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 زیرساخت اندازه گیری پیشرفته 
 در خدمت مدیریت هوشمند 

مصرف انرژی

   انتظار می رود درآمد اپلیکیشــن های تلفن همراه تا سال 2023 به 935 میلیارد 
دالر افزایش یابد. فرصت پرسود بازار این اپلیکیشن ها، بسیاری از کارآفرینان را برای 
ساخت و طراحی آن تشویق می کند. اگر شما یکی از آن کارآفرینان نوظهور هستید که 
قصد دارید یک اپلیکیشن موبایل طراحی کنید، باید درک اساسی از ساختار تیم توسعه 
اپلیکیشن داشته باشید.  همه دوست دارند بهترین شرکت توسعه اپلیکیشن را برای 
پروژه خود انتخاب کنند. ساختار تیمی مناسب یکی از ویژگی های حیاتی یک شرکت 
ســازنده موفق در حوزه اپلیکیشن موبایل است. در این نوشــتار، ساختار تیم توسعه 

اپلیکیشن و نقش هایی که اعضای مختلف در این تیم ایفا می کنند...

    مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص تضمین وعده ایجاد یک میلیون پورت 
فیبرنوری درصورت افزایش تعرفه های تلفن ثابت گفت: هــر طرح و انتظاری که ابالغ 
می شود، الزاماتش هم پیش بینی  شده است، بنابراین ما همان طور که سالیان متمادی در 

این زمینه کار کرده ایم، برای توسعه فیبرنوری نیز اعالم آمادگی کردیم...

    معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: در این ســال ها پوشــش، 
کیفیت و ظرفیت شــبکه ارتباطی افزایش یافته، اما خدمات و محتوای داخلی هم تراز با آن 
رشد نکرده است. ماموریت شبکه ملی اطالعات در دوره جدید همزمان با توسعه زیرساخت ها، 
توسعه خدمات پایه  و خدمات کاربردی هوشمند است. به گزارش ایرنا، »شبکه ملی اطالعات« 
یکی از پروژه های ملی است و مساله ای که امروز برای مردم اهمیت دارد، خدماتی است که باید 
بر بستر شبکه ملی اطالعات به دست آنان برسد. اکنون تمرکز عمده مسووالن این شبکه عالوه 
بر مباحث فنی، روی همین مساله است؛ اینکه چطور به مردم خدمات فراگیر و باکیفیت تری 
ارایه دهد. در این پیوند، »علی اصغر انصاری« معــاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره شــبکه ملی اطالعات و سیاست جدیدی که در معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر عهده گرفته  است به ایرنا گفت: به جای تشریح الیه های فنی 
شبکه ملی اطالعات برای مردم، در وهله نخست باید با آنان راجع به خدمات جدید هوشمند و 

ارزش افزوده های آن صحبت کرد، زیرا مسایل فنی دغدغه اصلی مردم نیست... 

    زیرساخت اندازه گیری پیشرفته)AMI( شبکه ای برساخته و برآمده از فناوری های  ترکیبی است شامل چند مولفه ساختاری 
به شرح زیر:

- »شمارگر هوشمند« که کنتور مصرف انرژی مجهز به حسگرهای دیجیتالی است و به جای کنتورهای معمولی اعم از کنتورهای 
آب، گاز، برق و شمارگرهای مصرف سوخت در جایگاه های  فروش بنزین، گازوییل یا گاز طبیعی فشرده، نصب می شوند؛

- مولفه کانال ارتباطی دوطرفه میان »شمارگر هوشمند« و مصرف کنندگان آب، برق و گاز از یکسو و بین »شمارگر هوشمند« و 
مرکز کنترل از سوی دیگر. کانال ارتباطی می تواند از نوع کابلی )سیمی یا نوری( و یا از جنس رادیویی باشد. در صورت استفاده 

از کانال ارتباطی رادیویی، از 4G یا 5G برای برقراری ارتباط استفاده می شود...

ظهور فناوری لیزر و چاپ 
سه بعدی در پخت وپز

تضمین ایجاد ساالنه یک میلیون 
پورت فیبرنوری به شرط افزایش 

تعرفه تلفن ثابت

 صفر تا صد ایجاد یک تیم 
توسعه اپلیکیشن موبایلی
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ماموریت شبکه ملی اطالعات 
برای توسعه خدمات هوشمند

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
وزیر ارتباطات عنوان کرد
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پس از ایراد سخنان انتقادی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری در خصوص 
سامانه شاد حاال خبر می رسد به مدارس اعالم شده حتما والدین و معلم ها در این 

سامانه، پیام هایی رد و بدل و تکالیفی ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، ســال تحصیلی ۱۴00-۱۴0۱ به اعــالم آموزش و 
پرورش در سامانه شاد آغاز به کار کرد. 30 شهریور بود که از نسخه جدید شبکه 
دانش آموزی »شاد« رونمایی شــد. علیرضا کاظمی سرپرست وقت آموزش و 
پرورش در این مراسم گفت: ما سال تحصیلی جدید را در مدرسه تلویزیونی ایران 
آغاز می کنیم و سال تحصیلی را در شبکه شاد از روز اول مهر آغاز خواهیم کرد 
و زمینه بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس را با کمک همکاران و اولیا آغاز 
می کنیم. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به قابلیت های شبکه 
شاد گفت: اضافه شدن مرورگر شادبین و جست وجوگر شادجو کمک زیادی به 
دسترســی امن دانش آموزان به فضای مجازی و علمی با سرعت زیاد می کند. 
بهبود عملکرد حضور و غیاب دانش آموزان نیز به کیفیت آموزشی کمک می کند.

این ها در حالی رخ می داد که پیش تر برای بازگشایی مدارس چندین اطالعیه 
از سوی آموزش و پرورش صادر شده بود از جمله اطالعیه ای در خصوص شبکه 
دانش آموزی شاد که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرد و موارد نسبتا عجیبی 
با ادبیاتی عجیب تر در آن اطالعیه اعالم شــد از جمله اینکه: »شما معلم تان را 
نخریده اید و معلم موظف نیست در تعطیالت و ساعات غیرکاری پاسخگوی شما 
باشد«. او هم انسان است و در ساعات غیراداری وظایف و گرفتاری های خانوادگی 
دارد. اگر معلمی پاسخ شما را می دهد از سر لطف و دلسوزی اوست نه وظیفه. یا 
این مورد که »هنگام پیام دادن به معلم تان او را با کلمات رسمی مخاطب قرار 
دهید. درست است که او را نمی بینید ولی دخترخاله تان نیست که او را »عزیزم« 
خطاب کنید«. واقعیت این است که علی رغم رونمایی از چندین نسخه شاد و تالش 
این شبکه برای اینکه تبدیل به حلقه واسط مهمی میان معلمان، کادر مدارس و 
حتی مسووالن با دانش آموزان و والدین شوند، اما فراز و فرودهای بسیاری را این 
شبکه طی کرد و در نهایت در آغاز سال تحصیلی جدید که دیگر تصمیم آموزش 
و پرورش بر این بود که به مرور به سمت حضوری شدن برود، شبکه شاد دیگر 
کمتر جایی میان حرف ها و سخنان و آموزش های مجازی داشت. هر چند باز 
هم تالش های زیادی شد تا این پلتفرم آموزشــی از دور خارج نشود و به خاطر 
همه تالش هایی که شده بود و زمان زیادی که آموزش و پرورش برای معرفی این 

دستاورد در دوره کرونا داشته همچنان روی آن مانور داده شود.
علی باقرزاده رییس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش، در تاریخ 29 
شهریور در نشست خبری که بیشتر برای همین منظور تدارک دیده شده بود، 
گفت: پیش از شکل گیری شبکه شاد قرار بود با پیام رسان های داخلی همکاری 
کنیم که به دالیل مختلفی امکان پذیر نشد. اینترنت شاد با مصوبه ستاد ملی کرونا 
رایگان اعالم شد و تا امروز تراکنش مالی میان آموزش و پرورش و اپراتورهای تلفن 

همراه وجود نداشته است. اخیرا هم شورای عالی فضای مجازی، شبکه شاد را به 
عنوان پلتفرم رسمی آموزش در دوران کرونا معرفی و اینترنت مصرفی آن را نیز 
رایگان دانست. باقرزاده ادامه داد: شبکه شاد خأل عدم وجود تعامل دانش آموزان با 
معلمان را تا حدودی برطرف کرد و توانست یک محیط اختصاصی برای آموزش 
ایجاد کند. اکنون بیش از 300 هزار کانال در شاد ایجاد شده که بزرگ ترین کانال 
اطالع رسانی آن بیش از ۱0 میلیون مخاطب دارد. 2۴ میلیون و ۶3۴ هزار مرتبه 
نصب شده است که حدود 22 میلیون مورد منحصر به فرد است و تکرار نصب در 
این آمار نیست. او با اشاره به فعالیت ۱۸ میلیون و ۱05 هزار کاربر در شبکه شاد 
اظهار کرد: شاد ۱3 میلیون کاربر هفتگی و ۱0 میلیون و 23۷ هزار نفر کاربر روزانه 
دارد. حضور همزمان 2 میلیون نفر در شبکه و ۷00 هزار پخش زنده در شاد، ثبت 
شده است. باقرزاده همچنین گفت: ۱2 میلیون و ۷93 هزار دانش آموز معادل ۸۶ 
درصد جمعیت دانش آموزان در شاد احراز هویت شده اند. ۱۱۶ هزار مدیر مدرسه 
معادل 99.۸ درصد در شاد احراز هویت شده اند. شمار معلمان احراز هویت شده 
در شاد نیز ۷3۱ هزار و ۸93 نفر معادل 9۸ درصد است. ۴۷ میلیارد پیام در سال 
گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم 
کنیم می توان گفت تقریبا هر شخص ۴هزار پیام ارسال کرده است و الزم به ذکر 

است که تا کنون ۱۶ میلیارد فایل هم مبادله شده است.
اما این اعداد و ارقام احراز هویت شده ها در سامانه شاد با شروع سال تحصیلی 
چه سرنوشتی پیدا کردند؟ آیا معلمان آموزش ها را در بستر شبکه شاد برگزار 
کردند؟ آیا والدین چیزی جز حاضری زدن های اجباری فرزندان شان در شبکه 
شاد داشتند؟ یا این اپلیکیشــن صرفا یک اپلیکیشن اجباری نصب شده روی 
گوشــی والدین بود؟ گزارش های میدانی و در دسترس خبرنگار مهر در همان 
روزهای مهرماه حاکی از آن بود که عموم معلمان در فضای پیام رسان واتس اپ 
و پلتفرم های آموزش مجازی غیر از شاد در حال برگزاری آموزش ها هستند؛ از 
مدارس غیردولتی تا دولتی! فقط در زمان ثبت نــام هر دانش آموزی به صورت 
اجباری باید شــماره ای را برای ثبت دانش آموز در شبکه شاد به مدرسه اعالم 
می کرد. همچنان امکان تعامل در این پلتفرم برای آموزش ها وجود ندارد و یک 
فضایی برای بارگذاری فیلم آموزشی و نهایتا تکالیف دانش آموزان است که همین 
هم به دلیل دسترس پذیری بیشتر در فضاهایی مثل واتس اپ صورت می گرفت.

از همین رو خبرنگار مهر در نخستین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش از او در 
خصوص شبکه شاد و عدم استقبال از این شبکه سوال پرسید که وی گفت: فعال 
تنها گزینه رسمی آموزش و پرورش شبکه شاد است و باید از شبکه مجازی شاد 
حمایت کنیم اما متاسفانه متخصصان برنامه درسی در برنامه نویسی شبکه شاد 
حضور نداشتند و این یک ضعف است که باید سازمان پژوهش نسبت به این مساله 
ورود کنند تا معلمان و دانش آموزان را به این شبکه بیاوریم. این شبکه باید غنی و 

کاربر پسند باشد تا استفاده از آن بیشتر از قبل باشد.

دستوراتفرمایشیکهبهمدارسمیرسد

 در شاد حاضری بزنید!

 صنعت پرداخت نیازمند 
صنف و تراکنش های تمیز است

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانشرکتهایPSPعنوانشد
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معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: در 
این سال ها پوشش، کیفیت و ظرفیت شبکه ارتباطی افزایش 
یافته، اما خدمات و محتوای داخلی هم تراز با آن رشد نکرده 
است. ماموریت شبکه ملی اطالعات در دوره جدید همزمان با 
توسعه زیرساخت ها، توسعه خدمات پایه  و خدمات کاربردی 
هوشمند است. به گزارش ایرنا، »شبکه ملی اطالعات« یکی از 
پروژه های ملی است و مساله ای که امروز برای مردم اهمیت 
دارد، خدماتی است که باید بر بستر شبکه ملی اطالعات به 
دست آنان برسد. اکنون تمرکز عمده مسووالن این شبکه 
عالوه بر مباحث فنی، روی همین مساله است؛ اینکه چطور به 

مردم خدمات فراگیر و باکیفیت تری ارایه دهد.
در این پیوند، »علی اصغر انصاری« معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره شبکه 
ملی اطالعات و سیاست جدیدی که در معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی بر عهده گرفته  است به ایرنا گفت: به جای 
تشریح الیه های فنی شــبکه ملی اطالعات برای مردم، در 
وهله نخست باید با آنان راجع به خدمات جدید هوشمند و 
ارزش افزوده های آن صحبت کرد، زیرا مسایل فنی دغدغه 
اصلی مردم نیست. دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی 
اطالعات افزود: در دوره جدید توسعه متوازن زیرساخت ها 
و خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطالعات را به 
صورت همزمان در اولویت قرار دادیم. همه بخش ها بر اساس 
سند معماری و طرح کالن وظایف خود را در  توسعه شبکه 
ملی انجام خواهند داد. اما باید به این نکته توجه داشت که 
به لحاظ تجهیز، توسعه و پیاده سازی این طرح کالن، سهم 
دولت حدود ۱0 درصد و 90 درصد باقی مانده بر عهده بخش 
خصوصی است. بنابراین برای ارایه خدمات متنوع به مردم 
باید شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی براساس 

یک مدل اقتصادی فراهم شود.
امکانسرمایهگذاریبخشخصوصیباحداقل

ریسک
انصاری با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید وزارت ارتباطات 
برای توسعه شبکه ملی اطالعات، منابع خوبی پیش بینی 
شده است، ادامه داد: توسعه شــبکه ملی اطالعات، نیاز به 
ســرمایه گذاری زیادی دارد و یکی از برنامه های اولویت دار 
ما این است که زمینه الزم برای ســرمایه گذاری در بخش 

خصوصی را مهیا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد: برای تحقق شبکه 
ملی اطالت منابع دولتی الزم است اما کافی نیست. به این 
دلیل که اگر بخواهیم به قول هایی که در این زمینه داده ایم 
عمل و اهدافی که در شبکه ملی اســت را محقق کنیم، به 

سرمایه گذاری بیشتری نیازمندیم. او تاکید کرد: برای توسعه 
شبکه ملی، از ظرفیت ســازمان توسعه ای سازمان فناوری 
اطالعات ایران نیز استفاده خواهد شد. ضمن اینکه وزارت 
ارتباطات نیز منابع و اعتباراتی را برای مشــارکت با بخش 
خصوصی در نظر گرفته است تا آ نها برای سرمایه گذاری در 

تحقق شبکه ملی اطالعات ترغیب شوند.
انصاری اظهار داشت: برای موفقیت در این مسیر، باید تضمین 
کنیم که سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه کمترین 
آسیب را دارد و ریسک را پایین بیاوریم. یکی از زمینه هایی که 
اکنون برای سرمایه گذاری مهیا شده، توسعه زیرساخت برای 
دسترسی، تسریع اتصال و ارتباط پرسرعت فیبر نوری تا درب 
منازل و اماکن مختلف است که برای دستیابی به این هدف 

حداکثر 3 تا ۴ سال زمان نیاز است.
ایجادمراکزدادهبزرگدرکشور

به گفته انصاری، مورد بعدی برای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی، ایجاد »مراکز داده بزرگ« در کشور است که در این 
خصوص زمینه الزم برای ارایه تسهیالت، زمین، برق و اتصال 
به شبکه ارتباطی اصلی کشــور وجود دارد. در این مناطق 

می توان مراکز داده بزرگ را با حداقل ریسک راه اندازی کرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره فعالیت هایی که در چند ماه اخیر 
برای تحقق شبکه ملی اطالعات انجام شده است، گفت: در 
2 ماه گذشته بر اساس توانمندی صنایع داخلی برای تولید 
تجهیزات شبکه و بر اساس قانون استفاده حداکثری از توان 
داخلی، هماهنگی های الزم انجام شده تا اپراتورها به جای 
واردات تجهیزات خارجی تا جای ممکن از نمونه های داخلی 

با عمق مناسب استفاده کنند.
او تصریح کرد: بــه همین دلیل و با توجه بــه تضمین بازار 
تجهیزات داخلی پیش بینی می شود سرمایه گذاری برای 
بخش های تحقیق، توســعه و خطوط تولید تجهیزات در 
کوتاه مدت با رشد بیشتری روبه رو شود. البته با توجه به باال 
بودن فناوری های این تجهیزات، وابستگی به برخی قطعات 
همچنان باقی است که نیازمند واردات است و در این زمینه 

حمایت های الزم در حال انجام است.
انصاری به ضرورت رگوالتوری در بخش فناوری اطالعات 
نیز تاکید کرد و گفت: سازمان تنظیم فناوری اطالعات باید 
تنظیم گری در بخش خدمات پایه و فنــاوری اطالعات را 
عهده دار شود. انتظار می رود که با این کار حمایت های الزم 
را انجام داده و قواعد الزم برای حضور فعاالن بخش و رقبت 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر در بازار را فراهم 
کند. با این اقدامات می توان در آینده نزدیک، شاهد افزایش 

وسعت بازار اقتصاد دیجیتال و فعاالن پلتفرمی بود.

نظامتعرفهگذاریومدلاقتصادیشبکهملی
اطالعات

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: 
با توجه به تاکید تدوین نظام تعرفه گذاری و مدل اقتصادی 
شبکه ملی اطالعات در سندهای معماری و طرح کالن شبکه 
ملی اطالعات و تبیین الزامات در بخش رگوالتوری ارتباطات 
و فناوری اطالعات، در حال تهیه »مدل اقتصادی شبکه ملی 

اطالعات« هستیم.
دبیر شــورای راهبری توســعه شــبکه ملــی اطالعات 
خاطرنشان کرد: جلســات متعددی برای تصمیم گیری در 
سطح عالی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
ســازمان فناوری اطالعات ایران و دفتر بررسی اقتصادی 
معاونت برنامه ریزی برگزار شده است که امیدواریم به همین 
واســطه راه حل های مناسبی تدوین شــده و امکان ایجاد 
جذابیت برای ســرمایه گذاری و استقرار الیه های مختلف 

شبکه ملی اطالعات فراهم شود.
ماموریتاولشبکهملیاطالعات؛استقرارشبکه

پرسرعت
انصاری افزود: ایجاد زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی شرط 
الزم برای استقرار شبکه ملی اطالعات است. ماموریت نخست 
ما استقرار شبکه های پرسرعت با فناوری جدید ارتباطی است. 
بنابراین برای استقرار الیه های مختلف شبکه ملی اطالعات 

ضروری است از شبکه های ارتباطی پهن باند استفاده شود.
دبیر شــورای راهبری توســعه شــبکه ملــی اطالعات 
تصریح کرد: زمانی که اینترنت نســل 3 به باال ظهور نکرده 
بود، اپلیکیشــن های موبایلی و خدمــات پلتفرمی وجود 
خارجی نداشــتند؛ اما زمانی که زیرساخت ارتباطی نسل 
سوم آمد، تقاضا برای استفاده از این خدمت آغاز و پلتفرم های 

خدمات رسان مانند تاکسی های اینترنتی و خرید و فروش 
توسعه داده شدند.

