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18سال مصائب گذار
از وزارت  PTTبه وزارت ICT

ستاد ملی توسعه
هوش مصنوعی راهاندازی میشود

پدیدهای به نام شوتیگری

دبیر ســتاد توســعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال از راهاندازی «ســتاد توسعه
فناوریهای هوش مصنوعی و هوشمندســازی» در معاونت علمی ریاستجمهوری
در صورت تصویب سند آن در شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد .حسین مالزاده
در گفتوگو با مهر ،برنامههای در دست اقدام ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاســتجمهوری را در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توســعه هوش مصنوعی در کشور و دستیابی
ایران به جایگاه ۱۰کشور برتر توضیح داد...
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هدیه گوگل به گوشیهای اندرویدی
در آستانه کریسمس

زنگ خانواده!

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران  18ساله شد!  18سال پیش ،روز نوزدهم آذرماه
 1382هنگامی که به اتفاق جهانگرد (رییس وقت شورای عالی اطالعرسانی) ،معتمدی (وزیر
وقت پست و تلگراف و تلفن) به همراه حدود 200نفر از شهروندان ایران از نمایشگاه جهانی
تلــکام  )ITU TELECOM WORLD 2003( 2003در ژنــو بازدید میکردم ،از
بلندگوهای نمایشگاه شنیدم :وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران به تاریخ پیوست و پارلمان
ایران« ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعــات» را تصویب کرد .این خبر ماحصل تالش اغلب
حاضران ایرانی در آن نمایشگاه به عالوه دهها کارشــناس ،دهها خبرنگار ،دهها سیاستمدار،
دهها مدیر بخش خصوصی ،دهها عضو جنبشهای مدنی و دهها نماینده مجلس در ایران طی
حدود یک دهه مبارزه علنی و جدال پنهان بود .طبعا با شــنیدن خبر مذکور ،من به همراه
دیگر ایرانیان حاضر در نمایشگاه شاد و شارژ شدیم ،در راهروهای نمایشگاه دسته دسته گعده
گرفتیم ،اینجا و آنجا دور جهانگرد و معتمدی حلقه زدیم و ســپس این گونه گپزدنها را نه
فقط در هتل محل اقامت موقت خود در ژنو بلکه در ایران نیز ادامه دادیم .محدوده موضوعی و
اعتباری قانون باید مشخص باشد ،در صورتی که قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات فاقد این ویژگی است...
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قابلیتهای هوشمصنوعی

یادگیری ماشین در بازآفرینی
شاهکارهای هنری

یادگیری ماشــین ،به عنوان یکی از رویکردهای فناورانــه هوش مصنوعی در
عصر معاصر ،به حوزه هنر و رمزگشــایی آثار هنری تاریخی نیز راه پیدا کرده اســت؛
بهگونهای که در پروژههای اخیر ،کاربرد آن در احیای نقاشــیهای گوستاو کلیمت،
نقاش اتریشی و رامبراند وان راین ،نقاش هلندی به ثمر نشسته است .اکنون سواالتی
درباره آنچه رایانهها میتوانند در مورد هنر بفهمند ،مطرح شــده است .بخشی از یک
برنامه تحقیقاتی و حفاظتی با عنوان اجرای نگهبان شب ،موزه ملی آمستردام ،برای
رمزگشایی دیدگاه اصلی رامبراند ،درخصوص معروفترین اثر وی یعنی نگهبان شب
یا گشت شبانه ،از یادگیری ماشین استفاده میکند...

نشتی دنبالهدار سامانههای داخلی
برخی سامانهها و ســایتهای بعضی از مراکز در چند ماه اخیر دچار
مشکالت و نشتیهای اطالعاتی شــدهاند و این در حالی است که در
روزهای اخیر مردم شاهد ارسال گسترده پیامک جعلی ابالغیه بودند.
به گزارش مهــر ،در چند ماه اخیر بارها خبرهای متعددی از نشــت
اطالعاتی برخی سامانهها و هک شدن تعدادی از سایتهای داخلی
مطرح شد البته این موضوع جدیدی نیست و اواخر سال گذشته هم
یک هکر مدعی هک یکی از ســامانههای قضایی و نفوذ به اطالعات
۲۵میلیون نفر شد.
خبری که اگر چه تکذیب شد اما تلنگری بود برای بستن راه تکرار بر
خطر که گویا این راه تکرار همچنان باز اســت و در سال جاری بارها
شاهد مسايل مشابه چه در سطح وســیعتر و چه در سطح خردتر و
ارسال پیامکهای ابالغ قضایی بودیم.
در سال جاری ،خبر هک سایت دانشــگاه تهران ،اختالل در سامانه
سوخت کشور ،هک دوربینهای زندان اوین و روز گذشته هم نشت
اطالعات سامانه پایگاه مســتقل کانون وکالی دادگستری از جمله
رخدادهای قابل تاملی است که شاهد بودیم.
البته به غیر از این موارد رســمی چندین مورد دیگر از هک و نشت
اطالعات شهروندان اعالم شده بود که برخی از آنها تایید رسمی نشدند.
اگر هک سایتها و سامانههای مهم قضایی و کشوری را فاکتور بگیریم،
موضوع ارسال پیامکهای ابالغی جعلی و کالهبرداری از این طریق،
شیوهای است که همچنان قربانیان خود را دارد.
البته تالقی ارسال این پیامکها با رخدادهایی از جمله هک و نشت
اطالعات قابل تامل است بهطوری که از عصر روز گذشته بسیاری از
شهروندان از ارسال پیامکهای ابالغیه در سطح گسترده خبر دادند
که در موارد متعددی هم متاســفانه منجر به برداشــت از حساب و
کالهبرداری از طریق این پیامکها شده است.
در تعدادی از پیامکهای ارســالی روز گذشــته به شهروندان اعالم
شده است که شکوايیه علیه شما با کد رهگیری ثبت شد و در صورت
عدمپیگیری ،پرونده شما طی  ۲۴ساعت ارجاع ميشود.
متاســفانه پیامکهایی همانند پیامک فوق ،پیامکهای هوشمند
کالهبرداری هستند که با کلیک روی لینک درج شده ،حساب شخص
خالی شده و پیامک مشابه به مخاطبانی که شماره آنها در گوشی فرد
ذخیره شده است ارسال میشود و این دومینوی کالهبرداری ادامه
پيدا ميكند.
اخیرا پیامکهای این چنینی عالوه بر افرادی که به نوعی در دستگاه
قضا پرونده دارند برای شهروندان عادی هم ارسال میشود که به فرد
اعالم میشود شکایتی علیه شما ثبت شده است و سپس از فرد تقاضا
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میشــود مبلغ ناچیزی پرداخت کند .پس از این مرحله و واریز این
مبلغ ناچیز ،دسترسی به حساب فرد فراهم و سپس موجودی بانکی
او برداشت میشود.
اگر چه این موضوع بارها رخ داده است اما مساله صیانت از اطالعات
مردم و همچنین حفظ امنیت سایتهای داخلی از موضوعات حیاتی
است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد زيرا این مساله یکی از
مصادیق حفظ حقوق شهروندان است.
عالوه بر این به گفته سردار غالمرضا جاللی ،ريیس پدافند غیرعامل،
در زمینه جنگ سایبری و حفظ امنیت سایتهای داخلی باید قانون و
همچنین حمایت قوهقضايیه وجود داشته باشد.
اگر چه این تراژدی تلخ در دو ســویه نشت اطالعات سامانهها و هک
سایتها و همچنین کالهبرداریهای پیامکی مطرح شد اما در حال
حاضر ســادهترین و پیشپا افتادهترین راهکار برای بستن راه تکرار
بر خطر افزایش آگاهی مردم اســت .الزم به ذکر است که اگر فردی
مشکل قضایی دارد باید به سامانه ثنا قوه قضايیه اعالم شکایت کند
و اطالعات شــخصی خود را برای ثبت نام در این سامانه را در اختیار
دیگران قرار ندهد.
برای پیگیری شکایت ها پس از ثبت دادخواست نیز مردم باید اطالع
داشته باشــند که در پیامکهای ارسالی از ســوی قوهقضايیه هیچ
لینکی براي ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده
ابالغیههای قضایی نیاز به هیچگونــه پرداخت وجهی وجود نخواهد
داشت.
از سوی دیگر هم اگر چه طبق گفته مسووالن مربوطه موضوع امنیت
سایتها و سامانهها با توجه به حیاتی بودن این مساله طبق استاندارها
به صورت مکرر کارشناسی میشود اما به نظر میرسد این موضوع باید
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .شــهروندان هم اگر متوجه هک
سایت یا سامانهای شدند میتوانند اطالعات آن را در سامانهای مربوط
به این کار در دادستانی کل کشور اعالم کنند.
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پدیده قاچاق یا به مفهوم دیگری شوتیگری در اقتصاد ما سابقهای چندین ســاله دارد ،یادم هست زمانی که ما بچه سال
بودیم ،شوتیها مجهز به ماشینهای خاصی بودند ،ماشینهایی برای فرار از دست نیروهای انتظامی در بزنگاههایی که ممکن بود
گیر بیفتند .برای همین آنها خودروهایی را انتخاب میکردند تا در تعقیب و گریزها بتوانند بهتر عمل کنند که البته ریسکهای
فراوانی را متوجه آنها میکرد  .شوتیها اقالم بســیاری از جمله لوازم آرایشی ،پارچه و غیره را از مرزهای کشور به سمت مناطق
مختلف جابهجا میکردند و از این طریق چرخه شبکه توزیع خاص خودشان را داشتند ،هر چند االن شکل و فرم فعالیت آنها تغییر
کرده است اما همچنان بخشی از شبکه توزیع کاالها را در بازار به عهده دارند  .در نظر بسیاری از اهالی ،شوتیها دشمن شماره یک
تولید ملی شناخته میشوند زیرا با توزیع کاالهای ارزانتر تعادل انحصار داخلی را در هم میشکنند و فضای نیمبندی از رقابت
را در بازار همچنان زنده نگه میدارند  .برای اینکه شرکتی بتواند به حیات خود که وابسته به فروش محصولش است ادامه دهد
دو راه وجود دارد ،یا باید به شرکتهای داخلی که قصد تولید محصول مشابه را دارند اجازه و مجوز فعالیت داده نشود و یا مرزها و
کانال واردات کاالهای خارجی بر محصوالت ارزانتر و چه بسا باکیفیت خارجی بسته بماند با چاشنی تعرفههای گمرکی سنگین !
در نتیجه این امر ،نوعی از انحصار در داخل شروع به رویش میکند تا برای شرکتهایی با کارایی و بهرهوری پایین این فرصت را
فراهمآورد که با خیال راحت محصوالتشان را بفروشند ،در نتیجه این عمل کاالهای با کیفیت پایین و با هزینه ساخت باال و البته
با قیمت باالتر به دست مصرفکننده میرسد و ...
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خبر

ستاری مطرح کرد

وجود ظرفیتهای الزم
برای بروز نوآوریهای جوانان
داوود صفیخانی

معاون علمی و فناوری رییسجمهور گفت :خوشبختانه زیستبوم
نوآورانهای در کشور ایجاد شــده تا جوانان به مسیر بروز و شکوفایی
خالقیتهایشان رهنمون شوند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ،ســورنا ستاری در مراسم تقدیر
از برترینهای کنکور سراســری که در برج میالد برگزار شد با مرور
بخشی از خاطرات شــهید عباس دوران پیش از آخرین عملیات و
شهادت گفت :چه شــد که اکنون شــهید دوران را بهترین خلبان
فانتوم و گوهری ارزنده میدانند؛ ایمان ،وطنپرستی و از همه مهمتر
از خودگذشتگی فراتر از مهارت و تخصص ،باعث میشود یک فرد،
نخبهای مبرز باشد.
او با تاکید بر اینکه نخبه برای کشــورش هزینه میدهد ،ادامه داد:
ممکن اســت هر کدام از ما ،ادعای وطنپرستی داشته باشیم اما آیا
حاضر به پرداخت هزینهاش هستیم! کسانی هستند که ممکن است
ادعای نخبگی کنند و چنین جراتی نداشته باشند .وجه منحصر به
فرد یک نخبه در همین از خود گذشتگی است.
ستاری بزرگترین ویژگی جوانان را نوآوری آنان دانست و گفت :یکی
از بزرگترین نوآوریهای خداوند ،مرگ است زیرا با جایگزین شدن
روحهای دیگر ،جوانی نوآور ،مبتکر و با دانش روز متولد میشــود و
جانی تازه را به جامعه تزریق میکند.
او با اشاره به ضرورت اثربخشــی نخبه در جامعه پیرامونی ادامه داد:
باید ببینیم اگر یک کلیپ یک دقیقهای یا سه دقیقهای از زندگیمان
ساخته شود ،چه چیزی قرار است به نمایش در آید .باید ببینیم چه
ادای دینی کردهایم به مردمی که با هزینههای آنان تحصیل کردیم و
درس خواندیم .چگونه جبران میکنیم رنج آن بازنشستهای را که با
مالیات خود به آموزش ما یاری رساند یا شهدایی که برای حفظ امنیت
ما به شهادت رسیدند .آنان هزینه کردند چون تصور میکردند جوانان،
این کشور را به جای بهتری برای زندگی تبدیل میکنند .بنابراین باید
جبرانکننده بخش کوچکی از زحمات مردم این سرزمین باشیم.
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ضرورت به کار بستن خالقیتها
گفت :جوانانی که ابتدای راه هستند و نوآوری را همراه خود دارند بسیار
ارزشمند هستند و باید این نوآوری ،ارمغانی ارزنده برای کشور باشد.
او این تحولآفرینی و راهکارهای خالقانه را در ارتقای کشور ضروری
دانست و گفت :جوان مستعد باید به این فکر باشد که چگونه با نوآوری
به تحولآفرینی برسد و چه مســیر غلطی را اصالح کند .اصالح این
مسیرها و پیادهسازی نوآوری نیازمند صرف هزینه است و اگر اهل آن
نیستیم نباید ادعا کنیم .اما در صورت عالقهمندی به خانواده و کشور،
باید بایستیم و از پرداخت هزینههایش نهراسیم.
ستاری ادامه داد :این انتظاری است که کشور ،از یک جوان دارد و باید
راه برای تحقق این نوآوری و تحولآفرینی هموار شود.
او با اشاره به ایجاد زیرساختها برای بروز نوآوریها در کشور گفت:
طی ســالهای اخیر ،در حوزه علم و فناوری اتفاقات خوبی افتاده و
شــرکتهای دانشبنیان ،خالق ،مراکز نوآوری و شتابدهندههای
نوآوری به مأمنی برای بروز نوآوریهای جوانان تبدیل شده است.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور تحول در باور و فرهنگ جامعه
نسبت به بزرگترین ســرمایه خود یعنی خالقیت نیروی انسانی را
یکی از ارزندهترین اتفاقات ســالهای اخیر دانست و گفت :اکنون
این باور و فرهنگ ایجاد شده اســت که جامعه به نوآوری یک جوان
و ایدههایش اهمیت بدهــد و آن را ارزش بداند.این فرهنگ در حال
ترویج روزافزون است.
او خطاب به برترینهای کنکور گفت :انشــاءا ...شــما جوانان جزو
کسانی باشید که این فرهنگ را تحقق میبخشید.
رییس بنیاد ملی نخبگان ،اســتخدام را بزرگترین خیانتی دانست
که به جوان و خالقیت آنها میشــود و بیان کــرد :اگر میخواهیم
نوآوری را به عمل برسانیم ،باید به فکر کارآفرینی ،نوآوری و تحول
باشیم و بتوانیم نانی را بر سر سفرهای بیاوریم .غایت یک ذهن بدون
محدودیت و خالق ،چیزی فراتر از اســتخدام اســت .خوشبختانه
زیستبوم نوآورانهای در کشور ایجاد شده تا جوانان به مسیر بروز و
شکوفایی خالقیتهایشان رهنمون شوند.
ستاری ،نوآوری جوانان را آیندهساز و چراغ راه فردای کشور دانست
و گفت :جوانان آینده کشور را در دست دارند و باید برای تاثیرگذاری
به این بیندیشند که بر شانه چه کسانی ایستادند تا موفق شدند .باید
در مسیر کمک به این کشور گام برداریم و امیدواریم این مسیر برای
جوانان عزیزمان هرچه بیشتر روشن شود.

پدیده قاچاق یا به مفهوم دیگری شــوتیگری در اقتصاد
ما سابقهای چندین ســاله دارد ،یادم هست زمانی که ما
بچه سال بودیم ،شــوتیها مجهز به ماشینهای خاصی
بودند ،ماشــینهایی برای فرار از دست نیروهای انتظامی
در بزنگاههایی که ممکن بود گیر بیفتند .برای همین آنها
خودروهاییراانتخابمیکردندتادرتعقیبوگریزهابتوانند
بهتر عمل کنند که البته ریسکهای فراوانی را متوجه آنها
میکرد  .شوتیها اقالم بسیاری از جمله لوازم آرایشی ،پارچه
و غیره را از مرزهای کشور به سمت مناطق مختلف جابهجا
میکردند و از این طریق چرخه شبکه توزیع خاص خودشان
را داشتند ،هر چند االن شکل و فرم فعالیت آنها تغییر کرده
است اما همچنان بخشی از شبکه توزیع کاالها را در بازار به
عهده دارند .
در نظر بسیاری از اهالی ،شوتیها دشمن شماره یک تولید
ملی شناخته میشوند زیرا با توزیع کاالهای ارزانتر تعادل
انحصارداخلیرادرهممیشکنندوفضاینیمبندیازرقابت
را در بازار همچنان زنده نگه میدارند .
  نحوه ایجاد پدیده قاچاق و شوتیگری
برای اینکه شرکتی بتواند به حیات خود که وابسته به فروش
محصولش اســت ادامه دهد دو راه وجــود دارد ،یا باید به

شرکتهای داخلی که قصد تولید محصول مشابه را دارند
اجازه و مجوز فعالیت داده نشود و یا مرزها و کانال واردات
کاالهای خارجی بر محصوالت ارزانتر و چه بسا باکیفیت
خارجیبستهبماندباچاشنیتعرفههایگمرکیسنگین!
در نتیجه این امر ،نوعی از انحصار در داخل شروع به رویش
میکند تا برای شرکتهایی با کارایی و بهرهوری پایین این
فرصت را فراهمآورد که با خیال راحت محصوالتشــان
را بفروشند ،در نتیجه این عمل کاالهای با کیفیت پایین
و با هزینه ســاخت بــاال و البته با قیمت باالتر به دســت
مصرفکننده میرسد و چرخه حیات ناکارآمد تکنولوژی
ساخت فرسوده همچنان فعال میماند!
حال در این بین ،شــوتیها که بهتر از هر سیاســتمدار یا
روشنفکری با شامه قوی خود تقاضا را شناسایی کردهاند وارد

عملمیشوندوبابهدستگرفتنبخشیازشبکهتوزیعکاال،
کمک میکنند تا کاالهای ارزانتر و بهتر از مشابه داخلی به
بازار سرازیر شده و در معرض انتخاب مشتری قرار بگیرد و
از این طریق با برنامهریزی در سمت قدرت خرید مردم ،به
فعالیت خود در بازار ادامه میدهند .
اما از آنجا که این نوع فعالیت شوتیها ،منافع بسیاری را در
داخلبهمخاطرهمیاندازد،سریعاقوانین،نیروهایکنترلگر،
بسیج میشــوند تا جلوی فعالیت آنها را بگیرند .نیروهای
نظارتی در ردههای مختلف برای کشف شبکه فروش این
کاالهادربازارفعالمیشوند،اماباوجوداین،فعالیتشوتیها
که این بار با ریســکهای افزونتری روبهرو شــده است،
همچنان فعال است و این چرخه ادامهدار است ...
اما عامل اصلی و ریشهای شکلگیری پدیده شوتیگری ،چه

