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مسیرهای یادگیری فناوری ابری 
پایدار در شرکت های هوشمند

    در حالی که مردم نسبت به سرعت اینترنت معترض هستند و آن را کند و همراه 
با اختالل می دانند، مسووالن مدعی هستند که سرعت اینترنت موبایل مناسب است 
و اینترنت خانگی نیاز به اندکی اصالح دارد. چند وقت پیش، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در نشست خبری در یک حرکت نمایشی با گوشی یکی از خبرنگاران اعالم 
کرد که سرعت اینترنت تقریبا ســه برابر بیش از پروانه اپراتورهای تلفن همراه است. 
عیسی زارع پور که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابگردی در دفتر یکی از اپلیکیشن ها 

حضور یافته بود...

    در حاشیه اختالف اتحادیه فناوران تهران و سازمان نصر تهران، شاهد دو اظهارنظر 
از رییس نصر تهران و مشــاور حقوقی اش به نقل از راه پرداخت با این مضمون بودیم: 
جاللی فراهانی با ادای احترام به همه شخصیت های صنفی و حرفه ای تاکید کرد: »اما 
هر عقل سلیمی می پذیرد که ساماندهی و نظم بخشی یک مغازه با مشتریان محدود 
واقع در یک محله با شــرکت معظمی که هیچ ارتباط فیزیکی بیرونی ندارد، اما ده ها 

میلیون نفر کاربر را خدمات رسانی می کند...

   شبکه های انتقال کابل سیمی کشــور، مرده ریگ عصر حجر ارتباطات و مخابرات در هر 
کشورند. اگر هنوز از این میراث گذشته مخابرات، در کشور نگهداری و بهره برداری  می شود، به 
این دلیل ساده است که اتصال فیزیکی دسترسی میلیون ها کاربر مشترک تلفن ثابت به مراکز 
مخابراتی را همین شبکه های انتقال کابل سیمی تامین و برقرار می کنند. در حالی که شبکه های 
انتقال کابل سیمی در اتصاالت فیزیکی بین مراکز مخابراتی هم، هنوز حضور دارند هرچند که 
به مرور زمان به دالیل اقتصادی و پیشرفت فناوری انتقال، منسوخ شدند و در توسعه های بعدی 
یکی یکی جای خود را به فناوری های انتقال نوری دادند و در آینده نیز بیش از پیش به فناوری 
انتقال رادیویی باند پهن خواهند داد. در نتیجه، شبکه های انتقال کابل سیمی کشور مدت هاست 
که دیگر به کار سرویس دهنده های بزرگ نمی آیند. برای مثال شرکت ارتباطات زیرساخت که 
انحصار قانونی خرید و عمده فروشی پهنای باند ارتباطات بین شــهری و فرامرزی )از داخل به 
خارج و بالعکس( را برعهده دارد، عمدتا  از سامانه های نوری و رادیویی باند پهن استفاده  می کند. 
همچنین، مدیران فنی سازمان صدا و ســیما نیز تقریبا  کاری با شبکه های انتقال کابل سیمی 
ندارند و نخواهند داشت! تنها مشتری جدی شبکه های انتقال کابل سیمی، شرکت مخابرات 

است و بس!  

    تحول دیجیتال در بین صنایع و شرکت ها، با اهمیت روزافزون امنیت سایبری، سرعت فناوری اطالعات و فناوری کلود یا 
ابری در حال حرکت است. اهمیت کلود در عملیات شرکت ها در چند سال اخیر، به شدت افزایش یافته است. برخی از کارشناسان 
بر این باورند که بیش از 50درصد اپلیکیشن ها، ظرف سه سال دیگر در کلود، ایجاد و مدیریت می شوند و بیش از 80درصد بودجه 
فناوری اطالعات، صرف راه حل  های فناوری ابری می شود. بنابراین، حرکت به سمت کلود، به سرعت و باشتاب است. با این حال، 
یک مشکل مهم برای متخصصان ابری، زمان اســت. اکثر این افراد می توانند با موفقیت کلود را در محل کار خود معرفی و ادغام 
کنند، اما زمان الزم برای همراهی با به روزرسانی های مداوم و تغییرات فناوری را ندارند. بنابراین، همان طور که کلود رو به جلو 

می رود، آنها برای انطباق با جدیدترین ویژگی ها و به روز رسانی های آن تالش می کنند...

 آمازون فروشنده است 
یا جاسوس!

 اتحادیه فناوران، سازمان نصر 
و چالشی به نام شاخص سهولت 
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الگوی پیشنهادی وزارت بهداشت برای حمایت از اختراعات مبتنی بر نیاز 
جامعه و در جهت تجاری سازی و هدایت آن به سوی بازار مورد استقبال 
شورای سیاست گذاری دستگاه های اجرایی در مالکیت معنوی قرار گرفت.
به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، جلسه شورای 
سیاست گذاری مالی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت با 
حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدرضا منظم رییس مرکز 
توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، محمود حکمت نیا معاون حقوق 
مالکیت فکری وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.
رییس مرکز توسعه فناوری ســالمت وزارت بهداشت درباره این نشست 
گفت: در این نشست برنامه های دفتر مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری 

وزارت بهداشت در خصوص تجاری سازی را ارایه کردیم.
او گفت: در این مدل مالکیت فکری را در قالب یک برنامه مدون مدیریتی 
برای اولین بار به سمت بازار و تجاری سازی هدایت می کنیم، پیش از این 
تجاری سازی و مالکیت فکری را به صورت جداگانه داشتیم ولی این دو با 
هم ارتباط ساختاری محکمی نداشتند. همیشه هم فرایندها به دلیل این 

انفصال دچار نقص بود.
رییس مرکز توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ایده 
باید به صنعت متصل باشد، گفت: اگر این ارتباط برقرار نباشد ایده به ندرت 
به تجاری سازی می رسد. باید اختراع یا ایده برای حل یک مشکل واقعی 

جامعه مطرح شــود تا بتواند راهی برای ورود به بازار پیــدا کند. او افزود: 
مشکالت بازار هم به دو دسته تقسیم می شوند یا مشکل واقعی است مثل 
کم آبی یا ویروس کرونا که جان افراد را تهدید می کند. گروه دیگر مشکالت 
تلویحی است جامعه نسبت به آن آگاه نیست ولی قابل پیش بینی است و در 
آینده بروز می کند مانند اثرات دراز مدت شیوع کووید۱۹ بر روان افراد. باید 

فناوری هایی را مطرح کنیم که این مشکالت را رفع کند.
منظم با اشاره به نقش تسهیل گری و هماهنگ کننده ای وزارت دادگستری 
در حوزه مالکیت فکری افزود: حوزه فناوری همیشه به مسایل مالی منجر 
می شود زیرا مولد ثروت است و هرگاه با موضوعات مالی مواجه شویم مسایل 
حقوقی هم مطرح خواهد شد و به دنبال آن مالکیت فکری حایز اهمیت 
می شود. او یادآور شد: در نشست های آتی ما باید گزارشی از خروجی های 
مرکز مالکیت فکری را به اطالع اعضای شورای سیاست گذاری دستگاه های 

اجرایی در زمینه مالکیت معنوی برسانیم.
رییس مرکز توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت گفت: در این مرحله 
به دنبال آمار کمی نیستیم بلکه مســاله مهم این است که تعدادی از این 
اختراعات را که ظرفیت های الزم را دارند شناســایی کــرده و به چرخه 
توانمندسازی و سپس تجاری سازی وارد کنیم تا نحوه عملیاتی سازی این 
الگو آزموده شود یا در صورت وجود نواقص برطرف شده و در نهایت به عنوان 

یک مدل اثبات شده به صورت فراگیر اجرا شود.

درشورایسیاستگذاریدستگاههایاجراییدرمالکیتمعنویمطرحشد

 اختراعات مبتنی بر نیاز جامعه در جهت تجاری سازی 
حمایت می شوند
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در حالی که مردم نسبت به سرعت اینترنت معترض هستند 
و آن را کند و همراه با اختالل می دانند، مسووالن مدعی 
هستند که سرعت اینترنت موبایل مناسب است و اینترنت 

خانگی نیاز به اندکی اصالح دارد.
چند وقت پیش، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
نشست خبری در یک حرکت نمایشی با گوشی یکی از 
خبرنگاران اعالم کرد که سرعت اینترنت تقریبا سه برابر 

بیش از پروانه اپراتورهای تلفن همراه است.
عیسی زارع پور که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابگردی 
در دفتر یکی از اپلیکیشن ها حضور یافته بود، با گوشی یکی 
از خبرنگاران در جلسه، تست سرعت اینترنت انجام داد و 
گفت: در حالی که به دلیل مشکالت مربوط به عدم توسعه 
شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور 
به طور میانگین 5 تا ۶ مگابیت برثانیه را نشان می دهد و در 
پروانه اپراتورها دو مگابیت برثانیه آمده است، اما االن سرعت 

دانلود حدود هشت برابر این مقدار را نشان می دهد.
او در پاسخی دو پهلو به انتقادات درباره کندی اینترنت در 
این روزها، از یک سو این انتقادات را قبول کرد و گفت که 
اپراتورهای تلفن همراه درصدد رفع آن هستند و از سوی 

دیگر، بخشی از انتقادات را ناشی از فضاسازی دانست.
اما در کنار اینترنت تفلن همراه، کاربران نسبت به کندی 
اینترنت خطوط تلفن ثابت نیز به شدت معترض هستند 
و شرایط سرعت اینترنت در خطوط ثابت را بسیار بدتر از 

سرعت اینترنت تلفن همراه می دانند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پیش تر، دلیل سرعت 
نامناســب اینترنت در خطوط ثابت را عدم توسعه شبکه 
ارتباطی در این بخش از طریق توســعه کابل فیبر نوری 
عنوان کرده بود. زارع پور برای حل این مشکل وعده داد؛ فیبر 
نوری در منزل برای تک تک خانه های مردم را تا پایان دوره 

وزارت خود یعنی چهار سال پیش رو محقق خواهد کرد.
جایگزینی کابل مســی با فیبر نوری تــا درب منازل در 
دولت های گذشته نیز مورد توجه بوده اما به دلیل مشکالت 
مالی و نبود سرمایه گذار متوقف مانده یا کند پیش رفته 

است.
از نگاه کارشناســان، بحث های مطرح شده برای سرعت 
اینترنت تلفن همراه و تحقق وعده های توسعه فیبر نوری 
برای افزایش سرعت اینترنت ثابت از سوی وزیر ارتباطات 

جای بحث بسیاری دارد. 
به گفته کارشناســان؛ راه انــدازی فیبر نــوری نیاز به 
ســرمایه گذاری کالنی دارد، در حالی که شــرکت های 
ارایه دهنده خدمات اینترنت بخش خصوصی مشکالت 
مالی بسیاری دارند و مخابرات نیز برای توسعه خدمات خود 

درخواست افزایش تعرفه های مخابراتی را داده است، ضمن 
اینکه با توجه به تحوالتی که در حوزه اینترنت در جهان در 
حال رخ دادن است، دیدگاه توسعه خانه به خانه فیبر نوری 
دیگر چندان قابل قبول نیست، آن هم برای سال های آینده 
که تحوالت فناوری حوزه اینترنت بسیار بیشتر از امروز 

خواهد بود.
آیندهنگریدرطرحهایتوسعهاینترنتوجود

ندارد
مهدی غیبی کارشناس فناوری اطالعات در این خصوص 
به اقتصاد آنالین، گفت: نکات مهمی که در توسعه سرعت 
اینترنت باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد زیرساخت های 

شبکه اینترنتی کشور و تحوالت جهانی است.
او ادامه داد: در زیرساخت شبکه اینترنت یک فرستنده، یک 
مسیر و گیرنده وجود دارد که تا امروز در کشور ما در بخش 
اینترنت ثابت فرستنده و گیرنده تا حدودی توسعه یافته اما، 

مسیر ارسال عقب ماندگی زیادی داشته است.
غیبی با بیان اینکه در اینترنت ثابت، فیبر نوری مسیر ارسال 
اســت، افزود: فیبرنوری در کشور بسیار کم توسعه یافته 
و حتی در بسیاری از مناطق وجود ندارد. او معتقد است؛ 
انحصار توسعه شبکه فیبرنوری توسط مخابرات موجب 

شرایط فعلی شده است.
غیبی یادآور شد: در سال ۹0-8۹ در دوره ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد با سر و صدای زیاد مناقصه ای راه اندازی 
شد تا از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه شبکه فیبر 
نوری استفاده شود، اما به دالیل نامعلومی به رغم برگزاری 
این مناقصه، طرح اجرا نشــد و این زیرساخت در انحصار 

مخابرات ماند.
او با اشاره به ســخنان وزیر ارتباطات درخصوص توسعه 
خانه به خانه فیبــر نــوری آن را در زمــان کنونی دیر، 

 غیرضرور و با تحمیل هزینه زیاد برای دولت توصیف کرد. 
او افزود: اینکه در مناطقی از کشــور توسعه فیبرنوری و 
استفاده از اینترنت ثابت ضرورت دارد جای بحث نیست، 
اما حوزه اینترنت در دنیا در حال دگرگونی اســت و باید 
در سیاســت گذاری های آینده این دگرگونی ها را مدنظر 

قرار داد.
او سیاست گذاری بر پایه توسعه اینترنت همراه و آینده نگری 
در حوزه اینترنت ماهواره ای را از جمله مواردی برشمرد که 
باید مسووالن در طرح های توسعه اینترنت کشور، به آنها 

توجه کنند.
غیبی تصریح کرد: به دلیل عدم توســعه اینترنت ثابت، 
درحال حاضر تمامی فشارها بر اینترنت تلفن همراه است 

که موجب کاهش کیفیت در آن نیز شده است.
این کارشــناس بــر این بــاور اســت که در توســعه 
اینترنت برای چهارســال آینــده باید ابتدا بر اســاس 
تحوالت پیش رو نیاز ســنجی انجام شــود و ســپس 

 بر اســاس آن، توســعه زیرســاخت ها صــورت گیرد. 
طبق آخریــن آمار منتشــر شــده در اسپیدتســت، 
درحال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در 
ایران ۳5.0۹مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت 
موبایل، ۱۲.۶۲مگابیت برثانیه و تاخیر ۳8میلی ثانیه است 

که رتبه ایران را به ۷۳ از میان ۱۴0 کشور رسانده است.
در حوزه اینترنت ثابت نیز، متوســط ســرعت دانلود در 
ایران، ۲۲.0۱مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلود 
۱۲.۹۹مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۲میلی ثانیه است که رتبه 

ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷5 کشور می رساند.
این در حالی اســت کــه، تا مــاه اکتبر ســال ۲0۲۱، 
متوســط جهانی ســرعت دانلــود اینترنــت موبایل، 
۶8.۴۱۴مگابیت برثانیه و متوســط جهانی سرعت آپلود 
اینترنت موبایل، ۱۳.۷۹مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۶میلی ثانیه 
است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت 
دانلود، ۱۱۶.8۶مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت 

آپلود ۶۴.۷۳مگابیت برثانیه و تاخیر ۱8میلی ثانیه است.
به عبــارت دیگر، متوســط ســرعت دانلــود اینترنت 
موبایل در ایران با متوسط ســرعت دانلود جهانی فاصله 
۳۳.۳۲۴مگابیت برثانیه، متوسط سرعت آپلود اینترنت 
موبایل در ایران با متوسط ســرعت آپلود جهانی فاصله 
۱.۱۷مگابیت برثانیه و تاخیــر اینترنت موبایل در ایران با 

تاخیر جهانی فاصله ۲۴میلی ثانیه دارد.
همچنین، در متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران 
با متوسط سرعت دانلود جهانی فاصله ۹۴.85، با متوسط 
سرعت آپلود جهانی فاصله 5۱.۷۴مگابیت برثانیه و تاخیر 
اینترنت ثابت در ایران با تاخیر جهانی فاصله ۱۶ را نشان 

می دهد.
رتبه ۷۳ از میان ۱۴0 کشوربرای اینترنت موبایل و رتبه 
ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷5 کشور برای اینترنت ثابت، نشان 
می دهد، ایران فاصله بسیاری با متوسط سرعت اینترنت در 

سطح جهانی دارد. 
به نظر می رسد، با فاصله طوالنی که بین سرعت اینترنت در 
ایران و متوسط سرعت جهانی وجود دارد، وزیر ارتباطات 
دست کم در دست یافتن به شــرایط مطلوب در سرعت 
اینترنت ثابت مطابق آنچه وعده داده، راه سختی را پیش 
رو دارد. ضمــن اینکه در تحقق این وعــده باید مطابق با 
تحوالت جهانی آینده نگر باشد. چهار ســالی که وزارت 
ارتباطات برای اجرای طرح توسعه فیبر نوری عنوان کرده 
است، در حوزه اینترنت، زمان زیادی است زیرا در دنیای 
 امروز هر روز شاهد ظهور و بروز تحولی تازه در فناوری این 

حوزه هستیم.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
۹۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹5 آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

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

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

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

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

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین ۱۳۹۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال ۹۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴80 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

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

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

سرعتاینترنت؛خوبیاکند؟خبر

وعده  های وزیر برای بهبود شرایط اینترنت

طبق آخرین آمار منتشر شده در 
اسپیدتست، درحال حاضر متوسط 

سرعت دانلود اینترنت موبایل 
در ایران ۳5.۰9مگابیت برثانیه 
و متوسط سرعت آپلود اینترنت 

موبایل، ۱2.۶2مگابیت برثانیه و 
تاخیر ۳8میلی ثانیه است که رتبه 
ایران را به 7۳ از میان ۱4۰ کشور 

رسانده است

معاون مرکز ملی فضــای مجازی درخصــوص آخرین وضعیت 
عملیاتی سازی شــبکه ملی اطالعات گفت: ابرپروژه شبکه ملی 
اطالعات در هشت ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

ابوالفضل روحانی در گفت وگو با مهر، درخصوص آخرین وضعیت 
شبکه ملی اطالعات و برنامه های مرکز ملی فضای مجازی برای 
تحقق الزامات مدنظر رییس جمهور مبنی بر لزوم تسریع جدی 
در اجرای پروژه شــبکه ملی اطالعات، دولت هوشمند و اقتصاد 
دیجیتال که اخیرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح 

شده است، توضیح داد.
او گفت: مرکز ملی فضــای مجازی به عنوان ناظر شــبکه ملی 
اطالعات، پس از استقرار دولت سیزدهم و انتصاب وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعــات، درصدد برقراری تعامالت ســازنده با بدنه 
مجری این ابرطرح بوده و جلســات مقدماتی خوبی نیز برگزار 

شده است.
روحانی ادامه داد: خوشبختانه وزیر ارتباطات نسبت به وضعیت 
ابرطرح شــبکه ملی اطالعات و آگاهی خوبــی دارد و همکاری 
خوبی نیز در این زمینه آغاز کرده است و امیدواریم با انتخاب دبیر 
جدید شورای راهبری شبکه ملی اطالعات در وزارت ارتباطات و 

همگرایی ظرفیت ها، سرعت کار افزایش یابد.
او در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات گفت: در سی ام 
فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از ارسال برنامه عملیاتی توسط 
مجری، مرکز ملی فضای مجازی نیازمندی های »طرح عملیاتی 
شــبکه ملی اطالعات« را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد تا بتوان بر اساس آن، هم از پوشش اهداف و اقدامات 
کالن مصوب در سند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات، 
اطمینان حاصــل کرد و هم امکان ارزیابی پیشــرفت کار وجود 

داشته باشد.
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: متاســفانه علی رغم 
پیگیری های مکرر، مرکــز ملی فضای مجــازی کماکان طرح 
عملیاتی با این ویژگی هــا را دریافت نکرده اســت. لیکن برای 
عدم جلوگیری از پیشــرفت کار، مرکز ملی فضای مجازی طرح 
پیشنهادی مجری را که در تاریخ ۲۶/ 05/ ۹۹ ارسال شد، مشروط 
به تکمیل و اعمال اصالحات، به عنوان بخشــی از طرح عملیاتی 

شبکه ملی اطالعات و صرفا برای تداوم ادامه کار پذیرفت.
او تاکید کرد: متاسفانه طرح پیشــنهادی قابلیت ارزیابی از نظر 
شــاخص های ارزیابی، خروجی های قابل تحویل و زمان بندی 
تحویل، نداشته و پیگیری های این مرکز نیز برای اصالح آن بدون 
نتیجه مانده است. لیکن بر اساس خوداظهاری شفاهی مجری، از 

طرح پیشنهادی حداکثر ۳0درصد کار انجام شده است.
روحانی در پاسخ به این ســوال که میزان پیشرفت شبکه ملی 
اطالعات در سال ۱۴00 چگونه بوده اســت، گفت: متاسفانه با 
وجود ضرورت هــای اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی، انتظامی، 
امنیتی و فناورانه همانند بهره مندی حداکثری کشــور از منافع 
 ،5G فناوری های نوین همچون نسل های جدید ارتباطی همانند
دفاتر کل توزیع شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مشکالت 
فعلی مانند مسایل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، 
نبود رگوالتوری منســجم با رویکرد پیشــرو، موازی کاری های 
بین دستگاه ها، مسایل به اشتراک گذاری خدمات و محتوا بین 
کســب وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشــتر 
زندگی و معیشــت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای 
مجازی در دوران کرونا، ابرپروژه شبکه ملی اطالعات در هشت 

ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: از ابتدای اســتقرار 
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم تاکنون عمده 
تمرکز وزارتخانه بر بازآرایی و ساختار سازمانی و چینش نیروهای 
متخصص و متعهد به شبکه ملی اطالعات معطوف بوده است و در 
این دولت، سلسله جلسات مدیریتی برای همکاری مشترک در 

تدوین طرح توسعه در حال انجام است.