ماموریتدومتوسعهخدماتپایهوکاربردیبر
بسترشبکهملیاطالعات

انصاری با بیان این موضوع که امکانات کافی برای استقرار 
شبکه ملی اطالعات توسعه محتوا و خدمات داخلی بر بستر 
شبکه فراهم است، تاکید کرد: الزاماتی در شبکه ملی اطالعات 
وجود دارد که به آنها بی توجهی شــده است. به طور مثال 
خدماتی مانند پیام رسان و موتور جست وجوی بومی هم راستا 
با پهن باند اینترنت رشد نکرده اند و این توسعه باعث شده فقط 

بازار پیام رسان های خارجی داغ شود.
او تاکید کرد: تشــویق ســرمایه گذاران داخلی به مشارکت 
در تحقق شــبکه ملی اطالعات باید کامال اقتصادی با مدل 
اقتصادی و زنجیره ارزش از پیش تعریف شده پیاده سازی شود. 

موضوع مزیت بخشی به سامانه های داخلی، خدمات رسان های 
داخلی، شبکه ها و ارایه دهندگان پایه داخلی جزو اصولی است 
که باید آنها را رعایت کنیم. تاکید ما بر این است که همه الیه ها 
متوازن با یکدیگر رشد کنند. به اعتقاد این مقام مسوول، یکی 
از مشکالتی که بر سر راه توسعه شــبکه ملی اطالعات قرار 
گرفته، این است که مقررات با شیب توسعه فناوری ها وضع 
نشــده اند و نگاه ما به خدمات دهندگان داخلی سلبی بوده 
است. برای نگاه ایجابی هم موانع حقوقی وجود داشته که باید 
آنها را برطرف می کردیم تا بتوانیم جنبه حمایتی و زمینه های 
الزم برای توسعه خدمت های داخلی را فراهم کنیم. انصاری 
تصریح کرد: شاید بتوان گفت شبکه ملی اطالعات در مقاطعی 
از نظر زیرساخت ارتباطی خوب پیش رفته است، اما در توسعه 
خدماتی که نظیر سرویس دهندگان خارجی ارایه می شود، 
کوتاهی شده است. در چهار سال گذشته، در توسعه زیرساخت 
ارتباطات ثابت نیز مشکالتی داشــته ایم که این نیز مزید بر 
علت شده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت 
ارتباطات با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطالعات نقطه پایانی 
ندارد و توسعه آن مستمر است، گفت: با توسعه خدمات داخلی 
و افزایش تعداد کاربرها، نیاز به ترافیک نیز افزایش پیدا می کند و 
ما باید همیشه در افزایش ظرفیت و پوشش شبکه فعال باشیم.
رشدشــاخصاقتصادیباتولیدگوشیهمراه

هوشمندداخلی
دبیر شورای راهبری توســعه شبکه ملی اطالعات و معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در ادامه درباره 
تولید گوشی بومی و ضرورت قدم برداشتن در این صنعت، 
گفت: در تولید گوشی همراه هوشمند داخلی با هدف کاهش 
ارزبری واردات و افزایش سهم بازار داخلی از این محصول پر 
مصرف، ضروری است با حمایت دولت، شرکت های داخلی 
به صورت مرحله ای و رقابتی از روش هایی مانند »قطعات نیمه 
کامل« )skd( و »قطعات کامال منفصل« )ckd( استفاده 
کنند. او تاکید کرد: البته برخی قطعات نیز انحصاری هستند 
که تا زمانی که مجموعه هــای خصوصی بتوانند به فناوری 

ساخت آنها دست پیدا کنند، وارد می شوند.
انصاری با بیان اینکه دستیابی به چنین فناوری کمی دشوار 
است، افزود: ما متوجه سختی این مســیر هستیم اما باید 
از یک جایی شروع کرد. برای رســیدن به هدف 20 درصد 
سهم بازار گوشی های هوشــمند داخلی تا سه سال آینده، 
با وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و بخش های صنعتی 
هماهنگی های الزم انجام شده است. معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: به این 

واسطه در شاخص های اقتصادی اثرگذار باشیم.

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 
9۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 95 آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
۱۶ خرداد ۱39۶ 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 ۱39۶ 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 ۱۱0 میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 2۸ 
فروردین ۱39۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال 9۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
۴۸0 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
۱۸ فروردین ۱39۶رییس 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

یادداشت

معاونبرنامهریزیونظارتراهبردیوزیرارتباطاتعنوانکرد

ماموریت شبکه ملی اطالعات برای توسعه خدمات هوشمند

 کامیون، یک سفر طوالنی ۸0 مایلی به آریزونا را بدون هیچ دخالت انسانی، 
یک شبه، به پایان رسانده است؛ چیزی که به عنوان یک مزیت برای توسعه 
فناوری خودکار تلقی می شــود. این ســفر، با فناوری توسعه یافته توسط 
TuSimple، یک شرکت مستقر در سن دیگو، امکان پذیر شد که فناوری 
رانندگی کامال مســتقل تجاری)SAE Level 4( را برای کامیون های 
سنگین با مسافت طوالنی توسعه می دهد. برای موفقیت آمیز بودن این سفر، 
حدود پنج مایل جلوتر و نیز حدود نیم مایل عقب تر، یک وسیله نقلیه دیگر در 
پشت کامیون اتوماتیک، برای مداخله در صورت لزوم مانند برخورد با موانع 
پیش بینی نشده حضور داشتند.  طبق اعالم TuSimple، حرکت کامیون 
با توجه به تغییرات خطوط بزرگراه، عالئم راهنمایی و رانندگی، در داخل و 
خارج از رمپ، نیمه موفقیت آمیز بوده، در حالی که به طور طبیعی با سایر 
رانندگان در تعامل بوده است. مدیرعامل TuSimple گفت: این آزمایش، 
آنچه را که معتقدیم موقعیت منحصربه فرد مــا در خط مقدم حمل ونقل 
خودران اســت، تقویت می کند و فناوری رانندگی پیشرفته را در مقیاس 
تجاری ارایه می دهد.  بر اســاس اظهارات مسووالن این شرکت، رانندگان، 
تقریبا ۴0 درصد تمام هزینه های عملیاتی حمل ونقل را تشکیل می دهند و 
راننده مجازی با هزینه بسیار کمتری قابل استفاده است.  این فناوری، حدود 
۱0 درصد در هزینه های مربوط به سوخت در مقایسه با انسان صرفه جویی 
می کند. کامیون های TuSimple که در سال 20۱5 تاسیس شده و دفتر 
مرکزی آن در سن دیگو در کالیفرنیا قرار دارد، وظیفه ارتقای ایمنی و کارایی 
صنعت حمل ونقل را از طریق حل مهم ترین چالش های این صنعت، با ایجاد 
ظرفیت قابل اعتماد و کم هزینه برعهده دارد، در حالی که یک استاندارد جدید 

برای ایمنی و بهره وری سوخت تنظیم می کند.

فناوریرانندگیپیشرفتهدرمقیاستجاری

 سفر كامیون  تمام خودكار 
در جاده بدون دخالت انسان

ایجاد زیرساخت های ارتباطی و 
اطالعاتی شرط الزم برای استقرار 

شبکه ملی اطالعات است. 
ماموریت نخست ما استقرار 

شبکه های پرسرعت با فناوری 
جدید ارتباطی است. بنابراین 
برای استقرار الیه های مختلف 

شبکه ملی اطالعات ضروری است 
از شبکه های ارتباطی پهن باند 

استفاده شود

رزنیکارادمهر
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زیرساخت اندازه گیری پیشرفته)AMI( شبکه ای برساخته و برآمده 
از فناوری های  ترکیبی است شامل چند مولفه ساختاری به شرح زیر:
 »شمارگر هوشمند« که کنتور مصرف انرژی مجهز به حسگرهای 
دیجیتالی است و به جای کنتورهای معمولی اعم از کنتورهای آب، 
گاز، برق و شمارگرهای مصرف سوخت در جایگاه های  فروش بنزین، 

گازوییل یا گاز طبیعی فشرده، نصب می شوند؛
 مولفــه کانال ارتباطــی دوطرفه میان »شــمارگر هوشــمند« و 
مصرف کنندگان آب، برق و گاز از یکســو و بین »شمارگر هوشمند« 
و مرکز کنترل از ســوی دیگر. کانال ارتباطی می توانــد از نوع کابلی 
)سیمی یا نوری( و یا از جنس رادیویی باشد. در صورت استفاده از کانال 
ارتباطی رادیویی، از 4G یا 5G برای برقراری ارتباط استفاده می شود؛

 Meter Data مولفه پایگاه اطالعات مدیریت داده های  شمارگر 
Management

بهعالوهمولفهمراکزکنترلهوشمندشبکه.
این مجموعه از مولفه های  پیشــرفته، از تمام مراحل چرخه حیات 
داده های  شــمارگر )Meter Data Life cycle( پشــتیبانی 
می کند یعنی از مرحله گردآوری داده ها  گرفته تا مرحله ارایه نهایی 
اطالعات مصرف انرژی به مشتریان یا کاربران نهایی ]به عنوان مثال، 
برای ارایه و نشان دادن ُرخِنمون )Profile( یا نمایه بار مصرفی به 
مشترکان خدمات شــهری[. در نتیجه ارایه نهایی اطالعات مصرف 
انرژی به مشتریان )کاربران نهایی(، شهروندان می توانند متناسب با 
درآمد و مخارِج نهاد مصرف کننده انرژی، تقاضا و میزان مصرف انرژی 

خود را مدیریت کنند. 
 Advanced( زیرســاخت شــبکه اندازه گیــری هوشــمند
Metering Infrastructure: AMI(، نمونه ای از کاربرد عملی 
 )Internet of Objects( برای معرفی فناوری اینترنت اشــیا
است، در حالی که منظور از اشیا )Objects(، کنتورهای هوشمند 
آب، برق، گاز و سوخت هســتند که از طریق ارتباطات رادیویی پهن 
باند و سریِع 4G یا فوِق سریِع 5G، اطالعات و داده های  مصرف انرژی 
شهروندان را به مشتریان نهایی خدمات شــهری و به مراکز کنترل 
شــرکت های  عرضه کننده انرژی می رســانند و گردآوری اطالعات 
به منظور بهینه ســازی مصرف انرژی در کشــور را برای شهروندان، 
شرکت ها  و وزارتخانه های  مرتبط، امکان پذیر می کنند، ضمن اینکه 
شفافیت و اشراف اطالعاتی الزم برای اجرای عادالنه طرح هدفمندی 

یارانه انرژی را به دولت می دهد.

تفاوتفناوری»زیرســاختاندازهگیریپیشرفته«و
فناوری»خوانشخودکارکنتور«

برای فهم درســت فناوری »زیرســاخت اندازه گیری پیشرفته« و 
مزیت های  آن نســبت به راه حل های  قبلی، باید تفاوت های  فناوری 
زیرساخت اندازه گیری پیشرفته )AMI( را نسبت به فناوری خوانش 

خودکار کنتور)AMR ( دانست. 
 Automatic Meter Reading:( خوانش خودکار کنتــور
AMR( نیز فنــاوری جمــع آوری خــودکار داده هــای مصرف، 
داده های  الزم برای تشــخیص و تعیین وضعیت کارکرد شمارگرها 
و انتقال داده های مدیریتی به یک پایــگاه داده مرکزی برای صدور 
صورت حســاب، عیب یابی و تجزیه و تحلیل کارکرد ســامانه های 
 مرتبط است. این فناوری نسبتا   قدیمی است و عمدتا   به منظور حذف 
هزاران نیروی انســانِی کنتورخوان و درنتیجــه کاهش هزینه های 
 دوره ای اعزام مامور به داخل اماکن و منــازل برای کنتورخوانی، در 
بسیاری از کشــورها )به جز ایران!( اجرا می شد و هنوز اجرا می شود. 
مزیت دیگر AMR، این اســت که صورت حســاب ها می توانند بر 
اســاس مصرف واقعی تنظیم و صادر شــوند و نه بر اســاس برآورد 
مصرف ماه های  گذشته و پیش بینی مصرف جاری. اما AMR یک 
عیب بزرگ دارد؛ دریافت خودکار اطالعات کنتورها، »زمان واقعی« 
)real time( نیســت! به رغم این عیب، AMR به مرکز مدیریت 
تولید و توزیع و صورت حســاب برداری مصرف انرژی کمک می کند 
تا مدیریت های  مذکور آگاهی از میزان مصرف داشــته باشــند و در 
اثر داشتن نتایج تجزیه و تحلیل ها، تولید و عرضه انرژی را به خوبی 
و تا حدودی رضایتمندانه کنتــرل کنند. انتقال داده های  AMR از 
کنتور به مراکز مدیریت می تواند به یکی از روش های  انتقال دستی، 
انتقال تلفنی/موبایلی یا انتقال شبکه ای، مبتنی بر پلتفرم های سیمی 

 Power( یا خط نیرو )RF( و بی سیم ]به کمک فرکانس رادیویی
Line([ باشــد. به این ترتیب، ســامانه های  انتقال AMR معموال   
فقط به درد گردآوری داده ها  می خورند، بــدون آن که ابزاری برای 
فراپخش پیام های  فرمان از مرکز مدیریت شــبکه به اجزای شبکه 
و پایانه های  آن )کنتورها( باشــند. عالوه بر ایــن نقیصه، داده های 
ســامانه های  AMR معموال   فقط در دوره های  ماهانه یا حداکثر در 
دوره های  روزانه می توانند جمع آوری  شــوند. در حالی که AMI به 
عنوان فناوری برتر )برتر از AMR( کارکردهای ارسال و گردآوری 
داده ها  در پایگاه داده و فــرآوری و فراپخش داده های  فرمان از مرکز 
 کنترل شبکه به اجزای شبکه را معموال   به صورت برخط و زمان  واقعی 

عمل می کند.
 IoT  مدیون اســتفاده از پروتکل های ،AMI این برتری را فناوری
over 5G برای انتقال داده ها  است. بدیهی است که سرعت انتقال 
نیز ده ها  برابر سریع تر از سرعت انتقال داده ها  در شبکه های مبتنی 
بر فناوری AMR خواهــد بود. این افزایش ســرعت به کنتورهای 
هوشمند امکان می دهد تا بسیار سریع با مراکز مدیریت شبکه، ارتباط 

برقرار کنند و داده ها  را هوشمندانه به اشتراک بگذارند. 
در نتیجه این تفاوت در جهت و در ســرعت انتقــال داده ها، تفاوت 
 AMR بدیهی دیگری مطرح می شود؛ تفاوت در هزینه های  اجرای
نسبت به مخارج اجرای AMI . در واقع اجرای AMR کم هزینه تر 

از اجرای AMI است!
اما آنچه مهم تر از هزینه های  اجرای پروژه های  AMR و AMI است، 
هزینه های  بهره برداری بلندمدت از زیرســاخت AMI در مقایسه با 
مخارج بهره برداری بلندمدت از زیرساخت AMR است. براساس این 
مقایسه، مخارج بهره برداری بلندمدت از زیرساخت AMI در مقایسه 
با زیرساخت AMR نسبتا   کمتر و دارای سود به میزان باالتری است. 

یک مزیت دیگر AMI در مقایسه با AMR این است که AMI واقعا   
scalable یا اندازه پذیر اســت. در صورتی که AMR اندازه پذیر 
نیست. در نتیجه، نوسازی زیرساخت های  آب رسانی و توزیع انرژی 
در مناطق مســکونی کوچک )کوچک از لحاظ مساحت و جمعیت( 
را می توان به کمک AMR به خوبی اجرا کرد، اما مدیریت خودکار 
آب رسانی و توزیع انرژی در شهری بزرگ و رو به رشد )رو به رشد به 
لحاظ وســعت و جمعیت( چون تهران بزرگ را AMR دیگر جواب 

نمی دهد و به جای آن، باید حتما   به سراغ فناوری AMI رفت.  
زمانکلیدزدنفناوریAMI،االناست!

همان طور کــه قبال   در قســمت دوم تامل در برخــی از تبصره های 
 فاوایی الیحه بودجه ۱۴0۱ نیز یادآوری کرده ام: در این روزها الیحه 
بودجه ۱۴0۱ و اصالح متن تبصره های  آن از سوی مرکز پژوهش ها 
 و نمایندگان حاضر در کمیســیون های  مجلس مطرح و در دســت 
اقدام اســت، و لذا اکنون زمان مناسبی اســت تا در »تبصره ۸ ماده 
واحده بودجه ۱۴0۱« بر اجرای زیرســاخت اندازه گیری پیشرفته 
)AMI( تاکید   شود، زیرا که سند نقشــه راه زیرساخت اندازه گیری 
پیشــرفته )AMI( توســط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با 
همکاری پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین شده و در 
بهار ســال جاری )۱۴00( تصویب شده اســت. کار مهم دیگری که 
مجلس می تواند سامان دهد، تعیین منبع تامین   مالی و تعریف ردیف 
 ) AMI بودجه ای برای اجرای پروژه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته

در کشور در سال ۱۴0۱ و تکمیل آن در سال های  آینده است. 
برنامههفتمتوســعه؛محلنهاییدرجاحکاماجرایِی

زیرساختاندازهگیریپیشرفته
اگر پیشنهاد اجرای زیرساخت اندازه گیری پیشرفته نتوانست به موقع 
به مجلس برود و وارد متن قانون بودجه ۱۴0۱ بشود، هنوز یک فرصت 
باقی است: محل بعدی برای مطرح کردن قانونی اجرای زیرساخت 
اندازه گیری پیشــرفته، برنامه پنج ســاله هفتم توسعه است، برنامه 
هفتمی که می بایست در ابتدای پاییز ۱۴00 از طرف دولت سیزدهم 
به مجلس ارایــه و تا قبل از طرح بودجــه ۱۴0۱ در مجلس تصویب 
می شــد ولی متن آن همچنان در دولت ســیزدهم دست به دست 
می شود ولی هنوز معلوم نیســت برنامه هفتم توسعه کی به مجلس 
ارایه می شود و چه زمانی در دستور کار کمیسیون های  مجلس قرار 

خواهد گرفت. 
 کنتورخوانی در ایران، هنوز به شــیوه دســتی انجام می شود. تنها 
پیشرفتی که توانیر در این خصوص داشــته است این است که پس 
از کنتورخوانی توسط مامور، داده های  نشان دهنده مصرف دوره ای 
مشترک از روی کنتور محلی، وارد گوشــی تلفن همراه مامور شده 
و به کمک یک برنامه کاربردی نصب شــده روی گوشــی به مرکز 
صورت حساب برداری مربوط منتقل می شود. این روش، به شدت کار بر 
و هزینه بر اســت، ضمن اینکه مورد سوء استفاده متجاوزان به جان و 

مال مردم ممکن است قرار گیرد. 

