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تامل در برخی از تبصره های 
فاوایی الیحه بودجه 1401

   وای فای عالی اســت، البته زمانی که کند نباشــد. اگر در زندگی خود با وای فای 
ُکند مبارزه نکرده اید، پس حتما زیر یک سنگ زندگی می کرده اید! از آنجا که اینترنت 
در زندگی ما اهمیت بیشــتری پیدا کرده، بالی اتصاالت نامطلوب، حتی بهترین ما را 
گرفتار کرده است. خوشــبختانه چندین تاکتیک برای افزایش سرعت وای فای شما 
وجود دارد. با برخورداری از مقداری دانش درونی و چند آزمایش محققانه، باید بتوانید 
ارتباط ســریع تری را تضمین کنید. برخی از اصالحات ساده هستند، اما برخی دیگر 
زمان و هزینه بیشتری را می طلبند. برای اینکه زمان بارگیری حلزون مانند را تحمل 
نکنید، می توانید برای تضمین اتصال ســریع، این پنج نکته را بررسی کنید.  روترها 
عالی هســتند، اما با کامل بودن فاصله زیادی دارند. اگر به طور مداوم وای فای شــما 
کند است، این، اولین درگاه تماس است. دو محدودیت اصلی، سرعت اینترنت شما را 
کاهش می دهد:  الف. محدوده روتر: همه روترها برد محدودی دارند. می  توانید قدرت 
اتصال تان را در بخش شبکه دسک تاپ خود بررسی کنید. سعی کنید دستگاه تان را به 

روتر نزدیک و دور کنید...

     حدود 30 سال پیش، خرید مسکن به عنوان یک رویداد مهم، مستلزم رفت وآمد 
مداوم به بنگاه ها، مشاوران امالک و محل حضور فروشندگان، همراه با قرار مالقات های 
متعدد برای مشاهده خانه و تکمیل مدارک الزم برای تحویل آن بود. اکنون، آن روزها، 
تمام شده است زیرا فناوری، فرایند خرید خانه را برای مشتریان و آژانس های امالک 

آسان کرده است...

    با گذشــت بیش از شــش روز از اجرای طرح نسخه نویســی الکترونیکی در کشــور، 
ارزیابی های اولیه نشان می دهد در مسیر اجرا در برخی استان ها مشکل خاصی مشاهده نشده 
اما در مقابل برای بعضی استان ها بخصوص تهران، مشکالت زیادی ایجاد کرده است. مشکالتی 
که باعث شده تا در کنار ازدحام و شلوغی، معطلی بیماران برای دریافت خدمات، بیشتر شود.
ریشه برخی از این مشکالت عالوه بر بیمارستان ها و درمانگاه ها، به داروخانه ها و مطب های 
پزشکان مربوط می شود، از کندی و قطعی اینترنت گرفته تا مشکالت ارتباطی بین سامانه ها 
و ارایه خدمات ناقص وهمچنین مشکل ثبت نام پزشکان تنها بخشی از دالیلی بودند که طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی را در اجرا با محدودیت مواجه کرده است. سازگار نبودن نرم  افزار و 
سخت  افزارهای مورد استفاده در داروخانه  ها با سامانه جدید و عدم برآورد هزینه به ازای هر 
نسخه الکترونیکی هم از دیگر اشکاالت طرح عنوان شده است. اجرای دستوری و شتابزدگی 
بعضی دستگاه  ها از جمله سازمان بیمه ســالمت را نیز به مشکالت این طرح اضافه کنید که 
ممکن است منجربه شکست این طرح ملی   شود. وزیر بهداشــت به خاطر پیش بینی چنین 
مشکالتی، قبل از اول دی که زمان شروع اجرای طرح نسخه الکترونیکی اعالم شده بود، طی 

نامه ای به رییس جمهور پیشنهاد داد تا شش ماه اجرای طرح به تعویق بیفتد....

    در قسمت اول این تامالت به تبصره 3 درباره تامین مالی خارجی )فاینانس(، تبصره 4 درباره مشارکت با بخش غیردولتی 
براي اجراي طرح ها، تبصره 5 درباره تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی، تبصره 6 درباره جزء )ح-2( و تبصره 6 درباره 
جزء »ی« اشاراتی مطرح شد و در ادامه به تبصره 6، جزء )م(، تبصره 6 جزء )ث-3( ، تبصره 7 درباره جزء )ه(، تبصره 7 درباره جزء 

ح و تبصره 8 درباره جزء )الف( پرداخته می شود.  
1. تبصره 6، جزء )م(

 در جزء )ِم( تبصره 6 آمده است: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف اســت از عرضه کنندگان انواع بازي هاي خارجی قابل 
نصب در رایانه، تلفن هاي همراه و کنسول، عوارضی معادل 10 در صد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمدي 160178 جدول 
شــماره )5( این قانون نزد خزانه داري کل واریز نماید. وجوه حاصله از محل ]...[ این قانون در اختیار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد 
اسالمی )بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي( قرار می گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازي هاي تولید داخل شود.« )پایان این بخش از 
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با گذشت بیش از شــش روز از اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی در کشــور، ارزیابی های اولیه نشان می دهد در 
مسیر اجرا در برخی استان ها مشکل خاصی مشاهده نشده 
اما در مقابل برای بعضی استان ها بخصوص تهران، مشکالت 
زیادی ایجاد کرده است. مشکالتی که باعث شده تا در کنار 
ازدحام و شــلوغی، معطلی بیماران برای دریافت خدمات، 

بیشتر شود.
ریشــه برخی از این مشــکالت عالوه بر بیمارســتان ها و 
درمانگاه ها، بــه داروخانه ها و مطب های پزشــکان مربوط 
می شود، از کندی و قطعی اینترنت گرفته تا مشکالت ارتباطی 
بین سامانه ها و ارایه خدمات ناقص وهمچنین مشکل ثبت نام 
پزشکان تنها بخشی از دالیلی بودند که طرح نسخه نویسی 

الکترونیکی را در اجرا با محدودیت مواجه کرده است.
سازگار نبودن نرم  افزار و ســخت  افزارهای مورد استفاده در 
داروخانه  ها با ســامانه جدید و عدم برآورد هزینه به ازای هر 
نسخه الکترونیکی هم از دیگر اشکاالت طرح عنوان شده است.

اجرای دستوری و شتابزدگی بعضی دســتگاه  ها از جمله 
سازمان بیمه سالمت را نیز به مشکالت این طرح اضافه کنید 

که ممکن است منجربه شکست این طرح ملی   شود.
وزیر بهداشت به خاطر پیش بینی چنین مشکالتی، قبل از 
اول دی که زمان شروع اجرای طرح نسخه الکترونیکی اعالم 
شده بود، طی نامه ای به رییس جمهور پیشنهاد داد تا شش ماه 

اجرای طرح به تعویق بیفتد.
دکتر عین اللهی در این نامه عنوان کرده بود بیمارستان های 
دولتی که اغلب درگیر کرونا هستند آمادگی الزم را ندارند و 
اجرای صددرصدی آن هم برای کادر درمان و هم مردم مشکل 
ایجاد می کند. اما این درخواســت با مخالفت آقای رییسی 
مواجه شد و دستور داد طرح نسخه نویسی الکترونیکی در 

زمان مقرر، یعنی همان اول دی اجرا شود.
شورای عالی نظام پزشکی نیز همزمان، اجرای شتابزده طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی را موجب نارضایتی مردم، آن هم در 

سطح وسیع اعالم کرده بود.
در این نامه خطاب به رییس جمهور آمده است: پیش از اجرای 
نسخه الکترونیکی ضروری است که در ابتدا برای هر شهروند 
ایرانی پرونده الکترونیکی سالمت تشــکیل واجرایی شود 
درحالی که هنوز این مهم و نیز اجرایی کردن بارگذاری کدینگ 
خدمات سالمت توسط وزارت بهداشت در سامانه های فعلی 
بیمه ها تاکنون به صورت دقیق و کاملی صورت نگرفته است 
بنابراین امکان تبادل اطالعات پزشک معالج و مراکز درمانی با 

پرونده الکترونیکی سالمت عمال وجود ندارد.
شورای عالی نظام پزشــکی در نامه خود آورده است: وجود 
کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل 

پشتیبانی پلتفرم های نسخ الکترونیکی، قطعا بدون خطا 
نیست و بسیار امکان دارد که ســبب مغایرت دارو با تجویز 
پزشک معالج شــده که به راحتی می تواند جان و سالمتی 
بیماران را در موارد بی شماری به خطر اندازد و موارد مشابهی 
نیز در مورد کدهای سایر خدمات تشخیصی درمانی مانند 

رادیولوژی، آزمایشگاه و فیزیوتراپی وجود دارد.
در این نامه تصریح شده است: با توجه به مشکالت زیرساختی 
موجود در زمینه فضای مجازی مانند پهنای باند و سرعت 
اینترنت حتی در صورت تحقق 100 درصدی برنامه نسخه 
الکترونیکی، الزم است که بیمه ها با در نظر گرفتن مواردی 
نظیر قطعی برق و اینترنت، حمالت ســایبری، اختالالت 
فنی که موجب قطع موقت خدمات می شود، درنظر گرفتن 
مناطقی که دسترسی مکفی به زیرساخت های ارتباطی یا 
ســخت افزاری الزمه را ندارند، مشکالت همکاران مسن و 
باسابقه پزشک درهمراه و هم راستا شدن با برنامه و یا مراکز 
بیمارستانی ودرمانگاه های شــبانه روزی به علت مراجعان 
اورژانسی و ضیق وقت این مراکز دررسیدگی به مشکالت 
بیماران و تعداد باالی مراجعان این قبیل مراکز و زمانبربودن 
فعلی ارایه خدمت در این چارچــوب مجاز به انجام حداقل 
30 درصد نســخ به صورت کاغذی و فیزیکی عالوه بر نسخ 

الکترونیکی باشند.
شورای عالی نظام پزشــکی یادآور شده: متاسفانه عالوه بر 
اینکه هیچ  یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی که در متن قانون صراحتا بیان شده در شرایط 
فعلی به طور کامل محقق نشــده، در طراحی و بهره برداری 
نرم افزاری سایت نیز کاستی های بســیار فراوانی مشهود 
اســت که عدم اســتفاده از نظرات کارشناسان متخصص 
در انجمن های تخصصی پزشــکی و سازمان نظام پزشکی 
باعث شده تا مسایل حیاتی و مهمی مانند نیازهای کاربران 
تخصصی، مصلحت بیماران، مدیریت اقتصادی ســامانه، 
مدیریت زمان، ســهل الوصول بودن دسترسی و ایجاد یک 
سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه ها وغیره در نظر گرفته 
نشده و اجرای این طرح ناقص، ناکارآمد و شتابزده، آن هم به 
صورت فراگیر و کشوری درعمل غیرممکن به نظر رسیده و 

در آستانه یک بحران بزرگ و خطرناک  هستیم.
رییس سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از کسانی که به اجرای 
نسخه الکترونیکی از اول دی اصرار کردند، افزود: بیمارانی که 
به مطب ها و داروخانه ها مراجعه می کنند و برق آنها قطع است، 

دقیقا باید چه کار کنند؟
وزیر بهداشت هم پس از گذشــت چند روز از اجرای طرح، 
وضعیت الکترونیکی شدن نســخه ها در کشور را متفاوت 
خواند. دکتر عین اللهی افزود: هم اکنون این طرح ۹0 درصد 

اجرا شده و درصد کمی مانده است که به علت زیرساخت ها 
انجام نگرفته است که امیدوارم این مشکل برطرف شود.

او ادامه داد: شرایط اجرای طرح در تهران خوب نیست و فقط 
نزدیک به 68 درصد نسخه ها الکترونیکی شده است، مشکالت 

البته نرم افزاری نیست و سخت افزاری است.
آنچه که در تعریف نســخه الکترونیکی آمده این است که 
بیمار بدون دفترچه کاغذی و تنها با ارایه شــماره ملی به 
پزشــک مراجعه می کند و پزشــک هم بدون به کار بردن 
کوچک ترین تکه کاغذ، پس از معاینه برای بیمار دارو را روی 
نسخه الکترونیکی تجویز و یا دستور آزمایش و دیگر خدمات 
کلینیکی و پاراکلینکی را صادر می کند و بیمار می تواند به 
داروخانه یا مراکز پارکلینیکی رفته و با دادن شــماره ملی 
خود و اعالم نوع بیمه و نام پزشک، خدمات را با تعرفه بیمه 
پایه دریافت کند. همچنین طبق این تعریف، شرکت های 
بیمه ای که بابت بیمه تکمیلی قرارداد دارند باید همین نسخه 
الکترونیکی را به عنوان سند قبول کرده و ما به التفاوت بیمه 

پایه را به بیمار پرداخت کنند.
این تعریف ساده با آنچه که شهروندان در واقعیت با آن مواجه 
هستند، زمین تا آسمان فرق دارد. از یک طرف بسیاری از 
پزشکان به ویژه متخصصان هنوز اقدام به راه اندازی سامانه 
الکترونیکی نکرده اند و برای این که خیال شان را راحت کنند، 
کد ملی بیمار را روی سربرگ نسخه خودشان درج می کنند 
و با تجویز دارو نسخه کاغذی را به جای نسخه الکترونیکی 

تحویل بیمار می دهند.
مشکل اصلی اما زمانی است که پزشک نسخه الکترونیکی 
بنویســد، چون در این صورت بیمار باید به مدت طوالنی 
در داروخانه منتظر بماند تا متصدیان و کارکنان داروخانه 
نسخه اش را بپیچند. اغلب هم بهانه شان قطع بودن سامانه 
است و خوش انصاف ها هم ابتدا به بیمار اعالم می کنند که 

دریافت داروی نسخه الکترونیکی زمانبر است و باید بیشتر 
از دیگران منتظر بمانند. یک پزشک متخصص قلب و عروق 
دراین باره می گوید: بارها شــده که هنگام نوشتن نسخه، 
اینترنت قطع شده و مجبور شدیم دوباره آن را بنویسیم. در 
موارد زیادی هم نسخه اصال ثبت نشده و بیمار بعد از مراجعه 
به داروخانه کالفه و عصبانی به مطب برمی گردد و می گوید 
دوباره نسخه را ثبت کن. به همین خاطر مجبوریم عالوه بر 
نسخه الکترونیکی، نسخه دست نویس را هم به بیمار بدهیم 
تا دچار دردسر نشود. او اضافه کرد: تا قبل از اجرای این طرح 
من شاید روزانه 50 بیمار را ویزیت می کردم اما االن به کمتر 
از 10 نفر رسیده است. این آشفتگی که در سیستم درمان 
به وجودآمده برای بیمار که دچار مسایل حاد جسمانی است، 

آزار دهنده است و باید فکری به حال آن شود.
ریاحی تصریح کرد: برخی پزشکان هم باوجود آنکه در مطب 
شخصی خود رایانه ای دارند و نســخه الکترونیکی را برای 

بیماران می نویسند، اما ضعیف بودن اینترنت و از دسترس 
خارج شدن گاه و بی گاه سایت و نبودن همه داروها در سامانه، 
اجرای این طرح را برای متصدی سخت و کالفه کننده می کند.
یک دکتر داروساز هم درخصوص فرایند نسخه پیچی به روش 
جدید در داروخانه ها ابراز نارضایتی کرد و گفت: متاسفانه برای 
گروه های مختلف سامانه های متعددی در نظر گرفته شده 
که این موضوع تنها باعث صف های طوالنی و بیشتر شدن 

مدت زمان رسیدگی به یک نسخه می شود.
این داروســاز ادامه داد: یــک داروخانه بــرای اینکه بتواند 
نسخه نویسی الکترونیکی را به خوبی انجام دهد باید نرم افزار و 
امکانات الزم را داشته باشد درحالی که بسیاری از داروخانه ها از 
این امکانات برخوردار نبوده و به روز کردن نرم افزارها برای آنان 
هزینه بر است؛ به همین دلیل الزم است که تسهیالتی برای 
آنان در نظر گرفته شود و در کنار آموزش، این اقدام را انجام 
دهند. البته گالیه مردم بیراه نیست، چون بسیاری از متصدیان 
داروخانه ها و همچنین پزشکان عمومی و متخصص از قطعی 
گاه و بی گاه این سامانه می نالند و می گویند که صدور نسخه 

الکترونیکی برای تمامی بیماران شان امکان پذیر نیست.
یک همراه بیمار هم که برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه 
کرده با بیان اینکه بیشتر از یک ســاعت برای وصل شدن 
سامانه منتظر مانده ولی باز هم موفق به دریافت دارو نشده، 
افزود: قطعی سامانه برای ثبت نسخه الکترونیکی و مشکالت 
اینترنتی باعث ایجاد صف های طوالنی در داروخانه ها و مطب 
پزشکان شده و ازسوی دیگر مردم به دلیل اینکه در شرایط 
کرونایی در اجتماع های پرخطر قرار نگیرند مجبور هستند که 

هزینه دارو را آزاد پرداخت کنند و از داروخانه ها خارج شوند.
به نظر می رسد در شرایط کنونی که کشور همچنان درگیر 
کرونا است تحمیل یک شرایط سخت تر و دشوارتر به بیماران 
و پزشکان اقدام مناسبی نبود و در جهت منافع و سالمت مردم 
به شمار نمی رود. در این وضعیت، باید تالش کنیم تا باری از 

