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مدیریت »فضای نبرد« در گذرگاه 
مرزی فضای مجازی کشور

    انواع ارزهای رمزنگاری شده، از زمان پیدایش، به صورت تصاعدی افزایش یافته است. 
یکی از محبوب ترین انواع این ارزها، سکه های حریم خصوصی )Privacy Coin( است. 
همان طور که از نام آنها پیداست، ســکه های حریم خصوصی به ارزهای رمزنگاری شده 
اطالق می شوند که به طور گسترده بر تامین حریم خصوصی و امنیت کاربران تمرکز دارند 
و همه تراکنش ها را ناشناس می کنند. اکنون مونرو، محبوب ترین سکه حریم خصوصی 
در بازار است. بنابراین جای تعجب نیست چرا افرادی که عالقه مند به تجارت در زمینه این 
ارز دیجیتال خاص هستند، بهترین کیف پول یعنی XMR را جست وجو می کنند تا برای 
ذخیره سرمایه گذاری پیدا کنند. برای سرمایه گذاری در حوزه سکه های حریم خصوصی، 
ســه دلیل وجود دارد که این دالیل، در زیر مرور شده است. سکه های حریم خصوصی، 
مرز باریکی بین شهرت و محبوبیت دارند. از یک طرف، افراد و گروه های دارای سوءنیت 
از پیشنهاد سکه های حفظ هویت ناشناس استفاده می کنند و از آنها برای انجام معامالت 
غیرقانونی مانند پولشویی بهره می برند. از سوی دیگر، این سکه ها، پناهگاه امن تری را 
برای کاربرانی که به سادگی می خواهند از حریم خصوصی خود محافظت و امنیت آنالین 

خود را تضمین کنند...

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر قرار است در ساختار 
نظام سالمت و درمانی کشور تحولی ایجاد بشود، باید از دولت الکترونیکي تبعیت بکند. 
در این صورت فساد و رانت از بین می رود؛ کمتر شاهد نسخه های صوری خواهیم بود و 
درباره داروهای بیماران خاص هم شفاف سازی می شود. بنابراین برای الکترونیکی کردن 

دولت همه ما اعم از خود دولت، نمایندگان و سایر قوا باید کمک کنیم.

    به تازگی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال براساس پیشنهاد وزرات صنعت و معدن و تجارت و 
تایید دستگاه های مرتبط ستاد مرکزی مبارزه با کاال و ارز و به استناد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، ضوابطی در 31 ماده و 13 تبصره مصوب شده است که فعاالن مختلف گروه کاالیی لوازم 
خانگی، برقی و الکترونیکی را مشمول رعایت فرایندی در بخش  های مختلف خرید، فروش، حمل و 
نگهداری و غیره کرده است . فرایند پیچیده ای که اتحادیه فناوران تهران را مجبور کرد چند جلسه 
توجیهی در زمینه تشریح ابعاد آن با حضور کارشناسان سامانه جامع تجارت برای آگاهی و اطالع 
اعضای تحت پوشــش خود، تدارک ببیند تا فعاالن با آگاهی از این شرایط پیچیده بتوانند طبق 
ضوابط اعالمی، موارد را به منظور جلوگیری از چرخه فروش کاالی قاچاق و غیره عملیاتی کنند. 
البته این فرایند برای فعاالن مسبوق به سابقه است، سال ها پیش مشابه همین فرایند و به شکلی 
دیگر تحت عنوان طرح شبنم تا حدی عملیاتی شد ولی به دلیل مشکالت متعدد زیرساختی وغیره 
در نهایت به توقف انجامید. این بار هم به نظر  می رسد مشابه همان طرح اما به صورت الکترونیکی و با 
پیوست بندها و تبصره  های بیشتری سیاست   گذاری شده است تا با چالش  های فراوانی که پیرامون 
اجرای آن وجود دارد، عملیاتی شود . تا در نهایت به آن چیزی که قانون گذار برای تحقق مبارزه با 

قاچاق کاال در پی آن است، جنبه عملیاتی پیدا کرده و قاچاق کاال ریشه کن شود...