سال۱3۸9 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 ۱39۴ وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از ۱5 اسفند ۱3۸۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه ۱0 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱395 به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴0 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند ۱39۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱39۷ 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 ۱39۶ 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 ۱39۶ 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 ۱39۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱3 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 ۱393 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 9۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 95 وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱30 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
2۸ اسفند ماه ۱395، 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 2۱ تیر مــاه ۱39۴ 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 ۱39۷ 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 
۱39۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱39۷ 
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 59 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱3۸3 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 3۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱39۷ 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
2۸ اردیبهشــت ماه ســال ۱39۷ 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 

زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در خدمت مدیریت هوشمند مصرف انرژی
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صنعت پرداخت الکترونیکی کشور با فاصله  چندین ساله از کشورهای پیشرو، بر 
اساس خدمات مبتنی بر کارت های الکترونیک در دهه ۱3۷0 شکل گرفت و در نیمه 
دوم دهه ۱3۸0، توسط شرکت های PSP از طریق ابزارهای پذیرش این کارت ها 
در شبکه بانکی همچون دستگاه های خودپرداز و کارت خوان فروشگاهی، در رقابتی 
سنگین و نفس گیر، فراگیر شــد و به دنبال آن راه نفوذ خود را از طریق درگاه های 

پرداخت اینترنتی و تلفن همراه ادامه داد. 
از آنجا که امروزه در دنیا و در کشوری زندگی می کنیم که کمتر کاری، بدون پول انجام 
می شود و عمال گردش پول نقد از تبادالت مالی به میزان زیادی حذف شده، مدیریت 
ابزارهای انتقال پول و به تبع آن، توسعه و بقای صنعت پرداخت الکترونیکی، باید یکی 
از مهم ترین دغدغه های جامعه باشد تا منابع پولی، با کمترین هزینه و باالترین کیفیت 

در جامعه به حرکت درآیند.
همین دغدغه، باعث شــکل گیری بازاری شد که امروز شــرکت های پرداخت در 
رقابتی سنگین، دیگر تابی برای نفس کشــیدن ندارند. از طرفی، افزایش نرخ ارز و 
سایر هزینه ها، باعث شده شــرکت های پرداخت، به سمتی در حال حرکت باشند 
که به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، چنانچه در یکی دو سال آینده، نرخ کارمزد 
و روش های کسب وکاری شرکت های پرداخت تغییر نکند، این شرکت ها عمال به 

زیان می نشینند.
از این رو، در هشــتاد  و چهارمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع »بررسی چالش ها و راهکارهای رفع موانع 
کسب وکاری صنعت پرداخت« که با حضور محمدمهدی متولی مدیرعامل شرکت 
ســایان کارت، بابک رهنماپور مدیرعامل شــرکت پرداخت الکترونیکی سپهر و 
سیدسعید رضاپور محمدی سرپرست شــرکت پرداخت الکترونیک سداد برگزار 
شد، موانع توسعه شبکه پرداخت، بررسی قوانین جدید رگوالتوری و آسیب های 
کسب وکاری شرکت  های PSP به دلیل نبود انسجام صنفی، موردبحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش روی شماست. 
اتفاقیکهدیماهسالگذشتهدرشــبکهپرداخترخداد،پایش
پذیرندههابرایدریافتکدمالیاتیبود.لطفابفرماییدطیحدودیکسال
گذشتهتاکنون،دراینحوزهچهاتفاقاتیرخداد؟آیاپذیرندههایشما
کدمالیاتیدریافتکردند؟چهمشکالتیبرایاجرایاینطرحداشتید؟

رهنماپور: تقریبا از اول بهمــن 99، تمامی متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی یا 
دستگاه کارت خوان باید کد مالیاتی دریافت می کردند. این الزام بر اساس اظهارات 
متولیان امر و سازمان امور مالیاتی کشور، حدود یک سال قبل تر، یعنی سال 9۸ در 
قالب قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به تصویب مجلس رسیده بود. بر این 
اساس، باید جلوی هرگونه تخلفی که در شبکه پرداخت از طریق درگاه های اعالم شده 
یا پذیرندگانی که با دستگاه پوز و یا از طریق درگاه اینترنتی وارد می شدند، گرفته 
شود. این موضوع، در ماه های اول، برای خود شاپرک و همه PSP ها، مشکل ایجاد 
کرد زیرا اطالع  رسانی مناسبی صورت نگرفته بود. با توجه به اینکه اصل موضوع به 
این مساله برمی گشت که برای دریافت کد رهگیری مالیاتی قبل از گرفتن یک ابزار 
پرداخت تا ترمینال آن باید توسط شاپرک تعریف و فعال می شد و می بایست قابلیت 
کار در شبکه پرداخت کشور را  داشت اما اطالعات شبکه بانکی کشور و شبکه پرداخت 
با داده های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشت و عدم انطباق این دو سازمان، باعث 
شد این موضوع از اول بهمن سال گذشــته اتفاق بیفتد تا افرادی که به تازگی قرار 
است درگاه بگیرند یا ترمینال فعال داشته باشند، کد مالیاتی دریافت کنند. شرکت 
پرداخت الکترونیکی سپهر با توجه به آماده سازی های شاپرک و آگاهی از انجام قانون 
مودیان مالیاتی و البته تحمیل آن به شاپرک، این کار را به صورت پایلوت با کمک 
سازمان امور مالیاتی، برای صنف پزشکان انجام داد. ما فیلم گرفتیم، سعی کردیم 
بروشور و اطالع رسانی داشته باشیم و با توجه به بازه مشخص از پذیرندگان و اینکه 
این اقدام را از طریق شبکه مجازی و نمایندگان خودمان انجام داده بودیم، باز هم با 
مشکل مواجه شدیم زیرا اوایل کار، مدل پیاده سازی فنی آن ناقص بود و به تدریج 
رفع شد. سهم تراکنش های شرکت های PSP نیز همان ابتدا تا حدی دچار مساله 
شد. االن هم هرکس بخواهد ابزارهای پرداخت را دریافت کند، الزاما با داشتن کد 
رهگیری مالیاتی میسر است که این کار، باعث کاهش تقاضا خواهد شد. در این مدت 
که شاپرک با شرکت های PSP کار می کرد، همگی سعی می کردند روی   پایش 
اطالعات پذیرندگان در مراحل مختلف کار کنند. هر شرکت PSP مجبور بود در 
روال های داخلی خود، در بخش کنترل مدارک پذیرنده ها با آنها تماس بگیرد و اگر 
آدرس یا کدپستی شان با اطالعات شاپرک همخوانی نداشت، آن را کامل کند، چون 
شاپرک نیز در سامانه امور مالیاتی، آنها را مقایسه می کرد. بر اساس آخرین اطالعات 
بنده، با توجه به اظهارات آقای دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، حدود ۶۸ تا ۷0 
درصد اطالعات مربوط به کد رهگیری مالیاتی پذیرندگان فعال کشور عملیاتی شده 
است. درخصوص پذیرندگانی که قبل از مقطع زمانی بهمن 99 بوده اند، پیامک ارسال 
می شود که این موضوع، برای آنها مساله ایجاد کرده است. برخی کسب وکارها که چند 
دستگاه پوز دارند، حتی این دستگاه ها را پس می دهند و این امر، باعث جمع آوری 
گسترده از طرف PSP ها می شود و موجبات بدبینی را فراهم می کند. با توجه به 
اینکه حدود یک سال از این موضوع گذشته، شرایط می توانست به گونه ای رقم بخورد 
که همانند موضوع ارزش افزوده که دولت و نهادهای اجتماعی آن را جا انداختند، این 
موضوع هم با آگاهی رسانی عمومی، برای تمام کسب وکارها بیشتر روشن می شد. بر 
اساس اطالعات کال  سنتر شرکت خودمان، هنوز برخی پذیرنده ها از نحوه ثبت نام در 
سامانه مطلع نیستند و این موضوع، به دوش شرکت های PSP و پرداخت یار افتاده 
و آنها این کار را انجام می دهند تا کسب وکارها و مشتریان را حفظ کنند. فکر می کنم 

رسانه ملی می  توانست از طریق وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، در این زمینه، 
پررنگ تر عمل کند.

وقتیبحثمالیاتپیشمیآید،بهدالیلفرهنگیواینکهمابهازایآن
چهچیزیدریافتمیشود،پذیرندگانفیالبداههتمایلبهدادنمالیات
ندارند.البتهپرســشدربارهاینکهچهچیزیدریافتمیکنند،درست
استومدیراندرراسامور،هیچگاهپاسخمناسبیدرخصوصخدمات
شهروندیبعدازدادنمالیاتندادهاند.امیدواریمدولتکهقراراستسال
آیندهدرحوزهمالیاتی،محکمترورودکندوبخشیازدرآمدهایبودجهرا
ازحوزهمالیاتکسبکند،حتمابهاینپرسشهایافکارعمومیهمپاسخ
دهدکهدرازایپرداختمالیات،چهچیزینصیبمردممیشود؟نکته
دیگراینکهباهمیندیدگاه،بسیاریازپذیرندگانبهاینسمتمیروند
کهبتوانندآنرادوربزنند.درحالحاضر،تعدادیشرکتهدایتتراکنش
داریمکهبهعنوانکارگزارPSP،دستگاهپوزرادراختیارپذیرندههاقرار
میدهندوطیقراردادی،پذیرندهرافعالمیکنندواوهمکارشراانجام
میدهد.شنیدهامدراینزمینه،تخلفاتگستردهایرخمیدهد.دوسه
هفتهپیش،درهمینخصوصباآقایدهقانصحبتمیکردیمکهایشان
اشارهکردندشاپرکاینشرکتهارابهرسمیتمیشناسدامااگرتخلفی
ازاینناحیهصورتگیرد،شاپرک،PSPرامیشناسدوباآنبرخورد

میکند.ماجرایشرکتهایهدایتتراکنشوبحث
مالیاتی،درحالحاضرچقدرپررنگشدهاست؟

متولی:بنده به دو نکته اشاره می کنم. مالیات، یک بحث 
محتوایــی دارد و یک بحث شــکلی. در بحث محتوایی، 
نظام مالیاتی می تواند به درآمدهای کشور کمک کند و 
اگر بتوانیم نظام مالیاتی را به شــکل صحیح اجرا کنیم، 
هم عدالت مالیاتی و عدالت درآمد ایجاد می شــود و هم 
کاهش وابســتگی اقتصادی به درآمدهای نفتی صورت 
خواهد گرفت و هم می تواند باعث شفافیت های اقتصادی، 
کاهش فرار مالیاتی، افزایش اطالعات حاکمیت در حوزه 
کسب وکارها و نیز بهتر و شفاف تر شدن سیاست گذاری ها 

در حوزه اقتصادی شــود. در حوزه محتوایی همه اتفاق نظر دارند که این موضوع، 
می تواند کمک کند. یکی از ابزارهای مهم این حوزه برای نظام مند کردن این عرصه، 
خود نظام پرداخت، رگوالتوری نظام پرداخت و PSP ها هستند، چون یک نظام 
بسیار وسیع و توسعه یافته دارد اما در وضعیت فعلی، نظام کارمزدی جاری، رقابت های 
ناسالم در صنعت پرداخت، افزایش ساالنه نرخ تورم و ارز و عدم شفاف سازی دقیق 
برای مودیان مالیاتی، موضوعات اصلی محتوایی در حوزه مالیاتی اســت. موضوع 
شکلی، چگونگی اجرای آن است. اینکه بتوانیم همه مودیان را دعوت کنیم که پای کار 
بیایند و خودشان را در نظام مالیاتی، رجیستر کنند، قطعا کاستی هایی داشته است. 
شرکت سایان، تقریبا بیش از ۷0 درصد، پوشش پذیرندگان را در حوزه مالیاتی داشته 
است اما مشکالت و چالش های اساسی درباره شکل شرکت کنندگان و پذیرندگانی 
که قرار است رجیستر کنند، وجود دارد و همیشه از کال سنتر یا بخش پذیرندگان ما 
سوال می شود. بسیاری از پذیرندگان می گویند باید دو بار مالیات بدهیم. ما که یک 
بار در حوزه صنف مان، مالیات پرداخت می کنیم، پس این دیگر چه مالیاتی است؟! 
و ضریب مالیات دستگاه های کارت  خوان با توجه به استفاده از بستر شبکه پرداخت 
چیست؟ بسیاری از پذیرندگان در این زمینه ابهام دارند. سواالتی در این زمینه وجود 
دارد که چالش های بزرگ و کوچکی برای همکاران ما در این صنعت رقم می زند. 
صنف پرداخت، مسایل و چالش  های زیادی دارد که این چالش هم به عنوان یکی از 
الزامات رگوالتوری در حال پیگیری است. در این زمینه، از طرف شاپرک، پیام های 
متعددی برای پذیرندگان ارسال شده و این چالش ها، باعث شده کال سنتر و بخش 
پذیرندگان ما، درگیر این مساله باشد و درخواست های بسیاری برای پاسخگویی به 
ابهامات دارد. بسیاری از مودیانی که دستگاه پوز داشته و قصد دارند به عنوان پذیرنده 
معرفی شوند، نمی دانند قرار است در آینده چه اتفاقی بیفتد. عدم شفاف بودن چالش 
زیادی برای شرکت های PSP از جمله شرکت ما، ایجاد کرده، چون باید پذیرندگان 
را تفهیم و توجیه کنیم که به چه دلیل کد مالیاتی داشته باشند. سوال شما در حوزه 
پرداخت، بسیار کلیدی است. درخصوص هدایت تراکنش، بیشتر PSP ها درگیر 
آن هستند. این ها شرکت  هایی هستند که به عنوان کارگزار و نماینده در توسعه بازار 

شرکت های PSP نقش ایفا می کنند. در این حوزه، با توجه به اینکه این شرکت ها 
تمایل دارند با سرعت باالیی به بازار بزرگ تر برسند، تخلفاتی مشاهده می شود و بیشتر 
دوستان فعال این عرصه، تخلفات را می دانند اما تمام مسوولیت برعهده PSP است 
و یک نظام مدون در شــرکت های پرداخت وجود دارد؛ یعنی وقتی یک پذیرنده، 
عضو PSP می شود، ابتدا باید تمام پروند ه ها و مدارک پذیرنده، دریافت، ارزیابی و 
رجیستر شده و سپس به رگوالتور اعالم شود. بعد از ارزیابی رگوالتور، ترمینال داده 
می شود. این سیستم های اطالعاتی کمک کرده اند نظام یا سیستم داشته باشیم اما 
حتما ممکن است مسایلی وجود داشته باشد. در مجموع، این اتفاقات در حال رخ 
دادن است. این موضوع، فواید زیادی را برای جامعه و صنعت ایجاد می کند. االن با 
توجه به اینکه برای کارت خوان ها مالیات درنظر گرفته می شود، برخی می گویند ما 
پول نقد جابه جا می کنیم. اصال چرا سراغ کارت خوان برویم؟! این مسایل، ابهامات و 
چالش ها به دلیل عدم شفاف سازی وجود دارد. ما به دو روش می توانیم موضوعات 
را فرهنگ سازی کنیم. اول اینکه از طریق یک رگوالتوری قوی، شروع و الزام کنیم 
که این اتفاق، رخ دهد و تمام ابعاد رگوالتوری، با هم ارتباط داشته باشند. دوم اینکه 
باید به گونه ای این بازی را تعریف کنیم که تمام بازیگران بتوانند با طیب خاطر در آن 
شرکت کنند. بنابراین بزرگ ترین چالش این است که در این زمینه، شفاف سازی، به 

خوبی انجام نشده است.
شنیدهامبرخیازشرکتهایهدایتتراکنش،پنلثبترجیستر
کردندستگاههایپوزرادربرخیPSP هادارند.
البتهآقایدهقانگفتنداگرمحرزشود،اینکار،
تخلفاســتوبرخوردمیکنیم.آیاشماتایید

میکنید؟
متولی: بنده هم شنیده ام و اینکه این موضوع به عنوان یک 
الزام رگوالتوری است و تخلف محسوب می شود. در حوزه 
احراز هویت، یک چک لیست کامل از قواعد رگوالتوری 
داریم که به صورت ساالنه، دقیق ممیزی می شویم و همه 
این موارد، ارزیابی می شود. اگر تخلفی وجود داشته باشد، 
رگوالتور به خوبی و با دقت به آن اشــاره می کند اما اصل 
موضوع این است که متاسفانه در بازار، شرکت های هدایت 
تراکنش به دلیل وجود شاخص های غلط، مانند رتبه تراکنش جوالن می دهند و 
 PSP کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد! چون این شرکت ها قادرند به سرعت برای

ها تراکنش بیاورند و خودشان پوز می  فروشند. 
PSPظاهرادرآمدشانهمبدنیستوبعضیازآنهاازشرکتهای
همبیشتردرآمددارند!آوردنپوزدســتدومقاچاقهمرایجاست.
دراینزمینه،دستگاهپوزرابهپذیرندهمیفروشنددرصورتیکهدر
شرکتهایپرداختبهصورتامانی،بابلوکهشدنمبلغمحدود،فکر
میکنمیکسومقیمت،بهحساببانکیسپردهمیشودتااگراتفاقی
افتاد،حداقلیکسومهزینهرادریافتکنند.آقایرضاپور!جنابعالی
سابقهحسابداریدارید.لطفااززاویهدیگریبهاینموضوعبپردازید.
آقایمتولیهماشارهکردندکهتماسهایزیادیازسویپذیرندهها
درخصوصمالیاتبردرآمدباکالسنترهاصورتمیگیرد.بایدبررسی
کنیمدرآمدیکمجموعه،ازچهعددیبهباالباشد،مالیاتبهآنتعلق
میگیرد.بندهعدد5میلیاردریال)500میلیونتومان(درذهنماست.
آیادرستاستیاخیر؟تازمانیکهیککسبوکار5میلیاردریالدرآمد
ساالنهنداشتهباشد،اصالنبایدمالیاتبپردازد.فکرمیکنمبسیاریاز
تماسهاباPSP ها،ازطرفهمانکسانیاستکهدرسالبهاینعدد
نمیرسند.بااینتوصیف،عمالسازمانمالیاتیباشبکهپرداختکاری
کردکهمردم،دچارمسالهشدند.شنیدهامسازمانمالیاتیقراراست
رویحسابمالیاتیمردمهمبنشیندوازاینطریقازدرآمد،مطلع
شود.بندهدکترفوقتخصصدرکشورسراغدارمکهدرمطبخودبه
دلیلگرفتارنشدنمشکالتقانونی،دستگاهپوزداردامابهخاطرفرار
مالیاتی،بیمارانرامجبورمیکندکهازATM،پولنقدبگیرند!اصالنیاز
نبودسازمانامورمالیاتی،رویدستگاههایپوزبنشیند.باالخرهپشت
تمامایندستگاههایپوز،یکحساببانکیاعمازاشخاصحقیقیو
حقوقیاست.بهتربودمانندهمینکاریکهاالنانجاممیدهد،ازابتدا

پشتحساببانکیافرادمینشست،چراچنینمسالهایایجادکرد؟
رضاپور: به نکته درستی اشاره کردید. بهتر است از طریق قانون تجارت، موضوع را 
بررسی کنیم. قانون تجارت، افراد را به چند دسته تقسیم کرده است. اول اشخاص 
حقوقی که مستلزم نگهداری دفاتر قانونی هستند. دوم شرکت های PSP که تحت 
همین قانون ثبت شده اند و سوم کسبه که مستلزم نگهداری دفاتر درآمد و هزینه 
و نیز صنف های مختلف در این حوزه هستند. در قانون، اعم از قانون تجارت و قانون 
مالیاتی، اشخاصی که باید مالیات پرداخت کنند، به طور دقیق مشخص شده  اند. در 
حوزه مالیات، در نظام پرداخت مالیات، به تجمیع درآمد و عملکرد یک فرد اعم از 
حقیقی و حقوقی، توجه می شود. اینکه االن در اذهان این طور مطرح شده که قرار 
است از یک مسیر، مانند حساب های متصل به دستگاه های پوز یا پذیرندگان، رصد 
مالیاتی انجام  شود، می تواند رصد مالیاتی باشــد اما جامع و کامل نیست. برخی 
فروشگاه ها، چهار پنج دستگاه پوز داشتند و از زمانی که فهمیدند کد مالیاتی برای 
آنها خواهد آمد، یک پوز را لغو می کنند و به یک دستگاه پوز دیگر مراجعه می کنند 
در حالی که بعید می دانم در سازوکار امور مالیاتی این قدر راحت باشد که یک پوز 
را کنار گذاشت و وارد پوز دیگر شــد، چون ورود منابع به حساب جاری، سپرده یا 
قرض الحسنه، برای همه اشخاص، مبتنی بر کد ملی قابل تشخیص است. هیچ وقت 
مالیات بر درآمد کل سنجیده نمی شود و تفاوت درآمد و هزینه است یا سود، عامل 
محاسبه مالیات است. آن عدد 5 میلیارد ریال می تواند مبنای حسابرسی صورت های 
مالی باشد اما هر شخصی که به هرنحوی در کشور اشتغال به کار دارد، اعم از افراد 
حقیقی مانند کارمند یا اشخاص حقوقی یا کســانی که در حوزه اصناف فعالیت 
می کنند، باید نسبت به سود و زیان خود پاسخگو باشند اما کسانی که دفاتر قانونی 
داشته باشند، با مراجعه ممیزان مالیاتی و رعایت سقف حسابرسی، اطمینان بخشی 
الزم را به سازمان امور مالیاتی می دهند و آنهایی که نداشته باشند، بر اساس شواهد و 
قرائن، و درآمد آن صنف، سود و زیان را مشخص و مالیات، مطالبه می کنند. بنابراین 
کسی با تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که فکر کنم سال 9۸ توسط 
مجلس مصوب شد، نمی تواند از این حوزه، خارج شود و ناگزیر است در این مسیر 