دوش کادر درمان برداشته شود.
ازســویی بنا به اظهارات متخصصان و کارشناســان حوزه 
درمان، برای حذف کامل دفترچه های درمانی زیر ساخت ها 
و هماهنگی های الزم صورت نگرفته است.هرچند همگان 
با استفاده از خدمات الکترونیکی موافق هستیم، اما انتقاد 
به زمان، نحوه اجرا و اجرای ضربتی آن است. باید بپذیریم 
که ارایه دهنده خدمــت باید وام دار دو گروه باشــند؛ گروه 
اول بیمه شدگان هستند و گروه دوم کسانی هستند که به 
بیمه شدگان خدمت می کنند. متاسفانه در سطح کالن این 
هماهنگی های بین بخشی به خوبی شکل نگرفته است. به 
دلیل اینکه تصمیم گیران در این حوزه نگاه از باال به پایین 

دارند این مساله به خوبی شکل نمی گیرد.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

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

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
16 خرداد 13۹6 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 13۹6 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال 
که دسترسی به شــبکه هاي اجتماعي مقدور باشد 
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر 
شــود. آن طور که منابع رســمی وزارت ارتباطات 
گفته اند، بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند 
احتماال بیش از 110 میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28 
فروردین 13۹6 براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال ۹6 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 13۹6رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

خبر

اعتراض مردم و پزشکان به روش اجرای نسخه الکترونیکی

یک شرکت فناور ایرانی موفق به تولید کیت تشخیص سریع N و S مبتنی 
بر آنتی ژن به منظور تشخیص سریع جهش اومیکرون شد. این کیت می تواند 
در کمتر از 20 دقیقه ســویه اومیکرون کرونا را تشخیص دهد. به گزارش 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، یکی از شرکت های فناور وابسته به بنیاد 
برکت به عنوان اولین تولیدکننده کیت های تشخیص سریع کرونا در کشور 
و جلوگیری از خروج ارز و کاهش قیمت تست های مولکولی موفق به دریافت 
لوح افتخار از بیست و دومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی شد. این شرکت فناور در سال گذشته در زمان 
شیوع بیماری کرونا به عنوان اولین تولیدکننده کیت های تشخیص کووید 1۹ 
مبتنی بر آنتی ژن اقدام به تولید این کیت کرد که در آن زمان جزو سه کشور 
اصلی تولیدکننده این کیت در جهان بود و از این رو از واردات این نوع کیت 
از کره جنوبی به صورت انبوه به دلیل تولید داخلی کیت توسط این مجموعه 
جلوگیری شد. این شرکت با تولید روزانه 200هزار عدد از این کیت، نیاز مراکز 
بهداشتی را تامین کرد و کیت مذکور توسط وزارت بهداشت توزیع و مورد 
استفاده قرار گرفت. همچنین این کیت ها در طرح شهید سلیمانی به صورت 
گسترده برای قطع سریع زنجیره آلودگی به کرونا استفاده شد. این شرکت 
فناور موفق به تولید کیت تشخیص سریع N و S مبتنی بر آنتی ژن شده است 
که همزمان به تشخیص دو پروتیین اسپایک و نوکلئوکپسید می پردازد که 
در نوع خود در جهان برای اولین بار تولید شده و دقت تشخیص ویروس کرونا 
را به شدت باال برده و قادر به بررسی سویه های مختلف ویروس کرونا است. 
کیت تشخیص سریع جهش های اومیکرون تولیدی این شرکت در تشخیص 
سویه اومیکرون دارای حساسیت و دقت باالیی بوده و توانایی این را دارد که در 
کمتر از 20 دقیقه تشخیص سویه اومیکرون را انجام داده و به سرعت، زنجیره 
آلودگی را قطع کند و در شرایط بحرانی به منظور تشخیص سریع و غربالگری 

دقیق و اطمینان از عدم گسترش آلودگی مورد استفاده قرار گیرد.

توسطیکشرکتفناورانجامشد

تولید كیت تشخیص سریع جهش 
اومیكرون برای اولین بار در كشور

یک داروخانه برای اینکه بتواند 
نسخه نویسی الکترونیکی را 

به خوبی انجام دهد باید نرم افزار 
و امکانات الزم را داشته باشد 

درحالی که بسیاری از داروخانه ها 
از این امکانات برخوردار نبوده 
و به روز کردن نرم افزارها برای 

آنان هزینه بر است؛ به همین دلیل 
الزم است که تسهیالتی برای آنان 

در نظر گرفته شود
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در قســمت اول این تامالت به تبصــره 3 درباره تامیــن مالی خارجی 
)فاینانس(، تبصره 4 درباره مشــارکت با بخش غیردولتــی براي اجراي 
طرح ها، تبصره 5 درباره تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اســالمی، 
تبصره 6 درباره جزء )ح-2( و تبصره 6 درباره جزء »ی« اشــاراتی مطرح 
شد و در ادامه به تبصره 6، جزء )م(، تبصره 6 جزء )ث-3( ، تبصره 7 درباره 
 جزء )ه(، تبصره 7 دربــاره جزء ح و تبصره 8 درباره جــزء )الف( پرداخته 

می شود.  
1.تبصره6،جزء)م(

 در جزء )ِم( تبصره 6 آمده است: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف 
است از عرضه کنندگان انواع بازي هاي خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن هاي 
همراه و کنسول، عوارضی معادل 10 در صد قیمت فروش را اخذ و به حساب 
درآمدي 160178 جدول شماره )5( این قانون نزد خزانه داري کل واریز 
نماید. وجوه حاصله از محل ]...[ این قانون در اختیار وزارتخانه فرهنگ و 
ارشاد اسالمی )بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي( قرار می گیرد تا صرف حمایت از 
توسعه بازي هاي تولید داخل شود.« )پایان این بخش از الیحه بودجه 1401(
نکته مهم در خصوص این بخش از الیحه بودجه 1401 ]و ایراد هر بخش 
دیگر از همین الیحه که شرکت های خارجِی ارایه کننده خدمات در فضای 
سایبری را مقید به پیروی از مقررات و قوانین ج.ا.ا می کنند[ این است که 
تعمیم حاکمیت مجازی ج.ا.ا بر فضای سایبری اگرچه بسیار مطلوب است 
اما تحقق آن آسان نیست و در شرایط پسابرجام کنونی، بعید به نظر می رسد 

که محقق شود. 
دلیل دوم بر عدم تحقق تعمیم حاکمیت مجازی ج.ا.ا بر فضای سایبری این 
واقعیت است که ج.ا.ا عضو رسمی سازمان جهانی تجارت )WTO( نیست 
و کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO( را اجرا نکرده است 
و نمی کند، درنتیجه قوای سه گانه کشور به زحمت و به ندرت توانسته اند، 
می توانند یا خواهند توانست غول های چندملیتی و بین المللی سایبری را 
مقید به رعایت و پیروی از قوانین و مقررات کشور کنند یا  متخلفان از قوانین 
و مقررات کشور را مجازات و محکوم به پرداخت جریمه کنند. در نتیجه، 
تنها کاری که ج.ا.ا می تواند بکند این اســت؛ تصمیم گیری میان تحمل 
عنان گسیختگی کنونی فضای سایبری یا مسدودسازی و بگیرو ببند! تازه 
با مسدودسازی و بگیروببند نیز اغلب کاری از پیش نمی بََرد! دلیل سوم بر 
عدم تحقق درآمد حاصل از عوارض بازي های خارجی قابل نصب در رایانه، 
تلفن هاي همراه و کنسول، این واقعیت است که اگر عرضه کنندگان انواع 
بازي های خارجی هم بخواهند وجوهی را به ج.ا.ا ا بپردازند، به موانع نقل و 

انتقال بانکی از خارج به داخل بر می خورند. 

آشناییبابزرگتریِنغولهایسایبریعرضهکنندهانواع
بازيهایرایانهای

در مورد بازی های رایانــه ای، اینترنتی یا موبایلی باید توجه داشــت که 
بزرگ تریِن این غول های سایبری، شــرکت   هایی هستند، مثل شرکت 
آلفابــت Alphabet Incorporation که یــک هلدینگ فناوری 
مســتقر در کالیفرنیا )آمریکا( است و شــرکت گوگل به عالوه تعدادی 
تولیدکننده بازی های ســایبری، زیرمجموعه آن هستند و چون آلفابت، 
مالک سیستم عامل اندروید است، از طریق این سیستم عامل، بازی های 
تولیدی شرکت های زیرمجموعه خود را در دســترس میلیون ها ایرانِی 
کاربِر گوشی  های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید قرار می دهد. از 
سوی دیگر، بیش از آن که این شرکت وابسته به درآمدهای حاصل از بازار 
خود در ایران باشــد، میلیون ها کاربر در ایران، وابسته به خدمات گوگل/ 
آلفابت هســتند و گوگل/ آلفابت از این موضع قدرت نامتقارن، همواره به 
نفع خود سوء استفاده کرده و می کند؛ بدون آن که قلمرو قانونی حاکمیت 
 سایبری جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت بشناســد و از قوانین ج.ا.ا 

پیروی کند! 
عالوه بر گوگل، شرکت های بزرگی چون تِنِسنت، سونی، اپل، مایکروسافت و 
نینِتندو، بزرگ ترین عرضه کنندگان بازی های الکترونیکی در فضای سایبری 
 Activision ایران هســتند که پس از آنها، شــرکت های دیگری مثل
Blizzard، NetEase، شرکت بازی های ورزشی الکترونیِک »آرتز«، 
 Bandai Namco شرکت ،Take-Two Interactive شرکت
Entertainment، بخش بازی سازی شــرکت برادران وارنر، شرکت 
یوبی سافت که دومین شرکت ویدیوگیمی بزرگ اروپاست و شرکت چینی 
Games37 از بزرگ ترین شرکت های عرضه بازی های دیجیتالی در 
ایران هســتند و همه آنها در ویژگی عدم تابعیت از مقررات و قوانین ج.ا.ا 

مشترک! 

2.تبصره6جزء)ث-3(
براساس این جزء: »وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شهرداري ها موظفند امکان دسترسی 
برخط )آنالین( به اطالعات مالکیت امالک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور 

در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. ]..[«
اما، معقول آن است که بانک های اطالعات امالک پراکنده در دستگاه های 
ذی ربط نخست یکپارچه سازی شوند و سپس به مرکز ملی تبادل اطالعات 
NIX در دولت الکترونیکی بپیوندند تا امکان دسترسی برخط به اطالعات 

مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی و سایر نیازمندان به وجود آید.  
3.تبصره7جزء)ه(-1

براساس این جزء »نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهاي وارداتی در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانک 
مرکزي، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )اي.تی.اِس( در روز اظهار و مطابق ماده 

)14( قانون امور گمرکی می باشد«.
توجه:یکی از کاالهای وارداتی راهبردی، ]»راهبردی« به لحاظ توسعه دولت 
همراه در کشور[ گوشی تلفن همراه است. ویژگی مهم دولت همراه این است 
که به مثابه یک »کاالی عمومی ملی« باید بدون تبعیض در دسترس عموم 
شهروندان قرار گیرد. درست به همین دلیل، گوشی تلفن همراه باید در متن 
تبصره مذکور، از دیگرکاالهای وارداتی مســتثنا می شد، زیرا همچنان که 
دولت همراه، نقش یک کاالی عمومی ملی را برای عموم »شــبکه وندان« 
یا »شهروندان برخط« ایفا می کند، گوشی تلفن همراه هم دارای نقش یک 
کاالی عمومی ملی ست. هنگامی که گوشــی تلفن همراه به این مرحله از 
اهمیت راهبردی می رسد، گمرک باید با آن همانند واردات کاالهای اساسی 
همچون دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی 
دامی رفتار کند. لذا همچنان که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی برای واردات 
کاالهایی اساسی در سال جاری )1400( از نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی 

سایر کاالهای وارداتی که معموال بر مبنای نرخ روزانه ارز در سامانه ای تی اس 
است، مستثنا می شود، پس این استثنا باید شامل واردات گوشی تلفن همراه 
نیز بشود ولی اگر نمی شود، حتما باید ذیل برنامه های USO، سازوکاری برای 
پرداخت یارانه بابت خرید گوشی همراه برای اقشار آسیب پذیر اندیشیده شود.

4.تبصره7جزءح
براســاس این جزء، »به منظور بهره گیري از منابع ملی براي سرعت بخشی 
به توسعه شبکه ملی اطالعات، دســتگاه های اجرایی ]...[ مکلف هستند با 
اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه 
و زیرساخت هاي خود از قبیل تیرهاي انتقال، کانال ها، داکت ها و فضاهاي 
مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه هاي مصوب کمیسیون 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهاي مخابراتی قرار دهند.«

باید توجه داشت که جزء )ح( از تبصره 7، اگر تصویب شود، درمورد بسیاری از 
دستگاه ها مثال درمورد سازمان صداوسیما و دستگاه های زیرمجموعه نیروهای 
مسلح، کارایی ندارد زیرا آنها براساس ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، از شمول وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات مستثنا شده اند و در پیروی کردن یا سرپیچی از اجرای 

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مختارند. 
5.تبصره8جزء)الف(

براساس این جزء، »در اجراي بند )ب( ماده )35( قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت مکلف اســت اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح هاي ذیل برنامه های 
1306012000 و 1307002000 به عنوان ســهم کمک بالعوض دولت 
هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي یا تامین 
کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازي و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب 
شمارشگر )کنتور(هاي هوشمند بر روي چاه های داراي پروانه بهره برداري 
قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب 
کنتور هوشمند اقدام و پروانه بهره برداري را اصالح نماید«. در خصوص نصب 
کنتورهاي هوشمند یادآوری می شود که کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه 
روز ششم بهمن 13۹7 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس در مورد اصالح و 
تکمیل تبصره های »ح«  و« »الف« از بند 8 مربوط به ماده واحده الیحه بودجه 
۹8 را پذیرفته و بر اساس آن، تصویب کرده بود که آیین نامه اجرایی نقشه راه 
»زیرساخت اندازه گیری پیشــرفته«)AMI(  را برای تمام خدمات شهری 
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تا سه ماه بعد )یعنی در اردیبهشت 
13۹8( با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت  تدوین کرده و 

اعالم و پیگیری کند. 
AdvancedMeteringســندراهبــردینقشــهراه

Infrastructure :AMI
باالخره در 1۹ فروردین 1400 سند راهبردی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری 
پیشرفته به ســفارش معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در گروه سکوهای فناوری اطالعات وابسته به پژوهشگاه ICT  تدوین 
و تصویب شــد و  اکنون باید بر اجرای طرح AMI توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات با همکاری وزارت نیرو و شهرداری ها در این تبصره تاکید  

شود و ردیف بودجه ای برای اجرای آن اختصاص یابد. 

سال138۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 13۹4 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 15 اسفند 1384 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 13۹5 به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 13۹6 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 13۹7 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 13۹6 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 13۹6 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 13۹6 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 13۹3 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹4 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹5 وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه 13۹5، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در 21 تیر مــاه 13۹4 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

23 تیر ماه 13۹7 یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
13۹4 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 13۹7 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده 5۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 13۹7 مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
28 اردیبهشــت ماه ســال 13۹7 معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

قسمتدومتامل در برخی از تبصره های فاوایی الیحه بودجه 1401
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بانکداری باز، نسل بعدی یا به عبارت دیگر، تحول در آینده سیستم بانکداری است 
که تحت تاثیر فین تک ها و تغییر دیدگاه های سنتی به روش نگهداری اطالعات، 
مدیریت آنها، مسوولیت بانک و مشتری، شکل گرفته و اجرایی خواهد شد. این 
تغییر در روش از طریق ارایه  API های مناســب و مدیریت  شده ای است که به 
مجموعه های خارج از بانک و همچنین شریک های استراتژیک این موسسات مالی، 
اجازه می دهد با دسترسی های بهتر، محصوالت متنوع و خالقانه ای ایجاد کنند که 
عالوه بر بهبود فضای کلی کسب وکار و به تبع آن، گردش مالی بیشتر برای بانک ها، 
باعث کاهش هزینه های بخشی از خدمات ارایه  شده توسط بانک ها شده و مشتریان 
بانک ها نیز خدمات بهتر و بهینه تری دریافت کنند.  البته بانک ها طبیعتا می توانند به 
عنوان بخشی از مدل کسب وکاری خود، کسب درآمد از ارایه  این خدمات یا حداقل 
سطوح ویژه ای از آن را درنظر داشته باشند. بانکداری باز، همان  گونه که پیش تر گفته 
شد، بیش از اینکه چالش فنی و مساله طراحی باشد، دارای نیازهای تدوین قانونی، 
تهیه زیرساخت و البته فرهنگ سازی است؛ یعنی از نظر فنی، مشکلی برای ساخت 
API های بانکداری باز وجود ندارد. در واقع ما اکنون تمام تکنولوژی های این مفهوم 
را در اختیار داشته و در حال استفاده از آنها در بخش های دیگری از دنیای اینترنت 
هستیم. آنچه اجرای مفید آن را در ایران و برخی دیگر از کشورها به تاخیر انداخته، 

مشکالت غیرفنی است. 
از این رو در هشتاد و ســومین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع »بررسی سرویس ها، مزایا و چالش های 
بانکداری باز در ایران« با حضور احمد میردامادی مدیرعامل شرکت سنباد، همایون 
محبوبی مدیرعامل شرکت فرابوم و سعید قدوسی نژاد مدیرعامل شرکت فینوتک 
برگزار شد، چالش ها و راهکارهای این موضوع، موردبحث و تبادل  نظر قرار گرفت. 

