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چالش های کمیسیون حل اختالف 
اتحادیه های فناوران

   اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عالی برای افزایش دید و آگاهی از برندتان است. با 
این حال، ایجاد یک فید منسجم و معتبر اینستاگرام که همچنان توجه مردم را به خود 
جلب و به طور ارگانیک رشد   کند، کار آسانی نیست. در این مطلب، هفت باید و نباید 
اینستاگرام را برای کسب وکارها بررســی می کنیم. این باید  ها و نبایدها به شما کمک 

می کنند بیشترین بهره را از این شبکه اجتماعی ببرید. 
1. از یک سرویس رشد خوب اینستاگرام استفاده کنید 

یک سرویس خوب رشد اینستاگرام به شما کمک می  کند تعداد فالوورهای واقعی را 
افزایش دهید و تعامل بیشتری را جلب کنید. با این حال، همه ابزارها، یکسان ساخته 
نمی شــوند، بنابراین در انتخاب یکی از ابزارهایی که قرار است استفاده کنید، مراقب 
باشید. به عنوان مثال، سرویس رشــد Ingramer از اتوماسیون برای صرفه  جویی 
در زمان، در حین رشد حساب شما اســتفاده می  کند که خطرناک است زیرا ممکن 
است از پلتفرم محروم شوید. کمی تحقیق کنید و به دنبال سرویسی با استراتژی رشد 
قابل اعتماد بگردید که به شــما کمک کند تعداد فالوورهای خود را به صورت ایمن و 

صددرصد به صورت ارگانیک افزایش دهید...

    بانک مرکزی ایران در حالی از راه اندازی فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی ایران با 
عنوان »رمزریال« خبر می دهد که برخی کارشناسان حوزه فناوری معتقدند دیجیتالی 
کردن ریال، با ارزش و پشتوانه فعلی، بی معنی است زیرا با گذشت سال ها از مطرح شدن 
موضوع ارزهای دیجیتالی در ایران، این حوزه هنوز مقررات گذاری نشــده و بالتکلیف 

مانده است...

    چند روز پیش، یکی از دوستان سالمندم که اکنون در ایام بازنشستگی به عنوان مهندس 
ناظر ساختمان و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت  می کند خواست به او کمک 
کنم، با استفاده از لپ تاپ و اتصالی که به اینترنت دارم او را به پورتال آموزش نظام مهندسی 
ساختمان متصل و برایش دانشگاه، استاد، یک روز مناسب برای شرکت در کالس های آزمون 
تجدید پروانه فعالیت مهندسی نظارت ساخت و ساز را انتخاب و اسناد الکترونیکی نام نویسی را 
پُر کنم و هزینه شرکت در آزمون از راه دور را با استفاده از کارت بانکی اش بپردازم. با کمال میل 
فرایند نام نویسی اش را انجام دادم اما متوجه شدم که این قصه سر دراز دارد ... و به همین دلیل 
است که او به جای رفتن به یکی از کافی نت ها یا دفاتر پیشخوان، به سراغ من آمده است. بله، در 
روز برگزاری آزمون هم باید او را به کالس مذکور متصل کنم و او در آن روز موعود باید به کمک 
من، هشت ساعت تمام از راه دور در کالس های مربوط شرکت کند.  چند روز دیگر، روز آزمون 
تمدید پروانه فعالیت او فرا  می رسد. تنها موضوعی که این روزها ذهنم را به خود مشغول کرده، 
هشت ساعت پذیرایی و راهنمایی همزمان نیست بلکه تصور ستمی است که بر سالمندانی چون 
او  می رود و من بیداد گسل دیجیتالی اش  می خوانم!  سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان 
نظام کاردانی ساختمان مثل صدها سازمان دولتی و غیردولتی دیگر در میان میلیون ها مخاطب 
خود، هزاران سالمند را فراموش  می کنند. آنها یاد گرفته اند ده ها و صدها خدمت برخط خود را 

مکانیزه   ارایه دهند و هزاران سالمند مانند نمونه مذکور را قال بگذارند...

    از دیر باز کاستن از حجم پرونده های شکایت ارجاعی به قوه قضاییه چالشی مهم برای این نهاد حساس در کشور ما محسوب می شود. 
در واقع یکی از مشکالت سیستمی در روند اداری قوه قضاییه ورودی پرحجم پرونده های شکایت به این قوه بوده که باعث بروز مشکالت 
ساختاری بسیاری در سرعت رسیدگی به پرونده های شکایت می شود.  با توجه به گستردگی عظیمی که اتحادیه های صنفی و اصناف در 
کشور دارند حجم قابل توجهی از این شکایت هاو اختالف ها از این مسیر وارد مدار ورودی دادگستری ها شده و کار رسیدگی به پرونده های 
اختالف را از بعد زمانی و حتی کارشناسی بسی دشوارتر می کند. در خود اتحادیه ها و تشکل های صنفی، شورایی به نام شورای انتظامی 
یا کمیسیون شکایات با توجه به آیین نامه ها و شرح وظایف داخلی، در حد دامنه اختیارات به حل و فصل شکایت های صنفی رسیدگی 
می کنند یعنی در واقع خود این کمیسیون ها به صورت غیرمستقیم کمک بسیار کارسازی در راستای اهداف قوه قضاییه در حوزه حل 
اختالف ها با رویکرد برقراری صلح هستند . در اتحادیه های فناورمحور، کارکرد این کمیسیون ها بسیار بارزتر و کارسازتر است زیرا با توجه 
به پیچیدگی بعد فنی اختالف ها، با اشراف کامل کارشناسان اتحادیه ها به ابعاد مختلف فنی و درون صنفی آن، حل اختالف ها با رویکرد 

صلح و سازش طرفین روند بسیار مطلوبی را قاعدتا طی می کند ...
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مرکز افتای ریاســت جمهوری اعالم کرد: بیش از 9مورد آسیب پذیری 
در ویندوز و دیگر محصوالت مختلف شرکت مایکروسافت ترمیم شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات )افتا(، درجه اهمیت 9 مورد از آسیب پذیری های ترمیم 
شــده در نخســتین ماه میالدی ۲۰۲۲ حیاتیو دیگر موارد، مهماعالم 

شده است.
این مجموعه اصالحیه ها، انواع مختلفی از آسیب پذیری ها از قبیل اجرای 
کد از راه دور، ترفیع امتیازی، افشــای اطالعات، جعل، منع سرویس و 

عبور را در محصوالت مختلف مایکروسافت ترمیم می کنند.
شش مورد از آسیب پذیری های ترمیم شده این ماه، از نوع »روز-صفر« 
هستند، اگر چه موردی در خصوص کد مخرب )اکسپلویت( آنها گزارش 

نشده است.
مایکروسافت آن دسته از آسیب پذیری هایی را از نوع روز - صفر می داند 
که پیش تر اصالحیه رســمی برای ترمیم آنها ارایه نشــده اما جزییات 
آنها به طور عمومی منتشر شده اســت و یا مهاجمان در مواقعی از آنها 

سوءاستفاده کرده اند.
کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، از راهبران امنیتی سیستم های 
Windows می خواهند که توجه ویژه ای به ضعف امنیتی با شناســه 

۲19۰۷CVE-۲۰۲۲_  داشته باشند، این ضعف امنیتی دارای درجه 
اهمیت »حیاتی« بوده و مهاجمان بدون احراز هویت می توانند بسته های 
HTTP Protocol Stack )http. دست کاری شده را با استفاده از

sys( به سرور موردنظر برای پردازش بسته ها ارسال کنند.
از آنجا که شرکت مایکروســافت اعالم کرده این آسیب پذیری دارای 
قابلیت های )Wormable Capabilities(  اســت، ضروری است 
تا راهبران امنیتی با اولویت خاص سرورهای آسیب پذیر را وصله کنند.

از طریق یکی از آسیب پذیری هایی که »حیاتی« اعالم شده، مهاجمی 
که در شبکه نفوذ کرده اســت، می تواند از آن برای توسعه آلودگی در 
شبکه )Lateral Movement( و ماندگاری در شبکه یک سازمان 

سوء استفاده کند.
باتوجه  به اینکه نمونه اثبات گر برخــی از ضعف های امنیتی ماه جاری 
میالدی، منتشر شده اســت، توصیه می شــود کاربران دراسرع  وقت 

به روزرسانی وصله ها را انجام دهند.
 Microsoft Office و همچنیــن Office 2019 تا کنون بــرای
LTSC2021 در Mac وصله ای ارایه نشده اســت، اما این احتمال 
 وجود دارد که مایکروســافت ایــن وصله ها را به زودی در دســترس 

قرار دهد.

مرکزافتایریاستجمهوریخبرداد

ترمیم آسیب پذیرهای حیاتی و مهم در ویندوز

اپل دیگر به کاربــران اجازه نمی دهد با به روزرســانی های امنیتی در 
iOS 14 بمانند.

به گزارش ایســنا به نقل از 9to5mac، اپل در حال کار روی روش 
جدیدی برای ارایه به روزرسانی های امنیتی جایگزین به کاربران آیفون 
و آیپد است. این شرکت پیش از این اعالم کرده بود وصله های امنیتی 
iOS14 را به کاربرانی که آمادگی ارتقا به iOS 15 را نداشتند ارایه 

می کند، اما به نظر می رسد حاال نظرش تغییر کرده است.
در حال حاضر، اپل دیگر به کاربران اجازه نمی دهد با به روزرسانی های 
امنیتی در iOS 14 بمانند. در عوض، به روش ســنتی به روزرسانی 
بازگشته که در آن کاربران مجبور می شوند آخرین نسخه سیستم عامل 
)که iOS15 است( را نصب کنند تا پیشرفت های امنیتی را دریافت 

کنند.
این تغییر پس از انتشار iOS 15 در دســامبر ۲۰۲1 اعمال شد. به 
 iOS14.8.1 عنوان مثال، اپل در تاریخ ۲۶ اکتبــر ۲۰۲1، آپدیت
را برای دســتگاه هایی که iOS 15 را اجرا نمی کردند منتشــر کرد، 

اما اکنــون این به روزرســانی موجود نیســت و دســتگاه های دارای 
 iOS14.8.1 یا نسخه های قبلی، دیگر نمی توانند به iOS14.8.1
آپدیت شوند. در عوض، منوی Software Update فقط آپدیت 

iOS 15.2.1 را نشان می دهد.
پیش از این،iOS 15 به عنوان یک آپدیــت اختیاری در نظر گرفته 
می شد و کاربران می توانســتند فقط وصله های امنیتی iOS 14 را 
نصب کنند. اگرچه ممکن است این موضوع یک اشکال باشد که ایجاد 
شده، اما بعید به نظر می رسد که از سوی اپل اختیاری نباشد، زیرا این 
شرکت از ماه اکتبر هیچ وصله امنیتی دیگری را برای iOS 14 منتشر 

نکرده است.
با توجه به اینکه این شرکت هنوز چیزی را تایید یا رد نکرده است، اما 
ممکن اســت تصمیم خود را در مورد به روزرسانی های جایگزین برای 
کاربرانی که نمی خواهند به آخرین نسخه iOS ارتقا دهند، تجدید نظر 
کند. اما در حال حاضر، اگر می خواهید آخرین به روزرسانی های امنیتی 

را در آیفون یا آیپد خود داشته باشید، باید iOS 15 را نصب کنید.

اپل کاربران را مجبور به خروج از iOS 14 می کند

PSP مبنای رتبه بندی شرکت های 
 باید درآمد و سودآوری باشد، نه تعداد تراکنش

درآخرینمیزگردآنالینباحضورمدیرانشرکتپرداختالکترونیکعنوانشد
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از دیر باز کاستن از حجم پرونده های شکایت ارجاعی به 
قوه قضاییه چالشی مهم برای این نهاد حساس در کشور ما 
محسوب می شود. در واقع یکی از مشکالت سیستمی در 
روند اداری قوه قضاییه ورودی پرحجم پرونده های شکایت 
به این قوه بوده که باعث بروز مشکالت ساختاری بسیاری در 

سرعت رسیدگی به پرونده های شکایت می شود. 
با توجه به گستردگی عظیمی که اتحادیه های صنفی و 
اصناف در کشور دارند حجم قابل توجهی از این شکایت هاو 
اختالف ها از این مسیر وارد مدار ورودی دادگستری ها شده 
و کار رسیدگی به پرونده های اختالف را از بعد زمانی و حتی 

کارشناسی بسی دشوارتر می کند.
در خود اتحادیه ها و تشــکل های صنفی، شــورایی به 
نام شــورای انتظامی یا کمیسیون شــکایات با توجه به 
آیین نامه ها و شرح وظایف داخلی، در حد دامنه اختیارات 
به حل و فصل شکایت های صنفی رسیدگی می کنند یعنی 
در واقع خود این کمیسیون ها به صورت غیرمستقیم کمک 
بسیار کارسازی در راستای اهداف قوه قضاییه در حوزه حل 

اختالف ها با رویکرد برقراری صلح هستند .
در اتحادیه های فناورمحور، کارکرد این کمیسیون ها بسیار 
بارزتر و کارسازتر است زیرا با توجه به پیچیدگی بعد فنی 
اختالف ها، با اشراف کامل کارشناسان اتحادیه ها به ابعاد 
مختلف فنی و درون صنفی آن، حل اختالف ها با رویکرد 
صلح و سازش طرفین روند بسیار مطلوبی را قاعدتا طی 

می کند .
در واقع کارکرد اصلی این کمیسیون ها برای تامینسیستمی 
دو هدف مهماست، در مرحل اول حل اختالف ها با اولویت 
ســازش و هدف مهم تر کم کردن حجــم مراجعه ها به 

دادگستری ها یا هیات های حل اختالف است.
در اتحادیه های فناوران در کنار این مقوله به نظر می رسد 
فراینــد سیســتماتیک و منظمی هم بــرای عمیق تر 
کردن، آموزش واحدهــای صنفی به منظور آشــنایی 
کامل آنها از لحاظ مستند کردن فرایند خدمات دهی به 
مصرف کنندگان به طرز موثرتری در جریان اســت تا به 
همان اندازه اهداف مهم گفته شده در باال، حق و حقوق 
مصرف کنندگان و هم واحدهای صنفی روشن و شفاف تر 
شود که این خود عاملی در راستای کاهش اختالف ها در 
حجم ورودی شکایت های واصله به اتحادیه های فناوران 

نیزخواهد بود و به صورت سیستمی به اهداف اصلی گفته 
شده کمک شایانی خواهد کرد.

اما این روزها با عمیق تر شــدن شــبکه فروش قطعات 
کارکرده، کاالهای بدون گارانتــی، ریفر و غیراصلی و در 
کلیت کاالهایی با آستانه خدمات پس از فروش نامشخصی 
که این ها دارند، دامنه شکایت های واصله به اتحادیه های 
فناوران در حال افزایش استو این عامل، کار کمیسیون های 
شکایات را نیز سخت تر و پیچیده تر کرده است، به دلیل 
اینکه اساسا آستانه خدمات پس از فروشی برای این کاالها 
به طور مشخص و با استاندارد واحدی در دسترس نیست 
و این عاملی برای رویش سیستمی اختالف ها محسوب 
می شود .علت این امر هم روشن است، توزیع کنندگان عمده 
این کاالها با استاندارد خدمات پس از فروش نامشخصی 
کاالها را به خرده فروشان می فروشند و آنها هم در مواجه 
با مصرف کنندگان مجبور هستند خدمات پس از فروش 
ناقصی را ارایه کنند و این خود عاملی برای شــکل گیری 
اختالف های اولیه می شود و مشکالت متعددی را بعدا ایجاد 
می کند. اگر بخواهیم علت ریشه ای رونق این شبکه فروش 
پرآسیب را در این شرایط اقتصادی تحلیل کنیم باید گفت 
:پول عنصر تعیین  کننده در رفتار عرضه و تقاضا است و به 
نوعی با بررسی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کننده می توان 
به ایننتیجه رسید که قیمت، عامل اساسی تغییر رفتار است
افزایش قیمت یک کاال، میــزان تولید و عرضه را افزایش 
می دهد زیرا افزایش قیمت، افزایش سود را به همراه دارد 
که این خود عامل تشویق و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان 
و وارد کنندگان کاال اســت. اما زمانی که قیمت یک کاال 
افزایش پیدا می کند تقاضا برای آن کاال کمتر می شود و 
مصرف کننده تمایل خود را برای خرید آن کاال از دست 
می دهد در واقع این قیمت است که بر میزان عرضه و تقاضا 
اثر مستقیم دارد. اما نکته ای که ما در پی آن هستیم این 

است که با افزایش قیمت یک محصول، میزان تقاضا برای 
آن کاهش پیدا می کند و مصرف کنندگان مجبور می شوند 
به سراغ خرید محصوالتی بروند که قیمت های پایین تر و 
جذاب تری دارندو این عامل اساسی در رونق فروشکاالهایی 

استکه در باال اشاره شد .
در واقع همه این عوامل به صورت ریشه ای آستانه خدمات 
پس از فروش را از شبکه توزیع عمده آن در باالترین سطح تا 
پایین ترین سطح خرده فروشی و در نهایت تا مصرف کننده، 
مخدوش می سازد و این بستری برای رویش اختالف ها و 
شکایت های مختلف مصرف کننده می شود و تحقق اهداف 
اصلی گفته شده در ابتدا را با مشکالت جدی مواجه می کند 
و از طرفی به صورت سیستمی اعتماد مصرف کننده را هم 

که عامل پویایی بازار است، مخدوشمی سازد .
قطعا اتحادیه های فناوران در سطح کشوری با روش ها و 
آموزش هایی درصدد فرایندمحور کردن فروش و خدمات 
کاالها با دریافت رسیدهای مختلفی ازمواقع تست، پذیرش 
و تحویل آنها به مصرف کننده هستند که خود این عامل 
می تواند تا حدودی از دامنه اختالف ها بکاهد اما در کنار این 
مقوله به نظر می رسد با استفاده از پتانسیل قانونی اتحادیه ها 
و با کمک گرفتــن از فعاالن مختلف صنفــی، می توان 
آیین نامه هایــی را در خصوصاستانداردســازی خدمات 
پس از فروش این کاالهاتدوین کرد تا هم مصرف کننده 
به حقوق خود آگاه شود، هم فعاالن صنفی آستانه تعهد 

خود را بدانند.
 به نظر نگارنده در صورت ترسیم استاندارد مشخص، وزن 
تعهد توزیع و فروش این کاالها در سطوح مختلف افزایش 
خواهد یافت و اینبار در جهتی عکس، به توزیع کنندگان 
تحمیل خواهد شد و روند خدمات پس از فروش کاالهای 
مذکور را بهتر از شرایط کنونی به نفع مصرف کننده تغییر 
خواهد داد، و این در نهایتبه صورت سیستمی اختالف ها را 

در سطوح مختلف تا مصرف کننده نهایی کاهش خواهد 
داد .