لونقل حمایت شد
۲۰طرح فناورانه حم 

بومیسازی پیکره هوش مصنوعی

معاونت علمی و فنــاوری اعالم کــرد «حمایت ۱۳طــرح فناورانه حوزه
پیکسایی»« ،بومیسازی پیکره هوش مصنوعی»« ،حمایت از ۲۰طرح در
لونقل» از جمله دستاوردها طی۱۰۰روز اخیر بوده است.
حوزه حم 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ،پرویز کرمی با اشاره به اهم فعالیتها و
دستاوردهای معاونت علمی و فناوری طی  ۱۰۰روز نخست فعالیت دولت
ســیزدهم گفت :این معاونت ،ارتقای نظام ملی نوآوری ،توســعه اقتصاد
دانشبنیان و زیســتبوم فناوری و نوآوری را هدف قرار داد و توانست سهم
دانش در اقتصاد و تولید ناخالص ملی را افزایش دهد.
او سهم معاونت علمی و فناوری در تســهیل دسترسی جامعه به خدمات و
دستاوردهای تخصصی و دانشی را باال دانست و گفت :یکی از اهداف کالن
نقشه جامع علمی کشور «توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع ،متناسب
با اولویتها ،نیازها و مزیتهای نسبی کشــور و انتشار و بهکارگیری آنها در

«ناتمامهاي

نهادهای مختلف آموزشی ،صنعتی و خدماتی» است .مشاور معاون علمی
و فناوری افزود :بر همین اساس یکی از اولویتهای اساسی معاونت علمی و
فناوریبهعنواندستگاهیفراسازمانی،سیاستگذاری،تسهیلگری،حمایت
و هماهنگی برای توسعه فناوریهای راهبردی بر اساس اولویتهای نقشه
جامع علمی و با در نظر گرفتن نیازها و مسایل فناورانه کشور و بسترسازی
برای توسعه فناوریهای پیشرفته و تبدیل ایده به ثروت بهویژه در حوزههای
اولویتدار کشور است.
به گفته کرمی ،در حال حاضر برای تحقق این هدف۱۰ستاد توسعه فناوری و
تدار نقشه جامع
یک کارگروه تخصصی متناسب با حوزههای راهبردی و اولوی 
علمی کشور در معاونت علمی و فناوری فعالیت میکنند.
مشاور معاون علمی و فناوری بیان کرد :بالغ بر  ۲۳رویداد فناورانه ،نشست
تخصصی و وبینار در حوزههای راهبردی ،اولویتدار و تخصصی ستادهای

فاوایکـشور»

کسی است؟ چگونه میشود به صورت ریشهای از فعالیت
شوتیها جلوگیری کرد؟ سیاســتگذاریهایی که اقدام
به تعرفهگذاریهای سنگین واردات و از همه مهمتر منع
تجارت آزاد و بیخطر میکنند عاملی اصلی در شکلگیری
و ادامه حیات شوتیگری هستند ،رابطه این دو به هم تنیده
شده است ،هر چقدر سیاستگذاریهای منع تجارت آزاد
شدیدتر ،به همان نسبت حیات شــوتیگر هم پررونقتر
خواهد بود .
راهحل جامع هم در نهایت تن دادن به الزامات بازار آزاد است،
در نظام بازار آزاد است که افراد میتوانند به راحتی به تجارت
اقدام کنند و کاالی مورد نیاز متقاضیان را با کمترین هزینه
به دستشان برسانند و در نهایت در این بستر کارآفرینها و
تولیدکنندگانبایستیباسایرتولیدکنندگانخارجیرقابت
کنند و این عامل بســیار کلیدی در کاهش هزینهها و باال
رفتن کیفیت کاالهای مختلف میشود .در این صورت دیگر
نگران فعالیت شوتیها هم نخواهیم بود و آنها خود به خود
زمینه فعالیت خودشان را در بازار با انتخاب خودشان کمتر
و کمتر خواهند کرد تا به حدی که دیگر جایی برای فعالیت
آنها نخواهد بود .
در بسیار از اقتصادهای جهان ،قاچاق کاال به اقالم ممنوعه
اختصاص دارد اما در کشــور ما طیف وسیعی از کاالهای
وارداتی به نوعی از راه قاچاق صورت میگیرد .کشــور ما
نســبت به نرم جهانی ،تعرفهگذاری گمرکی باالیی دارد.
همین امر باعث شده اســت که انجام قاچاق برای افرادی
توجیه اقتصادی داشته باشد و بسیاری از کسب و کارها نیز
برای بقای خود مجبور به خرید کاال از این افراد باشند.

توسعه فناوری در راستای ماموریتهای تعریف شده برای این ستادها در این
 ۱۰۰روز برگزار شده است .از دیگر اقدامات مهم انجامشده توسط ستادهای
مذکور حمایت از طرحهای کالن با هدف رفع چالشهای اساسی کشور از
طریق توسعه تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری است.
او عنوان کرد :طی مدت ۱۰۰روز ،قرارداد ۱۷طرح جدید منعقد شده است .از
این مبلغ ۵۱درصد سهم معاونت و ۴۹درصد سهم سایر دستگاهها است .در
حال حاضر۱۶۳طرح جاری و فعال با اعتبار کل۱۴۹۱میلیارد تومان در مرکز
طرحهای کالن ملی فناوری در حال اجرا است.
به گزارش مهر ،توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور ،تصویب ۱۴طرح در
حوزه توسعه فناوریهای فوتونیک ،لیزر ،مواد و ساخت ،حمایت از به نتیجه
رسیدنپنجمحصولفناوریشناختی،حمایتازاجراییشدنطرحهایحوزه
نانوفناوری ،انعقاد قرارداد خرید تضمینی از واکسنسازان داخلی ،حمایت
۱۳طرح فناورانه در حوزه پیکسایی و بهینهسازی مصرف انرژی ،راهاندازی
صندوق پژوهش و فناوری ســلولهای بنیادی ،حمایت از ۲۰طرح توسعه
فناوری در حوزه خودرو و حمل و نقل از جمله دستاوردهای معاونت علمی و
فناوری طی ۱۰۰روزه اخیر بوده است.

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

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

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

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

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

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

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

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

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

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

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

 16خرداد  1396يكي از اعضاي هیاتمدیره شــرکت
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای
امکانســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید
«خوارزمی» خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران
احداث شود .همچنين توسعه مشترک تحقیقات روی
تکنولوژی ســاختمانها نیز یکی دیگر از قراردادهای
امضاشده در تفاهمنامه با کره جنوبی بود كه تا اين لحظه
هيچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي اين
تفاهمنامههاي امضاشده با كرهايها منتشر نشده است.
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18سال مصائب گذار از وزارت  PTTبه وزارت ICT
عباس پورخصالیان

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران  18ساله شد!  18سال پیش،
روز نوزدهم آذرماه  1382هنگامی که به اتفاق جهانگرد (رییس وقت
شورای عالی اطالعرسانی) ،معتمدی (وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن)
به همراه حدود 200نفر از شــهروندان ایران از نمایشگاه جهانی تلکام
 )ITU TELECOM WORLD 2003( 2003در ژنو بازدید
میکردم ،از بلندگوهای نمایشگاه شنیدم :وزارت پست و تلگراف و تلفن
ایران به تاریخ پیوســت و پارلمان ایــران« ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات» را تصویب کــرد .این خبر ماحصل تــاش اغلب حاضران
ایرانی در آن نمایشــگاه به عالوه دهها کارشناس ،دهها خبرنگار ،دهها
سیاستمدار ،دهها مدیر بخش خصوصی ،دهها عضو جنبشهای مدنی و
دهها نماینده مجلس در ایران طی حدود یک دهه مبارزه علنی و جدال
پنهان بود .طبعا با شنیدن خبر مذکور ،من به همراه دیگر ایرانیان حاضر
در نمایشگاه شاد و شارژ شــدیم ،در راهروهای نمایشگاه دسته دسته
گعده گرفتیم ،اینجا و آنجا دور جهانگرد و معتمدی حلقه زدیم و سپس
این گونه گپزدنها را نه فقــط در هتل محل اقامت موقت خود در ژنو
بلکه در ایران نیز ادامه دادیم.
  احکام حاشیهدا ِر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات
محدوده موضوعی و اعتباری قانون باید مشخص باشد ،در صورتی که
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فاقد این
ویژگی است!
من پیش از ماموریت شرکت در نمایشگاه جهانی تلکام  ،2003با یک
نگارش از الیحه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
آشنا بودم؛ و آن نگارش ،به پیشنهاد تیمی تهیه شده بود که با جهانگرد
همکاری میکرد و من یکی از اعضــای زیرگروههای مرتبط با آن تیم
بودم .اما مجلس روی نگارش دیگری از الیحه تغییر نام وزارت پست و
تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کار کرد ،نسخهای
که من تا پیش از زمستان  1382از وجودش خبر نداشتم .همین نگارش
(به قول من) «دوم» بود که باالخره به قانون وظایف و اختیارات وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل شد .من پس از انجام ماموریت ژنو،
به دقت نگارش مصوب را خواندم و نخستین نکتهای که در متن قانون
مذکور توجهم را به خود جلب کرد ،استفاده سخاوتمندانه قانونگذار از
عبارت «سیاستهای کلی نظام» در قانون مذکور بود:
در مجموع  10بار از عبارت «سیاستهای کلی نظام» در متن قانون

مورد بحث استفاده شده بود (و استفاده شده است) آن هم بدون ارجاع
به حتی یک سیاست کلی مشخص و بدون تعیین حدود و ثغور زمانی و
محتوایی «سیاستهای کلی نظام» درگذشته و آینده!
از آنجا که کارکرد عبارت «در چارچوب «سیاستهای کلی نظام»
در متن قانون ،همه جا محدودکننده اعتبار مواد قانونی مرتبط است،
برایم این پرسش پیش آمد (و هنوز این پرسش برایم مطرح است) که در
مقایسه با سیاستهای کلی نظام ،آیا اصل ،قانون است؟ یا اینکه اصل،
سیاستهای کلی نظام است و فرع قانون؟ به عبارت دیگر:
اینکه سیاســت کلی نظام و قانون نباید مغایرتی نسبت به یکدیگر
داشته باشند ،بدیهی است؛ اما آنچه چندان بدیهی نیست این پرسش
است که آیا قانون تصویب شده در مجلس و تایید شده توسط شورای
نگهبان ،اعتبار فعلی و آتیاش را از «سیاستهای کلی نظام» میگیرد یا
برعکس؛ «سیاستهای کلی نظام» باید اعتبارشان را وامدار قانونهایی
مصوب باشند؟
اگر محدوده اعتبار یک قانون مصوب« ،سیاســتهای کلی نظام»
باشد ،این اعتباردهی آنقدر اساسی است که میبایستی در قالب اصلی
حقوقی در قانون اساســی ذکر میشــد و چون چنین اصلی در قانون
اساسی ذکر نشده ،باورمندان به این اصل فرضی میبایست یک بار برای
همیشه قانونی را در مجلس تصویب میکردند مبنی بر اینکه هر قانون
مصوب مجلس تنها در چارچوب «سیاستهای کلی نظام» اعتبار دارد!
در حالی که نه متن قانون اساسی بر رجحان «سیاستهای کلی نظام»
نسبت به قانون مصوب مجلس تاکید ورزیده و نه قانونی داریم که یک بار
برای همیشه ،اعتبار حقوقی همه احکام قانونی را مشروط به همخوانی
با سیاستهای کلی نظام فرض کند!
به باور من ،باید بدیهی باشد که شأن «قانون» در هر صورت باالتر از

در مجموع  10بار از عبارت
«سیاستهای کلی نظام» در
متن قانون مورد بحث استفاده
شده بود (و استفاده شده است)
آن هم بدون ارجاع به حتی یک
سیاست کلی مشخص و بدون
تعیین حدود و ثغور زمانی و
محتوایی «سیاستهای کلی نظام»
درگذشته و آینده!
منزلت «سیاستهای کلی نظام» است و اگر یک سیاست کلی خاص،
محدودکننده قانونی مشخص باشد ،معقول است که پیش از طرح آن
سیاست کلی خاص ،همزمان با طرح آن یا بالفاصله پس از طرح سیاست
کلی نظام در آن مورد خاص ،قانونی که دارای مغایرت با آن سیاســت
کلی خاص است ،اصالح شود.
   ماده  14قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،مادهای به شدت آشوبزا
نکته دومی که در زمستان  1382در ادامه مطالعه متن مصوب قانون
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به آن پی بردم
و برایم بســیار مضحک و در عین حال بسیار تلخ بود ،حکمی و خألیی
پنهان در ماده  14قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات است.
در ماده  14قانون مذکور حکمشده است« :اختیارات و وظایف مربوط

به این وزارت مندرج در این قانون شــامل محدوده وظایف و اختیارات
سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نمیشود
و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی اســت» .به عبارت
دیگر ،ماده  14قانون وظایف و اختیــارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،مــواد  2و  3همین قانــون را در مورد نظــارت عالیه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات بر توزیع عادالنه منابع کمیاب مورد نیاز
ارتباطات و مخابرات کشور و مدیریت داشــتن بر کل طیف رادیویی،
أل
ارتباطات و مخابرات کشــور ،نقض میکند! و بدتر از آن ،تکلیف خ 
مدیریتی حاصل از این حذف مستهجن را روشن نمیکند! این میشود
که سازمان صداوســیما به عنوان بخشــی از نهادهای مستثنا شده از
نظارت عالیه وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات ،میرود برای حفظ
منافع خودش« ،ساترا» را به عنوان ســازمان تنظیم مقررات صوت و
تصویر فراگیر شکل میدهد.
  عدم کفایت قانون وظایــف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات
بهترین نمونه عدم کفایت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،نظارت گریزی در شبکه ملی ارتباطات کشور در مورد
شکلگیری «ایرنیک» در پژوهشــگاه دانشهای بنیادی ،موسسهای
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری است .ایرنیک در سال ۱۳۶۸
با نام «مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات» تاسیس شد و از سال
شامل «نقطه-
 1379تاکنون ،مرکز ثبت دامنههای مرتبهاول کشوری،
ِ
آیآر» ( ).irو «نقطه-ایران» (.ایران) را ذیل «مرکز تحقیقات فیزیک
نظری و ریاضیات» مدیریت میکند؛ مرکــزی که به نوبه خود ،بخش
اقتصادی مهمی را در حوزه اینترنت (شامل شرکتهای ثبت نام دامنه
مرتبه دوم اینترنتی) کنترل میکند ،بدون آن که نسبتی ساختاریافته
و نهادینه شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یا با شورای عالی
فضای مجازی داشته باشد! یا بالقوه مرتبط با وظایف و اختیارات وزارت
عتف باشد! آری؛ به یمن ناقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،فضای تنظیم مقررات ارتباطات کشور از هر سو که
بنگری ،دچار آشوب مفرط است.
اینک در 18سالگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،این نهاد هنوز
مصائب گذار از وزارت  PTTبه وزارت  ICTرا پشــت سر نگذاشته،
هنوز به بلوغ الزم برای توســعه جامعه اطالعات کشور نرسیده و یکی
از دالیل این عدم بلوغ ،ناقانون وظایــف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات است! این به اصطالح «قانون» باید مورد ارزیابی جدی
و تجدید نظر اساسی قرار گیرد و واقعا به قانونی کارآ و توانمند تبدیل
شــود؛ بهخصوص اکنون که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای
مجازی در کمیسیونی ویژه و در مرکز پژوهشهای مجلس مطرح است
و اگر روزی به کسوت قانون درآید ،چه بسا همین کالبد نحیف وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات را هم بر باد دهد.

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

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

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

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

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

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

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

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

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

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

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

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

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

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

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

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

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

 28ارديبهشــت ماه ســال  1397معاون پیشگیری
سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره
به ضرورت ایمنسازی اماکن ناایمن پایتخت ،گفت:
از مســووالن ذیربط میخواهیم که فشار بیشتری
بیاورند تا ساختمان عالءالدین ایمنسازیاش نهایی
شود .باوجود آنكه پايتخت تجربه حادثه تلخ پالسكو
را پشت سرگذاشــته اما به نظر ميرســد هشدارها
درباره عالءالدين جدي گرفته نشده و این موضوع نیز
همچنان بالتکلیف بماند.
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کارمزد PSPها تا پایان سال براساس عملکرد آنها پرداخت میشود
شروط تداوم حیات شرکتهای هدایت تراکنش در صنعت پرداخت