آنچه پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
بهعنواننخستینپرسشبفرماییددرحوزهبانکداریبازدرچه

جایگاهیقرارداریم؟ارزیابیشماازوضعیتموجودچیست؟
محبوبی:به نظر بنده، با توجه به تالش های سنوات قبل و تجربیات گذشته، از نظر 
محصوالت و تناسب آن با نیازمندی های بازار، در حوزه بانکداری باز، چندین پله رو 
به باال داشته ایم و شناخت نسبی از بازار و نیازمندی های آن اتفاق افتاده است. حتی 
در برخی حوزه ها، به اصطالح مارکت فید شدن ایجاد شده و توانسته ایم بخشی 
از نیازمندی های مشتریان را پوشش دهیم تا از سرویس های ما راضی باشند و 
سرویس ها گسترش یابند. رشد ایجادشده و تعداد کسب وکارهایی که در حال 
اتصال به پلتفرم و تراکنش های در حال رشد هستند، موید این پیشرفت است. البته 
در ابتدا مشکالت بزرگی پیش روی ما قرار داشت و آماده کردن زیرساخت های 
الزم در کل اجزای پلتفرم بسیار سخت بود. اما باالخره از این مراحل عبور کردیم و 
اتفاقات خوبی رخ داد. در ادامه گفت وگو، درباره مشکالت و چالش ها هم خواهیم 
گفت اما مساله این است که ما در حال حرکت به جلو هستیم. با این حال، از دیدگاه 
بنده، وضعیت بخش های مختلف صنعت، از نظر بلوغ، زیرســاخت ها و میزان 
آمادگی برای بانکداری باز، در یک اندازه نیست و در این زمینه، بین بانک ها تفاوت 
وجود دارد. در حوزه بلوغ و آمادگی کسب وکارها نیز مساله داریم. باید آنها را رشد 
دهیم و به جایگاه مطلوب برسانیم. مساله مهم، تنوع و پیچیدگی مباحث بانکداری 
است که کار را سخت می کند. در کل نسبت به روزها و سال های اولیه جلو هستیم 
و اقدامات خوبی انجام شده است. امیدواریم در ادامه هم بتوانیم چالش ها را حل 
کنیم و مسیر رو به آینده، درخشان تر باشد. این روند، بیانگر جدیت ما در حرکت به 

سمت بانکداری باز است.
مادراینبرنامهازسهشــرکتاصلیکهدرزمینهبانکداریباز
سرویسمیدهندوفعالیتمیکنند،دعوتکردیمکههرسهرقیب
محسوبمیشوند.بانکداریباز،حوزهبسیارجدیدیاستوعمالما
یکتجربهبددرحوزهPSP هایکشورداریم.آنهامدلکسبوکاریرابه
سمتیبردهاندکهبخشیازدرآمدخودرابهبرخیپذیرندگانمیدهندو
کارمزدشانراتقسیممیکنند.این،یکمعضلبزرگاست.دراینزمینه،
وضعیتهمکاریورقابتدرصنعتبانکداریبازبهچهشکلاست؟آیا

چارچوببازیبهدرستیپیشمیرود؟
محبوبی:این صنعت، پیچیدگی های خاص خود را دارد. بانکداری باز زیرساخت ها 
و چالش هایی دارد که هنوز نیازمند اقدامات زیادی است. ما هنوز بازار را به شکل 
کامل نساختیم و هنوز سرویس هایی که در اختیار داریم، کامل نیست. بنابراین 
رویکرد ما در زمینه رقابت، همکاری است. در گزارش اخیر که توسط شرکت فرابوم، 
از طرف شرکت ایلیا با سفارش ما منتشر شد، اشاره شده این امر در حال رخ دادن 
است و این همکاری ها می تواند بانکداری باز را توسعه دهد. ما هنوز به چالش های 
رقابت اقیانوس قرمز نرسیده ایم و زود است که وارد این فضاها شویم اما چون یک 
کسب وکار است، در آینده با بزرگ تر شدن بازار، قطعا این مباحث، پیش می آید، 
چون این امر، جزو  اصول کسب وکار است. بر این اساس، ممکن است چالش هایی 
در آینده، در حوزه رقابت بین شرکت های رقیب اتفاق بیفتد اما با توجه به اندازه 
بازار و بکر بودن آن، مســاله ای را در این بازار نمی بینیم و هم از منظر کسانی که 
سرویس گیرنده هستند و هم از لحاظ حسی که نسبت به این کار داریم، این چالش ها 
مطرح نیست. ما هفت سال است که در این حوزه کار می کنیم و تمام وقت و انرژی 
ما در این زمینه متمرکز است. هنوز در حال توسعه آن هستیم و فعال موضوعیتی 

در این خصوص نمی بینیم.
آقایمیردامادی!شــماهمارزیابیخودتانراازوضعیتفعلی
بانکداریبازدرصنعتبانکیبفرمایید.نکتهدیگراینکهبرخیدوستان،

نئوبانکراهمانبانکداریبازمیدانندومعتقدندهرکسهرجاسرویس
بگیرد،بایکAPIازحوزهبانکداریبازمیتواندنئوبانکخودراراهاندازی
کندونیازنیستحتماتحتلوایکربنکینگباز،سرویسدهیوباآن
پلتفرم،سرویسراایجادکند.لطفانظرتانرادراینزمینهنیزبفرمایید.

میردامادی: طبیعی است جایگاه بانکداری باز، به دلیل نو بودن، دقیق مشخص 
نیست و با برخی مفاهیم دیگر خلط شود. به قول قدما، با ورود هر موضوع جدید، 
حالت سهل و ممتنع ایجاد می شود که ابتدا آسان می نماید و بعد، مشکل ها می افتد! 
اینکه بانکداری باز کجا ایستاده یا بهتر است بگوییم باید کجا بایستد؛ یعنی وقتی 
بالغ شود، کجا خواهد ایستاد، از چند جهت در حوزه بانکی، جایگاه پیدا می کند. 
موضوع اول اینکه امتداد مسیر کسب وکار بانکداری باید برای نسل جدید شرکت ها 
یا همان دیجیتال زادها و نسل Z یا فین تک ها که بر اساس تغییرات جدید اقتصادی 
و اجتماعی، سرویس هایی را ارایه  می کنند، جوابی داشته باشد. جایگاه بانکداری 
باز در صنعت بانکی در اینجا بسیار روشن و غیرقابل انکار است. موضوع دوم بحث 
تجمیع کننده و استانداردکننده است. وقتی ابزارهای مختلف اعم از کربنکینگ، 
سوئیچ یا غیره داریم، نوع API  هایی که به فین تک ها ارایه  می شود، متفاوت است 
و پلتفرم چندگانه و چندبانکی می تواند ورودی های مختلف را با یک خروجی ثابت 
و استاندارد به مشتری بدهد که این امر، هم توسعه کار بانک و هم تسهیالتی را 

که برای فین تک ها فراهم می شــود، به همراه می آورد. 
همچنین بهسازی حرکت به سمت مدل های کسب وکار 
صورت می گیرد چون کارمزدمحوری بودن کسب وکارها 
برای بانک ها مهم است. این ها  مواردی است که بانکداری 
باز می تواند بانک ها را در این زمینه توانمند کند و بدون 
اینکه درگیر موضوعات اجرایی جانبی شــوند، بر محور 
سرویس، کارمزد و حســاب های خودشان تمرکز یابند. 
درباره مشابه دانســتن نئوبانک و بانکداری باز، طبیعی 
است که وقتی صنعت جدید مطرح می شود، این تداخل 
وجود دارد. ما در آخرین روز پاییز، اولین پلتفرم سنباد را 
ارایه  کردیم. سنباد فعال ۹ سهامدار شامل پارسیان، سینا، 

سامان، پاسارگاد، ایران زمین، ملل، کارآفرین، شهر و سپه دارد. ابتدا پارسیان و سینا 
وارد شدند و طی هفته های آینده، به تدریج سامان، پاسارگاد و به ترتیب بانک های 
دیگر متصل می شوند. ما در این پلتفرم سعی کردیم همه این نکات را رعایت کنیم؛ 
یعنی بر اساس PST2 جلو برویم، ماکروسرویس را رعایت کنیم و یک خروجی 
یکسان با اجرای دقیق به کاربر نهایی مان که فین تک است نه مشتری، ارایه  دهیم. 
همانند نکته  ای که آقای محبوبی اشاره کردند، نیازمند زمان هستیم تا این بلوغ 
در الیه های سرویس دهنده و سرویس گیرنده حاصل شود. همچنین هرکدام از 
مجموعه ها، ممکن است ابزارهایی داشته باشند که این ابزارها نباید جلوی اتصاالت 
و ارتباطات را بگیرد. رقابت در بازار و ارایه  سرویس بهتر است. با تالش و عمل، نه 
با هیاهو، می توان فرهنگ و جایگاه بانکداری باز را به تدریج مشخص کرد. نیازمند 

زمان و عمل جوانمردانه هستیم.
بهنظرمیرسدقصدداریدنکتهایرامطرحکنیدامانمیخواهید
آنرابازکنید!لطفاموضوعرابازکنید.درصنعتبانکداری،فینوتکو
سپسفرابومدراینحوزهورودکردند.چندماهپیشهمباآقایقنادپورو
فرامرزی،درخصوصانحصارطلبیدرحوزهبانکداریبازگفتوگوداشتیم
مبنیبراینکهدوستانباارتباطاتیکهدارند،بهسمتیحرکتمیکنند

کهانحصاربرخیسرویسهایبانکیمهمرابهسمتخودشانببرند.
میردامادی: در این زمینه، صریح صحبت می کنم فقط به قول علما که می گویند: 
اثبات شی نفی ماعدا نمی کند، بنده معتقدم اگر بازی جوانمردانه را رعایت کنیم، 
خوب است. هرچه مباحث جلوتر برود، به مصداق های آن خواهیم رسید و دوستانی 
که درگیر ماجرا هستند، برداشت درست خواهند داشت! اگر اجازه بدهید، ادامه 

مسیر گفت وگو را با دوستان دیگر پیش ببریم!
بسیارخوب.بندهاینحوزهرابهسمتآقایقدوسینژادمیبرم!
البتهاالنفینوتکباحضوردوستانوتغییرمدیریتدرارتباطاتفردا،
بافرابوموجاهایدیگر،رقابتنمیکندوبهگونهایباهمدوستشدهاند!
فینوتک،جزوشرکتهاییاستکهتازمانیکهآقایقنادپوروتیمقبلی
بودند،درزمینهانحصارگراییومشکالتاینچنینی،ماجراهاییداشتند.

آقایقدوسینژاد!نظرجنابعالیرادراینحوزهمیشنویم.همچنین
ارزیابیتانرادرخصوصبانکداریبازدرصنعتبانکیبفرمایید.

قدوسینژاد: درباره رقابت، ما از دو سه ســال پیش به این نتیجه رسیدیم اگر 
انرژی مان را روی کارمان متمرکز کنیم، برای خودمان و صنعت، بسیار بهتر است. 
همان طور که آقای محبوبی اشاره کردند بازار هنوز جای رشد زیادی دارد و نه بازار و 
نه ما آنقدر بزرگ نشدیم که تن ما به تن همدیگر بخورد. گاهی اوقات درباره یکی دو 
مشتری، موضوعاتی پیش می آید که اتفاقا خوب و برای ما فیدبک است و به اصالح 
کار کمک می کنند. به هر حال خودتان می دانید هدف رقابت، ایجاد انحصار است 
و برنده رقابت کسی است که به مونوپولی برسد. البته اینکه موضوع فیرپلی یا بازی 
جوانمردانه چه می شود، نیز جایگاه خود را دارد. برای ما رقابت، جذاب است اما انرژی 
ما روی بهتر و بیشتر کردن سرویس ها، سرویس بهتر به مشتری و بیشتر کردن 
مشتری متمرکز است. البته چه قبل از تغییرات مدیریتی ارتباطات فردا و چه در 
یک سال اخیر، با همه بازیگران در ارتباط بودیم که برخی از آنها در این برنامه حضور 
ندارند مانند تیم کبالت. همچنین با تیم ایران زمین یا جاهای دیگر مانند فرابوم و 
سنباد ارتباط داشته ایم. روابط ما با همدیگر خیلی خوب است. رقابت مخرب از سوی 
ما وجود ندارد و از سوی سایر بازیگران هم حس نکردیم. البته گاهی اوقات موضوعاتی 

در زمینه اتصال بانک ها پیش می آید اما چیزی نیست که جلوی بیزینس را بگیرد.
شمادرفینوتکبهکدامبانکهاسرویس
میدهید؟فقطبانکآیندهاستیاسایربانکها

راهمشاملمیشود؟
قدوسینژاد:بانک های دیگر هم هستند. بانک آینده، 
به خاطر اینکه استارت مجموعه از شرکت ارتباطات 
فردا خورده، قدیمی تر است و به همین دلیل مشتریان 
بیشتری دارد، همکاری بیشتر و سریع تری با ما دارند 
و از بقیه غالب تر است اما با بانک های دیگر مانند سپه 
نیز قرارداد داریم که چون کر آن تغییر کرده، عملیاتی 
نیست. عالوه بر آینده و سپه، بانک ایران زمین، بانک 
پارسیان و بانک کشاورزی، پنج بانکی هستند که با آنها 
کار می کنیم. البته با بانک سپه، با تاخیر کار می کنیم اما سرویس های چهار بانک 

دیگر را می توانیم همین االن عملیاتی کنیم.
لطفاارزیابیکلیخودتانازوضعیتبانکــداریبازدرصنعت
بانکداریواینکهبسیاریمعتقدندنئوبانکهمانبانکداریبازاست،
نیزبفرمایید.باتوجهبهاینکهاینموضوعدرحوزهقوانینورگوالتوری،
چارچوبدرستینداردودرحوزهکسبوکارینیزهمینگونهاست،

نظرتانرادراینزمینهنیزارایهکنید.
قدوسینژاد: این ها  مفاهیم متفاوتی هستند اما در عمل، ممکن است ابزارهای 
آنها با یکدیگر اشتراک پیدا کنند. باالخره هر دو با API کار می کنند. بر این اساس، 
API، بانکداری باز نیست بلکه ابزار آن است اما مفهومی که از طریق API عملی 
می شود با مفهوم نئوبانک متفاوت است. زیرا صنعت و مفاهیم، هر دو جدید هستند، 
هنوز جایگاه خود را به طور مستحکم پیدا نکرده اند، مرزهای آنها شفاف نیست و 

اشتراکات به وجود می آید اما مفهوم بنیادیِن وراِی آن متفاوت است.
فینتکهاییکهبابومهایحوزهبانکــداریبازکارمیکنند،
میگویندمابرایدریافتیکAPIبهسمتبومهامیرویمکهسریعتر
سرویسدریافتکنیمامابرخیمواقعدرروالکاریگرفتارمیشویمو
وقتیبهبانکهامراجعهمیکنیم،سریعترAPIمیگیریم.همانبانکی
کهدرفرابومسهامداراست،زمانیکهفینتکمستقیمبهبانکمراجعه
میکند،سریعترازفرابومسرویسمیگیرد.احساسغالبایناستکه
بدنهبانکها،بومهارارقیبخودشانمیدانندوشایدیکسریکارهایی
کهبایدسریعترازموعدانجامشود،گرفتاربوروکراسیاداریمیشود،
آیااینموضوعراتاییدمیکنیدواگرموردتاییداست،دلیلاینفرهنگ

ورفتارچیست؟
محبوبی: شروع فعالیت فرابوم در شکل جدید، سال ۹8 بوده اما ادامه توسن بوم 
است که در سال ۹3، شروع به فعالیت کرده است. ما بیش از هفت سال است که در 
این حوزه کار می کنیم و همکاری مان فقط با فینوتک نیست بلکه با پادیوم و کبالت 
هم کار می کنیم. ما قصد داریم ظرفیت سرویس دهی مان را افزایش دهیم، بنابراین 

با همه بازیگران کار می کنیم. درباره سوال شما، باید ببینیم مساله دوستان چه 
بوده که تالش کرده اند از ما سرویس بگیرند اما موفق نشده اند. بنده موارد زیادی 
سراغ دارم که از سمت بانک ها به ما معرفی می شوند و به طور مستقیم به سراغ ما 
آمده اند و به آنها جواب داده ایم و این اتفاقات که شما اشاره کردید، نیفتاده است. ما 
شرکت های بزرگی را در مجموعه مشتریان مان داریم که به سراغ بانک ها رفتند و 
بعد از بانک سوم، موضوع را کنسل کردند. آنها قصد داشتند از بانک، خدمت بگیرند 
و یکی دو مورد را با زحمت دریافت کردند اما با وجود امکانات، برند و معروفیت شان، 
این ظرفیت وجود نداشت که سرویس های بیشتری بگیرند و نیازشان را برآورده 
کنند. همیشــه مواردی وجود دارند که موفق به دریافت خدمات نمی شوند و 
موضوع باید ریشه یابی شود. ما غیر از مسایل ریز و درشت برای گرفتن سرویس از 
بانک ها، دو مساله مهم و معضل اساسی داریم. اول اینکه باید سرویس های بانک ها 
را باکیفیت دریافت کنیم و آن را در پلتفرم  مان قرار دهیم. دوم اینکه بعد از عبور از 
این خوان، باید مشتری را روی آن بانک پیاده کنیم؛ یعنی بانک، دسترسی ها را بدهد 
و مشتری بتواند بعد از اینکه توسعه خود را با ما انجام داد، سرویس های موردنیاز را 
فراخوانی کند. شاید یکی از دالیلی که مشتری به سمت ما آمده و نتوانسته سرویس 
بگیرد، این بوده که ما به هر دلیلی، سرویس آن بانک را نداشته ایم یا ممکن است 
در پیاده سازی سرویس، آن هماهنگی  ها و فرایندها به نحو مناسبی تعریف نشده، 
مشتری، اذیت شده و نتوانسته آن سرویس را از ما بگیرد. با این حال، ما به عنوان یک 
کسب وکار پلتفرمی بانکداری باز، تمام تالش  مان این است که مشتریان مان را زیاد 
کنیم؛ یعنی هرطور بتوانیم به مشتری، سرویس برسانیم، از طرف ما دریغ نمی شود. 
البته اقتضائات مشتری و اهلیت سنجی وی، باید چک شود. تالش ما این است که 
بهترین سرویس را به مشتری بدهیم اما اگر مورد استثنا و مشکل خاصی پیش 
بیاید، باید ریشه یابی شود. بانک هایی هستند که مشتریانی که خودشان بازاریابی 
می کنند، به سراغ فرابوم می فرستند. این امر به میزان بلوغ بانک ها، ساختار، نگاه و 
چشم انداز بانک برای این کار برمی گردد که متفاوت است. رویکرد، استراتژی، تیم ها 
و بلوغ بانکداری باز در هر بانک، متفاوت است و با یک نمونه، نمی توان این استدالل را 
انجام داد. ما به دنبال بهتر شدن و بزرگ تر شدن سهم مان از بازار هستیم و تا جایی 