اگر بخواهیم وارد جزییات شــویم، روند خدمات پس از 
فروش کاالهای گارانتی دار مشــخص است، بعد از تست 
سالمت و تحویل کاال همراه با رسید توسط واحد صنفیبه 
مصرف کننده، در صورت معیوب بودن کاال، خدمات دهی 
پس از فروش به عهده شرکت گارانتی  کننده است و این 
روند روشنی استکه براساس استانداردهای تعریفی شرایط 
گارانتی پروســه آن طی می شــود اما در مورد کاالهای 
کارکرده، بدون گارانتی و غیرهکه اشــاره شد این روند 
مخدوش است. به طور مشخص در مورد کاالهای کارکرده 
اساسا استاندارد واحد و مشخصی برای رده بندی آنها موجود 
نیست و این خود زمینه بروز مشکالت متعددی را فراهم 
می آورد که در نهایت منجر به نارضایتی و شــکایت های 
مختلفی می شود که به کمیسیون های شکایات اتحادیه 
واصل می شــود. در مــورد کاالهای بــدون گارانتی نیز 
همین مشکل پابرجا است، برای مثال،مصرف کننده ای 
برای تعویض ال ای دی لپ تــاپ به واحد صنفی مراجعه 
می کند و مبلغ قابل توجهی نیــز پرداخت می کند، بعد 
از تســت اولیه واحد صنفی اعالم می کند که کاالی فوق 
مشمول گارانتی و یا خدمات نیست، پس از کمتر از یک 
ماه، کاالی مذکور دچار ایراد می شــود و مصرف کننده با 
مراجعه به واحد صنفی، اظهــار نارضایتی کرده و فرایند 
نارضایتی و شکایت به صورت های مختلف انجام گرفته و 
در نهایت به کمیسیون های شکایات واصل می شود. در این 
کمیسیون ها هم قطعا به دلیل نبود استاندارد مشخصی 
در خصوص فرایند خدمات پس از فروش، رســیدگی به 
 شــکایت و احقاق حقوق طرفین با مشکالت ساختاری 

مواجه می شود .
شاید عنوان شود امکان تعیین استاندارد مشخصی عمال 
امکان پذیر نیست یا چرخه فروش این کاالها غیررسمی، 
قاچاق و غیرهبوده و نهادهای نظارتی دولتی در پوشش 
طرح های مختلف از جمله قاچاق می توانند به این مشکالت 
ورود کنند اما به نظر نگارنده، تا وقتی سیاست گذاری های 
کالن حوزه بر محور محدودیت، ممنوعیت و تعرفه های 
سنگین گمرکی، انجام می شود و الزامات پذیرش تجارت 
آزاد میسر نیست، شبکه فروش این کاالها همچنان در بازار 
 IT فعال خواهد بود از این جهت به جای پاک کردن صورت 
مساله باید راهکاری برای قانونمند کردن فرایند خدمات 
پس از فروش آنها اندیشید تا حقوق فروشندگان خرد و 
مصرف کنندگان تامین شــده و از حجم نارضایتی های 
سیستمی منعکس شده در کمیســیون های شکایات 

اتحادیه فناوران هم جلوگیری کرد.

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 
94 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ 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 
1۶ خرداد 139۶ 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 139۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ 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 11۰ میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین 139۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 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 
48۰ دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 139۶رییس 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 کالن

خبر

چالش های کمیسیون حل اختالف اتحادیه های فناوران

داوود صفی خانی

رییسشورایفقهیبانکمرکزی

رمزارز مال نیست؛ استفاده برای 
واردات منع شرعی ندارد

رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: رمزارز مال نیست اما موضوع 
حق اختصاص است و به همین خاطر می توان این حق را با چیزی مبادله 
کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کاال و خدمات با استفاده از رمزارزهایی 
که ایرانی ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می کنند، منع 

شرعی ندارد.
به گزارش فارس، غالمرضا مصباحی مقدم در هفتمین همایش مالی 
اسالمی، اظهارداشت: آقای صالح آبادی به محض ورود به بانک مرکزی و 
تشکیل نخستین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، ایده هایی را مطرح 
کرد که حکایت از نگاه به آینده و تحول جدی در به کارگیری دیدگاه های 

اسالمی در حوزه پولی داشت.
او افزود: عالوه بر اینکه در حوزه مالی، شــاهد استفاده از مالی اسالمی 
هستیم که ابزارهای آن مورد استفاده بازار سرمایه قرار گرفته و دولت 
جمهوری اســالمی هم از این ابزارها بهره مند اســت، شــاهد توسعه 
 اندیشه و تفکر و برنامه بانکداری اسالمی در شورای فقهی بانک مرکزی 

خواهیم بود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای 
فقهی و فراهم کردن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی 
در بدنه بانک ها تا عمق شعب، ایده ای است که آقای صالح آبادی مطرح 

کرده و در حال فراهم کردن زمینه آن است.
مصباحی مقدم در ادامه به موضوع رمزارزها از منظر فقهی پرداخت و 
گفت: رمزارزها پدیده ای نوظهورند و برخــی رمزارزها را ارز مجازی یا 
دیجیتالی نام گذاری می کنند که خود همین نام گذاری جای تامل دارد.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر ماهیت، رمزارز 
پدیده ای از فناوری های نوپا است، بنیان گذار آن شناخته شده نیست، 
تصریح کرد: این رمز ارز هیچ گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد هرچند 
که برخی دولت ها آن را پذیرفته اند اما از سوی اغلب دولت ها به رسمیت 

شناخته نشده است.
او با بیان اینکه یکی از چالش هایی که این رمزارزها با آن مواجه اند، مساله 
نوسان شدید قیمت آنها است، یادآور شد: گفته می شود هم اکنون 18۰ 

بانک مرکزی در دنیا داریم اما 1۵هزار رمزارز وجود دارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات 
متعدد روبه رو است، گفت: از یک طرف شفافیت آن مربوط به اطالع همه 
از کمیت این رمزارزها و تعداد ذی نفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام 

دارد که از همه مهم تر ابهام از جهت مالیت است.
او باطرح این پرسش که مال چیســت؟ توضیح داد: یعنی آیا رمزارزها 
مال محسوب می شوند یا خیر؟ هر آنچه را که عرف و عقال مال بدانند، از 
نظر شرعی مال است، مگر آنجا که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقال 
مال می دانند، ممنوع و اسقاط کند؛ مثال اگر خوردنی باشد، خوردن آن 
را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند، 

آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست.
مصباحی مقدم ادامه داد: ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه 
عقالی عالم مال می دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین هستند؟ از 
نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثال همه 
خوراکی ها و پوشیدنی ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی 
دارای منفعت هستند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچ گونه منفعت 
مصرفی ندارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: درست 
است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادالت 
دارای منفعت می شــود اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی شود و 
نمی توان گفت رمزارزها مال هستند. مصباحی مقدم تشریح کرد: اگر یک 
بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا 
قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش 
پیدا می کند و مال می شــود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده 

بین المللی پشت این رمزارزها نیست، مال بودن آنها جای تامل دارد.
او گفت: زمانی فقیه می تواند حکم شرعی بدهد که احراز شود عقال آن را 
مال می دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده اند و اقدام به تولید، 
خرید و فروش آن می کنند، از کفایت الزم برای احراز عنوان مال بودن 
برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد آنگاه مال می شود به این 
معنا که عموم عقال نه بخش کوچکی از عقال آن را تایید کنند. مال چیزی 

است که عموم عقال آن را مال می دانند نه یک جمع کوچک.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: 
به تازگی شنیده ام که ساتوشی از بیت کوین خارج شده است. هر چند 
اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد مورد 
ابهام است. حاال اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان 

به رمزارزها اعتبار داده یکی یکی خداحافظی کنند، چه می شود؟
او افزود: نوسان ارزش این رمزارزها یک مساله دیگر است. یک روز کمتر از 
یک دالر و روز دیگر بیش از 4۰ تا ۶۰ هزار دالر می شود و یکباره سقوط یا 
صعود می کند. پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید 
خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس ها برای سنجش 
ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی شود زیرا به شدت دچار 

نوسان هستند. بنابراین به عنوان مقیاس مطرح نمی شوند.
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چند روز پیش، یکی از دوستان سالمندم که اکنون در ایام بازنشستگی به 
عنوان مهندس ناظر ساختمان و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 
فعالیت  می کند خواست به او کمک کنم، با استفاده از لپ تاپ و اتصالی که 
به اینترنت دارم او را به پورتال آموزش نظام مهندسی ساختمان متصل و 
برایش دانشگاه، استاد، یک روز مناسب برای شرکت در کالس های آزمون 
تجدید پروانه فعالیت مهندسی نظارت ســاخت و ساز را انتخاب و اسناد 
الکترونیکی نام نویسی را پُر کنم و هزینه شــرکت در آزمون از راه دور را با 
استفاده از کارت بانکی اش بپردازم. با کمال میل فرایند نام نویسی اش را 
انجام دادم اما متوجه شدم که این قصه ســر دراز دارد ... و به همین دلیل 
است که او به جای رفتن به یکی از کافی نت ها یا دفاتر پیشخوان، به سراغ من 
آمده است. بله، در روز برگزاری آزمون هم باید او را به کالس مذکور متصل 
کنم و او در آن روز موعود باید به کمک من، هشت ساعت تمام از راه دور در 

کالس های مربوط شرکت کند. 
چند روز دیگر، روز آزمون تمدید پروانه فعالیت او فرا  می رسد. تنها موضوعی 
که این روزها ذهنم را به خود مشــغول کرده، هشــت ساعت پذیرایی و 
راهنمایی همزمان نیست بلکه تصور ستمی است که بر سالمندانی چون او  

می رود و من بیداد گسل دیجیتالی اش  می خوانم!
 سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام کاردانی ساختمان مثل 
صدها سازمان دولتی و غیردولتی دیگر در میان میلیون ها مخاطب خود، 
هزاران سالمند را فراموش  می کنند. آنها یاد گرفته اند ده ها و صدها خدمت 
برخط خود را مکانیزه   ارایه دهند و هزاران سالمند مانند نمونه مذکور را قال 
بگذارند. بال نسبت، چشم بعضی ها کور و دنده شان نرم،  می بایست خود را با 
شرایط شهروندی برخط به موقع وفق  می دادند. ندادند؟ قطار مکانیزاسیون 

اداری متوقف نمی شود!
یادم آمد، ســال ۲۰۰۵ در جمع همکاران وزارت ارتباطات در نمایشگاه 
مخابرات در پوسان کره جنوبی شــرکت کرده بودیم و در ساعات پایانی 
نمایشگاه دیدیم که شرکت برگزارکننده نمایشگاه غرفه ها با عجله دمونتاژ 
و به بیرون حمل کردن غرفه ها شروع کرده. علت عجله شان را پرسیدم، 
پاسخ دادند که از فردا بناست کالس درس آموزش دلتای ۵ میلیون کارگر 
شاغل در کشور در سراسر کره جنوبی در فضاهایی شبیه به تاالر نمایشگاه 
به مدت شــش روز   برگزار شود. پرســیدم آموزش دلتای )تکمیلی( چه 
موضوعی؟ گفتند: »IPv6Addressing Format« و اضافه کردند 
که مهندسان و دانشجویان و دانش آموزان کره ای قبال چنین دوره هایی  را 

گذرانده اند و حاال نوبت بازآموزی کارگران رسیده است!
این است نمونه ای از اجرای برنامه های USO. در مقابل کره، اول و آخر 
برنامه های USO ما خالصه  می شود در توســعه دسترسی روستایی! 

آموزش بهره برداری؟ - پیش کش!
تعریفگسلدیجیتالی

گسل دیجیتالی، تفاوت میان دو فرد یا دو سازمان است از لحاظ داشتن و 
نداشتن دسترسی برخط به فضای سایری! 

گســل دیجیتالی، عام ترین پدیده اجتماعی-اقتصادی جامعه اطالعاِت 
کشور و بیدادی روزافزون است! بیدادی پنهان و ظلمی گسترده که از ناحیه 
سیاست )!( و فرافن )!( بر میلیون ها شهروند که مهارت های سواد رایانه ای 
الزم را به موقع و به قدر کافی کسب نکرده اند یا توانایی جسمانی و استطاعت 
مالی کافی برای اتصال برخط پهن باند به فضای سایبری را نداشته و ندارند، 

وارد  می شود. آن هم:
در اغلب موارد بدون آن که مســببان و مقصران این بیــداد مدرن قابل 
شناسایی باشندیا دادران و دادرســی برای احقاق حقوق آسیب دیدگان 

پیش بینی شده باشد.
 با اجرای پروژه های دولتی برقراری عدالت ارتباطی از طریق برنامه های 
ساالنه تعهد خدماِت عام )USO(  می شد رشد گسل دیجیتالی در سطح 
ملی را تا حدودی کنترل کرد؛ اگر همیافت USO، ناقص و محدود درک 

نمی شد و در هر صورت درست اجرا  می شد.     
در اواخر دهه نخست ســده حاضر، با رونق بازار گوشــی های موبایل در 
سراسر جهان، امید واهی به رفع خودبه خودی گسل دیجیتالی، مدیران 
و سیاستمداران را گول زد؛ اشاعه ناگهانی گوشی های موبایل باعث شد 
تا منحنی تا آن زمان رشدیابنده گســل دیجیتالی، کاهنده و اُفت یابنده 
ارزیابی شود، زیرا میلیون ها شهروندی که تا پیش از آن، استطاعت یا جرات 
»شبکه وندی« و تبدیل شدن به »شهروند برخط« را نداشتند، یک شبه 
گوشی به دست و »متصل« شدند. سپس در بسیاری از کشورها، انبوهی از 
خدمات دولتی و غیردولتی، در دولت همراه   ارایه شد؛ و اکنون هر کم سواد 
و بی سواد و باسوادی مجبور است به طور طبیعی یا اجباری، اندک اندک، 
شیوه کارکردن با گوشی موبایل را پیش خود یا به یاری اطرافیان بفهمی- 

نفهمی یاد بگیرد. این خودآموزی اما، گسل دیجیتالی را نه متوقف  می کند 
و نه کاهش  می دهد! بلکه به دلیل وجود انواع محدودیت های کار با گوشی 

همراه، گسل دیجیتالی جلوه هایی  جدید و ابعادی بدیع پیدا  می کند:
 همیشه انواع و اقسام برنامه های کاربردی و سامانه های خدمات اینترنتی 
معرفی می شوند و اجبار به استفاده از آنها در عین ناتوانی میلیون ها شهروند 
در برقراری ارتباط با پورتال های خدمات الکترونیکی، کاربران بسیاری را در 
مقاطعی معین مجبور می کند جلوی پیشخوان های خدمات دولت، دفاتر 
الکترونیکی و کافی نت ها صف بکشند و هزینه  های گزاف آن را بپردازند، از 

آن جمله )خدای ناکرده( سالمت.
به دالیل متعــددی، از آن جمله، بیشــتر و پیچیده تر شــدن امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری گوشی های هوشمند و ناآگاهی اغلب کاربران از 
شیوه کار با آنها و گسترش فزاینده فقر عمومی و گران شدن قیمت خرید 

پایانه های رایانه ای، تهدید گسل دیجیتالی رو به افزایش است.
تهدیدگسلدیجیتالی

اصطالح گسل دیجیتالی )به انگلیسی: Digital Divide( که همچنین 
شکاف دیجیتالی )به انگلیسی: Digital Gap( نامیده  می شود، به معنی 
میزان تفاوت  اشــخاص حقیقی و حقوقی در دسترسی به دستاوردهای 
صنعت اطالعات و بهره منــدی از منابع فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
به ویژه استفاده موثر از گوشی تلفن همراه و اینترنت است. گسل دیجیتالی 
شاخصی است برای اندازه گیری فاصله بین اقتصادهای ملی در دو یا چند 
کشور یا بین دو یا چند گروه مختلف جمعیتی و یا میان اقشار و طبقات 

انسان ها.
 این شاخص در اواسط دهه 199۰ همگام با جهانی شدن اینترنت و رواج 
انواع و اقسام پایانه های رایانه ای در نوشتار و گفتارهای مربوط به موانع توسعه 
راهبردی جامعه اطالعات  ظاهر و از ســوی اتحادیه بین المللی مخابرات 
تعریف شــد و )فراموش نکنیم که( از آن به بعد، تا دنیا، دنیای دیجیتالی 
است، گسل دیجیتالی پدیده ای همواره نامطلوب باقی خواهد ماند! زیرا 
اگرچه به صورت موردی ممکن است اینجا و آنجا علیه شکلی از اشکالش 
مبارزه و حتی با موفقیت دفع شود، اما همیشه به شکلی دیگر در زمانی دیگر 
در جامعه اطالعات بازآفرینی و پدیدار  می شود. بنابراین مدیران هوشمند و 
  مسووالن دلسوز باید بکوشند همواره برنامه هایی  تاکتیکی و استراتژیکی، 
آماده داشته باشند تا به موقع علیه اشکال برآینده اش اقدام کنند، از فاصله و 
عمق این پدیده اجتماعی مزاحم و به موقع از سرعت گسترش آن بکاهند.   
اصطالح گسل دیجیتالی همچنین بیان  کننده این تِز است که بخت و اقبال 
مردم برای دسترسی به اینترنت و سایر فناوری های اطالعات و ارتباطات 
دیجیتالی به طور نابرابر توزیع شده و این توزیع نابرابر به شدت به عوامل 
اجتماعی و سیاسی وابسته است و به شــکاف های دانشی که در نتیجه 

استفاده های مختلف یا عدم استفاده از اینترنت به وجود می آیند. 
نمونه ای از یک استفاده مختلف از شــبکه ارتباطات سیار، آنجا مشاهده  
می شود که عده ای به لحاظی ترجیح  می دهند از گوشی های همراه قدیمی 
غیر هوشمند اســتفاده کنند و در نتیجه، به برنامه های کاربردی نو و به 
رسانه های اجتماعی جدید دسترسی نداشته باشند و برعکس. نمونه ای 
دیگر از استفاده مختلف از فضای سایبری هنگامی مشاهده  می شود که  
دسترســی به »انواع اینترنت« به صورت تبعیض آمیز توزیع شده باشد. 
عده ای از دسترســی به اینترنت آزاد محروم هستند و عده ای ازمابهتران 
از آن برخوردار. عده ای با درهای خروجی نیمه باز و مســیرهای شلوغ و 
سایت های مسدودشده مواجه  می شوند و مجبورند یا از رسیدن به مقصد 
خود دســت بردارند یا با قانون  شکنی از فیلترشــکن استفاده کنند. این 
تفاوت ها به نوبه خود اثرات اجتماعی نامطلوبی دارند. مثال جماعت و کسانی 
که به فناوری های نوین ارتباطی دسترسی ندارند یا دسترسی محدودتری 
دارند، از بخت و اقبال کمتری برای توسعه فرهنگی و دانشی خود و توسعه 

اجتماعی و اقتصادی جامعه متبوع خود برخوردار  می شوند. 
کشور کره، تهدید گســل دیجیتالی را به فرصت دیجیتالی تبدیل کرده 
یعنی از بهره دیجیتالی یا Digital Dividend، فیضی »همه-سر-بُرد«  

می رساند و  می بََرد. 