اردیبهشت امسال ،آخرین گفتوگویی بود که با مدیرعامل شرکت شاپرک
داشتیم و پس از حدود هفت ماه برای سومین بار میزبان رگوالتور صنعت
پرداخت کشور بودیم .در ماههای گذشته ،موضوعاتی همچون نماد اجباری،
اجباری شدن پرونده مالیاتی برای پذیرندگان ،راهاندازی عملیاتی هاب مالی
فناوران و برخورد دوباره با درگاههای قمار ،موضوعات مهم این صنعت بوده،
اما در یک ماهه اخیر ،در بازدیدهای متداولی که شاپرک به صورت میدانی
از شرکتهای  PSPداشته ،نتایجی بهدستآمده که آگاهی از آن ،قطعا
خالی از لطف نخواهد بود .از اینرو ،در هشتادمین میزگرد آنالین از سلسله
نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «صریح و شفاف
با مدیرعامل شاپرک» که با حضور کاظم دهقان ،مدیرعامل شرکت شاپرک
برگزار شد ،موضوعاتی همچون تعارض منافع سامانه پل با هاب مالی فناوران،
پرداخت کارمزد متناسب با عملکرد شرکتها ،لزوم شناسایی و برخورد با
موضوع هدایت تراکنش و رجیستری دســتگاههای کارتخوان ،عملکرد
ل دیگر ،موردبحث و
شرکت شاپرک در چند ماه گذشته و بسیاری از مسای 
تبادلنظر قرار گرفت .ماحصل این گفتوگو ،پیشروی شماست.
  دیماه سال گذشته خبر رسید تمام پذیرندههای حاضر در
صنعت پرداخت باید کد مالیاتی دریافت کنند .لطفا بفرمایید از آن
زمان تا کنون ،چه تعداد پذیرنده جدید برای دریافت کد مالیاتی وارد
شبکه پرداخت شدهاند؟ ضمنا قرار بود عالوه بر الزام پذیرندگان
جدید برای دریافت کد مالیاتی ،پرونده مالیاتی پذیرندگان قدیمی
هم به تدریج وارد شبکه شود و کد مالیاتی بگیرند .ظاهرا در این
زمینه ،چندان اتفاقی نیفتاده و تعــداد زیادی از پذیرندگان ،کد
مالیاتی نگرفتهاند .آیا این موضوع را تایید میفرمایید؟ اگر پاسخ
مثبت است ،مشکل کجاست؟
دهقان :بحث مالیاتی ،بسیار مهم و جامع است و با توجه به گستردگی ،تنوع
و تعارض منافع کسب درآمد با پرداخت مالیات ،یکی از چالشهای بزرگ
حاکمیت در سالهای گذشته ،همین موضوع مالیاتستانی از کسبوکارها
بوده است .با ابالغ ماده  11قانون مالیاتی ،قرار بود ابتدا تا دیماه  99و سپس
تا اردیبهشت  ،1400ثبت پرونده مالیاتی و مالیاتی شدن پذیرندگان شبکه
پرداخت به عنوان قانون اجرایی شود .از اواسط سال  ،99موضوعات بسیار
جدی و مهمی با همکاران سازمان امور مالیاتی و افرادی که در کارگروه سامانه
مودیان فعالیت میکنند و ارگانهای حاکمیتی مربوط به آن ،مطرح شد و در
نهایت ،با تسهیالتی که در زمینههای ثبتنام خودکار ،ایجاد پرونده مالیاتی
با شماره یکتا برای پذیرندگان و سرویسهای بین شبکه پرداخت و سازمان
امور مالیاتی درنظر گرفته شد ،از دیماه سال گذشته ،هر پایانهای که ثبت
شده ،به صورت خودکار کد مالیاتی گرفته یا قبال خودش گرفته و اینطرف،
استعالم و ثبت شده و ابزارهای پذیرش متعلق به آن پذیرنده یا پرونده مالیاتی
هم به آن ملحق شده است .حدود 2میلیون ابزار پذیرش از آن زمان تا االن به
شبکه مالیاتی اضافه و مقداری هم خارج شدند .ما نمیتوانیم مقدار مطلق را
به عنوان مالیاتیشدهها ببینیم و به تعداد کل قبلیها اضافه کنیم اما حدودا
2میلیون اضافه شده است .از آن تاریخ ،ابزارهای پذیرش ،مودیان مالیاتی و
پذیرندگان ما ،با دریافت کد مالیاتی ،تعهدات مالیاتی خود را انجام میدهند
و ثبتنام مالیاتی میشوند .از چند ماه قبل ،بهخصوص با پیگیری مجلس
شورای اسالمی و سایر نهادهای حاکمیتی در اجرای دقیق قانون ،پاالیش
دادههای شــاپرک و حذف مواردی که ممکن است غیرمتعارف باشند یا با
قوانین ما سازگار نباشد ،در دستورکار قرار گرفت و تا اواسط تیرماه  ،99حدود
دو و نیم میلیون پایانه که یا غیرفعال بودند یا تمایل به حضور برای تشکیل
پرونده مالیاتی نداشتند یا پذیرندگان زیر  18سال بودند یا متوفیشدگان
بودند یا افراد و شرکتهایی که هویت شناسایی ملیشان مشخص نبود مانند
برخی افراد هیاتامنا و هیاتمدیره که فوت شدند ،همگی اینها با هماهنگی
کامل با سازمان امور مالیاتی و سایر ارکان حذف شدند .از آن تاریخ ،از طریق
تفاهم انجامشده با سازمانهای ذیربط ،به نسبت عملکرد ،در حال استعالم
از پذیرندگان هستیم تا ببینیم پایانههای ثبتشده متعلق به آنهاست یا خیر
و اگر هست یا نیست و یا ادامه تخصیص کد مالیاتیشدن را نمیپسندند ،به
ما اعالم کنند تا ترمینالهایشان را غیرفعال کنیم که در این مسیر هم چند
صدهزار ترمینال ،تعیین تکلیف یا ثبت مالیاتی شدند و چنددرصد نیز اعالم
کردند یا این ترمینال مربوط به آنها نیست یا تمایلی به ادامه فعالیت با این
ابزارهای پذیرش ندارند .این موارد از طریق پیامک از طرف شاپرک به مودیان
یا پذیرندگان ،اطالعرسانی و پاالیش میشود؛ یعنی یا ثبتنام میکنیم یا
ترمینالهایشان را حذف میکنیم.
  شنیده شده یکسری پذیرندهمانند فروشگاهها ،ابزارهای
پذیرش خود یعنی کارتخوانها را به PSPها پس دادهاند .با این
کار ،پرداخت را چگونه انجام میدهند؟ آیا از این گروه که به خاطر
مالیات ،ابزار پذیرش را پس دادهاند ،آماری دارید؟
دهقان :آمار دقیق ندارم اما دوســتانی که ابزار پذیرش را پس میدهند یا
تمایل ندارند با آن پذیرندگی داشته باشند ،عمدتا کسانی هستند که چند
درگاه پرداخت یا کارتخوان دارند و به خاطر نگرانیهایشان ،برخی از اینها
را به PSPها عودت میدهند.
  منظورتان این است که مثال پذیرندهای که چهار کارتخوان

روی گیشه دارد ،ســه تا را عودت میدهد و یکی را نگهمیدارد؟
اینکه فرقی در پروسه مالیاتی نمیکند و به خاطر عدم آگاهی است.
درست است؟
دهقان :عمدتا همین است .برخی دوســتان هم با این ابزارهای پذیرش یا
کارتخوان ،کار تجاری نمیکنند و تمایــل دارند پرونده مالیاتی برای آنها
تشکیل نشوند مانند کسانی که از ابزارهای کارتخوان ،برای شارژ آپارتمان
استفاده میکنند یا برخی افراد که کارهای عامالمنفعه انجام میدهند ،به
خاطر نگرانیهایی که دارند ،خودشان را غیرتجاری اعالم میکنند یا تمایل
دارند ابزار پذیرش آنها غیرفعال شود.
  حدود  10روز از اجباری شدن نماد برای پرداختیارها میگذرد.
با آماری که از پرداختیارها درباره اینکه تا قبل از اجرایی شدن نماد
اجباری ،چه تعداد درگاه به پذیرندهها میدادند ،گرفتم ،آنها اعالم
کردند حدود 2هزار درگاه به پذیرندگان میدهند .بر این اساس،
در  10روز گذشته ،باید 20هزار درگاه به پذیرندگان میدادند .بعد از
اجباری شدن نماد ،این رقم ،طی  10روز فقط به  100ترمینال رسیده
است! آیا این آمار را تایید میکنید و اینکه فاصله زیاد است؟ مشکل
کجاست؟
دهقان :ما آمار را دنبال میکنیم .امسال در شهریورماه ،آمار حدود ،806
مهرماه  ،833آبانماه حدود  856و روز اول آذرماه حدود  890ترمینال در
روز ،بوده است .از ســوم آذرماه ،به خاطر اجباری شدن نماد ،افت شدیدی
در ثبت موفق ابزارهای پذیرش یا  IPGتوســط پرداختیارها ایجاد شده
است .مثال چهارم آذرماه 70 ،مورد ،ششم آذرماه  154مورد ،هفتم آذرماه
 211مورد و روزهای دیگر تقریبا حدود  200مورد بوده است که نسبت به
میانگین  850مورد در آبانماه ،افت زیادی داشته است .دالیل عمد ه آن به
مواردی همچون عدم انطباق در حوزههای مختلف ،نداشتن سایت یا تعلیق
و منقضی شدن سایت معرفیشده و عدم تطابق کد ملی دارنده اینماد و کد
ملی دارنده سایت برمیگردد.
  پس ظاهرا آمار اعالمشده از سوی پرداختیارها به ما دقیق
نبوده اما به هرحال کاهش داشته است .امیدوارم این مسیر ،راحتتر
شود زیرا کسبوکارهای خانگی نیازمند حمایت هستند .جناب
دهقان! یکی از موضوعات مهم در صنعت پرداخت ،وضعیت درآمدی
شرکتهای پرداخت است .طی ماههای گذشته ،میزگردهای زیادی
درباره کارمزد داشتیم و فکر میکنم همه میدانند اصل کارمزد،
مشکل دارد و با توجه به تورم در صنعت پرداخت و خرید تجهیزات
موردنیاز ،با همین مدل ،این شرکتها ،به شرکتهای زیانده تبدیل
میشوند .چه برنامهای در این زمینه دارید؟ البته درخصوص قیمت
تمامشده شتاب و شاپرک هم علیرغم اینکه بارها صحبت کردیم،
هنوز چیزی اعالم نشده است .یکی از دوستان میگفت با این مدل،
حتی تعرفه فعلی شتاب و شاپرک هم دچار زیان خواهد شد و باید
تغییراتی انجام شود .امیدواریم رگوالتور بانکی که در این ماجرا
ذینفع است ،به خاطر خودش هم که شده ،برای مدل کارمزدی،
فکر جدی داشته باشد .آیا این موضوع را که هیچکدام از شرکتهای
 PSPدر حوزه درآمدی خود ،وضعیت خوبی ندارند ،تایید میکنید؟
دهقان :ما حسابهای مالی شرکتهای پرداخت را کنترل میکنیم .البته
آنهایی که در بورس هستند ،در اختیار همگان هست .اینکه این شیب رشد
درآمدها متناسب با رشد تراکنشهاست و این شیب در سالهای گذشته،
افت شدیدی داشته است ،نکته درستی اســت .مثال در سالهای ابتدایی
شاپرک ،رشد تراکنشها ســاالنه 45درصد بوده و االن به  21و 22درصد
رسیده و این روند ،ادامه پیدا میکند .البته کرونا در این زمینه ،تغییراتی ایجاد
کرد و سرعت کاهش رشد را جلو انداخت چون بسیاری از کسبوکارهایی
که در طول دو سال شیوع کرونا ،فیزیکی بودند و توفیقی نداشتند ،به واسطه
الکترونیکی شدن ،رشد پیدا کردند اما مسیر کاهش رشد ،واقعی است و زنگ
خطر را حس میکنیم .به نظر میرسد شرکتهای پرداخت باید با رعایت

ضوابط رگوالتوری ،مدلهای کسبوکار متنوع را برای جذب مشتریان جدید
و بازارهای جدید داشته باشند .همچنین بحث نظام کارمزدی ،مدتهاست
که باید با روشهای دیگری ،جایگزین شود تا هم بانکها ،آسیب کمتری
ببینند و هم شــرکتهای  PSPدرآمدهای بهتری داشــته باشــند .در
مجموع ،کار بسیاری زیادی باید انجام شــود .متاسفانه تمرکز روی تغییر
مدل کارمزدی یا تغییر خود کارمزد در سالهای گذشته ،به نتیج ه نرسیده
است .ما پیشنهادهای متعددی را به بانک مرکزی دادیم و دوستان روی آن
کار میکنند .امیدواریم در آینده نه چندان دور ،این موضوع ،به جامعیت و
حلوفصل برسد .البته ما فقط پیشنهاددهنده هستیم و تصمیمگیر ،بانک
مرکزی و حوزههای حاکمیتی مربوطه هستند.
  عمده هزینه شرکتهای  ،PSPدر حوزه پشتیبانی و خرید
دستگاههای پوز است .ضمنا کاغذ رسید دستگاههای پوز ماجرای
دیگری است که به این شرکتها ،هزینه تحمیل میکند .قرار بود در
زمینه فناو ریهای  QRکد در کشور اتفاقاتی بیفتد و شرکتهای
 ،PSPحداقل به خاطر توسعه خودشان ،جایگزینی دستگاههای
کارتخوان و نیز کاهش هزینهها ،به این سمت بروند اما این اتفاق
رخ نداد .ظاهرا برخی PSPها ،نگران کاهش درآمدهای خود در
این حوزه بودند چون اگر خرید از طریق  QRکد در کشور توسعه
پیدا کند ،کسی برنده بازی اســت که دانلود اپلیکیشن بیشتری
داشته باشد .از آنجا که برخی PSPها در این حوزه ،عقب بودند،
عمال زیرمیز زدند و کل بازی را خراب کردند .چرا این موضوع را در
رگوالتوری پیگیری نمیکنید؟ باالخره این وضعیت ،هزینه دالری
برای بانکها یا PSPهایی دارد که عمال ســهامدار آنها بانکها
هســتند .چرا این موضوع ،تعیین تکلیف نشده است؟ دو سال از
ماجرای  QRکد گذشته اســت .یادم هست بانک مرکزی ،اوایل
کرونا ،در این ماجرا ،خیلی جدی بود تا به خاطر کرونا هم که شده،
این فناوری به کار گرفته شود.
دهقان :مدل  QRکدی که طراحی شده بود و شمولیت بهتری داشت تا
هرکس بتواند QRکد هر PSPرا اسکن کند و سرویس بگیرد ،با مالحظات
بعضا مهمی که برخی شرکتهای  PSPداشتند و میتوانست تعادل بازار
را بههم بریزد و موجبات سوءاســتفاده را برای برخی شرکتها فراهم کند،
موردقبول خودشان واقع نشد و این کار ،به مرحله عملیاتی نرسید .آن QR
کد فعلی ،مدل سادهشدهای است که بسیاری جاها وجود دارد اما از سوی
مردم چندان استفاده ندارد و خود شرکتها هم استقبال نمیکنند که این
مدل را توســعه دهند و زیربار ببرند ،تبلیغ کرده ،هزینه کنند و مردم را به
استفاده از آن تشویق کنند .از طرف دیگر ،گزینه کارت و پوز ،ساده است و
مردم به جای اسکن  QRو پرداخت از این طریق ،ترجیح میدهند از همان
کارت استفاده کنند .ما نمیتوانیم چندان در زمینه QRفشار بیاوریم و مدل
اقبال را برای شرکتها ایجاد کنیم بلکه تعامالت بازرگانی و رقابتی خودشان
باید به این جمعبندی برسند که این سرویس را پوشش و توسعه دهند.
  البته فکر میکنم تا زمانی که همپذیرندگی  QRکدها اجرایی
نشود ،استقبال زیادی از ســمت مردم صورت نمیگیرد چون اگر
قرار باشد برای هر دستگاه پوز ،اپلیکیشن مجزایی برای پرداخت
باز شود ،سخت است .احتماال علت اینکه PSPها تبلیغ نکردند،
به خاطر همین موضوع بوده اســت .مثال آپ به عنوان شــرکتی
که بیشــترین تعداد دانلود را در بین اپلیکیشنها دارد ،در حوزه
کارتخوانهای فروشگاهی ،ســهم کمتری را نسبت به ردههای
اول ،دوم و سوم در بازار داراست .فکر میکنم رده چهارم یا پنجم
را داشته باشد .ظاهرا دلیل اینکه ایجاد نشده ،همپذیرندگی است.
لطفا در این زمینه چاره جدی بیندیشید ،چون اینها پول کشور
است که به خاطر دستگاه پوز ،پشتیبانی و بسیاری مشکالت دیگر،
خارج میشود .متاسفانه در این زمینه هم وضعیت خوبی نداریم .در
این حوزه ،بحث رسیدهای دستگاههای کارتخوان است .فلسفه