که بتوانیم یک مشتری هم از دست نمی دهیم.
آقایمبینزمانینیزدرگروهاشارهکردندکهاگرمشتریازسمت
بانکبهبومهامعرفیمیشود،ازجملهمشتریانکوچکهستند.مثال
دادهورزیسدادبهطورمشخصرویپروژهایکارمیکندکهمشتریان
بزرگخودرادربانکملی،خودشانسرویسمیدهندتابهسمتفرابوم
نروندهرچندخودشانآنجاسهمدارند.آیااینموضوعرقابتبانکبا
شمانیست؟بهخصوصدرحالیکهخودبانکهمسهامداراست.آیا
تاییدمیفرماییدبانکهامشتریانبزرگراخودشانسرویسمیدهند؟

محبوبی: ســرویس های مربوط به بانک ها از اواخر 88 تا 8۹ و از اوایل دهه ۹0 
ایجاد شد و به یک سری از سازمان های بزرگ و حوزه های مختلف مانند بورس 
و شرکت های زیرمجموعه خودشان ســرویس دادند. بر اساس این سرویس ها، 
موبایل بانک ها و اینترنت بانک هایی توسعه داده شد که بانک تمایل داشت با آن 
فرمت پیش برود. این اتفاقات، از گذشته در ارایه  سرویس ها اتفاق افتاده اما بحث ما 
در پلتفرم بانکداری باز این است که API SET از بانک های مختلف داشته باشیم 
و به آن، شکل استاندارد و واحد بدهیم و کسب وکارهای متعدد، به صورت مقیاس از 
این ها  استفاده کنند و یکپارچه شوند تا در تایم تومارکت و هزینه، صرفه جویی شود 
و اتفاقات خوبی رخ دهد. این روند، سال های پیش وجود داشته و ممکن است یک 
بانک، بخواهد به مشتری بزرگ خود سرویس بدهد. هیچ تناقضی وجود ندارد. آنقدر 
بازار، بزرگ است و آنقدر نیازمندی های پاسخ داده نشده وجود دارد که این ها  مساله 
نیست و همین موضوع، منجر به ایجاد تجربیات جدید می شود و در آینده، بانک 
حق دارد درباره استراتژی ها و تصمیمات خود در این حوزه تصمیم گیری کند. اگر 
ببیند کیفیت فرابوم خوب است و خروجی های آن به شکل بهتری محقق می شود، 
این مسایل ممکن است کمتر پیش بیاید. با این همه، این موضوع، چندان بااهمیت 

نیست و هرچه جلوتر برویم، شفا ف تر شده و حل می شود.
جنابمیردامادی!لطفاجنابعالینیزنظرخودرادرزمینهرقابت
بانکهابابومهابفرمایید.البتهسنباداولینسرویسالیوخودرابابانک
انصار،روزهایگذشتهاجراییکرد.بااینحال،فکرمیکنمشمابهاندازه

دیگراندرگیراینحوزهنشدهاید.

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانعاملبومهایبانکداریبازعنوانشد

بانکداری باز هنوز در مدل کسب وکاری به بلوغ نرسیده است
اشتباهPSPهادرمدلتعرفهگذاریرادرحوزهبانکداریتکرارنمیکنیم

همایونمحبوبی سعیدقدوسینژاداحمدمیردامادی

محبوبی: بانکداری باز 
زیرساخت ها و چالش هایی 

دارد که هنوز نیازمند اقدامات 
زیادی است. ما هنوز بازار را 

به شکل کامل نساختیم و هنوز 
سرویس هایی که در اختیار 

داریم  کامل نیست
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میردامادی: برای قضاوت عادالنه باید از زاویه طرف مقابله کننده یا مانع شونده هم 
نگاه کنیم. اگر تصور ما این است که وقتی یک سرویس ایجاد می شود، بانک سعی 
می کند آن را به الیه های خود ببرد، دو مساله مطرح می شود؛ اول اینکه ما سرویس 
را به نحوی  ارایــه  می کنیم که بانک، بهتر می تواند ارایه  کنــد. این موضوع درباره 
سرویس های تک بانک صادق است مانند همان موضوعی که درباره سداد گفتید. 
اگر یک مشتری فقط با بانک ملی کار کند، این حرف درست است. ممکن است فرد 
بتواند از بانک ملی یا هر بانک دیگری، پکیج ارزنده ای بگیرد در مقایسه با فرد دیگری 
که قرار است از پنج بانک، این سرویس را بگیرد. همین چندگانه شدن دست بانک را 
می بندد. در فضاهایی که سرویس دهنده ها سعی می کنند خودشان ارتباط مستقیم 
برقرار کنند، فارغ از اینکه این امر، عدم بلوغ است و در زمان خودش به بلوغ می  رسد، 
عوامل دیگری نیز وجود دارد. یکی از این عوامل این است که الیه اتصال که می تواند 
هرکدام از شرکت های سرویس دهنده پلتفرم های چندبانکی مانند فرابوم و فینوتک 
باشند، بتوانند مدیریت ریسک کنند و مسوولیت را بپذیرند. ما برخی مواقع مسوولیت 
مشتری را گردن بانک می اندازیم. طبیعی است بانک می گوید اگر مسوولیت را گرفتم، 
خودم سرویس می دهم؛ به خصوص در الیه های کارشناسی ممکن است علی رغم 
بحث سهامداری این احساس رقابت بین والد و فرزند بشود و از ابزارهای مانند امنیت 
و آنچه رایج است، استفاده کنند و این موضوع را دور بزنند و مستقیم کنند. بنده تجربه 
این موضوع را تقریبا در همه بانک ها داشتم. جناب محبوبی خوش شانس بودند که 
کمتر با این موضوع برخورد کردند یا اصال برخورد نکردند! فکر می کنم با شکیبایی در 
تعامل با بانک می توان موضوع را حل کرد. بحث این است که زمانی می گویند طرف، 
خواب است می توان بیدارش کرد یا اینکه خودش را به خواب زده است. در پشت 
پرده، منافع و البی  هایی است که نمی گذارد این ارتباط و اتصال شکل بگیرد یا اگر 
شکل بگیرد، پایدار باشد یا اگر سرویس، پایدار باشد، بعدا قطع می شود. اگر دوستان 
درگیر این الیه بوده اند، حتما با آن برخورد داشته اند زیرا منافعی وجود دارد که یا در 
مرحله اول، هزینه داشته و جلوی اتصال آن گرفته شده و یا در مرحله دوم، در ادامه 
مسیر متوجه شدند این موضوع، به منافع لطمه می زند. چیزی غیر از خود بانک، این 
مقاومت را ایجاد می کند. در همین زمینه نیز به نقش زمان قائل هستم. زمان، کم کم 
باعث می شود صنعت، بالغ شود گرچه در کوتاه مدت این البی های غیررسمی که در 
سازمان های غیررسمِی زیرالیه ها شکل می گیرد و اثر می کند، طبیعتا مشکل ایجاد 
می کند و هرچه بگوییم، بازار بزرگ است و نیاز به انحصارگرایی نیست اما انحصار 
ایجاد می کند. نکته ای که آقای قدوسی نژاد درباره انحصار اشاره کردند، انحصار درباره 

سرویس خوب به مشتری  اســت که طالب سرویس 
است؛ یعنی اگر ما سرویس بد ارایه  کنیم و مسوولیت آن 
را نپذیریم و به سمت بانک بیندازیم، کار را خراب می کند 
و اگر سرویس خوب بسازیم که مشتری نداشته باشد، 
باز هم کار خراب می شود. اگر سرویس خوبی داشته 
باشیم و مشتری را درست تشخیص دهیم، مطمئنا در 
طول زمان، جایگاه خود را پیدا می کند اما در کوتاه مدت 
آن سازمان های غیررســمی، ناخودآگاه با آنها مواجه 
می شوند و همیشه هراس در بازار حاکم است و تاثیر 

منفی روی بازار خواهد گذاشت.
آقایپویاپوراعظمدرگروهسوالکردهاند
اینفراینددرحوزهمجوزدهیواحرازصالحیت

فینتکونهادطرفسومبرایگرفتنسرویسچگونهانجاممیشود؟آیا
فرایندمشخصوواحدیدربانکوبومدارد؟البتهخودشاننیزپاسخی
همدادهاندمبنیبراینکهدرمدلاستاندارد،وظیفههیچکدامنیستکه
صالحیتاینماجراراانجامدهند.جنابعالینظرتانرامیفرماییدکهآیا
فرداهرکسبهعنوانفینتکورودکندوتمایلبهدریافتاینسرویس
داشتهباشد،شماسرویسمیدهیدیااینکهفرایندخاصیوجوددارد؟

محبوبی: صنعت بانکداری، صنعت رگوله شده ای است اما به طور مشخص در حوزه 
بانکداری باز، رگولیشن ایجاد نشده است و دلیلی ندارد ما هم پا را بر جای پرخطر 
بگذاریم تا اتفاقاتی رخ دهد که کل صنعت را خراب کند. این کار، خیلی خطرناک 
است و ما از روز اول، از این اتفاقات پرهیز داشتیم. باالخره سیاست های بانک مرکزی 
و بانک ها را داریم و باید طبق آنها حرکت کنیم و سرویس بدهیم. ما برای انتقال 
وجه بین بانکی از زیرساخت ساتنا و پایا استفاده می کنیم و در مورد موضوعات و 
محدودیت های تراکنش ها، تابع سیاست ها هستیم. نکته مهم این است که عالوه 
بر اینکه باید در حوزه زیرساخت و قوانین، تبعیت انجام دهیم، در زمینه سنجش 
صالحیت مشتریان و ارایه  خدمات به آنها هم باید کار کنیم. یکی از وظایف هر پلتفرم 
و به طور خاص پلتفرم بانکداری باز این است که قوانین کنترلی و حاکمیتی خود را 
تعیین کند که بخشی از این ها  در تعامل با بانک تعیین می شود. اصل ما در فرابوم این 
است که حاکمیت داده و سرویس، متعلق به بانک است و به آن پایبندیم. اگر یک 
بانک، خط کش گذاشت و محدودیت هایی تعیین کرد، ما موظفیم این محدودیت ها 
را رعایت کنیم و خود را موظف می دانیم کسانی را برای بانک بفرستیم که حداقل  ها 
را داشته باشند. اعتماد بسیار مهم است و هر دو طرف باید نسبت به پلتفرم اعتماد 
داشته باشند و قرار نیست اتفاقات ناخواسته بیفتد. خودتنظیمی در اینجا انجام شده 
و هدف آن، محافظت از برند خودمان و بانک مان است. این، مسیری است که تا 
کنون طی کرده ایم و به آن حساسیت داشته ایم. مثال دو سری از کسب وکارها سراغ 
ما آمده اند. یکی در حوزه خدمات ارزش افزوده بوده که آنها را رد کردیم و یک سری 
درگاه های شان محدود شده بود که سرویس ندادیم و گفتیم از جای دیگری تامین 
کنند. قرار نیست ما این ریسک بزرگ را انجام دهیم. اینکه این فرایند و مسیر را 
ایمن جلو ببریم برای ما ارزشمندتر است. ما OI یا هوش عملیاتی داریم و سعی 
داریم با استفاده از هوش عملیاتی، تراکنش ها و مسیر آن را کنترل کنیم. حتی در 
برخی حوزه ها، کنترل انسانی داریم و در تایم الین های کوتاه، موضوعات مهم را 
چک می کنیم. تمام این ها  برای برند خودمان و بانک مان است تا به فضای بانکی با 

حساسیت های زیادی که در آن وجود دارد، آسیبی وارد نشود.
فارغازاینکهتاییدصالحیتباچهکسیاست،بحثامنیتدر
سرویسهایبانکداریبازنیزمهماست.اگراتفاقیبیفتد،مسوولیتاین

امنیتازسمتبومکهبهعنوانیکواسطبینبانکوفینتک،سرویس
میدهد،برعهدهکیست؟

میردامادی: چند موضوعی که در اظهارات شما و آقای محبوبی بود، به همدیگر 
مربوط است. اگر امنیت نباشد، کل سازمان روی هواست اما درباره اینکه چطور 
امنیت را رعایت کنیم که مشتری و سرویس گیرنده نیز احساس ناخوشایندی 
نداشته باشد، بحث وجود دارد. می توان به روش های مختلف، الیه قرار داد و مشتری 
یا سرویس گیرنده را احراز هویت کرد، همان کاری که ما گاهی با بانک ها داریم زیرا 
بوم ها یا پلتفرم های مختلفی بر سر راه وجود دارد یا اینکه می توان پروتکل اعتمادساز 
ایجاد کرد و مسوولیت هر بخش، مشخص باشد. طبیعتا مانند همان مدلی که در 
PSP ها وجود دارد، دیتای مشتری، در پلتفرم های ارتباطی نباید رسوب کند 
مانند اینکه توکنی می آید، این دیتا اینکریپت و مبادله می شود و مساله حل خواهد 
شد. در اینجا، نکته، موضوع امنیت نیست بلکه وقتی قرار است سرویس خوبی 
داده شود، دو مساله دیگر وارد مدار می شود. یکی اینکه باید این امنیت را در عین 
تسهیلگری یا به صورت خشن ترین و سخت ترین شکل ممکن رعایت کرد و دوم 
اینکه هرکس ریسک خود را در مقابل منافعی که می برد، بپذیرد. اگر ما به عنوان 
یک مجموعه تجمیع کننده و تسهیل کننده، ریسک آن بخشی که مشتری را احراز 
هویت می کند و به بانک اطمینان دهد که مشتری شناسایی شده، نپذیریم و به 
بانک منتقل کنیم، هم مشتری در چنبره رفتارهای غیرمتعارف و رفت و برگشت 
می افتد و هم اینکه ممکن است به این نتیجه برسد که راحت تر است با خود بانک 
کار کند. بنابراین در اینجا، هنرمندی الزم است. هنرمندی واسطه یا تسهیلگر فقط 
این نیست که چند API را به هم وصل کند و نام آن را open API بگذارد، بلکه 
وقتی آنها را متصل می کند و شکل یکسان به آن می دهد و ارتباط را تسهیل می کند، 
در الیه امنیت نیز این جنگندگی را داشته باشد و بانک را به شکل درست قانع کند تا 
وقتی مشتری به او مراجعه می کند یا فین تک به آن متصل می شود، این اطمینان 
را از طریق روش خود برای بانک ایجاد کند. روش نهایی ما استانداردسازی است. ما 
نباید به دنبال اختراع کردن چرخ یا دور زدن بعضی از فرایندها باشیم. باید در طول 
زمان درست پیش برویم و سرویس درستی ارایه  کنیم. فینوتک، در مقطعی کار 
خوبی انجام داد و نه تنها در الیه بانکداری باز بلکه در الیه PSP نیز سرویس خوبی 
به مشتری ارایه  کرد و نشان داد می توان بدون اینکه PSP بود، سرویس خوب، 
ارایه  و مشتری را جذب کرد. این، درس خوبی است. بازار تعیین کننده است و اگر 
سرویس خوبی از زاویه های مختلف بگیرد، مشتری را به خصوص در حوزه امنیت 
جذب می کند. بنده همیشه تاکید می کنم که اگر امنیت را 
به هر قیمتی، محقق کنیم، ارزش دارد چون هم کسی که 
سرویس می گیرد و هم بانک که سرویس را با زیرساخت، 
برندینگ و غیره فراهم کرده و الزامش این اســت که این 
سرویس، به صورت امن به دست مشتری برسد، مهم هستند. 
اگر بتوانیم در این رابطه دوطرفه خوب بازی کنیم و هم بانک 
اعتماد کند و هم مشتری که هر دو در سرویس خوب دادن، 

نهفته است، این مساله تا حد زیادی حل می شود.
جنابقدوسینژاد!جنابعالیهمنظرتانرادرباره
رقابتبانکهابابومهاوسرویسدادنبهمشتریان
بزرگتوسطخودبانکهاواینکهاجازهنمیدهند
بومهادراینزمینهورودکنند،بفرمایید.درگروه
APIهمدوستاندربارهارزیابیفینتکهاییکهازبومهادرخواست
میکنند،سوالکردهاند.صالحیتآنتوسطچهنهادیتاییدمیشود،
آیابهطورمشخصپروتکلخاصیداریدیابانکمرکزیبهشماخطو