معاونمرکزملیفضایمجازی

شبكه ملی اطالعات در ۸ماه اخیر 
پیشرفتی نداشت
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شبکه های انتقال کابل سیمی کشــور، مرده ریگ عصر حجر ارتباطات 
و مخابرات در هر کشــورند. اگر هنوز از این میراث گذشته مخابرات، در 
کشور نگهداری و بهره برداری  می شود، به این دلیل ساده است که اتصال 
فیزیکی دسترسی میلیون ها کاربر مشترک تلفن ثابت به مراکز مخابراتی 
را همین شبکه های انتقال کابل سیمی تامین و برقرار می کنند. در حالی 
که شبکه های انتقال کابل سیمی در اتصاالت فیزیکی بین مراکز مخابراتی 
هم، هنوز حضور دارنــد هرچند که به مرور زمان بــه دالیل اقتصادی و 
پیشرفت فناوری انتقال، منسوخ شدند و در توسعه های بعدی یکی یکی 
جای خود را به فناوری های انتقال نوری دادند و در آینده نیز بیش از پیش 
به فناوری انتقال رادیویی باند پهن خواهند داد. در نتیجه، شــبکه های 
انتقال کابل سیمی کشور مدت هاست که دیگر به کار سرویس دهنده های 
بزرگ نمی آیند. برای مثال شرکت ارتباطات زیرساخت که انحصار قانونی 
خرید و عمده فروشی پهنای باند ارتباطات بین شهری و فرامرزی )از داخل 
به خارج و بالعکس( را برعهده دارد، عمدتا  از سامانه های نوری و رادیویی 
باند پهن استفاده  می کند. همچنین، مدیران فنی سازمان صدا و سیما نیز 

تقریبا  کاری با شبکه های انتقال کابل سیمی ندارند و نخواهند داشت!
تنها مشتری جدی شبکه های انتقال کابل سیمی، شرکت مخابرات است 

و بس!  
مالبدبیخریشصاحبش

بر اســاس متن ماده واحده الیحه زیرســاخت شــبکه مادر مخابراتی 
 ،)https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1667402(
زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله تمام لوله ها و کانال های مخابراتی 
شامل حوضچه ها، داکت ها و ساب داکت ها و متعلقات مربوط، باید تحت 
تصرف شرکت ارتباطات زیرســاخت در آیند؛ بنابراین شرکت مخابرات 
موظف است نسبت به تحویل و تحول تمام لوله ها و کانال های مخابراتی 
شامل حوضچه ها، داکت ها و ساب داکت ها و متعلقات مربوط، به شرکت 

ارتباطات زیرساخت اقدام کند. 
نکته مهم اما، همین »متعلقات مربوط« اســت. تعبیر برخی از مدیران 
شــرکت مخابرات ایران از »تمام لوله ها و کانال های مخابراتی به عالوه 
متعلقات مربوط«، تحویل و تحول »آش با جاش« به شرکت ارتباطات 

زیرساخت است! 
به این ترتیب، توپ خصوصی زدایی و بازملی ســازی شبکه های انتقال و 
بازپس گیری آنها از شرکت مخابرات ایران به زمین دولت پرتاب شده است! 
این دسته از مدیران شــرکت مخابرات به روشنی می گویند: مال بد بیخ 
ریش صاحبش! ]و منظور از »مال بد«، شــبکه های انتقال کابل مسی 
است![ آنها حاضرند همه شبکه های انتقال اعم از کابل های سیمی و نوری 

به عالوه متعلقات آنها را به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذارند! اما تنها 
به یک شرط؛ به این شرط که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مجوز 
استخدام حدودا  ۲0هزار نفر از شاغالن کنونی در این بخش را از مجلس یا 
از ریاست جمهوری بگیرد و ترتیب انتقال وضعیت اشتغال آنها از شرکت 

مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت را بدهد.
این در حالی اســت که شــرکت ارتباطات زیرســاخت هم اکنون در 
سراسر کشور به زحمت دارای ۳0 تا ۴0 نفر شاغل در بخش نگهداری و 

بهره برداری از شبکه انتقال خود است.  
یک»فیک«شاخداردرمقدمهتوجیهیالیحهزیرساخت

شبکهمادرمخابراتی
بر اساس متن مقدمه توجیهی الیحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی، تمام 
لوله ها و کانال های مخابراتی به عالوه متعلقات مربوط »در تمام کشورها 
... جزو اموال دولت« اســت. این دولتی بودن شبکه های انتقال در تمام 

کشورها البته، نادرست است. 
در صحبتی که با برخی از شرکت کنندگان در جلسات تدوین و تهیه متن 
الیحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی داشتم، یکی از آنها به من گفت: 
دلیل دولتی بودن شبکه های انتقال در تمام کشورها، این است که محل 
عبور کابل های مخابراتی درون شهرها و کشورها، جاده ها و معابر عمومی 
هستند که جزو اموال عمومی محسوب می شوند. پس شبکه های انتقال 
ایجاد شده در جاده های عمومی، در تمام کشورها جزو اموال شهرداری ها، 
دولت یا شرکت دارای زیرساخت شبکه مادر مخابراتی به حساب می آیند. 

بدیهی است که روایت مذکور ناشی از یک سفسطه است.
روایت درست این اســت که شرکت های مســلط در بخش خصوصی 
مخابرات کشــورهای اروپایی که دارای مالکیت بر شــبکه های انتقال 
سراسری هستند، همان شــرکت های مخابراتی قبال  دولتی  هستند که 
پس از خصوصی سازی نیز مالکیت بر شبکه های انتقال سراسری را حفظ 

کرده اند. این شرکت های مسلط در بخش خصوصی مخابرات کشوری هم 
قانونا  مجبور به »واگشایی یا Unbundling« و »همنشینی و همجواری 
یا Collocation« به معنی به اشــترک گذاری شــبکه های انتقال و 
فضاهای مربوط به خود با دیگر اپراتورها هستند و هم مجبور به پذیرش 
رقابت سالم در مقابل دیگر شرکت های کوچک و بزرگ که در رقابت با آنها 

وارد بازار مخابرات می شوند. 
راه و مسیر این رقابت سالم در بازار شــبکه های انتقال کابلی را قوانین 
رقابتی ســازی و مقررات زدایی از شــبکه های کابل کوآکسیال و نوری 
برای انتقــال ســیگنال های رادیوتلویزیونی در دهه 80 قرن بیســتم 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_( .بــاز کردنــد

Communications_Policy_Act_of_1984( ســپس در 
دهه ۹0 قرن بیستم، خصوصی سازی شرکت های )قبال  دولتی( مخابرات 
اتفاق افتاد و به دارندگان مجوز شبکه های کابلی رادیوتلویزیونی اجازه داده 
شد با شرکت های قبال  دولتی در بخش مخابرات و اکنون خصوصی سازی 

شده، رقابت کنند.
اگرسازمانصداوســیمابهاجرایقانونبرنامهچهارمتن

دادهبود
راه اندازی  تلویزیون کابلی در ایران در قانون برنامه چهارم توسعه ماده ۱0۴ 

بند )ط( پیش بینی شده بود.
ماده ۱0۴ بند )ط( از قانون برنامه چهارم توسعه انجام حمایت های الزم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چارچوب مقررات  مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و  مطبوعاتی 
در محیط های رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند مقرر داشته و به ویژه، 
برای برپایی پایگاه های رایانه ای و اطالع رسانی حاوی اطالعات فرهنگی، 
دینی،  تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش های مختلف 
اجرایی کشور به منظور  استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط الزم توسط 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  برای دریافت برنامه های صوتی و 
تصویری از طریق شبکه های اطالع رسانی کابلی و  کانال های ماهواره ای 
براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، اعطای 
تسهیالت الزم به ایشان را قانونی کرده بود. بنابراین بنا بود که آیین نامه 
اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
 ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران تهیه شود و به  تصویب هیات  وزیران برسد. 
من از طرف وزارت ارتباطات مامور شده و یکی از اعضای کمیته ای بودم 
که در سازمان برنامه تشکیل شده و سازمان برنامه نیز افراد و فضایی را هم 
در ساختمان میدان بهارستان به این امر مهم اختصاص داده بود. اما عضو 
سوم این کمیته، بایستی از سازمان صدا و سیما  می آمد و در جلسات ما 
شرکت  می کرد که هیچگاه نماینده ای از سوی سازمان صدا و سیما معرفی 
نشد، نیامد و در جلسات ما شــرکت نکرد. و ماده ۱0۴ بند )ط( از قانون 
برنامه چهارم توسعه اجرا نشد و به آرامگاه احکام برنامه های توسعه کشور 
)از برنامه چهارم تا ششم( رفت؛ برنامه هایی که شورای نگهبان همه آنها 
را رد کرده ولی مجمع تشخیص مصلحت هر یک از آنها را تایید کرده بود.

اگر سازمان صدا و سیما  می آمد و در جلسات مذکور شرکت می کرد، ماده 
۱0۴ بند )ط( از قانون برنامه چهارم توسعه احتماال  به اجرا در می آمد و به 
عنوان اثری جانبی، باعث و بانی انحصارزدایی از شبکه های کابلی کشور 
که در آن زمان در انحصار شرکت مخابرات دولتی بود ، می شد. آن وقت 
در هر شهر و هر استان کشور، شرکت های کابلی رقیب تشکیل می شدند، 
خدمات مورد نظر قانون گذار در ماده ۱0۴ بند )ط( از قانون برنامه چهارم 
توســعه را به هر منزل  می رساندند و این طور نمی شــد که اکنون شده 
است: عدم توسعه شبکه های کابلی در این کشــور پهناور به دلیل عدم 
مقررات زدایی به موقع و عدم ایجاد رقابت سالم میان اپراتورهای کابلی 

متعدد!
نمونه موفقیت آمیز کشوری که موفق به اجرای ماده ای شبیه به ماده ۱0۴ 
بند )ط( از قانون برنامه چهارم توسعه ما شد، آلمان است. اکنون هم دویچه 
تلکام که قبال  ملی و دولتی بود و در دهه ۹0 سده بیستم خصوصی شد 
دارای شبکه های کابلی سراسری است و هم رقیب آن، شرکت وودافون 
آلمان. در کنار این دو غول مخابراتی، حدود ۶00شرکت رقیب دیگر در 
مناطق روستایی و حومه شهرهای آلمان فعالیت و با دو غول مخابراتی 
مذکور در عرصه شبکه های کابلی رقابت  می کنند. در ایران اما، به دلیل 
وجود خرده مقررات گذار های ناشــی در امر رگوالتوری بخش مخابرات 
و کج فهمی وزرای ارتباطات و فنــاوری اطالعات، نه تنها هنوز از بخش 
شبکه های کابلی، مقررات زدایی نشده برعکس، اکنون شاهد ناالیحه ای 
هستیم که یا منابع ذی قیمت کشور را بی هیچ نتیجه ای بر هدر  می دهد یا 

مانعی در رأس موانع موجود، ایجاد  می کند. 
بیاییم به جای این الیحه مانع آفرین، الیحه مقررات زدایی از شبکه های 
کابلی کشــور را تدوین و تصویب کنیــم و با تجدید نظر در ســاختار 
رگوالتوری بخش و جلب همکاری شهرداری ها و راهداری ها، از ریسک 

سرمایه گذاری و هزینه های توسعه این بخش زیرساختی بکاهیم.  

سال۱۳8۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه ۱۳۹۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱5 اسفند ۱۳8۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱0 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱۳۹5 به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴0 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

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

دیجیتالی ملي نیست.

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

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

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

سوی دستگاه های دولتی نیست.

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

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال ۱۳۹۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹5 وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱۳0 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه ۱۳۹5، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

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

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

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

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

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

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده 5۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱۳8۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

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

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

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

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

الیحه ای مانع توسعه بخش مخابرات در سال رفع موانع 
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بانکداری سنتی، تصویر ساختمان های آجری، دستگاه های خودپرداز و 
کاغذبازی را در ذهن تداعی می کند اما اســتارت آپ های جدید فین تکی 
که با نام نئوبانک شناخته می شوند، قصد دارند با این پیش فرض ها مبارزه 
کرده و بخش دیجیتالی را در اولویت قرار دهند؛ این پلتفرم های بانکداری 
که معموال به عنوان پلتفرم های صرفا دیجیتالی شناخته می شوند، قرار است 
تجربه راحت و سریِع آنالین را فراهم کرده، هزینه خدمات را به صفر رسانده 

یا تا حد زیادی کاهش دهند.
در ایران هم در چند سال اخیر، با توسعه روزافزون خدمات الکترونیکی و 
اخیرا دیجیتال، بانک های سنتی به فکر ایجاد شعبه های دیجیتال افتادند. 
این شعبه ها مثل نئوبانک ها، خدمات بانکی را به شکل آنالین ارایه    می دهند؛ 
با این تفاوت که شعب دیجیتال توسط بانک هایی راه اندازی می شود که 
دارای شعب فیزیکی هســتند اما نئوبانک ها در دنیا، غالبا به عنوان یک 

استارت آپ  اغلب مستقل کار خود را شروع می کنند.
به نظر می   رسد نئوبانک   های ایرانی به دلیل واضح نبودن قوانین در این حوزه 
و کاهش دادن ریسک   های قانونی، اقدام به ایجاد یک نئوبانک با سهامداری 
۱00درصدی یک بانک کردند تا بعدا گرفتار رگوالتوری بانکی نشوند. چند 
روز پیش نیز بانک  ایران زمین به واسطه یکی از شرکت   های زیرمجموعه 
خود، اولین نئوبانک مشارکتی با هلدینگ »های   وب« خارج از نظام بانکی 
را راه   اندازی کرد که فارغ از سرویس   های جدیدی که در قالب این مشارکت 

ارایه    خواهد شد، می   تواند مسیر جدیدی را در نظام بانکی کشور آغاز کند.
از این   رو، در هفتاد و هشــتمین میزگرد آنالین از سلســله نشست   های 
تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع »بررســی مشــارکت 
راهبردی اولین نئوبانک مشترک یک بانک و یک شرکت ICT« که با حضور 
سیدایمان میری، مدیرعامل و نایب رییس هیات   مدیره هلدینگ های   وب و 
امین   رضا ریاضتی، مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا )آوای  ایران زمین( 
برگزار شــد، مزیت   های رقابتی این مشــارکت راهبــردی و چالش   های 
پیش   روی نئوبانک   ها در ایران، موردبحث و تبادل   نظر قرار گرفت. ماحصل 

این گفت   وگو، پیش   روی شماست. 
بهعنواناولینسوال،هدفشماازمشارکتباشرکتآوای
ایرانزمینواینکهقراراستدرقالباینمشارکت،نئوبانکیا
بانکفردادرآیندهنزدیکتاسیسشود،چهبودهاست؟وفکر

میکنیدچهسرانجامیرابههمراهخواهدداشت؟
میری: آنچه بنده در رویداد شــب گذشــته در فیناپ به دوستان عرض 
کردم، این است که ما حدود ۲0 سال اســت در حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات مشغول فعالیت هستیم. تجربیات و درس   آموخته   های ۲0 سال 
گذشته نشــان داد هروقت به دنبال توسعه بازار هستیم، بخشی که جای 
آن خالی است و اجازه نمی   دهد به ســرعتی که تمایل داریم، سرویس   ها 
را توسعه دهیم، پرداخت است. همه       می   دانند پرداخت، موضوع حساسی 
برای حکومت   ها، دولت   ها و به خصوص خود مردم است چون نتیجه تالش 
و دسترنج آنها، حساب بانکی   شان است و دوست دارند این حساب بانکی، 
امن باشد. اصفهانی   ها هم می   گویند پول، مثل جان نیست که بتوان آن را 
داد! در این حوزه نیز بسیار تالش کردیم راهی پیدا کنیم که موضوع، حل 
شود. در نهایت، به عنوان کسی که حاضر است بخشی از ریسک   ها را بپذیرد، 
حدود سه سال پیش به این جمع بندی رسیدیم که اگر در حوزه پرداخت، 
هیچ ورودی نداشته باشیم، عمال قادر نیســتیم به اهداف   مان برسیم. آن 
موقع به دنبال فروش اقساطی گوشــی بودیم یا در برخی فرایندها، وقتی 
حوزه اجرایی را انجام می   دادیم، نفراتی بودند که باید برای آنها حســاب    و 
کتاب می   کردیم. مثال ساالنه ۱00 تا ۲00 میلیارد تومان گردش پول فقط 
برای شرکت خودمان بود. راهی وجود نداشت و باید این ها  را راست و ریس 
می   کردیم. به اتفاق دوستان، آن را تعمیم دادیم و گفتیم این، فقط مشکل 
های   وب نیســت بلکه مشکل بسیاری از شــرکت   ها و کسب   وکارهاست. 
جایی که می   توانستیم خرید کنیم و عنصر اطمینان وجود نداشت، به فرد 
برمی   گشت که می   توانست خیلی چیزها را راحت   تر داشته باشد اما چون این 
بخش نبود، کارش به سرعت دلخواه انجام نمی شد. ما واقعا برای آن ریسک 
متصور نبودیم چون طرف، سابقه طوالنی در فروشنده سرویس یا کاالیش 
وجود داشت که می توانست درباره آن نظر بدهد و اطمینان ایجاد کند اما 
به هرحال دنبال سازوکار مشــخص و قانونی می   گشت تا اگر فردا برایش 
مشکلی پیش آمد، به آن رجوع کند و از آن مســیر، کارش را دنبال کند. 
به همین دلیل، از ابتدا که این بحث، شکل گرفت با چند بانک و مجموعه 
مذاکره کردیم. حتی برای شروع به ســمت PSP رفتیم تا آنجا از کانال 
پرداخت آن   چنانی وارد شویم، اما نشد. با فن   آوا و چند شرکت دیگر صحبت 
کردیم، ولی ورود در قالب ســهامداری یا مشارکت بلندمدت، امکان   پذیر 
نبود تا اینکه حدود چهار ماه پیش که این موضوع، برای ما جدی   تر شد، از 
طریق آقای ریاضتی و دوستان   شان در آوا، بانک  ایران زمین، این فضا باز شد 
تا با توجه به پتانسیل   هایی که در هر دو طرف وجود داشت، بتوانیم موضوع 
را از طریق تشکیل نئوبانک جلو ببریم. این امر، سرآغاز بسیار خوبی بود. با 
توجه به صحبت   های دوستان در شب گذشته، حتی در مرحله اول، تمام آن 
سرویس   هایی که خود مجموعه آوا یا بانک  ایران زمین، فراهم کرده بود، نیاز 
نداریم و بسیار فراتر از آنچه فکر می   کردیم، وجود دارد و هنوز در بیزینس   پلن 
ما، جایی برای آن باز نشده است. در این چهار ماه، دوستان ما تالش کردند 
ببینند آیا مدل سرویس   هایی که می   خواهند ارایه    کنند، بر اساس گستردگی 