حرکت کرده و مالیات خود را پرداخت کند.
بله.ظاهراکمتراز500میلیونتوماندرآمددرسال،معافازمالیات
استوبیشترازآنشاملمالیاتمیشود.اگراینموضوع،توسطنهادهای
حاکمیتیبهصورتشفاف،اطالعرسانیشود،مشکلبسیاریازمردم
حلخواهدشد.البتهمجموعمالیاتیکهازکسبوکارهایخرددرکشور
جمعمیکنیم،نهایتا20درصدمالیاتیاستکهبایدجمعشود.اگردولت
بتواند20درصدمالیاتراازکسبوکارهایاصلیبگیرد،عمال80درصدبار
مالیاتیکشورازآنجاتامینومشکالتبزرگ،حلمیشود.امیدوارماین
زدوبندهابهخصوصدربسیاریازنهادهاکهنبایداسمآنرابیاوریم!حل

شودودولتباکسریبودجهمواجهنشود.
متولی: مطمئنا از تاریخی که رگوالتور به سختی قانون گذاری کرد و جلوی بسیاری از 
دستگاه هایی را که مالیات نداشتند، گرفت، به هیچ عنوان، امکان ثبت پایان بدون کد 
مالیاتی وجود ندارد؛ یعنی وقتی قرار است این فرایند انجام شود و مشخصات پذیرنده، 
دریافت و برای رگوالتور ارسال  شود، چنانچه پذیرنده کد مالیاتی نداشته باشد، به وی 
ترمینال، تخصیص داده نمی شود. بنابراین این فرایند، اصالح شده است. موضوع، به 
پذیرندگان قبلی برمی گردد. نکته این است که وقتی کسی جابه جا می شود، چون کد 
مالیاتی را به کدپستی ارتباط می دهند، یک سری مسایل و چالش هایی ایجاد می شود 
که این موضوع نیز در حال رفع است. بر اساس جلســه ای که در شاپرک داشتیم، 

دوستان اشاره کردند که در حال مذاکره هستند تا موضوع، حل شود.
بله.واقعیتایناستکهاینموضوعنیزماننداینمادوشرکتهای
پرداختیارشدهاست.بسیاریازپذیرندگانیکهاطالعاتآنهادرشاپرک
نیزثبتشده،اعمازقدیموجدید،باتوجهبهمیزاندرآمدوتراکنشآنها،
اصالمشمولمالیاتنمیشوند.فکرنمیکنمشاملبیشاز20درصدآنها
شودودرصدکمیازکسبوکارهایجدیدونوپاراشاملخواهدشد.به
نظرمورودبهاینحوزه،کاراشتباهیبودوفقطهزینهواسترسازطرف
سازمانامورمالیاتیبهشرکتهایپرداختواردشددرحالیکهاگرروی
حساببانکیمینشستکهاالنهمهمینکارراانجاممیدهد،راحتتر
میتوانستاینکارراانجامدهد.اینکار،موازیکاریاست.بگذریم...
جنابرهنماپور!درگفتوگوباآقایدهقان،طیهفتههایگذشته،این

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانشرکتهایPSPعنوانشد

صنعت پرداخت نیازمند صنف و تراکنش های تمیز است
PSPکارمزد،همپذیرندگیورگوالتوری؛چالشهایپیشرویشرکتهای

محمدمهدیمتولی سیدسعیدرضاپوربابکرهنماپور

متولی: عدم شفاف بودن چالش 
زیادی برای شرکت های PSP از 
جمله شرکت ما، ایجاد کرده، چون 
باید پذیرندگان را تفهیم و توجیه 
 کنیم که به چه دلیل کد مالیاتی 

داشته باشند
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ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی
asreertebat.comبخوانید.

موضوع،مطرحشدکهکارمزدشــاپرکبهشرکتهایPSPدرآینده
نزدیک،براساسعملکردآنهاخواهدبود.درآنگفتوگو،فرصتنشد
دربارهجزییاتعملکردوشیوهارزیابیشرکتهایPSPونحوهپرداخت
کارمزد،بهصورتصددرصدییاکسرآنصحبتکنیم.لطفابفرماییدروش
آنچیستومفهوماینجملهکهبراساسعملکردشرکتهایPSPبه
آنهاکارمزددادهمیشود،بهچهمعناست؟سپسدربارهاینکهآیااینروش،

درستاستیاخیر،بیشترصحبتخواهیمکرد.
رهنماپور: بر اساس جلسات ماهانه که با مدیران شرکت های PSP در شاپرک 
درباره مدل جدید داشتیم، موضوع، بیشتر باز شده است. طبقه بندی شرکت های 
PSP در حوزه ابزارهای پرداخت و سرانه تراکنش، مالک فعلی شرکت شاپرک 
در بولتن منتشرشده این شرکت است و این، معیاری است که موجب شناخت از 
این شرکت ها در بازار می شود و حتی در نیلســون ریپورت به آن استناد می شود و 
این امر، برای شرکت های خوب ما، جای تبریک دارد. مســاله دیگر این است که 
شرکت های PSP چقدر از توان فنی و مالی قابل توجه خود استفاده کرده اند؟ و 
در مدیریت صحیح تراکنش ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و جلوگیری 
از شکســت تراکنش، توســط شــرکت های مختلف که با آنها قرارداد دارند، چه 
اقداماتی انجام داده اند؟ شــاپرک روی این موضوعات، حســاس شده، دانش فنی 
 خوبی را جمــع آوری کرده و با سیســتم های نرم افزاری که پیاده ســازی کرده و 
PSP ها را مانیتور می کند، درصدد است شرکت های PSP در این حوزه، به خوبی 
کار کنند کمااینکه تقریبا از سه سال پیش، مبارزه همه جانبه برای درگاه های قمار 
که وضعیت فاجعه باری داشت، شروع شــد و به تدریج، قوانین و مقررات نهادهای 
باالدستی کمک کردند و شرکت  های PSP توانستند تا حد زیادی این ها را مدیریت 
کنند و جلوی آن را بگیرند. در قســمت دیگر درباره مبارزه با پولشــویی باید دید 
شرکت های PSP از الگوریتم های هوشمند یا نرم افزارهایی که روی   تراکنش هایی 
که عمدتا از یک درگاه اینترنتی صورت می گیرد، استفاده می کنند تا ببینند رفتار 
این تراکنش ها و پذیرنده ، به صورت عادی است یا خیر. ما در پرداخت الکترونیکی 
سپهر از یک سال و نیم پیش، این کار را آغاز کردیم و در بخش مانیتورینگ ۷ در 2۴ 
خودمان، توانستیم این سیستم را پیاده سازی کنیم؛ به گونه ای که افراد مانیتورکننده، 
هر لحظه که احساس کردند یک درگاه، فعالیت مشــکوک و غیرعادی دارد، برای 
حفظ حقوق مردم و رعایت قوانین باالدستی، بتوانند جلوی فعالیت آن را بگیرند 
تا مشخص شود اصل قضیه چیست. نکته بعدی این است که برای ماندگاری یک 

شرکت در این حوزه، آن شرکت، باید به طور مستمر روی 
  امن سازی ســرویس به خوبی کار کند، دیوایس های 
خود را آپگرید کند، روی   الیســنس ها خوب کار کند، 
نیروی فنی خود را به طور مستمر آموزش دهد و روی 
  امن سازی سیستم ها و پایداری شبکه پرداخت خود، به 
خوبی کار کند. این ها در ممیزی های ساالنه شاپرک با 
توجه به اشراف کامل رگوالتور، کنترل می شود. حدود 
۴هزار و خرده ای کنترل وجود دارند تا ببینند شبکه، به 
چه صورت مدیریت می شود. این موارد درباره PSP ها 
متفاوت است. ممکن اســت ترکیب سهامداری یک 
PSP، مجموعه ای از شرکت های حقوقی باشد که این 

کار را انجام می دهند و در این زمینه سرمایه گذاری کرده  اند و هیات مدیره و مدیرعامل 
به دنبال گرفتن تراکنش و هدایت تراکنش هستند و یا ممکن است سهامداران یک 
شــرکت PSP دیگر جزو حقوقی یک بانک باشند که به دنبال جذب نقدینگی و 
هزینه جذب هر ۱0 هزار تومان هستند. در بولتن شاپرک و برخی بولتن های دیگر 
بانک مرکزی، تقریبا مشخص می شود که هر بانک، تقریبا چقدر هزینه می کند تا هر 
۱00 هزار ریال را جمع آوری کند. فکر می کنم این روش شاپرک در حوزه کنترلی 
است و امتیازات را بر این اساس لحاظ کرده که اگر یک PSP که تعداد دستگاه های 
پوز زیادی دارد و توســط شــرکت هایی که با آنها قرارداد دارد و هدایت تراکنش 
می آورند، پذیرنده اش شناسایی نشد و شاپرک این موضوع را فهمید، بر اساس امتیاز 
کسب شده، تا حدی، کارمزدی که به PSP پرداخت می شود، کاهش می یابد. البته 
بنده از لفظ جریمه اجتناب می کنم چون بار حقوقی دارد. این روش، روشی است که 
سعی می  کنند شرکت های PSP را بر آن اساس رتبه بندی کنند و کارمزد بدهند. 
مثال می گویند معدل شما ۱۷ است و اگر باید یک میلیون ریال می گرفتید، این مبلغ 
با درصدی که معدل شماست، به شما تعلق می گیرد. این، فرمولی است که در حال 

پیاده  سازی و ارایه  است.
آقایدکترمتولی!باتوضیحاتآقایرهنماپور،برداشتبندهقبال
اینبودکهعمالبراساسمقیاسوبازارموجود،امتیازبندیمیکنند.البته
آقایرهنماپورمعتقدندجریمه،بارحقوقیدارداماوقتیبراساسامتیاز
ازدرآمدPSPکسرمیشود،عمالجریمهاست.دراینزمینه،مثالاگر15
دستگاهپوزخارجازکشور،بعدازسهمرحلهشناساییشود،شاپرک،50
درصددرآمدPSPرابرمیدارد.البتهنمیدانمتاحاالاینکارانجامشده
یاخیر.ضمناینکهدرآمدهایشاپرکهمموضوعجذابیاست.معلوم
نیستاگربخشــیازدرآمدرابرمیدارد،کجاواریزمیکندیاکجانگه
میدارد؟آیااینهابهدرآمدهایشاپرکاضافهیابهخزانهواریزمیشود؟به
هرحال،ظاهراشاپرکدرحوزهدرآمد،عدالتمحوریرامدنظردارد.مثال
بینیکPSPکه2میلیوندستگاهپوزدربازارداردباآنPSPکه200
هزاردستگاهدارد،تفاوتوجودداردوبهقولمعروف:»هرکهبامشبیش،
برفشبیشتر«.هرچهشبکه،بزرگتروتوسعهآنبیشترباشد،مشکالت

همبیشتراست.آیاتاییدمیفرمایید؟نظرتانچیست؟
متولی:نکته شما کامال درست است. مدل محاسبه و امتیازبندی رگوالتور شاپرک 
برای این حوزه، مبتنی بر مقیاس اســت و می تواند عادالنه باشد. به قول شما یک 
PSP ممکن است ۱.5 میلیون پایانه داشته باشد و یک PSP، 200 هزار پایانه. 
حتما نظام کنترلی که روی   ۱.5 میلیون پایانه قرار است اعمال شود، نسبت به 200 
هزار پایانه، متفاوت تر اســت و میزان تالش برای داشتن یک شبکه پاکیزه، بسیار 
متفاوت با شرکتی دارای پایانه کمتر است، لذا شاپرک این موضوع را درنظر گرفته 

است اما اصل موضوع، چیز دیگری است. رگوالتور شاپرک، سال ۱390 ایجاد شد. در 
این زمینه ، می توانیم دو دوره را لحاظ کنیم؛ یعنی زمانی که PSP  ها وجود داشتند 
و رگوالتوری نبود و زمانی که رگوالتوری ایجاد شد. وقتی این دو بازه زمانی را بررسی 
می کنیم، متوجه می شویم بعد از ایجاد رگوالتوری، بسیاری از مخاطرات شبکه، کمتر 
شده زیرا رگوالتوری خودش را بالغ کرده، قوانین سختگیرانه ای را تدوین کرده، حدود 
۴هزار و خرده ای، بند برای کنترل شــرکت های PSP دارد و آن را ابالغ کرده که 
این چک لیست ها از یک سری قوانین استخراج شده اند. همه این ها باعث نظام مندتر 
شدن این حوزه شده و دید حاکمیتی آن، خوب است اما دیدگاه بازار، کمی متفاوت 
است. اردیبهشت ماه 92، شبکه پرداخت کشور، 2 میلیون و 500 هزار پایانه و 3۴۱ 
میلیون تراکنش داشته است. آن زمان قیمت هر دستگاه پوز، حدود ۸0 هزار تومان 
بوده است اما شبکه فعلی، بیش از 9 میلیون پایانه، بیش از 3 میلیارد تراکنش و هر 
دستگاه، به طور میانگین حدود 3 میلیون تومان هزینه دارد اما نظام کارمزدی، تفاوتی 
نکرده و بر اساس همان نظام کارمزدی از سال 92 تا کنون پیش می رود. زمانی با آن 
نظام کارمزدی، می توانستیم دارایی بخریم و این دارایی ها موجب می شد مقیاس 
ما بزرگ تر شود و بسیاری موضوعات دیگر. اگر آن زمان، رگوالتوری می  توانست با 
قواعد بهتر و سنگین تر، نظام مندی خود را با سرعت باالتری انجام دهد، قطعا شبکه 
پاکیزه تر می شد تا شبکه ای که به صورت غیررسمی گفته می شود بیش از ۴ تا 5 
میلیون دستگاه پوز آن، از مواردی است که استاندارد PCI DSS آن یا منقضی 
شده یا به شکل قاچاق وارد شده و معروف به کیبورد چین و موضوعات دیگر است که 
االن در هدایت تراکنش ها وجود دارد و فعال به آن ورود نمی کنم. نکته این است که 
ما بازاری داریم که این بازار و صنعت، درآمد و cash flow دارد. در وضعیت فعلی، 
نرخ تورم و ارز افزایش پیدا کرده، تحریم ها باعث شده اوضاع اقتصادی، کمی سخت تر 
شود. در این بازار، PSP  ها برای اینکه سرپا بمانند، فعالیت هایی انجام می دهند. 
وقتی از بیرون گود نگاه می کنیم، صنعت بسیار مطلوبی به نظر می رسد که زمانی از 
آن به چاه نفت تعبیر می شد اما االن دیگر آن چاه نفت نیست! هزینه های پرستاری 
یک دستگاه، با توجه به هزینه های رول و هزینه های جانبی، زیاد است. وقتی بهای 
تمام شده عملیات پرستاری را محاسبه می کنیم، می بینیم شبکه پرداخت، شبکه 
پیرتری شده، دستگاه های شبکه پرداخت پیر شده، میزان EM و PM بیشتر شده 
که همه این ها هزینه اســت. میزان رول رسانی، تراکنش ها و هزینه های پرستاری 
افزایش یافته اما نظام کارمزدی ما تغییری نکرده است. حاال برای قاعده مند کردن 
این صنعت، اگر از لفظ جرایم هم استفاده نکنیم، می توان گفت یک تخفیف برای 
PSP ها لحاظ شده چون یک سری از چک لیست ها انجام 
نشده یا نمره شرکت در ممیزی، پایین تر بوده است. اگر این 
موضوع روی   درآمدها تاثیر بگذارد، ناخودآگاه، روی صنعت 
هم تاثیر می گذارد. در حال حاضر درآمد PSP، فالن میزان 
است و طبق بررسی میدانی، اغلب مشــاهده شده، نمرات 
خوبی کسب نشده است. در این شرایط، اگر قرار باشد، این 
ممیزی های سختگیرانه  که شرکت رگوالتور انجام می دهد، 
اجرا و اعمال شود، قطعا درآمد PSP ها کاهش پیدا می کند. 
سوال این اســت که وقتی درآمدهای یک صنعت در حال 
کاهش است، برای بقای خود چه کاری باید انجام دهد؟ آیا این 
اقدام باعث نمی شود مسیرهای خالف جدید برای درآمدزایی 
به منظور سرپا ایستادن ایجاد شــود؟ قطعا این اتفاق می افتد. اینکه رگوالتور باید 
سختگیری کند، شکی در آن نیست و باید نظام جزا و پاداش داشته باشد. به نظرم به 
جای اینکه نظام جزا داشته باشد، نظام پاداش داشته باشد. در اسالم و قرآن هم این 
موضوع وجود دارد؛ یعنی به جای اینکه جزا انجام شود، پاداش داده نشود. کف این 
است که فرد پاداش نگیرد اما کسی که نمره بهتر گرفته، پاداش بگیرد؛ یعنی نظام 
کارمزدی مبتنی بر پاداش، بهبود پیدا کند و اصالح شود. اگر یک PSP ساختار 
داخلی اش را بهبود دهد، خیلی بهتر اســت. در ممیزی امسال، مطمئنم بسیاری 
از PSP ها برای زیرســاخت های امنیتی خود، هزینه های فراوانی انجام داده اند و 
مطمئنا آقای رهنماپور هم مطلع هستند. این هزینه ها در سال مالی بد باید به گونه ای 
پرداخت شود. نتیجه این می شود که شرکت های PSP ممکن است زیان عملیاتی 
داشته باشند و این زیان عملیاتی باید در سرمایه گذاری های دیگر پوشش داده شود. 
فرض کنید نظام کارمزدی نیز اصالح نشده باشد و شرکت PSP نمره پایین گرفته، 
در این حالت یک کســب وکار چه باید کند؟ در این شرایط باید دنبال توسعه بازار 
و سهامداران خود برود تا افزایش ســرمایه بدهند و مقیاس را افزایش دهند. نفس 
رگوالتوری، قانون مداری و نظام مند بودن، درست است اما نفس تخفیف دادن، روی 
  نظام کارمزدی که سال 92 با دســتگاه پوز ۸0 هزار تومانی تصویب شده، نیازمند 

بازنگری است. بنده سعی کردم شفاف عرض کنم.
البتهبندهبااینکهنظامپاداشقراردهیم،موافقنیســتم.ماوسط
صنعتیهستیمکهسالهاازسابقهوتاریخچهآنمیگذرد.آقایانهمین
وضعیتموجودراحفظکنند،بایدکالهمانراهوابیندازیم،دیگرپاداش
الزمنیست!اینکهشرکتهایPSPبااینوضعیت،جریمهنشوند،باید
خوشحالباشیمتااینکهپاداشبگیرند.باالخرههزینهفایدهجریمهبا
تخلفبایدبهشکلیباشدکهPSPحسابوکتابنکندکهاگرمثالفالن
تخلفراانجامدادوقانونگذار،یقــهاشراگرفت،ایرادینداردوچون
چندبرابرتخلف،درآمدکسبکرده،جریمهراحتیاضافهترهمپرداخت
میکندوتخلفرانیزانجاممیدهد.اینکهبرایکشف15دستگاهپوز
خارجازکشور،50درصددرآمدPSPکسرمیشودواگربیشترشودوبه
20دستگاهبرسد،بهسمتلغومجوزمیرود،منطقینیست.البتهاینلغو
مجوزوبرخوردقاطع،بااینروابطموجوددرنظامبانکیدرهمتنیده،میسر
نیستامااینکهچرااینکارکهقابلانجامنیست،ازآنصحبتشده،قابل
توجهاست.آقایرضاپور!نظرشمادراینزمینهچیست؟آیااینرتبهبندی