ربطمیدهد؟
قدوسینژاد: تصور من این است که نوع بیزینس بانک ها نسبت به بوم ها باید 
متفاوت باشد. قبال که یک NTT تخصصی وجود نداشت، بانک ها برای اینکه به 
مشتریان سرویس بدهند، آن را خودشان ارایه  می کردند. اتفاقا بنده معتقدم بانک ها 
باید برای مشتریان بزرگ سرویس را به بوم ها بسپارند. چون سازوکار سرویس دهی 
بوم ها، اولویت باالتری نسبت به بانک ها دارد. فرض کنید تمرکز ما این است که 
سرویس ما به صورت بلندمدت همیشه باال باشد و نیازمندی مشتری را به طور سریع 
جواب دهیم و پشتیبانی 24 ساعته داشته باشیم. بانک حتما می تواند این کارها را 
انجام دهد اما فکر نمی کنم اولویت بانک باشد. ما پول می گیریم که سرویس بدهیم. 
االنآقایاینالویی،پشــتخطبهبندهگفتنداگراتفاقیبیفتد،
مسوولیتآنبابانکاست.اگرازسمتفینتکاتفاقیبیفتد،مسوولیت

آنبابانکاستیابوم؟
قدوسینژاد:بســتگی به نوع مســاله امنیتی دارد اما در نهایت، وقتی اتفاقی 
درخصوص حساب بانکی می افتد، بانک، مسوول است اما به نظرم این اتفاق باید 
بین بانک و بوم بیفتد نه بین بانک و مشتری. هر مساله امنیتی باشد، بانک با بوم 
مطرح می کند و بوم، رعایت می کند. مشتری نباید درگیر این مسایل شود. البته 
کنترل هایی از نظر احراز هویت و نظارت باید انجام شود اما مخاطب سختگیری 

بانک، باید بوم باشد نه مشتری.
آقایلیالزیدرگروهگفتهاندمشــکالتمتفاوتیبرایبانکها
وجودداردمانندنبودراهبردروشــن،ضعفوبعضانبوداســتاندارد
روشنبهخصوصدرموضوعداده،نگرانیهایامنیتی،خطرجابهجایی
ویترینبانکهاوسستشدناتصالمســتقیممشتریان،نگرانی
آسانشدنجابهجاییمشتریانبهسایربانکهابهخصوصمشتریان
بزرگوپرتراکنش،وجودزیرساختهایارتباطیموفققبلیمانند
وبسرویسها،ابهامدرتفکیکوظایفدرحوزهتامینوسپسدسترسی
دادنسرویسهابهمشتریان،جابهجاشدندادهوشبکهپذیرندگاناز
بانکبهسازمانواسطه،سرمایهگذاریهایقبلیکهبانکهادرحوزه
زیرساختوکانالهاانجامدادهاند،سرگشتگیمشتریدرشناسایی
طرفسرویسدهندهوگیجشدنبهخصوصدرزمانبروزمشکل.به
گفتهایشان،دراینجاکارهایزیرساختی،فرهنگی،مبناییوآموزشی
زیادیدرهمهالیههاوکانونهاازرگوالتورکهخودرقیبدارایرانت

استتابانکها،واسطهها،مشتریان،فینتکها،سرویسدهندگانوغیره
وجوددارندوهنوزراهزیادیبرایحلمسایلداریم.شایداگرسیستم
جلویخالقهاوبازیگرانجدیدراسدنمیکرد،امروزفشاربیشتریبر
بانکهامیآمدتاهمکاریکنند.آقایلیالزیدردلاینمطلبکوتاه،
تقریباهمهمشکالترااشارهکردند!دراینبخش،بهرگوالتوردارای
رانتمیرسیم.آقایمیردامادی!درحوزهرگوالتوریدربانکداریباز،
حتمادرجریانهستیدازسالگذشته،کارگروههایبانکداریدیجیتال،
کهذیلآنکارگروهبانکداریبازوجودداشت،فعالیتمیکردکهابتدا
ریاستآنبرعهدهآقایاینالوییبودوبعدهاباتوجهبهاختالفنظرات
موجود،ایشانازآنسمتاستعفاداد)البتهآقایاینالویی،اختالفنظررا
تکذیبکردندامابندههمچنانمعتقدماختالفنظروجودداشت!(وآقای
فرامرزی،جایگزینشدند.تاجاییکهاطالعدارم،آنچهکارگروهبانکداری
بازمدنظرداشت،باوجودنوساناتموجود،بهتفاهماتیدستپیداکردند.
دوسالونیمقبل،بندهگزارشمفصلیدرحوزهپلتفرمدیبامنتشرکردم
مبنیبراینکهقراراستدیبادرحوزهبانکداریباز،وسطتراکنشهایاین
حوزهبنشیندوعمالکلAPI هاازوسطدیبابگذرد.ایندرحالیاستکه
شرکتخدماتانفورماتیک،پلتفرمشاهینراداردکهاینروزها،چندان
فعالیتجدیندارد.دراینشرایط،نشستندیباتوسطشرکتخدمات
ورقیببودندراینحوزه،برایشماکهدراینزمینهسرویسمیدهید،
ایننگرانیراایجادنمیکندکهدرعرصهکسبدرآمدوموارددیگر،دچار

مسالهشوید؟
میردامادی: قسمت سخت به بنده رسید! امیدوارم مواردی را که عرض می کنم، 
موجب دلخوری کسی نشــود. همان طور که قبال عرض کردم، مبحثی درباره 
استاندارد داشتیم و اینکه تالش می کنیم بر مبنای PST2 بمانیم. تا جایی که ما 
PST2 را مطالعه و هضم کرده و سعی کردیم عناصر آن را پیاده کنیم، چیزی مانند 
جایگاه دیبا در آن مشخص نیست یا وجود ندارد. در این زمینه، چند نکته وجود دارد. 
یکی اینکه خارج از استاندارد است. دوم اینکه وقتی تمرکز ایجاد می کنیم و به قول 
آقای لیالزی، دارای رانت بودن هم به آن اضافه کنیم، این تمرکز، باگ امنیتی هم 
دارد. در چند وقت اخیر مالحظه کردید وقتی یک اس ام اس سنتر به خاطر مشکل 
فنی یا چیز دیگر از کار می افتد، کل شبکه بانکی به خاطر یک اس ام اس ساده، دچار 
اختالل می شود. حاال فرض کنید مجموعه باشد که بخواهد  باتل نک شود در گذر 

همه سرویس ها قرار گیرد که آن وقت، کل صنعت، دچار 
خدشه می شود. نقطه تاثربرانگیز دارای رانت بودن، این 
اســت که مجموعه دیبا   که خودش دیبا نیست!   بگوید 
همه API ها به این مجموعه داده شود و خودش توزیع 
کند و فین تک و بانک، طرف خودش باشد؛ یعنی عمال یک 
سنباد یا فینوتک یا فرابوم بزرگ یا ترکیبی از اینها! این نگاه، 
کج سلیقگی است. نکته دیگر اینکه ما در جامعه ای زندگی 
می کنیم که از قدیم گفته اند یک سیب را باال می اندازید، 
هزار چرخ می خورد تا پایین بیاید. االن این موضوع، در حد 
یک صحبت است و بنده نمی گویم به واقعیت نمی رسد 
کمااینکه در جای دیگر، مانند هاب فناوران به نتیجه رسید 
اما االن که رگوالتور هنوز حکم نکرده، زمین بازی ما باز 

است و تجربه نشان داده اگر رگوالتور ببیند در حوزه عمل، اتفاق خوبی پیش می رود، 
تا حد زیادی از آن تبعیت می کند البته نه به صورت مطلق. زدن حرف مطلق در این 
حوزه، درست نیست. االن که تعرفه نداریم و رگوالتور، حکم مسلم برای هیچ کدام از 
ما در بخش های مختلف، صادر نکرده، بهتر است، از پیش آن را متهم نکنیم. هرچند 
تجربه های قبلی نشان داده، امکان ایجاد این تمرکز وجود دارد ولی فکر می کنم این 
امکان به این زودی نخواهد بود. بحث، همان سرویس خوب دادن است. اگر رگوالتور 
ببیند سازمان سرویس دادن در الیه مشتری شکل گرفته، فکر می کنم رگوالتور 
هم این موضوع را می پذیرد چون دنبال این نیست که سرویس خوب را به هم بزند. 
بعد منفی این ماجرا هم وجود دارد که همان بحث کارمزد در PSP هاست و شما 
هم اشاره کردید. در آن زمان، یکی از بانک ها شروع به تخفیف و تسویه آنی کرد و 
مرچندی که بیشترین سود را از تبادل پول، امنیت مبادله پول و صحت و سالمت 
آن می برد، در جایگاه مدعی نشست و چیزی را طلب کرد که حقش نبود. امروز این 
اتفاق در بازار رخ داده و هیچ کس حاضر نیست آن را قطع کند و هرکس می گوید 
اول تو قطع کن! االن هم که رگوالتور، قوانینی تدوین نکرده، نباید خودمان اشتباه 
کنیم؛ مانند این بیزینس مدل اشتباه که بعضا دوستان انجام می دهند و پرداخت ساز 
را شارژ می کنند. این، نقطه ای است که بعدا از آن ضربه می خوریم. قبل از رگوالتور 
باید نگران این قسمت باشیم. االن که رگوالتور تعرفه نگذاشته و ما می توانیم بازار را 
شکل دهیم، بازار را اشتباهی شکل ندهیم. کاربر نهایی باید هزینه سرویس را بدهد 
نه آن واسطه و پرداخت ساز. این، نکته ای بود که فکر می کنم بیان آن می توانست 

کمک کند. نمی دانم چقدر برهم زننده باشد!
اگراظهاراتآقایمحبوبیرابشنویم،نموداینبرهمزنندگیخود
رانشانمیدهد!اگراشتباهنکنمفرابوم،ساالنههرPSPرا100میلیون
تومانشارژمیکند.اینشارژ،بابتAPIکارتبهکارتاستکهتوسط
خودشبهصورتمتمرکز،بانکهاییکهطرفقراردادهســتند،به

پرداختسازهامیدهد.آقایمحبوبیایننکتهراتایید...
میردامادی: اگر اجازه بدهید قبل از آن، بنده یک نکته عرض کنم. کارت به کارت، 
هرچند االن جزو  سرویس های بانکداری باز اســت اما جزو  سرویس های اصلی 
نیست. مثال اگر می گوییم 100 میلیارد داریم، باید بگوییم بدون کارت نیز چقدر 
داریم کمااینکه االن در هاب فناوران، پیچک را هم داریم اما مساله این است که در 
بانکداری باز، باید سرویس های مبتنی بر حساب را اصل قرار دهیم. سرویس های 
کارت به کارت می تواند برای هرکس مبنای درآمد باشد اما به قول آقای قدوسی نژاد، 
از مسیرهای مختلف می توان درآمد ایجاد کرد و سرویس خوب داد. کارت به کارت، 
مسیر اصلی نیست. به نظرم اگر دوستان قرار است فیرپلی را رعایت کنند، باید دو 
آمار جداگانه بدهند و بگویند مجموع تراکنش ها، فالن میزان است و غیرکارتی ها، 

فالن میزان.
البتهآقایفرامرزیدراولینوآخریننشستیکهمدیرعاملفرابوم
بودند،اعالمکردندتعدادتراکنشهایحوزهبانکداریایرانازکلاتحادیه
APIاروپابیشتراستکهبسیاریازکارشناسانناراحتشدندوگفتند
کارتبهکارت،نبایدجزوبانکداریبازذکرمیشدوآمارایشان،بهاین
علتبودکهکارتبهکارتراجزوعملکردفرابومحسابکردهبودند.

جنابمحبوبی!دراینزمینه،نظراتشمارامیشنویم.
محبوبی: بنده چند نکته را عرض کنم. بحث آمادگی بانک ها هم از نظر فرایندی و 
هم از نظر فنی، یک مساله جدی  است و نکات زیادی دارد. مثال اگر بخواهیم سرویس 
صورت حساب بانکی را به عنوان محصول مغایرت گیری مطرح کنیم، یک فیلد طرف 
مقابل تراکنش را نیاز داریم که تعداد زیادی از بانک ها نمی توانند آن را فراهم کنند 
یا در مباحث فرایندی و پیاده سازی مشتریان، موارد زیادی وجود دارد. همیشه به 
دوستان می گویم در حوزه بازار، باید به گونه ای عمل کنید و محصولی النچ شود که 
خود بانک ها عالقه مند شوند سرویس های خود را به فرابوم بدهند و خودشان، نقایص 
سرویس ها و فرایندی شان را حل کنند. همان مساله مرغ و تخم مرغ است. به هر 
تقدیر، بانک ها به خصوص بانک های بزرگ، در کر و الیه های دیگرشان ساختارهای 
پیچیده ای دارند. این طور نیست که بخواهند بازی را به سمتی ببرند که سرویس 
ندهند. واقعا دشواری های خاص خود را دارد اما مسوولیت صفر تا صد مشتری با 
ماست. ما مسوول منتورشیپ مشتری هستیم که چگونه از سرویس ها استفاده کند 
و اینکه دسترسی ها را بگیریم و اگر مغایرت یا مشکلی ایجاد شد، آن را برطرف کنیم 
یا اگر سرویس های یک بانک، قطع شد یا مشکل پیدا کرد، این ها  را به شبکه مصرف 
و کسب وکارمان اطالع دهیم. این موارد، خدماتی است که یک بوم از جمله فرابوم 
باید به سمت تقاضا بدهد تا باری از دوش آنها بردارد وگرنه اگر فقط API بدهد و 
سایر مشکالت مشتری را پیگیری نکند، فایده ندارد. در حوزه مدل کسب وکاری، 
بانکداری باز هنوز به بلوغ نرسیده است. پلتفرم ها در درآمدزایی، مساله دارند و برای 
آنها دشوار است که بتوانند جهت صحیح را انتخاب کنند و به سمت کسب درآمد 
بروند. هرچقدر هم درآمد دارند به پلتفرم برمی گردانند و معموال کسی چندان روی 
سودآوری پلتفرم ها یا EPS ها، حساب نمی کند و انتظار این است که خودش، 
خود را از طریق درآمدهایی که کسب می کند، رشد دهد. اتفاقا بهترین مدل همان 
مدل کارمزدی است اما ما بعد از این همه سال تجربه و کار عملی، که بیش از 300 تا 
400 مشتری در محیط عملیاتی سرویس می گیرد، هم در حوزه فنی، هم در حوزه 
فرایندی و هم در حوزه کسب وکاری، سعی کردیم جمیع 
تجربیات و اتفاقات خوب را بیاوریم که به نفع اکوسیستم 
باشد. ما این همه هزینه برای زیرساخت می کنیم. گرفتن 
API  های 20 بانک، نگهداری و پشتیبانی آنها، هزینه 
دارد. وقتی مشتری به حداقل یا کف تراکنش نمی رسد 
باید هزینه پشــتیبانی خود را در حوزه آن کسب وکار 
در بیاورد. بنابراین مدل ما کارمزدی است. اتفاقا از نظر 
نرخ ها، مقایسه کردیم و نرخ ما از پلتفرم های دیگر بسیار 
کمتر است و حتی پلتفرم های جدید، بازاریابی شان این 
است که 30 درصد پایین تر از نرخ فرابوم، خدمات ارایه  
می دهند. این، رویکردی اســت که باعث رقابت منفی 
در آینده خواهد شد. ما هنوز تجربه و کار عملی از این 
دوستان ندیدیم و قطعا اگر اتفاق بیفتد و با همین مدل، پیش بروند، جنگ کارمزد 
راه می افتد که آن بوم، کمتر بدهد و بنده کمتر از آن. با این وضعیت، کار دشوار خواهد 
شد. اگر این پلتفرم، نتواند حداقل هزینه های خود را در بیاورد و خود را توسعه دهد، 
قرار است به کجا برسد؟ بنابراین اتفاقا مدل فرابوم، ناشی  از تجربه و پینگ پنگی 
است که در این فضا بازی کرده و در وضعیت فعلی، مدل مناسبی است؛ یعنی همان 

مدل کارمزدی به همراه کف تراکنش ها.
نکتهاینجاستکهآقایمیردامادیمعتقدندبایدازمشترینهایی،
کارمزدبگیریمنهازپرداختسازوسرویسگیرندهکهقراراستدرآمدی

راکسبکند.نظرشماچیست؟
محبوبی:ما این ها  را به عنوان شــخص ثالث می شناسیم. بانکداری باز، عمدتا 
مدل کسب وکارِی کسب وکارها را متحول می کند. مشتری نهایِی آن کسب وکار، 
جایگاهی در مدل درآمدی ندارد بلکه کسب وکار است که مثال با مدل دایرکت 
دبیت متحول می شود و هزینه های اشتراک را به موقع دریافت می کند یا خدمات 
مالی انجام می دهد. مثال ما سرویس های تسویه و مغایرت گیری را به سازمان ها 
می دهیم و این امر، موجب صرفه جویی در هزینه های آنها می شود، دقت کارشان 
افزایش پیدا می کند و مغایرت شان از بین می رود که منافع غیرمستقیم برای این 
کسب وکارهاست و باید هزینه این خدمات را دهند. اینکه یوزکیس هایی از یوزر 
نهایی بگیریم، برای بنده نامانوس است. شاید بتوان به صورت موردی، به این سمت 
حرکت کرد اما در کالن، این کسب وکارها هستند که با سرویس های بانکداری 
باز، رشد و از نظر فرایندها، بهبود پیدا می کنند و در برخی زمینه ها نیز دگرگون 
می شوند. در اینجا، دیسراپتیو بودن خودش را نشان می دهد و در هر دو مدل، خود 

کسب و کار نفع می برد.
اگراشتباهنکنمعمدهدرآمدشمادروضعیتموجود،درحوزهکارت
بهکارتوسرویسهاییاستکهدرفرابومبهPSP هاارایهمیکنید.
مطلعهستیدکههابفناورانمالیبهتدریجدرشاپرکعملیاتیمیشود
وقراراستدوستانپرداختساز،دراینحوزه،کارعملیاتیانجامدهند
وAPIبهسمتبانکهامتمرکزشودوآنجاشاپرک،سرویسکارتبه
کارتبدهد.دراینجا،نگرانیرگوالتوِردارایقدرتورانت،نمودپیدا
میکندواینامر،آسیبکمیبهمجموعهشمانمیزند.آیاشماهمکلیات

اینموضوعراشنیدهاید؟نظرتانچیست؟
محبوبی:کارت به کارت، چشــم انداز ما نبود و اصطالحا بار به ما خورد و به این 

سمت رفتیم! 

