند ،این ارتباط را ایجاد کنند .مرز بین مشتریان شرکتی و بانکها
برداشتهشدهاست.امروزبایدفرایندهاباشرکتهایکسانباشد.مثالمیزنم.مابه
شرکتی در حوزه تولیدات فناوری مراجعه کرده بودیم .وقتی با مدیر مالی صحبت
میکردیممبنیبراینکهمثالفرایندصدورچکرامجازیکنیدومااینسرویسها
را میتوانیم به شما اراي ه کنیم ،میگفت به من دنیا را دادهاید! یعنی خود شرکتها
نیز با همین ظرفیتی که هم اکنون در سیستم بانکی ما وجود دارد ،آشنا نیستند.
اينها وظایف مدیران حساب یا مدیران ارتباط است که شرکتها را با حداقلها
آشنا و برای پیشرفتهای بعدی آماده کنند .همکاران حوزه فناوری ،بسیار بهروز
هستند و با تکنولوژیهای روز کار میکنند .فقط ترجمه این ظرفیتها ،نیازها و
ارتباطشان به این ظرفیتها الزم است که در سیستم بانکی این خأل وجود دارد و
البته در بانکداری شرکتی ،به مراتب ،بیشتر است.

ادامه این ميزگرد را در سایت هفتهنامه عصر ارتباط به نشانی
 asreertebat.comبخوانید.
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بيتكوين هفته گذشته رکورد جدید ثبت کرد و از 66هزار دالر فراتر رفت

خبر

پیش به سوی کانال160هزار

از سوی معاون مرکز ملی فضای مجازی

چرایی اختالالت اخیر اینترنت
در کشور مشخص شد
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر حمایت از ترافیک
و پهنای باند داخلی ،بر توسعه آن توسط اپراتورها برای دستیابی به
سرعت مناسب و باکیفیت اینترنت در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،در ماههای گذشته ،کاربران فضای مجازی نسبت
به کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شــبانهروز اعتراض
داشتند و درباره این نارضایتی بارها از سوی کاربران و کسب و کارها
در شبکههای اجتماعی بحث و اظهارنظر شده است .حتی عدهای
از کاربران و رســانهها این افت کیفیت را به اجرای طرح حمایت از
حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند
و کاهش دستوری پهنای باند را دلیل اختالل اینترنت بیان کردند.
با وجود این ،عیســی زارعپور ،وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات
چندی پیش درباره مشکالت اینترنت در هفتههای اخیر توضیح داد:
مشکل کالنتر ما این است که در چند سال گذشته سرمایهگذاری
الزم برای توسعه ارتباطات به چند دلیل صورت نگرفته است .یکی
از دالیل مشــکالت تحریمی و افزایش هزینهها بوده که اپراتورها
نتوانستند سرمایهگذاری الزم را انجام دهند که حاال بعد از تحریمها،
خیلی از محصوالت موردنیاز صنعت مخابرات کشــور بومیسازی
شده و این امید هســت که ما بحث توســعه را بهسرعت در کشور
دنبال کنیم.
او ادامه داد :بحث بعدی هم بحث کرونا بود که این صنعت را غافلگیر
کرد و نیازمندیهای مردم به ترافیک چند برابر گذشــته شــده و
شبکه برای این اندازه ظرفیت طراحی نشده بود .االن ما در شرایطی
هستیم که باید به سرعت افزایش ظرفیت در الیه دسترسی داشته
باشیم ،توسط اپراتورها ،هسته شبکه و ترافیک بینالملل .البته ما
در هسته شبکه مشکلی نداریم و درحالی که کل ترافیک کشور پنج
ترابایت است ،ما تا  ۲۰ترابایت ظرفیت داریم .در ترافیک بینالملل
هم دارد کار انجام میشــود ،اما به دلیل بازگشایی مدارس افزایش
تقاضا داشتیم و همکاران به دنبال این هستند که متناسب با افزایش
تقاضا ،ظرفیت را افزایش دهند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در این مدت ،اخباری مبنیبر
وجود مشــکل در کمبود پهنای باند اینترنت کشــور مطرح شد و
مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی اینطور عنوان کردند که مشکل
از زیرساختهای خدماتی آنها نبوده بلکه پهنای باندی که از شرکت
ارتباطات زیرساخت دریافت میکنند ،کاهش یافته و با افت کیفیت
مواجه بوده است و در شــرایطی که با افزایش مصرف اینترنت در
کشور ،نیاز است که ماهانه به میزان پهنای باند کشور افزوده شود،
بهدلیل مشکل خرید پهنای باند بینالملل و اشباع ظرفیت پهنای
باند اینترنت کشور ،مشکالت اینترنتی در زمان پیک مصرف ،نمود
بیشتری یافته است.
بر این اســاس ،ابوالفضل روحانی ،معاون فناوری مرکز ملی فضای
مجازی ،در خصوص اخبار منتشــره مبنی بر مخالفت این مرکز با
افزایش پهنای باند در کشور گفت :پهنای باند اینترنت در کشور نه
کاهش داشته و نه منعی برای توسعه آن وجود دارد .مساله اینجاست
که بهدلیل بیتوجهی چند سال گذشته به توسعه زیرساختهای
ارتباطی ثابت و عقبماندگی جدی کشور در این بخش ،هر میزان از
توسعه پهنای باند اینترنت پس از مدتی پاسخگوی نیازهای کشور
نخواهد بود.
او در پاســخ به چرایی اختالالت اخیر در کشور گفت :تنظیمگری
وزارت ارتباطات در سالهای اخیر به نحوی بوده که مزیت رقابتی
توسعه ارتباطات ثابت در کشور از بین رفته و عمده توسعه کشور بر
مبنای ارتباطات سیار بوده اســت .در چنین شرایطی خواه ناخواه
افزایش تقاضا برای دسترسی به محتوا یا خدمات داخلی و خارجی
موجب اختالل و کاهش کیفیت دسترسی خواهد شد .بهخصوص
اینکه در دو سال گذشته با فراگیری بیماری کرونا ،میزان استفاده از
خدمات پرترافیک مثل VODها و آموزش آنالین به شدت افزایش
یافته است .این مســاله کمبودها و توسعهنیافتگیها در زیرساخت
ارتباطی کشور را بهطور ملموس و بهصورت عمومی هویدا کرده است.
طبق اعالم روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ،او در پاســخ بر
چرایی عدم ورود مرکز ملی فضای مجازی به این شکل از توسعه در
شبکه ارتباطی کشور ،توضیح داد :ما از سال  ۱۳۹۶توسعه زیرساخت
ارتباطی ثابت و تغییر معماری شبکه ارتباطی کشور را بهعنوان اولین
نیازمندی و مهمترین مطالبه از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
پیگیری میکردیم ولی همراهی مناسبی در این خصوص صورت
نمیگرفت .البته خوشــحالیم که جناب آقای دکتر زارعپور ،وزیر
ارتباطات دولت سیزدهم ،توجه و توسعه به ارتباطات ثابت در کشور
را بهعنوان یکی از اولویتهای کاری خود قرار دادهاند .ارايهدهندگان
خدمات ارتباطی کشور هم باید با ایشان همراهی کنند چون همه از
توسعه ارتباطات ثابت منتفع میشوند .امیدواریم که با یک همکاری
ملی ،هرچه سریعتر این عقبماندگی جبران شود.