اینکه حتما باید به مشتری رسید داده شود ،چیست؟ این رسیدها،
ته جیب یا کیف ما مچاله میشود و بیاستفاده است .با توجه به اینکه
پیامک برای مشتری ارسال میشود ،آیا هیچ راهحلی ندارد که این
رسیدها ،حذف شود؟ فکر نمیکنم از سمت مردم ،درخواستی برای
رسید فیزیکی وجود داشته باشد بنابراین میتوان راهحلی پیدا کرد
که هزینه آن را از دوش شرکتهای  PSPبرداشت .البته در خرید
کاغذهای حرارتی ،مافیایی وجود دارد که سود خوبی از آن میبرد
و هزینه 20درصدی از هر تراکنش را به گردن  PSPمیاندازد .آیا
برنامهای در شاپرک وجود ندارد که این کار را انجام دهید؟
دهقان :در چند ســال گذشــته ،حذف الزام برای دادن رسید کاغذی به
پذیرندگانی که قبال مبلغ آن50،هزار تومان بود و چند وقت پیش تا200هزار
تومان باال بردیم (االن خاطرم نیست بانک مرکزی تایید کرده یا خیر) وجود
داشته و پذیرندگان شرکتها میتوانند در صورتی رسید زیر 50هزار تومان
به مشتریان بدهند که آنها مطالبه کنند .متاسفانه تقریبا هیچکدام از اینها،
به واسطه برخی مالحظات بازار ،اقبال و روی خوش به این تسهیالت نشان
ندادند .در جامعه هم میبینیم برای کوچکترین مبالغ خرید ،پذیرندگان،
کاغذ را چاپ میکنند در حالی که این اجازه را دارند که تا 50هزار تومان و
در آینده با ابالغ مصوبه بانک مرکزی ،تا 200هزار تومان ،از کاغذ اســتفاده
نکنند .البته این کار ،دو شرط دارد :اول اینکه فرد خودش مطالبه کاغذ نکند.
دوم اینکه اگر تراکنش ،ناموفق و نیازمند اصالح باشد ،پذیرنده موظف است
کاغذ رسید را بدهد .این دســتورالعمل ،مصرح است و از ابتدای سال  99یا
قبل از آن ،پذیرندهها میتوانند استفاده کنند اما دوستان ،همچنان ترجیح
میدهند استفاده نکنند ،در حالی که بسیاری اوقات ،مشتریان ،رسید کاغذی
را مطالبه نمیکنند .نکته بعدی اینکه ما به دالیل متعدد ،در حال نهایی کردن
یک اپلیکیشن از طرف شاپرک هستیم که نمونه اولیه آن هم مشخص شده
است .بر این اســاس ،در فاز اول ،پذیرندگان و در فاز دوم ،دارندگان کارت
میتوانند این اپلیکیشن را نصب کنند که البته اجباری نیست .بر این اساس،
بعد از تغییرات در فایلسازی و ساخت رسید به صورت الکترونیکی ،میتوانند
آن را در گوشی خود داشته باشــند و نیازی به اخذ کارت نیست .تست این
اپلیکیشن ،روزهای آخر خود را سپری میکند و تا یکی دو ماه دیگر ،عملیاتی
میشود .این اپلیکیشن 10 ،تا  15فیچر دارد که یکی از آنها همین مورد است.
  البته امیدوارم شرکتهای پرداخت که همیشه از کاهش درآمد
گالیه میکنند ،بحث عدم الزام به دادن کاغذ رسید تا50هزار تومان
را که از سال  99مطرح شده ،اجرایی کنند و پشتپرده آن همان
مافیای فروش کاغذ که قبال عرض کردم ،نباشد .با توجه به اینکه این
کاغذهای حرارتی را در کشور تولید نمیکنیم و همه آنها وارداتی
اســت ،تحمیل این هزینه بر دوش اقتصاد کشور ،جایز نیست.
امیدوارم مدیران شرکتهای  PSPکه شنونده این برنامه هستند،
از فرصت کاهش هزینهها استفاده کنند وگرنه سهامداران اصلی،
باید آنها را توبیخ کنند .نکته دیگر درباره مبنای پرداخت کارمزد به
شرکتهای  PSPاست .گویا قرار است تغییرات جدی اتفاق بیفتد
و مبنای پرداخت کارمزد ،عملکرد PSPها باشد .این کار ،بر اساس
کدام عملکرد صورت میگیرد؟ و فرمول پرداخت کارمزد با چه مدلی
قرار است تغییر کند؟
دهقان :همانطور که قبال در اردیبهشتماه عرض کرده بودم ،از خردادماه
امسال ،موافقتنامههای ما با شرکتهای پرداخت ،دقیقا بر اساس تناسب
عملکرد و کارمزد است و کارمزد آنها ،متناسب با عملکرد و اجرای الزامات
رگوالتوری و انطباق در ممیزیهای میدانی ،فصلی ،سرزده و ممیزیهای
دادهمحور ،پرداخت میشود .فرمول نسبتا جامعی با همکاری شرکتهای
پرداخت ،طی جلسات متعدد با آنها ،در حوزه فنی و جلسات با مدیران عامل،
احصا و ابالغ شده و با ممیزیهایی که در همین روزها انجام میشود ،از چند
ماه آینده ،پرداخت متناسب با عملکرد را خواهیم داشت .مثال اگر شرکتی در
حوزه ماندگاری سرویسهای خود دچار مشکالتی شود ،ضوابط رگوالتوری
را رعایت نکند ،در ممیزیهای ساالنه ،امتیازات باالیی نگیرد ،به نگرانیهای
رگوالتور پاسخ مناسبی ندهد ،امنسازی زیرساختها و سرویسها را بهطور
کامل انجام ندهد و تخلفات را کنترل نکند یا تخلفات ،حادث شود ،متناسب با
آن ،کارمزد پرداخت میشود و در صورت عدم رعایت این موارد ،تبعات بسیار
سنگینی برای شرکت خواهد داشت؛ بهگونهای که بعد از یکی دو ماه ،صدای
هیاتمدیره ،مجامع این شرکتها و سهامداران درخواهد آمد .امیدواریم با
این مدل جامع ،شرکتها ترغیب شوند و آنقدر هزینه تخلفات یابیدقتی
به ضوابط رگوالتوری را باال ببریم که برای این شرکتها اقتصادی نباشد.
  البته االن هم جرایمی اتفاق میافتد که باعث کاهش درآمد
شرکتهای پرداخت میشود .ظاهرا شما با این روش ،مدل را کاملتر
میکنید .درست است؟
دهقان :جرایم معموال ناچیز هستند و فرموله نیستند یا شاید ابعادی از کار با
جرایم پوشش داده نشوند .در این مدل ،بحث جریمه وجود ندارد بلکه تناسب
کارمزد با عملکرد است؛ یعنی اینکه کار هر شرکت  PSPچقدر ارزش دارد
و کارمزد فعالیت آنها به چه ترتیب و به چه میزان اســت که متناسب با آن،
پرداخت میشود.
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  آقای محمد صادقی ،معاون فناوری بانک اقتصاد نوین در گروه
اشاره کردهاند دلیل جا نیفتادن رسید دیجیتال این است که باید
 12اپلیکیشن داشته باشیم که االن آقای دهقان اشاره کردند یک
اپلیکیشن جامع در حال نهایی شدن است .با این حال ،همچنان
فکر میکنم همان پیامک ارسالی بانکها به مردم کفایت میکند.
البته بانک ملت ،زیر 30هزار تومان رسید نمیدهد مگر اینکه پول
آن جداگانه پرداخت شود .طی یکی دو هفته اخیر ،آقای محرمیان
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اشــاره کردند قرار است
به زودی ســامانه «پل» از دیماه اجرایی شود که عمال جایگزین
تراکنشهای کارت به کارت خواهد شد .جناب دهقان! با توجه به
اینکه هاب مالی فناوران را در شاپرک راهاندازی کردید و بخشی هم
عملیاتی شده تا مشکالت کارت به کارت را مدیریت کنید ،با صحبت
آقای محرمیان ،این دو با هم دچار تناقض و تعارض شده است .آیا
در آینده کارت به کارت را حذف یا محدود میکند و یا ابزار جدید
پرداخت به ابزارهای دیگر اضافه شده است؟
دهقان :این مدلها و انعطافپذیریهای انتقال پول یا خرید ،توسط بانک
مرکزی طراحی میشوند و بعضا از مدلهای جهانی استفاده میکنند .قطعا
خود دوستان باید پاسخ دهند اما چون ما هم دلمشغولی داشتیم ،با توجه
به استعالم از بانک مرکزی ،گزینه دوم ،صحبت شما را تایید میکند؛ یعنی
از طریق حساب به حساب و ســامانه پل ،یک مدل به مدلهای انتقال پول
اضافه میشود که میتواند مالحظاتی را در دو سمت خودش داشته باشد و
این امکان برای مردم فراهم میشود از حسابشان به صورت آنی ،تا سقف
مبلغ مشخصی ،به حساب فردی که مدنظرشان است ،پول منتقل کنند و
گزینهای در کنار گزینه کارت به کارت خواهد بود.
  پس عمال در آینده نزدیک با مدل کارمزدی که فعال نامشخص
اســت ،یک رقیب برای کارت به کارت ایجاد میشود که شاید به
واسطه رقابت ،جذابیتی برای مردم به منظور استفاده از سرویس
پل درنظر گرفته شود .آقای محرمیان اخیرا در کنفرانسی اشاره
کردند قرار است رگوالتوری ،موضوع سندباکس را با جدیت دنبال
کند .یادم هســت طبق آخرین گفتوگو با جنابعالی ،فرمودید
سندباکس در رگوالتور بانکی ،به شرکت شاپرک محول شده است.
البته دوستان بعد از آن برنامه گفتند چرا سندباکس به شاپرک داده
شده است که بنده هم پاسخی نداشتم .لطفا بفرمایید چرا شاپرک
برای راهاندازی سندباکس رگوالتوری انتخاب شد؟ و از اردیبهشت
تا االن ،چه اتفاقاتی در حوزه سندباکس ،رخ داده است؟
دهقان :پروژه سندباکس رگوالتوری فناوران مالی که بانک مرکزی موظف
به پیادهســازی و اجرای آن است ،از اواخر سال گذشــته به شاپرک واگذار
شد .پس از یکسری افتوخیزها و جمعآوری یکسری منابع اطالعاتی،
پیشرفت قابلمالحظه یعنی حدود60درصد داشتیم و تا آخر امسال ،به پایان
میرسد .فارغ از مباحث تکنیکی که ســهم کوچکی دارد مانند سیستمی
که باید مدیریت کند و ســامانه مرتبط با آن ،برخی دستاوردهای ما در این
پروژه ،بحث فرایندها ،تحلیلها و مدلهای کسبوکاری متعدد ،شناسایی
سرفصلهای فناوران مالی یا فینتکها و حوزههای مدیریت ریسک است.
همچنین ساختار و فرایندهایی که باید مدیریت کند ،تشکیل کارگروههایی
که در بانک مرکزی یا در ساختار سندباکس باید طرحهای نوآورانه این حوزه
را بررسی نماید ،از دیگر دستاوردهاست .در این خصوص ،همکاران ما چندین
طرح که به عنوان مدل ،در طول چند ماه گذشته به سندباکس ملی رسیده،
بررسی و ضعفهایی را در داخل فرایندها ،شناسایی کردند که درصدد رفع
آن هستیم .سازمان سندباکسی که پیشنهاد دادیم ،در فرایند تصمیمگیری
و استقرار است .با ایجاد این سازمان ،به تدریج میتوانیم در ابتدا با یک یا چند
سرفصل ،سندباکس را عملیاتی کنیم و فرایندهای اجرایی آن را داشته باشیم.
همچنین یکی دو سمینار خوب برگزار کردیم و آمادگی اولیه برای اجرای
پایلوت ،در برخی سرفصلها را داریم و منتظر تصمیم بانک مرکزی در ایجاد
سازمان سندباکس هستیم.
  تعدادی سواالت مرتبط هم توسط دوستان در گروه مطرح شده
است .آقای جمالی گفتهاند آیا اپلیکیشن شاپرک ،امکان پرداخت
قبض ،فروش شارژ موبایل و ســرویسهای کیف پول هم خواهد
داشت یا اینکه فقط رسید دیجیتال داده میشود؟
س نخواهیم شد .این اپلیکیشن با
دهقان :ما اصال وارد حوزههای ســروی 
محوریت و تمرکز بر پذیرندگان اســت و ابزارهای پذیرش را به آنها معرفی
میکند ،اطالعرســانیهای الزم را انجام میدهد ،نظــرات آنها را دریافت
میکند ،در حوزه مغایرتگیری به آنها کمک میشــود و مباحث مختلفی
که در شــاپرک وجود دارد ،مانند فعالســازی ترمینال یا غیرفعالسازی،
احراز هویــت و مواردی که عمدتا در ســرویس پذیرندگان اســت ،از این
طریق قابل پیگیری است .طراحی ســرویس دارنده کارت به پایان رسیده
و شــرایطی را باید فراهم کنیم که وارد آن خواهیم شــد اما وارد سرویس
نخواهیم شد.
  پس کار پشــتیبانی انجام میدهید .آقــای پوریا پوراعظم
پرســیدهاند با توجه بــه راهاندازی هــاب مالی فنــاوران ،آیا
اپلیکیشنهای پرداختساز برای سرویس کارت به کارت ،مانند
گذشته باید از تکتک بانکها ،جداگانه سرویس کارت به کارت
بگیرند یا از طریق هاب مالی فناوران ،بهطور مستقیم میتوانند از
خود شاپرک API ،بگیرند و کار را پیش ببرند؟
دهقان :گزینه دوم درســت اســت اما آن بانک باید پذیرای شرکتهای
پرداختساز در سرویسها باشد .قبال دوستان ،قرارداد میبستند و API
را از بانکها میگرفتند و ارتباط مش؟؟ چند به چند بین پرداختسازان و
بانکها داشتیم اما االن هاب مالی فناوران نقطه واسط بین پرداختسازان و

بانکهاست و تمام موارد فنی ،از طریق هاب فناوران صورت میگیرد .قاعدتا
موارد قراردادی و تفاهم بین پرداختساز و بانک ،همچنان باید انجام شود و
ما با دریافت یک معرفینامه از یک بانک برای پرداختساز ،امکان فعالسازی
آن پرداختساز را برای هاب مالی فناوران خواهیم داشت.
  یادم هست یک سال و نیم پیش ،یعنی زمانی که آقای فرامرزی،
روزهای آخر مدیرعاملیشان در فرابوم بود ،یک بخش از درآمدهای
آنجا در حوزه  APIبانکی یا بانکداری باز ،همین سرویسهای کارت
به کارت بود که آنها با بانک ،طرف بودند و  APIرا به پرداختسازها
میدادند و بابت آن از شرکتهای  PSPپول میگرفتند و االن هم
میگیرند .اگر این اتفاق بیفتد ،تکلیف فرابوم چه میشود؟
دهقان :االن بومها هم هســتند و بانکهایی که تمایل داشــته باشــند
سرویسشان را از طریق فرابوم مدیریت کنند ،بوم همچنان به عنوان نماینده
بانک ،به هاب فناوران متصل میشــود و ارتباط پرداختیاران؟؟ (نیازمند
بررسی :احتماال منظورشان پرداختسازان بوده است و اشتباه مطرح شده؟؟)
با بوم از طریق هاب انجام خواهد شد .بنابراین قرار نیست در تعامالت مالی
پرداختسازان ،بوم و بانکها تغییری صورت گیرد و آن کار ،میتواند همچنان
انجام شود و ما به این حوزه ،ورود نخواهیم کرد.
  پس آنجایی که بانکها با بومها طرف قرارداد هستند ،شما در
هاب فناوران مستقیما به سراغ بومها میروید نه بانکها؛ درست
است؟
دهقان :اگــر بانکها ،بوم را معرفــی کنند ،بوم به عنــوان نماینده بانک،
سرویسها را به ما میدهد و میگیرد.
  پس عمال هر تصمیمی که بانــک بگیرد ،همان پیش میرود.
اخیرا صحبت از واگذاری سهام آسان پرداخت (آپ) به همراهاول در
صنعت پرداخت ،بسیار جدی شده و گویا قرار است آقایان شهیدی
و منصوری ،به عنوان سهامداران اصلی شرکت آپ و موسسان آن،
سهم خود را به صورت کامل به همراهاول بفروشند .قبال هم صحبت
از این بود که شرکت  PSPســپ ،سهم خود را به ایرانسل بدهد.
یادم هست آن موقع ،موضع شما این بود که شرکتهای پرداخت
نمیتوانند سهام خود را به اپراتورها بدهند .پس چرا االن این موضوع
اتفاق میافتد؟ اصال اگر قرار باشد  PSPها با اپراتورها همکاری
کنند ،چه اتفاقی باید بیفتد که از نظر شــما به عنوان رگوالتوری،
منعی در سهامداری نباشد و PSPها بتوانند با اپراتورها که گردش
مالی خوبی دارند ،به عنوان یک پارتنر مالی مشارکت کنند؟
دهقان :همانطور که قبال هم صحبت شــد ،واگذاری سهام شرکتهای
پرداخت با هدف ایجاد مونوپولی یا انحصار به هیچ وجه موردتایید نخواهد
بود؛ بهخصوص وقتی شــرکتهای پرداخت با اپراتورهــای موبایل همراه
شــوند ،این امر ،نگرانیهایی را برای رگوالتور ایجاد میکند .درباره ارتباط
با تغییر سهامداری ،بررسیهای مختلفی داشتیم .مهمترین قسمت حوزه
نظارتی شاپرک ،تنظیمگری بازار و عدم اختالل در این حوزه است .بر اساس
موافقتنامه جدید با شرکتهای پرداخت در خردادماه ،به صراحت واگذاری
باالی 5درصد PSPها به غیر ،باید با اطالع و تایید کتبی شــاپرک انجام
شود .بنده هنوز درخصوص واگذاری سهام شرکت آسان پرداخت اطالعی
ندارم .اگر دوستان بخواهند چنین اقدامی انجام دهند باید از طریق شاپرک،
مجوزهای الزم را دریافت کنند و ما بررسیهای الزم را انجام میدهیم ،چون
اطالعات و اخباری در این مورد ندارم ،نمیتوانم اظهارنظر کنم.
  یعنی شــما فارغ از فضای مالی ،زمانی با سهامداری مخالف
هستید که مثال همراهاول با توجه به درگاههای فروش متعدد و سهم
بازار باال ،معتقد باشد کل درگاه PSPها ،غیر از آسان پرداخت،
حذف شود و بخواهد انحصاری برخورد کند .درست است؟ اما اگر
غیر از این باشد ،سهامداری مورد قبول شماست؟
دهقان :ما موارد مختلفی را بررســی میکنیم که مورد ذکرشــده یکی از
آنهاست .حتما تناسب انتقالگیرنده سهام با نوع فعالیت در شبکه پرداخت
یکی از دلمشغولیهای ماست و درباره سهامدارانی که صرفا به واسطه ایجاد
منفعت مالی ورود میکنند ،دغدغه داریم .ما انتظار داریم سهامدارانی که قرار
است وارد شوند و سهام این شرکتها را خریداری کنند ،از فعاالن حوزه پولی
و بانکی و پرداخت داشته باشند و بیشترین انتفاع و تمرکز ،بر سرویس وجود
داشته باشد نه فقط انتفاع مالی از انتقال و تبادل سهام.
  همین االن هم بحث پرداخت کارمــزد در صنعت پرداخت،
به پذیرندههای بزرگ ،اظهر منالشمس شــده است! البته برای
اینکه دست دوستان رو نشود ،بنده اسم نمیبرم .فکر میکنم همه
میدانند! بعضی از فروشندهها و درگاههایی که سهم خوبی در بازار
دارند ،عمده تراکنشهای آنها به سمت یک  PSPخاص هدایت
میشوند و البهالی آن ،یکی دو  PSPدیگر هم میگذارند که گفته
نشود دامپینگ اتفاق افتاده و سهم بازار توسط یک  PSPخاص
گرفته شده است .نکته دیگر اینکه زمانی صحبت از این موضوع
بود که انحصار مجوزهای PSPدر کشور بشکند و مجوزهای جدید
صادر شود .آیا در دولت جدید ،میتوان انتظار داشت این انحصار
بشــکند؟ همین االن ،تعدادی مجوز کاغذی و شرکتی داریم که
حتی سهم بازار ندارد .طبق توافقنامه ،اگر شرکتها ،کف یا میزان
مشخصی از سهم بازار نداشته باشند ،آیا رگوالتور ،اختیار ابطال
مجوز را دارد؟
دهقان :صدور مجوزهای جدید با بانک مرکزی است و شرکتهایی که بعضا
طبق ضوابط ،با ما مکاتبه دارند ،به آنها اعالم کردیم در حال بررسی شرایط
و مطالعات درباره سایر کشورها هستیم ،کارگروهی تشکیل شده و موارد را
پیگیری میکنیم .امیدواریم بانک مرکزی بتواند در این زمینه تصمیمگیری
کند .در این حوزه ،پیشنهادهایی داشتیم و ما به عنوان مجری ،هرچه تصمیم