خدماتی که در آوا وجود دارد، هست یا خیر. این امر، کار را برای ما سخت   تر 
اما روزنه امید ما را نسبت به قبل، بسیار بزرگ   تر کرد تا بتوانیم کار موفقی 
داشته باشیم. این موارد، موجب شد تا با مجموعه آوا، به فکر تشکیل یک 

نئوبانک جدید بیفتیم.
البتهدیشبدرسخنرانیتاناشارهکردیدبانکایرانزمینبه
واسطهتجربیاتورفتوبرگشتهایتاننسبتبهسایربانکها
دوسالجلوتراست.ایندوسالجلوترراازکجاوامگرفتیدوبر
اساسکدامشاخص،مطرحکردید؟ظاهراخیلیازبانکها،ازاین

حرفشماناراحتشدند.
میری: اینکه کدام   یک از دوســتان ناراحت شــدند، نمی   دانم! رگولیشن 
بانک بزرگی مانند بانک ملی، ثابت اســت و نمی   توان گفت در این زمینه، 
فالن بانک، کوچک   تر یا بزرگ   تر است اما برای تشکیل یک کیف پول در 
هزارتوی تاییدیه گرفتن از مجموع بانک گرفتار شدیم. تالش کردیم برای 
شروع، کار را به پای قرارداد برسانیم؛ شش ماه، نه ماه یا یک سال، اتفاقی 
نیفتاد. اینکه عرض کردم بانک  ایران زمین، دو سال جلوتر است، کل این 
فرایند مدنظرم است؛ یعنی از زمان مذاکره تا زمانی که این سرویس روی 
سکو می   آید و قرار است به مشتری نهایی برسانیم. تازه شاید دو سال را کم 
گفته باشم! باالخره بنده ۲0 سال است با حوزه   های بانکی از اشل کوچک 
تا بزرگ کار می   کنم؛ از هیات   مدیره بانک   ها گرفته تا شعبه، همه را شناخت 
 API دارم. وقتی به بخش فنی وارد می   شویم، کار سخت   تر می   شود. اینکه
آماده باشد و موارد دیگر. وقتی همکاران ما تســت می   کردند، برای   شان 
جذاب بود که واقعا همه این ها  آماده اســت! و بانک، ســرویس می   دهد و 
مشکلی ندارد. فرایندها به سرعت جلو می   رفت. البته به این معنا نبود که 
فرایندها در حال گم شدن است بلکه داکیومنت   ها مرتب و مشخص، و کار، 
حرفه   ای بود. به همین دلیل، با توجه به تجربیات بنده درخصوص ســایر 
بانک   ها، زمان معنادار بود. چون شما اشاره کردید به بقیه بانک   ها برخورده، 
جرات نمی   کنم عدد دیگری عرض کنم! وقتی بانک   ها قرار اســت به یک 
نئوبانک، سرویس بدهند، اول باید خودشان دیجیتال شده باشند و بخشی 
به عنوان بانک دیجیتال وجود داشته باشد تا ادبیات یکسانی با نئوبانک   ها 
پیدا کنند. این امر، مستلزم آن است که اتفاقات یادشده، قبل از آن افتاده 
باشد. در بسیاری از بانک   ها، این کار، نه برای ارایه    سرویس به کسب   وکارها 
یا صنایع بیرونی، بلکه بین خود ســرویس   ها یا سیستم   ها و پلتفرم   های 
داخلی بانک یا برای خانواده خودش آماده است. شما نمی   توانید به بانک 
بگویید SLA مرا این   گونه بدهید. اصال پاسخ نمی   دهند چه برسد به اینکه 
بگوید این ها  را غیر از API به شکل دیگری نمی   توانم در سیستم بپذیرم 
چون کار را پیچیده می   کند. به نظرم این عرض بنده، شاید کمک کند تا 
سایر بانک   ها، ســریع   تر این کار را انجام دهند چون همه می   دانند فرایند 
تغییر مشتری از پلتفرم   های سنتی به جدید خیلی سریع اتفاق می   افتد. 
این   طور نیست که بگوییم سال   ها زمان داریم تا مهاجرت صورت گیرد. اگر 
سرویس خوب و باب میل مردم و مشتری نهایی داشته باشیم، این تغییرات 
به سرعت اتفاق می   افتد و مشتریان می   توانند سوییچ کنند چون مشتری 
از نظام بانکی، سهولت و اعتبار می   خواهد و اگر این ها  برای فرد فراهم شود، 
چرا زود مهاجرت نکند؟ بنده خوش   بین هستم و معتقدم این اتفاق باعث 
می   شود خیلی از بانک   ها، ســرویس   های این      چنینی را زودتر برای سایر 
کسب   وکارها ارایه    کنند و برنده رقابت، در نهایت مردم هستند. اگر رقابت 
شــکل بگیرد، همه افراد، هم سرویس خوبی را شــاهد خواهند بود و هم 
 اینکه این سرویس با قیمت تمام   شده پایین   تری به دست مشتری نهایی 

می   رسد. 
دوستاندرگروهسوالمیکنندآیاشمابهبانکهایخصوصی
دیگرهممراجعهکردیدکهمیگوییداینفاصله،اتفاقافتادهو

پاسخنگرفتید؟مثالبانکآینده؟
میری: بانک آینده و مجموعه انصار در این حوزه، به خوبی پیش می   رفتند. 
فکر می   کنم حدود سه سال پیش، نرم   افزار کیلید برای بانک آینده شروع 
شده بود، جلسه داشتیم و موضوع را جلو بردیم، در نهایت، گرفتار مجوزها 
   شدیم و کار پیش نمی   رفت. فکر می   کنم به خاطر نگاه مدیران سابق بود. 

تا جایی که یادم هست زمانی که آقای دکتر فاطمی در بانک آینده، حضور 
داشــتند و بنده برای موضوع خاصی خدمت   شان رفته بودم، آنجا هم این 
موضوع را مطرح کردم که اگر سازوکاری وجود داشته باشد، آماده   ایم در 
قالب بانک آینده یا در مسیر توسن، با هم کار کنیم. این صحبت به این معنا 
نیست که اگر اتفاقی نیفتد، فقط بانک   ها، مقصر هستند بلکه قطعا سازوکار 
هر بانک و اراده طرفین بر انجام آن یا سرعت بخشیدن به این فرایندها، بسیار 
تعیین   کننده است. زمانی که اراده بر انجام کار است، طرفین می   نشینند و 
آن را حل می   کنند. مثال می   زنم؛ در لحظه آخر که همین قرارداد ما، نهایی 
شده بود، یک بند اختالفی پیش آمد. دو نفر از اعضای هیات   مدیره ما به اتفاق 
یکی از دوستان که مدیر این حوزه بود و یکی از معاونان، بحث می   کردند 
که فالن بند، تعهد خاصی دارد. بنده، گذرا در حال عبور بودم، شــنیدم و 
گفتم خیر این   طور نیست و می   توان آن را به شیوه دیگری تغییر داد. با هم 
توافق کنید تا انجام شود. این موضوع، مربوط به چند ساعت یا همان شب 
قبل از امضاست. همان موقع با دوستان در آوا و مجموعه   شان که سلسله 
مراتب خاص خود را دارند و کل بانک، پشت آن هستند، درباره موضوع به 
این مهمی، کمتر از یکی دو ساعت، توافق شد. شاید اگر قرار بود این موضوع 
را در یک بانک بزرگ   تر بدون اینکه اراده   ای برای حل موضوع باشد، پیش 
ببریم، باید هفته   ها زمان سپری می کردیم. وقتی از طرف خودم، این اراده 
را در بانک  ایران زمین دیدم، بسیار امیدوارتر شدم. وقتی اراده وجود داشته 
باشد، می توان به موضوعات با دید بهتری نگاه کرد و برای آن، راه   حل داشت.
حقباشماســت.ارتباطمستقیممدیرانعاملشرکتهابا
مدیرانبانکها،اعــمازهلدینگیاغیرهلدینگ،کمککننده
اســت.بانکها،هلدینگهایفناوریاطالعاتذیلخودشان
ایجادکنندتادرتصمیمگیری،همدربخشفنیوهمدربخش
کسبوکاری،چابکترعملکننداماواقعاجزاینمورد،تاکنون
اتفاقملموسیندیدم.البتههنوزابتدایراههستیموتاآخرپاییز
یکماهباقیماندهونمیتوانتاآنموقعنتیجهگیریکرد.باید
چندینماهازاینمشارکت،سپریشودتاخروجیآنرابررسی
کنیم.جنابریاضتی!درمجموعهآواوبانکایرانزمینچهاتفاقی
افتادکهمانندبقیهبانکها،خودتانیکنئوبانکایجادنکردید؟
فکرمیکنموجهتمایزشماهمهمینباشد.درعنوانمیزگردهم
آوردهایم:»مشارکتراهبردییکشرکتبانکیویکشرکت
ICT«بااینحال،مابلوبانکوبانکینــوراداریمکهذیلبانک
خاورمیانههستندوبهعنوانیکشرکت100درصدی،دراختیار
خودبانک،ایجادشدهاست.شماچطوراینریسکراانجامدادید

کهبایکشرکتخارجازصنعت،واردمشارکتشدید؟
ریاضتی: قبل از پاسخ به سوال شما از آقای مهندس میری، به خاطر اعتماد 
به بنده و تیم ما و نیز مجموعه  ایران زمین سپاسگزاری می   کنم. واژه   ای که 
ما در تیتر خبر رونمایی به کار بردیم، »نئوبانک واقعی« بود که حاشیه   هایی 
را نیز موجب شد و دوستان ما هم در ایونت حضور داشتند و این قضیه را از 
ما می   پرسیدند و خود شما هم سوال کردید. اینکه یک بانک با سهامداری 
خودش، یک بانک دیگر شود که نئوبانک ایجاد کند یا اصطالحا بانک در 
بانک باشد، از نظر ما نئوبانک نیست. البته دوستان بانک سامان، یک   سال 
و نیم است روی این پروژه، زحمت کشیدند. بنده سال گذشته که هنوز در 
آوا حضور نداشتم، از بانک سامان بازدید و با مدیران   شان مالقات داشتم و 
برای خودم جای ابهام داشت که چگونه قرار است به بازار ورود کنند اما در 
نوع خودشان، زحمت کشیدند و با غیرت کار کردند. مدیران بانکینو هم از 
دوستان شش هفت ساله ما هستند. اگر گفتیم نئوبانک واقعی، به این معنا 
نبود که عملکرد دوستان را آن هم در شرایط کرونا و فرار نیروهای متخصص 
با رقم   های یورویی، نادیده بگیریم چون واقعا در این شرایط، کار سخت و 
تازه   ، انجام دادند و از این جهت برای ما قابل احترام است. ما با بانک در بانک 
بودن موافق نبودیم و زمانی که قرار شد بنده این شرکت را تحویل بگیرم، 
بانک  ایران زمین از ابتــدا neobank as a services را به عنوان 
ماموریت اینجانب مطرح کردند و شرکت آوا با سهامداری ۱00درصدی، 
ماموریت پیشانی بانک دیجیتال بودن بانک  ایران زمین را برعهده داشت. 

اینکه B2C کار کنیم هم جزو پلن   ها بوده اما بعضا دوستان، آنقدر هزینه 
ورود به بازار و ماندن در بازار برای سطح B2C در برخی سگمنت   ها را باال 
بردند که استراتژی   ، منجر به این شد طور دیگری عمل کنیم. شاید بانک   ها 
تمایل داشته باشــند B2C نئوبانک خود را داشته باشد، اما آنچه از ابتدا 
در ادبیات، اســتراتژی و اعتقاد معاونت فناوری اطالعات بانک، قائم   مقام 
مدیرعامل و شخص مدیرعامل مطرح بوده، این است که با توجه به تحقیق 
بیش از پنج   سال، سرویس   های ما کامال فراتر از آنچه در سایر اپلیکیشن   ها 
یا موبایل   بانک   ها دیده می   شود، آماده بوده و آن را برای انتخاب در اختیار 
مشتری می   گذاریم و چیزی نیست که شوآف یا بزر  گنمایی کنیم. بنده هم 
از جلسه اول که خدمت دوستان های   وب رسیدم، این ادعا را مطرح کردم 
و با همدیگر NDA امضا کردیم. آنها راستی   آزمایی کردند که آیا اصال این 
سرویس وجود دارد یا خیر. اینکه چرا B2C کار نکردیم و B2B2C انجام 
دادیم به این خاطر بود که شرکت   هایی که کاستوِمر پول خودشان را دارند 
و تخصص و خروجی   شان، B2C است. با توجه به تجربیات قبلی، در اوج 
زمان فعالیت USSD، فروشنده سرویس USSD اپراتور اول بودم و 
سپس در اوج زمان فعالیت اپلیکیشن   ها، در شرکِت لیدرِ این حوزه حضور 
داشتم. آنهایی که در B2C در یک زمینه، موفق باشند، نشان داده   اند در 
سایر حوزه   ها نیز موفق هستند. آن زمان هم همگی کد USSD گرفتند 
و سپس اپلیکیشن پرداختی و موبایلی راه   اندازی کردند. کار B2C، واقعا 
تخصصی است. ما ترجیح دادیم و انتخاب کردیم کار را به کاردان بسپاریم، 
سرویس   دهی بانکی   مان را انجام دهیم، زمان را ذخیره کنیم، تایم   تو   مارکت 
را برای خودمان نگاه داریم و عملیات اجرایی کار، سیاست   گذاری مربوط به 
اجرا را به همراه تعهداتی که کامال توافقی است، در اختیار بخشی بگذاریم 
که استخر مشتری    دارد که دیگران آن را بیشتر از ما قبول دارند. االن مشتری 
آ نقدر که نام های   وب را به عنوان اعتبار برای خودش می   سنجد، درخصوص 
بانک  ایران زمین این   طور نیست. موضوع دیگر اینکه ما در مدل همکاری 
جدید، به هیچ عنوان، به دنبال تعداد متقاضی بدون فعالیت، آمار و ارقام 
یا مثال اینکه بگوییم یک میلیون افتتاح حساب داشتیم و االن اول، دوم یا 
سوم هستیم، نبوده   ایم و در این زمینه با های   وب، ادبیات مشترک داریم. ما 
برای اینکه مشتری را جذب کنیم، آفر ویژه را در شأن وی نمی   دانیم بلکه 
باید سرویس خوب بدهیم و خودش باید انتخاب کند تا در این زمینه هزینه 
کند. شاید 80درصد افرادی که این در حال مطالعه این میزگرد هستند، 
تجربه نئوبانکی داشته باشند. واقعا چقدر از کارت   های آن استفاده می   شود؟ 
در شش ماه گذشته چقدر به آن ســر زده شده است؟ هرچند طراحی   ها، 
خیلی شیک   تر، نام و لوگوی آنها بسیار جدیدتر و اپلکیشن   های آنها بسیار 
کاربرپسندتر از اپلیکیشن   های بانکی است، اما خروجی آن چه بوده است؟ 
آیا خودمان از آن استفاده می   کنیم یا خیر؟! همه این ها  باعث شد تا ما به 
صورت B2B2C کار کنیم و کار را در حوزه B2C به کاردان بسپاریم و 

خودمان بدون دخالت در اجرا، سرویس   دهی کنیم.
نظرشخصیبندهایناستکهاگرقرارباشدنئوبانکهمان
سرویسیکهبانکمیدهد،بایکدیزایندیگروبدونتفاوتبا
بانکدیگرارایهکند،فایدهایندارد.همانطورکهشماهماشاره
کردیدبندهکارتازدونئوبانکدیگردارمکهابتدابرایمجذابیت
داشتوازسرکنجکاویکهآیاکارمیکندیاخیر،ازآناستفاده
کردماماواقعیتایناســتکهوقتیپولهادریکبانکدیگر
استواصلپولدرجایدیگر،بهاینمعناستکهبندهبابانک
قدیمیخودم،کارمیکنم.تعریفمنازنئوبانکایناست:بانکی
کهبراییکدستهازمشتریان،درمقیاسبزرگ،سرویسهای
شخصیسازیشدهارایهکند.اینسرویسهاهستندکهمشتری
راکنارنئوبانکحفظمیکنندنهخدماتیمشابهبانکهایبزرگ
مانندافتتاححسابغیرحضورییاحضوری.اینکار،بهتنهایی
جذابیتندارد.درنقطهافتتاححساب،همگیاشباعهستیمو
هرکدامماحداقلسهچهارحساببانکیداریموهرجااستخدام
میشویممارابهیکشعبهبانکهدایتمیکنندتاحقوقمانرا
دریافتکنیم.وقتیازآنشرکت،بیرونمیآییم،شرکتبعدی،
یکبانکدیگررامدنظرداردوآنکارتوحساب،بدوناستفاده
باقیمیماند.اگراشتباهنکنم،االنهایوب500هزاریوزردارد.
تصوربندهایناستکهدرگاماول،تمرکزرویارایهسرویسبه
مشتریانوپاسخبهنیازهایخودگروههایوباستوگامبعدی
توسعهبازاروجذبمشتریانخارجازبازار.درستاست؟همچنین
اظهاراتتاندربارهنیازهمهشرکتها،نهتنهانیازشما،دربحث
واگذاریوانتقالپولبهشرکتهایزیرمجموعه،اشارهدرستی

بود.شماچقدربااینتعریفازنئوبانکواقعی،موافقهستید؟
میری: واقعیت این است که ما هم همین نیازها را می   بینیم. اساس این است 
که از بیرون به این موضوع، نگاه کنیم. وقتی خود بانک آن را شکل دهد، 
نمی   توان به ایجاد سرویس   های جدید امیدوار بود چون تمام شاکله بانک در 
یک برند و ظاهر جدید منتقل شده است. این امر درخصوص هدف تشکیل 

نئوبانک   ها، کارگشا نیست. 
آقایسیدجوادسجادیدرگروهسوالکردهاندچطورشما
معتقدیدبانکدربانکنیستید؟مفهومآنرابیشترتشریحکنید.