وروشموجود،درستاست؟
رضاپور: ارزیابی مبتنی بر عملکرد، پیچیدگی های خاص خود را دارد و زوم کردن 
روی   شاخص هایی مانند مجموعه قوانین پولشــویی که در ارزیابی شاپرک انجام 
می شود یا در حوزه امنیت، کنترل، مانیتورینگ، شناسایی فعالیت های مشکوک 

وغیره همگی جزو شاخص های ارزشمندی اســت که در ارزیابی های چند هفته 
گذشته شرکت ما توسط شاپرک نیز اتفاق افتاد. با توجه به پیچیدگی های خاصی 
که در ارزیابی عملکرد وجود دارد، نمی توانیم صرفا به این موضوعات توجه کنیم. در 
این زمینه، PSP ها، از منظر عملکردی، صورت های مالی، سودآور بودن یا نبودن 
آن متفاوت هستند. چرا یک شرکت  PSP می تواند سود باالیی را گزارشگری کند؟ 
چرا برخی از شرکت های PSP با اینکه همســان و در یک سطح دارایی و تعداد 
پذیرنده  هستند، سودآوری شان متفاوت است؟ توجه این شرکت ها به منابع انسانی 
و هزینه های مرتبط با نگهداشت آنها مهم است. همه شرکت  ها در حوزه نگهداشت 
نیروهای تخصصی با چالش های شدیدی مواجه هستند. مشخصا شرکت سداد با 
توجه به اینکه سوییچ آن، متعلق به خودش است و در بسیاری از موضوعات دیگر 
از نیروهای تخصصی در این حوزه، استفاده می کند با چالش هایی مانند نگهداشت 
و تعداد منابع انسانی مواجه است. بنابراین عالوه بر تعداد و مبلغ تراکنش، باید به 
موضوعات دیگر هم توجه شود. مثال با توجه به اینکه ما رســالت خود را در حوزه 
بانک ملی، به گســتردگِی ایران داریــم، ناچاریم این خدمات و ســرویس ها را در 
سطح جغرافیای بزرگ ارایه  کنیم، بنابراین قطعا از نظر هزینه ای و کنترلی برای ما 
تفاوت هایی وجود دارد. البته چون شغل بنده حسابرسی بوده و به کنترل ها از طریق 
چک لیست ها و ارزیابی شــرکت ها اعتقاد دارم، باید عرض کنم ارزیابی مبتنی بر 
موضوعات و چک لیست های موجود صرفا کافی نیست و باید به کلیت شرکت ها توجه 
شود، چون شرکت ها برای تامین هزینه ها، به درآمد نیاز دارند. ممکن است درآمد از 
نظر تعداد، طی این چند سال افزایش پیدا کرده باشد اما از نظر ارزشی و ریالی، تفاوت 
مبلغی چندانی نداریم. همچنین با توجه به تورم، با افزایش نرخ ارز و هزینه های باال 
مواجه هستیم. بسیاری از دستگاه های سداد نیز با توجه به سابقه باالی هفت سال، 
مستعمل و ناوگان آن در بخشی از قسمت ها پیر شده است. هزینه  های پرستاری 
بسیار باالست و منجر به افزایش هزینه ها شده و شاید درآمدهای ما کفایت الزم را 
برای نگهداشت نداشته باشد. نظام کارمزدی حاکم که بر اساس تعداد تراکنش هاست، 
نیازمند آپدیت است و این مسایل و مشکالت، باید در آن دیده شود. اگر قرار باشد 
در این ممیزی ها، محدودیت هایی را برای این شرکت ها ایجاد کنیم، با چالش های 
مرتبط با این موضوع، مواجه خواهیم شد. واقعا این معضل است که شرکت سداد با 
ویژگی هایی که دارد، مشخصا نمی تواند وارد هزینه های غیرمتعارف مانند هدایت 
تراکنش وغیره شود. برخی شرکت ها، هزینه های مرتبط با موضوعات پرداختی را 
در هزینه های تبلیغات و بازاریابی منعکس می کنند اما ما با توجه به اینکه از طرف 

سهامدارمان یعنی بانک ملی رصد می شویم، اجازه این 
کارها را نداریم و چالش ها و مشکالت ما در این حوزه 
بیشتر است. البته با این موضوع، مخالف نیستیم اما از 

لحاظ ریالی و هزینه ای، برای ما چالش ایجاد می کند.
دقیقانکتهدرستیاست.درادامهمیزگرد
بهماجرایجذابسهمازدرآمدبهپذیرندهها
خواهیمپرداخت.دربرنامههایقبلیخدمت
آقایدهقانهمعرضکردم،دربارهچیزیکه
واضحاست،اینکهخودمانرابهخواببزنیم،
معناندارد.شمادرصحبتهایتاناشارهکردید
دوPSPدرصدرجدولداریمکهدرسهچهار

ماهاخیر،یکیاولمیشودودیگریدوموجابهجاییرتبهداریم.وقتی
بهمجامعبرگزارشدههردوشــرکتپرداختیعنیبهپرداختوسپ
نگاهمیکنیم،میبینیمبهپرداختبابتهرسهمدرمجمع،107تومان
پرداختمیکندوسپ،20تومان.اینفاصلهپنجبرابریتقسیمسودبه
چهمعناست؟اگرتعداددستگاههایپوزسپ،ازبهپرداختکمترنباشد،
قطعابیشترنیست.درحوزهسرمایهگذاریشبکهنیزاگرکمترنباشد،قطعا
بیشترنیست.اگرعملیاتیاحوزهتبلیغاتراهملحاظکنیم،مشاهده
نشدهPSP ها،تبلیغاتخارقالعادهایانجامدهند.وقتیبدونتبلیغات،
بایکسهمازبازار،رتبهشــرکتجابهجامیشودوارتقاپیدامیکند،
تکلیف،معلوماســت.اگرآقایقمصری،مدیرعاملسپ،دعوتمارا
بپذیرند،دربرنامههایبعدی،درخدمتایشانهمخواهیمبودتابپرسیم
واقعاچراایناتفاقمیافتد؟علتاینکهپنجبرابرکمترســودتقسیم
میکنند،چیست؟اینهاکجاهزینهمیشودکهنمیتوانآنرابهعنوان
سودبهسهامدارخردپرداختکرد؟هرچندشاپرک،بهراحتیمیتواند
آنراکشفکندوآقایدهقانهمقولدادندواحدنظارت،اینماجرارا
دقیقتربررسیکنندتااگرآنچهماتصورمیکنیم،درستباشد،شاپرک
برخورداساسیدراینحوزهداشتهباشــد.آقایفرامرزیدرگروهبه
نکتهایاشارهکردهاندکهحرفدرستیاست.شرکتپرداختالکترونیک
سامانکیش،737ریالسودساختهکهازاینمیزان،20تومانراتقسیم
کردهاست.اینکهقراراســتمابقیراکجاسرمایهگذاریکند،درخبر
مجمعاینشرکت،چیزیذکرنشدهاست.دربارهاینکهبهپرداختملت،
هم107تومانسودصددرصدیتقسیمکرده،درخبراینشرکتهمچنین
چیزیپیدانکردم.اگرمدیرانبهپرداخت،شنوندهبرنامههستند،لطفا
اعالمکنندآیااین107درصد،سودصددرصدیبودهکهبینسهامداران
تقسیمشدهیاخیر.یکیدیگرازشنوندگانمیزگرددربارهتقسیمسود
گفتهانداگرسهام1000تومانی،100تومانسودتقسیمکرد،یایکسهم
5000تومانی،500تومانسود،تقسیمکند،ازدیدسهامدارتقسیمسود،
یکسانبودهاســت.دراینجابایدعرضکنمفاصلهارزشسهامهردو
PSPتقریبازیادنیست.درمجموع،جایگاهاولودومتراکنش،بالی
جانصنعتپرداختکشورشدهاست.آقایرهنماپور!ماجرایدادن
کارمزدازدرآمدبهپذیرندگانیابهعبارتدیگرکارمزدخواهیتوسط
پذیرنده،یکیازبزرگترینمعضالتصنعتپرداختاست.تقریباهمه
میدانندایناتفاق،رخمیدهدوآقایدهقانهماشارهکردندکهشاپرک
نیزمصداقهاییراداردوبعدازبررسی،درصورتمشاهدهتخلف،باآن
برخوردمیشــود.دراینزمینه،بخشبازاریابی،سمتپذیرندهبزرگ

میرودتابتوانددستگاهپوزخودرادرآنپذیرندهبزرگبگذارد.دراین
حالت،باچهدرخواستهاییازسویپذیرندهمواجهمیشود؟دربعضی
پذیرندههایفروشــگاههایزنجیرهای،چندسالاستجزیکتعداد
دستگاهپوزخاصنمیبینیم!وپوزبقیهشرکتهاهیچوقتآنجانیست.

چرا؟!اگردوستداشتید،اسمببرید،بندهمنعیندارم.
رهنماپور:چالشی که شرکت های PSP با آن مواجه هستند این است که به پنج 
شش سال پیش برمی گردد. آن زمان، قیمت ارز پایین تر بود و به این سمت روی 
آورده اند که خودشان و شــبکه پذیرندگان را توسعه دهند. در مسیر این حرکت، 
چون هدف شان توسعه بازار بود، ســعی کردند از طریق روش های مختلف، به آن 
هدف برســند. از طرف دیگر، چون نظام کارمزدی در کشور، مانند سایر جاهای 
دنیا، جلو نرفت، این مشکالت ایجاد شد. ما هم همین هزینه هایی که آقای رضاپور 
فرمودند، داریم مانند نگهداشت نیروهای انســانی خبره برای نگهداری سوئیچ، 
درگاه های IPG و شبکه و یا افزایش هزینه های ارزی. ما یک سرور HP، نسل ۸ یا 
9 را در سال 95، حدود 3۸ میلیون تومان خریداری می کردیم اما االن باید حدود 
۴۸0 تا ۴90 میلیون تومان بخریم! فقط CPU و قدرت پردازش، مقداری ارتقا پیدا 
کرده و تغییرات دیگری هم داشته اما درآمد PSP ها این قدر رشد نداشته است؛ 
یعنی اگر تعداد تراکنش های شبکه پرداخت را نگاه کنیم و قراردادهای پشتیبانی با 
بانک های طرف قرارداد را درنظر بگیریم، اصال چنین رشدی وجود نداشته است. اگر 
این وضعیت ادامه پیدا کند، همه PSP ها به شرکت هایی تبدیل خواهند شد که 
در زمینه نگهداری و تجهیز شبکه موردپشتیبانی، مشکالت بسیار زیادی برای آنها 
ایجاد خواهد شد. همچنین بحث فرسودگی که آقای متولی به آن اشاره کردند، سر 
جای خودش باقی است. نکته دیگر اینکه همه PSP ها در یک بازار رقابتی کامل 
هستند که سعی می کنند در برخی جاها، انحصاری کار کنند. علت این است که از 
ابتدا، مدل به شکلی بوده که توسعه بازار بر اساس افزایش تراکنش دیده شده و به 
همین دلیل، بیشترین هدایت به این سمت بوده که تعداد تراکنش را افزایش دهند 
و این امر، موجب شده بعضی PSP ها، حتی از سهم خودشان بگذرند و کارمزد 
تراکنش بدهند. درباره فروشگاه  های زنجیره ای، که اسم نمی برم، باید عرض کنم 
 PSP ما تالش کردیم در یک فروشگاه زنجیره ای بازاریابی کنیم که یک شرکت
خوب کشور، آنجا را پشتیبانی می کند. ما حاضر بودیم صندوق فروشگاهی، ریل، 
Reader QR کد، دستگاه پوز و شبکه اینترنت را با قیمت رقابتی بدهیم؛ یعنی 
صندوق فروشگاهی ارزان تری را می گرفتیم که مالکیت آن هم بعد از مدتی به عهده 
آن شــرکت بود مانند مدل قراردادی که همه شرکت های 
PSP در کشور انجام می دهند. هرچند همه اقدامات را برای 
گرفتن بازار نسبت به PSP های رقیب، سروقت انجام دادیم 
اما متوجه شدیم قادر نیستیم به آن بازار ورود کنیم. این ها 
سواالتی است که برای همه مطرح است. متاسفانه کار جدی 
از سوی رگوالتور و نهادهای ناظر انجام نشده و می طلبد روی 
این قضیه کار کنند. شما در اظهارات تان، به نکته جالبی اشاره 
کردید که یک نفر خالف می کند و سود قابل توجهی کسب 
می کند و ممکن است بر آن اساس، جریمه هم بشود. در این 
شــرایط، یک PSP که یک میلیون پوز دارد، ممکن است 
جریمه ۴00 یا 500 میلیونی را بپذیرد در حالی که شــاید 
ماهانه 20 تا 30 میلیارد، ورودی نقدینگی داشته باشد. درباره مدل کارمزدی باید 
عرض کنم شبکه کارمزدی ما در ایران و سایر کشورها متفاوت است. بر اساس گزارش 
 network association ،استنادشده از سوی کاشف، در شبکه های بین  المللی
دارند که همان مسترکارت و ویزا هستند. در آنجا در زمینه مدل تسویه و کارمزد، 
تفاوت  هایی وجود دارد که موجب شــده، واقعیت به شکلی جا بیفتد که در تمام 
کشورها، فرمت مشخصی داشته باشند. در این رابطه، 25 کشور مقایسه شده اند. بر 
این اساس، در هیچ کشوری، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای 
پذیرندگان، صفر نیست بلکه درصدی از مبلغ را گرفته اند و بر اساس آن درصد، این 
کار را انجام می دهند و وضعیت و نقش شرکت PSP را که ممکن است با ما متفاوت 
باشد، مشخص کرده اند. برخی مواقع، ما مساله ای را تغییر می دهیم و برای خودمان 
سخت می  کنیم که کسی جرات نمی کند سمت آن برود. مثال کارمزد زیر 50 هزار 
تومان را از دارنده کارت بگیریم که با این کار، بخشی از بار موجود روی   شبکه پرداخت 
را کاهش  دهیم. در ضمن می توانیم به فین تک ها و فعاالن کیف پول کمک کنیم و 
آنها بازیگردان این میدان شوند. در این حالت، بخش زیادی از نوسازی و نگهداری 
شبکه پرداخت صرفه جویی می شود. همچنین می توان برای تراکنش های باالی 
50 هزار تومان تا دو میلیون یا چهار میلیون تومان، بر اساس نرخ تورم، کارمزد ثابت 
بگذاریم که ســهم بانک پذیرنده برای تراکنش خرید یا سهم دارنده کارت و خود 
پذیرنده مشخص باشد. همه جای دنیا، بحش عمده ای از کارمزد که تراکنش های 
وسط این موضوع است، نه تراکنش ها باالتر، توسط پذیرنده پرداخت می شود، چون 
خدمت دریافت می کند. چطور رگوالتور بانک مرکزی و شاپرک در حوزه خدمات 
بانکی، کارمزد تعرفه خدمات الکترونیکی بین بانک ها را به خاطر وضعیت بانک ها 
افزایش می دهد اما این کار، در شبکه پرداخت صورت نمی گیرد و مدام می گوییم 
نظام کارمزدی، ناعادالنه است. به این علت که نظام کارمزدی به آن صورت شکل 
گرفته، این شرکت ها به سمت کارمزدخواهی رفته اند و بازار را به سمتی برده اند که 
کار را حتی برای پذیرندگان خرد، دشوار کرده است. مثال یک شرکت، به راحتی 
می گوید بنده ابایی از این مساله ندارم، می خواهم یک سوپرمارکت بگیرم و شرکت 
سامان اعالم می کند که در این سوپرمارکت، تلویزیون می گذارد. بعد شرکت دیگر 
می گوید تلویزیون چند اینچ؟ می گوید 30 اینچ. آن شرکت می گوید ۴0 اینچ برای 
شما می خریم! ببینید ما درباره گرفتن بازار صحبت می کنیم و اگر این کار را نکنیم 
به یک شرکت بازاریاب واگذار می کنیم که این کار را انجام دهد و آن شرکت، مجبور 
است این کار را بکند. ما PSP ها دچار این معضل شدیم و کار را برای خودمان سخت 
کرده ایم. فکر می کنم باید از سوی نهادهای رگوالتور، یک بحث جدی و قدرتمند 

اعمال شود تا وضعیت، تغییر کند.

رهنماپور: ماجرای دادن کارمزد 
 از درآمد به پذیرندگان یا 

به عبارت دیگر کارمزدخواهی 
 توسط پذیرنده، یکی از 

بزرگترین معضالت صنعت 
پرداخت است

رضاپور: مشخصا شرکت سداد با توجه 
به اینکه سوییچ آن، متعلق به خودش 
است و در بسیاری از موضوعات دیگر 

از نیروهای تخصصی در این حوزه، 
استفاده می کند با چالش هایی مانند 

نگهداشت و تعداد منابع انسانی 
مواجه است
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 انتظار می رود درآمد اپلیکیشــن های تلفن همراه تا 
سال 2023 به 935 میلیارد دالر افزایش یابد. فرصت 
پرسود بازار این اپلیکیشن ها، بسیاری از کارآفرینان 
را برای ساخت و طراحی آن تشویق می کند. اگر شما 
یکی از آن کارآفرینان نوظهور هستید که قصد دارید 
یک اپلیکیشن موبایل طراحی کنید، باید درک اساسی 

از ساختار تیم توسعه اپلیکیشن داشته باشید. 
اهمیتساختارتیمتوسعهاپلیکیشن

همه دوست دارند بهترین شرکت توسعه اپلیکیشن را 
برای پروژه خود انتخاب کنند. ساختار تیمی مناسب 
یکی از ویژگی های حیاتی یک شرکت سازنده موفق در 
حوزه اپلیکیشن موبایل است. در این نوشتار، ساختار 
تیم توسعه اپلیکیشن و نقش هایی که اعضای مختلف 
در این تیــم ایفا می کنند، مورد بررســی قرار گرفته 
است. امروزه توسعه اپلیکیشــن موبایل یک فرایند 
پیچیده است و بسته به مقیاس آن، افراد زیادی برای 
ساخت اپلیکیشن موردنیاز هستند. با توجه به ساختار 
تیم، می توانید شریک مناسبی را انتخاب کنید و یک 
اپلیکیشن موبایل قوی بسازید که در بازار به موفقیت 
برسد. انتخاب یک تیم مناسب مهم است، اعم از اینکه 
توسعه اپلیکیشن را برون سپاری کنید یا اینکه آن را 

داخل مجموعه خودتان انجام دهید.
عواملموثربرایجادتیمتوسعهاپلیکیشن
قبل از اینکه ساختار تیم توســعه اپلیکیشن ایده آل 
خود را بچینید، باید چند فاکتور مهم را لحاظ کنید. 