بانک مرکزی باشد ،اقدام میکنیم .بنابراین ما در این زمینه ،ورود نمیکنیم
و تصمیمگیر ،بانک مرکزی است.
  در حوزه ابطال مجوز PSPهــای کمکار که حتی کف بازار را
هم نداشتهاند ،چطور؟ آیا االن شرکت پرداخت داریم که تعهدات
و حداقلهای مدنظر شما را به عنوان رگوالتور رعایت نکرده باشد؟
دهقان :مجموعهای از ضوابط در ابتدای تشــکیل شاپرک و موافقتنامه
اولیه داشتیم که یکی از آنها ،حداقل فعالیت بوده که آنجا هم مواردی برای
برخی شرکتها که نتوانستند قسمتی از بازار را داشته باشند ،وجود داشته و
پیشنهادهایی مطرح شده که با ورود بانک مرکزی به این حوزه ،جمعبندی
خواهد شد و موضوع ،در حال بررسی است.
  برخی از مخاطبان پرســیدهاند آیا درباره مدل قراردادی و
تغییراتی که شاپرک با PSPها داشته و وضع تراکنشها ،سوال
کردهایم یا خیر؟ باید عرض کنم این موضوع ،در ادامه برنامه مطرح
خواهد شد .یکی از دوســتان هم گفتهاند درباره محدود کردن
تراکنشهای کارت به کارت به صورت روزانــه  20عدد ورودی و
خروجی ،سوال کنیم که باید عرض کنم این موضوع تا تصمیم جدید
بانک مرکزی ،معلق شده اســت .در صنعت پرداخت ،تصمیمات
اشتباه در یک دهه اخیر گرفته شده و این تصمیمات همچنان بر
سر جای خودش باقی اســت .امیدوارم مدیران کشور حداقل در
حوزه رگوالتور بانکی ،تصمیماتی بگیرند که مشکالتی که در حال
حاضر در حوزه کمآبی داریم ،در صنعت پرداخت و حوزه PSPها
نداشته باشیم .بگذریم ...آقای دهقان! اگر شرکتهای پرداختیار،
با توجه به سهم بازار و مدل کارشان و اینکه االن بدون گرفتن کارمزد
از بانک مرکزی یا بانکها ،سرویس میدهند و مشتریان آنها هم
راضی هستند ،با همدیگر یک کنسرســیوم تشکیل بدهند ،آیا
امکان اینکه یک مجوز  PSPبه آنها داده شود ،وجود ندارد؟ البته
دوستان بانک مرکزی باید به این سوال ،پاسخ بدهند اما شاید شما به
عنوان رگوالتور بخشی ،بتوانید موضوع را ب ه سمتی هدایت کنید که
پرداختیارها مجوز PSPبگیرند تا مشکالت فعلیشان حل شود.
دهقان :بحث مجوزهای PSPها ابعاد مختلفــی دارد .این بخش ،حوزه
عملکردی بانک مرکزی است و جزو اختیارات ما نیست .اگر بانک مرکزی این
پیشنهاد را برای بررسی و اجرا به ما بدهد ،ما تالش خواهیم کرد ابعاد مختلف
تنظیمگری را برای اجرای دقیق ضوابط رگوالتوری پیاده کنیم .در صدور
مجوزها ،نظری نداریم و تابع دستور بانک مرکزی هستیم.
  یکی از سواالتی که برای دوســتان مطرح شده این است که
میگویند آقای دهقان احتماال هر هفته یا دو هفته یکبار باPSPها
جلسه دارند .آخرین جلسه با پرداختیارها چه زمانی بوده است؟
نکته دیگر اینکه آیا شــاپرک به عنوان متولــی حوزه پرداخت،
قصد ندارد شرایط رقابتی برای پرداختیارها و PSPها در حوزه
درگا ههای اینترنتی ایجاد کند؟ درآمدی که با فعالیت پرداختیارها
در حوزه درگاههای اینترنتی ایجاد میشود و کارمزدی که از طرف
بانکها به PSPها داده میشود100 ،درصد به جیب شرکتهای
پرداخت میرود و PSPها به پرداختیارها ،درآمدی نمیدهند.
آیا قرار نیست در این زمینه ،اتفاقی بیفتد و تغییراتی صورت گیرد؟
دهقان :ما ایــن کار را انجام دادیم .در قســمتهای فنی کــه پایداری
سرویسهای پرداختیاری بوده ،خوشبختانه با تمهیدات از طرف شاپرک
و فشــار آوردن به بانکها ،فرایندهایی که مشــکالتی در حوزه تســویه
پرداختیارها دنبال میکرد ،مرتفع شد و در دو سه ماه گذشته ،فقط یک بار
واریز یکی از بانکها ،به فردا موکول شد اما تالش کردیم سایر موارد در همان
روز انجام شود تا برای پذیرندگان پرداختیارها ،مشکالت کمتری ایجاد
شود .از طرف دیگر ،با ممارست در این حوزه ،ولو با تاخیر ،تسویه مستقیم
پذیرندگان پرداختیاری ،عینا معادل شرکتهای پرداخت در دستورکار
است و حدود سه هفته است منتظر تست ،آمادگی شرکتهای پرداخت و
در نهایت معرفی پذیرندگان آنها برای تسویه مستقیم هستیم تا پذیرندگان
این پرداختیارها ،پولشان را ابتدای صبح دریافت کنند و تعادل بهتری بین
شرکتهای پرداخت و پرداختیارها داشته باشیم .درباره مدل کارمزد ،ما
هم با دوســتان همراه هستیم ،پیشــنهادهای متعددی دادیم ،پیگیری
میکنیم ،موافقیم ،مدل فعلی را جامع نمیدانیم و معتقدیم بســیاری از
تخلفات و مشکالت کنونی ،به خاطر همین مدل پرداخت کارمزد است.
نگاه ما به ایجاد ظرفیتی است که پذیرندگان عمده ،بار مسوولیت پرداخت
کارمزد را برعهده داشته باشند و پیشنهادهایی که تا کنون به دالیل مختلف
و در مقاطع گوناگون به بانک مرکزی دادهایم ،در همین رابطه بوده تا مسیر
عادالنهتری را بین شرکتهای پرداخت و پرداختیار فراهم کند .دوستان
اطمینان داشته باشند موارد در حال پیگیری است و به جمعبندی و نتیجه
خواهیم رسید.
  البته چون تمام زنجیره اقتصادی کشــور گرفتار است ،باید
گفت اگر دوستان پرداختیار درآمدی ایجاد میکنند که بخشی
از آن به عنوان کارمزد پذیرنده به جیب خودشان میرود اما درآمد
غیرمستقیمی هم ایجاد میکنند که پول آن به صورت صددرصدی
به جیب  PSPمیرود .در این شــرایط اگر یک پذیرنده از سمت
پرداختیارها ،تخلف انجام دهد ،پرداختیار باید پاســخگوی
مشکالت از نظر حقوقی باشد .به نظر میرسد این مسیر ،عادالنه
نیست .دوستان مدام در گروه اشاره میکنند که بپرسم آیا اخیرا
جلسهای با پرداختیارها داشتهاید؟! ظاهرا نیازمند بیان مشکالت
به صورت مستقیم با شما هستند .لطفا جلس های با آنها بگذارید.
دهقان :حتما همینطور است! بحث شرکتهای پرداختیار و هویت آنها،
با توجه به چابکی و چاالکی آنها و ارزش افزوده باالتر در این حوزه ،میتواند
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ظرفیتهای بهتری برای توسعه کسبوکار داشته باشد .هرچند در حوزههای
رگوالتوری ،چه در صنعت پرداخت و چه در حوزه اینماد که این دوستان
درگیر آن هستند ،مالحظاتی وجود دارد ،اما فکر میکنم با ممارست عزیزان و
تالشهای صورتگرفته ،جایگاه این شرکتها در آینده نزدیک ،خوب خواهد
شد چون مدل مطرحشده ،مدل بهتری از مدلهای قدیمی است .بنده هم
صادقانه عرض میکنم ما نهایت تالش خود را انجام دادیم و در ماههای اخیر،
فارغ از مباحث تکنیکی ،تکنولوژیکی و تسویه ،فشار زیادی به ما وارد شده
است .این موضوع ،شخصا دغدغه بنده بوده است اما در حوزه اینماد ،اجرای
قانون را مدنظر داشتیم .با این حال ،با توجه به مشکالت موجود ،با فرصت
دادن به دوستان برای انجام تغییر از طریق مراجع باالدستی ،از این شرکتها
حمایت کردیم .البته این حوزه ،پیچیده اســت و بانک مرکزی و شــاپرک
به عنوان مجری اوامر بانک مرکزی ،تنها رگوالتورهای این حوزه نیستند.
جلسات ما با شرکتهای پرداختیار ،بعضا در ماههای گذشته انجام شده
است .البته بنده طی چند ماه قبل واقعا فرصت برگزاری جلسات با دوستان
را نداشتم و بعضا مطرح میشود که برخی عزیزان ،گله میکنند چرا با فالن
انجمن جلسه گذاشــتید و با انجمن دیگر خیر .در این زمینه ،از همکارانم
در شاپرک خواهش کردم از طیفها ،کسبوکارها و انجمنهای مختلف،
نمایندگانی از شرکتهای پرداختیار داشــته باشیم .همچنین از فعاالن
این حوزه ،خواهش میکنم موضوعاتی که در جلســه مطرح میکنند ،در
حوزه اختیارات و وظایف شاپرک باشد .سایر مواردی که در اختیار ما نیست،
نمیتوانیم پاسخگو باشیم و ممکن است کدورت ایجاد کند .واقعا دست ما
خیلی باز نیست که پاسخگوی دوستان در تمام این حوزهها باشیم ولی حتما
اذعان دارند درخصوص مباحثی که مستقیما به شاپرک مربوط است ،کمک
کردیم .شخصا این موضوع برای بنده مهم است و کوچکترین اختاللی که
در فرایندهای کاری در این عرصه ایجاد شود ،ورود و پیگیری میکنم تا رفع
و رجوع شود.
    بنده با شــناختی که از حضرتعالی دارم ،میدانم مواردی که
مستقیما برعهده شاپرک باشــد ،بدون اینکه کسی بگوید کارها
را پیش بردهاید .البته به نظر میرسد بانک مرکزی ،برخی مواقع
در اجرای قانون ،سلیقهای عمل میکند .هیات وزیران مصوبهای
را  13آبان  ،97به بانک مرکزی ارســال کرد که انحصار مجوزهای
 PSPتوسط این نهاد شکسته شود .قرار شد در حوزه کیف پول
و پرداختیاری ،هرچه سریعتر ،تصویبنامهها و قوانین ظرف یک
ماه ابالغ شود و در حوزه فینتک هم مواردی مطرح شد .نمیدانم
سجمهور ،در آن زمان اجرایی نشد اما
چرا ابالغیه معاون اول ریی 
االن اجرای قانون مالیاتی برای پذیرندگان که البته قانون مجلس
و الزماالجراست ،اجرا شد؟! یا در حوزه نماد که یادم نیست مصوبه
ت وزیران بود ،نیز به سمت اجرایی شدن پیش رفتید.
مجلس یا هیا 
دهقان :فکر میکنم نماد ،مصوبه هیات وزیــران در اجرای قانون مبارزه با
پولشویی بود .در این زمینه ،دوستان شرکت پرداختیار بهتر از بنده مطلع
هســتند که با پیگیریهای واحدهای مختلف در ریاست جمهوری ،بانک
مرکزی و ســایر ارکان نظارتی ،تاییدیه اجرای آن را داشتیم و بعضا سوال
میکردند که چرا دیر انجام شــده و باید به نهادهای باالدســتی پاسخگو
میبودیم .این موضوع ،برای اجرا ابالغ شده بود اما ما دیر اجرا کردیم تا فرصتی
برای دوستان باشد که در طول این فرایند ،تغییر ایجاد کنند .در نهایت ،این
مصوبه ،سوم آذرماه ،اجرایی شد که نتایج آن را قبال عرض کردم.
    البته قوانینی مانند شکستن مجوز انحصار  ،PSPکیف پول
و موضوع فینتکها هم مصوبه هیات وزیران بود .باالخره اگر بانک
مرکزی ،قوانین را اجرا میکند ،همه آنها را اجرا کند! در این زمینه
با آقای محرمیان هم در ارتباط بودیم و این موضوع را مطرح کردیم
که جدیتر پیش بروند .البته اینکه مجوز جدید  PSPصادر شود،
کار سختی اســت تا بازار بههم نریزد اما با وضعیت موجود ،اگر در
حوزه مجوزهای  ،PSPآزادســازی اتفاق بیفتد ،مشکل خاصی
ایجاد نمیشود .کسی که بلد باشد ،کار میکند و اگر کسی هم بلد
نیست ،باالخره این انحصار ،جایز نیست .روش کار به شکلی است
که همه اطمینان دارند هر ماه ،درآمد میآید و از این جیب به آن
جیب میشــود .در بورس هم میبینیم متاسفانه این روزها حتی
در شرکتهای پرداخت چه اتفاقاتی میافتد .دوستان سهامهای
خودشان را پروژه میکنند ،باال میبرند و میفروشند و سپس پایین
میآورند و میخرند! بگذریم ...طبق گفتوگویی که اردیبهشتماه
با شما داشتیم ،قرار شد خردادماه در برخی بندهای متن موافقتنام ه
جدید باPSPها ،مواردی را اضافه کنید تا برای اجرای قوانین سمت
رگوالتور به منظور افزایش فرصتهای رقابتی در صنعت پرداخت،
تطبیق بهتری صورت گیرد .مشــخصا چه تغییرات عمدهای در
موافقتنام ه جدید اتفاق افتاده است؟
دهقان :االن جزء به جزء جزییات خاطرم نیســت اما عمده موارد ،تناسب
بین عملکرد و میزان کارمزد بود که مهمترین قســمت این تغییر است و
برای اولین بار در شاپرک ،مطرح شد .دومین مساله اجرای ضوابط موضوع
پولشویی است که قبال ابالغ شده بود اما این ابالغیه با دقت و تمرکز بیشتری
انجام شد .همچنین هرچند خیلی از موارد ،در الزاماتی که قبال به دوستان
ابالغ شده بود ،مطرح شده بود ،اما در این موافقتنامه ،مباحث اجرای دقیق
الزامات رگوالتوری ،تاکید شده است مانند تغییرات هیاتمدیره و مدیرعامل
یا واگذاری سهام باالی پنجدرصد (خارج از بورس) که باید با تایید شاپرک
باشد و سایر موارد در حوزه الزامات رگوالتوری که قبال ابالغ شده بود .همه
اینها در این موافقتنامه تاکید شده است.
ادامه این ميزگرد را در سایت هفتهنامه عصر ارتباط به نشانی
  asreertebat.comبخوانید.
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تولید روبات خورشیدی
برای پاکسازی لکههای نفتی
محققان دانشگاه کالیفرنیا نمونه اولیه روبات خورشیدی را ساختهاند
که در آینده با حرکت در میان لکههای نفتی و مکیدن آنها به پاکسازی
محیط زیســت کمک میکند .به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
نیواطلس ،روبات یاد شده با الهام از حشرات و موتور بخار ساخته شده
است .این روبات موســوم به نئوسبات از حرکات ضربانی برای عبور از
سطح آب استفاده میکند .بدنه روبات که در حال حاضر تنها۲۰میلیمتر
طول و پنج میلیمتر عرض داشته ،سه الیه دارد .الیه باالیی از پالستیک
پلیآمید شفاف ،الیه میانی از هیدروژل متخلخل و الیه زیرین از پلیمر
( PDMSپلیدیمتیلسیلوکسان) تشکیل شده است.
اکســید آهن و نانومیلههای مس درون هیدروژل ،انرژی نور را به گرما
تبدیل میکند که آب مایع جذب شده توســط ژل را تبخیر میکند.
بخار حاصل یک حباب در ژل ایجاد میکند که فشار مکانیکی و انرژی
حرارتی را روی الیههای باالیی و پایینی اعمال میکند .الیههای یادشده
به گونهای طراحی شدهاند که با خم و راست شدن مکرر و ایجاد حرکات
ضربانی ،نوسان مداومی را برای حرکت در سطح آب به وجود میآورند.
روبات یادشده میتواند با سرعت ۱.۳میلیمتر در هر ثانیه حرکت کند و
فعال در مرحله تست آزمایشگاهی است .انتظار میرود در آینده ،مدلهای
بزرگتری از این روبات تولید شود که مجهز به الیه چهارمی برای جذب
مواد روغنی نیز باشند .این روباتها از قدرت و سرعت زیادی برای جذب
لکههای نفتی برخوردار خواهند بود .روبات یادشده به غیر از نور خورشید
به هیچ منبع اضافی انرژی نیاز نخواهد داشت.

روسیه دوباره گوگل را جریمه کرد
دادگاهی در روسیه جریمهای ۵میلیون روبلی برای گوگل تعیین کرده
زیرا محتوای ممنوع را از پلتفرم خود حذف نکرده است.
به گزارش رویترز ،این جدیدترین اقدام روســیه در زنجیرهای از وضع
جریمهها بر این شرکت فناوری به دلیل حذف نکردن محتوای غیرقانونی
است .این درحالی است که چند روز قبل راسکامنادزر (سرویس فدرال
نظارت بر ارتباطات ،فناوری و اطالعات و رســانههای جمعی روسیه)
شکایتهایی علیه شرکتهای آمریکایی گوگل و متا ثبت کرده بود و
کارشناسان پیشبینی کردند که احتماال جریمههایی بر حسب درآمد
ساالنه آنها در روسیه در پی خواهد داشت.
اخیرا فشار روسیه بر شرکتهای فناوری خارجی بیشتر شده زیرا دولت
این کشور سعی دارد فضای اینترنتی خود را بهتر کنترل کند.
گوگل در سال جاری میالدی۳۲ ،میلیون روبل جریمه پرداخت کرده
است .این درحالی است که گوگل ،توییتر و متا به طرز قابل توجهی تعداد
پستهای ممنوعه در روسیه را در پلتفرمهایشان کاهش دادهاند.
در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

سکویتشخیصاخبارجعلی
در شبکههای اجتماعی طراحی شد
رييس پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از طراحی و توسعه نمونه
اولیه سکوی تشخیص اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی باتوجه به وجود
چالشهای تولید محتوا از منظر جعلی ،نامناسب ،دروغ و افترا خبر داد .به
گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،وحید یزدانیان با بیان اینکه
آگاهی ،پیشگیری و مقابله با تبعات ناخوشایند محتوا در شبکههای اجتماعی
از ضروریات جوامع امروزی به حساب میآید ،گفت :بیتفاوتی نسبت به این
محتواها ،ممکن است بحرانهایی ایجاد کند که رفع آنها امکانپذیر نبوده ،یا
ممكن است حتي مستلزم هزینههای گزاف باشد .او در تشریح این موضوع
ادامه داد :گاهی انتشار اطالعات نادرست در فضای مجازی تهدید خاصی به
حساب نمیآید و مثال با انگیزه سرگرمی و مزاح ،محتوای نادرستی تولید و
منتشر میشود و اثر طوالنی مدتی نیز ندارد .اما در مواردی محتواهای نادرست
میتوانند به صورت هدفمند و تاثیرگذار در سطح ملی و به منظور بر هم زدن
نظم اجتماعی ،امنیت ،اقتصاد ،تخریب اشخاص حقیقی یا حقوقی ،و امثال
آنها باشند .در موارد متعددی حتی اخبار جعلی در حوزه داخلی یک کشور،
در کشور دیگری طراحی و منتشر میشود .یزدانیان با تاکید بر اینکه پدیده
اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی از جنبههای مختلف مطرح است ،افزود:
کشورهای مختلف تعاریف مختلفی از اخبار جعلی دارند حتی تفسیر حقوقی
آنها از اخبار جعلی نیز متفاوت است .او خاطرنشان کرد :در این پروژه ضمن
مروریگذرابراینمباحث،روشهایمبتنیبرهوشمصنوعیبرایشناسایی
اخبار مشکوک به جعلی بودن ،مورد تمرکز بیشتری قرار گرفت و ضمن بررسی
تنوعی از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،برخی از آنها پیادهسازی شد
یا در حال انجام است .رييس پژوهشــگاه ارتباطات ،نتایج حاصله را مثبت
ارزیابی کرد و گفت :دقتهای خوبی به دســت آمده که شــامل روشهای
مبتنی بر استخراج ویژگیهای نوشتاری ،روشهای مبتنی بر کیسه کلمات
( ،)Bag of Wordsروشهای مبتنی بر  ،n-gramروشهای مبتنی
بر یادگیری عمیق و روشهای مبتنی بر الگوی انتشار در شبکه است.