ریاضتی: سهام شرکت آوا، ۱00درصد متعلق به بانک  ایران زمین است 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانهایوبوآوایبانکایرانزمینمطرحشد

نئوبانک واقعی، ورود از صنعت به سیستم بانکی است نه بانک در بانک

امینرضاریاضتیسیدایمانمیری
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و یکی از ماموریت   های آن، پیشانی بانکداری است. ما در شرکت آوا، پیرو 
سیاست   های دســتوری و ماموریتی از سمت بانک هستیم ولی عملکرد، 
رویکرد، اســتراتژی و مدل کار کردن ما به هیچ وجه بانکی نیست، چون 
هلدینگ فناوری با این نیت، تاسیس شــده که کار بانک در حوزه توسعه 
کسب   وکار به شرکت   ها سپرده شود و این شرکت   ها، ملزم به این موضوع 
نیستند که فقط برای بانک، ارزش   آفرینی کنند. اولویت، بانک  ایران زمین 
است و این موضوع، باعث افتخار ماست، چون معتقدیم  ایران زمین، خانه 
ماست. با این حال، خود بانک  ایران زمین به ما می   گوید اگر در حوزه   ای در 
بانک  ایران زمین، سرویس نگرفتید یا در مورد زمان با مشکل مواجه شدید، 
ما پذیرفته   ایم که شــما در خارج از حوزه بانک کار کنید. درباره بانک در 
بانک، موضوع، شفاف است. قبال مثالی وجود داشت مبنی بر اینکه در برخی 
کسب   وکارها در یک پاساژ، یک صنف، محصول را می   فروشند بعد صاحب 
پاساژ، جلوی آن، بساط پهن می   کند! هرچند شرکتی که به صورت مشترک 
ایجاد شده، سهامدار حداکثری آن، مربوط به شرکتی است که سهامدار آن 
بانکی است، اما در مجموع، مواردی به بانک مربوط می   شود که طبق قوانین 
بانک مرکزی باشــد و غیر از این مورد، تمام کارها به آن شرکت مشترک، 
وابسته است. بنده در یکی از همین شرکت   هایی که در سال گذشته حضور 
پیدا کردم، نفراتی که به عنوان استخدامی و حراستی حضور دارند، وجه 
بانک مبدا را دارند. ما چنین چیــزی در آوا نداریم. بانک  ایران زمین، برای 
شرکت، سرمایه   گذاری کرده و به آن ماموریت داده و حمایت می   کند. مراسم 
رونمایی را با حضور مدیرعامل، رییس    هیات   مدیره، قائم مقام مدیرعامل )که 
قائم   مقام و مدیرعامل هم جزو اعضای هیات   مدیره هستند( و همه اعضای 
هیات   مدیره های   وب، معاونان و هیات   مدیره آوا در محل بانک  ایران زمین 
برگزار کردیم اما قرارداد توسط آوا منعقد شده است. خود افرادی که در بانک 
حضور دارند، صاحب نظران و تصمیم   گیران به صورت عملی، این موضوع را 
اجرا کردند و معتقدند ما یک ماموریت سرویس   دهی و کسب   وکار به شرکت 
دادیم و االن هم از شرکت سهامداری   مان در حوزه سرویس   دهی حمایت 
می   کنیم اما بعد از این، شرکت آواست که حامی منافع شرکت های   وب در 
سمت بانک است؛ یعنی خود آقای میری هم از ابتدا این اعتماد را داشتند 
و معتقد بودند فقط با شرکتی طرف هستم که االن با آن به توافق رسیدیم. 
این شرکت، وظیفه دارد سرویس   های بانکی و مربوط به جای دیگر را بگیرد. 
بانک در بانک به این معناست. نکته جالب دیگر اینکه معموال وقتی اولین 
نفر به چنین کاری لبیک می گوید، توقعاتی دارد مانند اینکه با رقبای ما کار 
نکنید یا مشتری دیگری نداشته باشید در حالی که مدیرعامل های   وب و 
هیات   مدیره آن چنین اعتقادی نداشتند و به ما گفتند هرچه می   توانید کیک 
را بزرگ   تر کنید و اینکه ما االن سرویس   هایی را داریم که شخصی   سازِی 
باندلینگ خودمان می   شود و اگر شما تمایل دارید می   توانید به حوزه تجارت 
الکترونیک یا اپلیکیشن پرداختی سرویس بدهید. این موضوع برای بازار 
 JV و وضعیت حاضر صنف بهتر است. ما قرار نیست شرکت مشارکتی یا
و امثال آن را فقط با های   وب داشته باشیم. هدف ما تا آخر سال، با بیش از 
۱00 سرویس آماده که طی چندین سال اخیر روی آن زحمت کشیده   ایم 
و متعلق به بانک است، بیشتر از یک شرکت است و امیدواریم آن را انجام 

دهیم.
بهطورمشخصدراینحوزهشماپلتفرمنئوبانکرادراختیار
داریدوهرکسدرخواستبدهد،سرویسرابهآنجاارایهمیدهید.
درستاست؟آیاتصمیمتانایناستکههمیشهمشارکتیکار
کنیدیابرخیموارد،ممکناســتپلتفرمرادراختیاردیگران

قراردهید.
ریاضتی:عرض کردم نسبت به شــریک تجاری که قرار است همکاری 
صورت گیرد، قابل مذاکره است. اینکه صرفا هر شرکتی بخواهد به صورت 
JV کار کند، خیر این   طور نیســت. درباره این پروژه هم کامال نسبت به 
انتخاب مشتری و شریک تجاری، وســواس به خرج می   دهیم و صرفا به 
دنبال این موضوع نیســتیم که فالن میزان افتتاح حساب به بانک اضافه 
شده و بگوییم به هدف رسیده   ایم. حاضریم ۱00هزار مشتری به صورت 
دیجیتال برای بانک بیاوریم که این تعداد، واقعا مشــتری دیجیتال نسل 
Y و Z باشند اما یک میلیون مشتری که فقط افتتاح حساب کرده باشند، 
نداشته باشیم. مدل ما کامال نتیجه   گراست و شریک تجاری ما باید این باور را 
داشته باشد. های   وب این باور را داشته و با ما هم   ادبیات بوده   اند. این شرکت، 
500هزار مشتری دارد و هدفش این نیست که همه افتتاح حساب کنند تا 
بگوید نئوبانک 500هزارتایی داریم که ارزش آن فالن میزان است. ما درباره 
شریک شدن با دوستان که منتج به یک همکاری مشترک شود، باید کامال 

هم   ادبیات باشیم.
آقایسجادیگفتهاندمنظورشانایناستکهاگردرنئوبانک
شماافتتاححسابشود،کدبانکمرکزیجدیدیگرفتهنشده
است.حســابدربانکایرانزمینافتتاححسابمیشودوبر
اساسکدبانکمرکزیایرانزمینکارمیکنید.بلوبانکوبانکینو
همهمینشباهترادارند.البتهبندهفکرمیکنمآنجاکهصحبت
ازنئوبانکواقعیمیشود،حساب،مدنظردوستاننیستبلکه
جامعهمشتریانیاستکههایوبخارجازبدنهبانکی،بهکلونی
500هزارتاییسرویسمیدهدواینکهسرویسها،جذابیتداشته
باشدتامشتریاناستفادهکنندودراپلیکیشنیکهدراختیارشان

قرارمیگیرد،خدماتراas a serviceدریافتکنند.
ریاضتی:آقای مهندس میری در شــرکت های   وب می   توانند خودشان 
توضیح دهند که ما حتی درباره نام شرکت، ورود نمی کنیم. ایشان می   توانند 
فردا بانک را با طراحی کارت خودشان با نامبرکارتی که نسبت به سرویس 
خودشان می   خواهند، ارایه    کنند و برند خودشان را داشته باشند. این کارت، 
مختص بانک فرداست. االن برخی نئوبانک   ها که کارت به کارت را انجام 

می   دهند، بانک مقصد را نشان می   دهد. حتی پیامک، بعضا از سرشماره بانک 
مقصد ارسال می   شود. تجارب و درس   آموخته   های ما طوری است که بانک 
فردا، کامال هویت و ارتباط مستقل خود را با مشتری داشته باشد. ما در حوزه 
سرویس   دهی و مواردی که به قانون   گذار مربوط می   شود، حامی هستیم و 

گارانتی می   دهیم که در اسرع وقت، نسبت به تغییرات، چابک عمل کنیم.
فکرمیکنمباتوجهبهتجربیاتیکهآقایانمیریوریاضتی
درحوزهICTدارند،تقریبــانئوبانک،همانMVNOدرحوزه
اپراتوریاست،بااینتفاوتکهدراینجارگوالتورازمجوزصحبت
کردهبودامامجوزیصادرنکردهوبانکها،خودشانریسکماجرا
رابهدوشمیکشند.جنابمیری!درصحبتهایدیشبتاناشاره
کردیدکاریکهباآواانجامدادید،خواستهنبودبلکهالزامشدتا
نئوبانکراافتتاحکنید.چرااینالزامبرایشمااززاویهدیدیک
هلدینگفناوریایجادشدتاواردمشارکتوسرمایهگذاریدر

اینحوزهشوید؟
میری: ما وارد مشارکت شدیم به دلیل اینکه سبد محصول ما هم بزرگ 
شــد. در این مدت، به غیر از این حوزه،، بخش   های دیگــری که بتوانیم 
سرویس   هایی را در کنار هم قرار دهیم، در کنار هم شکل می   گرفت و وجود 
سیستم بانکی، برای انجام کامل این اکوسیستم، ضرورت پیدا می   کرد. از 
طرف دیگر، با آن چابکی و راحتی تعریف ســرویس در بانک  ایران زمین، 
نمی   توانستیم از سایرین سرویس بگیریم. به همین دلیل در کنار اینکه بیمه 
وغیره را پیش می   بریم، اینکه چطور بیمه تمام   دیجیتال داشته باشیم بدون 
اینکه به بانک چسبیده باشد، یک الزام است. مثال اگر بخواهیم به مشتری 
تعهد دهیم که همین لحظه به خسارت وی رسیدگی کردیم و پرداخت آن 
را همان موقع انجام دهیم، دیگر به دنبال این نیستیم که کدام بانک، این 
سرویس را به ما خواهد داد و در سازوکار صدور چک وغیره نمی   افتیم. در 
بیمه، خسارت قطعی   شده مردم را به خاطر رسوب پول نگه   می دارند. مردم 
چه گناهی دارند و چه مشکلی را حل کرده   ایم؟ یک فرد، باید پول را ابتدا 
به تعمیرکار، بیمارستان وغیره پرداخت کند تا بعدا بیمه پولش را بدهد. در 
بیمه تکمیلی، این موضوعات بسیار پیش می   آید و با اینکه باید همان موقع 
پول، پرداخت شود، بیمه می   گوید مدارک را بیاورید تا بعدا پرداخت کند. 
وقتی بحث پرداخت پیش می   آید، به دیوار برمی   خوریم! منظورم این نیست 
که فقط سیستم بانکی اشکال دارد بلکه آن شرکت هم به این بهانه، جلوی 
پرداخت سریع و به   موقع مشتری را می گیرد. این موضوع، تبدیل به یک 
فرهنگ شده و همه با استناد به یکدیگر این کار را انجام می   دهند. اگر این 
اکوسیستم را به صورت کامل و فول   دیجیتال در یک پلتفرم داشته باشیم، 
این بهانه   ها مبنی بر عدم پرداخت سریع قابل قبول نیست، چون از ابتدا وعده 
داده همه این ها، یکپارچه است. هدف ما این است که اگر قرار است سرویسی 
بدهیم، باید متفاوت باشد و اگر مردم بخواهند در فالن نئوبانک حساب باز 
کنند، ابتدا سود و منفعت آن را مشاهده کنند و اگر این اتفاق نمی   افتد، روی 
آن وقت نگذارند. به قول شما، مردم حساب   های متعددی دارند و همان را 
کنترل کنند و همین کفایت می   کند چه برسد به اینکه بخواهند به اداره 
مالیات برای یک حساب جدید، پاسخ بدهند. اگر همه این ها  کنار هم باشد و 
برای مشتری سهولت و راحتی ایجاد کند، می   پذیرد به خاطر این مزایا از این 
نئوبانک استفاده کند. این الزام، به این شکل صورت گرفت. وقتی از سرویس 
 IT با CT مهاجرت می   کنیم؛ یعنی بخش IT پلتفرم صرفا تلکامی به حوزه
را از نظر سهم بازار در حساب   های درآمد هلدینگ و سایر حساب   های آن، 
جابه   جا می   کنیم، بهتر است اکوسیستم را کامل کنیم. در اکوسیستم کامل، 
مواردی مانند اینکه با چه کسی شریک شوم، چطور شریک شوم و هدف   مان 
از شراکت چیست، مطرح می   شود. ما و شرکت آوا، کنار هم نشستیم و به این 
نتیجه رسیدیم که این مدل، مناسب است و چون قرار شد آن را کامل انجام 

دهیم، یک الزام بود نه یک انتخاب.
فکرمیکنیدتجربهتلخنظامبانکــیبرایحضوردرحوزه
MVNOهاوسرمایهگذاریسنگینکهمنجربهشکستشد،در
حوزهنئوبانکهاتکرارنخواهدشد؟البتهاالنایرانسلبابلوبانک
مشارکتمیکندهرچندبهطوررسمیجاییاعالمنشدکهوارد
سهامداریشدندیاخیر.قراربودایرانسلبخشیازسهامبلوبانک
راخریداریوســرویس،راهاندازیکنندکهالبتهسرویسیهم
مشاهدهنشد.بانکینوهمعمالآنسرویسهایخردبانکیراارایه
میدهدکهبانکخاورمیانهچوندرحوزهشرکتیکارمیکرد،آن
راارایهنمیداداماسرویسخاصشخصیسازیشدهبرایجامعه
آماریدادهنمیشود.شمافکرمیکنیدسرویسهاییکهبرای
کلونیمشتریانتانمدنظردارید،آنقدرجذابیتداردکهمشتریان
رانگهداردوآنهادرکناربانکهایدیگر،اپلیکیشنبانکفردارا
رویگوشینصبکنند؟البتههمانطورکهآقایریاضتیاشاره
کردندشمابهدنبالافتتاححساببدونتراکنشنیستیدوباید
تراکنشداشتهباشدتاگردشمالیوجذابیتایجادکند.اگراین
موارد،محرمانهنیست،بفرماییدباچهجذابیتیقراراستمشتری

راجذبوحفظکنید؟
میری: ما در این مشارکت، دنبال تراکنش بیشتر، منفعت رسیدن و پول از 
جای دیگری تامین کردن به صورت غیرمستقیم نیستیم بلکه به دنبال این 
موضوع هستیم که با سرویس   های باندل   شده از مجموعه   ای از سرویس   ها 
در کنار همدیگر و خلق ارزش افزوده جدید، درآمد مناسبی برای خودمان 
کسب کنیم. این، یک اصل است. برخی می   گویند تراکنش بزنیم، هزینه 
تراکنش را از بانک   ها و شاپرک بگیریم که این ها  خودش، کلی پول است! 
ما اگر عرضه داشته باشــیم و بتوانیم کار خوب و تاثیرگذاری انجام دهیم 
باید تکه   ای از خأل نیازمندی   های مردم را در کشــور پر کنیم. ما معتقدیم 
باندلینگ یک خأل اســت؛ چه ما با قدرت متوسط و کم یا دوستان دیگر با 

قدرت زیاد، این کار را انجام دهند. بدون شک، هرکس این مشکل را حل 
کند، مشتری جذب می   کند. اگر بانک   ها به دنبال حل مشکل مردم نباشند 
و در آن تاثیرگذار باشند، در آینده نزدیک، برخی مشتریان خود را از دست 
خواهند داد. نیاز مردم روی زمین نمی   ماند و باالخره یکی آن را حل می   کند. 
این نیاز هم طوری نیست که اختراع باشد بلکه بسیاری از این نیازها در دنیا 
حل می   شود و بومی   سازی می   کنند و کار را پیش می   برند. مشکل ما این 
است که هیچ   کس ریســک را نمی   پذیرد تا خأل اطمینان را حل کند و در 
کنار آن، ابزار مناسب را دراختیار قرار دهد. اگر کسی این کار را انجام دهد، 
اتفاقا منفعت خوبی کســب می   کند و به قول آن مثل معروف قرار نیست 
کســی محض، رضای خدا موش بگیرد. گربه از این کارها نمی   کند! حتما 
برایش منفعتی دارد. ما هم معتقدیم کسب   وکار کامال می   تواند سودده باشد 
مشروط بر اینکه نیازهای اساسی مردم را به خصوص در این شرایط اقتصادی 
حل کنیم. ما فقط به یوزرهای خودمان نگاه نکردیم و معتقدیم مجموعه 
اقدامات کشور و شرایط اقتصادی فعلی، همه را به این سمت سوق می   دهد 
که از خدمات نوین بانکی درون مجموعه   ای از خدمات بهره   مند باشند نه 
صرفا خدمات بانکی. مردم هروقت می   خواهند تراکنش انجام دهند یا قرض 
می دهند یا پولی را برمی   گردانند یا جنس می   خرند. باید ببینیم در اینجا 
چه ارزش افزوده   ای می   توانیم به این موارد اضافه کنیم تا آنها را، هم درگیر 
این موضوع کنیم و هم به آنها منفعت بدهیم. بنده معتقدم آنچه دوستان 
در فروش مارکتینگ روی آن فکر کرده   اند، به   گونه   ای است که پاسخگوی 
این موضوع خواهد بود. درباره MVNO ها هم عرض کنم MVNO با 
سیستم بانکی متفاوت است. ما در حوزه اپراتورهای موبایل، دو اپراتور کامل 
داریم. رایتل در برخی استان   ها، شبکه ندارد و از قابلیت رومینگ استفاده 
می   کند هرچند در MVNO دادن بســیار انعطاف   پذیرتر بود اما نتیجه 
بازار مشخص بود. دو اپراتور دیگر، تجربه دنیا را داشتند و نهایتا هیچ   گونه 
رقابتی نمی   توانست شکل بگیرد، با اینکه انواع مصوبه   های کمیسیون وجود 
داشت. ما در آن سیستم با مشکل تعرفه مواجه بودیم و هستیم. در بسیاری 
از نقاط دنیا، تعرفه باعث موفقیت MVNO ها شد. در کشور ما این موضوع، 
خودش دچار معضل است و نمی   تواند درآمدهایش را کامل اخذ کند تا خرج 
سرمایه   گذاری   هایش را بدهد چه برسد به اینکه از این موضوع، استقبال کند 
و عده دیگری بازار را به خودشان اختصاص دهند. کار اقتصادی با ضرب و 
زور حل نمی   شود. اگر می   خواهیم رو به جلو حرکت کنیم، باید حتما مدل 
اقتصادی درست پیش ببریم و این موضوع، در سیستم بانکی، شدنی است 
چون همه، بازیگران زیادی دارند و قدرت انتخاب توسط رگوالتوری بسیار 
قدرتمند است. رگوالتوری در حوزه بانکی، کامال حرف خود را پیش می   برد و 
با کوچک   ترین چیزی می   تواند جلوی بانک را بگیرد و اعمال قانون کند اما در 
حوزه ارتباطاات، قدرت به این شکل نیست. اگر پیوست حکم دکتر زارع   پور، 
وزیر ارتباطات را ببینید، یکی از سه بند موردتاکیدشان، جایگاهی است که 
رگوالتور باید به دست بیاورد تا تضمین دهد مصوبات کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات حتما به نتیجه برسد. بنده معتقدم همین که ایرانسل و 
همراه اول، وارد این حوزه شده   اند و با استفاده از پول مشتریان   شان، امکانات 
و مزایای بیشتری برای کسب   وکار خود فراهم می   کنند، به این معناست که 
بازار جا دارد و نمی   توان گفت ســود این بازار، مناسب نیست. به نظرم این 
اتفاق دیر یا زود می   افتد. در دنیا هم حوزه فناوری اطالعات، بسیار مهم   تر از 
زیرساخت   های این   چنینی است که یک شبکه مخابراتی یا مجوزی به نام 
بانک داشته باشیم. اگر موفق باشیم، داشتن این دو مورد کفایت نمی   کند. 