مهم ترین عوامل عبارتند از: 
الف.مراقبتوسعهدهندگانراکاستارباشید: 
توســعه اپلیکیشــن موبایل یک بازی تیمی اســت 
و بســیاری از کارآفرینان ســاده  اندیش در انتخاب 
توسعه دهندگان راک اســتار به جای بازیکنان تیم 
اشتباه می کنند. توسعه دهندگان راک استار کسانی 
هستند که تمام توجه تیم توسعه اپلیکیشن موبایل 
را می خواهنــد. آنها تمایل دارند بیشــتر از ســایر 
توسعه دهندگان بدرخشــند و اهداف خود را باالتر از 
اهداف تیم قرار دهند. این ویژگی توســعه دهندگان 
راک استار می تواند برای موفقیت پروژه، مضر باشد. 
توســعه دهندگان موفق اپلیکیشــن موبایل سعی 
می کنند فضایی منســجم در تیم ایجاد کنند و برای 
رســیدن به اهداف تیم تالش خواهند کــرد. برای 
اطمینان از فرایند توسعه اپلیکیشــن موبایل بدون 
دردسر، همیشه به جای توسعه دهندگان راک استار، 

از بازیکنان تیم انتخاب کنید. 
ب.فرهنگسازمانیمناســب:تیم های خوب 
توســعه اپلیکیشــن موبایل، فرهنگ حرفه ای عالی 
دارند. فرهنگ کاری یا حرفــه  اِی لذت بخش چیزی 
است که توســعه دهندگان بزرگ را برای پیوستن به 
تیم ترغیب می کند. یک فرهنــگ کاری خوب، این 
احتمال را افزایــش می دهد که توســعه دهندگان، 
محصولی با کیفیت باال را در مهلت تعیین شده تحویل 
دهند. این امر به این دلیل اســت که در یک فرهنگ 
کاری منسجم، هیچ یک از توسعه دهندگان، احساس 
بار سنگین نمی کنند، زیرا فرایند و انگیزه قوی برای 
دنبال کردن فعالیت ها دارند. بنابراین هر زمان، تصمیم 
گرفتید توسعه دهندگان اپلیکیشــن موبایل را برای 
پروژه خود استخدام کنید، مطمئن شوید که آن تیم، 

از فرهنگ سازمانی مناسبی برخوردار است. 
ساختارتیمتوسعهاپلیکیشن

اکنون که نکاتی درخصوص عوامل موثر بر انتخاب تیم 
توسعه اپلیکیشن مطرح شد، نگاهی به ساختار تیم 

توسعه خواهیم داشت. 
تحلیلگرانکسبوکار: تحلیلگر کسب وکار، اهداف 
تجاری اپلیکیشــن را درک و الزامــات اولیه را برای 
اجرای پروژه تشریح می  کند. یک تحلیلگر کسب وکار 
به عنوان پل مشتری و تیم توسعه دهنده عمل می کند. 

بدون تحلیلگران کسب وکار، درک نیازهای مشتری 
از سوی تیم توســعه دهنده چالش برانگیز است. یک 
تحلیلگر کسب وکار وظایفی مانند تهیه اسناد مربوط 
به پروژه، ارایه برآورد هزینه و زمان برای مشــتری، 
هماهنگی نیازهای تجاری با توسعه دهندگان، کمک 
به مشــتری به منظور ایجاد چشــم انداز قوی برای 
محصول و ارایه اسناد و دستورالعمل های کاربر برای 
مشتریان را در یک تیم توسعه اپلیکیشن برعهده دارد. 
مدیر پروژه: مدیر پروژه فردی اســت که مسوولیت 
نظارت بر روند توسعه اپلیکیشــن را برعهده دارد. او 
با برنامه ریزی دقیق، اجرا و تفویض وظایف موردنیاز 
برای تکمیل موفقیت آمیز پــروژه، اجرای نرم پروژه 
توسعه اپلیکیشن را تضمین می کند. بدون یک مدیر 
پروژه خوب که توسعه اپلیکیشن را مدیریت کند، این 
احتمال وجود دارد که بــر جنبه هایی مانند کیفیت، 
ضرب االجل و بودجه تاثیر منفی بگذارد. مدیر پروژه، 
وظایف را بــا توجه به اولویت ها بــه تیم های فناوری 
اختصــاص می دهد. به عنوان نقطــه تماس اصلی با 
مشتری، خدمت می کند تا خطرات احتمالی را کشف 

و مدیریت کند و به حداقل برساند. 
اسکراممستر: اسکرام یک نوع چارچوب برای تولید 
نرم افزار اســت که از روش های تفکر چابک استفاده 
می کند. در این خصوص، اسکرام مستر، بخش ضروری 
یک تیم توسعه اپلیکیشن است که فرایند سرعت کار را 
دنبال می کند. مسوولیت اصلی یک اسکرام مستر این 
است که تیم را در مورد فرایند سرعت، آموزش دهد 
و اطمینان حاصل کند که تیم، ایــن فرایند را دنبال 
می. کند. مدیر این بخــش، با تخصیص وظایف به هر 
یک از اعضای تیم، اطمینان حاصل می کند که فرایند 
سرعت دنبال می شود. پیگیری همراه با اعضای تیم 
برای تعیین وظایف و به روز نگه داشــتن مدیر پروژه، 

بسیار مهم است.
طراحانUX)تجربهکاربــری(وUI)رابط
کاربری(: اگرچه آنها تعامــالت را طراحی می کنند 
اما می توانید طراحان UX را ســازندگان تعامالت 
کالن درنظر بگیرید در حالی که طراحان UI به عنوان 
UI/ سازنده تعامالت ُخرد فعالیت می کنند. طراحان
UX کسانی هستند که روی مخاطبان هدف تمرکز 
می کنند، رفتار آنهــا را مطالعه می کنند و طرح هایی 
را انجام می دهند که نیازهای کاربــر را برآورده کند. 
یک طراح UI/UX، تمــام عناصر بصری و صوتی را 
برای اپلیکیشن می ســازد، با مدیران پروژه، ارتباط 
برقرار می کند و عناصر طراحی را بر اساس اپلیکیشن 

تحویل می دهد.
توسعهدهندگان: توسعه دهندگان یا برنامه نویسان، 
افرادی هســتند که بخش کدگذاری اپلیکیشــن را 
مدیریت می کنند. توســعه دهندگان باید تخصص و 
تجربه برنامه نویسی در فناوری هایی داشته باشند که 
در توسعه اپلیکیشن شما استفاده می  شود. به مجموعه 
کاری توســعه دهندگان نگاهی بیندازید و مطمئن 
شوید که آنها اپلیکیشنی مشابه اپلیکیشن شما ایجاد 
کرده اند. یک توسعه دهنده در یک تیم توسعه، کدهای 
تمیز و قابل تســت می نویسد، اشــکاالت یافت شده 
 توســط تیم QA )تحلیلگر کیفیــت( را برطرف و 
API  ها را برای عملکردهای پشتیبانی ایجاد می کند. 
تحلیلگران تضمین کیفیت: اگر اپلیکیشن، به دلیل 

باگ های زیاد، به طور مکرر خراب شــود، کاربران به 
سرعت اپلیکیشن را حذف می کنند. برای اطمینان از 
موفقیت اپلیکیشن، باید تجربه ای بدون اشکال برای 
کاربران فراهم کنیم. اینجاست که نقش یک تحلیلگر 
QA  )تضمین کیفیت( مشخص می شود. مسوولیت 
اصلی تحلیلگر QA، آزمایش اپلیکیشن تلفن همراه 
 ،QA و اطمینان از عملکرد موثر آن است. یک تحلیلگر
اپلیکیشن های آزمایش، موارد تست، اسکریپت های 
تست و گزارش های تست را ایجاد و بررسی می کند 
که آیا انتظارات کاربر در طول فرایند آزمایش محقق 
شده یا خیر. انجام آزمایش دســتی و خودکار برای 
شناسایی اشــکاالت و اطمینان داشتن به محصول 

نهایی با نیازهای مشتری مطابقت دارد. 
مدیرتحویل: مســوولیت اصلی یک مدیر تحویل، 
اطمینــان از اتمام پــروژه با کمتریــن وقفه ممکن 
است. مدیر تحویل، مدیر عملیاتی اپلیکیشن است و 
جنبه های فنی پروژه را مدیریت می کند. مدیر تحویل 
یک چشــم انداز از محصول به مشــتری می دهد و 
سواالت فنی مشتری را حل می کند. یک مدیر تحویل، 
معماری پــروژه را برای تیم توســعه دهنده توضیح 
می دهد. همچنین اطمینان از شــفافیت پروژه برای 
حذف موانع فنی مدیریت زمان و وظایف به طور موثر، 

از دیگر وظایف مدیر تحویل است.
مدلهایاستخدامتوسعهدهندگان

پــس از بررســی نقش های اعضــا در تیم توســعه 
اپلیکیشــن، آگاهی از مدل های مختلف اســتخدام 
توسعه دهندگان اپلیکیشــن موبایلی، خالی از لطف 

نخواهد بود. 
متخصصانداخلی: در مدل تیم توسعه اپلیکیشن 
داخلی، شما متخصصان توســعه اپلیکیشن داخلی 
تمام وقت را استخدام می کنید. این متخصصان در دفتر 
شما می نشینند و فقط روی پروژه شما کار می کنند. 
مشاغلی که خواهان کنترل بیشــتر بر تیم هستند، 

متخصصان داخلی را استخدام می کنند. 
فریلنسرها:فریلنسرها، افراد حرفه ای هستند که 
کار بسیاری از مشــتریان را به طور همزمان مدیریت 
می کنند. اگر به دنبال کاهش قابــل توجه هزینه ها 
هستید، می توانید توســعه دهندگان از راه دور را به 
 عنوان فریلنسر اســتخدام کنید. پلتفرم های زیادی 
وجود دارد که می توانید فریلنسرها را در آنها پیدا کنید. 
هنگام انتخاب فریلنسرها، هزینه را به عنوان تنها معیار 
قرار ندهید بلکه به دنبال فریلنسرهایی باشید که به 

ارایه کار باکیفیت در مهلت مقرر نیز شهرت دارند. 
برونسپاری: در برون سپاری، کار توسعه اپلیکیشن 
را به یک شــرکت توسعه اپلیکیشــن شخص ثالث 
برون ســپاری خواهید کرد. کار شــما این است که 
یک شــرکت برتر توســعه اپلیکیشــن موبایل پیدا 
کنید و جزییات پروژه را با آنها به اشــتراک بگذارید. 
هزینه کم، یکــی از مهم ترین مزایای برون ســپاری 
توسعه اپلیکیشن های تلفن همراه است. تیم توسعه 
اپلیکیشــن برون سپاری شده، کار توســعه برنامه را 
مطابق با مشــخصات شــما در مهلت تعیین شده با 
مشارکت کم مشتری به پایان می رساند. یکی دیگر 
از مزایای برون ســپاری، این است که مقیاس پذیری 
باالیی دارید و می توانید بسته به ترجیحات خود، اندازه 

تیم را افزایش یا کاهش دهید. 

مدلهایتعاملیتوسعهاپلیکیشن
هنگامی که تصمیم گرفتید متخصصــان داخلی یا 
فریلنســرها را اســتخدام کنید یا با یک ارایه دهنده 
خدمات توسعه اپلیکیشن موبایل برون سپاری شده کار 
کنید، گام بعدی تصمیم گیری در خصوص مدل های 
تعامل است. در اینجا، رایج ترین مدل های تعاملی که 
در صنعت توسعه اپلیکیشــن یافت می شوند، آورده 

شده اند: 
مدلهزینهثابت: در این مدل، توســعه دهندگان 
پــس از درک دقیق الزامات، زمان صرف شــده برای 
اتمام یک پروژه را تخمین می زنند. توسعه دهندگان، 
بر اساس این زمان، هزینه پروژه را تعیین می کنند. به 
عنوان مثال، اگر زمان صرف شده برای اتمام یک پروژه، 
۴هزار ساعت باشد و توسعه دهندگان، قیمت ۱5 دالر 
در ساعت را ذکر کنند، آن گاه هزینه کل پروژه، ۶هزار 
دالر خواهد بود. هزینه، پــس از تصمیم گیری ثابت 
است و در طول پروژه، قابل تغییر نیست. مزیت مدل 
هزینه ثابت این است که این مدل، قبل از شروع فرایند 

توسعه، بودجه دقیقی را در اختیار شما قرار می دهد.
مــدل زمــان و منابــع )مــواد(: در ایــن مــدل، 
توسعه دهندگان، زمان و منابع )مواد( موردنیاز برای 
اتمام یک پروژه را تخمین می  زنند. سپس بر اساس 
محاسبات خود، نرخ ساعتی را ارایه می دهند. در مدل 
هزینه ثابت، تعداد کل ساعت ها ثابت است اما در مدل 
زمان و منابع، تعداد کل ساعت ها ثابت نیست. مدل 
زمان و منابع، یکی از پرکاربردترین مدل های توسعه 
اپلیکیشن در صنعت است. این مدل، زمانی بهترین 
انتخاب اســت که الزامات توسعه اپلیکیشن، ماهیت 

پویا داشته باشد.
مدلدرمحل:در این مدل، کل تیم توسعه اپلیکیشن 
برای تمام مدت پروژه در ســایت مشــتری جابه جا 
می شــود. کســب وکارهایی که تیم داخلی دارند اما 
می خواهند کارشناسان، بخش خاصی از پروژه را به پایان 
برسانند، معموال به سراغ مدل در محل می روند. فرایند 

صدور صورت حساب، مشابه مدل زمان و منابع است. 
مدلتیماختصاصی: در این مدل، مشــتری یک 
تیم توســعه برنامه کامل را استخدام می کند که باید 
برای او کار کند. مدل تیم اختصاصی برای مشــاغلی 
مناسب است که می خواهند کنترل فرایند توسعه را 
حفظ کنند اما نمی خواهند توسعه دهندگان داخلی را 
استخدام کنند. تفاوت عمده در مدل در محل و مدل 
تیم اختصاصی این است که در حالی که تیم در محل 
به سایت مشتری منتقل می شود، تیم اختصاصی در 
دفتر خود می نشیند. بسیاری از مشتریان کشورهای 
توســعه یافته که تصمیم می  گیرند کار خــود را به 
کشورهای در حال توسعه، برون سپاری کنند، مدل 

تیم اختصاصی را انتخاب می کنند. 
اینکه کدام یک از مدل های تعاملی یادشــده، ایده آل 
است، به ماهیت پروژه بستگی دارد. شما باید پس از 
گفت وگو با توسعه  دهندگان اپلیکیشن، مدل تعاملی 

موردنظرتان را برای پروژه  انتخاب کنید. 
هزینهتیمتوسعهاپلیکیشن

اگرچه بررسی هزینه دقیق بسیار دشــوار است، اما 
می توان بازه قیمتی توســعه اپلیکیشــن موبایل را 
به دست آورد. هزینه توسعه اپلیکیشن به عوامل زیادی 
از جمله پیچیدگی محل اپلیکیشن توسعه دهندگان 
API های نهاد ثالث که فرد باید با ســایز اپلیکیشن 
یکپارچه  کند و نیز سررســید پروژه بســتگی دارد: 
آمریکای شمالی ۱20 تا ۱۸0 دالر، اروپای غربی ۶0 تا 
۱00 دالر، اروپای شرقی ۴5 تا ۷5 دالر، هند 25 تا ۴0 

دالر و استرالیا ۷0 تا ۱۱0 دالر.
چگونهازموفقیتخودمطمئنشویم؟

اگر فکر می کنید ایجاد تیم توسعه اپلیکیشن موبایل 
از همان ابتدا یک دردسر بزرگ است، حق با شماست! 
توسعه اپلیکیشن موبایل، فرایند پرهزینه ای است که 
نیازمند مهارت ها و فعالیت ده ها نفر از افراد بااستعداد 
است. اگر می خواهید اپلیکیشن تان را راحت و کارآمد، 
به بازار وارد کنید، بهترین کار این اســت که با تیمی 
از توســعه دهندگان برتر اپلیکیشن موبایل همکاری 

کنید.

ازراهاندازیتاساختار،هزینهومدلهایاستخدام

صفر تا صد ایجاد یک تیم توسعه اپلیکیشن موبایلی

سعید میرشاهی

مقامات آمریکایــی از اپراتورهای ای تی اند تی و وریزون خواســتند تا 
راه اندازی خدمات مخابراتی نسل پنجم را به علت نگرانی های صنعت 

هوانوردی به تاخیر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیت بوتیجیگ، وزیر حمل 
و نقل و استیو دیکسون رییس اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه 
از دو شرکت ای تی اند تی و وریزون خواســتند تا به دلیل نگرانی های 
ایمنی صنعت هوانوردی، اقدامات برنامه ریزی شده در پنجم ژانویه برای 

راه اندازی خدمات بی سیم جدید نسل پنجم را به تاخیر بیندازند.
در نامه ای که این دونفر به همین منظور ارسال کرده اند، تصریح شده که 
تاخیر مذکور بیشتر از دو هفته نخواهد بود و بخشی از یک پیشنهاد کوتاه 
مدت برای پیشبرد ارایه خدمات نسل پنجم روی باند فرکانسی سی و 

انجام عملیات پروازی ایمن محسوب می شود.
هر دو سازمان مذکور در مورد احتمال تداخل خدمات نسل پنجم تلفن 
همراه با تجهیزات الکترونیک حساس مورد استفاده در هواپیماها مانند 
ارتفاع سنج های رادیویی اظهار نگرانی کرده و افزوده اند که ممکن است 

پروازها به همین علت با مشکل مواجه شوند.
هر دو اپراتور آمریکایی، این نامه را دریافت کرده و در عین حال صنعت 
هوانوردی را به تالش برای گروگان نگهداشــتن طیف فرکانسی متهم 
کرده اند تا زمانی که این اپراتورها موافقت کنند تا هزینه های ارتقای ارتفاع 

سنج های منسوخ شده را پوشش دهند.

نمایشــگاه فناوری CES پس از اینکه شــرکت های بزرگی نظیر 
آمازون و جنرال موتورز از حضور در این نمایشــگاه به دلیل نگرانی 
نسبت به شیوع واریانت اُمیکرون منصرف شدند، یک روز زودتر به 

کار خود خاتمه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، شیوع نوع بسیار مسری ویروس کرونا باعث افزایش 
چشمگیر موارد ابتال به کووید ۱9 در سراسر جهان شده و بسیاری 
را به بازبینی برنامه ســفر واداشــته و لغو هزاران پرواز را به دنبال 
داشته است. طبق آمار رویترز، شــمار موارد جدید ابتال در آمریکا 
 در مدت هشت روز دو برابر شده و به میانگین روزانه 329 هزار نفر 

رسیده است.
انجمن فناوری مصرف کننده )CTA( که سازمان دهنده این رویداد 
بود، اعالم کرد که این اقدام در راســتای تدابیر ســالمتی افزون بر 
پروتکل های بهداشتی فعلی که برای نمایشگاه CES اجرا شده اند، 

اتخاذ می شود و این رویداد در هفتم ژانویه به پایان خواهد رسید.
با نگرانی های فزاینده نســبت بــه واریانت جدید ویــروس کرونا، 
بسیاری از شرکت ها از حضور فیزیکی در نمایشگاه CES منصرف 
شدند و ترجیح دادند حضورشان بیشتر به صورت مجازی باشد. این 
نمایشگاه از پنجم ژانویه با حضور بیش از 2200 شرکت کننده آغاز 
 ،AMD می شود. طی چند روز اخیر، شــماری از شرکت ها شامل
پروکتر اند گمبل، گوگل و ِمتا پلتفرمز )شــرکت مادر فیس بوک( 

برنامه های شان برای حضور فیزیکی در این نمایشگاه را لغو کردند.
ســونی الکترونیکس نیــز اعــالم کــرد شــمار اعضــای تیــم و 

شرکت کنندگان در این نمایشگاه را محدود خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، همه شرکت کنندگان در نمایشگاه فناوری 
CES الس وگاس باید به طور کامل واکسینه شده باشند و ماسک 

بزنند. کیت تست کووید ۱9 هم در این نمایشگاه ارایه می شود.

بهدلیلنگرانیهایهوانوردی

راه اندازی خدمات مخابراتی نسل پنجم 
در آمریكا به تاخیر افتاد

اُمیكرون بزرگ ترین نمایشگاه فناوری 
دنیا را كوتاه تر كرد

در آستانه آغاز نمایشگاه فناوری سی ای اس، اخباری در خصوص عرضه 
یک تبلت جدید قدرتمند توسط ایسوس برای اجرای بازی های ویدیویی 

شنیده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، تبلت یادشده فلو زد ۱3 نام 
دارد و مجهز به پردازنده گرافیکی قدرتمند ایکس جی موبایل است. برخی 
منابع نزدیک به ایسوس مدعی شده اند که این تبلت، قدرتمندترین تبلت 
بازی های ویدیویی در جهان محسوب می شود. رونمایی از این تبلت در 
تاریخ ۴ ژانویه در نمایشگاه سی ای اس صورت گرفت و احتمال می رود این 

تبلت همراه با یک صفحه کلید جداشونده عرضه شود.
 این تبلت دارای پرت های یو اس بی از دو نوع ای و سی است. جک هدفون 
3.5 میلی متری نیز برای این تبلت در نظر گرفته شده و انتظار می رود 
مدلی از آن با پردازنده گرافیکی جی فورس RTX  3080 به بازار بیاید. 
هنوز ایسوس به  طور رسمی اطالعاتی در خصوص این تبلت و به خصوص 

ویژگی های نمایشگر و قیمت آن منتشر نکرده است.