    »فضای نبرد« یا Battle-space، فضای توامان مجازی و واقعی در شرایط جنگی و در دوران ناآرامی  های خیابانِی به سرعت 
فراگیر است؛ یعنی »فضای نبرد« را باید فراتر از فضای سایبری دانست؛ فضایی که بیانگر راهبردی نظامی/انتظامی و امنیتی برای تجمیع، 
ترکیب و حضور یکپارچه قوای نیروهای مسلح و پدافند غیرعامل در صحنه عملیات آفندی/پدافندی در هوا، زمین، دریا، فضای بیرونی 
)ماهواره  های پایش زمین یا اینترنتی(، فضای سایبری اعم از اینترنت ثابت و موبایل یا پایگاه داده و بانک  های اطالعات است؛ به چه منظور؟ 
برای دستیابی به اهداف نظامی/انتظامی و امنیتی. این فضا، شامل محیط، عوامل و شرایطی که برای اعمال موفقیت آمیز قدرت رزمی، 
صیانت از نیروها یا تکمیل ماموریت شان الزم است باید به درستی درک شود تا در عملیات مربوط، موفقیت مورد نظر به دست آید. فضای 
نبرد شامل نیروهای مسلح دشمن و دوست، زیرساخت  های خودی و بیگانه، آب و هوا، زمین، و طیف الکترومغناطیسی در مناطق عملیاتی 
و مناطق سوق الجیشی است؛ فضایی بس عظیم و بسیار پیچیده! تا پیش از ظهور فضای سایبر، پاسداران امنیت در همه کشورها، محیط 
عملیات نظامی/انتظامی مورد نظر خود را »میدان« یا »فضای میدان« )Battlefield( می نامیدند ]همچنان که در ج.ا.ا هنوز اصطالح 

»میدان« رایج و حاکم است، به خصوص پس از افشای مصاحبه سه ساعته سعید لیالز با محمدجواد ظریف[...
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گروهی معتقدند حریم خصوصی از بین رفته است زیرا مردم با اختیار خودشان 
اطالعات حریم شخصی شان را در شبکه های مجازی مانند فیس بوک و اینستاگرام 
منتشر می کنند؛ این ایده از حرف مارک زاکربرگ برآمده که مدعی شده »حریم 

خصوصی مرده است!«
مسایل مربوط به حریم خصوصی، همواره جزو مسایل پرچالش و پردغدغه  در میان 
عالقه مندان و متخصصان حوزه ی رسانه بوده است. دو گروه از افراد همواره دو 
طیف اصلی این بحث بوده  و دارای نظرات و دغدغه های متفاوتی نسبت به مساله  
حریم خصوصی بوده اند، طرفداران حریم خصوصی و محققان بحث می کنند که 

عموم مردم بیش از همیشه نگران حریم خصوصی آنالین خود هستند.
آنها خواستار حمایت های بیشتر در این خصوص هستند و حتی آماری را بیان 
می کنند که نشان می دهد حدود دو سوم از کاربران فیس بوک نگران از دست 
دادن حریم خصوصی خودشان هستند زیرا در شبکه های اجتماعی، اطالعات 
شخصی مربوط به هر فرد منتشر شده و تا حدودی منجر به از دست رفتن حریم 
خصوصی می شود. در مقابل این دســته از افراد، گروهی هستند که مدعی اند 
دوران حریم خصوصی به پایان رسیده است زیرا مردم با اختیار و عالقه  خودشان 
اطالعات حریم شخصی شان را در شبکه های مجازی مانند فیس بوک و اینستاگرام 
منتشر می کنند، در واقع این ایده از حرف مارک زاکربرگ برآمده است که »حریم 
خصوصی مرده است!« نکته ای که حایز اهمیت است، افزایش شبکه های اجتماعی 
و در نتیجه  آن، منتشر کردن حجم زیادی از اطالعات است که افراد می خواهند 
آن را با خانواده ، دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارند و نکته  دیگر این است 
که در اینجا صرفا دوستان و آشنایان مصرف کننده  این اطالعات نیستند و بعد از به 
اشتراک گذاری در فضای مجازی، دولت، افراد ناآشنا و طیف زیادی از افراد تبدیل 