سال1389 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 1394 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 1۵ اسفند 1384 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 1۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 139۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
4۰ 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 کردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 139۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 139۷ 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 139۶ 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 139۶ 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 139۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1393 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 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 13۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه 139۵، 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 ۲1 تیر مــاه 1394 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

۲3 تیر ماه 139۷ 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 
1394 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 139۷ 
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 ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1383 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 3۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 139۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲8 اردیبهشــت ماه ســال 139۷ 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 

بیداد گسل دیجیتالی

گسل دیجیتالی، عام ترین پدیده 
اجتماعی-اقتصادی جامعه اطالعاِت 
کشور و بیدادی روزافزون است! 
بیدادی پنهان و ظلمی گسترده که 
از ناحیه سیاست )!( و فرافن )!( بر 
میلیون ها شهروند که مهارت های 
سواد رایانه ای الزم را به موقع و به 
قدر کافی کسب نکرده اند یا توانایی 
جسمانی و استطاعت مالی کافی برای 

اتصال برخط پهن باند به فضای سایبری 
را نداشته و ندارند، وارد  می شود
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در دو برنامه قبلی از سلسله نشست های بررسی مشکالت صنعت پرداخت که 
با حضور مدیران عامل شرکت های PSP شامل ســداد، سایان کارت، سپهر، 
به پرداخت، آســان پرداخت و فن آوا کارت برگزار شــد، به مشکالت این حوزه 
پرداختیم.  اینکه این برنامه، آخرین برنامه از سلسله نشست های این حوزه نام 
گرفته، به دلیل عدم حضــور مدیران عامل شــرکت های پرداخت الکترونیک 
سامان، ایران کیش و دماوند کارت است. به نظر می رسد این عزیزان، مشکالتی 
در حوزه عملکردی خود دارند و به همین دلیل نگران بودند که با حضور در این 
برنامه، مشکالت عملکردی آنها زیر ذره بین قرار بگیرد. البته در همین برنامه نیز 
به برخی از چالش های عملکردی این سه شرکت، پرداخته خواهد شد.  همچنین 
در هفته ای که گذشت، مدیرعامل شرکت شاپرک اعالم کرد قرار است تا سه ماهه 
اول سال 14۰1، موضوع اصالح نظام پرداخت کارمزد در کشور استارت بخورد 
که در نوع خود، خبر جذابی است. البته باید منتظر ماند و دید روش لحاظ شده 
برای این حوزه چیست.  از این رو، در هشتاد و ششمین میزگرد آنالین از سلسله 
نشست های تخصصی با موضوع »آخرین برنامه از سلسله نشست های چالش ها و 
موانع کسب وکاری صنعت پرداخت« که با حضور وحید حجتی مدیرعامل شرکت 
پرداخت نوین آرین و مهدی انوشه، قائم مقام مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک 
پارسیان برگزار شد، موضوعات و چالش های این صنعت، از زاویه ای دیگر، موردبحث 

و تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش روی شماست. 
قبلازورودبهبرنامهدرخصوصقولهفتهپیش،مبنیبرحضور
آقایمحسنقادری،مدیرعاملسابقشــرکتشاپرکدرمیزگرد
اینهفته،عرضکنمابتدایهفته،طیتماسایشانبابنده،ظاهرادر
تماسیباآقایقادریتوسطافرادناشناس،ایشانراازحضوردربرنامه
»عصرپرداخت«منعکردند!امیدوارمدوستان،بهخصوصدرحوزههای
نظارتیباوجوداینفشارهاوتماسهایتلفنی،قویترباشند،جسارت
بهخرجدهندواظهاراتکارشناسیرادرهرحوزهبیانکنند.کشور
درمقطعیاستکهاگرقرارباشــدحرفکارشناسینزنیمودربرابر
خواستههایاینچنینیعقبنشینیکنیم،بعیدمیدانمراهبهجایی
ببردوموفقیتیحاصلشود.امیدواریممشکلآقایقادریحلشودو
دوستانیکهایشانراصیانتمیکنند،منطقیتربهموضوعنگاهکنند.
البتهقرارمادرگفتوگوباآقایقادریایننبودکهایشانافشاگری
کنندیاازپشتپردههاصحبتکنندهرچنددیتایجذابیدراینحوزه
داشتند.قرارماایننبودکهواردچنینفضاییشویمبلکهقصدداشتیم
اظهاراتکارشناسیراازیکمدیرباسابقهدرصنعتپرداخت،آنهم
درحوزهرگوالتوریبشنویمکهصدحیفایناتفاقنیفتاد.بگذریم...
هفتهگذشته،خبریبهنقلازآقایدهقان،مدیرعاملشرکتشاپرک
منتشرشدمبنیبراینکهقراراستازسهماهاولسال1401،درحوزه

اصالحنظامپرداختکارمزداتفاقاتیبیفتدو
اینکهاینجراحیاقتصادی،قراراستازجایی
شروعشــود.اگردربارهجزییاتاینتصمیم
اطالعیدارید،بفرماییدآیادراینزمینهباشما
وسایرشرکتهایPSP،صحبتشدهیاخیر؟

حجتی: واقعیت این اســت که ما در جلســاتی که 
به همراه مدیران عامل ســایر شرکت های PSP با 
آقای دهقان داشــتیم، این قضیه مطرح بود و ایشان 
همیشه می گفتند ما پیگیر این جریان هستیم. وقتی 
این خبر را از طریق رسانه ها شنیدیم، جدیت ایشان 
برای ما ستودنی بود اما بنده هنوز در جریان جزییات 
آن نیســتم. امیدوارم ما که در خط مقدم این عرصه 
هستیم، تعامالت خوبی برای این اصالح داشته باشیم 

چون بیزینس PSP گری، وارد مرحله خطرناکی می شود. ما در جریان جزییات 
موضوع نیستیم. امیدوارم در جلسات کارشناسی ما را هم قابل بدانند و دوستان 

تصمیم گیر، نظرات و صحبت های ما را هم بشنوند.
قاعدتابایدهمینطورباشد.شــرکتهایPSPازمهمترین
ذینفعاناینحوزههستندوشایدمهمترازآنها،خودشاپرکوشرکت
خدماتانفورماتیکباشدکهشــرکتخدماتبهطورغیرمستقیم،
قراردادپشتیبانیشبکهباشاپرکدارد،کههمینموضوعهمجذاب
اســتودرطولبرنامهبهآنخواهیمپرداخت.امیدوارمدوستاندر
بانکمرکزی،پشتدرهایبستهتصمیمنگیرند.آقایمحرمیانتا
امروزسعیکردندازخردجمعیاستفادهکنند.اینکهتاچهاندازهاین
موضوع،نتیجهبخشبوده،قابلبررسیاست.البتهآنطورکهبهنظر
میرسدخبریازجلساتکارگروههایمربوطبهبانکداریدیجیتال
نیستوروبهتعطیلاستواجزایکارگروهنیزحضورپیدانمیکنند.
امیدوارمدرخصوصتالشهایشبانهروزیوجلساتمستمر،تصمیمات
مناسبیاتخاذشود.آقایانوشه!شمادربارهخبریکهعرضکردم،

اطالعاتبیشتریدارید؟
انوشه:بنده هم مانند سایر دوستان خبر را شــنیدم و در جریان جزییات آن 
نیستم. با این وجود، در مذاکرات جلسات مدیریتی، نظرات مان را مطرح می کنیم 
و امیدوارم این نظرات، شنیده شــود اما می توانم درباره تاریخچه این موضوع، 
توضیحاتی بدهم و به عنوان یک کارشناس کوچک این حوزه، انتظارات از دوستان 

رگوالتور را برای طراحی این مدل عنوان کنم.
لطفاخالصهایدرخصوصتاریخچهموضوعبفرماییدومهمترازآن

توقعتانرادربارهاینجراحیاشارهکنید،ممنونمیشوم.
انوشه: منظور بنده تاریخچه عملیاتی بود. بنده دو نوبت روی مدل کارمزد، کار 
و پرزنت کردم. یکی در سال های 84 یا 8۵ بود که در کمیسیون کارت بانک ها در 
بانک صادرات با ریاست آقای محمودیان، سازوکارهای آن زمان را ارایه  کردم و 
مورد دیگر، زمانی که آقای قطبی، مدیرعامل شاپرک بودند.این ها ترجمه از جایی 
نبود و برداشت های ما از صنعت پرداخت بود. فکر می کردیم چیزی است که به درد 
سند و کوچه و بازار و پذیرنده های ما بخورد. امروز به عنوان کسی که 1۵ تا 1۶ سال 
در این صنعت فعالیت دارم، تعجب می کنم چرا با وجود دو دهه از گذشت صنعت 
پرداخت، هنوز به مدل کارآمد، دست پیدا نکردیم تا توقع همه کسانی که در صنعت 
فعال هستند، برآورده شود. در این زمینه، باید آسیب شناسی صورت گیرد که چرا 
بعد از ۲۰ سال هنوز، در موضوعات اساسی این صنعت، اتفاق نظر نداریم. بانک 
پارسیان از ابتدا با مدل استانداردی پیش می رفت و کارمزدهای ۷۰ درصدی با 
دوره تسویه 4۵ روزه با پذیرندگان داشت اما زیر فشارهایی قرار گرفت که ناچار شد 
عقب نشینی کند. دوستان قدیمی یادشان هست آن روزها چه بر پارسیان گذشت 
و شاید حسرت آن روزها را می خوریم که بتوانیم کارمزدها را دریافت کنیم. ما با 
بانک مرکزی، جلسات سختی داشتیم و پاسخگو شدیم که چرا از مشتریان کارمزد 
می گیریم. امروز شاید نتوانیم مدل های قدیمی را اجرا کنیم اما از دوستانی که روی 
این مدل کار می کنند، خواهش می کنم از همه ذی نفعان صنعت کمک بگیرند و 
مدل خوبی را طراحی کنند. ما در این زمینه بی تجربه نیستیم و صنعت پرداخت، 
گام های خوبی را برداشته است. بسیاری از اقداماتی که فکر می کردیم نمی توان 
انجام داد و دچار بحران می شویم، انجام دادیم. یادتان هست 
زمانی کارمزِد مانده گیری هم همین وضعیت را داشت. 
دوستان قدیمی، این جلســات را به یاد دارند اما صنعت 
توانست کارمزد مانده گیری را وضع کند و از کسی بگیرد که 
بیشترین انتفاع را از تراکنش مانده گیری دارد. سیکل های 
تسویه را به خاطر دارید که به تسویه آنی و سپس به چند 
تســویه در روز رسید و امروز از تســویه روز بعد صحبت 
می کنیم. این هم از موضوعاتی بود که همگی از چالش های 
آن می ترسیدیم اما یک روز صنعت پرداخت و افراد داخل 
آن، تصمیم گرفتند و به خوبی انجام دادنــد و امروز، راه 
افتادیم. به نظر بنده که به عنوان کســی که سال هاست 
در این صنعت هســتم، یک مدل کارمزد موفق باید در 
چندین موضوع توجه خاص داشته باشد. این، خواهش را 
از دوستان در شاپرک و بانک مرکزی و کسانی که این مدل را طراحی می کنند، 
دارم و اینکه راه های رفته را دوباره آزمایش نکنیم چون به نتیجه ای می رســیم 
 که تا االن رســیدیم. یک مدل کارمزد خوب، در درجــه اول باید چرخه حیات 
)life cycle(  یک تراکنش را استخراج کند؛ تراکنش، خرید، قبض یا شارژ. باید 
مشخص شود یک تراکنش از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود. ممکن 
است به نظر شما یک تراکنش، زمانی شروع شود که یک نفر، کارت خود را روی 
دستگاه کارت خوان می کشد اما از نظر من، زمانی شروع شود که فرد، کارت بانکی 
می گیرد و پول را به حساب می گذارد. چرخه حیات ممکن است از نظر من و شما، 
از نقاط مختلف شروع شود که باید روی آن توافق باشد. دوم اینکه باید مشخص 
شود چه کسانی در یک چرخه حیات تراکنش، ایفای نقش می کنند. ممکن است 
در یک تراکنش خرید یک بازیگر وجود داشته باشد اما در تراکنش خرید شارژ یا 
سیم کارت، آن بازیگر وجود نداشته باشد و حذف شود یا بالعکس. سوم اینکه وقتی 
ایفاکننده ها مشخص شدند باید تعیین کنیم در این چرخه، چه کسی سرویس 
می دهد و چه کسی سرویس می گیرد. چه کسانی مصرف کننده و چه کسانی 
تولیدکننده هستند یا چه کسانی هم تولیدکننده و هم مصرف کننده هستند. 
باید بپذیریم در هر اکوسیستم اقتصادی، ســرویس دهندگان، باید از منفعت 
مالی یا منافع دیگر بهره بگیرند و سرویس گیرندگان، هزینه منفعتی که از این 
سرویس می برند، پرداخت کنند. در این سرویس دادن و گرفتن و بهره برداری 
از منافع، چند نکته ظریف وجود دارد که به طور خالصه به آن اشــاره می کنم. 
باید وزن این سرویس ها، مشخص شود. فرض کنید در تراکنش پرداخت، شبکه 

PSP سرویس می دهد. دستگاه کارت خوان می آورد، set up و نصب می کند، 
پشتیبانی و پرستاری دارد، نرم افزارهای آن را می نویسد، سوییچ ، دیش، ماهواره 
و نمایندگی دارد و موضوعات دیگر. باید بررسی شود اگر یک بازیگر، سرویسی 
را به بازیگر دوم می دهد، در قبال آن چیزی دریافت می شود؟ شاید تهاتر انجام 
می شود. فرض کنید در یک بانک، حساب باز می کنیم و آن بانک به سپرده ما، 
سود پرداخت می کند. الزاما شاید نیاز نباشد بین بانک من و صادرکننده، کارمزد 
ردوبدل شود. بنده دسترنج یک ماه کار را به بانک می برم و بانک هم پول می دهد یا 
بین پذیرنده و بانک پذیرنده. پذیرنده می گوید منابع مالی می آورد، بانک می گوید 
ما سرویس می دهیم و تراکنش ها را ردوبدل می کنیم. ممکن است سرویس هایی 

که به همدیگر می دهند، با هم تبادل شود. 
ایننکتهزمانیدرستاستکهقاعدهایوجودداشتهباشد.اینکهدر
یکپکیجبراساسمیزانخدمتیکهبهعنوانپذیرندهازبانکمیگیریم
وبانک،بابتآنخدماتارزشافزودهبهPSPمیدهد،قاعدهسقفو
کفوجودداشتهباشد.مصداقاینکارمزدخواهیرادربرنامهپیشهم
شنیدیمکهبهجزپذیرندگان،اخیرابانکهاهمبهسمتاخذکارمزداز
شرکتهایPSPرفتهاند!درالیهایکهبازیگراناصلی،یعنیرتبههای
یکتاسهیاچهاربازار،قطعاتوانمندیپرداختشاندرهمینآفرهای
ویژهوخدماتارزشافزودهاستکهمیتوانندبهمشتریانVIPبدهند،
صددرصدنسبتبهPSP هایردههایپایینتر،توانبیشتریدارند.اگر
قرارباشدایناتفاق،بیقاعدهجلوبرود،مصداقدامپینگاست؛یعنیشما
بهواسطهتوانوتالشپشتسرPSPیاحتیخودPSP،قاعدهبازاررا
PSPبههممیریزید.امروزیکیازموضوعاتیکهبالیجانشرکتهای

وصنعتپرداختشده،همینموضوعاست.آقای
حجتی!باتوجهبهتجربهجنابعالیدرحوزهاپراتوری،
آنجارگوالتورمخابراتیسقفوکفمشخصمیکند
وباتوجهبهاینکهمدلبیزینساپراتورهابهشکلی
استکهرگوالتورمخابراتیبهبیلینگاپراتورهای
تلفنهمراهدسترســیدارد،مراقباستکسی
خطایینکند.اگرسقفیاکفدرتعرفهگذاشته
شده،بهاینعلتاستکهباتوجهبهحضوررایتل
بهعنواناپراتورمغلوببیناپراتوراولودوم،تبانی
صورتنگیردیااپراتوراولبازور،سایربازیگرانرا
ازحوزهخارجنکند.درصنعتپرداختهمهمین
وضعیتراداریم.برخیجاها،متاســفانهنهتنها
صحبتازصددرصدکارمزداستبلکهچیزیهمدر

قالبوامیاغیرهرویآنمیگذارندوسعیمیکنندحتیاگرسودیبرای
PSPنداشتهباشد،پذیرندهرابهسمتخودشانجلبکنند.نظرتانرا

دراینزمینهمیشنویم.
حجتی: ضمن تایید فرمایشات مهندس انوشه، چیزی که االن اتفاق افتاده، چرخه 
معیوب است. همین بحث کارمزدخواهی که به بانک ها هم سرایت کرده، درست 
نیست. وقتی کارمزد، مبنای درست ندارد، PSP و سهامدار آن که عمدتا بانک ها 
هستند، برای زنده ماندن، باید پول را غیر از تراکنش و شاپرک تامین کنند. اگر 
نقطه شروع این چرخه را اصالح نظام کارمزد از طریق بانک مرکزی و شاپرک در 
نظر بگیریم، می تواند در این اکوسیستم، سرعت ایجاد کند. در این شبکه، NTT ها 
و بهای تمام شده در هر حوزه، اعم از IPG وغیره مشخص است. آن زمان که بحث 
USSD و کارمزد آن مطرح بود، مباحث نظام کارمزدی آن موقع هم مطرح شد. 
چون به بیلینگ اپراتورها دسترسی وجود داشت، رگوالتور به راحتی می توانست 
جلوی بسیاری از مسایل را بگیرد و نظام باثبات تری را داشته باشد. تاریخچه ها 
مبنای تجارب خوبی برای اصالح نظام کارمزدی اســت. همکاران شرکت های 
PSP باسابقه و باتجربه هستند. همان طور که آقای انوشه اشاره کردند، زمانی با 
یک درصد کارمزد تا سقف 1۵۰۰ تومان، شرکت ها مبنای درآمدی شان، معقول تر 
و شفاف تر بود و شفافیت بهتری در شرکت های PSP اتفاق می افتاد. بعید می دانم 
هیچ کدام از PSP ها صرفا با کارمزد شاپرک، بتوانند حتی یک هفته زنده بمانند. 
این قضیه، مهم است. امیدوارم دوستان تصمیم گیر در رگوالتوری، تصمیم درستی 
پایه گذاری کنند تا سهم خواهی در سیستم نظام بانکی و پرداخت کشور، جای خود 

را به مبنای منطقی و درست بدهد.
نکتهمهمیکهوجودداردایناستکهاگررگوالتوریقراراست
سهماهاولآینده،اقداماتیانجامدهد،ازهمیناالنبایدفرهنگسازی
کند.بارهاصحبتکردیم،مابهعنوانمتخصصاینحوزهمیدانیم،مردم
کهکارتمیکشندوسرویسمیگیرند،اصالوابداسرویسرایگان
نمیگیرندوبهصورتغیرمستقیمکارمزدرادرقالبسودتسهیالت
بازپرداختسمتبانکهاپرداختمیکنند.قشرضعیفکهوامخرد
میگیرد،بارنظامالکترونیکبانکیکشوررابهدوشمیکشدوعمال
بهشکلی،درحوزهاقتصادیکشور،اینکارمزدازجیبمردمخارج
میشود.بندهفکرمیکنماولیناقدامرگوالتوربانکیایناستکهاین
موضوعراشفافکندوبهمردمبقبوالنداالنهمکارمزدمیدهند.نکته
بعدیاینکهدرمواجههباتعرفهگذاریوقیمتگذاری،بایدهزینههایی
ماننداستهالک،خریدتجهیزات،منابعانسانیوغیرهرادرنظربگیریم
تاقیمتتمامشدهمشخصشود.بندهبارهاخواستهاموحتیدرسال
99دربرنامهآقایمحرمیان،مطرحشدکهقیمتتمامشدهشتابو
شاپرکمشخصشودمبنیبراینکهنظامبانکیبابتهرتراکنش،هزینه
متحملمیشود.بعدازمشخصشدنقیمت،بایددرصدسودمعینی
رویتعرفهکشیدهشود.اینحوزه،آنقدربیضابطهوبیقاعدهاست
کهPSP هاازهمیندرآمدخوببهپذیرندههامیبخشند.چرابایداین
اتفاقبیفتد؟واقعاسهامدارعمدهدرPSP هاکهعمدتابانکهاهستند،
حتیدروضعیتموجودهزینهفایدهنمیکنندکهاینتراکنش،برای
شرکت،چقدرآوردهمالیداشتهاست؛آیاهزینهاستیاخیر؟برخی
شرکتهایPSPبامدلفعلیکارمزدیبهزودیگرفتارمشکالتی
خواهندشد.راهحلچیست؟جنابعالیباتوجهبهسابقهفنیتان،آیادر
شرکتپرداختنوینآرینتوانستهایدقیمتتمامشدهتراکنشتانرا
درحوزههایمختلفازIPGتاکارتخوانفروشگاهی،مشخصکنید