اميرعباس زمانيان
قیمت بیتکوین ،بزرگترین رمزارز جهان ،تحت تاثیر
انرژی مثبتی که تایید اولین صندوق سرمایهگذاری رمزارز
آمریکا به بازار وارد کرد به رکورد تاریخی جدیدی رسید،
برای اولین بار از۶۶هزار دالر فراتر رفت.
بیتکوین که پیش از این در اواســط مــاه آوریل رکورد
تاریخی  64/۸۹۹دالر را به ثبت رسانده بود در معامالت
هفته گذشته بیش از۴درصد جهش کرد و برای لحظاتی با
 66/900دالر معامله شد.
بیتکوین در پایان معامالت در قیمت  66/۳۹۸.۲۵دالر
بسته شد تا رکورد جدیدی برای قیمت پایان روز خود به
ثبت برساند .قیمت این رمزارز ،در معامالت صبح فردایش
۲.۱۱درصد سقوط کرد و به 65/۰۳۱دالر بازگشت.
سرمایهگذار معروف ،پاول تودور ،در اظهارنظری که باعث
شد قیمت بیتکوین تقویت شود گفت كه سرمایهگذاری
در رمزارزها را به ســرمایهگذاری در طــا برای امنیت از
آسیبهای تورم ،ترجیح میدهد.
جسی پرودمن ،مدیرعامل شرکت مشــاور رمزارز ماراکا
میگوید:آنچهکلیدیاستایناستکهببینیمبیتکوین
خواهد توانست نقطه مقاومتی باالی ۶۵هزار دالر را برای
خود تثبیت کند یا خیر .اگر این اتفاق بیفتد ما شاهد رشد
شدید قیمت بیتکوین که بهطور سنتی در سه ماهههای
چهارم هر سال رخ میدهد خواهیم بود .اما در صورتی که
فشار فروش بیشتر باشد و قیمت بیتکوین از این سطح
سقوط کند ،حاال حاالها شاهد رشد قیمتها نخواهیم بود.
به گفته متخصصان با آغاز معامالت آتی در والاستریت،
بيتكوين تا ۱۶۸هــزار دالر افزایــش مییابد .به گفته
تحلیلگران موسسه مشــاورهای تحقیقاتی ،با آغاز به کار
اولین صندوق قابل معامله با ارزهــای رمزپایه ()ETF
روز سهشنبه در بازار بورس نیویورک ( ،)NYSEقیمت
بيتكوين تقریبا سه برابر خواهد شد .محققان در نیویورک
که پیش از این پیشبینی میکردند تا پایان سال جاری،
قیمت بيتكوين ،ارزشمندترین ارز رمزنگاری شده جهان
به ۱۰۰هزار دالر برسد ،اکنون میگویند که ممکن است
سهامهای  ETFجریان قابل توجهی از سرمایهگذاران را
جذب کند و این قیمت بيتكوين را افزایش میدهد.
صندوق جدید بيتكوين به افراد بسیار بیشتری امکان
میدهد تا به ارزهای دیجیتال دسترســی داشته باشند.
تام لی ،بنیانگذار این موسسه مشاوره ،اظهار داشت :ما
فکر میکنیم تقاضای بيتكوين بسیار باالتر میرود .این
تحلیلگر اضافه کرد که ETFبيتكوين میتواند تقاضای
بیشترازسویسرمایهگذارانفراهمکند.اینموسسهانتظار
دارد که  ETFبيتكوين حدود  ۵۰میلیارد دالر ورودی
داشته باشــد ،که تقریبا  ۵۰میلیون دالر در روز ،تقاضای
اضافی برای بيتكوين دارد.
این کارشــناس گفت :نظراتی داده میشود که افزایش
قیمت در حال حاضر [بيتكوين] این تایید را رد میکند
که احتماال درست اســت ،زيرا بيتكوين در چند هفته
گذشته به باالترین سطح خود رسیده است .اما از نظر ما،
قیمت بيتكوين پس از تاییــد  ETFهمچنان افزایش
خواهد داشت.
مدیرعامل جیپیمورگان اما از طرف مقابل معتقد است:
بیتکوینبیارزشاست.جیمیدایمن،مدیرعاملورییس
هیاتمدیرهجیپیمورگانچیس،وجودبيتكويندربازار
را فاقد ارزش خواند .جیمــی دایمن ،مدیرعامل و رییس
هیاتمدیرهجیپیمورگانچیس(بزرگترینبانکایاالت
متحده بر پایه میزان دارایی) در جریان رویداد موسســه
مالی بینالمللی گفت :من شخصا فکر میکنم بيتكوين
بیارزشاست.امامهمنیستونمیخواهمسخنگویصرف
در این حوزه باشم .برای من هیچ فرقی نمیکند .مشتریان
ما بزرگساالن هستند و آنها مخالفند .این چیزی است که
بازارها را میسازد .بنابراین ،اگر آنها میخواهند برای خرید
بيتكوين به شما دسترسی داشته باشند ،ما نمیتوانیم آن
را تحت مراقبت قرار دهیم ،اما میتوانیم به آنها دسترسی
قانونیوتاحدممکنمشخصبدهیم.
در فوریه  JPMorgan ،۲۰۱۹گفت که ارز دیجیتالی

به نام JPM Coinرا راهاندازی میکند و در اکتبر،۲۰۲۰
این شرکت واحد جدیدی را برای پروژههای بالک چین
ایجاد کرد .به گزارش سیانبیسی ،در ماه آگوست ،این
شرکت به مشتریان مدیریت ثروت خود اجازه دسترسی به
وجوه رمزنگاری شده را داد .دایمن در دیدگاه مخالفت با ارز
رمزنگاری خود قاطع است .اخیرا ،او به مدیرعامل،Axios
گفتکه بيتكوين ارزش ذاتی ندارد و اگرچه او فکر میکند
که بيتكوين در دراز مدت به راه خواهد افتاد ،من همیشه
معتقد بودم که در جایی غیرقانونی میشود ،مانند چین که
آنراغیرقانونیکرد.اوگفتکهفکرمیکندتنظیمکنندهها
قرار است از پس آن برآیند.
ممکن است درســت بگوید :اخیرا ،دولت آمریکا تمرکز
بیشتری بر تنظیم بازارهای ارزهای رمزنگاری شده داشته
است .روز جمعه ،بلومبرگ گزارش داد که دولت بایدن در
حال بررسی دستورالعمل اجرایی است که سازمانهای
فدرال را به مطالعــه و ارايه توصیههایی در مــورد بازار
رمزنگاری راهنمایی کند .اگرچه ممکن است این مقررات
افزایش یابد ،جروم پاول ،ريیس فدرال رزرو در پایان ماه
سپتامبر تصریح کرد که قصد ندارد بيتكوين را در ایاالت
متحده ممنوع کند .برخی از کارشناسان مالی معتقدند
که مقررات مذکور در ایاالت متحده مفید خواهد بود .او
همچنينميگويد:اگرمردممیخواهندارزرمزنگاریشده
به دارایی اصلی تبدیل شود ،من فکر میکنم مقررات ،اولین
گام ضروری است .با این حال ،طرفداران ارزهای رمزنگاری
شده نگران هســتند که چارچوب قانونی خاصی ممکن
است نوآوریهای رمزنگاری شــده در ایاالت متحده را از
بین ببرد و تجارت خارج از کشور را تحت فشار قرار دهد .بر
اساس گزارش کوینمارکتکپ ،در حال حاضر بيتكوين
در حدود  ۵۷۵۰۱دالر معامله میشود که ارزش بازار آن
بیش از یک تریلیون دالر است.
بهگفتهتحلیلگران،نزدیکبه۹۰درصدبيتكويناستخراج
شده و احتمال انتشار سکه جدید بعد از سال  ۲۱۴۰بعید
اســت .بيتكوين ،بزرگترین ارز رمزنگاری شده جهان،
محدودیت  ۲۱میلیون سکهای دارد که تقریبا ۹۰درصد
آن استخراج شده اســت .تحلیلگران حدس میزنند که
در صورت عدم انتشار سکه جدید ،چه اتفاقی برای اقتصاد
ارزهای رمزنگاری شده میافتد.
برخالف سایر انواع پول شامل ارزهای فیات که به دلخواه
بانکهــای مرکزی چاپ میشــود ،بيتكويــن دارای
محدودیت عرضه  ۲۱میلیون سکه توسط مخترع دست
نیافتنیاش ساتوشی ناکاموتو است .این به آن معناست که
تنها  ۲۱میلیون بيتكوين وجود خواهد داشت .دادههای
سایت اینوستوپدیا نشان میدهد که تا ماه آگوست،۲۰۲۱
تقریبا ۱۸.۷میلیون بيتكوين در دسترس بوده و تنها۲.۳
میلیون عدد دیگر برای استخراج باقی مانده بود.
محدودیت عرضه ،قدیمیترین ارز رمزنگاری شده جهان
را به کاالی محدودی تبدیل کرده و تورم را کنترل میکند
که در غیر این صورت میتواند ناشی از عرضه نامحدود این
سکهباشد.همچنینبرآوردفعلیبرایبيتكويننهاییکه
در سال ۲۱۴۰استخراج میشود ،ارايه شده است .سواالتی
رادرمورداینکهآیاشبکهبيتكوينپسازآنزمانعملکرد
خود را حفظ میکند ،به وجود آمده است.
تحلیلگرانمیگویندبرایحفظعملکردشبکهبيتكوين،
این اقتصاد باید تغییر کند .بسیاری پیشبینی میکنند
که ممکن است سیســتم ارز رمزنگاری شــده ،درست
مانند هویت آن تغییر کند .بيتكويــن در ابتدا به عنوان
وسیله مبادله برای معامالت روزانه معرفی شد ،اما بعدا به