قدوسی نژاد: بهترین رگوالتور 
قیمت، مشتری است. اگر قیمت 

نامناسب بگذاریم، بازار استقبال 
نمی کند بنابراین بازار، خودش 

قیمت را رگوله می کند. ما با 
بازیگران این حوزه، بیشتر از 
همه، با فرابوم جلسه داشتیم

میردامادی: جایگاه بانکداری باز، 
به دلیل نو بودن، دقیق مشخص 

نیست و با برخی مفاهیم دیگر خلط 
می شود. به قول قدما، با ورود هر 
موضوع جدید، حالت سهل و ممتنع 

ایجاد می شود که ابتدا آسان 
می نماید و بعد، مشکل ها می افتد!
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 وای فای عالی است، البته زمانی که کند نباشد. اگر 
در زندگی خــود با وای فای ُکند مبــارزه نکرده اید، 
پس حتما زیر یک ســنگ زندگــی می کرده اید! از 
آنجا که اینترنت در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا 
کرده، بالی اتصاالت نامطلــوب، حتی بهترین ما را 
گرفتار کرده است. خوشــبختانه چندین تاکتیک 
برای افزایش ســرعت وای فای شــما وجود دارد. با 
برخورداری از مقداری دانش درونی و چند آزمایش 
محققانه، باید بتوانید ارتباط ســریع تری را تضمین 
کنید. برخی از اصالحات ســاده هستند، اما برخی 
دیگر زمان و هزینــه بیشــتری را می طلبند. برای 
اینکه زمان بارگیــری حلزون مانند را تحمل نکنید، 
می توانید برای تضمین اتصال سریع، این پنج نکته 

را بررسی کنید. 
محدودیتهایسختافزاری

روترها عالی هستند، اما با کامل بودن فاصله زیادی 
دارند. اگر به طور مداوم وای فای شما کند است، این، 
اولین درگاه تماس است. دو محدودیت اصلی، سرعت 

اینترنت شما را کاهش می دهد: 
الف.محدودهروتر:همه روترهــا برد محدودی 
دارند. می  توانید قدرت اتصال تان را در بخش شبکه 
دسک تاپ خود بررسی کنید. سعی کنید دستگاه تان 
را به روتر نزدیک و دور کنید. اگر مشکل این است، 
بسته به مکانی که ایستاده اید، باید تغییر شدیدی در 
قدرت سیگنال مشاهده کنید. شما می  توانید با خرید 
یک روتر با برد بیشتر یا یک تقویت کننده سیگنال 
برای گسترش اتصال به نقاط دیگر خانه خود، بر این 

مشکل غلبه کنید. 
ب.دستگاههایبســیارزیاد: محدودیت رایج 
دیگر برای روترها، تعداد دستگاه هایی است که آنها 
پشتیبانی می کنند. ممکن است ساده به نظر برسد، 
اما بسیاری این واقعیت را نادیده می  گیرند که شبکه 
آنها تنها می تواند ترافیک زیــادی را مدیریت کند. 
با استفاده از گوشی های هوشــمند، نمایشگرهای 
کودک، لپ تاپ ها و دستگاه های اینترنت اشیا، روترها 
به سرعت غرق می شوند. به غیر از قطع اتصال، تنها 
راه حل واقعی برای این مشــکل، ارتقای سخت افزار 
است. توصیه می شــود روتر خود را هر چهار تا پنج 
ســال یک بار تغییر دهید. اگر به تازگی به مشکالت 

برخورده اید و نکات باال به شما مربوط است، احتماال 
زمان ارتقا فرا رسیده است.
کانالهایوایفای

اگر تا کنون با گزینه های روتر خود روبه رو شــده اید 
احتماال مشــاهده کرده اید کانال های مختلفی در 
دسترس هستند. بیشتر شــبکه ها به طور خودکار 
مسیریابی می شــوند، اما اگر با این تنظیمات بازی 
کنید، می توانید به صورت دســتی، تنظیمات خود 
را بهبود بخشــید. اکثر وای فای ها در حال حاضر با 
اســتاندارد جدید 2.4 گیگاهرتز تنظیم شــده اند و 
سیستم های عالی با پنج گیگاهرتز کار می کنند و با 
تقسیم سیگنال بین 14 کانال مختلف عمل می کنند. 
به دلیل این گسترش، سیگنال های وای فای اغلب با 
همدیگر هم پوشانی دارند که این امر، باعث کاهش 
سرعت شبکه می شــود. خوشــبختانه کانال های 
1، 6 و 11 به انــدازه کافی از هم فاصلــه دارند تا از 
هم پوشانی این کانال جلوگیری شود. تنظیم دستی 
این پیکربندی، شــانس خوبی برای افزایش سرعت 
اتصاالت شــما دارد. همچنیــن می توانید یک قدم 
جلوتر بروید. در مناطق شلوغ، ممکن است با تداخل 
ســیگنال های دیگر در این کانال ها مواجه شــوید. 
می توانید بین آنها جابه جا شوید تا آزمایش و سپس 

تعیین کنید کدام یک برای شما بهترین است. 
بودجهبستههایاینترنتی

همه ما عاشق یک معامله خوب هستیم؛ به خصوص 
در قبوض ماهانه. متأاســفانه گاهی اوقات انتخاب 
ارزان ترین گزینه اینترنت می تواند ســرعت شما را 
کاهش دهد. ارایه دهندگان خدمات ISP  ها با توجه 
به بسته ای که خریداری می کنید به شدت متفاوت 
هستند. ســرعت می تواند از 15 مگابیت بر ثانیه تا 
250 مگابیت در ثانیه باشد. این استراتژی صرفا برای 

افزایش سود ISP طراحی شده است. اگر مشتریان 
مجبور باشــند برای دسترسی به سرعت های سطح 
باالتر، هزینه بیشتری بپردازند، پس پول بیشتری به 
جیب سرمایه گذاران وارد می شود. خوشبختانه یک 
راه آسان برای بررسی اینکه آیا سرعت شما کاهش 
 Internet،یافته یا خیر وجــود دارد. در این رابطه
Health Test یک وب ســایت مفید اســت که 
اطالعات کاملی از آنچه در ارتباط شما اتفاق می افتد، 
ارایه می دهد. این موضوع، یک طبقه بندی با استفاده 
از درصد، همراه با ضبط سرعت فعلی شما می دهد. 
هرچه امتیاز شما کمتر باشد، احتمال وقوع سرعِت 
 ISP کمتر، بیشتر است. پس از تعیین، می توانید با
خود تماس بگیرید و ببینید آنها در اشــتراک فعلی 
شما چه کاری می توانند انجام دهند. از طرف دیگر، 
می توانید بسته خود را ارتقا دهید یا به طور کامل به 

سرویس دیگری بروید. 
سرورهایDNSُکند

ممکن است ISP شما مشکل داشــته باشد. همه 

 ارایه دهندگان از ســرورهای DNS بــرای انتقال 
داده ها بین وب سایت ها و ســرورها استفاده کرده و 
آنها را از طریق کدگذاری پشــتیبان، به شیوه قابل 
خواندن توسط انسان تبدیل می کنند. این سرورها 
به دور از خطا نیستند و سرورهایی که توسط برخی 
از  ارایه دهندگان اســتفاده می شود به سادگی برای 
مدیریت کل ترافیک وب، بســیار کند هستند. شما 
می توانید تنظیمات DNS خود را برای بهینه سازی 
فرایند تا حد امــکان تنظیم کنید. بیشــتر کاهش 
سرعت در نتیجه مسافت است. اگر سرور خیلی دور 
باشد، پس برای انجام کار خود راه طوالنی در پیش 
دارد. به طور مشــابه، کاتالوگ هــای قدیمی ممکن 
است منجر به مسیرهایی شوند که ناکارآمد هستند 
و با طی کردن مسیر طوالنی، ثانیه های پرهزینه را از 
دست بدهند. چندین ابزار برای کمک به شناسایی 
سرعت ســرور DNS و تنظیمات ارتقا وجود دارد. 
 Google's Name bench ،در این زمینــه
گزینه محبوبی اســت که اتصال شــما را آزمایش 
 می کند و پیشــنهادهایی برای بهینه ســازی  ارایه 

می دهد. 
راهاندازیمجددنامنظم

آیا شما یکی از افرادی هستید که وقتی به پشتیبانی 
فنی زنگ می زنید و به شما می گویند آن را خاموش و 
دوباره روشن کنید عصبانی می شوید؟ در واقع، معلوم 
است این روش، با پشتوانه علمی همراه است. هیچ 
روتری   مانند هر وسیله الکترونیکی  طوری طراحی 
نشده که همیشه روشن باشــد. خاموش کردن آنها 
برای مدت کوتاهی مشابه این است که به آنها اجازه 
دهید کمی چرت بزنند. تمام وســایل الکترونیکی، 
دولتی هستند. آنها برای شروع در یک وضعیت خاص 
طراحی شده اند و فشــار بیش از حد روی سیستم 
می تواند اوضاع را تغییــر دهد. وقتی آنها را خاموش 
می کنید، به حالت پیش فرض خود برمی گردند. برای 
روترها، این به آن معنی است که آنها به اتصال بهینه 
باز می گردند. برای همه، مشکالت کار نمی کند، اما 
یک راه حل ســریع بالقوه و مکانی برای شروع است. 
بنابراین از ســرعت پایین اینترنت رنج نبرید. وقتی 
نوبت به اینترنت شــما می رسد، شــما کنترل را در 
دست دارید. هرگز نباید از سرعت های ناامیدکننده 

آهسته و اتصاالت غیرقابل اعتماد رنج ببرید. 
این پنج نکته، موارد خوبی برای شروع هستند. ابتدا 
ســاده ترین گزینه ها را امتحان کنید. البته راه های 
زیادی دیگری نیز بــرای بهبود وضعیت وجود دارد. 
بنابراین به خودتان اجازه ندهید که در مسیر اتصال 

گرفتار شوید.

5 فاکتور که سرعت وای فای شما را کاهش می دهد

شــاخص میلیاردرهــای بلومبرگ نشــان 
می دهد 10 نفــر از پولدارتریــن چهره های 
دنیای فناوری چین در ســال 2021 جمعا 
80میلیارد دالر از ثروت شان را از دست دادند.
به گــزارش ایســنا، این کاهش ثــروت که 
معادل یک چهارم از ثروت آنها بوده اســت، 
بزرگ ترین کاهش ساالنه ثروت از سال 2012 
به شمار می رود که شاخص بلومبرگ بررسی 

پولدارترین مردم جهان را آغاز کرد.
کالین هوانگ، موسس شرکت پین دوئودوئو 
42.۹ میلیارد دالر معادل دو سوم از ثروتش 
را در سال 2021 به دنبال سقوط 70درصدی 
ارزش سهام این پلتفرم تجارت الکترونیکی 
از دست داد. ثروت جک ما، موسس علی بابا، 
به دنبــال اقدام مقامات چیــن برای کنترل 
امپراتوری تجاری او، حدود 13 میلیارد دالر 

کاهش پیدا کرد.
وضعیت ِچنگ وی، موسس شرکت دی دی 
گلوبال هم تماشایی بود. در هفته های پیش 
از عرضه سهام شــرکت دی دی در آمریکا، 
سرمایه گذاران به خرید ســهام این شرکت 
در معامالت بازار ثانویــه پرداختند و ارزش 

این شرکت تاکسی اینترنتی را به ۹5 میلیارد 
دالر و ارزش ســهم ِچنگ را به 6.7 میلیارد 
دالر رســاندند. اما این دوران شــکوفایی و 
رونق کوتاه بود. پس از اینکه مقامات چینی، 
تحقیقاتی را درباره این شرکت اعالم کردند و 
از این شرکت خواستند از بازار سهام نیویورک 
خارج شود، ارزش سهامش بیش از 60 درصد 
کاهش پیدا کــرد و ثروت ِچنــگ را به 1.7 

میلیارد دالر تقلیــل داد. افزایش تحقیقات 
ضــد انحصارطلبی رگوالتورهــای چینی از 
زمان توقف غیرمنتظره عرضه ســهام گروه 
مالی آنت در سال 2020، به شکل فزاینده ای 
متداول شده است. شــرکت های فناوری از 
جمله علی بابا، تنســنت هولدینگز، میتوآن 
و پین دوئودوئو شاهد افت ارزش سهام شان 
پس از جریمه شدن به دالیل مختلفی چون 

شیوه های انحصارگرایانه، مختل کردن نظم 
بازار و عدم اعالم قراردادها بوده اند.

ژانگ ییمینگ، موســس بایــت دنس یکی 
از موارد نــادر در میان چهره هــای فناوری 
برجسته چین است که ثروتش امسال رشد 
کرده و بر اساس ارزش ســهام سافت بانک، 
1۹.5 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده اســت. 
شــاید تاحدودی به این علت باشد که شمار 
سهامداران بایت دنس را محدود نگه داشت 
و به این ترتیب این شرکت از مشکالت بازار 
در امان ماند. خود ژانگ هــم تالش کرد در 
زمان سرکوب های رگوالتوری توجه چندانی 
را جلب نکند. او در ماه مه اعالم کرد از سمت 
مدیرعامل بایت دنــس کناره گیری می  ند و 
ســپس ماه پیش از هیات مدیره این شرکت 

خارج شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بسیاری از مدیران 
فناوری چینی دســت به اقدام مشابه زدند. 
سو هوآ، هم موســس اپلیکیشن پخش زنده 
»کوآیشو تکنولوژی« مقام مدیرعاملی را در 
نوامبر تنها ۹ ماه بعــد از عرضه اولیه عمومی 

سهام این شرکت در هنگ کنگ واگذار کرد.

سعید میرشاهی

شرکت مخابراتی تلفونیکای اسپانیا که یکی از بزرگ ترین اپراتورهای تلفن 
همراه و ارایه دهندگان خدمات بی سیم در اروپا است از اخراج 2هزار و700 

کارمند خود خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلفونیکا می گوید با اتحادیه های 
کارگری به توافق رســیده تا حدود 15درصد از نیــروی کار خود را اخراج 
کند. همگی این افراد در اسپانیا مشغول به کار هستند و اخراج آنها موجب 

صرفه جویی 230 میلیون یورویی در بودجه شرکت تلفونیکا می شود.
این شــرکت قصد دارد امســال تا 1.5 میلیارد یــورو در هزینه های خود 
صرفه جویی کند و کاستن از نیروی کار یکی از روش هایی است که در پیش 
گرفته است. تلفونیکا می گوید تاثیر این کاهش نیروی کار روی درآمد و مخارج 
آن از سه ماهه اول سال 2022 مشخص خواهد شد. تلفونیکا، سومین اپراتور 
مخابراتی مهم اروپا است که پس از وودافون انگلیس در ماه سپتامبر و اورنج 

فرانسه در ماه می، از اخراج کارکنان خود در اسپانیا در سال 2021 خبر داد.
تلفونیکا مانند رقبای اروپایی خود، با رقابت بی امان در بازار داخلی با رقبای 
ارایه دهنده خدمات ارزان قیمت در زمانی دست و پنجه نرم می کند که نیاز به 

تامین مالی برای راه اندازی شبکه های موبایل نسل بعدی دارد.
از زمانی که خوزه ماریا آلوارز پالته در سال 2016 به عنوان رییس هیات مدیره 
تلفونیکا انتخاب شد، این شرکت به شدت بدهکار، هزینه های خود را به میزان 
زیادی کاهش داده است. حدود 6300 کارگر بین سال های 2016 تا 2018 
این شــرکت را ترک کردند، در حالی که 2هزار و600 کارگر دیگر در طرح 

تعدیل نیرو در سال 201۹ کنار گذاشته شدند.

دامیان هیندز، وزیر امور امنیت داخلی و مرزهای انگلیس، روسیه، چین و 
ایران را کشورهای متخاصم سایبری خواند! به گزارش سایبربان؛ وزیر امور 
امنیت داخلی و مرزهای انگلیس، دامیان هیندز، روسیه، چین و ایران را جزو 
کشورهای متخاصم سایبری برشمرد و آنها را به انجام کمپین های اطالعات 
جعلی متهم کرد. هیندز گفت: این سه کشور که من به آنها اشاره کردم، حضور 
فعالی در عرصه سایبری دارند و دارای قابلیت و توانایی فیزیکی نیروی انسانی 
و حضور گسترده سایبری هستند که نگرانی های امنیتی سایبری برای بریتانیا 
ایجاد می کنند. او افزود: کره شمالی را نیز باید به عنوان کشور چهارم به این 
لیست اضافه کنیم. این اولین بار نیست که چنین اظهارات پوچی از سوی 
مقامات انگلیسی مطرح می شود. رایچارد مور، رییس سرویس اطالعات مخفی 
انگلیس اواخر نوامبر مدعی شده بود که شاهد تهدیدات سایبری جدی از سوی 
روسیه هستیم و در تالشیم تا آنها را خنثی کنیم. مسکو به دفعات متذکر شده 
که هیچ کشوری را تهدید نمی کند و چنین اظهاراتی پوچ و بی اساس هستند.