به مصرف کنندگان این اطالعات می شوند.
از طرف دیگر افراد مجبورند برای وارد شــدن به این شــبکه های اجتماعی و 
بهره مندی از مزایای  آن، اطالعات شخصی شان را در اختیار این سایت ها قرار دهند 
تا بتوانند از مزایای سایت های مذکور استفاده کنند؛ مساله ای که اینجا به وجود 
می آید این است که این اطالعات ممکن است بدون اجازه از صاحبان اطالعات 
به طور دائمی ذخیره شوند و به عنوان بانک اطالعاتی در اختیار ذخیره کنندگان 
آن قرار گیرنــد! همچنین حجم زیادی از اطالعات شــخصی وقتی در اختیار 
سایت های رسانه ای قرار بگیرد، ممکن است به عنوان محلی برای سوءاستفاده از 
آنها استفاده شود و به عنوان تهدیدی در خصوص آسیب رساندن به کاربران مورد 
استفاد قرار گیرد؛ با منتشر کردن این حجم زیاد از اطالعات، هویت های شخصی 
به مرور در جامعه آسیب پذیرتر می شوند و این آسیب پذیری تهدیدی برای آنها 
به شمار می رود. اگر بخواهیم به تاریخچه  مساله ای به نام حریم خصوصی نگاه 
کنیم، حریم خصوصی جزو مسایل میا رشته ای، بین رشته های روان شناسی، 
فلسفه و ارتباطات)رسانه( بوده است، مفهوم حریم خصوصی از قدیم، چیزی 
حدود یک قرن پیش در زبان التین به معنی کناره گیری از زندگی اجتماعی و 

عمومی و داشتن فضای شخصی برای مسایل شخصی بوده است؛ مفهومی که با 
آمدن زندگی اجتماعی تحت شعاع قرار گرفته است زیرا ذات شبکه ها و رسانه های 
اجتماعی چیزی خالف مفهوم عام حریم خصوصی را مطرح می کنند و کاربرانی 
که با شبکه های اجتماعی سروکار دارند، عموما برای حفظ حریم خصوصی شان 

دچار مساله هستند.
در مقابل، مخالفان حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می کنند که خود 
ماهیت حضور در فضای مجازی به معنی عدم تمایل به داشتن یک نوع حریم 
خصوصی است! زیرا افراد آزادانه، عالیق، سالیق و تصاویر و خاطرات خودشان 
را به اشتراک می گذارند و اصال سبب حضورشــان در فضای مجازی همین به 
اشتراک گذاری است. موضوع بعدی در حوزه  حریم خصوصی که باعث می شود 
افراد درک متفاوتی از ماهیت این مفهوم داشته باشند، موضوع تفاوت های فردی 
مانند جنسیت است؛ مطالعات نشان می دهد، زنان بیشتر از مردان اطالعات مربوط 
به تفریحات و عالیق شخصی خودشان را منتشر می کنند در صورتی که از فاش 
کردن اطالعات شخصی مانند آدرس و شماره  تلفن بیم ندارند و در مورد مردان 

این فرایند برعکس اتفاق می افتد.
همچنین تحقیقات اجتماعی نشان داده  است اگر عموم افراد جامعه بتوانند بر 
انتشار محتوای شخصی خودشــان کنترل داشته باشند و احساس نکنند این 
موضوع خارج از حیطه  کنترل آنهاست، احساس اطمینان و آرامش بیشتری دارند 