حتما فناوری اطالعات، چابکی و به   روز بودن آن، ضرورت دارد.
فارغازتعرفهگذاری،بدوناینکهMVNO هادرآمدیداشته
باشــند،رگوالتورمخابراتی،هزینهکفدرآمدیبرایخودش
درنظرگرفتهبودکهعاملیبرایشکســتMVNO هاشداما
چونسرویسراهاندازینکردندوعمالهمانسرویسهایپایه
اپراتورهایبزرگراارایهمیدادند،بزرگترینعاملعدمموفقیت
بود.االندفاترپیشخواندولت،پلیس+10راببینید.درگذشته،
اگرقراربودبرایپاسپورتاقدامکنید،پوستتانکندهمیشد!
االناگریکنفردرخصوصسرویسیمانندمحضریاسندیافروش
خودروکهمجبوربهمراجعهحضوریهستیم،درتهرانبا50هزار
تومان،بهصورتغیرحضوریکارراانجامدهد،قطعاحاضریماین
هزینهراپرداختکنیم،مشروطبراینکهدرانجامکار،نوآوریو

اعتمادوجودداشتهباشد.
ریاضتی: وقتی شرکتی با یک بانک مذاکره می   کند، ابتدا به دنبال منابعی 
است تا برای پروژه   ها استفاده کند. دوستان می گفتند چطور شما در چهار 
ماه به این قطعیت و امضا رسیدید. وقتی طرف مقابل نزد بانک می   آید، اصال 
دنبال منابع نیست چون بیزینس سوار کردن دردسرهای خاص خود را دارد 
و ین موضوع به هیچ عنوان از سوی های   وب مطرح نشد. وقتی بنده آن را 
روی پروژه خاصی مطرح کردم، از آن استقبال شد. دوستان معتقدند خود 
بیزینس، باید کسب   وکار خود را شکل دهد تا به مواردی که به نقدینگی و 

اعتبار نیاز داشته باشد، دست پیدا کند.
فرضکنیددرنئوبانکفردا،قراراستسرویسومحصول
جدیدیراهاندازیکنید.آیابرایارایهاینمحصولازســمت
بانکایرانزمینمجوزدریافتمیکنیدیافقطاززیرســاختو
سرویسهاییکهدرنئوبانکنیازدارید،ازبانکایرانزمینکمک
میگیرید؟آیابانکدراستراتژیهایشما،دخالتواعمالنظر

میکند؟
ریاضتی: اصل کار این اســت که فصل   الخطاب، شرکت مشترک است و 
بانک  ایران زمین، نه قصد دارد و نه آن را مجهول و مبهم گذاشته که بخواهد 
بعدا ورود کند. اگر افرادی از بانک در هیات   مدیره شرکت مشترک حضور 
داشته باشند، کامال توافقی است. چنانچه آقای میری قرار بود موارد مربوط 

به قانون   گذاری را خودشــان پیش ببرند و زمان خاص خود را داشتند، به 
این شکل انجام می   شد. اصل این اســت که بانک یا شرکتی که سهامدار 
حداکثری بانک در حوزه سرویس است، دردسرها را برای سهامداری که 
قصد ورود به بازار دارد، مرتفع کند و این موارد، ســمت کسی باشد که در 
این حوزه، تخصصی کار می   کند. موارد مربوط به توسعه کسب   وکار، ورود 
به بازار، برندینگ و حتی مدیرعامل این شرکت، کامال وابسته به تصمیم 
جمعی شرکت مشترک اســت، بر پایه اعتماد گذاشته شده و بانک، نظر 
خودش را تحمیل نخواهد کرد. البته آنجا که نیازمند تبعیت از قوانین بانک 
مرکزی است، مدنظر کل JV است؛ یعنی هم سهامدار بانکی و هم سهامدار 
غیربانکی. اگر قرار بود as a service بدهیم و بعد مانند برخی بانک   ها 
به شرکت   ها بگوییم آن   طور که ما می   خواهیم بانکداری   تان را انجام دهید، 
اصال نیاز به انجام این کارها نبود! بستر نیت بیزینس ما این است که شرکت 
های   وب به این باور برسد که ما اجازه می   دهیم کارش را انجام دهد و نقش ما 
در حوزه IT، سرویس   های بانکی و قانون   گذاری، به صورت، هدایتی، کمکی 
و و وظیفه   ای است و نه به عنوان شرکت آوا از نفر اول تا هیات   مدیره و نه به 
عنوان بانک  ایران زمین که سرویس   دهنده بانکی است، به هیچ   وجه در حوزه 
تخصصی شرکت های   وب که از اول با آن دســت داده   ایم، ورود و دخالت 

نخواهیم کرد و فصل   الخطاب، JV خواهد بود.
پسبانک،نقــشمطلعراایفامیکندنــهتصمیمگیرنده.
آنطورکهبندهمطلعم،دراینجاهماعضایهیاتمدیرهبانک،
جزءهیاتمدیرههستند.البتهعذرخواهیمیکنم،هیاتعامل

منظورماستنههیاتمدیره.
ریاضتی: هیات   مدیره خیر. ببینید اگر بخواهیم درباره بیزینسی جدی   تر 
فکر کنیم، به خصوص از بدو تشکیل شــرکت، دوست داریم تصمیمات 
راحت   تر گرفته شود و حتی برای تصمیم   گیری و جرات داشتن به منظور یک 
امضا، افرادی باشند که واقعا در آن مقیاس قرار داشته باشند؛ هم از شرکت 
های   وب با حمایت آقای مهندس میری و هم از سمت آوا. این موضوع در  
مقیاسی خواهد بود که ورود به بازار سریعا پیش برود. اینکه یکی از اعضای 
هیات   عامل یا بانک یا هیات   مدیره آوا جزء هیات   مدیره این شرکت مشترک 
باشند، به فرد مربوط است و وحی منزل و ازپیش    تعیین   شده نیست. فقط 
یک نفر باید در هیات   مدیره باشد و آن هم مدیرعامل شرکت آواست که 5۱ 
درصد سهم را دارد و به این دلیل است که ورود آن با بنده بوده و با افتخار از 
آن یاد خواهم کرد و در رزومه بنده هم خواهد بود. این موضوع، به این علت 
اســت تا اگر افرادی در این جایگاه قرار گرفتند، به این اعتقاد و وظیفه پی 
برده باشند و از ابتدا بدانند چه    کاری را تحویل می   گیرند. بنابراین غیر از این 

موضوع، سمت دیگری وحی منزل نیست و کامال توافقی است.
بندهبراینئوبانکهادرکشــورنگرانمکهاگردرمســیر
کسبوکاریدرستیحرکتنکنند،هماناتفاقMVNO هابرای
آنهانیزرخدهد.امیدواریمنئوبانک،صرفاآهویخوشخطوخال
نباشدکهراهاندازیشوداماخروجینداشتهباشد.انشاءاهللبانک
ایرانزمینوهایوب،اینمسیررابادقتبیشتریپیشبروند.
خوشحالمبخشخصوصیاینسرمایهگذاریراانجاممیدهدو
مانندنهادهایدولتی،پولبیتالمالرابریزوبپاشنمیکندوبرای
ریالبهریالآنزحمتکشیدهوحاضرنیستبهاینراحتیآن

راازدستبدهد.
ریاضتی: اصل و اساس بقای این همکاری مشترک، خروجی مربوط به این 
شرکت است. این موضوع از سمت های   وب و بانک به عنوان تعهد مطرح 
شده است. اینکه دو مجموعه، یک شرکت داشته باشند که فقط بگویند 
کاری انجام شده، چنین نیتی نبوده و تا سه سال آینده، ماه به ماه، برنامه 
مشخص و دقیق است. چهار ماه روی آن، کارشناسی و با مشاوران درجه 
یک از سمت بانک، آوا و های   وب، مشورت شــده و زمانی که این شرکت، 
خروجی نداشته باشد، وجود نخواهد داشت و این موضوع، توافقی است که 

طرفین از ابتدا داشته   اند.
آغازبهکاررسمیافتتاحوارایهسرویس،چهزمانیخواهد

بود؟
ریاضتی: محصول در فضای وایت   لیست آماده اســت. یکی از عللی که 
امضای قرارداد را رسانه   ای کردیم و به آن معتقدیم و بعد از گذشت دو روز از 
این کار راضی هستیم، این است که می   دانستیم محصول   مان آماده است. 
دیروز هم عده   ای پرسیدند از کجا آن را دریافت کنیم؟ با توجه به ورود به 
بازار، بعد از انجام نسخه آزمایشی در فضای وایت   لیست توسط تیم تست، 
نهایتا تا شب یلدا آن را در معرض عموم قرار خواهیم داد. اقدامات مربوط به 
تاسیس شرکت مشترک انجام شده و باید مدیرعامل آن مشخص شود. همه 
کارها، به صورت همزمان انجام می   شود و کامال زمان   بندی   شده است. مثال 
می   دانیم هفته دیگر، همین موقع کجا باید باشیم. ان   شاءاهلل تا اواخر آذرماه 
محصول را خواهیم داشت و طبق پلن تیم قوی های   وب در لوکیشن جدید، 

کار را پرقدرت شروع می   کنیم.
آقایمیری!درسخنرانیدیروزتانازایجاداکوسیستمیبه
نامهوشمندفرداصحبتکردید.درایناکوسیستمگویاقراراست
سرویسهاییازجنسبانک،بیمهولندتکقراربگیردوبانکفردا
همجزئیازایناکوسیستمخواهدبود.تصوربندهایناستشما
پلتفرممادردرآنجاایجادوسرویسهارارویآنپلتفرممادرسوار

میکنید،درستاست؟
میری: دقیقا! برنامه همین   طور است و قرار اســت این اکوسیستم مادر، 
تمام سرویس   ها، اعم از لندتک، بانکی، بیمه و سایر خدماتی که به آن اضافه 

می   شود، همه را با همدیگر داشته باشد.
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کارنامه بزرگ ترین فروشــگاه اینترنتی جهان، نشــان 
می دهد که این شــرکت، در طول ســال های فعالیت، 
طیف گسترده  ای از اقدامات غیرقانونی و غیراخالقی را 

در راستای توسعه کسب و کار خود، مرتکب شده است.
به گزارش مهر؛ شرکت آمازون در میان پنج شرکت بزرگ 
فناوری جهان، تمرکز خود را بر خرده فروشی کاال در بستر 
اینترنت معطوف کرده است. آمازون ۷0درصد از درآمد 
خود را از این راه به دست می آورد. این در حالی است که 
میزبانی خدمات وب آمازون و رایانش ابری نیز از جمله 
فعالیت های اقتصادی این شرکت محسوب می شوند و 
۹درصد از سهم درآمد این شرکت را به خود اختصاص 
داده است.نقطه آغاز انحصار در بدو تاسیس نخستین اقدام 
ضدرقابتی شرکت آمازون در حوزه تجارت دیجیتال را 
می توان استفاده از حق ثبت اختراع برای ایجاد انحصار در 
حوزه فروشگاه های اینترنتی در سال ۱۹۹۹، دانست. به 
زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام بدوی جف بزوس در 
راستای تالش شرکت آمازون برای محدود ساختن توسعه 

تجارت الکترونیکی صورت گرفته است.
صنعتچاپونشر؛نخستینقربانیآمازون

نمایندگان بخش انتشارات شرکت آمازون در مارس سال 
۲008، طی تماس با شرکت های انتشاراتی که محصوالت 
خود را روی آمازون قرار داده بودند به آنها اعالم کردند که 
سایت آمازون از تاریخ یاد شده فقط کتاب هایی را برای 
فروش قرار می دهد که امتیاز چاپ محدودشان در اختیار 
شرکت آمازون قرار گرفته باشند. شرکت آمازون با این 
اقدام، موفق شد انحصار بخش عمده ای از صنعت چاپ و 
نشر ایاالت متحده را در اختیار گیرد. عالوه بر این، شرکت 
آمازون انگلیس در سال ۲008، با استفاده از قدرت تجاری 
خود، اقدام به ممانعت از فروش مستقیم کتاب با تخفیف 
ویژه توسط ناشران در وب ســایت های خودشان کرد. 
استدالل مدیران آمازون در آن مقطع این بود که به منظور 
تامین منافع حاصل از خرده فروشی، قیمت گذاری کتاب ها 
و پرداخت پول فروش محصوالت ناشران در وب سایت 
آمازون، باید بر مبنای قیمت های حراجی منتشر شده در 
وبگاه موسسات چاپی محاسبه شود. نتیجه این اقدام در 
عمل به تحریم برخی موسسات شاخص انتشاراتی بریتانیا 

از سوی شرکت آمازون ختم شد.
آمازونوفرارگستردهمالیاتی

موسســه»Fair Tax Mark«، از ســازمان های 
غیرانتفاعی فعال در زمینه امور مالیاتی، طی تحقیقات 
گسترده به بررســی عملکرد مالیاتی آمازون در چین، 
آلمان، لهستان، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، ایرلند، سنگاپور، 
لوکزامبورگ، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا 
و پرتغال، پرداخت. این موسسه سرانجام طی گزارشی 
در سال ۲0۱۹، اعالم کرد که آمازون در خالل سال های 
۲0۱0 تا ۲0۱8، بزرگ ترین شرکت متخلف در زمینه فرار 

مالیاتی بوده است.
نقضقوانینضدانحصاروحریمخصوصیدراروپا

کمیســیون اروپا در ماه ژوئن سال ۲0۱5، تحقیقاتی را 

در زمینه فعالیت آمازون در قاره سبز کلید زد. ماموران 
تحقیق در جریان بازرســی خود، متوجه بندهایی در 
متن قراردادهای توزیع کتاب الکترونیکی میان آمازون 
و ناشــران شــدند که به طور بالقوه، قوانین ضدانحصار 
اتحادیه اروپا را با دشــوار کردن رقابت سایر پلتفرم های 
عرضه کتاب های دیجیتال، نقض می کرد. این تحقیقات 
تا سال ۲0۱۷ به طول انجامید و سرانجام در ماه می  سال 
یاد شده آمازون ملزم به عدم استفاده از بندهای یاد شده 

در متن قرارداد شد.
حدود دو سال بعد در ماه جوالی ســال ۲0۱۹ و نوامبر 
۲0۲0 نیز، کمیســیون اروپــا دو پرونــده را در مورد 
استفاده آمازون از اطالعات و داده های جمع آوری شده 
فروشندگان و کاربران در راستای رقابت ناعادالنه با رقبا و 
بهره برداری از آنها به نفع خود، باز کرد. این بخش از پرونده 
آمازون جنبه انحصارگرا و ضدرقابت دارد. این تحقیقات 
بخش دیگری نیز در بر داشــت که بیشــتر معطوف بر 
موضوعات حریم شــخصی بود. در جوالی سال ۲0۲۱ 
کمیسیون ملی حفاظت از داده لوکزامبورگ، آمازون را 
به دلیل نقض مقررات حریم خصوصــی اتحادیه اروپا و 
سوءاستفاده از داده های شخصی کاربران خود به پرداخت 

88۶.۶ میلیون دالر محکوم کرد.
آمازوندرگیرپروندهقاچاقماریجوانا

پلیس هند طی روزهای گذشته تحت قانون مواد مخدر، 
مدیران ارشد واحد محلی آمازون در این کشور را به قاچاق 

ماری جوانا متهم کرد.
هفته قبل پلیس در ایالت مادیا پرادش دو مرد را همراه 
۲0کیلوگرم ماری جوانا دستگیر کرد و متوجه شد آنها 
از وب سایت آمازون هند برای سفارش و قاچاق این ماده 
مخدر در پوشش برگ های استویا )شیرین کننده طبیعی( 

به ایالت های دیگر هند استفاده می کنند.
پلیس ایالتی هند در بیانیه ای اعالم کرد تحت قانون مواد 
مخدر و روان گردان کشور، مدیران اجرایی آمازون در هند 
به دلیل تفاوت میان پاسخ های شــان به سواالت پلیس 
و حقایق کشف شده هنگام جست وجو، به عنوان متهم 

معرفی شده اند.