عنوان دارایی سرمایهگذاری محبوبیت بیشتری پیدا کرد.
همچنین عنوان میشود استخراجکنندگان بيتكوين
میتوانند کارتلها را شکل دهند ،درست مانند مواردی که
سایر کاالها را تحت کنترل دارند ،مانند سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) که بــازار تولید نفت را کنترل
میکند .احتمال دیگر مطرح شده این است که بيتكوين
میتواندبهداراییذخیرهتبدیلشودواینامرباعثمیشود
تعداد معامالت در شبکه ارزهای دیجیتال کاهش یابد زیرا
معاملهگران خرد و شرکتهای تجاری کوچک جایگزین
نهادهای بزرگ و تجاری میشوند.
آنها معامالت کمتر و گرانتری انجــام میدهند و زمان
استخراج بيتكوين نهایی را طوالنیتر میکنند و سرانجام
ممکن است پروتکل ارز رمزنگاری شده تغییر کند تا پس
از رسیدن به خط قرمز ۲۱میلیون ،تولید ادامه یابد .اما این
میتواند ارزش بيتكوين قبال استخراج شده را کاهش دهد
که بعید است دارندگان این سکه ،آن را بپذیرند.
در حال حاضــر ،کمیابی و افزایش قیمــت بيتكوين،
سوداگران را به خود جلب کرده ،زیرا شرطبندی آنها منجر
به نوسانهای بیثبات قیمت میشود که سرمایهگذاران را
از ارز رمزنگاری شده دور میکند .امسال قیمت بيتكوين
از اوج خود در ماه فوریه به ارزش ۶۰هزار دالر به نصف این
مقدار در تابســتان و دوباره به ۵۵هزار دالر در این هفته
رسید .با این حال ،برخی از کشورها مانند السالوادور و کوبا
پتانسیل این ارز را دارند و در حال حاضر اقداماتی را برای
خرید قانونی آن انجام دادهاند.
این درحالی است که افزایش ســهم آمریکا از استخراج
رمزارزها باعث افزایش قیمت رمزارزها شده است .براساس
گزارشی از سیانبیسی ،آمریکا در حال گرفتن جای چین
بهعنوانبزرگترینمرکزاستخراجرمزارزهادرجهاناست.
برخالف چین که بهطور کامل همه تراکنشهای مربوط به
ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرده است ،کمیسیون
بورس و اوراق بهادار آمریکا اعالم کرده این نهاد قصدی برای
ممنوع اعالم كردن رمزارزها ندارد.
صندوق بینالمللی پول بار دیگر ارزهای دیجیتالی را یک
تهدید برای اقتصاد جهان دانسته که به ویژه در کوتاه مدت
ثبات مالی جهانی را تهدید میکنند .این نهاد با اشاره به
اقدام السالوادور در پذیرش بيتكوين به عنوان واحد پول
رسمی نوشته است چنین اقدامی از سوی کشورها باعث
میشود دســت بانکهای مرکزی برای تعیین سیاست
پولی بسته باشد و این به معنای افزایش ریسک نقدینگی
و بر هم خوردن تعادل جدی ثبــات پولی خواهد بود که
تهدید اقتصادی جدی است .شرکت گوگل در حال انجام
تحقیقاترویامکاناستفادهازارزهایدیجیتالیبرپلتفرم
پرداختی این شرکت است .اگرچه گوگلپی در مقایسه با
شرکتهای بزرگ پرداخت نظیر ویزاکارد و مسترکارد،
دیرتر به حوزه ارزهای دیجیتالی عالقه نشان داده است
اما انتظار میرود پذیرش احتمالــی رمزارزها یا معرفی
رمزارز خود گوگل تاثیر بسیار زیادی بر روند کلی قیمت
بازار داشته باشد.
از طرفی ،با محدودیت عرضه جهانی نفت ،قیمت نفت به
باالترین سطح خود در چند سال اخیر رسید .پس از آنکه
عربستان سعودی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) خواست تا به افزایش تولید جهانی پایبند باشد،
قیمت نفت با افزایش چند ســاله به باالی  ۸۶دالر در هر
بشکه رسید و افزایش چند ساله را نشان داد .قیمت جهانی
نفت خام برنت با  ۷۱ســنت معادل ۰.۸درصد افزایش به
 ۸۶.۲۴دالر در هر بشــکه رســید که پس از هفت هفته

افزایش متوالی به رشد خود ادامه داد .معامالت آتی نفت
خام وست تگزاس اینترمدیت ( )WTIآمریکا پس از رشد
۱.۵درصدی در روز جمعه ۸۷ ،سنت یا يكدرصد افزایش
یافتوبه ۸۴.۶۳دالردرهربشکهرسید.همچنینباالترین
قیمت خود را از ســال  ۲۰۱۴با  ۸۴.۷۶دالر در همان روز
آغاز کرد.
این افزایش پس از آن صورت گرفت که شاهزاده عبدالعزیز
بنسلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی به تولیدکنندگان
توصیهکردافزایشقیمتنفتراثابتنگیرندوخاطرنشان
کرد که با وضعیت غیرقابل پیشبینی همهگیری کووید
 ،۱۹قیمت نفت طی یک سال گذشــته بیش از دو برابر
شــده با اینکه اقتصاد جهانی در تالش است تا از بحران
همهگیری بهبود یابد .در حالی که مصرف انرژی افزایش
یافته و ذخیره نیز کم شــده ،اوپک پالس اوایل امســال
تصمیم گرفت تولید ماهانه نفت خام خود را تا ۴۰۰هزار
بشکه افزایش دهد .علیرغم درخواستهای مکرر برای
افزایش بیشتر تولید ،اوپکپالس تا کنون در برابر این فشار
مقاومت کرده است .نشست بعدی این گروه قرار است در
چهارمنوامبربرگزارشود.بایددیدایننشستچهتاثیریبر
روند رو به رشد ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت؟ مجموع
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر۲۳۹۰
میلیارد دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل
۱.۱۲درصد بیشتر شده است .در حال حاضر۴۵درصد کل
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بيتكوين و ۱۷درصد در
اختیار اتریوم است .بيتكوين  ۱۲سال پیش توسط گروه
گمنامی از معاملهگران بر بستر بالکچین ایجاد شد و از
ســال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت .قیمت طال
نیز در معامالت بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش
دالر ،برای سومین روز متوالی افزایش یافت.
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با۰.۲درصد افزایش،
به  ۱۷۸۵دالر و  ۷۹سنت رســید .در بازار معامالت آتی
آمریکا ،هر اونس طال با ۰.۱درصد افزایش ۱۷۸۶ ،دالر و
 ۲۰سنت معامله شد .بهای معامالت این بازار هفته گذشته
با۰.۸درصد افزایش ،در ۱۷۸۴دالر و ۹۰سنت بسته شد.
قیمت طال از ابتدای ماه میالدی جاری تاکنون بین۱۷۴۸
دالر تا  ۱۸۰۰دالر معامله شده و دالر ضعیف در معامالت
پایان هفته این فلز را به باالترین حد محدوده مذکور رساند.
دالر ضعیفتر طال را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر
میکند .ایلیا اسپیواک ،استراتژیست ارزی شرکت دیلی
فارکس گفت :طال نیروی صعودی ایجــاد نکرده زیرا با
توجه به ابهامات در خصــوص اقداماتی که بانک مرکزی
آمریکا برای مهار تورم انجام میدهــد ،روند بازده واقعی
معلومنیست.
بازده  ۱۰ساله اوراق خزانه آمریکا به باالترین حد در پنج
ماه گذشته صعود کرده و هزینه نگهداری طال را که دارایی
بدون بازدهی محسوب میشود ،افزایش داده است .يك
مقام بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد اگرچه
بانک مرکزی باید تعدیل برنامههای محرک مالی را آغاز
کند اما برای افزایش نرخهای بهره هنوز خیلی زود است.
بر اساس گزارش رویترز ،اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز
پیشبینی کردند بانک مرکزی انگلیس نخستین بانک
مرکزی خواهد بود که در دوران پساکرونا نرخهای بهره را
افزایش میدهد اما نخستین افزایش نرخها پیش از سال
آینده انجام نخواهد شد .طال اغلب پناهگاه امن دارایی در
برابر تورم ناشی از تدابیر محرک مالی شناخته میشود با
این حال تعدیل محرکهای مالی و افزایش نرخهای بهره،
بازده اوراق قرضه دولتی را باالتر میبرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای تحویل
فوری با ۰.۵درصد افزایش ،به  ۲۴دالر و  ۳۹سنت رسید.
هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۸درصد افزایش،
 ۱۰۵۸دالر و  ۴۹سنت معامله شد .هر اونس پاالدیم برای
تحویل فوری با۰.۹درصد افزایش به ۲۰۸۹دالر و ۶۰سنت
رسید .این درحالی است که صندوق بینالمللی پول نیز
پیشبینی رشد اقتصادی  ۲۰۲۱آسیا را ۱.۱درصد نسبت
به پیشبینی ماه آوریل کاهش داد و به۶.۵درصد رساند.
آیاماف در بیانیه خود اعالم کرد :ریسکهایی که موجب
این کاهش رشد شــدهاند دینامیک مبهم پاندمی کرونا،
نامشخص بودن میزان کارایی واکسن در برابر گونههای
جدید ویروس ،اختالالت زنجیره تامین و احتمال تاثیرات
جانبی نرمالسازی پولی اقتصاد آمریکا بر بازارهای مالی
جهان،هستند.