غول مخابراتی اسپانیا 2۷00 نفر را 
اخراج می كند

اتهامات سایبری وزیر امور امنیت داخلی 
و مرزهای انگلیس به ایران

چین، طرح هایی برای ساخت مجموعه ای از چهار دیتاسنتر در شمال و غرب 
کشور را با هدف پشتیبانی از نیاز های داده چین و مراکز ساحلی اصلی تایید 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون ملی توسعه و اصالحات 
چین در چهار بیانیه جداگانه اعالم کرده است که این مجموعه در منطقه 
شمالی مغولستان داخلی، شمال غربی منطقه نینگشیا، ایالت گانسو و جنوب 

غربی ایالت گوییژو ساخته می شوند.
مکان های در نظر گرفته شــده قادر به اســتفاده از مزایای انرژی و محیط 
زیستی هستند تا ابردیتاسنترهایی حافظ محیط زیست بدون انتشار گازهای 

گلخانه ای بسازند.
اقدام مذکور در حالی عنوان می شود که دیتاسنترهایی که در شرق چین قرار 
دارند به سختی قابل توسعه اند زیرا دولت های ایالتی، محدودیت هایی برای 

مصرف برق وضع کرده اند.
در برخی از شهرهای مناطق شمالی و غربی چین که سرشار از منابع انرژی 
تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید هستند، قبال مراکز داده ای برای خدمت 

به سواحل توسعه یافته اقتصادی ساخته شده اند.
هنوز مشخص نیست چین چگونه تصمیم دارد مناطق شمالی و غربی که هزار 

کیلومتر با ساحل فاصله دارند را به مراکزی فعال تبدیل کند.

خبر

باکارکردحفظمحیطزیست

چین ۴ ابر دیتاسنتر می سازد

٨0میلیارد دالر ثروت غول های فناوری چین دود شد

اکثر وای فای ها در حال حاضر با 
استاندارد جدید 2.4 گیگاهرتز 
تنظیم شده اند و سیستم های 

عالی با پنج گیگاهرتز کار می کنند 
و با تقسیم سیگنال بین 14 کانال 
مختلف عمل می کند. به دلیل این 
گسترش، سیگنال های وای فای 

اغلب با همدیگر هم پوشانی دارند 
که این امر، باعث کاهش سرعت 

شبکه می شود
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دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال امکان پذیر نیست.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی سید ابوالحســن فیروزآبادی، در مراسم 
رونمایی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی با 
حمایت مرکز ملی فضای مجازی و همکاری انجمن تجارت الکترونیکی تهران با 
بیان این مطلب افزود: در عصر حاضر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون 
توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال امکان پذیر نیست و در صورت محدود 
سازی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، اصل ضرورت توسعه برای کشورها در 

صحنه رقابت جهانی انکار شده است.
او با اشاره به توســعه فضای مجازی و تاثیر آن بر قانون گذاری و مقرره گذاری 
در جهان گفت: با توسعه فضای مجازی قوانین و مقررات با یک توافق کلی و 
اجتماعی گذاشته می شوند و برخالف گذشته که قوانین نگاشته شده و سال ها 
پس از اجرا نسبت به اصالح آن اقدام می شد، امروزه با تحوالتی که ایجاد شده و 
مشارکت و بلوغی که در جامعه وجود دارد قوانین بالفاصله به گفتمان گذاشته 
می شود بنابراین نیاز است تا به توافق جمعی لحظه ای برای قانون گذاری دست 

یابیم که این خود فصل جدیدی در حوزه حکمرانی در جهان است.
فیروزآبادی تاکید کرد: اصل مقررات زدایی یک اصل ممدوح اســت و یکی از 

وظایف مرکز ملی فضای مجازی شناخت نیاز برای قوانین جدید و اجرای این 
اصل و ایجاد تعادل بین مقررات زدایی و وضع مقررات مورد نیاز جدید است و 

مرکز ملی به این تعادل توجه دارد.
او گفت: در حوزه های مالکیت معنوی و داده، حریم خصوصی، حقوق و قوانین 
قراردادها و دارایی های معنوی که هنوز در نظام بانکی کشور به رسمیت شناخته 
نمی شود به دنبال قانون گذاری و مقرره گذاری هستیم و این تاخر در پذیرش آن، 

نه تنها در ایران بلکه در جهان به دلیل فهم سیاسی در قانون گذاری و عدم توجه 
به تحوالت اجتماعی و اقتصادی با چالش روبه رو است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چاپ کتاب در این حوزه یکی از 
راه های تسهیل این فرایند است، تصریح کرد: باید در کنار مباحث قانون گذاری 
در حکمرانی به نظام توصیه که در بسیاری از کشورها اثر کارکردی بیشتری 
نسبت به قانون دارد توجه کنیم و نیاز است تا دستگاه های حقوقی در این حوزه 

نیز وارد شده و عالوه بر مقرره گذاری به نظام توصیه گذاری بپردازند.
او با بیان اینکه نقدهای سازنده در حوزه سیاست ها، قوانین و مقررات می تواند 
به این روند کمک کند، افزود: نقدهای مثبت و سازنده ما را به سمت بالندگی 
و تکامل در حــوزه قانون گذاری در فضای مجازی کشــور رهنمود می کند و 
خوشبختانه در جامعه در سطوح مختلف در فضای مجازی، شاهد نقدهای موثر 
در حوزه های مختلف هستیم که همین امر موجب وحدت نظری در بسیاری 

از حوزه ها شده است.
فیروزآبادی گفت: همگرایی ملی در فضای مجازی باعث شــده تا بتوانیم از 
فرصت های آن به عنوان پیشران توسعه ملی بهره برداری کنیم. در این مجموعه 
کتاب 11۹ مورد مصوبات در سه حوزه سیاست ها، قوانین و مقررات جمع آوری 

شده است.

خبر

 از آنجا که خانواده  ها زمان زیادی را در خانه می  گذرانند، به 
اینترنت نیاز دارند. همه  چیز، شامل کار از راه دور تا پخش 
برنامه تلویزیونی موردعالقه فرزند کوچک   شما در حین 
انجام کارها در منزل، نیاز به یک اتصال بی  سیم )وایرلس( 
قوی دارد. شــاید زمانی که افراد کمتری در طول روز از 
اینترنت استفاده می کردند همان میزان محدود قبلی کافی 
بود، با این حال، اگر متوجه شدید سرعت سرویس فعلی تان 
کند شده، به این معناست که زمان ارتقای آن فرا رسیده 
است. اگر نمی  دانید از کجا شــروع کنید، در اینجا، یک 
راهنمای مبتدی برای یافتن ارایه  دهنده اینترنت مناسب 

ذکر شده است. 
کجازندگیمیکنید؟

 هنــگام انتخاب ســرویس اینترنــت، یکــی از عوامل 
تعیین  کننده، محل زندگی شماســت. هــر ارایه دهنده 
اینترنت به همه محله ها خدمات نمی دهد، بنابراین اولین 
کاری که باید انجام دهید این اســت کــه در مورد اینکه 
چه کسی به منطقه شما خدمات ارایه می دهد، تحقیق 
کنید. مناطق روستایی ممکن است به خدمات اینترنتی 
متفاوتی در مقایسه با شهرهای شلوغ، نیاز داشته باشند. 
پیدا کردن اینکه چه کسی در منطقه شما خدمات ارایه 
می  دهد به سادگی جست وجو در ارایه  دهندگان اینترنت 

و تایپ کدپستی است. از این طریق، شما می  توانید شرکت 
ارایه  دهنده خدمات اینترنتی موردنظر خود را انتخاب کنید. 

بهچهمیزانسرعتنیازدارید؟
سفارش بعدی این اســت که بدانید به چه میزان سرعت 
اینترنت نیــاز داریــد. در این زمینه، بایــد ببینید چند 
دستگاه قرار است از سرویس اینترنت استفاده کنند. اکثر 
ارایه  دهندگان خدمات، یک ماشــین حساب پهنای باند 
دارند که به شما تخمین می  دهد برای کار، پخش وغیره 
چه سرعت اینترنتی نیاز دارید. در نظر بگیرید که معموال 
چند نفر به طور همزمان از اینترنت استفاده می  کنند. اگر 

فرزندانی دارید که در حین کار شما در خانه، به مدرسه می 
روند، ممکن است به پهنای باند زیادی، نیاز نداشته باشید. 
شناسایی عادات روزانه، بخش مهمی از انتخاب بهترین 

سرعت اینترنت برای منزل شماست.
بودجهشماچقدراست؟

مطمئنا شما می  توانید رویای دریافت یک سرویس اینترنتی 
با بهترین امکانات را در سر داشته باشید. با این حال، باید 
هنگام انتخاب طرح، میزان هزینه  ای را که مایل به پرداخت 
آن هستید، در نظر داشته باشید. عالوه بر صورت  حساب 
ماهانه، باید هزینه نصب و تجهیزات را نیز در نظر بگیرید. 

اگر در حال حاضر، یک سرویس تلفن یا کابل با یک شرکت 
دارید، ممکن است بسته بندی اینترنت مقرون به صرفه 
باشد. بسته به درآمد ســاالنه، ممکن است واجد شرایط 
کاهش نرخ نیز باشــید. از این  رو، در منطقه خود، درباره 
طرح  هایی تحقیق کنید که تبلیغات ارایه می  دهند؛ حتی 
اگر موقتی باشند. این امر، به شــما امکان می  دهد برای 

قبض های بعدی و گران  تر، پول بیشتری پس  انداز کنید. 
اگر تمایل دارید به همراه خانواده، به طور منظم از اینترنت 
استفاده کنید، ممکن است با یک برنامه ارتقایافته، بتوانید در 
هزینه خود صرفه  جویی کنید. این امر، می  تواند به خصوص 
برای خانواده  هایی که با چندین دستگاه به  طور همزمان کار 
می  کنند، مقرون  به  صرفه باشد. اگر متوجه شدید اغلب از 
اینترنت استفاده می  کنید، یک طرح نامحدود، ممکن است 
اقتصادی  ترین گزینه شما باشد. پیدا کردن برنامه اینترنتی 
عالی، بسیار مهم است، به  خصوص با افراد بیشتری که به طور 

منظم در خانه هستند. 
اگر بعد از به  کارگیری نکات یادشده، برای تصمیم گیری، 
مشکل دارید، با ارایه  دهندگان اینترنت محلی خود تماس 
بگیرید. آنها می  توانند بینش بیشــتری درباره برنامه  ها و 
خدمات  شان، به شما بدهند. تماس گرفتن با این شرکت  ها، 
کمک می  کند خدمات مشتریان آنها را با دیگران مقایسه 
کنید و این امر، یکی دیگر از جزییات مهم در تصمیم نهایی 

شماست.

مخاطراترمزارزهاازدیدگاهشریعتاسالمیراهنمای ساده خرید اینترنت منزل با نگرش اقتصادی 

رمزارزها فاقد پشتوانه هستند
در حالی که اغلب قدرت های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در 
پی محدودسازی معامالت رمزارزها هستند، برخی فقهای اسالمی نیز با 
اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشــتوانه الزم، این گونه معامالت را 

باطل می دانند.
به گزارش تسنیم، پس از شهرت بیت کوین، روند فزاینده پیدایش و توسعه 
رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا می شود 
بیش از 4 هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات 

شبانه روز مورد مبادله قرار می گیرند.
همزمان با توسعه فزینده رمزارزها در سطح جهان، دولت ها روز به روز بیشتر 
به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می شوند و درصدد اعمال محدودیت  و 
ممنوعیت های مختلفی برای جلوگیری از زیان های احتمالی رمزارزها برای 

اقتصاد ملی کشورها هستند.
ذات شفافیت گریز رمزارزها در کنار رشد جهش گونه ارزش این بازار طی یک 
 سال گذشته، انگیزه  سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را 
برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. 
دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات 
جدید برای رمزارزها به  عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تاکید دارند؛ 
زیرا معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی هایی را درخصوص دستکاری 

بازار و احتمال باالی متضرر شدن سرمایه گذاران خرد به وجود آورده است.
در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد رمزارزها 
خطر فرار مالیاتی را افزایش می دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل 
این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش های باالتر 

از 10 هزار دالر رمزارزها ملزم به ارایه گزارش می شوند.
همچنین در هفته های قبل، معاون نخست وزیر چین اعالم کرد که فعالیت 

استخراج ارز های دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.
در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت کوین به زیر 40 هزار دالر سقوط کرد زیرا 
طبق داده های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش 
شبکه بیت کوین بین سپتامبر 201۹ تا آوریل 2020 را به خود اختصاص 

داده است.
همان طور که اشاره شد بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور 
حفظ نظام پولی و مالی کشور ســعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج 
رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهادها همچنین سعی دارند 

رمزارزهایی با پشتوانه دولت ها را راهی بازار کنند.
دلیل اصرار دولت های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مساله علمی و نظری 
»لزوم پشتوانه داشتن پول های رایج مورد مبادله در یک کشور« بازمی گردد 
که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام 

اقتصادی سالم است.
ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسالمی نیز به نوعی مورد تاکید 
قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتی که مالی فاقد ارزش، 
مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محســوب 
می شود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع 
تقلید در زمینه معامالت رمزارزها نیز وارد شده که اســتفاده از آنها را در 

کشورهای اسالمی با موانع جدی روبه رو کرده است.
در همین زمینه آیت ا... محسن اراکی، استاد فقه اقتصاد و رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس خبــرگان اخیرا در جلســه ای با موضــوع حاکمیت و 
سیاســت گذاری رمزارز از منظر فقه اسالمی، گفته اســت: »اگر پولی که 
می خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفا 
به عنوان پول معرفی کنیم، مثال اگر یک کاغذی که هیچ ارزشــی ندارد را 
بخواهیم بگوییم 100 میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کاال معادل 

100 میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.«
او در ادامه با تاکیــد بر اینکه رمرزارز چون پول اعتباری اســت، منشــا 
ثروت آفرینی محسوب نمی شود؛ خاطرنشان کرد: »اما رمزارزها اگر بخواهند 
به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می شوند، 
یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می کند و میزانی قیمت 
برای آن معین می کند! هیچ چیزی جز اعتبــار محض آن صاحب رمزارز 
نیســت. یعنی هیچ می دهید و در مقابل می خواهید کاال بگیرید که این 
موضوع جایز نیست.« اندور بیلی، رییس بانک مرکزی انگلستان نیز امسال 
هشدار داده بود: »ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته اند 
و افرادی که در آن سرمایه گذاری کرده اند باید برای از دست دادن تمام پول 
خود آماده باشند.«  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد 
است از رمزارزها می توان برای واردات و خرید از کشورهای غیرمسلمان بهره 
جست. آیت ا... اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته اند: »اگر 
بخواهیم با همین رمزارز با کشــورهای غیراسالمی معامله کنیم، با کسی 
معامله کنیم که رمزارز را به عنوان پول قبول دارد، می توانیم دادوستد کنیم، 
یعنی می توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آنها در کشور خودشان 
پذیرفته اند کاال را از آنها بستانیم. این بر مبنای مقبوالت خودشان عدالت 
است.« آیت ا... اراکی در خصوص رواج معامالت رمزارز در کشورهای اسالمی، 
عقیده دارد: »بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسالمی، نمی توان کاالیی را 
در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده 
کاال باشد، می توان کاالیی را ستاند. به عبارت دیگر، کاال در برابر کاال یا پولی 

که بتواند نماینده کاال و یا یک منفعت حقیقی باشد.«

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از راه اندازی سامانه جست وجوی 
شغل خبر داده است که نمونه های مشابه آن سال هاست که در حال فعالیت 
هستند . روز جمعه )سوم دی ماه( در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خبری با عنوان »سامانه جست وجوی شغل راه اندازی شد« منتشر شد. در این 
خبر کوتاه، سامانه یاد شده که بر بستر فضای مجازی است به عنوان فرصتی 

برای رضایتمندی استفاده کنندگان و خدمات کاریابی معرفی شده است.
در این خبر تاکید شده بود یکی از دالیل راه اندازی چنین سامانه ای، کاهش 
هزینه های جست وجوی شغلی، بهبود عملکرد دفاتر کاریابی وغیره است. 
موضوعی که حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنج شنبه 
شب در حاشیه شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرده بود.