این در حالی اســت کــه مدیران اجرایی آمــازون قبال 
درخصوص این پرونده با پلیــس گفت وگو کرده بودند. 
پلیس تخمین می زند هزار کیلوگرم ماری جوانا به ارزش 

تقریبی ۱۴8هزار دالر در آمازون فروخته شده است.
خرده فروشی آنالین آمریکایی در بیانیه ای اعالم کرد اجازه 
ثبت و فروش کاالهای غیرقانونی در پلتفرمش را نمی دهد 
و اقدامات ســختگیرانه  ای علیه فروشندگان کاالهای 
ممنوع انجام می دهد. آمازون در خصوص پرونده قاچاق 
ماری جوانا در بیانیه ای نوشت: این مشکل به ما گزارش 

شده و هم اکنون مشغول بررسی آن هستیم.
دستکارینظراتوفروشکاالهایممنوعه

درهند
رسانه های هند، در ماه سپتامبر ســال میالدی جاری، 
طی گزارش هایی اعــالم کردند که آمازون تحقیقاتی را 
در خصوص ادعای یک افشاگر مبنی بر پرداخت رشوه 
توسط یک یا چند نماینده این شرکت به مقامات هندی، 
آغاز کرده است. طبق اطالعات منتشر شده در آن مقطع 
زمانی، در اوایل سال ۲0۲۱، یک افشاگر در آمازون اقدام 
به افشای مسایل مربوط به رشوه و فساد اداری را در هند 

اعالم کرد.
یکی از ســخنگویان آمازون در تاریخ ۲0 سپتامبر، طی 
بیانیه ای به وبگاه TechCrunch گفت که این شرکت 
به هیچ وجه تحمل فساد را ندارد، اما در مورد این تحقیقات 
اظهار ظری نکرد. او در ادامه افزود: »ما اتهامات مربوط به 
اقدامات نادرست را جدی می گیریم، آنها را به طور کامل 
بررسی می کنیم و اقدامات الزم را انجام می دهیم. اما در 
حال حاضر درباره اتهامات خاص یا وضعیت هیچ تحقیقی 

اظهار نظر نمی کنیم.«
البیبادولتآمریکادرراستایقانونیسازی

فروشموادمخدر
وبــگاه CNBC، حــدود دو ماه پیــش، در تاریخ ۲۱ 
سپتامبر، طی گزارشی مدعی شــد که مدیران شرکت 
آمازون در حال رایزنی و البی بــا دولت فدرال آمریکا در 
راستای قانونی ســازی فروش و اســتفاده از ماری جوانا 
هستند. وبگاه رســمی آمازون یک روز پیش از این در 

تاریخ ۲0 دسامبر، طی بیانیه ای اعالم کرد که کارگران و 
متقاضیان استخدام در این شرکت که در حین غربالگری 
اعتیاد به ماری جوانا از آمازون اخراج شده بودند یا موفق 
به استخدام نشده بودند، اکنون واجد شرایط استخدام 

هستند.
بر اساس این گزارش، شرکت آمازون، پیش از این در ماه 
ژوئن، اعالم کرده بود که از قانونی شدن سرمایه گذاری 
مجدد و حــذف جرم انگاری خرید و فــروش و مصرف 

ماری جوانا در سطح فدرال، حمایت می کند.
آمازونهمهچیزرادرموردمامیداند

رویترز در روز ۱۹ نوامبر، در گفت وگویی کوتاه با ابراهیم 
سمیرا، نماینده مســلمان ایالت ویرجینیا در مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده، به موضوع چالش های فعالیت 
آمازون برای حریم شــخصی کاربران، پرداخت. سمیرا 
در این مصاحبه اعالم کرد که مســایل مربوط به حریم 
خصوصی کاربران در اینترنت را مطالعه کرده و درخصوص 
نحوه تنظیم مجموعه داده های شــخصی شرکت های 
فناوری بحث کرده است. با این حال، او از دانستن جزییات 
کامل اطالعاتی که شرکت آمازون درباره او جمع آوری 

کرده است، شگفت زده شد.
بر اساس ادعای این نماینده آمریکایی، آمازون به بیش از 
هزار مخاطب از تلفن او دسترسی دارد. همه سوابق زندگی 
او به عنوان یک مسلمان را می داند. این غول حوزه تجارت 
الکترونیکی، حتی از این موضوع که وی در ۱۷ دسامبر 
سال گذشته دقیقا به کدام بخش از قرآن گوش داده نیز 
واقف است. او در ادامه مدعی شد عالوه بر این، این شرکت 
از هر جست وجویی که او در تلفن همراه و دیگر پلتفرم های 
خود انجام داده بود، نیز مطلع است. سمیرا در ادامه سخنان 
خود، پرسشــی جالب مطرح کرد: »آیا آنها محصوالت 

می فروشند یا از مردم عادی جاسوسی می کنند؟«
موضوع دسترسی بی قید و شــرط آمازون به اطالعات 
خصوصی کاربران، موضوعی است که سال ها مورد انتقاد 

طیف گسترده ای از افراد بوده است.
آمازونوتداومفعالیتدرآینده

بدون شک مجموعه اقدامات غیرقانونی و رسوایی های 
شــرکت آمازون در زمینه انحصارگرایی تجاری، حفظ 
حریم خصوصی کاربران و مشــکالت زیست محیطی، 
فراموش نخواهد شد. از سوی دیگر، عملکرد این شرکت 
در سال های اخیر، نشان می دهد که مدیران این شرکت 

تمایل چندانی به تغییر این روند ندارند.
با جدی شدن موضوع مبارزه با انحصارگرایی شرکت های 
فناوری در کنگره ایاالت متحده، به نظر می رسد که آمازون و 
دیگر شرکت های بزرگ فناوری، روزهای سختی را در پیش 
خواهند داشت. بسیاری از دولت های جهان در سال های 
اخیر به لزوم مقابله با قدرت رو به رشد شرکت های فناوری پی 
برده اند. از همین روی، جوامعی چون ایاالت متحده آمریکا 
و اعضای اتحادیه اروپا، درصدد مبارزه با انحصار شرکت های 
فناوری برآمده اند. آمازون نیز به عنوان بزرگ ترین فروشگاه 

اینترنتی جهان، از این قاعده مستثنا نیست.

نیمهتاریکبزرگترینفروشگاهاینترنتیدنیا

آمازون فروشنده است یا جاسوس!

حساسیت دوران نوجوانی بر کسی پوشیده نیست و وجود 
نظام جامع مشاوره در مدارس تا حدی بر حساسیت ها و 
خطر های در کمین این برهه سنی اثرگذار است. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، »۳۲ درصد دانش آموزان در 
کمین آســیب های اجتماعی« موضوعی بود که حدود 
چند هفته پیش از ســوی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان مطرح شد و روی خروجی بسیاری 
از رسانه ها منعکس شد، نهادی که به نوعی در فعالیت های 
پرورشی دانش آموزان نقش ایفا می کند و آن را در قالب 
تشــکل های دانش آموزان پیش می برد، چنین ارزیابی 
را مطرح کــرد، البته که جدا از این ارزیابــی و ادعا اخبار 
مربوط به چالش های رفتاری نوجوانان و دسترسی های 
گسترده تری که در دوران کرونا برای ورود آنان به فضای 
مجازی به رسمیت شناخته شد، گواه این ادعا را بیشتر 
می کند. در کنار تهدیــد آســیب های اجتماعی برای 

نوجوانان و دانش آموزان، حســاس بودن ایــن دوران از 
حیث ورود به جامعه و انتخاب مســیر درست تحصیلی 
موضوعی قابل تامل اســت که اگر دانش آموز یا نوجوان 
حتی از گزند آســیب های اجتماعی دور بماند، مســیر 
ناهموار استعدادیابی می تواند بر آینده درخشان او تاثیر 
منفی داشته باشد. معضالتی که بخشی از راهکار های آن 
به آموزش و پرورش و به بیان کلی تر نظام تعلیم و تربیت 
برمی گردد، راهکار هایی نه چندان پیچیده که سال هاست 
خأل آن در آموزش و پرورش مشاهده می شود. استقرار نظام 
جامع مشــاوره، طوری که دست کم 5-۶ سالی می شود 
زمزمه های ورود و اجرای آن در نظام تعلیم و تربیت مطرح 
شده، اما همچنان به جای میدان عمل، روی کاغذ جاخوش 
کرده است. مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی مشاوره 
و مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی وزارت آموزش 
و پرورش درخصوص اســتقرار نظام جامع مشــاوره در 

آموزش و پرورش اظهار کرد: این نظام ۱۷خرداد امسال 
بعد از چندین سال کار مداومی که روی آن صورت گرفت، 
سرانجام به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. 
او ادامه داد: این سند در جلسات مختلف کمیسیون های 
تخصصی شــورای عالی همچنین در صحن علنی مورد 
بررسی قرار گرفت و االن در نوبت امضای رییس جمهور 
قرار دارد تا ابالغ شود البته، چون زمان تصویب همزمان با 
جابه جایی دولت ها بود، امضای و ابالغ آن به تاخیر افتاد که 
امیدواریم با امضای رییس جمهور، کار به طور رسمی ابالغ 
شود زیرا اجرای آن می تواند در نظام راهنمایی و مشاوره 
موجب تحول خوبی شود. او درباره اینکه آیا زیرساخت های 
الزم برای اجرای این ســند بعد از چندین سال معطلی 
وجود دارد یا خیر، گفت که مطالعات و مستندات قانونی 
را باید تکمیل می کردیم و بعد از آن اقدام می شد. شکوهی 
معتقد است، این سند که به تصویب باالترین مرجع رسمی 

آموزش و پرورش رسیده اســت، می تواند مبدایی برای 
شروع فعالیت های منطبق بر جایگاه علمی و عملی باشد و 
قاعدتا در این حوزه تاکنون جای آن بسیار خالی بود، کاری 
که انجام گرفت حداقل این است که خود حوزه راهنمایی 
و مشاوره صاحب نقشه راه شــد و این موضوع می تواند 
به پیشبرد برنامه های مشاوره کمک کند. مدیرکل امور 
تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش تصریح کرد: بعد از ابالغ 
رسمی سند، این کار می تواند انسجامی در حوزه مشاوره و 
راهنمایی پیش آورد و در این مدت فعالیت های راهنمایی و 
مشاوره در حال انجام است و االن این سند می تواند بستری 
ایجاد کند که مبدا اتفاقات خــاص و مثبت در آموزش و 
پرورش باشد. شکوهی با اشاره به اینکه در تامین نیرو با 
مشکل مواجه هستیم و سند یاد شده می تواند شاخص ها 
را تغییر  دهد و براساس شاخص های جدید نیاز به مشاور 
داریم، گفت: البته در پنج سال اخیر نزدیک به ۴هزار مشاور 
مجوز استخدام کردیم. با وجود شــرایط توصیف شده 
روند توجه به تامین مشاور مدرسه و پیشرفت نظام جامع 
مشاوره همچنان در کشــاکش بوروکراسی های اداری و 
کمین آسیب های اجتماعی در انتظار نوجوانان و دانش 

آموزان برقرار است.

كمین آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان و راهكار های 
فراموش شده در آموزش و پرورش

رییس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک با اشاره به الیحه مبارزه 
با فعالیت های غیرقانونی استخراج کنندگان رمزارز گفت: در حال حاضر 
شاهد محدودیت و فشار بر صنعتگران بخش خصوصی در این زمینه 
هستیم، از طرفی با یک پدیده نوظهور مواجهیم که با استقبال عمومی 
مواجه شده است. قبول داریم کشور مشکل برق و انرژی دارد، اما اگر با 
این پدیده به درستی برخورد نشود باعث زیرزمینی و خطرناک شدن آن 

می شود و به کشور آسیب می زند.
امید علوی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: یــک پیش نویس الیحه 
پیشنهادی مجلس و دیگری پیش نویس مصوبه برخورد با ماینینگ 
غیرقانونی اســت که به هیات دولت می رود. هر دو سند را وزارت نیرو 
آماده کرده و پیشنهاد داده است. وقتی که فقط یک وزارتخانه به صورت 
یک طرفه به موضوع ورود می کند، باعث می شود همه چیز یک جانبه 
دیده شود. متاســفانه وزارت نیرو در طراحی پیشــنهادي خود هیچ 
هم فکری و صحبتی با بخش خصوصی و دیگر وزارتخانه ها نداشته و اما 
نهاد ریاست جمهوری این نظر را از ما خواسته و به همین دلیل تالش 

می کنیم نظرات بخش خصوصی را به این افراد برسانیم.
او با بیان اینکه این پیش نویس تامین برق را به نیروگاه های تجدیدپذیر 
منظور کرده است، اما یک تخلف هم در قسمت طرح های صرفه جویی 
وجود دارد، گفــت: در ماده ۱۲ قانون مجلس آمــده هر که در مصرف 
انرژی صرفه جویی کند، می تواند به میزان معادل آن در بورس انرژی ، 
انرژی تهاتر کند. مثال در گاز صرفه جویی می کنید و اندازه همان گازی 
که صرفه جویی کرده اید، می توانید در بورس انرژی برق بخرید، اما این 
مســاله در این پیش نویس خالف قانون موجود دیده شده که مخالف 

قانون مجلس است.
رییس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک ادامه داد: هیچ وقت 
مصوبه هیات دولت نمی تواند با قانون مجلس مخالفت کند، به همین 
دلیل هم طرح های صرفه جویی عملیاتی نشــده است. این یک بخش 
کوچک از طرح وزارت نیرو است. طرح وزارت نیرو و اجرایی شدن آن در 
بورس انرژی غیرممکن است. بورس این مساله را می داند اما متاسفانه 
باز هم در مصوبه هیات دولت مانــور می دهند. تمام این پیش نویس از 
بازمانده های دولت دوازدهم است که هنوز هم بر سر کار هستند و این 

افکار را به دولت جدید تزریق می کنند.
علوی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد محدودیت و فشار بر صنعتگران 
بخش خصوصی در این زمینه هســتیم، افزود: از طرفی با یک پدیده 
نوظهور مواجهیم که با استقبال عمومی مواجه شده است. قبول داریم 
کشور مشکل برق و انرژی دارد، اما اگر با این پدیده به درستی برخورد 
نشود باعث زیرزمینی و خطرناک شدن می شود و به کشور آسیب می زند. 
با تصویب این پیش نویس به عنوان الیحه، بستر شفاف و سالم سخت تر 

می شود و با این وضعیت نمی توانید فعالیت سالم کنید.
او ادامه داد: در این پیش نویس، قیمت برق شــناور در نظر گرفته شده و 
به طور مرتب جرایمی را در نظر دارد و هیچ تشــویقی دیده نشده است. 
درحالی که اگر تنبیه وجود دارد، درکنار آن تشویق هم باید باشد. کسی 
که می خواهد فعالیت ســالم کند و در جای مشخص کار کند، باید یک 
قیمت مشخص بگیرد اما اگر کسی تخلف کرد، باید برایش جریمه لحاظ 
کنند. در صنعتی هستیم که سود و ریسک زیادی دارد و مردم به این سمت 
هجوم می آورند، اما اگر بستر سالم نباشد مردم زیرزمینی فعالیت می کنند.
رییس هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک در پاسخ به اینکه آیا 
استخراج رمزارز، مشکل کم برقی را تشدید نمی کند، گفت: استخراج 
زیرزمینی به شبکه برق فشار می آورد. اکنون قیمت گاز آنقدر باال رفته 
که ماینرها نمی توانند استخراج کنند. اگر اقتصاد شما را به سمت تولید 
برق بکشاند، برق تولید می کنید. اگر قیمت گاز معقول باشد، به سمت 
تولید برق با گاز می روید. اگر شرکت توانیر و وزارت نیرو توانایی تامین 
برق را ندارد، باید این شرکت ها را به خودتامینی سوق بدهند تا خودشان 
نیروگاه بزنند. در حالی که اکنون قیمت های شرکت گاز و نفت طوری 
زیاد شده که شرکت های خصوصی باز هم باید از شرکت نیرو برق بخرند.

علوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در هم فکری با بخش 
خصوصی، اشتباه سال ۱۳۹8 تکرار نشود. دو سال است که مصوبه ۱۳ 
مرداد ۹8 را اجرا می کنند که نتیجه آن شــده ۲00 مگاوات ماینینگ 
قانونی و حدودا ۷00 مگاوات ماینینگ غیــر قانونی. البته وزارت نیرو 
می گوید ۲هزار مگاوات ماینینگ غیرقانونی. این موضوع نشان می دهد 
که وزارت نیرو اشتباه کرده و مصوبه هیات دولت باعث زیرزمینی تر شدن 

فعالیت های استخراج شده است.

خبر

فشار بر صنعتگران استخراج رمزارز 
به كشور آسیب می زند
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وبگاه »ســرچ اینجین ژورنال«، اخیرا طــی مقاله  ای کوتاه به بررســی 
پیش بینی های مطرح شده از ســوی متخصصان حوزه فضای مجازی در 

مورد آینده شبکه های اجتماعی طی یک سال آینده، پرداخته است.
به گزارش مهر؛ کارشناســان فضــای مجــازی در این نوشــتار کوتاه، 
پیش بینی های خود را در خصوص آینده رســانه های اجتماعی در طول 
سال میالدی ۲0۲۲، به اشتراک می گذارند. سال گذشته فرصت مناسبی 
برای بازاریابان رســانه های اجتماعی بود تا برای تعیین اســتراتژی های 
کالن رسانه های اجتماعی و چگونگی تخصیص بودجه در سال ۲0۲۲ را 
برنامه ریزی کنند. برنامه اســنپ چت در همین حین که یکی از بازیگران 
اصلی بین شبکه های اجتماعی است با افزایش 5۷درصدی، درآمد خود را 
در طول سه ماه برای اولین بار به یک میلیارد دالر رساند و همچنین تعداد 
کاربران فعال روزانه اش را تا به ۳00میلیون افزایش داد که این یک موفقیت 
چشمگیر بود. به روز رســانی IOS همچنین حرکتی سودآورد برای اپل 
در سال گذشته بود. توییتر »Fleets«)توییت هایی که بعد از ۲۴ ساعت 
حذف می شوند و قابلیت ریتوییت شدن یا الیک شدن را ندارند( را حذف 
کرد، مجموعه ای از ویژگی های ویژه را افزود و گزینه  جدیدی تحت عنوان 
»Super Follow«  )یک نوع اشــتراک پولی است که افراد معروف و 
سلبریتی ها در توییتر آن را می فروشند و یک سری از توییت های شان فقط 
برای حساب های کاربری ویژه منتشر می شود( را در به روزرسانی جدیدش 

به پلتفرم خود اضافه کرد.
پیشبینیهاازآیندهشبکههایاجتماعی

در سال ۲0۲۲ نگاه و تمرکز بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی به یوتیوب 
به عنوان یک رسانه  اجتماعی تغییر می کند و اقبال بیشتری نسبت به آن 
شکل می گیرد. از آنجا که فیس بوک ایراداتی از جمله میزان پایین دیده شدن 
پست های کاربران به صورت ارگانیک دارد و نرخ تعامل کاربران با آن چیزی 
حدود 0.۲5درصد است احتماال آنها به دنبال پلتفرم های جایگزین خواهند 
بود. به نظر می رسد یکی از این جایگزین ها تیک تاک است که به تازگی به 
چیزی حدود یک میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان رسیده، در حالی که 
اینستاگرام، طبق آمار، بعد از چندین سال به کاربران میلیاردی فعال رسید. 
پلتفرم دیگری که احتماال جایگزین فیس بوک خواهد شد یوتیوب است. 
کاربران دوباره یوتیوب را به عنوان پلتفرم اصلی اشتراک گذاری ویدیو کشف 
خواهند کرد. این در حالی است که اینستاگرام از سال ۲0۱۴ تالش کرده 
عالوه بر هویت قبلی خود که پلتفرم اشتراک گذاری عکس است، به عنوان 

یک پلتفرم اشتراک گذاری ویدیو نیز معرفی شود.
دسترسیبههوشمصنوعیآسانترمیشود

در سال ۲0۲۲ احتماال شاهد توسعه  هوش مصنوعی و دسترسی آسان تر 
به آن باشیم، داده های با کیفیت تر و افزایش هزینه های تبلیغات دیجیتال و 
کاهش کوکی ها، پدیده های دیگر ۲0۲۲ خواهند بود. بسیاری از برندهای 
معتبر بودجه های تبلیغاتی و تولید محتوای خود را در چندین پلتفرم پخش 
خواهند کرد و از رسانه های کوچک تر و تاثیرگذارتر برای فعالیت استفاده 
می کنند. بازاریابان برندها به شــخصیت ها، ســبک های تصمیم گیری، 
ترجیحات تبلیغاتی، اهداف و سایر اطالعات روان شناختی کاربران توجه 
بیشــتری می کنند. با توجه به اینکه فناوری هــوش مصنوعی به صورت 
فزاینده ای در حال دقیق تر شدن است، به طوری که ممکن است به الگوهایی 
از رفتار کاربران دسترسی پیدا کند که حتی باتجربه ترین متخصصان بررسی 
رفتار کاربران نیز آنها را از قلم می ندازند و از طرف دیگر پلتفرمی که موفق 
شود رفتار واقعی کاربران را بهتر بشناسد، به ثمرات بهتری دست می یابد. در 
بسیاری از این موارد یافتن ذائقه  کاربران به عهده  هوش مصنوعی گذاشته 

خواهد شد.
در ســال پیش رو با چهار گرایش از طرف پلتفرم هــای اجتماعی مواجه 

خواهیم بود:
  اولین مساله افزایش اهرم های فشار به پلتفرم ها برای مدیریت و کنترل 

محتواها است.
  خدمات اجتماعی پولی، در طول کاربری افراد، کاربرد جامع تری می یابد.

  پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای مسوولیت پذیرتر بودن در خصوص 
نحوه استفاده از قابلیت های خود تحت فشار قرار می گیرند.

  تغییر بیشتر پلتفرم های رســانه های اجتماعی به سمت ویژگی های 
واقعیت افزوده و متاورس اســت. هر چند ممکن است حرکت و اظهارات 
شرکت متا )فیس بوک( در این مورد به طور کامل و شفاف بیان نشده باشد 
اما این روند از قبل آغاز شده و تا سال ۲0۲۲ به طور حتم با شتاب بیشتری در 

بهره برداری از متاورس روبه رو خواهیم شد.
با نگاهی گذرا به روند و مسیر رسانه های اجتماعی شاخص جهان در طول 
ســال های اخیر، می توان به روند افزایش تنش میان این ابرشرکت های 
فناوری با بســیاری از دولت های جهان پی برد. بی شــک تداوم این روند، 
می تواند ادامه فعالیت این غول های فناوری را با چالش هایی مواجه کند و 
سبب تغییر شرایط ادامه زیست آنها در اکوسیستم فناوری شود. از سوی 
دیگر، ظهور رقبای جدید چینی نیز مساله دیگری است که بی شک بر آینده 
رسانه های اجتماعی اثرگذار خواهد بود. همه این مشکالت و مسایل، سبب 
شده است که سال ۲0۲۲، سالی سرنوشت ساز برای پلتفرم های اجتماعی 

محسوب شود.

کارشناسانپیشبینیکردند

 فعالیت شبكه های اجتماعی 
در یک سال آینده 

خبر

در حاشیه اختالف اتحادیه فناوران تهران و سازمان نصر 
تهران، شاهد دو اظهارنظر از رییس نصر تهران و مشاور 

حقوقی اش به نقل از راه پرداخت با این مضمون بودیم :
جاللی فراهانی با ادای احترام به همه شخصیت های صنفی 
و حرفه ای تاکید کرد: »اما هر عقل سلیمی می پذیرد که 
ساماندهی و نظم بخشی یک مغازه با مشتریان محدود واقع 
در یک محله با شرکت معظمی که هیچ ارتباط فیزیکی 
بیرونی ندارد، اما ده ها میلیون نفر کاربر را خدمات رسانی 
می کند تفاوت های بنیادینی دارد. این مساله سال هاست 
که در نظام های حکمرانی دیگر نهادینه شــده و به این 
ابرکسب وکارها جایگاه ویژه ای در امور تنظیمی و نظارتی 
داده اند و حتی امر مهم استانداردگزینی و اعتبارسنجی 
شاخص های فنی و حرفه ای را به ایشان می سپارند. حال 
آیا چنین شخصیتی می تواند ذیل یک اتحادیه تعریف 
و تحدید شود؟ آیا چنین کاری یک تهدید آشکار علیه 

کشور نیست؟«
حسین اسالمی رییس نصر تهران، در ادامه حیطه فعالیت 
اتحادیه را مشــخص کرد و با غیرقانونی دانستن خروج 
اتحادیه از حیطه خودش گفت: »ما معتقدیم مبتنی بر 
قانون، اتحادیه جز در مورد فروشگاه ها حق ورود به مسایل 
سایر کسب وکارها و شــرکت ها را ندارد و این ورود نابجا 
رفتاری مغایر با قانون اســت؛ زیرا صنف فاوا ذیل قانون 
خاصی قرار می گیرد و این حــق طی یک تبصره به این 
صنف داده شده که قوانین و صنف خودش را داشته باشد 
و اجباری در عضویت در اتحادیــه در رابطه با این صنف 
لحاظ نشده است. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان 
ارشد حقوقی معتقدند اساسا تشکیل اتحادیه، غیرقانونی 
و محل اشکال اســت. همچنین برخی دیگر معتقدند 
اتحادیه غیرقانونی نیست و تنها از حوزه خودش خروج 
کرده و به جای تمرکز بر فروشگاه ها به سراغ حوزه فعالیت 
کسب وکارها و شرکت های مختلف رفته که این ها در اصل 
مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی یا وزارتخانه فاوا یا سایر 

مراجع قانونی اخذ کرده اند.«
او همچنین به امکان فعالیت مکمل اتحادیه با سازمان 
نصر اشاره کرد و گفت: »اگر فعالیت اتحادیه ها مبتنی بر 
قانون باشد، می توانند مکمل نصر باشند و ما نیز در طراحی 
اولیه سازمان این مساله را به رسمیت شناخته ایم. اما اگر 
اتحادیه بخواهد از حدود مشخص شده خودش خارج شود، 
بهتر می دانیم که یک بار برای همیشه این مشکل و تعارض 
پیش آمده را حل کنیم؛ زیرا تشکل موازی نمی تواند دردی 
از اعضای صنف دوا کند؛ بلکه به ایشــان آسیب می زند؛ 
بنابراین باید در پی ایجاد یک تشــکل فراگیر باشیم و 
البته مجلس می تواند با تصویب قانون جدید در این باره 

تصمیم گیری نهایی کند.«
پیش تر و در طی یادداشت های گوناگونی، اشاره شده بود 

که اساسا یکی از آسیب های حوزه فناوری، ناهماهنگی 
سیستمی تشکل های آن است که باعث شده است نه تنها 
صدای واحدی از آنها را شاهد نباشیم بلکه این ناهماهنگی 
حضور آنها را در بدنه اصلی سیاست گذاری تضعیف کرده 
است که در نهایت کارکرد آنها را در نهاد سیاست گذاری 
بی اثر و مشکالت را به زیان فعاالن صنفی عمیق تر کرده 
است. در کنار این مقوله مهم، ناهماهنگی ها، تداخل کاری 

و سردرگمی را نیز در صنف، تشدید کرده است .
با مرور اظهارنظر مشاور حقوقی و رییس نصر تهران به 
وضوح مشخص است ناهماهنگی ها ریشه عمیق تری پیدا 
کرده است و به حدی رسیده است که رییس نصر تهران 
از زیان بعضی مشاوران حقوقی عنوان می کند که »اساسا 

تشکیل اتحادیه، غیرقانونی و محل اشکال است«.
مشاور حقوقی هم عنوان می  کند که شرکت های معظمی 
که ایشان اشــاره کرده ولی نامی از آنها نمی برد، اساسا 
تجمیع آنها ذیل اتحادیه فناوران و در کنار سایر اعضا، نه 

تنها شدنی نیست بلکه تهدیدی آشکار علیه کشور است.
اساسا همان طوری که پیش تر گفته شده است تقریبا اکثر 
کشورهای دنیا، به دنبال بهبود شاخص سهولت کسب و کار 
هستند که کیفیت آن، تاثیر بسیار مستقیمی در فرایند 
شروع کسب و کار و ادامه فعالیت را شامل می شود. از این 
جهت به دنبال تسهیل گری در فرایند شروع کسب و کار 
دنبال حذف تمامی مراحل اضافی و وقت گیری هستند که 
فعاالن برای شروع کسب و کار با آن مواجه هستند و یکی از 

مهم ترین آنها هم اخذ مجوز است .
یکی از مهم ترین اقدامات در راســتای این مهم، حذف 
موازی کاری ها و ادغام سازمان هایی است که اساسا یک 
وظیفه مشخص در رابطه با پروسه اخذ مجوز برای ادامه 
فعالیت دارند به نحوی که فعال صنفی بتواند در کمترین 
زمان ممکن و در بستر فرایند الکترونیکی، با یک سازمان 
واحد مواجه باشد و دچار سردرگمی و دوباره کاری نشود .

از آنجایی که وضعیت این شــاخص مهم در کشــور ما 

سطحی بسیار نازل دارد، لزوم توجه به این مقوله بسیار 
مهم و بااهمیت تلقی می شود، البته قطعا ایجاد سازمان ها 
یا نهادها صنفی توسط فعاالن به عناوین مختلف جای 
ایرادی ندارد به شرطی که الزامی برای اخذ مجوز برای 

فعاالن منتهی نشود .
برای همین در سطح کالن بایستی این مقوله مهم مد 
نظر قرار گرفته شود و به صورت سیستماتیک از ایجاد 
ســازمان های موازی در تمامی ســطوح قانون گذاری 
جلوگیری شود تا شــاهد رویش سازمان ها و ارگان های 

موازی با شرح آسیب هایی که گفتیم نباشیم.
حال اگر برگردیم به صحبت های مشــاور حقوقی نصر 
تهران، به نظر می رسد ایشان یک نکته مهم را فراموش 
کرده اند؛ منافع شرکت های بزرگ، کوچک و فروشگاه های 
خرد در هر سطحی به هم تنیده شده است و قطعا فرایند 
فعالیت این ها الزم و ملزوم همدیگر است و بدون ارتباط 
موثر همه این ها در بدنه تشــکل واحدی نه تنها منافع 
جمعی صنف حاصل نخواهد شد بلکه در غیر این صورت، 
پتانسیل ها پراکنده و به شرحی که گفته شد، در نهایت 
این ناهماهنگی ها باعث زیان همه فعاالن خواهد شد. آیا 
این نوع نگاه، خود آتش اختالفات را شعله ورتر نمی کند ؟

اظهارنظر رییس نصــر تهران که از جانب بســیاری از 
کارشناسان ارشــد حقوقی مبنی بر محل اشکال بودن 
تشکیل اتحادیه هم که در باال ذکر شد نشان دهنده این 
است که همه آن دغدغه هایی که ما در طی نوشته های 
گوناگون در خصوص ناهماهنگی، تداخل کاری و غیره 
گفتیم نه تنها درست بوده است بلکه به حدی وسیع است 
که به تشکیک ساختارهای قانونی تشکیل اتحایه فناوران 

هم رسیده است !
قطعا ســاختار اتحادیه ها به جهت پیروی از قانون نظام 
صنفی و به دلیل گســتردگی اعضایی که در سرتاســر 
کشور دارند و قدرت اجرایی بیشتری که در اتحادیه های 
فناوران سراسر کشــور وجود دارد، مستحکم تر است و 

تالش بر حذف ساختار آن، نه تنها امکان پذیر نیست بلکه 
تالشی در جهت شعله ور کردن دامنه اختالفات است. تا 
قبل از ظهور سازمان نظام صنفی، فرایندهای این حوزه 
همچنان جاری بوده است و در شرایط کنونی هم با افت 
و خیزهایی در جریان است، در اساس سازمانی که اتفاقا 
بایستی کارکرد و موجودیت خودش را اثبات کند، سازمان 
نصر است، زیرا همان طوری که گفته شد براساس دایره 
سیاست گذاری تسهیل گری، ایجاد سازمان های موازی 
نه تنها به تداخل کاری ها دامن می زند بلکه در فرایندی 
مهم تر، مخل شاخص تسهیل گری فضای کسب و کار 
است . از این جهت به جای تالش های بی حاصل در جهت 
تضعیف اتحادیه های فناوران در نهاد سیاست گذاران کالن 
که به صورت سیستمی باعث تضعیف تمام فعاالن می شود 
بایستی در مســیری حرکت کرد تا از تداخل کاری ها، 
ناهماهنگی ها، سردرگمی ها و مجوزتراشی های بی مورد، 
اجتناب کرد تا در نهایت هم فضای کســب و کار حوزه 
بهتر شود و هم در راستای بهبود شاخص محیط کسب 

و کار باشد .
از نظر نگارنده، بنا به دلیلی که گفته شــد برای فعالیت 
در حوزه، مجوز اتحادیه فناوران بایســتی مرجع باشد و 
فعاالن مجبور نباشند فرایند دیگری را برای اخذ مجوز 
طی کنند، قطعا سازمان های موازی دیگری مثل نصر هم 
بایستی بتوانند بدون الزام قانونی اخذ مجوز اعضای تحت 
پوشش اتحادیه فناوران را مثل سایر اعضای خود، تشویق 
به عضویت در سازمان های شان کنند و منع قانونی در این 
خصوص نبایســتی از طرف اتحادیه فناوران برای اعضا 
یا نصر ایجاد شود. اینکه تصور کنیم با ترسیم محدوده 
خاصی تمامی مشکالتی که از همان ابتدای شکل گیری 
نصر ایجاد و عمیق تر شده اســت، اصالح خواهد شد و با 
تعیین محدوده در داخل فعاالن مختلف صنفی که منافع 
آنها به هم تنیده شده است، می شود مشکل ساختاری این 
دو نهاد حوزه را حل و فصل کرد، به نظر ساده انگارانه است، 
در این صورت قطعا دامنه اختالف ها از عضویت گیری به 
تداخل کاری ها، تصمیمات، سیاست گذاری های درونی 
تشکل ها تسری پیدا کرده و دامنه آسیب های اشاره شده 

را شدت خواهد بخشید .
شاخصDoing Businessیاسهولت

کسبوکارچیست؟
شاخص سهولت کسب و کار یک شاخص جهانی است و 
کشورهای مختلف را از نظر سهولت راه اندازی کسب و کار 
بررسی و دسته بندی می کند. از نظر امکاناتی که به کسب و 
کارها داده می شود مثال از لحاظ میزان مالیات، اجاره مکان، 
حمایت ها، مجوزها وغیره تمام کشورها را دسته بندی 
می کند و به هر یک رتبه ای می دهد و درنهایت میانگین 

رتبه ها، رتبه اصلی آن کشور در این شاخص می شود.

اتحادیه فناوران، سازمان نصر و چالشی به نام شاخص سهولت کسب و کار

عضو هیــات مدیــره شــرکت ارتباطات زیرســاخت گفــت: عدم 
اشتراک گذاری داده ها توســط برخی از دستگاه ها یکی از معضالت و 
موانع اصلی برای تحقق دولت الکترونیکي هوشمندســازی، مبارزه با 

فساد و شفاف سازی در کشور است.
به گزارش ایسنا، با بهره گیری از دولت الکترونیکی، مردم می توانند به 
جای مراجعه  حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این 
خدمات را درخواست کنند. البته پروژه هایی مانند شبکه ملی اطالعات، 
دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه هایی هستند که افتتاح آنها تازه 
ســرآغاز فعالیت های الزم در این طرح ها به شمار می رود و الزم است 
خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره 
کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و سهولت در بوروکراسی اداری 

مدنظر بوده محقق شود.
سال هاست که دولت ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات هستند و 
استقرار دولت الکترونیکي در این زمینه بسیار موثر است،  اگر امور کشور 
و خدمات دهی به سوی الکترونیکی شدن برود، منجر به شفاف سازی 
می شود و فساد کاهش  می یابد. با دولت همراه به جای اینکه نیاز باشد 
مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می توان خدمات دولتی را 
همه وقت و همه جا به مردم ارایه داد. دولت الکترونیکي و ارایه خدمات 
دولتی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم ترین اقداماتی 
 اســت که می تواند مورد توجه افرادی که به این خدمــات نیاز دارند، 

قرار بگیرد.
با وجود این، به اعتقاد کارشناســان، دولت الکترونیکي زمانی به رشد 

واقعی می رسد که همه دستگاه ها، داده های شان را به اشتراک بگذارند، 
در حالی که از این منظر می توان گفت هنوز به مرحله بلوغ نرسیده ایم 
و برخی سازمان ها یا میانه ای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه 
خود را برای این کار در پیش گرفته اند که این موضوع با تجمیع خدمات 
به صورت واحد در تضاد اســت. برخی از دستگاه ها فکر می کنند اگر 
داده های شان را برای ارایه خدمات آنالین در اختیار قرار دهند، قدرت 

خود را از دست می دهند.
در این راســتا امیر محمدزاده الجوردی، عضو هیات مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت، در یک برنامه تلویزیونــی درخصوص دیدار 
نخبگان با مقام معظم رهبری اظهار کرد: سخنان مقام معظم رهبری 
در مسایل نو، مثل هوش مصنوعی بسیار جالب توجه بوده است و ایشان 

نظرات نو و جالب توجهی در این حوزه داشته اند. یکی از موانع اساسی 
در هوشمندسازی و دولت الکترونیکي بحث حکمرانی داده و خساست 
در اشتراک گذاری داده هاست و برخی از دستگاه ها و سازمان ها در این 

خصوص کاستی هایی در کشور دارند.
او در خصوص نظر رهبر انقالب درخصوص پیوند صنعت و علم گفت: 
بحثی که مقام معظم رهبری در این باره مطرح کردند این است که در 
برخی از کشورها، دانشگاه ها توســط بخش خصوصی اداره می شود و 
حاکمیت و بخش دولتی صورت مساله ها را مطرح می کنند و نیازهای 
دانشگاه ها توسط بخش دولتی صورت می گیرد و این نگاه باید تغییر 
کند و صورت مساله ها و نیازها توسط خود دانشجویان انجام شود. در 
حال حاضر به غیر از معدود دانشگاه ها بقیه در حوزه آموزش و پژوهش 
متوقف شده اند و با تجدید نظر اساسی در نگاه نسل یک و دو دانشگاه ها، 

باید پیوند عمیق علم و صنعت در جامعه ایجاد شود.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: ما دانشگاه هایی 
را در سطح کشــور داریم که در حوزه شرکت های دانش بنیان پیشتاز 
بوده اند، به طور مثال دانشــگاه صنعتی شریف که حدود 500 شرکت 
دانش بنیان در اطراف این دانشگاه تاسیس شده است و حدود نیمی از 
بودجه آن از طریق ارتباط با صنعتی که دارند تامین می شود. در خصوص 
ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها متاسفانه این تمرکز در 
دانشگاه های شهر تهران وجود دارد و مطلوب آن است که دانشگاه های 
استان ها هم به سمت دانشگاه های نسل ۳ و۴ حرکت کرده و عمال وارد 

بخش فناورانه و شرکت های دانش بنیان شوند.