گزارش
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تغییر چشمانداز امنیت سایبری در سالهای آینده

تاختوتازگیمینگتافیشینگدرسالقبل
سعید میرشاهی

با شیوع کووید  19و گسترش اســتفاده از اینترنت و
فضای مجازی در سرتاسر جهان ،در حوزههای مختلف
بهخصوص گیمینگ ،فیشینگ و رسانهها ،مساله امنیت
اینترنت به یک چالش جدی تبدیل شده است .گزارش
جدید وضعیت اینترنت/امنیت در ســالهای 2020
 2021توسط شــرکت آکامای بیانگر وضعیت امنیت
اینترنت ،پس از شــیوع کووید  19است .آکامای ،یک
شرکت اینترنتی آمریکایی و معتبر در سطح بینالمللی
است که در زمینه شبکه تحویل محتوا ( )CDNو ارايه
خدمات ابری با امنیت باال فعالیت میکند .گزیده گزارش
این شــرکت درخصوص امنیت اینترنت در حوزههای
ارايه شده است.
مختلف ،طی دو سال اخیر ،در زیر ،
وضعیتامنیت/اینترنت:گیمینگدرعصرکرونا
از آنجا که همهگیری کرونا ،افراد بیشتری را در خانه
نگه داشت ،میزان زمان گیمینگ مردم در سال 2020
افزایش یافت .این امر به آن معناست که مجرمان فرصت
بیشتری برای هدف قرار دادن گیمرها داشتند .در سال
 ،2020حمالت دستکاری (پرکردن) اعتبار به میزان
وب به میزان 340درصد افزایش
224درصد و حمالت 
یافت اما حمالت توزیعشده ( )DDoSعلیه گیمرها
20درصد کاهش پیدا کرد .با این حال ،هنوز هم تقریبا
50درصد از کل حمالت مربوط به  DDoSاســت.
در مجموع ،حمالت فیشینگ علیه گیمرهای موبایل
نسبت به گذشته ،افزایش یافته است.
وضعیت امنیت اینترنت :فیشینگ امور مالی
سال  ،2021یک ســال رکورددار دیگر برای حمالت
سایبری علیه صنعت مالی بود .حمالت به کارتهای
اعتباری ،تا 45درصد افزایش یافته در حالی که SQL
 Injectionو  Local File Inclusionرایجترین
حمالت وب به شــمار میروند .در کنار افزایش کلی
حوادث سایبری ،ســال  2020این حمالت روزانه به
اوج رســید؛ بهگونهای که هجوم سایبری در نوامبر به
63میلیون حمله در یک روز گسترش یافت و شاهد
ظهور کیتهای فیشــینگ بودیم که رویکرد کامال
جدیدی را از سوی هکرها معرفی کرد.
وضعیتامنیتاینترنت:سازگاریباغیرقابل
پیشبینیها
شرکت آکامای تقریبا مانند همه شــرکتها در سال

 ،2020مجبور شد طی چند روز ،هزاران کارمند را به کار
از راه دور سوق دهد اما در حالی که خالفکاران یا تبهکاران
اینترنتی به دنبال سوءاستفاده از هرگونه آسیبپذیری
بودند ،این شرکت نیز مشابه تمام شرکتها ،از افزایش
گسترده ترافیک پلتفرم پشــتیبانی میکند .گزارش
جدید وضعیت اینترنت/امنیت ،نشان میدهد چگونه
محصوالت شرکت در سال  2020از موجودیت شرکت
محافظت کردنــد .در این گزارش ،اینکه بســیاری از
درخواستهای  DNSمخرب ،منحرف شدند ،اینکه از
چه انواعی بودهاند و هنگام افزایش هر نوع ،کدام بخشها
هدف قرار گرفتهاند ،مشخص شدهاند.
وضعیت امنیت اینترنت :مرور یک سال
در حالی که ترافیک اینترنت در ســال  2020افزایش
یافت ،جنایتکاران ســایبری نیز از مزایای آن استفاده
کردند و از وقت خود در خانه ،برای تغییر چشــمانداز
تهدید برای ســالهای بعد اســتفاده کردند .در این
زمینه ،جهشهای عظیمی بــرای تکمیل اطالعات
کاربری ،برنامه وب DDoS،و فیشــینگ ایجاد شد.
اغلب اخاذیها در قالب  DDoSبود که بهطور بالقوه
میتواند مشاغلی را که حاضر به پرداخت هزینه نیستند،
فلجکند.همچنینباگیمینگوباسوءاستفادهازکسالت
و افسردگی مردم ناشی از کرونا ،یک تاکتیک قدیمی
فیشینگ5،میلیونقربانیگرفت.اگرماجراهایامنیتی
را که در یک سال ،مشابه هیچ سال دیگری نبود ،مرور
کنید ،متوجه خواهید شد این اتفاقات ،چگونه ممکن
است چشمانداز امنیت را در سالهای آینده تغییر دهند.
وضعیت امنیت اینترنــت :وفاداری برای
فروش-کالهبرداری از طریق خردهفروشی
در این زمینه ،اعداد و ارقام ،گویای این امر است؛ صنایع
خردهفروشی ،مسافرت و گردشــگری63 ،درصد از

گوگلپالس ،شبکه اجتماعی گوگل بود که در ســال  ۲۰۱۱معرفی شد تا
کاربران پیامرسانها را به ســمت خود جلب کند ،اما نتوانست نزد کاربران
محبوبیت الزم را بهدست آورد و در ســال  ۲۰۱۹به فعالیت خود پایان داد.
تجربه شکست شرکتی به بزرگی گوگل و با کاربران جهانی برای برخی در
داخل کشور عبرت نشده است.
با وجود مخالفت بیش از یک میلیون نفر از ایرانیانــی که کارزار مخالفت با
طرحهای محدودکننده اینترنت بینالمللی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی
را امضا کردهاند ،مجلس بیتوجه به خواست مردم و ب ه دور از شفافیت ،تصویب
طرح صیانت از فضای مجازی را دنبال میکند.
هفته گذشته در حالی که در جلسه غیرعلنی مجلس ۱۴۴ ،نفر از نمایندگان
موافقت خود را با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵قانون اساسی اعالم کردند،
در نتیجه رأیگیری در صحن علنی ،نمایندگان با ۱۳۰رأی موافق و ۱۲۱رأی
مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵قانون اساسی موافقت نکردند.
در نبود شــفافیت آرا ،نمایندگان موافقت خود را با بررســی طرحی با ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی در کمیسیون فرهنگی اعالم کردند
و باید منتظر خروجی کمیسیونی بود که طرحی چند بعدی را تنها از منظر
تخصصی خود ،به قانون تبدیل خواهد کرد.
برخالف حمایتها از فضای مجازی در سایر کشــورها و توجه ویژه به این
زیرســاخت مهم در عصر حاضر ،بهنظر میرســد برخی همواره به دنبال
محدودسازی و نظارت بیش از حد بر این فضا باشند .شکی نیست که در هر
کشورمسووالنتالشمیکنندفرهنگجامعهتحتتاثیربخشمنفیآنچهاز
خارج وارد میشود قرار نگیرد و این مورد در کشور ما نیز باید به درستی پیگیری
شود ،اما آنچه در گذشته به اثبات رسیده ،این است که نمیتوان این هدف را
با محدودسازی ،تخصیص بودجه و وضع قوانین دست و پاگیر عملی کرد.
با این حال ،بهنظر میرسد قانونی که بهتازگی سر و صدای زیادی بهپا کرده در