ستاد ملی توسعه هوش مصنوعی راهاندازی میشود

دبیر ســتاد توســعه فناوریهای اقتصــاد دیجیتال از
راهاندازی «ستاد توســعه فناوریهای هوش مصنوعی و
هوشمندسازی» در معاونت علمی ریاستجمهوری در
صورت تصویب سند آن در شورای عالی انقالب فرهنگی
خبر داد .حسین مالزاده در گفتوگو با مهر ،برنامههای در
دستاقدامستادتوسعهفناوریهایحوزهاقتصاددیجیتال
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه
هوش مصنوعی در کشــور و دســتیابی ایران به جایگاه
۱۰کشور برتر توضیح داد.
او با بیــان اینکه هــوش مصنوعی یکــی از اولویتهای
اصلی ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
بود و در این زمینه نیز اقدامات مهمی انجام شــده است،
گفت :با تاکیدات مشــخص مقام معظم رهبری در این
خصوص ،موضوع را با جدیتبیشتریپیگیری میکنیم.
  چهــار پیشنیاز جدی برای توســعه هوش
مصنوعی
مالزادهبااشارهبهاینکهماازسهسالپیشپرداختنبهبحث
هوش مصنوعی را آغاز کرده و آن را در چند الیه پیگیری
کردهایم ،گفت :هوش مصنوعی چهار پیشنیاز جدی دارد
که شامل تربیت نیروی انســانی ،شکلدهی دیتاستها
(مجموعه داده) و اپن دیتاها ،زیرساخت پردازشی و توسعه
فناوریهای پایه اســت .ما در هرکدام از اینها یک سری
پروژه را بهطور مشخص پیش بردهایم.
دبیر ستاد توســعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
گفت :حدودا از یک و نیم ســال پیش به این طرف تالش
این بوده که با توجه به اهمیــت هوش مصنوعی بتوانیم
یک نهاد متمرکز برای آن را با مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی جلو ببریم .از این رو از یک سال پیش سند اولیه
راهاندازی و ایجاد ستاد توسعه فناوریهای هوش مصنوعی
و هوشمندسازی تهیه شد و هم اکنون نیز با شورای عالی
انقالب فرهنگی در حال رایزنی و برگزاری جلساتی برای
مراحلانتهاییآنهستیم.
او گفت :ایجاد ستاد ملی هوش مصنوعی ،اقدامی در سطح
حاکمیت است و در صورتی که مصوبه آن توسط شورای
عالی انقالب فرهنگی تصویب شود میتوانیم برنامههای
آینده را در این حوزه به درســتی تعریف کرده تا منویات
مقام معظم رهبری برای دستیابی به جایگاههای برتر دنیا
محققشود.
  کاربرد هوش مصنوعــی در صنایع و اقتصاد
نمایانشود
مالزاده در تحلیل خود از فرمایش رهبری مبنی بر رسیدن
به جایگاه  ۱۰کشور برتر دنیا در فناوری هوش مصنوعی
گفت :تحلیلی که از این فرمایش داریم این است که کاربرد
هوش مصنوعی در صنایع کشــور و اقتصاد و نمود آن در
 GDPباید نمایان شود .یعنی از این حیث ما باید جزو۱۰
کشورباشیم.چراکهاگربخواهیمصرفابحثرابهتولیدعلم
و مقاله تقلیل دهیم ،هم اکنون نیز شاید فاصله چندانی با

 ۱۰کشور نداشته باشیم و حتی در مقاالت پر استناد جزو
 ۱۰کشور اول هستیم.
او ادامه داد :برداشــت ما از فرمایش رهبری این است که
هوش مصنوعی کاربردی شود و به زندگی مردم برسد .در
همین حال این فناوری در صنایع و سازمانها و ارگانهای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد و به حل مساله بینجامد؛
از این رو اصل برنامهای که ما هم اکنون در ســتاد توسعه
فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در دست تدوین
داریم و نســخه اولیه آن هم تدوین شده و در حال نهایی
شدن است ،عالوه بر آن موارد و پیشنیازها ،کمک میکند
که این فناوری در سطح سازمانهای دولتی و شرکتهای
بزرگ و کوچک و صنایع بالغ و نیمهبالغ ،کاربردی شود.
دبیر ستاد توســعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
خاطرنشان کرد :برنامه ما این است که راهبرد را به نحوی
تدوین کنیم که ســازمانها و صنایــع از فناوری هوش
مصنوعی برای حل مسایلشــان استفاده کنند؛ موضوع
مشخصی تعریف شود و این سازمانها به عنوان کارفرما
پای کار بیایند و معاونت علمی هم به عنوان ناظر فنی با
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،در این فرایند حضور
داشته باشد تا در نهایت شــاهد کاربردیسازی فناوری
هوشمصنوعیباشیم.
  باید در حوزه هوش مصنوعــی رویکردمان
بینالمللیباشد
او رویکرد بینالمللی را نیز از دیگر اقدامات مدنظر عنوان
کرد؛ موضوعی که در ســند اقتصاد دانشبنیان مبنی بر
لزوم تحقق اقتصاد درونزا و بروننگر مــورد تاکید قرار
گرفته است.
مالزاده گفت :ما باید در حوزه هوش مصنوعی ،رویکردمان
بینالمللی باشد .بازار را نه تنها ایران ،بلکه منطقه و جهان
بدانیم.برایاینهدف،عالوهبرپیشنیازهاییماننداپندیتا
و دیتاست ،مراکز پردازشــی داده ،منابع انسانی و توسعه
فناوریهای پایه ،احتیاج به شکلگیری شرکتهای بزرگ
با رویکرد بینالمللی نیز داریم.
او اضافه کرد :این شرکتهای بزرگ عالوه بر اینکه صادرات

را تسخیر کرده و نیازهای داخلی را هم رفع میکنند ،کمک
خواهند کرد تا مهاجرت نخبگان هم به حداقل برسد .چرا
که وقتی که شرکتی با تاثیرگذاری منطقهای و بینالمللی
داشته باشیم ،طبیعتا خیلی از نیازهایی که یک فرد نخبه
به خاطــر آن مهاجرت میکند ،برطرف میشــود و نرخ
ماندگاری نخبگان افزایش مییابد.
دبیر ستاد توســعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
خاطرنشــان کرد :بحث دیگری که طراحی کرده و جلو
میبریم مربوط به شکلگیری زیستبوم داده است .اینکه
دستگاههایمختلفحاکمیتیوشرکتهایبزرگچطور
دادههای خود را با هم به اشتراک بگذارند تا از این دادهها
بتوان حداکثر بهرهبرداری را کرد .در واقع سیاستگذاری
ما در سطح حاکمیت مبتنی بر دادههای حقیقی و شفاف
خواهد بود .از طرف دیگر کمک خواهیم کرد که دادههای
موجود با حفظ محرمانگی ،از طریق اپندیتا و پروتکلهای
داده باز ،در اختیار استارتآپها و شرکتهای کوچک و
متوسط قرار گیرد و آنها هم بتوانند محصوالت و ایدههای
خالقانه مرتبط با هوش مصنوعی را بر مبنای این دادهها
گسترشدهند.
  چالشمادرالیهکاربردیسازیهوشمصنوعی
است
او در پاسخ به این سوال که در بحث تربیت نیروی انسانی
در حوزه هوش مصنوعی چه برنامههایی در دست دارید؟
گفت :رصدی که انجام دادیم این است که وضعیت ما در
توسعه فناوری هوش مصنوعی به نســبت خوب است.
چالش فعلی هم اکنون در الیه کاربردیسازی و شناساندن
آنبهمصرفکنندهاست.طبیعتادرآیندهبهتوسعهفناوری
خیلی بیشتر احتیاج پیدا خواهیم کرد .از این رو دو فناوری
پایه شامل «گراف دانش» و «یادگیری تقویتی» را برای
اینکه از دنیا عقب نمانیم بایــد در کوتاهمدت مورد توجه
قرار دهیم.
مالزاده ادامــه داد :در مورد منابع انســانی چیزی که در
کوتاهمدت و میانمدت فکر میکنیم مربوط به برگزاری
آموزشهای واسط بین یک سری رشتههای دانشگاهی و
شرکتهایمحلکاراستتابتوانیمفاصلهایکهبیندانش

افراد و دانش و مهارتی که شرکتها میخواهند وجود دارد
را رفع کنیم .طبیعتا ما دنبال تصدیگری نیستیم و باید
شرایط را تسهیل کنیم تا شرکتها و موسسات این کار
را انجام دهند .به این معنی که به ازای اشتغالی که اتفاق
میافتد از این شرکتها حمایت میکنیم.
   ۲۶۰شرکتدانشبنیانمرتبطباهوشمصنوعی
درکشورفعالیتمیکنند
دبیر ستاد توســعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و
هوشمندسازیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدر
مورد اینکه چه تعداد شرکت در حوزه هوش مصنوعی فعال
هستند و نحوه حمایت معاونت علمی از آنها چگونه است؟
تاکید کرد :حوزه هوش مصنوعی یک حوزه افقی است؛ به
این معنا که در صنایع مختلف کاربرد دارد .اینطور نیست
که بگوییم یک شرکت هوش مصنوعی ۱۰۰درصد هوش
مصنوعی است؛ اگر هم باشند تعدادشان کم است .بنابراین
بیشتر شرکتها یک قسمت از کاربرد هوش مصنوعی را
استفاده میکنند .این باعث میشود که خیلی نشود که به
یک شرکت بگوییم کامال هوش مصنوعی است .هر کدام
حوزه خاصی را استفاده میکنند.
او افزود :طبق بررسی که ما انجام دادیم حدود۲۶۰شرکت
دانشبنیاندرکشورهستندکهبهنوعیبههوشمصنوعی
مرتبط هســتند .اینها میتوانند مربــوط به حوزههای
کشاورزی ،فینتک ،سالمت و حوزههای مختلف باشند .ما
۳۴شتابدهندهراتاکنونحمایتکردیمکهموضوعهوش
مصنوعی جزو اولویتهای اصلی آنها بوده است.
مالزاده ادامه داد :ما هم به شتابدهندهها وام میدهیم و هم
مبلغی را تحت عنوان سیدمانی (سرمایهبذری) به ازای هر
تیمی که مورد حمایت قرار دهند اختصاص میدهیم .اگر
آن تیم با موفقیت کارش به سرانجام برسد این تسهیالت را
تبدیلبهبالعوضمیکنیم.
او گفت :ما در سند ســتاد توســعه فناوریهای هوش
مصنوعی و هوشمندسازی ،یک افق  ۱۰ساله دیدیم که
البته این سند در حال چکشکاری است .هفته آینده نیز
جلسه متخصصان و نهادهای مرتبط با هوش مصنوعی را
داریم.آنجاممکناستسنددچارتغییراتیشود.ماازحیث
اینکه در کاربرد و اقتصاد جزو ۱۰کشور برتر در این حوزه
باشیم این سند را  ۱۰ساله دیدیم که باید به تایید شورای
عالی انقالب فرهنگی برسد .در بازههای کوچک هم اهدافی
را تعیین کردهایم.
مالزاده ادامه داد :ما معطل ســند هم نماندهایم و برنامه
کوتاهمدت یک ساله دیدیم .از االن برای سال آینده داریم
برنامهریزی میکنیم که سطح کاربرد را باال ببریم.
اوگفت:یکیازهمکاریهایمادرستادتوسعهفناوریهای
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری با مرکز ملی و شورای عالی فضای
مجازیاست.امابرایتصویبسندستادهوشمصنوعی،به
دلیلآنکهنقشهجامععلمیکشورذیلشورایعالیانقالب
فرهنگی است و هوش مصنوعی ذیل فناوریهای آن نقشه
تعیین میشود ،طبیعتا باید مصوبات این ستاد ،در شورای
عالی انقالب فرهنگی تصویب شود.

۳محصول کاربردی فناوریهای دیجیتال نونمایی شد
سومین رویداد نونمایی با هدف ایجاد بستری فعال برای توسعه بازار
شرکتهای دانشبنیان و خالق به معرفی ســه محصول در حوزه
دیجیتال و فناوری ارتباطات پرداخت.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،نیازی که کمتر
به آن توجه میشود ،حمایت از محصوالت و خدماتی است که ضمن
تکیه به ویژگیهای نوآورانه ،به شکلی مستقل و برای نخستین بار
عرضه میشود.
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با ایجاد فضای معرفی این
جنس دستاوردها ،زمینه را برای معرفی دســتاوردهایی از جنس
نوآوری و فناوری به جامعه فراهم کرده است .رویداد نونمایی که بر
بستر ناحیه نوآوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
برگزار میشود ،چنین هدفی دارد و در آخرین دور این رویداد فناورانه
سه محصول به مشتریان و مخاطبان ارايه شد.
نونمایی ابزاری است برای توســعه بازار محصوالت نوآورانه ناحیه
نوآوری پردیس و قراردادهای این رویداد از حمایتهای مالی پارک
برخوردار میشوند .رویدادی که به گفته برگزارکنندگان آن ،مبتنی
بر ضرورتها و الزامات حوزه عرضه و تقاضا است.

این رویداد را میتــوان به عنوان یــک رویداد کارگــزار محور یاد
کرد که از شــرایط ویژه برای حضــار شــرکتکننده در رویداد به
مناسبت ۲۰سالگی پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری برخوردار است.
در این رویــداد ،فعاالن فنــاور در حوزه امنیت ســایبری ،آموزش
بازیهای ویديویی و اپلیکیشــن کاربردی کودک محصولشان را
ارايه کردند .از جمله محصوالت ارايه شده در حوزه امنیت سایبری
میتوان به ســامانه بومی مدیریت دسترسی کاربران ،سامانه بومی
مدیریت اجرای نرمافزار و ســامانه بومی تشــخیص و پاسخدهی
آنی به تهدیدات اشــاره کرد .محصول یک مجموعه فناور در حوزه
بازیسازی ،به عنوان یک مرجع آموزشی برای عالقهمندان به حوزه
بازیهای ویديویی کاربرد دارد و عالقخمنــدان میتوانند با کمک
آموزشهای آن ،بازی خود را بسازند و منتشر کنند.
با توجه به آمار منتشرشــده ،بیــش از ۳۰درصــد جمعیت ایران،
بازیهای دیجیتال انجام میدهند که نشــان از یک بازار رو به رشد
برای این حوزه است .این شــرکت با جمعآوری و ساخت محتوای
موردنیاز برای ساخت بازی ،در تالش است تا یک مسیر جذاب برای

تبدیل شدن به یک بازیساز حرفهای ایجاد کند .در سومین بخش
که مربوط به برنامه کاربردی مبتنــی بر وب به عنوان مرجعی برای
والدین و کودک میشود ،نیز محصولی معرفی شده که در بخش تولید
محتوا شامل اتاق سرگرمی و آموزشی کودک ،ویديوها و دانستنیها
و مقاالت میشود.
در بخش خدمات شامل مشــاوره تلفنی با پزشکان و روانشناسان،
تحلیل نقاشی کودکان ،فروشگاه کاال و سیسمونی شده و در بخش
میزبانی نیز از سایر پلتفرمهایی که در حوزه والدین و کودک فعالیت
میکنند ،میزبانی میشود.
این وب اپلیکیشن در تالش است با رفع نیازهای مختلف والدین و
کودکان به صورت یکجا ،در وقت و هزینه کاربران خود صرفهجویی
کند.
در رویداد نونمایی ،بیش از ۸۰شرکت به صورت حضوری و آنالین
شرکت داشــتهاند .در حاشــیه این رویداد ،نشســتهای مذاکره
کسبوکارها ،رویدادهای آموزشی و همکاریها برگزار شد و تا انتهای
سال جاری ،دو رویداد دیگر از سلســله رویدادهای نونمایی میزبان
فعاالن فناور و شرکتهای خالق میشود.

گزارش
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هدیه گوگل به گوشیهای اندرویدی در آستانه کریسمس

زنگ خانواده!

آسیه فروردین

با توجه به نزدیک شدن به تعطیالت کریسمس و هیجان
ناشی از آن ،گوگل با ایجاد قابلیتها و ویژگیهای جدید
بــرای تلفنهای اندرویــدی در سرتاســر جهان ،فصل
جشن را هیجانانگیزتر میکند .ویژگیهای جدیدی که
غول فناوری جهانی معرفی میکنــد،Family Bell ،
ویجتهای جذاب بصری جدید ،خاطرات جدید در برنامه
گوگل فوتو و ویژگــی  Car Keyاز طریق Android
 Autoرا شامل میشود.
   زنگ خانواده؛ تعطیالت و مرور خاطرات
گوگل ،غول فناوری میگویــد ویژگی جدید Family
 Bellیک اتفاق ویژه در دستگاههای اندروید برای فصل
جشن کریســمس اســت و انتظار میرود ایجاد ،ثبت و
اشــتراکگذاری خاطرات ،تعطیالت را شادتر کند .همه
اینهابا تقویت امنیت و شخصیســازی همراه است .در
این خصوص Family Bell،تالش میکند به کاربران و
دوستان نزدیکشان کمک کند برنامههای روزانه خود را
بدون توجه به موقعیت مکانی در مسیر حفظ کنند .وقتی
 Family Bellروی گوشی اندرویدی راهاندازی میشود،
در همه دســتگاههای مرتبط مانند بلندگوی خانگی یا
نمایشگر هوشمند ادغام شده و همه افراد درونFamily
 Bellشما ،وقتی لحظات مهم در طول روز فرامیرسد،
اعالن ،دریافت میکنند .ویژگیهای  Family Bellبه
شما و سایر اعضای خانواده اطالع میدهند چه زمانی در
صبحگاه بیرون بروید ،چه زمانی کودکانتان را به تمرین
ورزشــی ببرید یا چه زمانی طبق برنامه بخوابید .اعضای
خانواده همچنین میتوانند زنگهایی را در دستگاههای
دیگر تنظیم کنند تا در جهت اهداف فردیشان حرکت
کنند .برای تعطیالت کریســمس،Family Bells ،
زنگهایی برای فعالیتهای جدید از جمله آبیاری درخت،
فیلم خانوادگی یا داوطلب شدن برای حمایت از یک هدف
محلی را پیشنهاد داده است .در این قابلیت ،اساسا ویرایش،
مدیریت و سفارشیسازی از طریق تلفن همراه آسان است.
   تجربههیجانانگیزباویجتهایجذاب
گوگل همچنین حافظههای جدیــدی را در گوگل فوتو

عرضه میکند .این ویژگــی در جهت کمک به کاربران و
بازگشت سریع به لحظاتی که جشن میگیرند ،توسعه
داده شده است .این خاطرات ،طوری برنامهریزی شدهاند
که در شبکهای از عکسها ظاهر شــوند و مجموعهای از
عکسها و ویدیوهای انتخابشده از تعطیالت مانند شب
سال نو ،جشن هالووین و همچنین نقاط عطف مهم مانند
تاریخ تولد و جشن فارغالتحصیلی را نشان میدهند .این
ویژگی با قابلیتی همراه است که به کاربران اجازه میدهد
تا کنترلهایی مانند تغییر نام ،شخصیسازی ،تصحیح یا
حتی حذف این حافظهها را از مجموعه عکسها انتخاب
کنند .مسیر دیگری که گوگل برای به رخ کشیدن هیجان
کاربران در فصل جشــن کریسمس اســتفاده میکند،
معرفی ویجتهاســت؛ ویجتهایی که گزارش شدهاند،
مشاهده محتوای موجود در همه اپلیکیشنهای گوگل و
موضوعات موردعالق ه را به صورت مستقیم از صفحه اصلی
برای کاربران آسانتر میکنند .گوگل چند ویجت جدید
با ضمانت ایجاد کرده تا کاربران از تعطیالت لذت ببرند.
   از کتاب تا موزیک
با گذرانــدن تعطیالت ،بــه راحتی بــه کتابخانه کامل
کتابهای خود دسترســی پیدا کنید .پیشرفت کتاب
صوتی خود را با ویجت جدیدGoogle Play Books
پیگیری کنید .همچنین ویجــت جدید YouTube
 Musicامکان لــذت بردن از آهنگهــای تعطیالت
موردعالقه را با منعطــف کردن کنترلهــای پخش و
آهنگهای اخیرا پخششده از صفحه اصلی به کاربران ارایه
میدهد .با عرضه آن در هفتههای پایانی سال جاری ،گوگل
به خانواده ،دوستان و عزیزانشان کمک میکند از طریق

گوگل فوتو ،افراد جدید و حیوانات خانگی جدید را بهتر
احساس کنند .این ویجت ،خانواده شما را بهطور مستقیم
در صفحه اصلی قرار میدهد تا به سادگی چند چهره و یک
قاب مناسب انتخاب کنید .ســایر کارها را خودش انجام
میدهد و در نهایت ،شما یک صفحه اصلی تزیینشده با
نزدیکترین افراد دریافت میکنید.
   از خرید فروشگاهی تا سفر جادهای
گوگل بار دیگر ثابت کرد اندروید چقدر میتواند در جاده
مفید باشد .بنابراین چه برای تعطیالت کریسمس در حال
رانندگی به خانه باشید یا صرفا برای خرید از خواربارفروشی
لحظه آخری از فروشــگاهی در آن نزدیکی اقدام کنید،
مجموعهای از بهروزرســانیها را تجربــه خواهید کرد.
گوگل به شما امکان میدهد در هر درایو متصل بمانید،
 AndroidAutoشما میتواند بهطور خودکار با اتصال
تلفن اندروید به خودرو سازگار راهاندازی شود .به محض
اینکه به جاده میروید AndroidAuto ،به شما کمک
میکند در حین انجام کارها ،در جاده متمرکز باشید.
   پاسخهوشمند
با راهاندازی گزینههای پاســخ هوشمند ،به زودی ،پاسخ
دادن به یک پیام متنی را میتوان با دســتیار گوگل که
در  Android Autoموجود اســت ،آسانتر انجام داد.
کاربران برای پاسخ دادن یا ایجاد یک پیام سفارشی فقط
باید کلیک کننــد .با ضربه زدن بــه دکمه جدید پخش
همیشه روشن ،کاربران میتوانند به راحتی از صفحه اصلی
به موسیقی خود گوش دهند .یکی دیگر از ویژگیهای این
مورد که به زودی در دسترس خواهد بود ،امکان استفاده
از صدا برای جستوجوی سریعتر موسیقی در برنامههای