عدم اشتراك گذاری داده ها از موانع تحقق دولت الكترونیكي است
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 تحول دیجیتال در بین صنایع و شــرکت ها، با اهمیت 
روزافزون امنیت ســایبری، ســرعت فناوری اطالعات و 
فناوری کلود یا ابری در حال حرکت است. اهمیت کلود در 
عملیات شرکت ها در چند سال اخیر، به شدت افزایش یافته 
است. برخی از کارشناسان بر این باورند که بیش از 50درصد 
اپلیکیشن ها، ظرف سه سال دیگر در کلود، ایجاد و مدیریت 
می شوند و بیش از 80درصد بودجه فناوری اطالعات، صرف 
راه حل  های فناوری ابری می شود. بنابراین، حرکت به سمت 

کلود، به سرعت و باشتاب است.
  ضرورتیادگیریکلوددرشرکتها

با این حال، یک مشکل مهم برای متخصصان ابری، زمان 
است. اکثر این افراد می توانند با موفقیت کلود را در محل 
کار خود معرفی و ادغام کنند، اما زمان الزم برای همراهی با 
به روزرسانی های مداوم و تغییرات فناوری را ندارند. بنابراین، 
همان طور که کلود رو به جلو می رود، آنها برای انطباق با 
جدیدترین ویژگی ها و به روز رسانی های آن تالش می کنند. 
به همین دلیل است که رهبران فناوری اطالعات به دنبال 
ایجاد یک محیط یادگیری ابری پایدار در شرکت های خود 
هستند.  راه حل این مشکل، اغلب در ایجاد یک اجتماع 
است. گردهم آوردن افراد مشتاق برای یادگیری کلود و 
ایجاد یک اجتماع یادگیری فضای ابری، به تالش همگان 
نیاز دارد. شما به عنوان رهبر فناوری اطالعات، می توانید 
محیطی را ایجاد کنید که به این اجتماع، اجازه شکوفایی 
دهد. بــرای ایجاد یک اجتماع یادگیری ابــری پایدار در 

شرکت، باید مسیرهایی را بیاموزید و بپیمایید.
شما نمی توانید برای تحول شرکت، فقط به پذیرش کلود 

و ایجاد یک اجتماع یادگیری ابری تکیه کنید. اگر به دنبال 
تحول هستید، باید در رویکرد خود سیستمی تر باشید. 
ممکن است ایجاد اجتماع یادگیری ابری در شرکت شما 
امکان پذیر باشــد، با این حال، این امر، بدون پرداختن به 
تحوالت فناوری در سطوح مختلف اکوسیستم شرکت،  
پایدار نخواهد بود. برخی از سطوحی که برای شروع تحول 

نیاز دارید، عبارتند از:
  سطحاول؛تغییرفرهنگ

تغییر فرهنگی در نحوه حرکت شــرکت بین استفاده از 
سیاست »شخص ثالث« و سیاست »داخلی« باید صورت 
گیرد. عالوه بر این، شرکت، ممکن است نیازمند تغییر نحوه 
تولید، آزمایش و راه اندازی خدمات باشد اما باز هم سرعت 

برای موفقیت، بسیار مهم است.
  سطحدوم؛تغییردرمهارتهایموردنیاز

این موضوع، یک مشکل برای بخش منابع انسانی است. آنها 
اکنون باید کارکنانی را توسعه و آموزش دهند که با فناوری 
ابری آشنا نیستند تا آن را بپذیرند. آنها همچنین باید پویایی 
داخلی گروه را بدون تاثیر بر پیشرفت تیم کاری روی یک 

پروژه ابری حفظ کنند.

  سطحسوم؛تشویقهمکاریتیمی
وجود یک اجتماع یادگیری ابری، مســاوی با همکاری 
بین اعضا نیســت. باید از این تفکر معیوب، در محل کار 
خود اجتناب کنید. شــما باید در زمینه مشــارکت در 
اجتماع یادگیری ابری تالش کنید. یــک راه عالی برای 
اطمینان از همکاری و مشارکت در تیم خود و تنظیم آن 
برای موفقیت، ترکیب مباحث در فواصل زمانی اســت. 
به عنوان مثال، ممکن اســت جلسه تیم خود را با کلیپی 
از اخبار مهم ابری از آخرین جلســه خود شروع کنید و 
از تیم بخواهید دربــاره تاثیر اخبــار در یادگیری ابری و 
پذیرش این فناوری در شــرکت صحبت کنند. این امر، 
به اعضای تیم اجازه می دهد تا در گفت وگوهای سازنده 
 درباره این روندهای صنعت و نیازِ به روز بودن با اخبار کلود 

شرکت کنند. 
بر اساس برخی از مقاالت منتخب، یک روش عالی برای 
یادگیری، توضیح دادن برای دیگران اســت. شــما باید 
هم تیمی های خود را تشــویق کنید تا در زمینه اجتماع 
یادگیری ابری و سایر پروژه هایی که نیاز به ارتباط نزدیک 
دارد، با یکدیگر همکاری کنند و در این زمینه توضیح دهند. 

ممکن است داشتن یک مربی کلود برای تعیین اهداف این 
گروه، مفید باشد. یادگیری فناوری های ابری، به تنهایی، 
برای هرکسی سخت است زیرا به طور مداوم تغییر می کند. 
با این حال، این دشواری، در یک اجتماع یادگیری ابری 
کاهش می یابد. به همین دلیل است که شما باید درباره 
ایجاد چنین جامعه ای، باید آن را بر اســاس یادگیری و 

همکاری پایدار بسازید.
  موفقیتهاراجشنبگیرید

به عنوان پاداش، انگیزه های مادی بدهید. اگر یک مربی 
آموزش ابری برای جامعه خود انتخاب کنید، آنها باید با شما 
یا سایر رهبران فناوری اطالعات برای ایجاد اهداف رسمی و 
غیررسمی همکاری کنند. شما باید اطمینان حاصل کنید 
انگیزه هایی مانند پاداش برای تکمیل این اهداف اضافه 
شده تا اعضای تیم برای دنبال کردن آنها انگیزه پیدا کنند. 
مهم نیست انگیزه چقدر کوچک باشد بلکه متوجه خواهید 
شد که توسعه عادات یادگیری ابری، تا زمانی که بخشی 
از زندگی مردم نشــود، به کار زیادی نیاز ندارد. بنابراین 
حتی اگر مسایل به اندازه یک تی شرت که به یک کارمند 
برای گذراندن گواهی نامه می دهید، بی اهمیت باشد، آنها 
اطالعات بیشتری درخصوص کلود می آموزند. آنها برای 
بهتر شدن، بیشتر هزینه می کنند، در حالی که دیگران، 
انگیزه دارند به گروه خاصی از افرادی که گواهی نامه خود را 
پاس کرده اند، بپیوندند. همچنین، همیشه مجبور نیستید 
جوایز مادی اعطا کنید، گاهی اوقات فقط جشن گرفتن یک 
دستاورد همراه با گروه، یک انگیزه بزرگ است. این امر، به 
آن معنی است که شما باید به طور مداوم، با گروه در تماس 
باشید و پیشرفت ها و دستاوردهای آنها را به صورت فردی 

و جمعی پیگیری کنید. 
نتیجه اینکه ایجاد یک اجتمــاع یادگیری ابری پایدار در 
شرکت، کار ساده ای نیســت، اما غیرممکن هم نیست. 
موارد خاصی وجود دارد که باید یاد بگیرید تا در این زمینه 

موفق شوید.
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مسیرهای یادگیری فناوری ابری پایدار در شرکت های هوشمند

پژوهشگاهفضایمجازیبررسیکرد

چالش های ایران در »حاكمیت داده« 
پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رویکرد کشــورها درباره حکمرانی 
اطالعات اعالم کرد: بخشی از چالش های ایران در حاکمیت داده، متاثر 
از اقدامات و تالش های کشــورهای خارجی برای تضعیف اســتراتژی 

کشورمان است.
به گزارش گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی، در 
عصر دیجیتالی شدن، برخورد مسووالنه با داده ها به یک معضل و معمای 
اساسی تبدیل شده است؛ یکی از مهم ترین دالیل این امر، وجود نگاه دوگانه 

جهانی و ملی گرایانه به جریان داده ها است.
از یکسو کارشناسان و کشورهایی که نگاه جهانی دارند، استدالل می کنند 
که داده یک عنصر بسیار متحرک است. بنابراین هرگونه ایجاد محدودیت 
در روند آن آسیب زا بوده و جریان تبادالت بین المللی را مختل می کند. این 
رویکرد به ویژه بر نقش جریان آزاد داده ها در اقتصاد جهانی تاکید دارد. بر 

اساس این رویکرد، داده ها رگ حیات اقتصاد جهانی هستند.
از سوی دیگر، افراد و کشورهایی که رویکرد ملی گرایانه به داده ها دارند، 
معتقد به تهدیدزا بودن جریان آزاد اطالعات در بسیاری از موارد هستند. 
 )Data colonialism( حتی برخی کارشناسان مفهوم استعمار داده ها
را مطرح کرده اند. فرضیه اصلی اســتعمار داده ها این است که شیوه ها و 
روابط داده های معاصر ادامه فرایندها و سیستم های استخراج، استثمار، 
انباشت و سلب مالکیتی است که در گذشته از طریق استعمار تاریخی 

صورت می گرفت.
بنابراین منطق و اقدام امپریالیســتی و اســتعماری در کاهش ارزش و 
همچنین سرکوب مداوم سیستم های دانش بومی در محیط های داده 
معاصر، تحمیل فناوری ها و زیرساخت هایی که روابط نابرابر قدرت را حفظ 

می کنند، همچنان تداوم دارد.
بنابراین یکی از راهکارهایی که از سوی ملی گرایان برای کاهش تهدیدزا 

بودن جریان آزاد داده ها مطرح شده، بحث حاکمیت داده ها است.
حاکمیت بر داده به طیفی از رویکردهای اتخاذشــده توسط دولت های 
مختلف برای کنترل داده های تولیدشده در زیرساخت اینترنتی ملی یا 

داده هایی که از آن عبور می کند، اشاره دارد.
عالوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا راهبردی را برای ارتقای استانداردهای 
بین المللی حفاظت از داده ها تعیین کرده است. حتی در این مورد می توان 
به قانون شفاف سازی استفاده از داده ها در خارج از کشور توسط ایاالت 

متحده اشاره کرد.

   ایرانوتالشبرایتحققحاکمیتداده
تالش های ایران در زمینه حاکمیت داده بیشتر متاثر از تحوالت جهانی 
اینترنت و همچنین کوشش کشورهای غربی برای استفاده از این ابزار 
درجهت تاثیرگذاری بر رفتار ایران در سیاست داخلی و خارجی بوده است. 
بنابراین، ایران در پاسخ به ســلطه و نفوذ غرب در فضای اینترنت عمدتا 

راهبرد بومی سازی و تالش برای حاکمیت داده را اتخاذ کرده است.
بومی سازی بخشی از سیاست گسترده تری است که ایران از اوایل دهه 
۲000 از طریق ابتکاراتی مانند شبکه ملی اطالعات دنبال می کند. در 
سال های اخیر، ایران درصدد ایجاد چارچوبی مشخص و قانونی بر جریان 
داده ها بوده است. از جمله طرح های ارایه شده در مجلس شورای اسالمی 

در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  طرح »صیانت از حقوق کاربــران در فضای مجازی و ســاماندهی 

پیام رسان های اجتماعی«
  طرح »حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارایه دهنده خدمات 

پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات«
 طرح »قانون یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی«

  طرح »الزام به انتشار داده و اطالعات«
  طرح »حمایت از حقــوق کاربران و خدمات پایــه کاربردی فضای 

مجازی«
البته ایران در زمینه پیاده سازی چنین طرح هایی و دستیابی به موفقیت در 

زمینه حاکمیت داده طبعا با چالش هایی مواجه خواهد بود.
در این ارتباط می توان به نامه ۲۱ عضو کنگــره ایاالت متحده به دولت 
بایدن و درخواست از او برای رفع تحریم هایی اشاره کرد که به جلوگیری از 

دسترسی ایرانیان به اینترنت رایگان کمک می کند.
در این نامه استدالل شده است که »تحریم های ایاالت متحده، شرکت های 
فناوری از جمله اپل، گوگل و آمازون را مجبور کرده اســت تا دسترسی 

ایرانیان به ابزارها و خدمات خود را مسدود کنند.
این تحریم ها و عدم دسترسی ها برای کارآفرینان ایرانی بسیار چالش زا 
بوده است. این امر در حالی است که روند تکمیل »شبکه ملی اطالعات« 
برای دولت ایران سریع تر شده و این امکان را به وجود آورده است که دولت، 

دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی را به صالحدید خود قطع کند.
در این نامه همچنین عنوان شده است که ما معتقدیم به نفع ایاالت متحده 
است که جریان آزاد اطالعات را در ایران تشویق کند تا مردم ایران بیشتر 

با جهان خارج ارتباط برقرار کنند. نویسندگان نامه تصریح می کنند که 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده باید مجوزهای موجود خود را به روز کند تا 
مطمئن شود که برخی فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و خدمات اینترنت 

در اختیار مردم ایران قرار می گیرد.
اعضای کنگره از وزارت خزانــه داری و وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
می خواهند که مقررات را به سرعت بررسی کنند و تغییرات مناسب برای 
تقویت جریان اطالعات در ایران را بر اساس بازدهی شرکت های فناوری و 

جامعه مدنی انجام دهند.«
نکته حائز اهمیت در مورد این نامه این اســت که هر چند در آن اعضای 
کنگره بر دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطالعات اشاره دارند، اما به 
نظر می رسد که هدف اصلی از این اقدام تالش در جهت ایجاد موانع جدی 

برای حاکمیت داده در ایران باشد.
   جمعبندی

چنان که مالحظه شد، وجود رویکرد دوگانه در زمینه حاکمیت داده باعث 
شده است که نه تنها معمای حاکمیت داده حل نشود، بلکه با طرح ابتکارات 
و موضوعات جدید در این زمینه، این موضوع هر روز پیچیده تر از قبل شود.

در حالی که جریان آزاد اطالعات مزایایی همچون تاثیرگذاری بر رشــد 
اقتصادی، به اشتراک گذاری ایده ها و اطالعات، انتشار دانش و همکاری 
افراد، مشاغل و دولت ها با یکدیگر را بدون توجه به مرزهای جغرافیایی 
به همراه دارد، اما نباید نگرانی کشورها در زمینه تهدیدهای جریان آزاد 

اطالعات را هم نادیده گرفت و از آنها غفلت کرد.
به ویژه در مواردی که توازن مناسبی بین کشورهای مبدأ و مقصد داده ها 

وجود ندارد، برجستگی این تهدیدها بسیار بیشتر است.
به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
از جمله ایران از جریان آزاد داده ها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، ترویج 
اطالعات غلط و مقاصد خصمانه استفاده می شود، بنابراین طبیعی است 
که مکانیسم های مشخصی برای کاهش اثرگذاری آثار سوء این داده ها 

شکل بگیرد.
با این حال، موضوع اساسی ایجاد یک چشــم انداز همه جانبه در زمینه 
حاکمیت داده و بهره گیری از تجربیات منطقه ای و جهانی در این خصوص 
است. به نظر می رســد که رســیدن به یک نقطه تعادل در جریان آزاد 
اطالعات و کانالیزه کردن آن بر اساس یک چارچوب و قواعد مشخص، 

یکی از راه هایی است که بتواند به حل معمای حاکمیت داده کمک کند.

عضو کمیســیون ویژه رســیدگی به طرح صیانت گفت: یکی از 
دالیل سرعت پایین رسیدگی به طرح صیانت در کمیسیون ویژه، 

شفاف سازی در مورد این طرح و رفع نگرانی های مردم است.
مهرداد ویس کرمی در پاســخ به آنــا در خصوص آغــاز فرایند 
رسیدگی به کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی 
اظهار کرد: هنوز روند رسیدگی به کلیات طرح صیانت از حقوق 
کاربران آغاز نشده است و در آخرین جلسه رسیدگی به این طرح، 
نمایندگان عضو کمیســیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران 
فضای مجازی، گزارش های دستگاه های مختلف را شنیدند و نامه 
وزیر ارتباطات در خصوص طرح صیانت در حضور اعضا قرائت شد.
او افزود: وزیــر ارتباطات در نامه خود بیشــتر به مســایل فنی 
پرداخته اســت. یکی از ســازمان هایی که قطعا برای حضور در 
جلســات کمیســیون ویژه طرح صیانت از آن دعوت می شود 
وزارت ارتباطات اســت و نمایندگان مجلــس تعامل مطلوبی با 
این وزارتخانه دارند. همچنین در جلســه آخر کمیسیون ویژه، 
ســیدرضا الفت نســب از اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی و 
نمایندگانــی از مرکز ملی فضای مجــازی و مرکز پژوهش های 
مجلس حضور داشتند. نمایندگان نیز سواالت خود را در خصوص 
وضعیت کنونی صنعت فناوری اطالعات و نیازهای این حوزه را 

از متخصصان پرسیدند.
این عضو کمیسیون ویژه رســیدگی به طرح صیانت بیان کرد: 
به طور کلی دعوت از دســتگاه های مسوول در حوزه ارتباطات و 
فضای مجازی در آیین نامه داخلی کمیسیون ویژه طرح صیانت از 
حقوق کاربران فضای مجازی وجود دارد و اگر درخواست دعوت 
از دستگاهی را رییس و سه نفر از نمایندگان ارایه بدهند مسووالن 
آن سازمان، موظف به پاسخگویی به ابهامات نمایندگان هستند.
ویس کرمی در پاسخ به پرسشی درباره سرعت پایین رسیدگی به 
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس عنوان کرد: 
باتوجه به فضای منفی که در خصــوص این طرح در جامعه ایجاد 
شده است بخشی از این کندی در بررســی طرح صیانت به دلیل 
اقناع جامعه اســت. یعنی پس از بیان مباحثی نظیر فیلتر کردن و 
محدودســازی اینترنت با اجرای طرح صیانت، نمایندگان به این 
نتیجه رســیدند که باید قبل از بررسی مباحث فنی، نگرانی مردم 
برطرف شود. اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران 
فضای مجازی منتظر هستند مرکز پژوهش ها نظر خود را در مورد 
موضوعات اولیه بیان کرده و دســتگاه های مرتبط با جزییات این 
طرح، دغدغه های خود را بیان کنند. بدون شک نمایندگان مجلس 

تک تک موارد بااهمیت در این طرح را بررسی می کنند.
او درباره صحبت های مطرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان 
در خصوص هزینه بر بــودن و بدون نتیجه بــودن طرح صیانت 
از حقوق کاربران فضای مجازی، ادامه داد: در مجلس شــورای 
اســالمی افرادی با دیدگاه های متفاوت حضــور دارند و نظر هر 
نماینده نیز در مورد طرح هــای گوناگون بــا نمایندگان دیگر 
متفاوت است. بســیاری از نمایندگان تحت تاثیر فضای بیرونی 
مجلس هستند. یعنی فضایی که در جامعه ایجاد می شود تاثیر 
زیادی بــر آن نمایندگان می گذارد و تحت تاثیــر افکار عمومی 
صحبت هایی را در رسانه ها بیان می کنند. اکنون تمام نمایندگان 
مجلس مســوولیت تصمیم گیری درباره طرح صیانت از حقوق 
کاربران را ندارند و پــس از اعالم نظر اعضای کمیســیون ویژه 
رســیدگی به این طرح مجلس تنها می تواند مدت اجرای آن را 

تصویب کند.
نماینده مــردم خرم آباد در مجلــس تصریح کــرد: ۲۳ نفر در 
کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت حضور دارند که از بین 
این نمایندگان اگر هفت نفر هم مخالف جزییات طرح باشــند با 
۱۶ نفر می توان موارد مورد نظر را تایید کــرد. نظر نمایندگانی 
که در کمیسیون ویژه حضور ندارند تاثیری بر روند رسیدگی به 
طرح صیانت از حقوق کاربران ندارد. از طرفی دیگر دلیل سرعت 
کم بررسی این طرح، اختصاص زمان محدود به کمیسیون طرح 
صیانت است. به طور کلی از زمان شــروع بررسی طرح صیانت، 

هفته ای بیش از سه ساعت به آن پرداخته نشده است.

خبر

برخی از نمایندگان در طرح صیانت 
تحت تاثیر جوسازی ها هستند

آسیه فروردین