یاهنوزهماقدامیانجامندادهاید؟
حجتی: ما در سیستم بانک اقتصاد نوین، هزینه بهای تمام شده را به طور شفاف و 
دقیق داریم. حتی روی نرخ اجاره دستگاه های کارت خوان هم بر مبنای فرمول های 
پیچیده، آورده پول و پایه اصلی در نظام بانکی کشور که PSP ها باید برای بانک ها 
پول ارزان قیمت تامین کنند، کار کردیم. حساسیت زیادی روی پایانه های ناکارآمد 
و مسایلی مانند آن وجود دارد. اینکه در همه بانک ها اتفاق می افتد یا خیر، اطالع 
دقیقی ندارم و نمی توانم قضاوت صریحی داشته باشم. گام های خوبی در حوزه 
شفافیت برداشته شده و اصالح نظام کارمزدی هم می تواند ادامه همین راه باشد. 
در یک دوره، وقتی صحبت از مالیات ستانی می شد، بسیاری افراد، این اعتقاد را 
نداشتند و برخی صنف ها نسبت به اینکه پایانه فروش به سامانه مالیاتی وصل شود 
و محاسبه صورت گیرد، معترض بودند. مثال پزشکان 
مقاومت داشتند و البته هنوز هم هست. با این حال، 
االن وقتی قضیه، شفاف شــده و مردم راضی شدند 
که باید شفافیت مالیاتی داشــته باشند، این موضوع 
می تواند به ادامه این راه کمک کند. اوایل که صنعت 
PSP در حال جان گرفتن بود و تنها دو سه شرکت 
PSP در سال های 8۲ تا 84، در حال فعالیت بودند، 
برای فرهنگ ســازی رواج اســتفاده از کارت خوان و 
پرداخت الکترونیکی بین مــردم هزینه می کردند اما 
اکنون سال هاســت که دیگر برای ایجاد کانال های 
جایگزین یا جدید در پرداخــت الکترونیک در حال 
فرهنگ سازی نیستیم مانند آنچه شما درباره کارمزد، 
درآمد و اینکه درآمد شــاپرکی جوابگو نیست، اشاره 
کردید. هر شرکت PSP یا تجاری، تراکنش را از کانال جدیدتر با هزینه کمتر 
انجام دهد، سودآوری اش بیشتر می شود و منابع مالی کشور هدر نمی رود یا مبحث 
QR و تراکنش های غیرحضوری می تواند به جلوگیری از دست رفتن منابع کشور 
مانند رول کاغذ و بسیاری موارد دیگر منجر شود. ما بر سر قضیه تعیین ارز برای 
دستگاه های کارت خوان مشکل داریم. بهای تمام شده یک کارت خوان که دوسال 
پیش حداکثر، ۵۰۰ هزار تومان بود، االن به چند میلیون تومان رسیده که بهای 
تمام شده تراکنش را باال می برد. آنچه اهمیت زیادی دارد این است که این نظام 
باید بتواند نقطه شروعی باشد تا این مسیر را در ادامه راه اصالح کند و شرکت ها 
ترغیب شوند به سمت کانال های جایگزین بیایند. قوانینی مانند رسید تراکنش 

کارت خوان و مواردی از این قبیل، باید بازنگری و اصالح شود.
بعضیبانکهاسهامدارصددرصدییاغالبPSP هاهستند
وبخشــیازدرآمدPSP هااجارهدادندستگاههایکارتخوانبه
بانکهاســتکهمیتواندبانکخودشانباشدیابانکهایمختلف.
آنجاییکهبانک،صددرصدسهامداراست،چندانبهدنبالدودوتا
چهارتانیستکهآوردهاینکارتخوانچیست.منابعارزانقیمتی
کهبهآناشارهکردید،چقدرمنابعمیآوردکهمثالبابتهردستگاه
کارتخوان،50هزارتومانبهPSPاجارهماهیانهدادهشود؟البتهشاید
عددجدیدبیشترشدهباشدامابانکهابرایاینکهبرایشرکتهای
PSP شانسودبســازندومثالاگردربورساست،سودنشاندهد،
عددراخیلیباالترازقیمتواقعیمیبینندوسپسPSPدیگری

درآخرینمیزگردآنالینباحضورمدیرانشرکتپرداختالکترونیکعنوانشد

مبنای رتبه بندی شرکت های PSP، باید درآمد و سودآوری باشد، نه تعداد تراکنش
مشارکتتمامیذینفعاندراصالحنظامکارمزدتوسطرگوالتوریضروریاست

وحیدحجتیمهدیانوشه

حجتی: بحث کارمزدخواهی که به بانک ها 
هم سرایت کرده، درست نیست. وقتی 
کارمزد، مبنای درست ندارد، PSP و 
سهامدار آن که عمدتا بانک ها هستند، 
برای زنده ماندن، باید پول را غیر از 
تراکنش و شاپرک تامین کنند. اگر 

نقطه شروع این چرخه را بانک مرکزی و 
شاپرک در نظر بگیریم، می تواند در این 

اکوسیستم، سرعت ایجاد کند

افتاده: قراردادی بین شرکت خدمات 
انفورماتیک و شاپرک درخصوص تجهیز 
کردن سوییچ های شبکه شاپرک وجود 

دارد که از هر تراکنش 20 تومانی، 
شرکت خدمات انفورماتیک، 17 تومان 
را برمی دارد و عمال 8 تومان بیشتر برای 
شاپرک نمی ماند. صحبت این است که 
اصال این 25 تومان چرا باید داده شود؟ 

 این عدد، باالست
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کهبهسمتآنهامیآید،سفتوسختمیگیرندو50تا70درصدبا
PSP هایرقیب،پایینترمیبندند.اینکار،قاعدهقیمتتمامشده
سرویسرابههممیریزد.اینجاوظیفهرگوالتوربانکیاستکهاینها
رادقیقاارزیابیکندکهمنطقیکدستگاهکارتخوانچقدراستو
اگرفرمولبرایناساسباشدکهباتوجهبهآوردهارزانقیمتمحاسبه
شود،میتواندپلکانیتعرفهگذاریشــود.خودPSP ها،همدراین
زمینهدچارمشکلهستند.البتهآنهاییکهصددرصدسهامداربانکی
دارند،چندانگرفتارنیستند؛بهخصوصاگربانکآنها،بانکخوبی
باشداماآقایشکوهیدربرنامههفتهقبلاشارهکردند،بهخصوصبا
قانونجدیدشاپرکمبنیبراینکهحتماPSP هابایدبابانکهاقرارداد
داشتهباشند،اینقانون،کاررادربستنقراردادسختمیکند.برخی
PSPبانکهاازاینفضاسوءاستفادهمیکنندوازاینطریق،نهتنهابه
پولنمیدهند،بلکهمانندپذیرندههابخشیازکارمزدرامیگیرند.نظر

حضرتعالیچیست؟
انوشه:اگر اجازه بدهید ابتدا بحث قبلی را جمع بندی کنم. از دوستانی که مدل 
کارمزد را طراحی می کنند، خواهش می کنم این بار این کار، به درستی انجام شود. 
اگر به بولتن شاپرک نگاه کنید، گردش این سند از GDP عبور کرده و به 114 
درصد رسیده که عدد بزرگی است و خطاهای آن هم می تواند بزرگ و اثرگذار 
باشد. هدف بنده ترســیم یک مدل بود و اینکه اگر تصمیمی گرفته شود، این 
تصمیم، چندین سال پابرجا خواهد بود، لذا منافع طرفین باید لحاظ شود. با توجه 
به اظهارات قبلی بنده، نکته بعدی این است که بهای تمام شده تراکنش از لحظه 
شروع تا پایان باید مشخص شود. تفسیر شما این بود که اگر روی پوز تراکنش 
انجام شود، شروع تراکنش است اما تفسیر بنده این بود که از لحظه ای که فرد 
کارت بانکی می گیرد، تراکنش شروع می شود. همه شرکت ها باید در این زمینه 
ورود کنند و شاپرک، بانک مرکزی و هرکسی که روی این حوزه کار می کند، این 
اطالعات را از شرکت ها بگیرد. اینکه شرکت  ها و بازیگران این صنعت، چقدر هزینه 
مي کنند تا تراکنش انجام شود. باید تحریم، شرایط تورمی و حاشیه سود را لحاظ 
کنیم تا ببینیم یک تراکنش از لحظه شروع تا خاتمه چقدر هزینه خواهد داشت. 
در این شرایط، تازه به نقطه سخت ماجرا می رسیم؛ همان جایی که محل دعوای 
همه ماست. اگر قیمت تمام شده، مشخص و سود منطقی روی آن قرار داده و مقرر 
شد کارمزد توزیع کنیم، به هرکس چقدر باید داده شود و وزن شاپرک، شتاب، 
بانک صادرکننده، کارت هولدر، پذیرنده، PSP و بانک پذیرنده چقدر است. اگر 

قرار باشد هزار تومان کارمزد توزیع شود، سهم هرکس 
چقدر است؟ این کار، معادله می خواهد و برای حل این 
مساله همه باید کمک کنند. در هر مدل، نباید نتیجه 
این باشد که مثل سال های قبل، وزن تراکنش و وزن 
کارمزد تراکنش را بر دوش یک نفر بیندازیم. اینکه 
یک روز بگوییم اصناف بدهند یا بانک صادرکننده یا 
پذیرنده و بانک پذیرنده، درست نیست بلکه قاعدتا 
هرکس، متناســب با کمیت و کیفیت منفعت، باید 
از منافع کارمزد برخوردار باشد. بنده واقعا خواهش 
می کنم حتما یک بیزینس مــدل برای این صنعت 
داشته باشند. من معتقدم یا مدل کسب وکار نداریم و 
یا بنده به عنوان یک فرد قدیمی در این حوزه، این سند 
را ندارم تا ببینم بیزینس مدل چیست. بیزینس مدل، 

موضوع ساده ای است. فقط قرار است با آن مشتریان را شناسایی و بخش بندی 
کنیم. راه های ارتباطی و کانال های توزیع چیست؟ چگونه محصول و سرویس 
داده می شود؟ چه ارزش هایی پیشنهاد داده می شود؟ ارزش افزوده ها چیست؛ 
کارمزد، شارژ دادن، ماشــین دادن یا خانه دادن؟ ما باید فعالیت های کلیدی و 
منابع موردانتظار و موردنیاز را تعیین و شرکا را در بیزینس مدل مشخص کنیم. 
چه کسانی می توانند در این مدل، مدعی کارمزدخواهی شوند یا چه کسانی باید 
کارمزد بدهند؟ بعد از همه این ها به نقطه اصلی جریان های درآمدی و ساختارهای 
هزینه ای می رســیم. باید مشخص شود در این مدل کســب و کار، جریان های 
درآمدی چیست؟ پول از کجا تولید می شود؟ از رسوب پول می آید؟ از سرویس 
پشتیبانی می آید؟ ساختارهای درآمدی و هزینه ای باید مشخص شوند که فکر 
می کنم این مدل را نداریم. به همین دلیل، همیشه نظام کارمزد ما، بر دوش یک نفر 
بوده که الزاما بهره بردار اصلی نیست و همه، از جمله PSP ها باید نقش خودشان 
را بپذیرند. یک جاهایی باید هزینه کنیم و یک جاهایی باید درآمد داشته باشیم. 
پذیرنده هم باید بپذیرد که جایی در حال کسب منفعت ماست و باید کارمزد بدهد 
و جایی در حال دادن منفعت است و باید کارمزد بگیرد. در این حالت، سرویس هایی 
که به همدیگر می دهیم، تهاتر نشود و اینکه ما بالفاصله به هم سرویس بدهیم. ما از 
شاپرک سرویس می گیریم اما به عنوان یک PSP از شتاب، سرویس نمی گیریم 

و الزامی ندارد به شتاب، کارمزد بدهیم.
البتهاالنهمPSP هابهشتابکارمزدنمیدهند.

انوشه:درست اســت. به عنوان یک مثال عرض کردم. هرکس نمی تواند توقع 
اخذ کارمزد داشته باشد بلکه کسی می تواند در این چرخه، توقع گرفتن کارمزد 
داشته باشد که مستقیما به آن کسی که انتظار کارمزد دارد، سرویس بدهد. بنده 
بار دیگر از دوستان در شاپرک و بانک مرکزی می خواهم قبل از اینکه مدل کارمزد 
را در بیاورند که نقطه آخر بیزینس مدل است، با خود بیزینس مدل شروع کنند. 
بازیگران و نقش های آنها را بنویسند و مشتری در این صنعت، مشخص شود. در 
این رابطه، باید الزامات این صنعت شامل نیازمند ی ها، سخت افزارها، نرم افزارها، 
نیروی انسانی، آموزش، کانال های توزیع و هرآنچه هست، استخراج شود، سپس 
جریان های درآمدی و هزینه ای مشخص شود، متناسب با نقش ایجادشده، تقسیم 
ثروت شود و همه کسانی که زحمت می کشند، منتفع شوند و آنهایی که از این 

زحمت استفاده می کنند، بخشی از هزینه ها را پرداخت کنند.
آقایارسالنعلیزادهدرگروهاشارهکردهاندشماسواالتسخت
میپرسید.بههمینخاطرکارشناساندربرنامهحضورپیدانمیکنند!

ازطرفدیگر،رویسرچشــمهدرآمدهایبیحسابوکتاِببانک
مرکزیدستگذاشتید،حاالانتظارداریدشفافسازیهمبکنند!در
اینخصوص،هفتهقبلعرضکردماینهفتهآقایقادری،مدیرعامل
سابقشاپرکحضورپیدامیکنند،روزشنبه،تماسگرفتندکهبهایشان
زنگزدهوگفتهشده،درمیزگردحضورپیدانکنند!حاالبهتراست
میهمانهفتهآیندهرامعرفینکنم.البتهبعیدمیدانمبهمیهمانهفته
بعدهمزنگبزنند!درعینحال،درحوزهپرداختکارمزد،PSP هاو
شبکهپرداختباشرکتخدماتانفورماتیک،قراردادیبینشرکت
خدماتانفورماتیکوشاپرکدرخصوصتجهیزکردنسوییچهای
شبکهشاپرکوجودداردکهازهرتراکنش20تومانی،شرکتخدمات
انفورماتیک،17تومانرابرمیداردوعمال8تومانبیشتربرایشاپرک
نمیماند.صحبتایناستکهاصالاین25تومانچرابایددادهشود؟
اینعدد،باالست.توجیهایناستکهاینپولمربوطبهبانکهاست
وبهنظامبانکیبرمیگرددچونبانکها،سهامدارشاپرکهستند.
دراینخصوصبایدعرضکنم40درصدســهامشاپرک،دراختیار
بانکهاستوهمهبانکهاهمنیستندوهمهبانکهابهیکمیزاندر
شاپرک،سهمندارندوهرکدام،عددمشخصیدارند.ازآنطرف،وقتی
70درصددرآمدشاپرکبهجیبشرکتخدماتانفورماتیکمیرود،
چهکسیمیگویداینعددبهجیببانکهامیرود؟اینعدد،درجیب
شرکتخدماتانفورماتیکاست.نکتهدیگر،قراردادشرکتخدمات
باشاپرک،دردورهمدیریتآقایصادقیان،مدیرعاملشرکتملی
انفورماتیکاستکهباهمانشرایطگذشتهتمدیدشد.دادن70درصد
درآمد،درحالیکهشرکتشاپرک،تجهیزاتسختافزاریخریده،
آمادهراهاندازیسرویسهابفناورانمالیاستکهخودشبهتنهایی
میتواندبهاندازهیکشتابکارکندوشتاب2باشد،چهمفهومیدارد؟
وقتیاینتجهیزات،امکاناتومنابعوجوددارد،چراشرکتشاپرک
درآمدهاراسمتخدماتسرریزمیکندوخودشمدیریتنمیکند؟
اگرمیخواهددرآمدبدهد،حداقلعددراکمکند.البتهازدوستان
سهامداربانکیدرشاپرکسوالکردیمشماچراتندادید؟گفتندبه
ماگفتهشدهاگراینکاررانکنیم،سهامشرکتخدماتانفورماتیکدر
بورسریزشمیکند.مگربقیهبایدجورشرکتخدماترابکشندکه
سهامآنریزشمیکندیاخیر.شرکتیبااینهمهتوانمالیودرآمد،
برایخودشمنابعدرآمدیجدیدایجادمیکند!
قراربوداینمنابعبزرگ،جاهاییخرجشــودکه
برایکشور،ارزشآفرینباشدنهاینکهسرچاهیا
گردنهبنشیند.شتاببرایخدمات،بارقم2500
میلیاردتومانساالنه،درآمددارد.اینهاکجاخرج
وهزینهمیشود؟امیدوارمدوستاندربرنامهحضور
پیداکنندودربارهاینمواردتوضیحدهند.تاحاالکه
نیامدهاند،امیدواریمدردولتجدید،مدلعوض

شودودوستانحاضربهپاسخگوییباشند.
انوشه: سوالی که دوستان مان پرسیدند، سخت نیست 
و باید همان روز اول، پرسیده و پاســخ داده می شد. مگر 
می شود چنین اکوسیستم اقتصادی شکل بگیرد اما به این 
موضوع، فکر نشده یا درست فکر نشده باشد. نقشه راه ما، از 
چنین مدل هایی استخراج می شود. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، شرکت 
بزرگی است و در 1۰91 شهر، دستگاه  کارت خوان دارد. گاهی به خودم می گویم 
اگر به من یک جایزه بزرگ بدهند که نام 1۰91 شهر، شهرستان و روستا را بنویسم، 
نشدنی است. شرکتی در این حد و اندازه از این مدل های اقتصادی تاثیر می پذیرد. 
در نتیجه، سوال مهمی است و هم برای ما نقشه راه است و هم اینکه باعث می شود 
یک سری کسب وکار خلق شوند. این، کامال یک مدل اثرگذار است. وقتی درست 
چیده نشود، مشکل ساز می شود. بانک ها واقعا وارد فضای زیان دهی شدند، چون 
تمام بار کارمزد روی دوش آنهاست. هرچند یک بانک، سهامدار عمده ماست اما 
این نگاه را به ما ندارد و بانک پارسیان اصال به ما به عنوان مرکز هزینه، نگاه نمی کند 
و نگاهش این نیست که شرکت ایجادشده، هزینه ای روی هزینه های بانک بگذارد. 
اتفاقا به ما به عنوان مرکزی نگاه می کند که برای بانک، درآمدزایی، سودافزایی و 

تولید ثروت می کنیم.
فکرمیکنمسهچهارسالپیشگزارشیرامنتشرکردممبنی
براینکهبراساسمدلکســبوکارپرداختالکترونیکپارسیان،
بانِکسهامدارعمدهاشازآنزیانمیکندچوندرآنزمان،دردوره
مدیریتآقایقنبریان،دوستاندرحوزهشارژفروشیوتراکنشهای
خرد،متمرکزشدهبودندکهعمالباتوجهبهمنابعکوچکوهزینهای
کهبرایبانک،درزمینهپرداختکارمزدایجادمیکرد،کفهترازوبرابر
نبود.آنموقعزیاندهبودامابرایPSPخوببود.چونبانکبهدنبال
منابعارزشمندبود،درزیانبود.دروضعیتموجود،بانکشمادراین
بیزینس،چهآنچهشمادرآمدداریدوآنچهخودشبهعنوانهزینهدر
اینبیزینسپرداختمیکند،برابراستیاخیر؟دراینزمینه،آقای
رضاپوردربانکملیاشارهکردندکفهترازوبرابرنیستوبانک،زیانده
است.شمادربانکپارسیانبرآوردداریدکهباوضعیتموجود،زیانده

هستیدیاخیر؟
انوشه: امیدواریم سودده باشیم. البته این سوال باید از بانک پرسیده شود. در این 
زمینه باید به یک نکته توجه شود. اینکه فکر کنیم بانک فقط از کسب منابع مالی 
ناشی از تراکنش های پوز بهره برداری می کند، شاید درست نباشد. بانک می تواند 
سبدی از محصوالتش را ارایه  دهد. حتما پذیرنده ای که در بانک پارسیان افتتاح 
حساب کرده و کارت خوان پارسیان دارد، بانک پارسیان توانسته هم خدمات بیمه ای 

و هم خدمات صرافی را ارایه  دهد. امیدوارم در این پکیج، بانک، سودآور باشد.
»امیدوارم«،عبارتخوبینبود.اینجاستکهمعتقدمبانکهایا