حمالت به کارتهای اعتبــاری و 41درصد حمالت
وب را به خــود اختصاص دادهانــد .در گزارش جدید
وضعیت اینترنت/امنیت ،از این دادهها فراتر میرویم.
در این صورت ،شــما متوجه خواهید شد چگونه این
صنایع و برنامههای وفادار بــه آنها به اهداف متداولی
برای خالفکاران سایبری تبدیل شده است؟ چگونه این
تبهکاران ،رمزهای عبور را میشکنند؟ چرا ، SQLi
پیشروترین عامل حمالت وب در برابر این صنایع است؟
و باالخره متوجه خواهید شد بهایی که مجرمان برای
حسابها و پاداشهای سرقتشده خواهند پرداخت،
کدامند؟ البته در کنار اینها ،اقداماتی وجود دارد که
میتوان برای محافظت از مشتریان و برند آنها انجام داد.
وضعیتامنیتاینترنت:گیم؛شمانمیتوانید
امنیت انفرادی داشته باشید
گیمرها ،از مصرفکنندگان فراوان اینترنت هستند .شما
میتوانید از طریق مطالعه کامل گزارش جدید وضعیت
اینترنت/امنیت درباره امنیت بازیها ،وبســایتها
و حســابها مطلع شــوید .از نظرســنجی امنیتی
 DreamHack/Akamaiبا بیش از  1200گیمر
که81درصد آنها میگویند هر روز بازی میکنند ،بینش
بیشتری کســب خواهید کرد .این گزارش ،همچنین
شامل دو سال حمله به وبسایت DDoS،و اطالعاتی
سرشار از حسابهای اعتباري است که این اطالعات
از بازیها گرفته شده است؛ صنعتی که با درآمد قابل
مالحظه به مصرفکنندگان پرشور توجه میکند .اگر
گیمر واقعی باشید ،خواهید فهمید چرا حمالت ،موفق
میشوند و چگونه میتوانید از خود محافظت کنید.
وضعیت امنیت اینترنت :دستکاری اعتبار
در صنعت رسانه
سال  2020با محققان  Akamai Securityشروع

شدتاهمزمانباشروعقرنطینهکووید،19دیدبیشتریبه
چشمانداز دستکاری یا پر کردن اعتبار داشته باشند .برخی
از روندهای حمله در حوزه دستکاری اعتبار همچنان ادامه
داشت .بسیاری از آنها به صورت تصاعدی (نمایی) افزایش
یافتند .به عنوان مثــال ،افزایش 208درصدی حمالت
دستکاری (پر کردن) اعتبار علیه وبسایتهای ویدیویی
در سال  2019در مقایسه با افزایش 1450درصدی که
در سه ماهه اول سال  2020شاهد آن بودیم ،یکی از این
اتفاقات است .این آمار ،فقط یک نقطه داده یا مقدار عددی
است .این گزارش ،شامل دو سال بینش درباره چگونگی
هدف قرار دادن و هجوم خالفکاران سایبری به صنایع در
حال رشد است و اطالعاتی را در اختیار آنها قرار میدهد
که بیانگر نحوه تغییر و مقیاس این تبهکاران همزمان با
تغییر شرایط است.
وضعیت امنیــت اینترنت :خدمات مالی-
تالش برای تصاحب خصمانه
اهداف بــاارزش ،عموما پیچیدهتریــن تبهکاران و
حمالت سایبری توسط آنها را به خود جلب میکند.
گزارش جدید وضعیت اینترنت/امنیت ،خدمات مالی
را بررسی و تعدادی از روندهای نوظهور را پیدا میکند.
در این زمینــه ،افزایش تعداد حمالت دســتکاری
(پر کردن) اعتبار علیــه  APIهاLFI passing،
 SQLiبه عنوان اصلیترین حمــات وب در برابر
خدمات مالی و یک حمله  DDoSعلیه یک بانک
که بهطور حیرتانگیزی بــه 160گیگابیت بر ثانیه
رسیده ،قابل توجه است .در این خصوص ،آشنایی با
تاکتیکهای بازاریابی امنیتی و توانایی شبکه Zero
 Trustبرای دفاع در برابر حمالت دستکاری اعتبار،
برنامه وب و حمالت توزیعشده یا  DDoSنیز حايز
اهمیت است.
در این خصــوص ،شــبکه ZTN Zero Trust
 Networشبکه بدون اعتماد یا شبکهای با اعتماد
صفر است .این شــبکه ،یک مدل امنیتی مدیریت و
کنترل شبکه است که در سازمانهای فناوریمحور
اســتفاده میشــود .در این مدل امنیتی ،به صورت
پیشفرض به هیچ ماشــین ،ســرویس و یا شخصی
اعتماد نمیشود و کاربران و دستگاهها در تمام مراحل
و از هر جایی از جمله داخل شبکه سازمانی DMZ،و
بیرون شبکه سازمانی ،باید احراز و تایید هویت شوند
و دسترسی آنها به صورت حداقل سطح دسترسی به
منابع موردنیاز تعریف میشود .با احراز هویت مدام و
محدود کردن سطوح دسترسی به منابع کامال ضروری،
فرصتهای بسیار محدودتری به هکرها و بدافزارها برای
دستیابی به اطالعات حیاتی داده میشود.

چرا طرح صیانت محکوم به شکست است؟

قفل صیانت بر فضای مجازی
راستای رسیدن به همین هدف کوشش میکند؛ قانونی که آن را با نام طرح
صیانت از کاربران فضای مجازی میشناسیم.
صیانت بدون نقطه کور
این قانون به نوعی قصد دارد همه اینترنت را بهزیر سلطه خود ببرد ،اما برای
ف آن نشود ،از کلیدواژه «خدمات پایه کاربردی»
اینکه اشاره صریحی به هد 
استفاده میکند .بر اساس این تعریف ،هر اپلیکیشن ،سرویس ،وبسایت،
خدمات و سرویس ارتباطی که متوسط پهنای باند مصرفی آن بیش از5درصد
پهنای باند بینالمللی باشد یا یکدرصد از پهنای باند ترافیک مصرفی کاربران را
به خود اختصاص دهد بهعنوان خدمات پایه کابردی یا خدمت اثرگذار شناخته
میشود .در اینجا نیز برای اطمینان از اینکه سرویسی از قلم نیفتد ،به صراحت
به برخی خدمات از جمله پیامرسانها و شبکههای اجتماعی ،خدمات نقشه و
مسیریابی و همچنین خدمات میزبانی داده ،اشاره میشود.
افزون بر این باید توجه داشته باشیم اگر سرویسی در آینده معرفی شود و در
این قانون از آن نام برده نشده باشد ،به تشخیص یک «کمیسیون» ،در گروه
خدمات پایه کاربردی و اثرگذار قرار خواهد گرفت.
کمیسیون نظامی و انتظامی فضای مجازی
در فصل دوم این قانون ،کمیسیونی معرفی میشود که در  ۲۰بند ۲۵ ،عضو
تشکیلدهنده را معرفی میکند .اعضای این کمیسیون چند وزیر ،ريیسان
نهادهای امنیتی و نیرویهای مسلح از جمله ستاد کل نیرویهای مسلح،
سپاه و نیروی انتظامی ،ريیسان سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسالمی
و همچنین نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی هستند.