خبر

 تولید قدرتمندترین تبلت جهان
 برای بازی های ویدیویی
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شرکت آمازون اعالم کرد خطایی که باعث شده بود الکسا به یک دختر ۱0 
ساله پیشنهاد کند یک سکه را به دو شاخه بیرون از پریز برق بچسباند را 
اصالح کرده است. به گزارش ایسنا، پیشنهاد دستیار صوتی آمازون به این 
کودک، یک چالش تیک تاکی خطرناک اســت که انجام آن تاکنون باعث 
برق گرفتگی و آتش سوزی شده است. در پستی که روز یکشنبه وایرال شد، 
کریستین لیودال، کاربر توییتر اعالم کرد الکسای دستگاه Echo وقتی 
دختر ۱0 ساله اش از این اسپیکر هوشمند خواسته است یک چالش پیشنهاد 
کند، گفته است کار خطرناکی انجام دهد. پیام این کاربر شامل اسکرین شات 
از پاسخ الکسا به درخواست »به من یک چالش بگو تا انجام دهم« بود. الکسا 
جواب داده بود این چالشی است که در وب پیدا کردم. این چالش ساده است: 
شارژر تلفن را به صورت نیمه به پریز برق بزن و سپس یک سکه را به بخشی 
که بیرون پریز است بچسبان. آمازون اعالم کرد این خطا را اصالح کرده است. 
یک سخنگوی آمازون به بیزنس اینسایدر گفت:  اعتماد مشتری در مرکز هر 
کاری است که انجام می دهیم و الکسا طراحی شده تا اطالعات دقیق، مرتبط 
و مفید را به مشتریان ارایه کند. بنابراین به محض اینکه از این خطا مطلع 
شدیم، به سرعت آن را رفع کردیم و اقداماتی انجام دادیم تا کمک کند از تکرار 
اتفاقات مشابه جلوگیری شود. بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، چالش 
معروف به پنی سال گذشــته در تیک تاک به راه افتاد. کارشناسان هشدار 
دادند افراد در این چالش که خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و آسیب های 

دیگر دارد، شرکت نکنند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوت وتصویر و تلفن همراه خاطر 
نشان کرد: بازار موبایل روزهای آرامی را سپری می کند و خریداران، بیشتر 

خواهان موبایل با نرخ 3 تا ۴ میلیونی هستند.
ابراهیم درســتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تشریح آخرین 
وضعیت بازار موبایل در کشور، گفت: نوسان های نرخ ارز در قیمت نهایی 

کاالهای وارداتی تاثیر مستقیم می گذارد.
به گفته او، تلفن همراه در دسته کاالهای لوکس جای می گیرد از این رو ارز 
ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده نشد. تلفن همراه با ارز نیمایی وارد 
کشور می شود و از آنجا که نرخ ارز نیمایی با نوسان های نرخ ارز در بازار آزاد 

تغییر نکرد ما شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار داخلی نبودیم.
درستی با بیان اینکه هم اکنون بازار موبایل آرام است و قیمت ها ثبات نسبی 
دارند، خاطر نشان کرد: تلفن همراه به میزان کافی در بازار موجود است اما از 
سوی دیگر با کاهش قدرت مردم، رکود در این بازار حاکم شده است و تقاضا 
برای خرید تلفن همراه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 
کرده است. او با بیان اینکه مردم بیشتر خریدار تلفن همراه با رنج قیمتی 3 تا 
۴ میلیون هستند، گفت: تلفن همراه با این نرخ، ۷5 درصد از سهم بازار را به 

خود اختصاص داده  است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دیگر با پدیده قاچاق در بازار تلفن همراه 
مواجه نیستیم، گفت: بعد از اجرای طرح ریجستری تا حدود زیادی این بازار 

ساماندهی شد و دیگر شاهد پدیده قاچاق در این بازار نیستیم.

خطای خطرناك الكسای آمازون 
اصالح شد

 افزایش تمایل برای خرید موبایل
 3 تا ۴ میلیونی

خبر

نایب رییس اتحادیه صادرکننــدگان صنعت مخابرات 
ایران گفت: با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال و افزایش 
زیرساخت های حوزه فناوری، در چهار سال آینده سهم 
اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به دست کم ۱5درصد 

می رسد.
به گزارش ایرنا، شیوع ویروس کرونا و تغییرات پیش آمده 
در ســطح جهانی نشــان داد که بســیاری از معیارها و 
استانداردهای حال حاضر نیاز به بازتعریف دارند؛ شیوع 
این ویروس در جهــان، محدودیت در رفــت و آمدها و 
قرنطینه شدن عده زیادی از مردم جهان در خانه، استفاده 
از اینترنت را افزایش داد. بنابرایــن یکی از موارد مهمی 
که باید به آن توجه شود بازتعریف اقدامات کالسیک در 

ساختار جدید جهانی است.
چهارمین دوره از انقالب صنعتی، بدون انقالبی دیجیتال 
هرگز شروع نمی شد. گسترش نفوذ اینترنت و فناوری های 
نوین دیجیتال به زندگی مردم، اقتصادهــا را وارد عصر 
جدیدی کرده است. »اقتصاد دیجیتال« اصطالح نسبتا 
تازه ای است که نخستین بار سال ۱995 شنیده شد، حاال 
به اندازه ای در این حوزه ارزش افزوده خلق می شود که هیچ 
دولت و سرمایه گذاری حاضر به چشم پوشی از آن نیست. 
ارزشی که سهم آن در تولیدات ملی کشورها سال به سال 

در حال افزایش است.
خلقفرصتهایجدیدوایجادارزشافزوده

در این زمینه، »ســادینا آبائی« نایب رییــس اتحادیه 
صادرکنندگان صنعــت مخابرات ایــران در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصــادی ایرنا گفــت: اکنــون که توجه 
سیاســت گذاران، بیــش از پیش به مســاله مدیریت و 
ساماندهی فضای  مجازی جلب شده، صحبت درباره ابعاد 
اقتصادی این فضا و نقش قابل توجه آن بر برون رفت کشور 
از شرایط فعلی ضروری اســت. در دهه های اخیر سهم 
افزایش بهره وری در رشــد اقتصادی در کانون توجه قرار 
داشته و اثرات فضای مجازی بر این موضوع همواره مورد 

بحث بوده است.
آبائی با بیــان اینکه  فضای مجازی بــا ارتقای بهره وری 
می تواند به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده 

منجر شــود، افزود: فضای مجازی را می تــوان به عنوان 
یکی از عوامل موثر بر تولید به حســاب آورد که توسعه 
 و بهبــود آن تاثیر مســتقیمی بــر ارتقــای بهره وری 

خواهد داشت.
این مقام صنفی با بیان اینکه آمار نشــان از رشد اقتصاد 
دیجیتال در داخل کشور دارند، تاکید کرد: یکی از مهم ترین 
عوامل رشد اقتصاد دیجیتال، افزایش میزان دسترسی 
مردم به اینترنت پرسرعت است. اکنون همه شهرهای ایران 
به اینترنت نسل سه و چهار، متصل هستند و این موضوع، 
انگیزه سرمایه گذاری در بخش اقتصاد دیجیتال را به شکل 

قابل توجهی افزایش داده است.
سهمایرانازاقتصاددیجیتالافزایشمییابد

او گفت: سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطالعات 
از اقتصاد کشورها به صورت پیوسته و با شتابی قابل توجه 
در حال رشد بوده است؛ تا جایی که در کشورهای پیشرو 

سهم این بخش از اقتصاد ملی به 30 درصد رسیده است.
آبائی با بیان اینکه با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری 
اطالعات در توانمندسازی سایر بخش های اقتصادی، این 
رقم بسیار باالتر است، افزود: در حال حاضر سهم مستقیم 
اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور ما حدود ۶ درصد است 
و پیش بینی می شود در صورت استفاده درست از ظرفیت 
نیروی انسانی، شبکه ها و زیرساخت های موجود در کشور، 

امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱5 درصد در طول چهار 
سال آینده نیز مهیا باشد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، 
با اشاره به مصوبه هفته گذشته هیات دولت برای تشکیل 
»کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال« به ریاست وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و دبیری وزیر اقتصاد گفت: با 
این اقدام  می توان گفت به طور عملی، افزایش سهم اقتصاد 
دیجیتال روی ریل توسعه قرار گرفته است. البته حضور و 
اثربخشی، بخش خصوصی در این میان غیرقابل انکار است 

و باید به آن توجه کرد.
بهبودجایگاهجهانیایراندرحوزهفناوری

اطالعات
او خاطرنشان کرد: باید به این مهم توجه داشت که برای 
ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال لزوما توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و توسعه فناوری های تحول آفرین نتیجه بخش 
نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش های بین المللی، 
وضعیــت کشــور در زیرشــاخص های ارتباطی مانند 
زیرشاخص دسترسی، در وضعیت مناسب تری نسبت به 
متوسط منطقه و جهان قرار دارد اما بهبود این جایگاه نیاز به 
توانمندسازی افراد، توسعه و تسهیل کسب وکارهای مبتنی 
بر فناوری اطالعات، توسعه اینترنت، بازنگری در قوانین 
مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال، گسترش همکاری ها 

و تعامالت بین المللی در سایه همکاری و تعامل سازنده 
میان همه بخش ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال 

در کشور دارد.
آبائی تصریح کرد: باید بتوان اقتصــادی بر پایه هوش و 
حکمرانی داده ایجــاد کرد که اگر چنین نشــود، دچار 

چالش های سختی در آینده  نه چندان دور خواهیم شد.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران 
تصریح کرد: توسعه زیرســاخت های اقتصاد دیجیتال، 
برطرف کردن موانع و شتاب بخشــی به شــکل گیری 
زیســت بوم اقتصاد دیجیتــال، حمایــت از پلتفرم ها و 
کسب وکارهای دیجیتال و فناور پایه، برطرف کردن موانع 
فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه 
مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، ازجمله وظایفی است 

که این کارگروه برای تحقق آنها باید تالش کند.
کارگروهویژهاقتصاددیجیتالتشکیلشد

به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلســه روز چهارشنبه 
)هشتم دی ماه( هیات وزیران در راستای تصمیم دولت 
مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و تعیین 
ترکیب و حدود اختیاراتش با هدف راهبری و هماهنگی 
توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱0 درصدی آن 

از کل اقتصاد کشور، مصوبه ای را تصویب کرد.
در این جلسه اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، امور 
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران موافقت کردند.
توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن 
موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد 
دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای 
دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه 
اشــتغال فناوری پایه در کشــور، برطرف کردن موانع 
فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه 
مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف این 

کارگروه است.

بهواسطهتشکیلکارگروهاقتصاددیجیتالدردولتانجاممیشود

برخی مدیران »بالك چین« را سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵درصد می رسد
شوخی می دانستند

یک تحلیلگر فضای مجازی می گوید؛ این تصور که با قانونی کردن تبادل 
رمزارزها در کشور، باقی بازارها آسیب جدی می بینند درست نیست زیرا 
افراد زیادی در همین لحظه مشغول این کار هستند. نوید آقایی در گفت و گو 
با ایسنا بیان کرد: در مدتی نه چندان دور، بسیاری از مدیران کشور، مفهوم 
بالک چین را شوخی می دانستند اما نه تنها شــوخی نبود بلکه بسیاری 
معتقدند آینده جهان را تغییر داده است. او تصریح کرد: رمزارزها هم از این 
قاعده جدا نیستند و هر چه سریع تر باید با واقعیت آن در چهارچوبی قانونی 
مواجه شویم. هم اکنون بدون هیچ قانونی، تبادل های سرسام آوری در کشور 
در این حوزه صورت می گیرد که حتما پیش بینی های قانونی از آسیب های 
آینده جلوگیری می کند. این مدرس دانشــگاه ادامه داد: هر چند شنیده 
می شود مطالعات خوبی درباره رمزارز ملی در برخی نهادها انجام شده اما 
این نافی نگاهی جامع تر به این پدیده نیست. آقایی افزود: هم اکنون برخی 
ابربنگاه های اقتصادی خبر از برنامه ریزی برای رونمایی از رمزارز خودشان 
داده اند. این به این معنی  است که با تعلل نهادهای باالدستی، توسعه این 
مفاهیم چه در میان سازمان ها و چه کاربران عادی معطل نمی ماند. حتی 
شنیده ام برخی مجموعه ها با جدیت مشــغول پیگیری اقتصادی سازی 
NFT )ژتون غیرقابل معاوضه( در کشور هستند و زیرساخت های آن را 
فراهم کرده اند. او در پایان گفت: یکی از وظایف جدی حاکمیت در فضای 
مجازی، درک درست از تحوالت این حوزه  است. به گمانم همکاری جدی 
بانک مرکزی با مرکز ملی فضای مجازی در این میان می تواند راه گشا باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص تضمین وعده ایجاد یک میلیون 
پورت فیبرنوری درصورت افزایش تعرفه هــای تلفن ثابت گفت: هر طرح و 
انتظاری که ابالغ می شــود، الزاماتش هم پیش بینی  شده است، بنابراین ما 
همان طور که سالیان متمادی در این زمینه کار کرده ایم، برای توسعه فیبرنوری 

نیز اعالم آمادگی کردیم.
به گزارش ایسنا، از زمان شروع دولت سیزدهم هم وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده است. او در این زمینه 
اظهار کرد: نخستین راهبرد، توسعه دسترسی  به شبکه پرسرعت داخلی تا 
دورافتاده ترین نقاط کشور خواهد بود. به طور طبیعی و مثل سایر کشورهای 
پیشرفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه 

ثابت است.
عیسی زارع پور چندی پیش با اشاره به مشکالت شرکت مخابرات ایران، گفته 
بود: بخشی از مشکالت مربوط به مخابرات است که باید تغییرات اساسی در 
آن اتفاق بیفتد و بخشی مربوط به کم کاری حاکمیت است. برای مثال باوجود 
تورم 30 برابری در برخی خدمات در ۱0 سال گذشته، تعرفه های مخابراتی 
تغییری نکرده است، در حالی که اگر تعرفه ها افزایش پیدا نکند، نمی توان 

انتظار توسعه داشت.
او همچنین درخصوص اصالح تعرفه های مخابراتی و برنامه مخابرات برای 
صرف این درآمد در حوزه فیبرنوری نیز سخن گفت و بیان کرد: اصالح تعرفه ها 

در مسیر تصویب است و شرکت مخابرات نیز باید تضمین دهد که حداقل سالی 
یک میلیون پورت فیبرنوری در کشور راه اندازی کند، به این صورت که یا سیم 
مسی های موجود به فیبرنوری تبدیل شود یا در نقاطی که اصال ارتباطی وجود 

ندارد، فیبرنوری راه اندازی کند.
در این راستا مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با 
ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت مخابرات ایران به وعده  ایجاد یک 
میلیون پورت فیبر نوری در سال عمل  می کند، گفت: هر سیاستی که وزارت 
ارتباطات ابالغ کند، شرکت مخابرات انجام می دهد. البته هر طرح و انتظاری 
که ابالغ می شود، الزاماتش هم پیش بینی  شده است، بنابراین ما همان طور که 
سالیان متمادی در این زمینه کار کرده ایم، برای این توسعه نیز اعالم آمادگی 

کردیم.
او در پاسخ به اینکه آیا افزایش تعرفه های نگهداری از خطوط تلفن ثابت می تواند 
سرمایه گذاری الزم را برای ایجاد این تعداد پورت فیبرنوری فراهم کند، گفت: 
توسعه الزامات دارد و این الزامات را سیاست گذار که وزارتخانه است، تشخیص 
می دهد. بنابراین نه تنها برای شرکت مخابرات، بلکه برای بقیه بازیگران این 
صنعت و باقی اپراتورها، وقتی که طرحی برای توسعه داده می شود، الزاماتش 
هم دیده می شــود. ما هم با این کلیات هماهنگیم و پیش روی این صنعت 
هستیم و برای توسعه خودمان بیش از همه انگیزه داریم. مدیرعامل شرکت 
مخابرات درباره علت عدم تحقق 5میلیون پورت فیبرنوری و تضمین ایجاد 

یک میلیون پورت سالیانه، اظهار کرد: وقتی شما برنامه سالیانه می دهید، باید 
الزامات و امکانات بر اســاس آن برنامه مهیا شود و اگر مهیا نشود، این برنامه 
محقق نمی شود. اما اگر طرحی و برنامه ای می دهید و جامع به آن برنامه نگاه 
می کنید، یعنی همه چیز را پیش بینی کردید و در آن صورت می توان انتظار 

تحقق برنامه را داشت.
سلطانی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با وزارت ارتباطات بیان کرد: 
ما کمیته های تخصصی مشترک داریم و روی طرح ها کار می کنیم و کامال 
هماهنگ هستیم. شرکت مخابرات یک شرکت بزرگ است و برای کار و اجرای 
پروژه های بزرگ هیچ دغدغه ای ندارد، 3۱ استان وجود دارد و ما در مخابرات، 
منابع انسانی متخصص و باتجربه و سال ها کار تخصصی در تکنولوژی های 
مختلف داریم و شرکت مخابرات هیچ محدودیتی در خصوص منابع انسانی و 

اجرا ندارد واگر الزامات آماده باشد، ما آماده هستیم.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره عدم تحقق وعده 
5میلیون پورت فیبرنوری تا سال ۱39۸، گفته بود: برای تحقق شبکه دسترسی 
در شبکه ملی اطالعات، به 5هزار میلیارد هزینه نیاز بود، برای تامین این هزینه، 
طرح چند راه وجود داشت، اصالح تعرفه های مخابرات، کمک سهامداران و 
فروش بخشی از اموال شرکت و چون توافق بین وزارت و سهامداران، انجام 
نشد، این اتفاق رخ نداد و ما از سمت خودمان یک میلیون پورت را مهیا کردیم و 

تا پایان امسال 300 تا ۴00 هزار پورت دیگر اضافه خواهد شد.

تضمین ایجاد ساالنه یک میلیون پورت فیبرنوری به شرط افزایش تعرفه تلفن ثابت

معــاون وزیر ارتباطــات برنامه ایــن وزارتخانه درخصوص 
»مقررات گــذاری برای کاربری منظومه هــای ماهواره ای« 
توضیحاتی ارایــه داد و گفت: آماده تدویــن مقررات جامع 
در صورت ابالغ شورای عالی فضای مجازی هستیم. صادق 
عباسی شاهکوه در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای اجرای 
الزام شورای عالی فضای مجازی نســبت به مقررات گذاری 
منظومه های ماهــواره ای در فضای مجازی اظهار داشــت: 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 99 با هدف رعایت 
الزامات مقرراتی از ســوی دارندگان شبکه های ماهواره ای، 
»مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ای 
در ایران« را تصویب کرد. در این مصوبه، به شرایط خدماتی 
که اپراتورهای ماهواره ای ارایه می دهند نیز اشاره شده است. 