PSP هابایدبهشکلیعملکنندکهدقیقابدانندوضعیتبیزینسشان
چگونهاست.فرضکنیدشرکت،خصوصیومتعلقبهشمابود،دراین
صورت،بهعنوانصاحبکســبوکار،آمارسودیازیانرااستخراج
میکردید.بندهاحساسمیکنمدرکلصنعت،چندانبهاینموضوع
کهPSP هایاحتیحوزهبانکداریالکترونیکمادرکشــور،بهنفع
اقتصادکشوراستیازیانآن،پرداختهنمیشود.بامدلیکهقبالهم
صحبتشده،اگرکلآنراجمعکنیموبهتراکنشهایسنتیاسکناس
ومسکوکبرگردیم،هزینهتراکنشوکارمزدخیلیپایینترخواهد
بود،هرچندپرداختالکترونیکيدرکشور،مزایاییایجادکردهاست.
بایکمثال،موضوع،روشنترخواهدشد.آقایدکترجمالیدرشرکت
نبضافزار،بهسادگیبیانمیکننداگریکاسکناس10هزارتومانی
چاپکنیم،هزینهچاپآنبرایبانکمرکــزی،حدود2000تا2500
توماناست.یکهزارتومانیجدید،حداقلهزاربارگردشمیخوردتا
ازچرخهخارجشود.اگرسرجمعهزینه2500تومانرابر2هزارتومان
تقسیمکنیم،هرگردشتراکنش10هزارتومانی،2تومانمیشود.اگر
چنینگردشیرادرپرداختالکترونیکيحسابکنیم،چنانچههزار
گردش10هزارتومانیدرنظامپرداختمااتفاقبیفتد،هرتراکنشو
هرعددکارمزد،مثالخریدشارژیاپرداختقبض10هزارتومان،چقدر

میشودجنابانوشه؟
انوشه:در مجموع کارمزد آن، 1۵۶3 ریال )1۵۶ تومان و 3 ریال( است اما آنچه به 

شرکت پرداخت، پرداخت می شود...
مابهعددکلکارداریم.اصالما100تومانحسابمیکنیمکهاگرآن
راضربدرهزارگردشکنیم،حدود100هزارتومانکارمزدیمیشودکه
بانکهامیپردازند.حاالاینکه100هزارتوماندرجیبچهکسیمیرود،
کارنداریم.اگریکاسکناس10هزارتومانیدرنظاماقتصادیآنقدر
گردشداشتهباشدتاازچرخهخارجشود،هزینهچاپآن2هزارتومان
میشوددرحالیکهاالنباهمینمیزانمساویباپایینترینسطح100
هزارتومانهزینهکارمزدبانکهابابتآنپرداختمیکنند!تفاوت
اینجاست.امیدوارمدرفرمولجدیدیکهدوستاندرنظامپرداخت
الکترونیکيدرحوزهتعرفهگذاری،کارمیکنند،بهاینموارددقتکنند.
البتهآقایقریشیاشارهکردهاندکارمزدهمان150توماناست.باید
عرضکنمتازهما50تومانراهمکمکردهایم.بااینوضعیتاگربهحالت

سنتیبرگردیم،هزینهتمامشدهکارمزدبسیار
پایینترخواهدبودتااینکهباوضعیتپرداخت

الکترونیکيفعلیپیشبرویم.
انوشــه:پولی که بــه بانک مــی رود، کم نیســت. 
کارت خوان هایــی که حجم پولی جــذب می کنند، از 
میانگین سپرده گذاری یک شعبه کوچک کم نیستند. 
بانک ها برای افزایش سودآوری خود باید روی ماندگاری 

پول کار کنند.
PSPوقتیبانک،سهامدارصددرصدی
استوPSPازدرآمدخودبهپذیرندهمیدهد،
عددهزینهقیمتتمامشــدهپولبرایبانک
افزایشپیدامیکندچــونعددهزینه،واقعی
نیست.اینجامدلهایکسبوکاریناخلفشکل

گرفتهاست.حتیاگرشاپرکقراراستدادنکارمزدرابهعنوانیک
مسیررقابتیبرایPSP هادرنظربگیردوآنرابهرسمیتبشناسد
تاشــرکتهایPSPبرایجذبپذیرندهکارمزدبدهند،رگوالتور
شاپرک،موظفاستبرایدادنکارمزد،حداقلسقفیرادرنظربگیرد
کهPSP هایبزرگدامپینگنکنندتامثالعددبیشتریبدهندیا
صددرصدکارمزدوعالوهبرآننیزمبلغیبهپذیرندهپرداختکنند.
البتهکارسختیاستوبایدرویآنفکرشود.آقایحجتیهماشاره
کردنددرحوزهاپراتورها،چوندربیلینگدواپراتورمتمرکزاست،
بهراحتیقابلچککردناســتولیاینکهقراردادهایمکتوبیا
غیرمکتوبPSP هاراصحتسنجیکنیدکهعددپرداختشده،همان
عددیاستکهتبادلمیشود،کارسختیاست.مانندقراردادهای
رسمیکهبابازیکنانفوتبالدرباشگاهاتفاقمیافتدوعددآن،معموال
واقعینیستتابازیکن،مالیاتزیادیرابابتقراردادپرداختنکند.
البتهاالنرانمیدانمامادرگذشته،دربرنامههایورزشیاینموضوع،
مطرحمیشد.این،کارسختیاست.اگرقراراستاینموارد،همانند
شرکتهایهدایتتراکنشیبامسوولیتPSP ها،بهرسمیتشناخته
شوند،ایکاش،شاپرکبهاینحوزههمفکرکندکهچطورمیتوانآنرا
مدیریتکرد.بهقولآقایحجتیاالنکسیبابتاستفادهازسرویس،
فرهنگسازییاتبلیغاتنمیکند.مدل،عوضشدهودوستانبهجای
اینکهبیلبوردبزنندیاتبلیغاتکنند،هزینهآنرابهپذیرندهایمیدهند
کهبازارهدفاستوازاینطریق،مشتریراجذبمیکنند.اگرقرار
استاینموضوعبهرسمیتشناحتهشود،رگوالتورچوننمیتواند
کفقیمتبگذارد،حداقلسقفتعیینکندکهقابلیتصحتسنجی

داشتهباشد.
انوشه: اگر آن بیزینس مدل با مشخصاتی که عرض کردم، استخراج شود، اصال 
پولی نمی ماند که توزیع شود چون هر بازیگر متناسب با زحمتی که می کشد، بهای 
تمام شده ای که داشته و یک سود منطقی، عایدی دارد. قاعدتا وقتی بهای تمام شده 
مثال 1۰۰ تومان باشد، 1۲۰ تومان توزیع کند، این طوری، چیزی باقی نمی ماند. 
نکته این است که این، مدل اقتصادی نیست. تمام خواهش من در این میزگرد، 
بیزینس مدل است و واژه کلیدی این جلسه برای من این است که بیزینس  مدل 
دربیاید و بازیگران، مشخص شوند و متناسب با زحمتی که می کشند، عایدی 
داشته باشند. االن عایدی شان از زحمت شان بیشتر است و می توانند تولید ثروت 

کنند و کاسه کوزه ها سر PSP ها می شــکند. می توان پدیده کارمزدخواهی 
را به کارمزددهی تبدیل کرد. واقعا هیچ شــرکت PSP دوست ندارد کارمزد 
بی حساب بدهد اما از آن سمت پدیده کارمزدخواهی وجود دارد. این برخوردهایی 
که با شرکت های PSP می شود و این گفتمان که چرا این پول ها را پرداخت 
می کنید، در سمت دیگر نیز می تواند اتفاق بیفتد و با آنها هم برخورد شود که چرا 
این کارمزدها را از PSP ها می گیرید؟ آنها کجای این بیزینس مدل هستند؟ 
چقدر زحمت کشیده اند؟ کارمزد به ازای هر تراکنش معادل 1۰۰ تومان است یا 1 

تومان؟ چون این بیزینس مدل وجود ندارد، این اتفاقات رخ می دهد.
اگرفرداصبح،PSP هاهمگیتصمیــمبگیرندبهپذیرندهها
کارمزدندهندومانندآنحکایتقدیمینباشدکهبرایجیرینگاتفاق
افتاد،چهخواهدشد؟دوستانPSP،میخواستندبگویندمادیگربه
جیرینگکارمزدنمیدهیموتعهدنامهامضاکردندامانمایندگانآنهادر
جیرینگنشستهبودندوبهتاریخقبل،قراردادهاراامضاکردندکهشامل
جلسهایکهبههمیاعلیمیگویند،نشوند!اگراینکارراانجامدهید،

واقعاچهاتفاقیمیافتد؟
حجتی: اجازه بدهید بنده به یکی از وعده های آقای دهقان اشاره کنم که امیدوارم 
به زودی محقق شــود. آن وعده، بحث اصالح بولتن شاپرک است. وقتی بولتن 
شاپرک چاپ می شود و رنکینگ بر مبنای تعداد تراکنش است، نشانه عجیبی 
دارد؛ یعنی هر شرکت PSP متناسب با تعداد تراکنش پردازش شده سنجش 
می شود نه درآمدی که کسب کرده اســت. این موضوع، موجب ایجاد چرخه 
معیوب و سرعت گرفتن بیشتر آن می شود. بنده به عنوان پرداخت نوین عرض 
نمی کنم بلکه از منظر یک کارشناسی که 1۵ تا 1۶ سال است در این صنعت کار 
می کنم، عنوان می کنم. این موضوع، باعث می شود PSP ها برای کسب رتبه 
باالتر، نه الزاما درآمد بیشتر و سودآوری، دست به هر نوع تراکنش و معامله ای 
بزنند. همین قضیه باعث می شود آن طرف بیزینس یعنی مرچندهای کالن یا 
خرد، انتظار کارمزد داشته باشــند و اینکه در درآمد، شریک شوند. متاسفانه یا 
خوشبختانه، آنقدر این اعداد و ارقام شفاف است که دقیقا حساب می کنند و به 
اصطالح دندان های PSP ها را می شمرند و اعالم می کنند با توجه به اینکه فالن 
مبلغ، نصیب PSP ها شده، می گویند باید فالن میزان مبلغ را به من بدهید! یا در 
گردهمایی هایی که با دوستان صحبت می کنیم و قرار بود انجمنی شکل بگیرد اما 
کمرنگ شد، گفته می شد میز و صندلی فروشگاه  به خصوص برای موارد پرتراکنش 
از فروشگاه های زنجیره ای گرفته تا شرکت هایی که درگاه های پرداخت اینترنتی و 
مشتریان زیاد دارند، هم باید PSP پرداخت کند! وقتی 
بخشی از این فرایند شفاف است و بخش دیگر نیست، 
موجب می شود PSP برای حفظ رتبه خود و اینکه 
نزد سهامداران زیرسوال نرود، دست به هر کاری بزند. 
این شاخص های کلیدی عملکرد، شاخص های درستی 
نیست. آقای دهقان قول دادند که این موضوع را بررسی 
می کنند و قرار اســت بولتن درست تری منتشر شود. 
خیلی مواقع در این نمودارها، PSP ها به طور متقارن 
جابه جا می شوند و کامال مشخص است یک بیزینس 
از یک PSP به PSP دیگر یــا از یک بانک به بانک 
دیگر منتقل شده است. این امر بیانگر، تغییر ماهیت 
بیزینس هاست و قدرت چانه زنی بیزینس هم در حال 

افزایش است. این نمودارها خیلی مشهود است.
فکرمیکنماینموضوع،زمانیدر780)هفتهشتاد(همبرای

پرداختنوینافتاد.درستاست؟البتهزمانشمانبود.
حجتی: بله دقیقا همین طور بود. قبل از اینکه تغییر و تحولی در تیم مدیریتی 
پرداخت نوین اتفاق بیفتد، این بیزینس از سمت بانک اقتصاد نوین با یک آفر به 
سمت بانک ملت رفت و ظرف چند ماه در دو مرحله از پرداخت نوین به شرکت 
به پرداخت ملت تغییر یافت. البته عمده تراکنش های ۷8۰ )هفت هشــتاد(، 
USSD و اینترنتی بود و کارمزدی به آنها تعلق نمی گرفت و فقط روی رنکینگ 
تاثیر داشت. بنابراین انتقال ۷8۰ یا همان تهران اینترنت به شرکت به پرداخت 
ملت، در درآمد پرداخت نوین تاثیری نداشت. این شاخص عملکرد، درست نیست 
و بحث کارمزد USSD، بسیار مفصل است. اگر وعده آقای مهندس دهقان، 
تحقق پیدا کند، اتفاق بهتری برای شفافیت مالی PSP ها می افتد و مشخص 

است هرکس چند تراکنش پردازش می کند، درآمدش چقدر است.
باتوجهبهازدیاددستگاهکارتخواندرپیشخوانفروشگاهها،
معموالفروشندهکارترارویدستگاهکارتخوانخاصمیکشددر
صورتیکهچنددستگاهدیگرهمدارد.اینموضوعرادرفروشگاهمحل
خودمانچکوسوالکردمکهچراکارتراروییکدستگاهکارتخوان
مشخصمیکشید؟پاسخمیدهدکهبهمنگفتهشدهاگرتعدادتراکنش
درماهبهفالنمیزانبرسد،میزانمشخصیپولبهویبرمیگردد.آیا

شمااینموضوعراتاییدمیکنید؟
حجتی: خیر، تایید نمی کنم! حداقل در مجموعه هایی که بنده می شناسم در 
سطح خرده فروشی، نشنیده ام. اگر این طور باشد، فاجعه است. سیستم پرداخت 
نوین طوری است که اگر تراکنش به حدنصاب مشخصی نرسد، جمع آوری می شود 
و اعتقاد مجموعه بانک اقتصاد نوین و بالطبع پرداخت نوین، روی کارآمدی است 

نه تعداد تراکنش.
البتهمشخصاشمابهعنوانپرداختنوینراعرضنکردمبلکه

منظورمکلصنعتبود.
حجتی: در صنعت، همیشه هر چیزی امکان دارد اتفاق بیفتد! به قول یکی از 
دوستان، بیلبورد که چه عرض کنم، وقتی قرار است میز و صندلی فروشگاه ها 
را هم شرکت های PSP تقبل کنند، این موضوعی که شما اشاره کردید، یک 

مصداق کوچک است! 

انوشه: امیدواریم سودده باشیم. 
البته این سوال باید از بانک پرسیده 
شود. در این زمینه باید به یک نکته 

توجه شود. اینکه فکر کنیم بانک فقط از 
کسب منابع مالی ناشی از تراکنش های 
پوز بهره برداری می کند، شاید درست 

نباشد. بانک می تواند سبدی از 
 محصوالتش را ارایه  دهد

حجتی: وقتی بولتن شاپرک چاپ می شود 
و رنکینگ بر مبنای تعداد تراکنش 
است، نشانه عجیبی دارد؛ یعنی هر 

شرکت PSP متناسب با تعداد تراکنش 
پردازش شده سنجش می شود نه 
درآمدی که کسب کرده است. این 

موضوع، موجب ایجاد چرخه معیوب و 
سرعت گرفتن بیشتر آن می شود
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اینستاگرام یک شبکه اجتماعی عالی برای افزایش دید و 
آگاهی از برندتان است. با این حال، ایجاد یک فید منسجم 
و معتبر اینســتاگرام که همچنان توجه مردم را به خود 
جلب و به طور ارگانیک رشد   کند، کار آسانی نیست. در این 
مطلب، هفت باید و نباید اینستاگرام را برای کسب وکارها 
بررســی می کنیم. این باید  ها و نبایدها به شــما کمک 

می کنند بیشترین بهره را از این شبکه اجتماعی ببرید. 
1.ازیکسرویسرشدخوباینستاگراماستفاده

کنید
یک سرویس خوب رشد اینستاگرام به شما کمک می  کند 
تعداد فالوورهای واقعی را افزایش دهید و تعامل بیشتری 
را جلب کنید. با این حال، همه ابزارها، یکســان ساخته 
نمی شوند، بنابراین در انتخاب یکی از ابزارهایی که قرار 
است استفاده کنید، مراقب باشید. به عنوان مثال، سرویس 
رشد Ingramer از اتوماسیون برای صرفه  جویی در 
زمان، در حین رشد حساب شــما استفاده می  کند که 
خطرناک است زیرا ممکن است از پلتفرم محروم شوید. 
کمی تحقیق کنید و به دنبال سرویسی با استراتژی رشد 
قابل اعتماد بگردید که به شما کمک کند تعداد فالوورهای 
خود را به صورت ایمــن و صددرصد به صورت ارگانیک 

افزایش دهید. 
2.بافالوورهایخوددرتعاملباشید

تعامل با فالوورها و ایجاد مکالمه، بســیار مهم است. از 
فالوورهای خود سوال بپرسید و اجازه دهید آنها در مورد 
رنگ  های محصول جدید، تصمیم بگیرند یا به شما بگویند 
کتاب الکترونیکی بعدی شــما باید در مورد چه چیزی 

باشد. در مورد محتوای دیگران نظر بدهید و الیک کنید، 
در گفت وگوها شــرکت کنید، به نظرات پست های  تان 
پاسخ دهید و مردم را تشــویق کنید محتوای شما را به 
اشتراک بگذارند. همچنین به مکالمات مربوط به برند خود 
و دنبال کردن هشتگ  های مرتبط با چت صنعت بپیوندید. 

3.یکدیدامضاییایجادکنید
ایجاد یک ظاهر امضا برای حساب اینستاگرام شما زمان 
می  برد اما در مورد جذب افراد به پست  های شما و افزایش 
سطح تعامل، عالی، عمل می  کند. عکس  ها و رنگ  آمیزی 
اینستاگرام شما، باید منعکس  کننده لحن کلی برند شما 
باشد. به این موضوع فکر کنید که می  خواهید صفحه شما 
از نظر بصری، چگونه به نظر برسد. از یک طرح رنگ ثابت 
استفاده کنید تا مردم بتوانند بالفاصله پس از ورود به نمایه 
شما، احساس برند شما را پیدا کنند. در نهایت، فراموش 
نکنید که به طورمداوم از فیلترها و از پیش  تنظیم  هایی که 

نشان  دهنده برند شماست، استفاده کنید. 
4.بهبیوگرافیخودتوجهکنید

بیوگرافی شما اولین چیزی است که افراد هنگام ورود به 

پروفایل اینستاگرام  تان می  بینند. به همین دلیل، باید از آن 
به خوبی استفاده کنید. وقتی محصول یا خدمات، صفحه 
فرود یا پست وبالگ جدیدی برای تبلیغ دارید، پیوند را 
در بیوگرافی خود قرار دهید تا افراد را به طور مستقیم به 
آنجا بفرستید. عالوه بر این، زمانی که پست هایی را در فید 
خود به اشتراک می گذارید، از یک CTA استفاده کنید 
تا به دنبال کنندگان خود اطالع دهید که چه چیزی را در 
بیوگرافی خود تبلیغ می کنید. این کار، می  تواند یک راه 

عالی برای جذب ترافیک بیشتر به وب  سایت شما باشد. 
5.فقطبهخاطرپست،پستنگذارید

درست مانند سایر شبکه  های اجتماعی، ارسال بیش از 
حد پست، فقط فالوورهای شما را آزار می  دهد. آن را تا سه 
پست در روز نگه دارید، مگر اینکه به نظر برسد فالوورهای 
شما نسبت به تعداد بیشتری از پست  ها، واکنش بهتری 
نشان می  دهند. همچنین، هرگز محتوایی را که نامربوط 
است، فقط به خاطر داشتن پست، ارسال نکنید. این، یک 
زمینه کلیدی است، بنابراین مطمئن شوید پست  های 
شــما با عالیق مخاطبان و همچنین با هدف برند شما 

مرتبط اســت. اگر با تولید محتوا مشکل دارید، سرعت 
پست خود را طوری تنظیم کنید که متناسب با کسب  وکار 

شما باشد. 
6.استفادهازاستوریهایاینستاگرامرافراموش

نکنید
استوری  های اینستاگرام نه تنها سرگرم  کننده هستند، 
بلکه بخش مهمی از برنامه محتوای IG شما هستند. در 
حالی که فید شما باید بیشتر تنظیم شود، می توانید به 
خودتان اجازه دهید در استوری های  تان کمی تهاجمی 
رفتار کنید. عالوه بر این، اســتوری  های اینســتاگرام، 
فرصت  های بسیار زیادی را برای ساده  سازی فروش شما 
فراهم می  کند. به عنوان مثال، گزینه Swipe-up به 
شما این امکان را می   دهد که دنبال  کنندگان خود را از یک 
استوری، مستقیما به صفحه محصول خاصی در سایت 

تجارت الکترونیکی خود هدایت کنید.
7.پیشرفتخودراپیگیریکنید

درست مانند هر جنبه دیگری از بازاریابی دیجیتال، شما 
باید نتایج برنامه بازاریابی اینستاگرام خود را اندازه  گیری 
کنید. هنگام توسعه استراتژی خود، اولین مورد باید تعیین 
اهداف روشن و معیارهایی باشد که به شما امکان می  دهد 
پیشرفت خود را دنبال کنید. دانستن اینکه چه مناطقی 
را ردیابی کنید، می  تواند مشکل باشد. به عنوان مثال، اگر 
هدف شما افزایش فالوور و آگاهی از برند است، باید روی 
اندازه  گیری تعداد فالوورها، منشن  ها و اشتراک  گذاری  های 
روزانه تمرکز کنید. از طرف دیگر، اگر هدف شما بهبود 

تعامل است، باید نظرات و الیک  ها را دنبال کنید. 
در مجموع، وقتی صحبت از اینستاگرام برای حساب  های 
تجاری می  شــود، بایدها و نبایدهای زیادی وجود دارد. 
امیدواریم این مطلب، به رفع برخی از مهم  ترین مشکالت 
کمک کرده باشد. مسیر نهایی برای موفقیت این است که 
در استراتژی اینستاگرام خود، ثابت  قدم و همیشه به دنبال 

راه  های جدید بهبود باشید.