در نخستین نگاه میتوان دریافت که همه اعضای شورا در چند دستهبندی
محدود ،با اهداف و رویکردهایهمسو قابل اجماعهستندونیز منافع مشترکی
دارند .پرسش تاملبرانگیز اینکه با وجود حضور نمایندهای از ستاد کل نیروهای
مسلح ،چه دلیلی برای حضور نمایندهای از سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
نیروی انتظامی مطرح شده و چرا نماینده دیگر نیروی مسلح کشور ،یعنی
ارتش غایب است؟ همچنین چرا حضور نیروهای نظامی و انتظامی تا این حد
دارای اهمیت است ،اما نمایندهای از فعاالن صنفی یا جامعه دانشگاهی در این
کمیسیون حضور ندارد؟
کمیسیون عالی تنظیم مقررات ،اختیارات و وظایف مهمی برعهده دارد که
در ادامه ماده ســوم فصل دوم طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه
کاربردی فضای مجازی شرح داده شده است ،از قیمتگذاری تا وضع تعرفه
خدمات گرفته تا اعطا و تعلیق مجوز فعالیت ،ضوابط نظارت و حقوق کاربران،
نظارت بر سرویسهای ثبتشده ،تهیه و تصویب ضوابط برای سرویسهای
خارجی برای اســتفاده در خدمات پایهای کاربردی داخلی ،ارايه گزارش از
تخلفها به مراجع ذیصالح و ارايه نظر کارشناسی در صورت نیاز ،تهیه ضوابط
همکاریهای دو یا چندجانبه بینالمللی در حوزه فضای مجازی ،بررسی و
تجدیدنظر در ساختار بخشهای ارتباطی کشور ،همه از وظایف و اختیارات
این کمیسیون هستند .وظایف و اختیاراتی که هر چند همگی در حوزه فضای
مجازی قرار دارند ،اما حوزههای پراکنده و گوناگونی را شامل میشوند که برای
هر کدام باید سازوکار جداگانهای ایجاد شود و مشخص نیست در غیاب حداقل
ی شده
ن و پیشبین 
مشاورانی از فعاالن صنفی ،پیامدها و آثار آن ،از پیش تعیی 
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صنعت یا صادرات رمزارز در ایران
اهمیت موضوع رمزارزها تا جایی است که این شکل جدید پول ،پای خود
را به جلسه هیاتدولت باز کرده و رييسجمهوری خواستار بازنگری در
قوانین مربوط به آن شده است .ایران در زمینه رمزارزها چه قوانینی دارد
و در چه مواردی نياز به بازنگری است؟
رمزارزها و بهطور خاص استخراج آن یکی از موضوعهایی است که مورد
توجه دولت قرار دارد تا جایی که در جلسههای اخیر هیاتدولت نیز بر
همکاری وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط ،در زمینه بازنگری مقررات
استخراج رمزارزها تاکید شده است .بهطور کلی سیر قانونگذاری در
یدهد؛ قوانین مرتبط با استخراج
حوزه رمزارزها دو مسیر را نشــان م 
رمزارزها و قوانین مرتبط با استفاده از رمزارزها.
بررسی مجموعه قوانین مرتبط با استخراج رمزارزها نشان میدهد پس
از گسترش اقبال عمومی و تمایل فعاالن اقتصادی به این بخش ،تاکنون
تغییرات قابل توجهــی در زمینه قوانین و مقــررات مرتبط رخ داده و
رگوالتوری رمزارزها چند مرحله را پشت سر گذاشته است.
مرحله نخست را میتوان مواجهه با فعالیتی جدید و رو به رشد دانست
و اولین گامهای قانونگذاری حوزه رمزارزها در چنین فضایی برداشته
شــد .تصویبنامه هیات وزیران در مرداد  ۱۳۹۵نمونــهای از قوانین
ع شده در این مرحله است که در آن استخراج رمزارز بهعنوان یک
وض 
فعالیت صنعتی معرفی شد و فعالیت در آن ،منوط به دریافت مجوز از
وزارت صنعت معدن و تجارت شد .در این تصویبنامه ،جغرافیای مجاز
استخراج رمزارزها نیز تعيین شد؛ مناطق آزاد که صدور مجوز استخراج
رمزارز در آن از طرف وزارت صمت به سازمان منطقه قابل واگذاری است
و نیز رعایت محدودیت از فعالیت در حریم شهرهای تهران ،اصفهان و
مراکز استانها.
بر این اساس ،استخراج رمزارز نیز مانند ســایر فعالیتهای صنعتی،
مشــمول مقررات مالیاتی قرار گرفت و شــرط معافیت مالیاتی برای
واحدهای اســتخراجکننده رمزارز ،فروش آن به خارجیها یا به تعبیر
تصویبنامه ،صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شد.
ماینرها که پس از سردرگمی قانونگذار در مواجهه با این فعالیت ،در
ت خود شد ه بودند،
تابستان  ۱۳۹۸با حکم قانونی ناچار به توقف فعالی 
نسبت به تعرفه برق مصرفیشــان انتقادهایی را مطرح کردند .محور
اصلی این انتقادها ،تناقضی بود که در این تصویبنامه دیده میشد :اگر
ماینینگ صنعت است ،چرا بهجای تعرفه برق صنعتی باید تعرفه برق
صادراتی را پرداخت کند؟ پس از عبور از دوره پیک مصرف برق و تقریبا
در نیمههای پاییز ،مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها منتشر
شد که بر اساس آن ،بار دیگر بر تعرفه صادراتی برق ماینرها تاکید شد.
تعرفه برق  ۹۶۵تومانی برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی و نیز اعمال
محدودیتهای زمانی برای استفاده از برق ،باز هم نتوانست جذابیت را
به ماینینگ بازگرداند و برخی از فعاالن این صنعت ،کشورهایی با تعرفه
برق جذابتر را بهعنوان مقصد فعالیت خود انتخاب کردند.
یتوان ســالی متفاوت در مقایسه با سال  ۱۳۹۷تلقی
سال  ۱۳۹۹را م 
کرد که در آن رگوالتور با وجود انتقادهای وارد شــده از جانب فعاالن
ماینینگ ،حداقل در مجموعه حکمرانی به جمعبندی درباره دو موضوع
رسیده بود .نخست جنس فعالیت ماینینگ که در طبقهبندی صنعت
قرار داده شــد و دیگری تعرفه برق که برابر با تعرفــه صادراتی در نظر
گرفته شد.
یا با آزمون و خطا سنجیده خواهد شد؟
چگونه دولت را جایگزین بخش خصوصی کنیم؟
اگر بخش خصوصی اقدام به تهیه خدمات پایه کاربردی داخی نکرد ،وزارت
ارتباطات مکلف اســت چنین سرویســی را ایجاد و در اختیار کاربران قرار
دهد .این تکلیفی اســت که قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه
کاربردی فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته و یادآور پروژههای
شکستخورده شرکتهای بزرگ است.
تجربه جهانی نشان میدهد تغییر و جهتدهی سلیقه کاربران ،کار راحتی
نیست .ایجاد عالقه به یک سرویس خاص با قانون و بند و تبصره و اجبار و قرار
دادن کاربر در تنگنا میسر نخواهد شد .سرویس شکستخورده گوگل پالس،
پیامرسانی که گوگل آرزو داشت جایگزین پیامرسانهایی شود که امروز در
حال استفاده از آنها هستیم ،مثال روشنی برای این ادعاست .اما نتوانست نزد
کاربران ،محبوبیت الزم را کسب کند و در سال ۲۰۱۹به فعالیت خود پایان داد.
با بررسی طرح صیانت ،همانطور که اشاره شد به نظر میرسد برخی قصد
دارند بار دیگر از راه اجبار ،کاربران را به سمت و سویی که مورد نظرشان است
سوق دهند؛ روشی که پیش از این بارها با شکست مواجه شد .تجربه نشان
میدهد در فضای مجازی ،جایی برای محدودسازی کاربران وجود ندارد و اگر
افرادی قصد دارند کاربران را محدود کنند ،در عمل باید کلیت شبکه را مختل
و ماهیت اینترنت را زیر پا بگذارند.
براساس طرح یادشــده ،اگر با همه اختیاراتی که کمیسیون در دست دارد،
تخلفی شناسایی نشد و کاربری از یک سرویس متخلف استفاده کرد ،این کاربر
است که باید در برابر تخلف خود پاسخگو باشد .در نهایت به نظر میرسد قوانین
این چنینی که با چند فصل و ماده تبصره ب هیکباره طیف عظیمی از کاربران را
به افراد متخلف تبدیل میکند ،روی کاغذ خواهد ماند و کاربران بدون اعتنا به
آن همچنان به استفاده بهحق خود از فضای مجازی ادامه میدهند.
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واکنش زاکربرگ به انتشار اسناد
گستردهعلیهفیسبوک
مارک زاکربرگ ،مدیرعامل فیسبوک به اخبار منتشر شده در مورد اسناد
داخلی فاش شده این شرکت واکنش نشان داد.
بهگزارششبکهخبریسیانان،مارکزاکربرگ،مدیرعاملرسان هاجتماعی
فیسبوک گفت« :انتقاد با حسن نیت به ما کمک میکند تا بهتر شویم ،اما
نظر من این است که ما شاهد تالشی هماهنگ برای استفاده انتخابی از اسناد
فاش شده برای ترسیم تصویری نادرست از شرکت خود هستیم .واقعیت این
است که ما یک فرهنگ باز داریم که بحث و تحقیق در مورد کارمان را تشویق
میکند تا بتوانیم در بسیاری از مسایل پیچیده که تنها مختص ما نیستند،
پیشرفتکنیم».
اسناد مربوط به این شرکت در میانه بزرگترین بحران در تاریخ  ۱۷ساله این
غول رسانههای اجتماعی منتشر شده است .دهها هزار صفحه از اسناد داخلی
فیسبوکتوسطفرانسیسهاوگنافشاشده،مجموع ه«فایلهایفیسبوک»
در وال استریت ژورنال منتشر شده و روز دوشنبه ،سیل پوشش خبری توسط
کنسرسیومیمتشکلاز ۱۷سازمانخبریایاالتمتحدهوهمچنینجلسات
استماع با قانونگذاران ایاالت متحده و بریتانیا رخ داده است.
این اسناد عمیقترین نگاه را به بسیاری از بزرگترین مشکالت فیسبوک
ارایه میکند ،از جمله تالشهای فیسبوک برای تعدیل سخنان نفرتانگیز
و اطالعات نادرست ،استفاده از این پلتفرم توسط قاچاقچیان انسان و تحقیق
در مورد آسیبهای وارده به جوانان و موارد دیگر.
بااینحال،روزجمعه،یکیدیگرازکارمندان سابقفیسبوکبهطورناشناس
شکایتی علیه این شرکت را با اتهاماتی شبیه به هاوگن به کمیسیون بورس و
اوراق بهادار ایاالت متحده ارایه کرد .اما علیرغم همه تیترهای بد ،این شرکت
روز دوشنبه به سرمایهگذاران یادآوری کرد که همچنان یک ماشین پولساز
است .فیسبوک گزارش داد که در سه ماه منتهی به سپتامبر ۲۹میلیارد دالر
درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۵درصد افزایش داشته
است .این شرکت نزدیک به  ۹.۲میلیارد دالر سود ثبت کرد که  ۱۷درصد
بیشتر از سال قبل است .تعداد افرادی که از برنامههای مختلف فیسبوک
استفاده میکنند نسبت به سال گذشته  ۱۲درصد افزایش یافته است و در
طول سه ماهه به ۳.۶میلیارد نفر رسیده است.
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آسیه فروردین