خبر

واتساپ دادههای کاربران
را به  FBIمیدهد
رسانهای در  Android Autoاست .با ضربه زدن روی
نماد جســتوجوی جدید ،آهنگ موردعالقهتان پخش
میشود.
گوگل همچنین مســیر جدیدی برای نزدیکتر کردن
گوشی و خودروی شما به همدیگر معرفی کرده است .کاربر
میتواند از گوشی اندرویدی خود برای انجام عملکردهای
خاص مانند قفل کردن ،باز کردن قفل و حتی راهاندازی
ماشین سازگار شما استفاده کند .کلید دیجیتال خودرو
اکنون در برخی کشورها در پیکسل  ،6پیکسل ،Pro 6
و سامسونگ گلکســی  ،S21برای خودروهای سازگار
 BMWدر دسترس است اما این ،پایان کار نیست.
   بازیهای موبایلی
آیا بازی موبایلی که اخیرا دانلود کردهاید ،به خاطر دارید؟
احتماال نه .با بازنشانی خودکار مجوزها در اندروید ،دستگاه
شما بهطور اتوماتیک مجوزهای زمان اجرا را که به برنامهها
اجازه میدهد به دادهها دسترسی داشته باشند یا اقداماتی
را از طرف شما انجام دهندبرای برنامههای دانلودشده که
مدتی است استفاده نکردهاید ،خاموش میکند .کاربران
میتوانند در هر زمان ،از طریق منــوی تنظیمات ،با باز
کردن مجدد برنامه ،این مجــوز را دوباره فعال کنند .این
ویژگیفوقالعادهباپشتیبانیگستردهازمیلیاردهادستگاه
دیگر با ســرویسهای گوگلپلی که دارای اندروید 6.0
یا باالتر هستند ،ارایه میشــود و انتظار میرود ماه آینده
راهاندازی شود.
   ایموجیهایزیبا
از آنجا کــه گاهی اوقات بــه دلیل هیجانــات مرتبط با
پایان سال ،ممکن اســت پیامهایی که میخواهید برای
عزیزانتان ارسال کنید ،از دست بروند ،گوگلEmoji ،
 Kitchenرا معرفی میکند .این قابلیت ،به شما امکان
میدهد شــکلکها را در اســتیکرها ترکیب کنید تا در
حین اشتراکگذاری با دوســتان ،خانواده و عزیزانتان،
یک داستان کامل تعریف کنید .شما میتوانید تعطیالت
کریسمس را با اشتراکگذاری برگزیدهترین ایموجیها
در یک جعبه هدیه زیبا جشــن بگیریــد .در این زمینه،
 ،Emoji Kitchenبا هــزاران مورد جدید ،همچنان
به شما هدیه میدهد و یک راه عالی برای توزیع مختصر
شــادی در تعطیالت اســت .جدیدترین برچسبها از
امروز برای کاربران بتای  Gboardمنتشر میشوند و
در هفتههای آینده برای همه این کاربران در دســترس
خواهند بود.

رییسمرکزتعامالتبینالمللیعلموفناوری

جذب و همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور افزایش مییابد
رییس مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری بابیان اینکه۶۰هزار دانشجوی
ایرانی در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند ،گفت :زیرساخت جذب و
همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ارتقا مییابد.
به گزارش معاونــت علمی و فناوری ،مهدی قلعهنوی در نشســت کارگروه
تخصصی علوم و فناوریهای نوین شــورای عالی ایرانیان خارج از کشور با
موضوع «اقدامات انجام شده درخصوص جذب و همکاری با متخصصان ایرانی
خارج از کشور» گفت :در همکاری با سایر نهادها ،دستگاهها و فعاالن این حوزه
زمینه برای جذب و ماندگاری نخبگان در قالب اقامت کوتاهمدت و بلندمدت
فراهم شده است .او افزود :همچنین با هدفمند کردن بورسیهها و روند جذب
دانشجویبینالمللی در دانشگاهها ،زمینهبرای جذب نخبگانبیش از گذشته
فراهم شده است و اخیرا با حمایت معاونت علمی و فناوری از ۱۰۰نفر برتر
کنکور افغانستان۷۵نفر جذب دانشگاههای برتر کشور شدهاند.
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در این نشست با تاکید بر ضرورت
نهادسازی و اجرای برنامههای سیاستی مدون و یکپارچه در حوزه مهاجرت
و جذب نخبگان گفت :در حال حاضر بر اساس آمار بینالمللی حدود ۶۰هزار
دانشجوی ایرانی در حال تحصیل در سایر کشورها داریم .همچنین جمعیت
دانشجویانبینالمللیکلجهان۶.۱میلیوننفرهستند.
به گفته این پژوهشگر حوزه مهاجرت ،میل به مهاجرت ابتدا از جنس کسب
دانش و تجربه و نیاز آموزشــی بوده و به تدریج از ســال  ۲۰۰۷به این سو،
انگیزههای اقتصادی و کاری نیز دخیل میشود .یکی از پیشرانهای بازگشت و
چرخشنخبگان،پیوندهایخانوادگیاستوایرانیهاتمایلدارندکهباکشور،
خانواده و اقوام خودشان در ایران ارتباط داشته باشند.
صلواتی با تاکید بر ضرورت برنامهریزی و سیاستگذاری راهبردی و منسجم
در حوزه مهاجرت افزود :تا زمانی که به یک همافزایی و تفاهم مشترک نرسیم
و در رویارویی با برنامههای جذب نخبگان کشورهای همسایه ،برنامهریزی و

سیاستگذاری دقیق و مدون نداشته باشیم ،نمیتوانیم در جذب نخبگان
موفقیتحاصلکنیم.
او با اشــاره به برنامههای حمایتی برای جذب و بازگشت نخبگان گفت :در
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و بنیاد ملی نخبگان ،این روند برای
بازگشتنخبگانآغازشدهاستوتاثیرآنرااکنوندرفعالیتدانشآموختگان
ایرانی دانشگاههای برتر جهان در شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای خالق و
استارتآپها و مراکز علمی و پژوهشی کشور مشاهده میکنیم.
صلواتی ادامه داد :طرح بازگشت نخبگان با رویکردی پویا و فعال منجر به ایجاد
ادبیات و فرهنگ بازگشت آنان در بخش علمی ،دانشگاهی و کسب و کارهای
دانشبنیانشد.مدیررصدخانهمهاجرتایرانبااشارهبهاجرایطرحهایفعال
تاکیدکرد:بایدسیاستهارابهطورجامعوتعاملیاندازهگیریوسنجشکنیم
و به فهم دقیقی از میزان اثرگذاری آن برسیم در غیر این صورت نمیتوانیم
توفیق یا عدم توفیقمان را بسنجیم .در این عرصه نیازمند سیاستگذاری،
نهادسازی ،هماهنگی ،همافزایی و اندازهگیری دقیق هستیم.
صلواتی از اهمیت اجرای گفتمانسازی فعال در سطح فعاالن اجتماعی گفت
و ادامه داد :توجه به برنامههای فعال در کشور و ضرورت سیاستگذاریهای
هدفمند از الزامات بازگشت متخصصان و جذب دانشجویان و نخبگان ایرانی و
غیرایرانی است .او بر اتخاذ راهبردهای پیشدستانه و هوشمند برای جلوگیری
از سوءاستفادههای رسانههای معاند از مقوله مهاجرت ایرانیان تاکید کرد و
گفت :تقویت و انتشار منظم شــاخصهای کلیدی در حوزه مهاجرت برای
سیاستگذاری دادهمحور و ایجاد پایگاه داده و بانک اطالعاتی جامع از دیگر
ضرورتها برای شناخت وضعیت مهاجرت ،بازگشت و ماندگاری ایرانیان و
استفاده از مهاجرت به مثابه یک فرصت است.
علی حسینی معاون توسعه روابط علمی و ســرمایه انسانی مرکز تعامالت
بینالملل معاونت علمی و فناوری در ادامــه گفت :معاونت علمی و فناوری
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ریاستجمهوری و بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۹۴موضوع مهاجرت نخبگان
و اســتعدادهای برتر را مورد توجه قرار دادهاند .او ادامه داد :رویکرد معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری نسبت به مهاجرت ،چرخش نخبگان است
و کسب دانش و ارتقای علمی و فناوری را منفی تلقی نمیکند و میکوشد تا
ارتباط و تعامل نخبگان با کشور را حفظ و زمینه استفاده از ظرفیتهای آنان
استفاده شود .حسینی ،با اشارهبه اینکه تالش شده است تا برخی از چالشهای
بازگشت نخبگان حل شود ادامه داد :مشکالت متعددی چون قطع ارتباط
موثر با مراکز علمی و فناوری ،عدم آشنایی با وضعیت علمی و فناوری کشور،
خدمت سربازی ،ارتباط با مراکز پژوهشی تخصصی مرتبط در کشور و نحوه
تردد از مشکالتی بود که برای بازگشت و همکاری وجود داشت .تالش شد با
ایجاد ظرفیت همکاری در قالب پروژههای یک ساله یا دو ساله به شکلی که
ارتباط فرد نخبه با خارج از کشور قطع نشود ،بتواند جای خود را برای فعالیت
و نقشآفرینی در کشور باز کند .او با اشاره به همکاری نخبگان با شرکتهای
دانشبنیان ،مراکز تخصصی علمی و فناوری کشــور گفت :ظرفیتهایی
مانند همکاری با مراکز علمی و فناوری ،انتقال مهارتها و قابلیتها به کشور
ارتباط با استادان و محققان حوزههای مرتبط برای فارغالتحصیالن دکترا از
دانشگاههای برتر خارج از کشور از محورهایی بود که اجرایی شد.
معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعامالت بینالملل معاونت
علمی و فناوری به دستاوردهای این طرح اشاره کرد و افزود :در قالب این طرح،
۱۲۳۰محقق پسادکترا جذب شد .همچنین ۲۸۵طرح فناورانه۱۷۰ ،استاد
مدعو و معین۴۲۰ ،اســتادیار جوان۳۰۰ ،کارآفرین جذب شد که تاسیس
۲۸۵شرکت فناور و۲۳۰۰اشتغال مستقیم را به ارمغان آورد.
ســیروس وطنخــواه رییس مرکــز همکاری هــای تحول و پیشــرفت
ریاستجمهوری با اشاره به اهمیت رویکرد فعال در مقابل مقوله مهاجرت
عنوان کرد :باید نوع نگاهمان به موضوع مهاجرت را مورد بازنگری قرار دهیم.

ی مسیج
یک سند تازه افشا شده نشان میدهد پیامرسانهای واتساپ و آ 
( )iMessageمقــداری از اطالعات کاربران را در اختیــار  FBIقرار
میدهند .به گزارش گیزموچاینا ،کاربران موبایل بهطور معمول روزانه از
چند شبکه اجتماعی استفاده میکنند .از این تعداد پلتفرم ،برخی اپها فقط
پیامرسان هستند و ممکن است اطالعات حساسی در آنها وجود داشته باشد
که کاربر بخواهد آنها را خصوصی نگه دارد .طبق گزارشی که نشریه رولینگ
استون منتشر کرده ،یک سند افشا شــده  FBIنشان میدهد واتساپ
(متعلقبهفیسبوک)وآیمسیج(متعلقبهاپل)میانپیامرسانهابیشترین
میزان اطالعات را در اختیار این آژانس دولتی قرار دادهاند.
سند مذکور نشان میدهد واتساپ ،آیمسیج و الین بر اساس درخواست
 FBIمحتوای محدودی از پیامهای کاربران را در اختیار سازمان قرار داده
است .هرچند این پلتفرمها با تصمیم خود دادهها را در اختیار  FBIقرار
میدهند ،اما برخی دیگر از پلتفرمها مانند سیگنال ،تلگرام ،تریما ،وایبر،
ویچت و ویکر هیچ محتوایی در اختیار ســازمان قرار ندادهاند .البته باید
در نظر داشت هرچند ارایه دادههای محدود چندان چالشبرانگیز نیست،
اما اشتراکگذاری آن هم بیخطر نیست .واتساپ فقط سوابق اولیه کاربر
را براساس حکم دادگاه در اختیار  FBIقرار میدهد .اما به بیان سادهتر این
به آن معنا است که  FBIمیتواند به دادههای مربوط به فهرست شماره
تماسهای کاربر هدف و همچنین به دادههای افراد حاضر در این فهرست
دسترسی یابد .این سازمان دولتی میتواند منبع و مقصد پیامهای ارسال
شده در اپ را نیز ردیابی کند .به عبارت دیگر اگر کاربر شماره تماس فرد مورد
نظر FBIرا ذخیره کرده باشد ،فهرست شماره تماسهای او نیز در اختیار
این ســازمان قرار میگیرد .این روند در «آیمسیج» حتی بدتر است .اگر
پیامهای کاربری در آیکلود ذخیره شود FBI،میتواند به محتوای پیامها
دسترسی یابد زیرا این شرکت ملزم است در صورت ارایه حکم دادگاه کلید
رمزگذاری آیکلود را فاش کند.
طبق اعالم رگوالتوری و زیرساخت

قطع فیبردریایی بینالملل
و ایجاد اختالل در اینترنت

به دنبال قطعی بخشی از کابل دریایی ارتباطات بینالملل شرکت ارتباطات
زیرساخت در مسیر قطر و امارات ،برخی اختالالت مقطعی در شبکه اینترنت
کشور طی چند روز اخیر ایجاد شده است.
صادق عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
در گفتوگو با خبرنگار مهر ،در مورد قطع و وصلی ارتباط اینترنت کاربران
و کاهش کیفیت دسترسی طی روزهای اخیر گفت :قطعی کابل دریایی
شرکت ارتباطات زیرساخت در مسیر جنوب ،در این حوزه مشکالتی ایجاد
کرده است که امیدواریم در هفته آتی با حل این مشکل ،شاهد دسترسی بهتر
به ظرفیت پهنای باند باشیم.
او گفت :این قطعی مربوط به ارتباطات بینالملل است و ترمیم کابل توسط
شرکت خارجی ارایهدهنده خدمات ،زمانبر است.
معاون وزیر ارتباطات افزود :ممکن است برخی اختالالت مقطعی در شبکه
اینترنت در ساعات پیک مربوط به قطعی این ظرفیت پهنای باند بینالملل
باشد .چون در ساعات غیرپیک ترافیک ،مشکلی از لحاظ ظرفیت پهنای باند
ندارد و ظرفیت فعلی شبکه زیرساخت باالتر از حد تقاضا است اما در ساعات
پیک ترافیک که مصرف کاربران افزایش مییابد ،قطعی کابل دریایی مقداری
مشکالت ایجاد کرده که امیدواریم هرچه سریعتر مشکل حل شود.
در همین خصوص شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با تایید بروز این مشکل
اعالم کرد ۴۳۰ :گیگابیت از ظرفیت پهنای باند بینالملل شرکت ارتباطات
زیرساخت به علت قطع سگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت GBIدر
محدوده دریایی بین قطر و امارات دچار قطعی و اختالل شده است.
سهراب آغبیات معاون فنی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت :در روزهای
اخیر به علت قطع ســگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت  GBIدر
محدوده دریایی بین قطر و امارات ،به میزان ۴۳۰گیگابیت از ظرفیت پهنای
باند بینالملل این شرکت از دسترس خارج شده است.
او افزود :با توجه به قطعی به وجود آمده در این مسیر دریایی و زمانبر بودن
بازیابی مجدد آن ،اقدامات فوری برای تامین ظرفیت جایگزین از ســایر
مسیرها در دستور کار مهندسان فنی شــرکت ارتباطات زیرساخت قرار
گرفته و با تالشهای صورت گرفته به زودی ظرفیتهای برای جهت تامین
این بخش از ترافیک آماده بهرهبرداری خواهد بود.

بين الملل
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یادگیری ماشین در بازآفرینی شاهکارهای هنری

انتشار دستورالعمل پیشگیری
از نشت اطالعات سازمانها

سعید میرشاهی

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیــات رخدادهای رایانهای،
دســتورالعمل اقدامات پایه برای پیشــگیری از نشت اطالعات
سازمانها و کسب و کارها را منتشر کرد.
به گزارش مرکز ماهر ،وقوع رخدادهای متعدد نشــت اطالعات
از پایگاههای داده شــرکتها و ســازمانهای دولتی و خصوصی
در فضای مجازی عمدتا متاثر از فهرست مشــترکی از خطاها و
ضعفهای امنیتی در پیادهسازی و تنظیمات است.
این ضعفها باعث میشوند در برخی موارد دسترسی به دادههای
سازمانها و کســب و کارها حتی نیاز به دانش عمیق هک و نفوذ
نداشته باشــد و با یک سری بررسیها و جســتوجوهای ساده،
دادهها افشا میشوند.
لذا بهمنظور پیشگیری از نشت اطالعات و ارتقای سطح امنیت و
حفاظت از حریم خصوصی سامانهها اکیدا توصیه میشود اقدامات
زیر صورت پذیرد:
عدم اتصال مســتقیم پایگاههای داده به صورت مســتقیم به
شبکه اینترنت
تا حد امکان الزم است دسترسی مســتقیم به پایگاههای داده از
طریق اینترنت برقرار نشــود .یکی از مواردی که باعث این اشتباه
بزرگ میشود روال پشتیبانی شرکتهای ارایهدهنده راهکارهای
نرمافزاری کاربردی اســت که بــرای انجام پشــتیبانی ،۷*۲۴
مشتریان خود را ملزم به برقراری دسترسی مستقیم راه دور از بستر
اینترنت به بانکهای اطالعاتی میکنند .در صورت اجبار شرکتها
و سازمانها به این مساله ،این دسترسی حتما باید روی یک بستر
امن و با استفاده از  VPNایجاد شود.
دقت در راهاندازی پایگاههای داده به ویژه انواع پایگاههای داده
 NoSQLو اطمینان از عدم وجود دسترسی حفاظت نشده
الزم به توجه اســت بســیاری از موارد نشــت اطالعات مربوط
به پایگاههای دادهای اســت که بهطور موقت و بــه منظور انجام
فعالیتهای موردی و کوتاه مدت راهاندازی شــدهاند .الزم است
اهمیت و حساســیت این نوع پایگاههای داده همتراز پایگاههای
اصلی در نظر گرفته شود.
بررســی و غیرفعالســازی قابلیــت Directory Listing
غیرضروری در سرویسدهندههای وب برای جلوگیری از دسترسی
به فایلها
دقت در وضعیت دسترســی به دایرکتوریهای محل بارگذاری
دادهها و اسناد توسط کاربران وبســایت نظیر دایرکتوریهای
 uploadsو  tempو غیره .عالوه بر لزوم کنترل دسترســیها
و غیرفعالســازی قابلیت  directory listingالزم است تا حد
امکان این اســناد به محل دیگری منتقل شــده و از دســترس
خارج شوند.
سرویسدهندههای رایج و پرکاربرد  Microsoft Exchangeو
 Microsoft Sharepointو  Zimbraبا توجه به انتشار عمومی
آسیبپذیریهای حیاتی و اکسپلویتهای مربوطه طی سالهای
اخیر مورد سوءاستفاده جدی قرار گرفتهاند .در صورت استفاده از
این سرویسدهندهها الزم است نسبت به بروز بودن آنها و نصب
تمام وصلههای امنیتی منتشر شده اطمینان حاصل شود.
از عدم دسترســی مســتقیم از طریق اینترنت بــه هرگونه
ســرویس مدیریتــی نظیــر  ،RDP، iLoکنســول مدیریت
 vCenterو  ،ESXکنســول مدیریت فایروال و غیره اطمینان
حاصل شود.
این دسترسیها الزم است از طریق سرویس  VPNاختصاصی و یا
بر اساس آدرس  IPمبدا مجاز محدود شوند.
از نگهداری هرگونه نسخه پشــتیبان از سیستمها روی سرور
وب خودداری شود.
برای اطمینان از عدم وجود دسترســی به سرویسها و سامانهها
به صورت ناخواسته ،نسبت به اسکن ســاده سرویسهای فعال
روی بلوکهای  IPســازمان خود به صورت مداوم اقدام کرده و
سرویسهای مشاهده شده غیرضروری را از دسترسی خارج کنید.
مرکز ماهر تاکید کرد :این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرایندهای
کامل امنســازی و ارزیابی امنیتی نبــوده و صرفا برطرفکننده
شماری از ضعفهای جدی مشاهده شده هستند.