7 باید و نباید اینستاگرام برای حساب  های تجاری

اپل در حال بررسی به تعویق انداختن عرضه هدست واقعیت ترکیبی خود 
به مدت چند ماه است و احتماال عرضه نخستین محصول جدید مهم خود 

از زمان عرضه اپل واچ در سال ۲۰1۵ را به تاخیر خواهد انداخت.
به گزارش ایســنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گــزارش کرد که این 
هدست،)دستگاه پیشــرفته ای که واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را 
ترکیب می کند( قرار بود در کنفرانس ساالنه طراحان جهان اپل در ژوئن 
رونمایی و سپس به بازار عرضه شود. اما چالش های طراحی مربوط به داغی 
بیش از حد، دوربین ها و نرم افزار، پیشرفت کار ساخت آن را دشوارتر کرده 
است. مشکالت طراحی ممکن است رونمایی این محصول را تا پایان سال 
۲۰۲۲ یا فراتر از آن به تاخیر بیندازد و محصول نهایی تا سال ۲۰۲3 آماده 
عرضه به بازار شود. این تاخیر، پسرفت برای محصولی محسوب می شود 
که به عنوان یکی از گام های بزرگ بعدی معروف اپل دیده می شــود و 
شاخه جدیدی را ایجاد می کند که می تواند رشد فروش اپل را حفظ کرده 
و به رسیدن ارزش بازار این شرکت به بیش از 3 تریلیون دالر کمک کند. 
اپل درباره این هدست علنا صحبت نکرده است اما این محصول سال ها 

در دست طراحی بوده و پیش از این هم با تاخیرهایی روبه رو شده است.
به گفته منابع آگاه، اپل پیش تر قصد داشت این هدست را در سال ۲۰۲1 
معرفی کرده و آن را امسال عرضه کند. این شرکت از حدود سال ۲۰1۵ 
سرگرم طراحی این دستگاه بوده و انتظار دارد این محصول یکی از اولین 

هدست هایی باشد که تا 1۰ سال دیگر جایگزین آیفون می شود.
اپل امیدوار است محصوالتی بسازد که جذابیت بیشتری از گجت های 

واقعیت افزوده فعلی داشته باشند. هدست های واقعیت افزوده قبلی مانند 
گوگل گلس یا مجیک لیپ محصوالت کاملی نبودند و برای اینکه کاربران 

را عجیب غریب نشان می دادند، مورد تمسخر قرار گرفتند.
در این بین، هدست های واقعیت مجازی موفق تر بوده اند. دستگاه های 
عرضه شده از سوی شرکت هایی مانند ِمتا پلتفرمز، کاربران را از دنیای 
واقعی جدا و در واقعیت دیجیتالی غوطه ور کرده و زمینه را برای دنیاهای 
مجازی یا متاورس مهیا می کنند. اما حتی هدست های واقعیت مجازی 

نتوانسته اند فراتر از گروه گیمرها را جذب کنند.
محصول اپل هر دو فناوری واقعیت افــزوده و واقعیت مجازی را در یک 
دستگاه جمع کرده و به این شــرکت اجازه می دهد در این صنعت نو پا 
پرچمدار شود. انتظار نمی رود این محصول از ابتدا مانند آیفون پرفروش 
شود. این محصول یک محصول گران جدید است اما دستگاهی است که 
زمینه را برای دستگاه های پول ساز بزرگ تر در سال های آتی مهیا می کند.
چالش فعلی رساندن محصول به دست مشتریان است. به گفته منابع آگاه، 
اپل اخیرا به شرکای تولیدکننده محصوالت این شرکت اعالم کرده که 
این دستگاه احتماال تا سال ۲۰۲3 عرضه نمی شود. با این حال همچنان 
سازندگان قراردادی را تحت فشار قرار داده تا دستگاه ها را تا پایان امسال 

تولید کنند تا آماده عرضه باشند.
اپــل قصــد دارد کنفرانــس طراحــان ۲۰۲3 خود را روی ســاخت 
اپلیکیشن های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده برای این دستگاه متمرکز 
کند. اپل همچنین زمینه سازی های دیگری را نیز برای این دستگاه در نظر 

 iOS دارد که شامل افزودن پشتیبانی برای این دستگاه در سیستم عامل
1۶با نام کد سیدنی )نسخه جدید سیستم عامل آیفون( است.

این به معنای آن است که اپل می تواند تا زمان برگزاری کنفرانس امسال 
طراحان این شرکت، جنبه های فنی این هدست یا نرم افزار آن را بدون 

نمایش دستگاه کامل، پیش نمایش دهد.
هنگامی که اپــل این محصول را عرضــه کند با رقابت فــوری روبه رو 
خواهد شد. شــرکت ِمتا یا فیس بوک سابق ســرگرم کار روی هدست 
واقعیت ترکیبی خود است که با عنوان پروژه کامبریا شناخته می شود 
و احتماال ارزان تر از دستگاه اپل خواهد بود. اپل قیمت باالی ۲هزاردالر 
را برای هدست خود در نظر گرفته است که شامل تراشه های قدرتمند، 

نمایشگرهای کیفیت باال و فناوری صوتی جدیدی است
بیش از ۲هزارکارمند اپــل اکنون روی ســخت افزار واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده در واحدی تحت نام گروه توسعه فناوری کار می کنند. اپل 
در ماه های اخیر شاهد خروج شماری از مهندسانش از این واحد و پیوستن 
آنها به شرکت ِمتا بوده است. این شرکت برای حفظ مهندسان کلیدی خود 

پاداش هایی در قالب سهام به ارزش 18۰ هزار دالر عرضه کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هنگامی که اپل برای نخستین بار اپل واچ را 
ساخت، این دستگاه را در سپتامبر سال ۲۰14 رونمایی کرد و سپس در 
مارس سال ۲۰1۵به معرفی قابلیت های بیشتر آن پرداخت و نهایتا در 
آوریل همان ســال، این محصول را به بازار عرضه کرد. احتماال هدست 

واقعیت ترکیبی اپل مسیر مشابهی را طی خواهد کرد.

رونمایی از جدیدترین محصول اپل به تاخیر افتاد

باج افزار Magniber این روزها کاربران آسیایی را هدف قرار داده است 
و مهاجمان در این روش از قربانیان خود می خواهند تا مرورگر کروم و اج 
خود را به صورت دستی به روزرسانی کنند و با دانلود فایل آلوده توسط کاربر، 
داده هایش را رمزگذاری می کنند. به گزارش ایســنا، مهاجمان سایبری 
 )APPX.( با به کارگیری فایل های Magniber معروف به مهاجمان
دارای گواهی نامه های معتبر، بدافزارهایی را در قالب به روزرســانی های 
مرورگرهای کروم و اج توزیع می کنند. محققان احتمال می دهند کد مخرب 
از طریق ایمیل های فیشینگ، لینک های ارسال شده از طریق پیام های فوری 
)IM( در رسانه های اجتماعی یا سایر روش های توزیع منتقل شده باشد.  
باج افزار Magniber این روزها کاربران آسیایی را به طور انحصاری هدف 
قرار داده است. روش توزیع این بدافزار، نشان دهنده تغییر رویکرد مهاجمان 
نسبت به حمالت قبلی است که در آنها معموال از آسیب پذیری های موجود 
در اینترنت اکسپلورر، سوءاستفاده می کردند. مهاجمان سایبری از قربانیان 
خود می خواهند تا مرورگر کروم و اج خود را به صورت دستی به روزرسانی 
کنند و یک فایل APPX برای تکمیل به روزرسانی نیز در اختیار آنان قرار 
 Windows Application فایل های ،APPX می دهند. فایل های
Package هســتند که برای توزیع و نصب آســان ایجاد شــده اند و 
درگذشته نیز در تهدیدات مختلفی برای توزیع بدافزار از آنها سوءاستفاده 
  APPX فایل های دست کاری شده ،Magniber شده است. در باج افزار
به صورت دیجیتالی توسط یک گواهی نامه معتبر امضا می شود، بنابراین 
ویندوز، آنها را به عنوان فایل های قابل اعتماد و مطمئن در نظر می گیرد و 
هیچ هشداری نمی دهد. با توجه به کاهش چشمگیر استفاده از اینترنت 
اکسپلورر، به احتمال زیاد مهاجمان به دنبال دستیابی به طیف وسیعی از 
قربانیان از میان کاربران کروم و اج هستند. برخالف اکثر حمالت باج افزاری، 
Magniber، تاکتیک اخاذی مضاعف را اتخاذ نکرده اســت و قبل از 
رمزگذاری سیستم ها، فایل ها را سرقت نمی کند بنابراین راهبران سیستم 
باید به طور منظم و مداوم، از داده ها و فایل های سیستم سازمان های خود، 
پشتیبان بگیرند.  براساس اطالعات موجود، در حال حاضر امکان رمزگشایی 
رایگان فایل های قفل شده بدافزار Magniber ، وجود ندارد. مرکز مدیریت 
راهبردی افتا، تاکید کرده است که راهبران امنیتی از اطالعات سازمانی و 
بااهمیت سازمان خود، به صورت دوره ای سه نسخه پشتیبان تهیه و فایل های 
پشتیبان را روی دو رسانه ذخیره سازی مختلف نگهداری کنند. نگهداری 
یک نسخه از فایل های پشتیبانی تهیه شده از اطالعات سازمانی و بااهمیت 
سازمان  های دارای زیرســاخت حیاتی، در موقعیت جغرافیایی متفاوت 
ضروری است. به گزارش ایسنا، با وجود اینکه همواره هشدار داده می شود 
که روی لینک های ناشناس و حتی لینک های مشکوکی که از دوستان و 
آشنایان ارسال می شود کلیک نکنید، اما این احتمال وجود دارد که افراد به 
هر دلیل، از وعده اینترنت رایگان تا ثبت نام در یک سایت بخت آزمایی، باز 
هم روی لینک ها کلیک کرده و گرفتار حمله فیشینگ شوند، حمالتی که با 
راه اندازی سایت های مشابه سایت های معتبر، اطالعات کاربران را به سرقت 
می برند و البته شرکت ها هم از این حمالت در امان نیستند. در برخی موارد 
نیز درخواستی مبنی بر کلیک کردن روی لینک اینگونه ایمیل ها در قالب 
ایمیل های تبلیغاتی فرستاده می شود و گیرنده را برای باز کردن ایمیل ها 
تشویق می کند. به همین دلیل کارشناسان هشدار می دهند کاربران نباید 
هر ایمیلی که برای شان ارسال می شود را باز کنند، به خصوص اگر این ایمیل 
از فرستنده ای ناشناس ارسال شده باشد و اگر موضوع و متن ایمیل جذاب 

بود، باید با شک و تردید بیشتری به آن نگاه کنند.

دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجلس 
درگیر تصویب بودجه هستند و پیش بینی می شود که طرح 

صیانت با آغاز سال جدید تصویب شود.
مهرداد ویس کرمی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به بررسی طرح 
صیانت در مجلس، گفت: طرح صیانت در حال بررسی بیشتر 
است و ما هیچگاه با تصویب این طرح به دنبال محدود کردن 
استفاده کاربران از فضای مجازی به هر قیمتی نبودیم. طرح 
صیانت را به عنوان برچیدن فضای مجــازی معرفی کردند و 

ذهن ها را نسبت به اجرای آن منحرف کردند.
نماینده مردم لرســتان با بیان اینکه مخالفان طرح صیانت 
در معرفی آن انحراف ایجاد کردند، افزود: بحث این است که 
قوانینی وجود داشته باشد که تکلیف ما در زمان بروز مشکالت 

مشخص باشد. پیشرفت تکنولوژی نیز مانند هر پدیده جدیدی 
دو سویه تهدید و فرصت دارد. ما با این طرح می خواهیم تهدید ها 

را کاهش و فرصت های آن را ارتقا بدهیم.
ویس کرمی با اشاره به مشــکالت کاربران در فضای مجازی، 
خاطر نشان کرد: شکایت هایی زیادی در زمینه کسب وکارهای 
اینترنتی به دست ما رسیده است و ما تالش داریم با تصویب 
قانون، میزان کالهبرداری ها در این بخش را کاهش بدهیم. 
متاسفانه این خألقانونی در قوه قضاییه بسیار احساس می شود 
و ما در این بخش عقب مانده هســتیم این در حالی است که 

سرعت تحوالت در فضای مجازی باالست. او با اشاره به لزوم 
باال بردن فرهنگ رسانه ای  در کشور، تصریح کرد: طرح صیانت 
به دنبال محدود کردن مردم نیست و اگر چنین اهدافی داشته 
باشد عملی نیست زیرا تکنولوژی را نمی توان با قانون مهار کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که اختالفات نظر 
مجلس با مرکز پژوهش های مجلس برای اصالح طرح صیانت 
به کجا رسید؟ ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس دو مرتبه 
روی پیش نویس کمیسیون فرهنگی اظهارنظر کرده است. 
این دغدغه  و نگرانی  وجــود دارد که با تصویب این طرح برای 

کسب وکارهای مردم در فضای مجازی، چالش هایی ایجاد شود. 
ما تالش داریم که این مشکالت را به حداقل برسانیم.

او با بیان اینکه اختالفات اساسی بین مرکز پژوهش ها و مجلس 
وجود ندارد، تصریح کرد: مرکز نقطه نظرات را به صورت شفاف 
بیان نکرد و اظهارنظر آنها کلی بوده است این در حالی است که 
نمایندگان از مرکز درخواست داشتند که دیدگاه های خود را 
به صورت مصداقی روی بندهای طرح بیان کند و بیان کند با 
اجرای این طرح کسب وکارهای مجازی چه پیامدهای روی 

کسب وکارهای مجازی ایجاد می کند.

به گفته نماینده لرستان، اصل بر تصویب طرح است اما احتمال 
تغییرات در پیش نویس محتمل است.

ویس کرمی با بیان اینکه نماینــدگان درگیر تصویب بودجه 
هستند، افزود: تکلیف طرح صیانت پس از نوروز 14۰1 مشخص 
می شود و اگر پیش نویس قوی باشد در چند جلسه تصویب 
خواهد شد. دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای 
محدود نکردن فضای مجازی برای کسب وکارهای اینترنتی در 
نظر گرفته شده است؟ افزود: در مجلس، قانون بهبود فضای 
کســب و کار برای خدمت به مردم تصویب شده است. چگونه 
ممکن است با تصویب قانونی دیگر آن را محدود و نقض کنیم. 
ما اســتفاده کاربران در فضای مجازی را نظام مند می کنیم و 

یکسری ضوابط در این زمینه حاکم  می شود.

خبر

باج خواهی مهاجمان با به روزرسانی 
جعلی کروم و اج

آسیه فروردین 

دبیرکمیسیونمشترکحمایتازحقوقکاربراندرفضایمجازی

تكلیف طرح صیانت پس از عید نوروز مشخص می شود
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خبر

بانک مرکزی ایران در حالی از راه اندازی فاز آزمایشــی 
رمزپول بانک مرکزی ایران بــا عنوان »رمزریال« خبر 
می دهد که برخی کارشناسان حوزه فناوری معتقدند 
دیجیتالی کردن ریال، با ارزش و پشتوانه فعلی، بی معنی 
است زیرا با گذشت سال ها از مطرح شدن موضوع ارزهای 
دیجیتالی در ایران، این حوزه هنوز مقررات گذاری نشده و 

بالتکلیف مانده است.
 Cryptocurrency به گزارش ایسنا، ارز دیجیتال یا
یک فرم از پول الکترونیکی اســت کــه از یک فناوری 
غیرمتمرکز اســتفاده می کنند که به کاربران امکان 
پرداخت امن و ذخیره پول را می دهندبدون اینکه نیاز به 
ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه داشته 
باشد. زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور ما 
هم داغ شد، مســووالن حوزه ارتباطات، از پیاده سازی 
آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور توسط پست بانک 

و عرضه به نظام بانکی برای تایید خبر دادند.
با وجود این، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی 
معتقدند نخست، رمزارز بومی فارغ از اینکه چه ماهیتی 
داشته باشد، عبارت غلطی اســت، زیرا ارز یعنی واحد 
پولی خارجی، بنابراین وقتــی کلمه  بومی به آن اضافه 
شود، عبارت را دچار اشتباه می کند. اما اینکه بخواهند 
پول ریال را به صورت توکن هایی تولید کرده و در اختیار 
مردم قرار دهند که معامله روزانه انجام دهند، ذاتا کار 
بدی نیست. مثل اینکه در کیف پول نرم افزاری موبایل، 

1۰۰ هزار واحد ریالی باشد که بتوان از آن استفاده کرد.
پولمجازیبومی،خدمتنوینینیست

از طرفی، به اعتقاد این کارشناسان، جنبه فناورانه پول 
مجازی بومی آنقدر جذاب نیســت که خدمت نوینی 
باشد، درواقع اگر ما توکنی در اختیار مردم قرار دهیم 
که هر توکن معادل یک ریال اســت، نه پایین و نه باال 

می رود و دیگر ارزی نیســت، بلکه همــان پول ریالی 
به صورت الکترونیکی اســت که جذابیــت فناوری و 
سرمایه گذاری ندارد. بنابراین پول مجازی داخلی پایه 
ریال بر بســتر بالک چین به خاطر سهولت انتقال بین 
مردم، نه جایگاهی از نظر فناوری دارد و نه جایگاهی از 
نظر ارزش سرمایه گذاری دارد و از آن استقبال نمی شود.

با وجود این اخیرا، از سوی بانک مرکزی، این طور عنوان 
شده که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش 
یافته اســت و رمزارز ملی در آینــده نزدیک به صورت 
آزمایشی راه اندازی خواهد شــد. البته پس از آن سید 
ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک 
اعالم کرد که در بانک مرکزی هم سندی در خصوص 
رمزپول تدوین شــده و به نظر می رسد این پروژه سال 
آینده به بلوغ می رسد. البته او تاکید کرد که مساله پروژه 
رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک ها را نیز درنظر 

بگیریم که این مساله نیازمند مطالعات سنگین است.