کارشناسان اغلب از مزایای فناوری مالی فینتک و تامین
مالی دیجیتال برای زنان نام میبرند.در عین حال ،تعداد
کمیاززناندرنقشهایتصمیمگیردراینصنعت،بارشد
سریع حضور دارند.در حالی که زنان نیمی از نیروی کار
خدمات مالی در بسیاری از کشورها را تشکیل میدهند،
تنها حدود 20درصد از نقشهای رهبری را برعهده دارند.
نمایندگی آنها در بازارهای نوظهور کمتر است.با این وجود،
آنها در امور مالی بهتر از مردان و یا حتی فعالیت در بخش
فناوریعملمیکنند.
نگاهی دقیقتر به ارقام
در ســال  ،2020بهطور کلی 28.8درصــد نیروی کار را
زنان تشــکیل میدادند و علیرغم رشد نماینده زنان در
هیات مدیره و مجموعههای  Cدر شــرکتهای فناوری
در  10ســال گذشــته ،هنوز راه زیادی در پیش است.از
میان  1300شرکت فناوری در سراسر جهان ،زنان بهطور
متوسط16.6درصدازصندلیهایهیاتمدیرهرادراختیار
دارند.در حالی کــه 35درصد از فارغالتحصیالن آموزش
عالی در برنامههای علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات
( )STEMدر سطح جهان ،زن هستند .بسیاری از آنها
به گفته  ، Catalystدر نهایت کار در حوزه STEM
را ترک میکنند.
به نظر میرسد صنعت فینتک در حال رشد سریع از نظر
رهبری زنان نیست.صنعت مالی به سرعت در حال افزایش
فعالیت تعداد زنان در نقشهای رهبری ارشد است ،اما در

حوزه فینتک از نظر ســنتی ،از لحاظ تعادل جنسیتی،
عقبتر اســت.به گفته اولیور وایمن ،مشــاور مدیریت
بینالمللی« ،فینتک با وجود شروع با یک لیست خالی ،به
عنوان یک فرد برجسته در حال مبارزه با تعادل جنسیتی
در سطح هیات مدیره است».
فرصتهای از دسترفته
بر اساس بررســی دیلویت ،قرار دادن زنان در پستهای
رهبری باعث ایجاد نــوآوری ،افزایش بهرهوری و افزایش
ســودآوری میشــود.با این حال ،در بین بنیانگذاران
فناوری اطالعات ،زنان ،کمتر از همتایان مرد خود بودجه
سرمایهگذاری دریافت میکنند.مارگارت میلر ،اقتصاددان
ارشــد بخش مالی در گروه بانک جهانی و مدیر جلســه
در ســمپوزیوم Financial Inclusive Global
 Initiative FIGIمیگوید« :تیمهای متنوعتر ،نتایج
بهترایجادمیکنند».
این امر منطقی است که ببینیم چگونه میتوانیم صدای
زنانرابیشتردرزمینهرهبریادغامکنیم.شکافسرسخت
جنسیتی در رهبری فناوری فاینانس ،ناشی از عدم تنوع
در خدمــات مالی و کمبود زنان در بخش وســیعتری از
فناوری است.هنجارهای متفاوت فرهنگی نیز همراه با
شرایط اقتصادی کنونی هر کشور مطرح میشود.به عنوان
مثال ،روشنه ظفر ،موسس و مدیرعامل بنیاد کشف ،یک
شرکت اعتبار (تامین مالی) خرد غیربانکی در پاکستان،
معتقد است زنان عمدتا در بخش غیررسمی مشغول به
کارهستند.
بر اساس گزارش گروه بانک جهانی و شرکا ،این امر الگویی
را نشــان میدهد که در بسیاری از کشــورهای در حال
ای که حدود 95درصد
توسعه مشاهده شده است؛ بهگونه 
از کار زنان در آســیا و 89درصد در زیر صحرای آفریقا به
صورت غیررسمی انجام شده است.ظفر همچنین به موانع

آموزشی ،اشاره و این سوال را مطرح کرده که آیا زنان برای
مدیر شدن آموزش میبینند؟ به نظر او ،تصورات درباره
زنان و رهبری باید تغییر کند؛ این امر ،به آن معناست که
کلیشههای فرهنگی نیز باید شکسته شوند.او میگوید:
«فقدان شــبکه ،مانع از آن میشــود که زنان نه تنها به
سرمایهگذاری موردنیاز خود ،بلکه به میزان سرمایه کمی
دســت پیدا کنند ».به گفته او« ،این تصور که زنان فاقد
تخصص یا توانایی هستند ،سقف شیشهای ایجاد میکند؛
هم در موسسات و هم در فضای سرمایهگذاران».
زنان قهرمان و رهبران مالی
بانک مرکزی مصــر ( )CBEاهدای جوایز ســاالنه به
زنان برجسته در بخش بانکداری را آغاز کرده و برندگان
در دانشــگاههای معتبر جهانی از جمله هاروارد ،فرصت
مطالعاتیدریافتمیکنند.میابولناگا،اولینفرمانداربرای
نهادهای رگوالتوری در ارتقای زنان نقش تعیینکنندهای
را میبیند« :امروز ،به عنوان یک نهاد نظارتی ،ما توانستهایم
بهنقاطعطفیدرجهتایجادیکبخشمالیفراگیردست
پیداکنیم.بانکمرکزیمصرهمچنینیکبرنامهمشترک
با شورای ملی زنان مصر برای ارتقای توانمندی مالی زنان
انجام داده اســت.لورا فرناندز لورد ،ريیس توانمندسازی
اقتصادی زنان در بنیاد خرد مالی (زیرمجموعه شــرکت
خدمات مالی چند ملیتی اسپانیا )BBVAمیگوید :تنها
یک راه برای از بین بردن شکاف مالی جنسیتی وجود دارد و
آن مثال زدن است.رویکردهای احتمالی شامل ترویج زنان
قهرمان برای تحول سازمانی ،ورود مردان به بحث ،آموزش
مدیران برتر در خصوص تنوع جنسیتی و سرمایهگذاری در
مشاوره شغلی ،برنامهریزی شغلی ،راهنمایی و مربیگری
برای مردان و زنان است اما سازمانها و شرکتهایی که به
دنبال بهبود تعادل جنسیتی خود هستند نیز ممکن است
به ابزارهایی برای مقابله با سوگیریهای ناخواسته ،قوانین