وزیر کار به خبرنگاران گفت:  کارجویان وارد این سامانه می شوند و اطالعات 
تحصیلی و مهارتی خود را بارگزاری می کنند و کاریابی ها دسترسی به این 

سامانه دارند تا زمینه اشتغال افراد را فراهم کنند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان مشکل خود را دسترسی 
نداشتن به کارجویان مورد نیاز خود عنوان می کردند، گفت: همزمان کارجویان 
فراوانی بیکار بودند که با این سامانه این مشکالت رفع می شود و این سامانه 

آماده ارتباط بین نیروی کار و کارفرمایان است.
از نگاه عبدالملکی این سامانه جست وجوی شغلی یک بازار هوشمند است که 

می تواند به نیاز 500 هزار نفری کارفرمایان به نیروی کار پاسخ مثبت بدهد.
https://shoghl. اما نگاهی به سامانه جست وجوی شغل که به آدرس

mcls.gov.ir/portal در فضای اینترنت ایجاد شده، نشان می دهد که این 
سامانه علی رغم نقاط قوت آن چند نقطه ضعف محسوس هم دارد. اولین نکته 

این است که محیط آن چندان با سایت های بخش خصوصی )مانند جابینجا، 
آی استخدام، ایران استخدام وغیره( که در این حوزه فعالیت می کنند تفاوتی 
ندارد. عالوه بر این، حجم مشاغل پر تقاضا و نیازهای کارجویان برای رسیدن به 

این مشاغل هم به شکل آمار و اطالعات ارایه نمی شود.
در همان ســایت های یاد شده کاریابی وابســته به بخش خصوصی بخش 
جست وجوی مشاغل فعال تر است و کاربر می تواند متناسب با توانایی های 
خود مشاغلی را پیدا کند اما در سامانه وزارت کار پیشنهادات شغلی و اطالعات 
تکمیلی در دسترس نیست و هر کاربر بنابر پیش  فرض های خود درباره شغل 
باید به دنبال کار باشد. در این سایت برای کارجویان با استعدادها و توانایی های 
خاص که می توانند موقعیت های شغلی خاصی را به دست بیاورند گزینه ای 

در نظر گرفته نشده است.
این سایت با وجودی که ادعای یک ســامانه جامع را دارد اما شرایطی برای 

تشــکیل تعاونی ها، پیدا کردن ایده پرداز و ســرمایه گذار و حتی خدمات 
مشاوره ای ندارد. حتی باوجود آنکه که عنوان شده اطالعات کاربران این سایت 
توسط دفاتر کاریابی بررسی می شود و بخشی برای ارتباط با کاریابی ها در نظر 
گرفته شــده اما اطالعات این کاریابی ها در این سایت بارگزاری نشده است. 
درحالی که متولی راه اندازی این سامانه، دفتر هدایت کار و کاریابی وزارت کار 
است و کاریابی های کشور زیر نظر این دفتر شاغل هستند و انتظار می رود این 

سامانه حداقل در این بخش اطالعات کاملی به کاربران ارایه کند.
این سامانه برای تشکیل فعالیت های تعاونی هم که از جمله اهداف عالی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عبدالملکی از ابتدای قبول مسوولیت وزارت 
کار به آن تاکید کرده نیز بی  اعتناست و کاربران را برای هدایت فعالیت های شان 

در این زمینه راهنمایی نمی کند.
در خصوص آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای، کار دانشجویی، فعالیت های 
پروژه محور، مشاغل خانگی، مشاغل روستایی وغیره نیز سامانه جست وجوی 

شغل گزینه مشخصی برای هدایت کاربران ندارد.
شاید این تلقی ایجاد شود که این سامانه تازه فعال شده برای همین چنین 
مواردی به مرور تکمیل می شود اما با توجه به شکل و شمایل سایت مشخص 

است برای چنین موضوعاتی حتی در مرحله اولیه هم فکری نشده است.
این درحالی است که سوابق شغلی عبدالملکی در کمیته امداد و برنامه های 
اعالمی او در ابتدای دولت سیزدهم برای وزارت کار این انتظار را ایجاد کرد 
که فعالیت او برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراتر از راه اندازی یک سایت 
کاریابی باشد که نمونه های اینترنتی آن در بخش خصوصی فراوان است و رقابت 

جدی هم با یکدیگر دارند.

سامانهپشتسامانه

 آبی برای بیكاران گرم می شود؟

دبیرشورایعالیفضایمجازی

توسعه اقتصادی بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ممكن نیست

رزنیکارادمهر
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 حدود 30 سال پیش، خرید مسکن به عنوان یک رویداد 
مهم، مستلزم رفت وآمد مداوم به بنگاه ها، مشاوران امالک 
و محل حضور فروشندگان، همراه با قرار مالقات های متعدد 
برای مشاهده خانه و تکمیل مدارک الزم برای تحویل آن 
بود. اکنون، آن روزها، تمام شده است زیرا فناوری، فرایند 
خرید خانه را برای مشــتریان و آژانس های امالک آسان 
کرده است. اکنون خریداران می توانند تقریبا هر مرحله از 
فرایند خرید خانه را با لمس یک دکمه انجام دهند و اکثر 
کارها را می توان بدون ترک خانه انجام داد. اگر قصد خرید 
یک خانه جدید را دارید، احتماال درباره این نوآوری های 
شگفت انگیز مانند توانایی مشــاهده اطالعات بیشتر در 
مورد فروشندگان، امضای اسناد از هرجای ممکن و نحوه 
مشاهده خانه ای که قصد خرید آن را دارید، بدون خارج 

شدن از منزل تان، هیجان زده خواهید شد.
  اپلیکیشنهایامالکومستغالت

شاید یکی از قابل تشخیص ترین پیشرفت ها در فرایند خرید 
خانه این باشد که همه با وب سایت ها و برنامه های مفیدی 
مانند Zillow و Redfin به تمام جزییات ضروری امالک 
دسترسی دارند. با استفاده از این برنامه ها، خریداران بالقوه 
می توانند در چند لحظه پس از فهرست شدن خانه های 
جدید با هشدارهای الکترونیکی، از آنها مطلع شوند. اگر خانه 
برای نیازهای آنها جذاب باشد، خریدار می تواند با مشاور 

امالک تماس بگیرد تا درخواست نمایش دهد. 
یکی از جنبه های عالی این برنامه ها، امکان تنظیم پارامترها 

برای انواع خانه هایی است که خریداران می خواهند ببینند. 
به عنوان مثال، خریداران می توانند فیلترها را برای مواردی 
مانند تعداد اتاق خواب، اگر خانه دارای گاراژ باشد، متراژ 
مربعی که به دنبال آن هستند و مهم تر از همه، میزان پولی 
که می خواهند برای خانه خرج کنند، تنظیم کنند. سپس، 
فقط همان موارد برای بررسی ارسال می شود. بسیاری از 
این برنامه ها حتی دارای ماشین حساب وام مسکن هستند، 
بنابراین می توانید دقیقا ببینید که پس از کارمزد و بیمه، 
پرداخت وام مسکن شما چقدر خواهد بود. عالوه بر یافتن 
خانه هایی که با پارامترهای شما مطابقت دارند، می توانید 
تصویر واضح تری از محله بالقوه ای که ممکن است به زودی 

در آن ساکن شوید، به دست آورید. 
بســیاری از این برنامه ها در مورد پیشنهادهای خرید و 
ســرگرمی محلی، میزان جرم و جنایت و حتی بررسی 
مدارس در منطقه به شــما اطالعات می دهند. در حالی 
که بسیاری از نمایندگان ممکن اســت از تاکتیک های 
هوشمندانه ای استفاده کنند تا دارایی های خود را به باالی 
فهرست برسانند، این برنامه ها به خریداران اجازه می دهند 

تا پیشنهادهای بالقوه را به راحتی مشاهده کنند.
  دسترسیبهاطالعات

تکامل اینترنت یک نقطه عطف بزرگ است که به خریداران 
بالقوه مسکن، مزیت های زیادی می دهد. اکنون، به جای 
اینکه به ســادگی اظهارات نمایندگان و فروشــندگان 
امالک و مســتغالت را بپذیرید، به عنوان یک خریدار با 
جست وجو ی آنالین می توانید جزییات بیشتری را مشاهده 
کنید و تصمیم آگاهانه تری بگیرید. به عنوان مثال، یک 
مصرف کننده می تواند یک جست وجو ی آنالین ساده برای 
میانگین ارزش های دارایی آن منطقه انجام دهد و تصمیم 
بگیرد که آیا خانه ای که به آن توجه دارد، قیمتی باالتر از 
حد الزم دارد یا خیر. اگر زیاد به نظر می رسد، خریداران 

می توانند با نماینده خود تماس بگیرند تا ببینند آیا دلیلی 
برای هزینه بیشتر وجود دارد یا اینکه این تصمیم، نیاز به 

تغییر دارد. 
این مزیت برای فروشندگان نیز صدق می کند. اگر کسی 
به فکر عرضه خانه خود به بازار است، می تواند فروش اخیر 
خانه های مشابه را به صورت آنالین جست وجو  و مشاهده 
کند که این خانه ها، چقدر فروخته شده اند و همین موضوع 
را برای فروش مسکن خود در نظر بگیرد. این دسترسی 
بهبودیافته به اطالعات، همچنین به خریداران بالقوه کمک 
می کند تا به عالیم هشداردهنده ای که هنگام بررسی ملک 
باید از آنها اجتناب کننــد، پی ببرند. احتماال بزرگ ترین 
پرچم قرمز که خوشبختانه در طول سال ها کاهش یافته 
است وجود آزبســت به عنوان یک ماده شیمیایی مضر 
است که اغلب در لوازم ســاختمانی خانه هایی که قبل از 
سال 1۹80 ساخته شده اند، یافت می شود. قبل از ظهور 
اینترنت، بســیاری از مردم از خطرات آزبســت اطالعی 

نداشتند. این خطرات، شامل بیماری های ریوی و نظایر آن 
می شد و به همین دلیل اغلب، این موضوع، مخفی می ماند. 
حاال ما بهتر می دانیم. اگر خانــه قدیمی تری خریداری 

می کنید و بازرسی اعالم می کند که آزبست در ملک وجود 
دارد، پس از آن دوری کنید.

VRخریدمسکنبافناوری  
فناوری در طول ســال ها به قدری پیشرفت کرده که اگر 
کسی تمایل داشته باشد، تقریبا می تواند کل فرایند خرید 
خانه را از ابتدا تا انتها بدون ترک اتاق نشیمن خود طی کند. 
مزایای زیر نه تنها به دلیل راحتی، بلکه از منظر اقدامات 
ایمنی ناشی از شیوع کرونا، عالی به شمار می روند. اکنون، 
افرادی که در کالس های پرخطر هستند، مجبور نیستند 
به مکان های عمومی مانند خانه ها و دفاتر وام بروند تا به 
این وسیله از خطر ابتال به ویروس جلوگیری کنند. شاید 
بزرگ ترین مزیت در این زمینه، امکان گشــت وگذار در 

داخل خانه بدون خارج شدن از درب ورودی باشد. 
پیشــرفت های فناوری AR/VR، به خریداران اجازه 
می دهند در هر بخش خانه یک تور مجازی داشته باشند. 
این امر، می تواند به سادگی مشاهده تصاویر هر مترمربع از 
خانه یا شامل رویکرد پیشرفته تری با فناوری VR باشد که 
در آن می توانید با قرار دادن یک هدست در یک خانه قدم 
بزنید؛ انگار واقعا آنجا هستید. در نهایت، اگر خانه رویایی 
خود را پیدا کردید، می توانید تمام قراردادهای الزم را از 
راه دور نیز امضا کنید. به جای حضور در دفتر، می توانید 
مدارک الزم را از طریق رایانه یا تلفن هوشــمند دریافت 
کرده تا در اوقات فراغت، بررسی و امضا کنید. عالوه بر این، 
فناوری API دستگاه شما می تواند به اطالعات بانکی شما 
متصل شود و تکمیل و امضای مدارک پایانی شما را تسریع 
کند. همان طور که مشاهده می کنید، تکنولوژی، خرید 
مسکن را آسان تر از همیشه کرده است. نکات یادشده را 
لحاظ کرده و درباره یک خانه بالقوه به طور  کامل، تحقیق 
کنید تا برای خود و خانواده تان به منظور خرید مســکن 

مناسب، بهترین تصمیم را بگیرید.

تغییر فرایند خرید و فروش خانه با کمک فناوری  

در هفته های گذشته درباره الزامی شدن اخذ ای نماد، انتقادات فراوانی مطرح 
شد، اما بررسی ها نشان می دهد که فرایند صدور این مجوز در مقایسه با سایر 

مجوزهای فروشگاه های اینترنتی به مراتب آسان تر و سریع تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی ها نشان می دهد که بین تمامی رویه ها و مجوزهای 
الزم برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی، ای نماد راحت ترین و در دسترس ترین 
مجوز برای برای شروع کسب وکارهای ُخرد است. در حال حاضر فروشگاه های 
اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می توانند مجوز موقت ای نماد را دریافت 
کرده و اعتبار فروشگاه خود را در برای جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود 
افزایش دهند. بر اساس اطالعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، 
فرایند اعطای ای نماد به کوتاه ترین مدت ممکن خود در سال های اخیر، یعنی 
تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرایند ثبت نام تا دریافت 
ای نماد بدون ســتاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب و کار های جدید 
میسر شده است. ای نماد که سال ها است توسط معتبرترین فروشگاه های 
اینترنتی استفاده می شود، برای بسیاری از مردم نشانه ای از اعتبار و اطمینان به 
کسب وکار های مجازی است. اما در هفته های گذشته از سمت برخی فعاالن، 

فین تِک کشور مورد هجمه  و انتقاد قرار گرفت.
منتقدان می گویند که الزامی شدن اخذ ای نماد باعث می شود که موانع رشد 
و گسترش کسب و کار های آنالین افزایش یابد و بســیاری از افراد از شروع 
کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور 
ای نماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی فروشگاه های 

اینترنتی به مراتب آسان تر، سریع تر و کارآمدتر عمل کرده است.
»اخذ درگاه پرداخت آنالین«، »مجوز مرکز فناوری اطالعات  و رسانه های 
دیجیتال«، »مجــوز نظام صنفی رایانــه ای«، »مجوز ســاماندهی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی« و غیره از جمله پروتکل ها و مجوزهایی هستند که 

فروشگاه های اینترنتی در سال های اخیر اقدام به اخذ آنها می کنند.
اما برای مجوزهای مذکور بعضا رویه های سختگیرانه ای همچون آزمون و 
مصاحبه کتبی و شفاهی، تاییدیه حراست، ارایه مدرک تحصیلی دانشگاهی و 
غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته ها و ماه ها به 
طول می انجامد. با وجود این، ای نماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه های 
طوالنی مدت، صرفا با ارایه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، 
آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از 10 دقیقه 

اقدام به صدور ای نماد موقت برای متقاضیان می کند.
از ســوی دیگر طبق شــواهد در طــول این ســال ها، میــزان تخلفات و 
کالهبرداری های صورت گرفته توسط سایت هایی که دارای ای نماد بوده اند 
به مراتب کمتر از سایت های فاقد آن بوده است. طبق اعالم معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، میزان تخلفات و جرایم کسب و کارهای 
اینترنتی دارای ای نماد که از شرکت های خدمات پرداخت )PSP( درگاه 
پرداخت اینترنتی اخذ کرده اند، به مراتب کمتر از کسب وکارهای فاقد ای نماد 

است که از پرداخت یارها استفاده می کنند. شرکت های خصوصی پرداخت یار، 
خدمات درگاه پرداخت واسطه ای را ارایه کرده و در ازای ارایه این نوع خدمت، 
از صاحبان فروشگاه های اینترنتی، کارمزد دریافت می کنند. اما بعضا مشاهده 
می شود که این خدمات در اختیار کالهبرداران و کسب و کار های غیرقانونی قرار 
می گیرد. اخیرا وزارت صمت مصمم شده است تا ارایه خدمات پرداخت یارها 
به فروشگاه ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ ای نماد کند و به نظر می رسد 
که این مساله می تواند بسیاری از مشکالت قضایی این شرکت ها را مرتفع کند 
زیرا هرگونه تبادل مالی در جهت معامالت غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم 

پولشویی و اخالل در نظام اقتصادی برای پرداخت یارها خواهد بود.
محمدجواد هادی، معاون تســهیل تجاری و توســعه کاربردهای سازمان 
توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: برخی 
از تخلفات فروشــگاه های دارای درگاه پرداخت یارها، در اصل بدون اطالع 
شرکت  های پرداخت یار انجام می شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل 
و احضار شرکت های پرداخت یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی 
کسب و کار متخلف شده است. میانگین زمان اعطای ای نماد در گذشته پنج 
روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته اســت. بر همین 
اساس تعداد ای نمادهای صادرشــده در سال 13۹۹ نسبت به سال 13۹8، 
افزایش دو برابری را تجربه کرده است. برای کسب وکارهای خرد، ای نماد بدون 
ستاره )موقت( به عنوان یک مجوز اعالن محور در نظر گرفته شده که به صورت 
غیرحضوری و آنالین صادر می شود و صرفا نیازمند ثبت اطالعات هویت، رشته 
فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه )Domain( است که فرایند آن، کمتر 
از 10 دقیقه طول می کشد. همچنین بر اساس اطالعات موجود در سایت 
ای نماد، تعرفه ای نماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان 
کاهش یافته است. )در مقایسه با 175هزار تومان که برای ای نماد تک ستاره 
است(. بررسی خبرنگار ما نشان می دهد که صاحبان کسب وکار های اینترنتی 
کوچک می توانند با مراجعه به سایت ای نماد به راحتی درخواست خود را ثبت 
کرده و مجوز ای نماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند. به گزارش تسنیم، 
ای نماد نشانه ای است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صادر 
شده و به کسب وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت 
آنها اعطا می شود. سطح بندی ای نماد به سه دسته موقت، تک ستاره و دوستاره 
تقسیم بندی شده است که پیش نیاز دریافت ای نماد ستاره دار، همان ای نماد 
موقت یا بدون ستاره است. این ســتاره ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد 
و ب سایت را نشان می دهد. تعداد ستاره های باالتر، نشان دهنده سطح باالتر 
اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب سایت، 
وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت 
پاسخگویی کسب وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب وکار، تلفن ثابت و پست 
الکترونیکی، از جمله مولفه های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی 

کسب و کار ها به نمایش گذاشته می شود.

هجمه  علیه »ای نماد« به اعتماد مردم لطمه می زند

آسیه فروردین 

تکامل اینترنت یک نقطه عطف 
بزرگ است که به خریداران بالقوه 
مسکن، مزیت های زیادی می دهد. 

اکنون، به جای اینکه به سادگی 
اظهارات نمایندگان و فروشندگان 
امالک و مستغالت را بپذیرید، به 
عنوان یک خریدار با جست وجو ی 
آنالین می توانید جزییات بیشتری 

را مشاهده کنید و تصمیم 
آگاهانه تری بگیرید