فازآزمایشیرمزپولبانکمرکزیبهزودی
راهاندازیمیشود

همچنین مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی، در حاشیه هفتمین همایش مالی اسالمی، 
درخصوص رمزارزها اظهار کرد: رمزارز پدیده ای است 
که مرزشناس نیســت، اما فرض بر این است کسی که 
در خارج از کشور می خواهد برای واردات از رمزارزهای 
استخراج شده داخل کشور استفاده کند، منعی ندارد و 
مصوبه هیات وزیران را هم دارد. بانک های مرکزی برای 
حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و 
از طرف دیگر در بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار 
رمزپول ملی کشــورهای مختلف را مطرح کردند که 
 بیشــتر بانک های مرکزی دنیا در حال بررســی این 

موضوع هستند.
او همچنین دربــاره پروژه ارز دیجیتال ملــی ایران، با 
نام »رمزریال« توضیــح داد: در بانک مرکزی ایران این 
موضوع از چند سال پیش مد نظر قرار گرفته و امور فنی 

آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات آن در شورای 
پول و اعتبار هم به تصویب رســیده اســت. در نتیجه 
به زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمزپول بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی به عنوان »رمزریال« خواهیم 
بود. اســتفاده رمزریال برای عموم مردم خواهد بود و 
کارکرد آن مانند اسکناس است؛ اما در فضای دیجیتال 

منتشر خواهد شد.
با وجود این به نظر می رســد برخی کارشناسان حوزه 
فناوری اطالعات، چندان نــگاه مثبتی به پروژه رمزارز 
بومی ندارند و می گویند پنج سال است که فعاالن بخش 
خصوصی درخواست داده اند در این حوزه مقررات گذاری 

شود و هنوز این حوزه بالتکلیف مانده است.
ریالدیجیتالیهمینحاالهمدرکیفپول

افرادوجوددارد
رضا قربانی، رییس کمیســیون فین تک سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهراندر پاسخ به این پرسش که 
آیا رمزارز ملی می تواند منجر به توسعه فرهنگ حداقلی 
در حوزه رمزارز شــود یا خیر، گفت: رمزارز ملی هیچ 
تاثیری در توسعه فرهنگ کریپتو نخواهد داشت. ما هر 
فعالیتی را که شروع می کنیم اولین سوال این است که 
چرا قصد انجام آن را داریم؟ آنها در پاسخ می گویند که 
قصد ایجاد ریال دیجیتالی دارند و این در حالی  است که 
ریال دیجیتالی همین االن در کیف پول ها و کارت های 
بانکی افراد وجود دارد. این ریال قرار اســت چه تفاوتی 

داشته باشد؟
او همچنین با اشــاره به اینکه در دنیا پشــت ارزهای 
دیجیتال طال، فلزات گرانبها، دالر یا ارزهای ارزشمند 
است، با بیان اینکه دیجیتال کردن ریال چه سودی دارد؟ 
این کار را شوآف دانسته و می گوید مشخص نیست چه 

مساله ای را قرار است حل کند.

باید و نبایدهای رمزارز ملی

فضای مجازی با همه خوبی هایی که دارد می تواند برای همه افراد به نوعی 
تهدیدآفرین باشد و این تهدیدات برای کودکان و نوجوانان بیشتر از دیگران 

است.
اینترنت می تواند برای همه یک محیط خطرناک باشد، اما کودکان و نوجوانان 
در این فضا آسیب پذیرتر هستند. از شکارچیان سایبری گرفته تا پست های 

منتشرشده در شبکه های اجتماعی، می تواند زندگی آنها را تهدید کند.
به گزارش وب سایت کسپرسکی، خطرات آنالین می توانند عواقب شدید، 
پرهزینه و حتی غم انگیزی داشته باشند. کودکان ممکن است ناخواسته 
خانواده خود را مثال با دانلود تصادفی بدافزار هایی که به مجرمان سایبری 
امکان دسترسی به حساب بانکی والدین یا سایر اطالعات حساس را می دهد، 
در معرض تهدیدات اینترنتی قرار دهنــد. حفاظت از کودکان در اینترنت 
و دانستن اینکه چه خطراتی در کمین آنهاســت و چگونه می توان از آنها 
محافظت کرد؛ موضوع مهمی است. اگرچه نرم افزار امنیت سایبری می تواند 
به محافظت در برابر برخی از تهدیدات به افراد کمک کند، مهم ترین اقدام اما 

ارتباط دوستانه والدین با فرزندان است.
اکثریت قریب به اتفاق )9۰ درصد( نوجوانان موافق هستند که زورگویی 
سایبری یک مشکل است و ۶3 درصد معتقدند که این یک مشکل جدی 
است. عالوه بر این، یک نظرسنجی در سال ۲۰18 درخصوص رفتار آنالین 
کودکان نشان داد که تقریبا ۶۰ درصد از کودکانی که از شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند، شاهد نوعی زورگویی بوده اند و به دالیل مختلف، این رفتار 
را به کلی نادیده گرفته اند. باتوجه به گزارشات منتشر شده، تا فوریه ۲۰18 
نزدیک به نیمی )4۷ درصد( از کل جوانان قربانی زورگویی سایبری شده اند. 
شبکه های اجتماعی و بازی های آنالین، »زمین های بازی مجازی« امروز 
هستند و این یعنی دقیقا همانجایی که بیشترین میزان زورگویی سایبری 
در آنها رخ می دهد و این اتفاق ۲4 ساعته در حال انجام است. ممکن است 
کودکان در نحوه تعامالت شان در شبکه های اجتماعی مورد تمسخر قرار 
بگیرند یا در بازی های آنالین، شخصیت هایی که کودکان آنها را بازی می کنند 
مدام مورد حمله قرار بگیرد و بازی را از یک ماجراجویی تخیلی به یک مصیبت 
تحقیرآمیز تبدیل کنند. در نتیجه، این زورگویی سایبری ممکن است به 

زندگی واقعی نیز کشیده شود.
بهترین راه برای محافظت از کودکان در برابر زورگویی سایبری این است که 
والدین راحت با فرزندان خود در مورد آنچه در زندگی آنها به صورت آنالین و 
واقعی می گذرد و همچنین درخصوص نحوه مقابله با زورگو ها صحبت کنند. 
نرم افزار امنیت سایبری و برنامه های تخصصی برای نظارت بر فعالیت آنالین 
و تلفن همراه کودکان می تواند کمک کننده باشد، اما هیچ چیز جایگزین 
گفت وگو نیست. این روز ها سوءاستفاده گران جنسی و سایر سوءاستفاده گران، 
اغلب کودکان را در اینترنت تعقیب می کنند و از معصومیت، عدم نظارت 

بزرگساالن و اعتماد آنها سوءاستفاده می کنند. این شکارچیان در رسانه های 
اجتماعی و پلتفرم های بازی که برای کودکان جذاب هستند، کمین می کنند؛ 
یعنی در همان فضا هایی که ناشناس بودن، قلدری و اخاذی را تسهیل می کند. 
سوءاستفاده گران در این فضا می توانند نه تنها از معصومیت کودکان، بلکه 
از موهبت تخیل آنها نیز سوءاستفاده کنند. »بیایید بازی کنیم« یک عبارت 
رایج و سالم در بازی های آنالین و تعاملی است، اما سوءاستفاده گران می توانند 
از آن به عنوان قالبی برای کشیدن کودکان به سمت خودشان استفاده کنند.

پلیس، راهنمایی هایی را برای محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده گرانو 
سایر خطرات آنالین ارایه می دهد. با این حال، باز هم بهترین محافظت این 
است که به طور منظم با فرزندان خود در مورد آنچه در زندگی روزمره آنها 

می گذرد، صحبت کنید.
کودکان هنوز مرز های اجتماعی را درک نکرده اند. آنها ممکن است اطالعات 
شخصی را به صورت آنالین منتشر کنند. این اطالعات ممکن است هر چیزی 
باشد، از تصاویر کامال شخصی گرفته تا آدرس خانه یا برنامه های تعطیالت 
خانوادگی. بسیاری از مطالبی که فرزندان شما پست می کنند، به صورت 
عمومی نمایش داده می شود. این به آن معناست که شما نیز می توانید آن را 
ببینید. هیچ ضرری ندارد به آنها یادآوری کنید که اگر مامان و بابا می توانند آن 
را ببینند، بقیه هم می توانند آن را مشاهده کنند. از جاسوسی بپرهیزید، اما در 
مورد این مسایل، خط قرمز های خانواده و مرز بین انتشار عمومی و خصوصی 

اطالعات با کودک تان صحبت کنید.
فیشینگ یعنی استفاده از ایمیل هایی که سعی می کنند افراد را فریب دهند 
تا روی پیوند ها یا پیوست های مخرب کلیک کنند. تشخیص این پیام ها 
ممکن است برای کودکان دشوار باشد، زیرا اغلب، به نظر می رسد که ایمیل 
از طرف شخصی قانونی است، مانند یکی از دوستان یا اعضای خانواده. در این 
ایمیل ها آمده: »هی، فکر کردم ممکن است این را دوست داشته باشی!« این 
کار را می توان با استفاده از برنامه های پیام  رسان یا پیام های متنی نیز انجام 

داد که به آن »smishing« می گویند.
ایمیل های فیشینگ و متن های smishing می توانند در هر زمانی ظاهر 
شوند، اما مجرمان سایبری که آنها را طراحی می کنند، سایت های محبوب 
کودکان را زیر نظر دارند و اطالعاتی مانند آدرس ایمیل و نام دوستان و سایر 
اطالعات را برای تطبیق حمالت خود جمع آوری می کنند. به فرزندان خود 
بیاموزید که از کلیک کردن روی ایمیل ها یا پیامک های افراد غریبه خودداری 
کنند و مراقب پیام هایی که به نظر می رسد از طرف دوستان شان است، باشند.
کودکان ممکن است در فضای مجازی درگیر کالهبرداری هایی شوندکه 
چیزهای موردعالقه شان را ارایه می دهند؛ مثال دسترسی رایگان به بازی های 
آنالین یــا ویژگی های خاص. کــودکان و نوجوانان، اهــداف خوبی برای 
کالهبرداری هستند، زیرا هنوز یاد نگرفته اند که احتیاط کنند. مجرمان 

سایبری می توانند از سایت های محبوب کودکان برای شناسایی قربانیان 
احتمالی استفاده کنند و سپس در ازای جوایزی وسوسه کننده، اطالعات 

کارت اعتباری والدین یا اطالعات شخصی را از آنها بگیرند.
بهترین محافظت در برابر کالهبرداری این است که بدانید اگر پیشنهادی 
خیلی خوب به نظر می رسد، احتماال درست نیست. به فرزندان خود بیاموزید 
که از پیشنهادات آنالینی که بیش از حد وعده های عجیب می دهند، دوری 
کنند. بدافزار، نرم افزاری رایانه ای است که بدون اطالع قربانی نصب می شود 
و اقدامات مضری را روی رایانه انجام می دهــد. اقداماتی که بدافزار انجام 
می دهد، شامل سرقت اطالعات شخصی از رایانه یا ربودن آنها برای استفاده در 
»بات نت« است که باعث کند شدن عملکرد می شود. مجرمان سایبری اغلب 
مردم را فریب می دهند تا بدافزار را دانلود کنند. فیشینگ یکی از این ترفند ها 
است، اما موارد دیگری نیز وجود دارد، مانند متقاعد کردن قربانیان برای دانلود 

بازی هایی خاص، این بازی ها می توانند برای کودکان جذاب باشند.
برای دور ماندن از این خطر نیز آموزش به فرزندان بهترین راه است. نرم افزار 
امنیت سایبری جامع و محافظت های امنیتی مرتبط می تواند به محافظت از 
رایانه فرزند شما در برابر هر بدافزاری که به صورت مخفیانه وارد آن می شود، 
کمک کند. عالوه بر این، بســیاری از محصوالت امنیت اینترنتی شامل 
کنترل ها و برنامه های ویژه والدین وجود دارند که می توانند به شما در ایجاد 

چارچوبی امن برای فعالیت های آنالین فرزندان تان کمک کنند.
اینترنت کلید »حذف« ندارد. چیز هایی که به صورت آنالین منتشر می شود 
برای همیشه باقی می مانند. هر چیزی که فرزند شما به صورت آنالین منتشر 
می کند، تقریبا غیرممکن اســت که بعدا حذف شود. خطرات رسانه های 
اجتماعی دلهره آور است. برای کودکان و نوجوانان سخت است که متوجه 
شوند که یک عکس از میهمانی یا پیام اسنپ چت می تواند 1۰ سال بعد هنگام 

مصاحبه برای شغل جدید مشکالتی برای آنها ایجاد کند.
به نوجوانان خود توضیح دهید که سبک زندگی و عقاید آنها با افزایش سن 
تغییر می کند؛ پس بنابراین ممکن است اکنون با یک کلیک ساده زندگی 
بزرگسالی شان را تحت تاثیر قرار دهند. به عبارت دیگر، سبک زندگی آنها در 
فضای مجازی احتماال با افزایش سن تغییر می کند، اما پست های اینترنتی 

برای همیشه ماندگار هستند.
اینترنت در عین اینکه می تواند در های شگفتی را به روی کودکان بگشاید که 
نسل های قبلی حتی نمی توانستند در خواب هم ببینند، می تواند خطراتی 
جدی را نیز برای آنها ایجاد کند. به اســتفاده ایمن فرزندان تان از اینترنت 
کمک کنید تا آنها شادی ها و فرصت های دنیای آنالین را تجربه و از خطرات 
آن اجتناب کنندبنابراین به یاد داشته باشید کهقبل از هر چیز به طور فعال 
زندگی دیجیتالی و روزمره فرزندان خود را کنترل کرده و با آنها در تعامل 

باشید.

۷خطری که کودکان را در فضای مجازی تهدید می  کند

جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا قانونی ارایه کرده اند تا وب سایت ها 
و پلتفرم های اینترنتی، شرایط استفاده از سرویس های خود را به طور 

خالصه و به زبان ساده برای کاربران فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، احتمال کمی وجود دارد 
که کاربران، شــرایط استفاده از ســرویس)قوانین( یک وب سایت را 
به طور کامل مطالعه کنند. این امر نیز دلیل ســاده ای دارد، بسیاری 
اوقات شرایط استفاده از سرویس بسیار طوالنی هستند و درک معانی 
آن سخت است. برخی از پلتفرم ها خالصه ای از بیانیه قوانین خود را 
برای کاربران ارایه می  کنند اما تعداد آنها بسیار محدود است و چنین 
اقدامی هنوز به هنجار تبدیل نشده اســت. در همین راستا گروهی از 
قانون گذاران دموکرات و جمهوری خواه تصمیم دارند این روند را تغییر 
دهند. آنها الیحه »برچسب زنی طراحی و خوانا بودن شرایط استفاده« یا 
TLDR را ارایه کرده اند. این قانون در صورت تصویب، کسب وکارهای 
آنالین را ملزم می  کند تا خالصه ای مشابه برچسب مواد تشکیل دهنده 
ماده غذایی را در باالی توافق نامه شرایط استفاده از سرویس های شان 
ارایه کنند. همچنین قراردادها با محققان برای انجام پژوهش از طریق 
استفاده از برچسب های XML را ساده تر کنند. براین اساس پلتفرم ها 
ملزم هستند هرگونه نشت داده ها را گزارش و همچنین اطالعاتی درباره 
آن ارایه کنند که آیا یک کاربر قادر به حذف داده هایش است یا خیر و 
چگونه می  تواند این کار را انجام دهد. در بیانیه لوری تاراهان، یکی از 
نمایندگان ارایه کننده این الیحه آمده اســت: توافق نامه های قوانین 
استفاده از ســرویس برای مدتی طوالنی مصرف کنندگان را مجبور 
کرده یا تمام شرایط شرکت را قبول کنند یا دسترسی به وب سایت و 
اپ را به طور کامل از دست بدهند. هیچ جایگزین و گزینه واقعی در این 

خصوص وجود ندارد.
این گروه از نمایندگان کنگره آمریــکا به تحقیقی در ۲۰1۲ میالدی 
اشاره کرده اند که طبق آن به طور متوسط ۷۶ روز کاری طول می  کشد 

تا یک شهروند آمریکایی تمام شرایط استفاده از سرویس را بخواند.
همچنین این قانون، بررسی قراردادها را از طریق استفاده از تگ های 
XML  برای محققان آسان می  کند و از آنها می خواهد هرگونه نقض 
اخیر داده ها را افشا کنند و اطالعاتی در مورد اینکه آیا کاربر می تواند 

داده های خود را حذف کند و نحوه انجام این کار را ارایه دهد.

الیحه جدید آمریكا برای ساده سازی 
شرایط استفاده از سایت ها و پلتفرم ها

رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص تفاوت قیمت دالری و ریالی تلفن 
همراه در کشــور، محدوده قیمت موبایل را یک میلیون و 8۰۰ هزار تا ۵۵ 

میلیون تومان عنوان کرد.
حبیب ا... اسدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه محدوده قیمت تلفن های 
همراه هوشمند از حدود یک میلیون و 8۰۰ هزار تومان تا ۵۵ میلیون تومان 
اســت، اظهار کرد: به طور کلی هزینه های قانونی واردات، مالیات، هزینه 
خدمات و سود واردکننده و توزیع کننده به قیمت دالری کاال اضافه می شود 

و به دست مصرف کننده می رسد.
به گفته او، این هزینه ها شــامل ۵درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود 
بازرگانی، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده است که در زمان واردات دریافت 
می شود. سقف ســود قانونی واردکننده 1۵درصد، عمده فروشی 3درصد 
و خرده فروشی نیز ۷درصد اســت، اما به دلیل رقابت باال و نیاز به گردش 
بازار، عموما واردکننده و خرده فروش بیش از یک تا ۲ درصد سود دریافت 

نمی کنند.
اسدی در ادامه درباره وضعیت بازار در پی نوســانات اخیر بازار ارز، گفت: 
کاهش و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد مرجع واردات قانونی نیست. در واقع 
ارز مورد نیاز واردات کاالها از سامانه نیما تخصیص داده می شود و قیمت 
موبایل نیز متناسب با نرخ همین ارز تغییر می کند. نکته مهمی که باید به آن 
توجه داشت،این است که با وجود کاهش نرخ ارز در بازار آزاد طی روزهای 
اخیر، اما همچنان شاهد روند افزایشی نرخ ارز در سامانه نیما هستیم. در واقع 
این اتفاق به خودی خود باید نرخ تمام شده موبایل در کشور را افزایش می داد، 

اما رقابت در بین شرکت ها باعث ثبات قیمت در بازار شده است.
او در ادامه تاکید کرد که با توجه به اســتفاده واردکنندگان از ارز نیمایی، 
کاهش ارزش پول ملی و رقابت در بازار، قیمت موبایل در ایران پایین تر از 

کشورهای منطقه است.