یادگیری ماشین ،به عنوان یکی از رویکردهای فناورانه
هوش مصنوعی در عصر معاصر ،به حوزه هنر و رمزگشایی
آثار هنری تاریخی نیز راه پیدا کرده است؛ بهگونهای که در
پروژههای اخیر ،کاربرد آن در احیای نقاشیهای گوستاو
کلیمت ،نقاش اتریشی و رامبراند وان راین ،نقاش هلندی
به ثمر نشسته است .اکنون سواالتی درباره آنچه رایانهها
میتوانند در مورد هنر بفهمند ،مطرح شده است.
هوشمصنوعی؛ازرامبراندتاکلیمت
بخشی از یک برنامه تحقیقاتی و حفاظتی با عنوان اجرای
نگهبان شب ،موزه ملی آمستردام ،برای رمزگشایی دیدگاه
اصلی رامبراند ،درخصوص معروفتریــن اثر وی یعنی
نگهبان شب یا گشت شبانه ،از یادگیری ماشین استفاده
میکند.رابرتاردمن،دانشمندارشدموزهملی(امپراتوری)
آمستردام ،از یادگیری ماشین برای حل معمایی درباره
شــاهکار رامبراند ون راین در سال  ،1642یعنی نگهبان
شب ،بهرهمیبرد.
این نقاشی حدود 15فوت عرض و 12فوت ارتفاع دارد ،اما
بسیار کوچکتر از نقاشی اصلی هنرمند است .این نقاشی،
در سال  1715از هر چهار طرف بریده شد تا در یک مکان
جدید قرار گیرد .عمیقترین بریدگی آن دو فوت از سمت
چپ بود .قطعات بریدهشده هرگز پیدا نشدند اما اردمن
امیدوار بود یادگیری ماشین بتواند دیدگاه اصلی رامبراند
را رمزگشایی کند .البته این پروژه ،تنها موردی نیست که
نشان از یک رستاخیز در هوش مصنوعی دارد.
یادگیریماشینواحیایآثارهنری گمشده
در ســال  ،1945بحثبرانگیزترین نقاشیهای گوستاو
کلیمت مطرح شد« .نقاشیهای دانشکده» که در سال
 1894برای دانشگاه وین ســفارش داده شد ،شبیه هیچ
یک از آثار قبلی این نمادگرای اتریشی نبود .به محض ارایه
این نقاشیها ،منتقدان به دلیل انحراف چشمگیر این آثار
نسبت به مفهوم زیباییشناسی در آن زمان ،جنجال بهپا
کردند.استاداندانشگاهبالفاصلهایننقاشیهاراردکردندو
کلیمت از پروژه ،کنار رفت .اندکی بعد ،این آثار ،راه خود را در
مجموعههای دیگر باز کردند و در طول جنگ جهانی دوم،

در قلعهای در شمال وین نگهداری شدند اما قلعه در آتش
سوخت که احتماال نقاشیها نیز آنجا بودند .امروز تنها چند
عکس و نوشته سیاه و سفید از آن زمان باقی مانده است.
فرانتساسموال،متخصصنقاشیهایکلیمتوامیلوالنر،
محقق یادگیری ماشین ،ششماه را صرف ترکیب و پیوند
تخصص خود برای احیای آثار گمشده کلیمت کردند .این
کار ،یک فرایند مشقتبار بود؛ فرایندی که با عکسهای
سیاه و سفید شروع شد و سپس هوش مصنوعی ،اطالعات
زیادی در مورد هنر نقاش بهکار برد تا نقاشیهای گمشده
را بازسازی کند .نتایج ،همان چیزی است که اسموال و والنر
نشان میدهند .آنها از تصاویر تکنیکی رنگارنگ جذابی که
هوشمصنوعیتولیدکرد،غافلگیرشدند.
البتههیچکسنمیگویدهوشمصنوعی،آثاراصلیکلیمت
را باز میگرداند .اسموال خاطرنشان میکند« :این فرایند
بازسازی رنگهای واقعی نیست ،بلکه رنگآمیزی مجدد
عکسهاست ».در حال حاضر ،عکاسی ،یک انتزاع از آثار
واقعی اســت .کاری که یادگیری ماشین انجام میدهد،
نماییاجمالیازچیزیاستکهبرایدهههاگمانمیرفت،
از دسترفته است.
اسموال و والنر این کار را لذتبخش میدانند ،اما همه افراد
از پر کردن این خأل ،از طریق هوش مصنوعی پشتیبانی
نمیکنند.ایدهیادگیریماشینبرایبازآفرینیآثارگمشده
یا از بینرفته ،مانند خود اثر کلیمت یعنی نقاشــیهای
دانشکده ،بحث برانگیز است .در این زمینه ،بنفینو رادین
میگوید« :نگرانی اصلی من در مورد بعد اخالقی استفاده
از یادگیری ماشین است ،زیرا حجم انبوه مسایل اخالقی،
حوزه یادگیری ماشین را تحت تاثیر قرار داده است».

ی و هنر ،آری یا نه؟
فناور 
مطمئنا اســتفاده از فناوری برای احیای آثار هنری بشر
با سواالت زیادی همراه است .حتی اگر هوش مصنوعی
کاملی وجود داشته باشد که تشخیص دهد کلیمت از چه
رنگها یا قلممویی استفاده کرده ،باز هم هیچ الگوریتمی
ث در این مورد،
نمیتواند هدف را مشــخص کند و بحــ 
قرنهاست که ادامه دارد.
برای بسیاری از دوستداران هنر ،تصور رایانهای که عناصر
ناملموس هنری را بازتولید میکند ،اگر کامال غیرممکن
نباشد ،مضحک است .با این حال ،هنوز چیزهای زیادی
برای آموختن از قابلیتهای هــوش مصنوعی در عرصه
هنر وجود دارد .نقاشیهای دانشکده در پیشرفت کلیمت
به عنوان یک هنرمند ،نقش اساسی داشت و پل ارتباطی
ی قبلی او و آثار رادیکا ل بعدیاش به
بین نقاشیهای سنت 
شمارمیرود.آنچهبهصورتتمامرنگیبهنظرمیرسیدند،
در هالهای از رمز و راز باقی مانده است .این ،معمایی است
که اسموال و والنر سعی در حل آن داشتهاند .پروژه آنها که از
طریق پایگاه فرهنگ و هنر گوگل سازماندهی شده بود ،در
زمینهبازتولیداثرهنریکاملنبودوبیانگریکنگاهاجمالی
از اثر هنری گمشده یا ازبینرفته بود.
الگوریتم فناورانه برای بازآفرینی اثر
برای انجام این کار ،والنر یک الگوریتم سهقسمتی را توسعه
و آموزش داد .ابتدا الگوریتم حدود 100هزار تصویر هنری
از پایگاه داده فرهنگ و هنر گوگل طراحی شد .این موضوع
به درک اشیا ،آثار هنری و ترکیب آن ،کمک کرد و سپس
بهطور خاص در نقاشیهای کلیمت آموزش داده شد .والنر
توضیح میدهد« :این امر ،باعث ایجاد درک دقیقتر نسبت

به رنگها و نقوش آثار در طول دوره زمانی میشود ».سپس
سرنخهای رنگی به بخشهای خاصی از نقاشیها از طریق
هوش مصنوعی داده شد .با این حال ،سوال این است :بدون
ارجاع رنگ به نقاشیها ،این سرنخها از کجا آمدهاند؟ حتی
اسموال ،متخصص نقاشــیهای کلیمت ،از اینکه چقدر
جزییاتنوشتههایآنزمانفاششدهبود،شگفتزدهشد.
مدیر برنامه این پروژه میگوید« :میتوانید آن را طنز تاریخ
بنامید .این واقعیت که نقاشیها باعث رسوایی و در نهایت
رد شدند ،ما را در موقعیت بهتری برای بازسازی آنها قرار
میدهد ،زیرا اسناد و مدارک زیادی در این زمینه وجود دارد.
اگر نقاط داده ،وارد الگوریتم شوند ،نسخه دقیقتری از ظاهر
این نقاشیها را در آن زمان به دست میدهند».
کلید این دقت در پیوند الگوریتم با تخصص اسموال نهفته
است .تحقیقات او نشان داد اثر کلیمت در این دوره ،دارای
الگوهای قوی و سازگار است .مطالعه نقاشیهای موجود
کلیمت ،قبل و بعد از نقاشیهای دانشکده ،سرنخهایی از
رنگها و نقوش تکراری در آثار او در آن زمان به دست داد.
حتی شگفتیهایی که اسموال و والنر با آنها مواجه شدند ،با
شواهد تاریخی تایید میشود.
هنگامی که کلیمت برای اولین بار نقاشیهای خود را به
نمایش گذاشت ،منتقدان به استفاده او از رنگ قرمز که
در آن زمان در پالت هنرمند (سبک و شخصیت) نادر بود،
اشاره کردند .کلمیت در اثر خود با عنوان «سه عصر زن» که
بالفاصلهپسازنقاشیهایدانشکدهکشیدهشد،جسورانه
ازرنگقرمزاستفادهمیکند.اسموالمعتقداستاین،همان
رنگی است که برای اولین بار در نقاشیهای دانشکده غوغا
بهپا کرد .پیوند این نوشتهها با دانش اسموال از پالت سبز
خاص کلیمت ،زمانی که به الگوریتم وارد میشود ،یکی
از اولین تصاویر غافلگیرکننده تولیدشده از طریق هوش
مصنوعی را ایجاد کرد.
به محض مشاهده یک تصویر سیاه و سفید ،اولین کاری که
انجام میدهید این است که تصور کنید چه شکلی است؛
شما چیزهایی را در مورد یک نقاشی فرض میکنید .به
گفته والنر ،شما آسمان را آبی میبینید .همانطور که او
تولید تصویر را تماشــا میکرد ،یک آسمان پرپیچوخم و
مرموز سبزرنگ ،در رندر روی صفحهنمایش او ظاهر شد.
او میگوید« :این بخش ،تکاندهنده بود ،زیرا شما چرخش
نگاهوتحتتاثیرقرارگرفتنخودرامشاهدهمیکنید.اولین
لحظهایکهایننقاشیهارابهصورترنگیدیدم،گفتماوه،
این ،چیزی شبیه همان آثار است!»

ضرورت الیهمند کردن محتوای فضای مجازی برای کودکان
ضرورت الیهمند کردن محتوای فضای مجازی برای کودکان براساس تولید
محتوا از نگاه فقهی در قالب ارایه مقالهای پژوهشــی در پژوهشگاه فضای
مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی ،سومین کرسی ترویجی ارایه مقاالت
مرتبطباجشنوارهبینالمللی«دینوفضایمجازی»باارایهمحبوبهراستین
با موضوع «بررسی فقهی ارایه الگوی الیهمند کردن فضای مجازی بر اساس
تولید محتوا برای کودکان» با نقد و بررسی دکتر سید علیرضا طباطبایی
دکترای حقوق فضای مجازی و حسین حسنی کارشناس دفتر مطالعات
اسالمی فضای مجازی ،برگزار شد.
ارایه این مقاله در سه بخش تبیین ضرورت الیهمند کردن فضای مجازی،
روش تولید محتوا و بستر انتقال محتوا دستهبندی شد.
در این زمینه محبوبه راستین با اشاره به اینکه رویکردش در ارایه راهحل،
رویکردی ایجابی اســت ،اظهار کرد :رویکرد ما در این موضوع رویکردی
ایجابی است تا کودک و نوجوان تمایل بیشتری به این رویکرد داشته باشند.
روش ما سلب دسترسی نیست؛ بلکه جذابسازی تولید محتوا است.
او هدف از الیهمند کردن فضای مجازی براساس تولید محتوا برای کودکان را
تربیت نیروهای باورمند به انقالب اسالمی و متخصص عنوان کرد که نسبت
به حل مسایل و معضالت جامعه درست و دقیق اقدام کنند و گفت :یکی
دیگر از اهداف الیهمندی فضای مجازی ،تربیت نسل ساختارپذیر است که
به جامعه و قوانین آن احترام میگذارند و برای حل مشکل ،به فکر دور زدن
قانون نباشند و با اصالح وضع موجود مشکل آن را مرتفع سازند.
راستین سومین هدف الیهمند کردن فضای مجازی را پیریزی ساختار
و سیستم با رویکرد تمدنی دانست و گفت :باید کودک و نوجوان را طوری
تربیت کنیم که ساختارپذیر باشد و به آن فهم تمدنی مدنظر مقام معظم
رهبریبرسد.سیستمباابزارقابلدسترسیاستونوجوانبااصالحسیستم،
خود را تقویت میکند و یاد میگیرد که همه امور را از مسیر قانون پیش ببرد.
او یکی از ضرورتهای فضای مجازی را کنترل و قاعدهمند کردن فضای

مجازی دانست و گفت :با گســترش فضای مجازی بحث آموزش ،کسب
و کارها و بحث اداره حکومت و دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال وارد
مرحله جدیدی شده و این موضوعات بهعنوان یک زیست جدید در زندگی
انسانها مطرح شده اســت .بحث کنترل ،قاعدهمند کردن و آموزش این
مسایل یکی از دغدغههای مهم جهانی است.
راستین با اشاره به تولید محتوا با رویکرد فقهی خاطرنشان کرد :بحث فقه
فضایمجازیبحثجدیدیاستکهمطرحاستودارایمسایلمستحدثه
متعددی است؛ بحث نفی ســبیل یکی از این موارد اســت که میتوان
سیمکارت کودکان را با این قاعده تطبیق داد که آیا از مصادیق تسلط کفار بر
نسل کودک و نوجوان محسوب شود یا خیر؟ آموزش فلسفه برای کودکان
نیز مهمترین بخش آموزش فهم و از جمله آموزشهای فراشناختی است.
در مبحث آموزش فلسفه برای کودکان میتوان از عنصر داستانگویی و
داستانخوانی بهره برد.
او با تبیین ســه محور مهم در تولید محتوا اظهار کرد :محور اول در تولید
محتوا ،شناسایی و زدودن موانع شکلگیری تمدن اسالمی نظیر تسلط
محتوایی کفار بر فضای مجازی است .محور دوم تثبیت انگارههای همسو
از طریق تولید روایت و یا داستان مانند کارتون ،فیلم ،انیمیشن و غیره برای
کودکان است و محور سوم تربیت نیروی انسانی فکور و منطقی برای تولید
این انگارهها است.
در ادامه این نشست دکتر طباطبایی در نقد مقاله ارایه شده گفت :موضوع
این پژوهش بررســی فقهی ارایه الگو برای الیهمندکردن فضای مجازی
براساس تولید محتوا برای کودکان است؛ اما از بررسی فقهی بهجز موارد
اندکی مانند نفی سبیل ،نشــانی وجود ندارد .عنوان مقاله ،بازتابدهنده
پژوهش است و باید رویکرد فقهی در بررسیها بیشتر منعکس میشد.
او ادامه داد :نقد بعدی به تحقیق جعل اصطالح در معنای «الیه» است .در
مفهومشناسی باید دقیقا معنا و مراد الیه را تبیین کنید نه معنا و مفهوم
ذهنی خود از این لغت را.

طباطبایی با اشاره به وجود دو رویکرد مقابله با ناهنجاریها اظهار داشت :در
مواجهه با ناهنجاریها یک رویکرد ،رویکرد اجتماعی پیشگیری از جرایم و
دومی پیشگیری وضعی از جرایم است .یک مثلث ارتکاب جرم داریم یک
ضلعش فرصت ارتکاب جرم ،یک ضلعش ابزار ناهنجاری و ضلع دیگرش
قصد ارتکاب جرم است و جرم با تحقق این سه واقع میشود.
او ادامه داد :پیشــگیری اجتماعی بهترین نوع پیشــگیری است و روی
قصد ارتکاب تمرکــز دارد که در اینصــورت انگیزه انجام جــرم را مهار
میکنیم .جامعهشناسان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدهاند که در
خانوادههایی که ارتکاب جرم وجود دارد باید عوامل اجتماعی را مرتفع کرد
تا افراد انگیزه ارتکاب آن را نداشته باشند.
طباطبایی پیشگیری اجتماعی را جزیی از پیشــگیری دانست و گفت:
هر کاری کنیم افرادی هستند که انگیزه جرم را دارند و صرف پیشگیری
اجتماعی از انجام اعمال مجرمانه دســت برنمیدارند .در این مرحله باید
پیشگیری وضعی کنیم؛ یعنی ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از فردی که نیت
عمل مجرمانه دارد ،بگیریم .با توجه به این دو نوع رویکرد ،راهحل ارایهشده
تلفیقیازایندونوعرویکرداست؛گاهیرویکردپیشگیریاجتماعیوبحث
روایت و داستان است و در طرف دیگر اقدامات دولتی و پیشگیری وضعی
بهعنوان راهحل عنوان شده که با توجه به سیاق تحقیق باید به روشهای
پیشگیریاجتماعیبپردازیم.
در ادامه این نشست حسین حسنی نیز به نقد مقاله پرداخت و گفت :در
بررسی فقهی این موضوع باید در کنار قاعده نفی سبیل ،موضوع حفظ نظام
وعزتهمموردبررسیقرارمیگرفت.نکتهبعدینحوهترتیبمباحثاست
که میتوان آیات و روایات مرتبط با بحث را مقدم آورد و در چارچوب آن به
عقل عملی رســید و ادله عقلی را مترتب بر آن ذکر کرد .موضوع محوری
کودک هم مغفول مانده است و به بحث الیهمندی و مفهوم آن توجه ویژهای
نشده است؛ درحالیکه در موضوع بهعنوان یک بخش به آن تصریح شده و
باید بهصورت دقیق و علمی به این محور به تفصیل پرداخته میشد.