او ادامه داد: در راستای تکلیفی که توسط شورای عالی فضای 
مجازی برای تنظیم مقررات کاربری منظومه های ماهواره ای 
در کشور به وزارت ارتباطات ســپرده شده است، ما آمادگی 
داریم که این مقررات گذاری را انجام دهیم. رییس ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هنوز مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به ما ابالغ نشده است، 
افزود: در صورت ابالغ این تکلیف و تعیین شرایط برای مدل 
مقررات گذاری، تدوین این سند در دستور کار این سازمان قرار 
می گیرد. او با اشاره به اینکه کشورهای مختلف نیز در این زمینه 
مقررات گذاری دارند و ما می توانیم از الگوی کشورهای دیگر نیز 
الهام بگیریم تا آنچه مدنظرمان است را تدوین کنیم، گفت: در 
این زمینه می توان مصوبه سال 99 کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطــات در خصوص الزامات برای دارندگان شــبکه های 
ماهواره ای را مطابق با آنچه که مدنظر شــورای عالی فضای 
مجازی است، بازنگری کرد و یک سند راهبردی مشخص و 
جامع در این زمینه ارایه داد. به گزارش مهر، شورای عالی فضای 
مجازی در آخرین جلســه خود در 30 آذرماه امسال »طرح 
الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه های ماهواره ای در 
فضای مجازی« را بررسی کرد. در این جلسه مقرر شد وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به تنظیم مقررات فعالیت 
ارایه کنندگان خدمات مزبور در کشور اقدام کرده و مقررات 
حاکم بر حقوق سرزمینی در ارایه خدمات ارتباطی ماهواره ای 
را تدوین، تصویب و به ارایه کنندگان بین المللی این خدمات و 

سازمان های بین المللی ذی ربط، اعالم کند.

برنامه وزارت 
ارتباطات برای 
تحقق مطالبه 
شورای عالی 
فضای مجازی
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 با ظهور هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و استفاده 
از آن برای مقاصد مختلف صنعتــی و اقتصادی، به 
نظر می رســد فعالیت های خانگی نیز بــه این بازار 
پیوسته است. به همین دلیل است فشار برای توسعه 
بیشتر این فناوری به اوج خود رسیده است. با تمام 
دردسرهای روز و استرس های کاری، برخی از کارهای 
خانه نیاز به کمک دارند. به نظر می رســد با ظهور 
ماشــین ها و روبات های خودکار، حلقه گمشده این 
ماجرا پیدا شده باشد! تصور کنید شما یک سرآشپز 
روباتیک دارید که آماده است تا آنچه را می خواهید، 

فقط با فشار دادن دکمه بپزد. 
 npj Science در مطالعه جدیدی که توســط
of Food منتشر شده، مهندسان کلمبیا تصمیم 
گرفته اند با اختراع لیزرهای روباتیک از طریق کنترل 
نرم افزار که غذا را با دقت بی نظیر طبخ می کنند، کار را 
آسان تر کنند. آنها یک روش کامال جدید و سفارشی 

برای طبخ یک غذای خوشمزه ایجاد می کنند. 
مهندسان پیش نویس استفاده از لیزر را برای پخت وپز و 
فناوری چاپ سه بعدی برای مونتاژ غذاها تهیه کرده اند. 
تحت نظارت »هاد لیپسون«، پروفسور حوزه مکانیک 

و تیم »غذای دیجیتاِل« او در آزمایشگاه ماشین های 
خالق، این تیم در زمان های اخیر بر ساخت یک آشپز 
شخصی دیجیتالی کامال مستقل، متمرکز شده است. 
این گروه از 20۱۷ مشغول توســعه غذاهای پرینت 
سه بعدی بوده اســت و از آن زمان تاکنون، چاپ مواد 
غذایی به چاپ های چندعنصری تبدیل شده است، در 
حالی که این موضوع، توسط محققان و چند شرکت 

تجاری موردبررسی قرار می گیرد. 
جاناتان بلوتینگر، دکترای آزمایشــگاه لیپسون که 
این پروژه را رهبــری می کرد، گفــت: »ما متذکر 
شدیم در حالی که چاپگرها می توانند مواد را با دقت 
میلی متری تولید کنند، هیچ روش گرمایشی با این 
درجه وضوح، وجود ندارد. آشپزی برای تغذیه، طعم و 

بافت در بسیاری از غذاها ضروری است و ما نمی دانیم 
آیا می توانیم روشــی با لیزر برای کنترل دقیق این 
ویژگی ها ایجاد کنیم یا خیر؟« آنها روش های مختلف 
پخت وپز را بررسی کردند. برای این منظور، نور آبی 
)۴۴5 نانومتــر( و نور مادون قرمــز )9۸0 نانومتر و 
۱0.۶ میکرومتر( را در معرض مرغ ها قرار دادند و از 
آنها به عنوان یک سیستم غذایی الگو استفاده کردند. 
نمونه های مرغ )سه میلی متر ضخامت در حدود ۱ در 

2 اینچ( چاپ شد.
به عنوان یک نمونه آزمایش، تیم طیف وســیعی از 
پارامترها از جمله عمق پخت، توســعه رنگ، حفظ 
رطوبت، و تفاوت طعم بین گوشت پخته شده با لیزر و 
طعم گوشت پخته شده از طریق اجاق را ارزیابی کردند. 

نتایج این آزمایش نشان داد گوشت پخته شده با لیزر، 
50 درصد کمتر چروک می شود، رطوبت دو برابری 
را حفظ می کند و طعم مشابهی با گوشت پخته شده 
معمولی دارد. در این زمینه، بلوتینگر گفت: »در واقع، 
دو آزمایش کننده نابینای ما، گوشت پخته شده با لیزر 
را به نمونه های معمولی پخته شده ترجیح می دهند. 

این امر، نویدبخش رشد این فناوری است.« 
لیپســون و بلوتینگر، هر دو، هیجان خود را نسبت 
به چشــم انداز این فناوری جدید که دارای قطعات 
سخت افزاری و نرم افزاری، با  تکنولوژی نسبتا محدود 
است، نشان می دهند. آنها به طور  مشترک معتقدند 
هنوز یک اکوسیســتم پایدار برای پشتیبانی از این 
فناوری در دسترس نیست. لیپسون خاطرنشان کرد 
»چیزی که ما هنوز نداریم، همان چیزی است که به 
آن Food CAD می گوییم؛ نوعی فتوشاپ غذا! 
ما به یک نرم افزار سطح باال نیاز داریم تا افرادی که 
برنامه نویس یا توسعه دهنده نرم افزار نیستند، قادر 
باشــند غذاهایی را که تمایل دارند، طراحی کنند. 
همچنین ما به مکانی نیاز داریم کــه مردم بتوانند 
دستورالعمل های دیجیتالی را به اشتراک بگذارند، 
همان طور که موسیقی را به اشتراک می گذاریم. با این 
حال، بلوتینگر می گوید: »غذا چیزی است که همه ما 
روزانه با آن ارتباط برقرار کرده و آن را شخصی سازی 
می کنیم. پس طبیعی به نظر می رسد که نرم افزاری 
را در آشپزی خود وارد کرده تا ایجاد غذا را سفارشی تر 

کنیم.«

سرآشپزروباتیکدرآشپزخانهشما

ظهور فناوری لیزر و چاپ سه بعدی در پخت وپز

تحلیل و پردازش داده های ماهواره ای با اســتفاده از »سامانه پایش اراضی« 
آغاز شد. سامانه ای که ماموریت دارد، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و 

حفاظت جنگل ها و مراتع را دنبال کند.
به گزارش ایرنا، استفاده از فناوری های فضایی و تصاویر ماهواره ای سال هاست 
در جهان آغاز شده است. ایران نیز مدت هاســت از این فناوری برای پایش 
بخش های مختلف استفاده می کند. رصد زمین های کشاورزی، وضعیت آب 
و هوایی، میزان تنش آبی و بیایان زایی و میزان دی اکسید کربن در زمین از 

جمله مواردی است که توسط فناوری  ماهواره ای مورد بررسی قرار می گیرد.
اکنون »سامانه پایش اراضی« به عنوان یکی از دو بخش اصلی سامانه »پنجره 
واحد مدیریت زمین« با رصدکردن استان های اصفهان، البرز، قزوین و زنجان 
در حالی کار خود را آغاز کرد که این سامانه ماموریت ویژه  جلوگیری از تخریب 

اراضی کشاورزی و حفظ جنگل ها و مراتع را دنبال می کند.
ساز و کار فعالیت سامانه پایش اراضی به گونه ای طرح ریزی شده است که با 
تکیه بر فناوری های نوین و ظرفیت های بومی کشور و با تعیین مختصات زمین، 
اقدام به دریافت تصاویر و داده های ماهواره ای می کند و ضمن تحلیل و پردازش 
اطالعات دریافتی و مقایسه آنها با یکدیگر در بازه های زمانی مشخص، به بررسی 

وضعیت اراضی کشور می پردازد.
یکی از معضالت همیشــگی نیروهای متولی حفاظت از اراضی کشاورزی، 
عدم اطالع از وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در پشت دیوارهای باغ ها و 
مزارع محصور بوده است. در این روش زمین خواری، سودجویان ابتدا به بهانه 
جلوگیری از هجوم حیوانات یا سارقان به مزارع و باغات خود، اقدام به دریافت 

مجوز احداث دیوار و حصار می کنند.
در مرحله بعدی، زمین های مخفی شده در پشت دیوارها را مورد تخریب قرار 

داده و ساخت و ساز را آغاز می کنند. اما با راه اندازی سامانه پایش اراضی کشور، 
زمین های کشاورزی و منابع طبیعی به صورت مستمر و از فضای آسمان توسط 
ماهواره ها رصد شده و هر گونه تغییر نظیر دیوارکشی، گودبرداری، پی کنی، 
احداث بنا، قطع درختان باغی و جنگلی و احداث استخر قابل شناسایی است.

اراضی ملی نظیر جنگل ها، مراتع، کوه ها و سواحل دریاها به عنوان منابعی 
محسوب می شوند که استفاده از آنها حق طبیعی عموم مردم محسوب می شود. 
با این وجود زمین خواران با جعل اسناد و مدارک مالکیت این اراضی و ادعاهای 
دروغین مالکیت آبا و اجدادی، اقدام به تخریب اراضی و محصور کردن آنها برای 

استفاده شخصی خود می کنند.
یکی از مصادیق بارز این موضوع، کاشــت درختان چندین ساله در اراضی 
ملی است که در روش های سنتی بازدید میدانی اراضی توسط کارشناسان 
دادگستری و دولتی به عنوان مبنایی برای مالکیت اشخاص تلقی می شد. با 
فعال شدن سامانه پایش اراضی کشور، سوابق بهره برداری از اراضی در سنوات 
گذشته نیز به راحتی قابل مشاهده است و امکان جلوگیری از ادعاهای دروغین 

و تصرف غیرقانونی اراضی منابع طبیعی را فراهم می کند.
نیروهای گشتی از قبیل جنگلبان ها و محیط بان ها که به حفاظت و حراست 
از اراضی حساس و آسیب پذیر کشور مشغول هستند، همواره با چالش های 
متعددی برای انجام وظایف خود روبه رو بوده اند. بخشی از این چالش ها شامل 
کمبود تجهیزات و خودرو به ویژه برای نظارت مستمر بر مناطق صعب العبور 
اســت و بخش دیگر محدودیت در ابزارهای شناســایی تخلــف در مقابل 
زمین خوارانی است که در بیشتر موارد دارای قدرت و امکانات مناسبی برای 
پوشاندن تخلفات خود و فریب دادن ماموران سازمان ها هستند. با فعال شدن 
سامانه پایش اراضی کشور، ابزارهای فناوری اطالعات و دانش ماهواره ای در 

اختیار این نیروها قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت تکنولوژی نوین، امکان رصد 
دائمی اراضی و مقابله با افراد سودجو را داشته باشند.

ســامانه پنجره واحــد مدیریت زمیــن، یکــی از 23 پــروژه اولویت دار 
دولت الکترونیکی اســت که به منظــور ایجاد ســهولت در ارایه خدمات و 
 مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجــاد و راه اندازی 

شده است.
ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت وساز در اراضی و امالک خصوصی و 
استعالمات مربوطه، ثبت و واگذاری بهره برداری از اراضی و امالک ملی، دولتی 
و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای 

قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه  »سامانه زمین« است.
ســامانه پایش اراضی را می توان نقطه عطف و به عبارتی فصل جدیدی در 
استفاده از فناوری های نوین به منظور مقابله با پدیده زمین خواری دانست. 
سامانه ای که امکانی را برای متولیان این مهم در کشور فراهم می کند تا بتوانند 
از ناکارآمدی ابزارهای سنتی و روش های میدانی رصد اراضی کشور عبور کنند 
و با تکیه بر به روزترین ابزارهای ماهواره ای به صیانت از زمین های کشاورزی و 

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی بپردازند.
این سامانه توسط سازمان فناوری اطالعات ایران و با همکاری ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد و راه اندازی شده، ذی نفعان سامانه پایش اراضی 
را طیف قابل توجهی از دستگاه هایی تشکیل می دهند که به نوعی تکلیف قانونی 
برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است 
که در این خصوص می توان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

رمزگشاییسامانهپایشاراضیازتخلفاتاراضیایران

استفاده از فناوری های نوین برای جلوگیری از تخریب اراضی كشاورزی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باز هم بالتكلیف ماند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در دیداری که با مدیران پستی 
داشتم، قرار شد همکارانم از طریق هوشمندسازی فرایند ارسال و تحویل 
مرسوله های پستی، میزان رضایت مردم را تحلیل کرده و به صورت دائمی 

بر روند سرعت و کیفیت کار خودشان نظارت کنند.
به گزارش ایرنا، »عیسی زارع پور« در پست اینستاگرامی خود نوشت: امروز 
در جمع اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت ملی پست، پیگیر مشکالت 

این شرکت باسابقه بودم.
او تاکید کرد: من از ابتدای مسوولیتم در وزارت ارتباطات تا امروز همواره 
پیگیر وضعیت معیشتی کارکنان تالشگر پست بوده ام و از این پس هم 

خواهم بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: می دانم که اقداماتی برای بهبود 
وضعیت سختی کار و معیشت کارکنان پست انجام شده اما این ها را کافی 
نمی دانم و هر روز پیگیر راهکارهای بهبود کلی درآمد این شرکت و به تبع 

آن بهبود وضعیت معیشتی کارکنان پست هستم.
زارع پور تاکید کرد: در شرکت پست به عنوان پشتیبان اقتصاد دیجیتال 
ظرفیت های بزرگی نهفته است که باید از حالت بالقوه به فعلیت برسد. این 
مجموعه باید با همکاری بخش خصوصی چابک ، فعال و متحول شود و 

خدمات با کیفیت تری به مردم ارایه دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطر نشان کرد؛ تنوع در سبد خدمات 
پستی و استفاده از فناوری های جدید در زنجیره خدمات پستی هم مسیر 
ارتقای این شــرکت را هموار می کند. هنوز بهای تمام شده خدمات در 

شرکت باالست و باید با راهکارهای فناورانه هزینه ها را کاهش داد.
او یادآور شد: سرمایه اجتماعی پست، اعتماد مردم است و این سرمایه 
هرگز نباید خدشه دار شود، سرعت ارایه خدمات توام با کیفیت منجر به 
اعتماد مردم می شود. قرار شد همکاران من در شرکت پست از طریق 
هوشمندسازی فرایند ارسال و تحویل، میزان رضایت مردم را تحلیل کنند 
و به صورت دائمی بر روند سرعت و کیفیت کار خودشان نظارت داشته 
باشند. زارع پور گفت: هرگز یادمان نرفته است که کارکنان زحمتکش 
پست در طول دوران شــیوع کرونا و برای آنکه کار مردم انجام شود چه 

فشاری را تحمل کردند. قدردان شان هستم، خدا حافظ شان باشد.

محققان درصدد هستند در قالب یک پروژه، پسماندهای الکترونیکی 
را بازیافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، بر اساس 
آمار موجود، هر ایرانی در ســال به طور میانگین حدود ۸ کیلوگرم 
پسماند الکترونیکی تولید می کند. پســماندهای الکترونیکی هر 
چند که به لحاظ مقدار، تنها 2 درصد از کل مقدار پسماند را تشکیل 

می دهند اما به لحاظ آلودگی، منشا ۷0 درصد آلودگی ها هستند.
متاسفانه در طول سالیان اخیر، تدبیری برای برخورد با این پسماند 

پیچیده و بسیار خطرناک صورت نگرفته است.
با توجه به ضرورت مدیریت این پسماندها و ارایه راهکارهای فناورانه 
برای بازیافت و اســتخراج فلزات گرانبها، راه اندازی یک سیســتم 

پایلوت بازیافت اصولی پسماندهای الکترونیکی اجرا شده است.
پس از انجام موفق طرح در فاز آزمایشگاهی و نتایج مثبت تست های 
انجام شده، فاز نیمه صنعتی آن توســط یک شرکت فناور در پارک 
علم و فناوری دانشــگاه بین المللی امام خمینی قزوین اجرا شده و 
برنامه ریزی های الزم برای توسعه در سطح سایر استان ها در حال 

انجام است.
اجرای فاز پایلوت به گونه ای است که پس از پایان این طرح، امکان 

گسترش آن به شکل صنعتی در سراسر کشور فراهم می شود.
از مهم ترین مزیت های این روش که در دو فاز جداســازی فیزیکی 
و شیمیایی انجام می شود، می توان به حذف کوره، کاهش پساب، 
افزایش سرعت فرایند، بازگشت پالستیک بوردها به چرخه استفاده 

مجدد و افزایش ظرفیت دریافت پسماند اشاره کرد.
با این طرح که توسط شرکت چرخه سبز بازیافت الکترونیکی )رینو( 
در حال انجام است، فناوری جداسازی فیزیکی بوردهای الکترونیکی 
بدون نیاز به کوره در مسیر توســعه قرار گرفته و کسب و کارهای 
نوینی در خصــوص مدیریت و بازیافت پســماندهای الکترونیکی 

ایجاد می شود.
طرح انتقال و بومی ســازی فناوری های مرتبط با بازیافت و امحای 
پسماند الکترونیکی، ضمن رونق فرهنگ سازی روش های صحیح 
جمع آوری پســماندهای الکترونیکی، فناوری فرایند جداســازی 

شیمیایی استخراج فلزات گرانبها را توسعه می بخشد.
این طرح با حمایت کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و 
محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با تکیه  بر 

توان متخصصان جوان داخلی، در مسیر اجرا قرار دارد.

خبر

وزیرارتباطات

فرایند ارسال و تحویل مرسوله های 
پستی، هوشمندسازی می شود

پسماندهای الكترونیكی با راهكارهای 
فناورانه بازیافت می شوند

آسیه فروردین 

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال ۱39۸ 
تصویب و ابالغ شــده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل 
نرسیده است و تازه ترین اعالم معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که این قانون در سال 

آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱39۸ 
معادل ۱5 گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 50 شــغل 
می شوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، 
جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرایند حسابرســی 
مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان و استفاده از 

کارت خوان باشند.
این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن، تمام افراد 

مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت 
به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند و خرده فروشی ها 
و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده 
نهایی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در سامانه مودیان، 
موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز هستند اما استفاده 
از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که به صورت مستقیم با 
مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مودیان 
مزبور موظفند تمام صورت حساب های خود را به ترتیبی که 
سازمان تعیین می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.
در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از 
آن است که تنها 35 درصد از پزشکان و وکالی شناسایی 
شده اقدام به ثبت نام در سامانه مودیان کرده اند و ۶5 درصد 

این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده اند.

البته در گزارش ها مشاهده شده است که برخی از مشاغل 
نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه های 
کارت خوان از محل فعالیت خود کرده اند و هزینه خدمات 
خود را به صورت نقدی دریافت می کنند که قانون برای این 

افراد مجازاتی درنظر گرفته است.
از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون 
می گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده که از فردا اجرا می شود، ســامانه مودیان و قانون 
پایانه های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده 
است که تازه ترین اعالم حاکی از آن است، این قانون در سال 

آینده اجرا می شود.
این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان 
بستری برای بستن راه های فرار مالیاتی و هوشمندسازی 

مالیات یاد می شــود، در این مدت همچنان در پیچ وتاب 
اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کند که سامانه مودیان 

ستون اصلی این قانون هنوز راه اندازی نشده است.
گفتنی است، پایانه فروشگاهی شــامل رایانه، دستگاه 
کارت خوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله 
دیگری است که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی 
پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت 

صدور صورت حساب الکترونیکی برخوردار باشد.
عالوه براین، سامانه مودیان سامانه ای است تحت مدیریت 
سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه ای 
اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مودیان و سازمان از 

طریق آن کارپوشه انجام می شود. 