محدوده قیمت موبایل چقدر است؟
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان ســال از سوی 
مجلس ممنوع شده، اما مســووالن وزارت ارتباطات، 
از حــاال و با تاکیــد بر ایجــاد انگیزه ســودآوری در 
سرمایه گذاران برای توســعه و ارایه کیفیت مناسب، 
حرف آن را برای ســال آینده پیش کشیدند و به نظر 
می رســد تعرفه نیم بهای ترافیک سایت های داخلی، 
یکی از مدل های جدید بــرای مقررات گذاری قیمت 

اینترنت باشد.
به گزارش ایسنا، این روزها شــرکت های ارایه دهنده 
اینترنت ثابت دچار مشکالت مالی شدند و برخی از آنها 
بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین 
بودن تعرفه اینترنــت در اپراتورهای موبایلی، موجب 
شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به جای 
اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت های FCP در 
حال از دست دادن مشترکان شان هستند و این موضوع 
به گفته کارشناســان، نه تنها موجب حذف تدریجی 
ارتباطات ثابت شــده بلکه به مرور این صنف و سایر 
خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را دچار 

مشکل خواهد کرد.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
چندی پیش با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت، طبق 
قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت، گفت: ما 
برای افزایش کیفیت تالش می کنیم، کمااینکه در دو 
هفته گذشته وضعیت پهنای باند بین الملل را ترمیم 
کردیم، اما در 1۰ سال گذشته در حوزه اینترنت ثابت 
در کشور اتفاقی نیفتاده است. رتبه اینترنت ثابت ما در 
دنیا 9۰ از میان 14۲ کشور است و اگر اقدام قابل توجهی 
صورت گرفته بود، باید در رتبه بندی های بین المللی و 
احساس مردم، خودش را نشــان می داد، در حالی که 
اکنون بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم نسبت به 

اینترنت ثابت است.
  مقرراتبایدبرایتولیدکنندگاندادههای

حجیماصالحشود
به همین دلیل صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در نشست تخصصی 
»طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات« 
که گــزارش آن بیســت و یک دی ماه در وب ســایت 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر 
شــد، اعالم کرد: نیم بها بودن تعرفــه ترافیک داخلی 
برای تولیدکنندگانی که محتــوای کم حجمی دارند 
یا اســتارت آپ هایی که در حال شکل گیری هستند، 
مناســب اســت؛ اما باید با تغییر روش ها یا اختیاری 
کردن تعرفه ترجیحی، مقررات را برای تولیدکنندگان 

داده های حجیم اصالح کنیم.
او خاطرنشان کرد: تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی 
اطالعات فراتــر از موضوع تعرفه پهنــای باند داخلی 
و بین المللی اســت و تعرفه صرفا یکــی از اجزای آن 
است و این موضوع را باید از سه منظر استفاده کننده، 
اپراتور و تولیدکننده محتوا بررسی کرد. باید مدلی را 
تدوین کنیم که استفاده کنندگان که از همه ذی نفعان 
مهم تر هســتند، خدمات باکیفیت مناسب و قیمت 
مقرون به صرفه دریافت کنند؛ شاخص قیمت گذاری 
مقرون به صرفه خدمات نیز در سند کالن شبکه ملی 
اطالعات پیش بینی شده است. در چرخه ارایه خدمات، 
اپراتورها باید ســرمایه گذاری کرده و شبکه شــان را 
توسعه داده و به نحو مناســب از آن نگهداری کنند و 
تکنولوژی های شــان را ارتقا دهند تا بتوانند خدمات 

باکیفیت و پایدار ارایه کنند.
  اپراتورهابایدانگیزهالزمبرایسرمایهگذاری

داشتهباشند
معاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تاکید کرد: 

اپراتورهــا و ســرمایه گذاران باید انگیــزه الزم برای 
ســرمایه گذاری را داشــته باشــند و عالوه بر قدرت 
سرمایه گذاری، سودآوری سرمایه نیز باید مدنظر قرار 
گیرد. زیرا در این چرخه، اگر سرمایه گذار، سود کافی به 
دست نیاورد، انگیزه سرمایه گذاری نخواهد داشت و در 
پی آن اپراتور نمی تواند شبکه خود را برای ارایه کیفیت 
مناسب، توســعه و ارتقا دهد و در صورتی که کیفیت 
مناسب نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان باشد، مردم 

ناراضی خواهند بود.
عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه باید در تدوین مدل 
اقتصادی شــبکه ملی اطالعات به همــه اجزای این 
چرخه دقت شــود، گفت: چند ســال پیش، تعیین 
تعرفه نیم بها برای ترافیــک داخلی به منظور حمایت 
از محتوای داخلی از ســوی مرکز ملی فضای مجازی 
ابالغ شد و کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز 
مصوبه ای را تدوین کرد تا این موضوع اجرایی شــود. 
در آغاز کار، اجرای این موضــوع و نظارت بر تفکیک 
ترافیک داخلی و بین الملل و محاسبه هزینه آن بسیار 
 مشکل بود که با همکاری ســازمان فناوری اطالعات 

انجام شد.
  تعرفهنیمبهــابرای VOD هامشــکل

ایجادکرد
او تاکید کــرد: این موضوع در واقعیــت برای برخی از 
دارندگان محتوا، به ویژه کسانی که در آغاز فعالیت شان 
هستند، انگیزه ای برای رشد کارشان بود و اثرات مثبتی 
هم داشت. ولی در حال حاضر این مصوبه برای برخی 
فعاالن مانند  VOD ها که محتوای حجیم و مصرف 

ترافیک باالیی دارند، از نظر جذابیت برای سرمایه گذاری 
و تولید محتوا مشکالتی را ایجاد کرده است.

رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره تجربه مدیریت این موضوع در ســایر کشورها 
گفت: در کشورهای دیگر نیز وارد تعرفه ترافیک نشده 
و قیمت یکســانی برای همه در نظر گرفته می شــود 
و تولیدکننده محتــوا و اپراتــور ارایه دهنده خدمت 
 در تعامل بــا یکدیگر در قالب اسپانســر دیتا فعالیت 

می کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با تاکید بر 
پیاده ســازی مدل اسپانســر دیتا در کشــور افزود: 
رگوالتوری نباید وارد مسایل تعرفه گذاری شود و این 
موارد باید به صورت دوطرفه بیــن اپراتور ارایه دهنده 
خدمت و تولیدکننده محتوا شــکل بگیــرد و نقش 
رگوالتوری در بخش حفاظت از حقوق مصرف کننده، 

نظارت بر این تعامل است.
  مدلجدیدقیمتاینترنتبرایسالجدید

عباسی شــاهکوه پیش از این هم به ایسنا گفته بود: 
تا پایان ســال 14۰۰ برای افزایــش قیمت اینترنت 
ثابت و ســیار، منع قانونی از ســوی مجلس شورای 
اســالمی وجود دارد، اما برای سال جدید، مدل جدید 
قیمتی خواهیم داشت، مدلی که هم برای مردم مفید 
باشــد و هم برای اپراتورها، اکنون هم در حال بررسی 
مدل های قیمتی هســتیم و هنوز بــه نتیجه قطعی 
نرسیده ایم. قیمت بســته های اینترنتی اپراتورها هم 
باید اصالح شود و اپراتورها باید پیشنهادات جدیدی 
دهنــد و ما ایــن پیشــنهادات را بررســی می کنیم 
 و اگر تناقضی با مقررات نداشــته باشــد، آنها را تایید 

می کنیم.
او خاطرنشــان کرده بود: نارضایتی اصلی زمانی اتفاق 
می افتد که خدمتی ارایه نشود یا با کیفیت بد ارایه شود. 
قیمت باید در کنار کیفیت و در دسترس بودن، مورد 
توجه قرار گیرد. باید مطمئن باشیم که همیشه ارایه 
کیفیت مناسب به مردم امکان پذیر است و اگر قیمت ها 
آنقدر پایین باشــد که این امکان فراهم نشود، مردم 
بیشتر متضرر می شوند. البته ما مراعات می کنیم که 
مردم بتوانند به سرویس های پایه شان دسترسی داشته 
باشند، اما باید مدل مناسبی داشته باشیم که هم مردم 
به سرویس مناسب با قیمت مناسب برسند، هم اپراتورها 

بتواند سرمایه گذاری الزم را انجام دهد.

اصالح قیمت اینترنت از سال آینده؛ قریب به یقین

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس سازمان فضایی ایران، راه 
پیشرفت در حوزه فضایی کشور را حضور بخش خصوصی و شرکت های 
دانش بنیان در این بخش دانست و گفت: حضور نخبگان ایرانی در حوزه 
فضایی کشور انگیزه بخش است و کمک می کند تا این مسیر پیچیده با 

سرعت بیشتری طی شود.
به گزارش ایرنا، حسن ســاالریه در رویداد ایده های فضا پایه از مجموعه 
رویدادهای »ســتکس« با بیان اینکه حوزه فضایی کشور، هایتک بوده و 
از تکنولوژی باالیی برخوردار اســت، اظهار کرد:در سازمان فضایی ایران، 
برنامه ریزی راهبردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا نیازهای کشور را 

در سال های آتی رصد و برای آن برنامه ریزی کنیم.
او از آمادگی سازمان فضایی کشور برای رفع نیازهای بخش فناوری کشور و 
شرکت های دانش  بنیان در حوزه فضایی خبر داد و گفت: ما وظیفه داریم تا 
کمک کنیم شرکت های دانش بنیان این دوران سخت را با موفقیت سپری 
کنند زیرا در حوزه های دانش بنیان، هر چه مسایل هایتک باشد، این بخش 

با سختی و پیچیدگی مواجه می شود.
معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات ادامه داد: اعتقــاد من این 
است که راه پیشرفت در حوزه فضایی کشــور حضور بخش خصوصی و 
شرکت های دانش بنیاناست زیرا حضور نخبگان ایرانی در حوزه فضایی 
کشور انگیزه بخش است و کمک می کند تا این مسیر پیچیده با سرعت 

بیشتری طی شود.
ساالریه گفت:اگر طی 1۵ ســال گذشته به ســرمایه گذاری در بخش 
زیرساختی کشور توجه و به بخش خصوصی ورود پیدا می کردیم، شاهد 
عملکرد بهتری در حوزه فضایی کشور  بودیم. ما تالش می کنیم تا طی چهار 
سال آینده نگاه ویژه ای به ورود به بخش خصوصی در توسعه مسایل فنی و 
تکنولوژی داشته باشیم، زیرا اگر بخش دولتی در آن بازه زمانی بتواند برای 

توسعه اقتصاد و نگهداشت نیروی نخبه خود در کشور کمک کند، این مهم 
می تواند به عنوان یکی از برگه های برنده  کشور در این بخش باشد.

  همســرمایهگذاریصندوقنوآوریبا15شــتابدهنده
دانشبنیان

معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز 
در این رویداد در خصوص حمایت های صندوق نوآوری از توسعه کسب 
و کارهای استارت آپی در کشور گفت: ساده ترین راه در این مسیر این بود 
که صندوق نوآوری مانند سرمایه گذار بخش خصوصی، روی طرح های 
استارت آپی سرمایه گذاری کند، اما مشــکلی که در این سرمایه گذاری 
ایجاد می شود این است که ژن دولتی در نهاد استارت آپ ها کاشته و دولت 
بزرگ و بزرگ تر شده و همچنین تعادل بازار بهم می ریخت، در عین حال 
صندوق نوآوری رقیب بخش خصوصی می شــد، نه پشتیبان آن؛ لذا به 
سمت هم ســرمایه گذاری با عامالن خود نظیر صندوق های پژوهش و 

فناوری رفتیم.
سیاوش ملکی فر، مختصات هم سرمایه گذاری را شامل شراکت صندوق 
نوآوری در ســود و زیان طرح های اســتارت آپی، عدم مداخله صندوق 
در کنترل اســتارت آپ ها، ســرمایه گذاری صندوق تا چهار برابر آورده 
سایر شــرکا، مدیریت و نظارت اجرایی با عامل اعالم کرد و افزود: اینکه 
هم سرمایه گذاری، وام نیست و وثیقه ندارد، از دیگر ویژگی های این شکل 
از سرمایه گذاری است. معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست  جمهوری ادامه داد: ما در چرخه عمر استارت آپ ها از منظر تامین 
مالی با بازیگرانی همچون صندوق های جسورانه، صندوق های پژوهش و 

فناوری و شتاب دهنده های دانش بنیان هم سرمایه گذاری می کنیم.
او با بیــان اینکه صنــدوق نوآوری تاکنــون در ۵9 طرح اســتارت آپی 
هم سرمایه گذاری کرده اســت، اظهار کرد: این تعداد سرمایه گذاری در 

مشارکت با 33 عامل محقق شده و تعداد کل عامالن هم سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری نیز 4۶ عامل است؛ همچنین آورده غیرنقدی)دانش فنی( 

کارآفرین نیز لحاظ می شود.
ملکی فر در خصوص تاسیس صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه و 
خصوصی نیز بیان کرد: تا پیش از ورود صندوق نوآوری و شکوفایی، تنها 
1۰ صندوق با مجموع سرمایه 3۷۵ میلیارد تومان وجود داشت اما در دوره 
جدید فعالیت این صندوق )از آذر ســال 139۷تاکنون( صندوق نوآوری 
در تاسیس 1۰ صندوق جسورانه بورسی با اندازه اسمی 148۵۰ میلیارد 
ریال مشارکت کرده است. در حال حاضر 1۷ صندوق جسورانه بورسی و 
خصوصی نیز در کشور در حال پذیره نویسی هستند، یا پذیره نویسی آنها به 
پایان رسیده است که مجموع سرمایه آنها تا پایان امسال به ۲8۰۰ میلیارد 
تومان می رسد. معاون توسعه نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی، مشارکت 
در صندوق های جسورانه بورسی را در حوزه های مختلف زیست فناوری، 
انرژی های نو، تجارت الکترونیکی، پلتفرم های خدماتی، فناوری اطالعات 
و معامالت الگوریتمی، صنایع خالق و محتوا، کشاورزی، فین تک و زنجیره 

بلوکی و فناوری های آینده اعالم کرد.
ملکی فر در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر از حدود ۷۰ صندوق پژوهش 
و فناوری برخورداریم که سرمایه اولیه آنها یک هزار میلیارد تومان است، 
افزود: در کشور همچنین از 1۲۰ شتاب دهنده دانش بنیان در حوزه های 
مختلف سالمت، بایوتکنولوژی، کشاورزی، هوا فضایی وغیره برخورداریم 
که صندوق نوآوری هم اکنون با 1۵ شتاب دهنده هم سرمایه گذاری می کند.

او همچنین از جذب ســرمایه ۵۰ میلیارد تومانی صندوق های جسورانه 
سرو، پیشگام، حرکت اول، نوآفرین و کران کپیتال و جذب سرمایه ۲۰۰ 
میلیارد تومانی صندوق های جسورانه پیشگام، تدبیر ایران، عطااستیل و 

کران کپیتال خبر داد.

رییسسازمانفضاییایران

پیشرفت حوزه فضایی با حضور بخش خصوصی و دانش بنیان  محقق می شود

 ما خوش شانس هستیم که از پیشــرفت های فناوری های نوین برای 
بهبود کیفیت زندگی خود استفاده می کنیم. طراحی خودرو یکی دیگر 
از امتیازات مفیدی است که می توانیم از آن لذت ببریم. استودیوهای 
طراحی خودرو با کمک VR و مدل سازی سه بعدی می  توانند شما را 
در مدل سازی و طراحی خودروی رویایی تان یاری کنند. یک وب سایت 
طراحی خودرو با کیفیت باال، شــما را با انواع عملکردها و ویژگی های 

ارایه شده، شگفت زده می کند.
فرایند طراحی، بسیار پیچیده و طوالنی است و نیاز به زمان، انرژی و 
اصالحات زیادی دارد. بدون طراحی دقیق و ســنجیده، روند توسعه 
خودرو، تقریبا محکوم به شکست است. برای اینکه درباره طراحی ماشین 
به شما بینش دقیق تری بدهیم، در اینجا، فهرستی از مراحل طراحی که 

یک فرد باید طی کند، ارایه کرده ایم:
  تولیدایده

مرحله اساسی که موفقیت مراحل بعدی را تعیین می کند در ایده کلی 
محصوالت آینده نهفته است. شما باید ایده های خالقانه داشته باشید 
تا یک خودرو را از بقیه متمایز کنید. در این مرحله، تصمیم گیری در 
مورد بودجه، ویژگی های فنی و ویژگی های کلی طراحی، ضروری است. 

  طراحیمفهومی
ضرور ی ترین تصمیمات، توسط بخش های طراحی گرفته می شود. این 
مرحله در مورد ایده های مختلف طراحی، باید بررسی و تایید شوند. در 
واقع، این مرحله، تجسم تصور کلی از محصول آینده را در اختیار افراد 
قرار می دهد. به عنوان یک قاعده، تیم های توسعه چند نمایش بصری 
از ایده های خود را برای انتخاب، ایجاد می کنند. به لطف پیشرفت های 
تکنولوژیکی، طراحان می توانند از مدل ســازی سه بعدی برای ایجاد 

نمونه های واقعی استفاده کنند. 
  مدلسازی

مانند برنامه های طراحی بازی، نرم افزار طراحی خودرو، توسعه مدل های 
خودرو با فناوری پیشرفته را امکان پذیر می کند. در این مرحله تجسم 
دقیق تری انجام می شــود. اکنون تصویر ماشــین آینده شامل رنگ 
پالستیک، نوع مواد، اندازه دقیق همه عناصر است. توسعه دهندگان 
می توانند با کمک این فناوری به وضوح ببیننــد این خودرو چگونه 
خواهد بود. هنگامی که مدل نهایی ساخته می شود، بازخورد مشتری 
مدنظر قرار می گیرد. اکنون فرد می تواند رنگ یا طرح برخی از عناصر 

را نیز تغییر دهد.
  مسایلفنی

در این مرحله، توسعه عملکردها و ویژگی های خودرو آغاز شده و معلوم 
می شود یک طرح انتزاعی وارد جهان فیزیکی خواهد شد. متخصصان 
فنی حرفه ای همه عناصر را بهینه می کنند و آنها را طوری تغییر می دهند 
که نیازهای مشتریان را برآورده کنند. کارشناسان همچنین کیفیت و 
ساختار طرح های موجود را تجزیه و تحلیل می کنند. آنها همچنین 
اطمینان حاصل می کنند همه عناصر کامال به هم چسبیده باشند. این 
مرحله، درباره دقیق و سازگار بودن است. پس از تکمیل طراحی دقیق، 
کار مهندسی آغاز می شــود. اکنون نمونه اولیه یک خودروی آینده، 
ساخته و تحلیل شده است. کارشناسان، همه اجزا را بررسی می کنند، 
اصالحات الزم را انجام می دهند و آن را بهبود می بخشند. نمونه اولیه، 
همچنین می تواند برای اطمینان از خوب بــودن مواد انتخابی مورد 

بررسی قرار گیرد. 
  استراتژیبازاریابی

به لطف نرم افزار طراحی خودرو، متخصصان بازاریابی می توانند سود 
زیادی ببرند. یک مدل سه بعدی واقعی از یک ماشین می تواند فراتر از 
کلمات صحبت کند. این تصاویر قادر خواهند بود، توجه افراد را به خود 
جلب و آنها را به محصول عالقه مند کنند. عالوه بر این، چنین تصاویر 
فوتورئالیستی را می توان قبل از توسعه خودرو طراحی کرد. به این ترتیب 
متخصصان می توانند ارزیابی کنند آیا محصول نهایی در بین مشتریان 
محبوب خواهد بود یا خیر. چنین بررسی هایی می تواند بر برخی عناصر 
و طراحی خودرو یا حتی تعداد خودروهای آزادشده تاثیر بگذارد. جالب 
است بدانید تصاویر سه بعدی معموال روی پس زمینه های خاصی قرار 

می گیرند. انتخاب، بستگی به مخاطب هدف در حوزه خودرو دارد. 
  مرحلهنهایی

درست مانند بازاریابی، تجسم دقیق به افرادی که عالقه مند به خرید یک 
ماشین هستند، کمک می کند تا نمایشی با کیفیت باال از وسایل نقلیه 
ارایه دهند. مدل های سه بعدی مختلف را می توان برای توصیف عناصر 
جداگانه خودرو استفاده کرد. این مدل ها را می توان به سرعت ساخت و 
از طریق اینترنت ارسال کرد. به این ترتیب مشتریان بالقوه می توانند تمام 

اطالعات را صرف نظر از موقعیت مکانی خود دریافت کنند. 
در مجموع، نرم افزار طراحی خودرو، توسعه مدل های پیشرفته خودرو را 
برای برآورده کردن پیچیده ترین نیازهای مشتریان امکان پذیر می کند. 
به لطف تجسم سه بعدی، نه تنها طراحان بلکه متخصصان بازاریابی و 
فروش نیز می توانند کامال از آن بهره ببرند. شما حتی می توانید ماشین 

رویاهای خود را در صورت توانایی تان بسازید.

خبر

 مراحل طراحی خودرو 
با کمک نرم افزار، از ایده تا اجرا

سعید میرشاهی