استخدام 50درصدی زنان کارمند و دسترسی اجباری به
مراکزمراقبتروزانه،نیازداشتهباشند .شرکتهایفینتک
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ()MENAدر حال
پیشبرد پرونده تجاری برای خدمات هوشمند جنسیتی
هستند.صندوق سرمایهگذاری زنان عرب ()AWEF
بهطور فعال ،به ترویج راهحلهایی از کیف پول تلفن همراه
تا ادغــام پرداخت بازرگانان کمک کرده اســت.گزارش
«هشت درس از میدان» ،از شرکتهای فناوری میخواهد
تا رویکردی عمدی برای رفــع نیازهای زنان اتخاذ کنند.
این امر ،درباره حضور زنان در فینتک ،یک رویکرد جامع
بینالمللی()IDRC
مطالعهتوسطمرکزتحقیقاتتوسعه 
را هم برای گســترش خدمات مالی برای زنان و هم برای
افزایش تعداد زنان در حوزه فینتک پیشنهاد میکند.ارايه
خدمات مالی به خودی خود ،یک داروی چارهساز است.
زنــان و فینتــک؛ لــزوم ورود دولتها
وموسساتمالی
دولتها ،خیرین و موسســات مالی باید در صورت لزوم
برای افزایش ســواد مالی ،بهبود طراحی محصول و رفع
محدودیتهای خاص برای زنان مداخله کنند.در غیر این
صورت ،رشد سریع بانکداری دیجیتال و ایجاد یک جامعه
بدونپولنقدمیتواندبهتعمیقوتقویتشکافجنسیتی
دیجیتالی موجود کمک کند.بر اســاس گزارش حوزه
مقیاس توسعه دیجیتال اتحادیه بینالمللی ارتباطات راه
دور ( )ITUدر سال  ،2019حتی قبل از همهگیری فعلی
(کووید  ،)19تقریبا 52درصد از زنان تمایل داشتند کامال
آفالین باشند ،در حالی که 42درصد از مردان در سراسر
جهان،چنیناعتقادینداشتند.درجهانپسازهمهگیری
کووید  ،19اتصال به خدمات دیجیتالی مقرونبهصرفه،
قطعا مبنای جدیدی برای مشــارکت کامل اجتماعی و
اقتصادی ،بهویژه برای زنان ،خواهد بود.

بیتکوین حاصل یک نوآوری در فناوری
در هفتههاي گذشته ،قیمت بیتکوین و برخی دیگر از ارزهای دیجیتال
به ارقام بسیار باال افزایش یافت.
این رشد که تا اندازهای حاصل پیشبینی موافقت کمیسیون بورس و
اوراق بهادار آمریکا با تاسیس صندوق قابل معامله( )Etfبرای بیتکوین
است ،پرســشهایی را درباره افق بازار ارزهای دیجیتال مطرح کرده
است .یکی از مهمترین پرسشها این است که چرا سرمایهگذاران وارد
این بازار میشوند ،در حالی که این بسیار پرریسک است و ممکن است،
قیمتها به سرعت سقوط کنند؟ چندی پیش السالوادور ،بیتکوین
را بهعنوان ارز رسمی خود پذیرفت و انتظار میرود ،چند کشور دیگر
هم در این مسیر حرکت کنند ،اما این روند چه تبعاتی خواهد داشت؟
ارزش پول به اعتمادی است که نسبت به آن وجود دارد .پول برای خرید
کاال و خدمات پذیرفته میشــود؛ صرفا به این دلیل که مردم مطمئن
هستند ،دیگران در آینده آن را میپذیرند .این گفته برای دالر به همان
اندازه درست است که برای طال .درباره وجود این ویژگی در بیتکوین
یا بیارزش بودن آن ،استداللهای زیادی از سوی اقتصاددانها مطرح
شده است ،اما واقعیت این است که بیتکوین طرفداران زیادی دارد و
بر تعداد سرمایهگذاران در آن افزوده شده است .این در حالی است که
ارزهای دیجیتال ،فاقد بنیانهای نهادی باثباتی هستند؛ بنیانهایی
که برای اعتماد عمومی به آنها نیاز است .به همین دلیل ،شاهد رشد
و سقوط اعتماد به آنها هستیم؛ در نتیجه بازار ارزهای دیجیتال بسیار
بیثبات و پرنوسان است.
طی سالهای اخیر ،افت و خیزهای بزرگ قیمت بیتکوین ،آشکارا این
ویژگی را به نمایش گذاشته است .از سوی دیگر ،برای بیتکوین و دیگر
ارزهای دیجیتال که به «اثبات کار» وابسته هستند ،تراکنشها باید
پیوسته در یک دفتر کل غیرمتمرکز تایید شود که همان بالکچین
است؛ این یعنی برای بهروزرســانی و تایید تراکنشها ضروری است،
میلیونها رایانه ،پیوســته کار کنند .انرژی که برای این فعالیتها و
استخراج ارزهای دیجیتال مصرف میشــود ،در حال حاضر ،بیش از
انرژی مصرفی کشورهایی نظیر مالزی و سوئد است .اکنون که جهان به
زیانهای تغییرات آبوهوایی آگاهتر شده است ،قاعدتا باید بیتکوین
به ارز غیرجذابی تبدیل شود ،اما در عمل به رغم اینکه این ارز و دیگر
ارزهای دیجیتال بیثبات و پرنوسان هستند و سبب هدر رفتن انرژی
میشوند ،پنج عامل سبب شده است تا تعداد زیادی از سرمایهگذاران
به سمت این بازار حرکت کنند .این عوامل عبارتند از :جنبه سیاسی،
فعالیتهای غیرقانونی که استفاده از این ارزها آن را تسهیل میکند،
تمایل به سریع پولدار شــدن ،خوشبینیهایی که در عصر حاضر به
فناوری وجود دارد و توزیع قدرت .تمایل به ثروتمند شــدن سریع با

استفاده از فناوریهای پیشرفته بســیار زیاد شده است .ما در عصری
زندگی میکنیم که فرصتهای اقتصادی در حال کاهش است .حتی
نیروی کاری که تحصیالت دانشــگاهی دارد ،نمیتواند به یک شغل
باثبات با دستمزد خوب و رو به رشد اکتفا کند .هنگامی که فرصتهای
اقتصادی کمیاب هســتند ،طرحهایی که به ســرمایهگذاران امکان
میدهند سریعتر ثروتمند شوند ،بسیار وسوسهانگیز میشوند .تعجبی
ندارد که اکنون یک صنعت به مردم میگوید ،آنها هم با سرمایهگذاری
در بیتکوین میتوانند به ثروت باال دســت پیدا کننــد .پول به بازار
ارزهای دیجیتال سرازیر شده است؛ زیرا میلیونها نفر در آمریکا و دیگر
کشورهاي جهان ،فکر میکنند سود سرمایهگذاری در این بازار بسیار
زیاد است .از سوی دیگر ،این تصور با یک باور دیگر همزمان شده است؛
فناوری آیندهای درخشــان برای همه به وجود خواهد آورد و البته به
هیچ وجه نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که بیتکوین ،حاصل یک
نوآوری در فناوری است.
پرســش مهم این اســت که آیا بیت کوین معضالت اقتصادی را حل
میکند؟ عواملی که به آنها اشاره شد ،ســبب رشد مصنوعی قیمت
بیتکوین شــده اســت .تردیدی وجود ندارد که معضالت اقتصادی
جامعه با سود بردن مردم از معامالت بیتکوین رفع نمیشود .همچنین
هر فایدهای که توزیع قدرت کنترل بر پول داشته باشد ،کمتر از زیانی
است که از هدر رفتن میزان زیاد انرژی ایجاد میشود .اما آیا بیتکوین
ما را از ســلطه حکومتها بر اقتصاد رها میکند؟ پاسخ منفی است.
بانک مرکزی آمریکا هر سیاســتی را که مناسب بداند ،اجرا میکند و
نجات بورس و اقتصاد ،پس از بحران مالی ســال  ۲۰۰۸عموما به نفع
بانکها بود و هزینه آن را مردم عــادی دادند .تمایل به کاهش قدرت
سیاستمداران و سیاستگذاران قابل درک است ،اما راهحل ،بیتکوین
نیست .واقعیت این است که احتمال تضعیف سیستم پولی بینالمللی
از سوی دولتهای غربی بسیار کم است .همچنین بسیار بعید است که
دولتهای یادشده ،اجازه دهند ،تورم از کنترل خارج شود .امروزه تهدید
واقعی از ضعیف شدن دموکراســی ،ناتوانی سیستمهای دموکراتیک
سیاسی در نظارت بر نخبگان و سیاســتمداران مستبد و چندقطبی
شدن سیاسی نشــات میگیرد و یک ارز جدید این ریسکها را رفع
نمیکند .ما به تدابیری نیاز داریم که تضمین کند ،سیاســتمداران،
سیستم اداری ،شــرکتهای بزرگ فناوری و ســرمایهگذاران بزرگ
در والاستریت ،با مســوولیتپذیری عمل کنند .برای رسیدن به این
هدف ،ضروری است مشارکت دموکراتیک و نقشآفرینی مردم در امور
سیاسی تقویت شود .در این میان ،ارزهای دیجیتال از جمله بیتکوین،
صرفا توجهات را از آنچه موثر است و باید انجام شود ،منحرف میکنند.