و نسبت به درخواست برای افشای اطالعات شان کمتر تهاجمی عمل می کنند.
عموم افراد جامعه، اطالعات خودشان را فاش می کنند زیرا در تعامالت اجتماعی 
نسبت به نسل پیش از خود ضعیف تر هستند و تمایل دارند تفریحات، عالیق و 
مسایل خود را با غریبه ها به اشتراک بگذارند و از آنها بازخورد دریافت کنند تا 
مانع از انزوای اجتماعی آنها شود! با استناد به همین شواهد، زاکربرگ؛ بنیان گذار 
فیس بوک اصرار دارد که حریم خصوصی از میان رفته است و نه تنها از میان رفته 
است بلکه مردم جامعه نیز تمایلی به حفظ آن ندارند! از طرف دیگر طبق تحقیقات 
و مطالعاتی که انجام شده است، عموم مردم از خطراتی که در فضای مجازی متوجه 
آنهاست، مطلع نیستند! مطالعات نشان می دهد مخصوصا جوانان که تمایل به 
برقراری ارتباط بیشتری دارند، نمی دانند که با قبول هر درخواست دوستی و 
مطرح کردن خواسته ها، عالیق و ویژگی های شخصی، اطالعات شان ردیابی و 
نگهداری می شود. تقابل بین دو نظریه  حمایت از حریم خصوصی و نظریه  »حریم 
خصوصی مرده  است« در سال های اخیر با افزایش شبکه های اجتماعی شدت 
گرفته است؛ برای حفاظت از حریم خصوصی، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که 
این راهکارها به مسایل مختلفی همچون اقدامات قضایی، فضای بازار و اقتصادی 
شبکه های اجتماعی وابسته است؛ در واقع برای جلوگیری از تحقق نظریه  »مرگ 
حریم خصوصی« الزم است تا راهبردهایی اندیشیده شود تا در عین جلوگیری از 
مرگ حریم خصوصی، از بازار شبکه های اجتماعی نیز حمایت های الزم به عمل 

آید و منافع اقتصادی آنان حفظ شود.

حریم خصوصی در فضای مجازی مرده است؟

 اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی
یک مساله اجتماعی و دیتامحور است

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانوفعاالنبانکیعنوانشد
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به تازگی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال براساس پیشنهاد 
وزرات صنعت و معدن و تجارت و تایید دستگاه های مرتبط 
ستاد مرکزی مبارزه با کاال و ارز و به استناد ماده 3 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ضوابطی در 31 ماده و 13 تبصره 
مصوب شده است که فعاالن مختلف گروه کاالیی لوازم 
خانگی، برقی و الکترونیکی را مشمول رعایت فرایندی 
در بخش  های مختلف خرید، فروش، حمل و نگهداری و 

غیره کرده است .
فرایند پیچیده ای که اتحادیه فناوران تهران را مجبور کرد 
چند جلسه توجیهی در زمینه تشریح ابعاد آن با حضور 
کارشناسان ســامانه جامع تجارت برای آگاهی و اطالع 
اعضای تحت پوشش خود، تدارک ببیند تا فعاالن با آگاهی 
از این شرایط پیچیده بتوانند طبق ضوابط اعالمی، موارد را 
به منظور جلوگیری از چرخه فروش کاالی قاچاق و غیره 

عملیاتی کنند.
البته این فرایند برای فعاالن مسبوق به سابقه است، سال ها 
پیش مشابه همین فرایند و به شکلی دیگر تحت عنوان 
طرح شبنم تا حدی عملیاتی شد ولی به دلیل مشکالت 
متعدد زیرساختی وغیره در نهایت به توقف انجامید. این 
بار هم به نظر  می رسد مشــابه همان طرح اما به صورت 
الکترونیکی و با پیوســت بندها و تبصره  های بیشتری 

سیاست   گذاری شده اســت تا با چالش  های فراوانی که 
پیرامون اجرای آن وجود دارد، عملیاتی شود . تا در نهایت 
به آن چیزی که قانون گذار برای تحقق مبارزه با قاچاق کاال 
در پی آن اســت، جنبه عملیاتی پیدا کرده و قاچاق کاال 

ریشه کن شود.
اما سوال جدی که مطرح است این است که اساسا قاچاق 
کاال چرا شکل می گیرد ؟ علت ریشه ای و ساختاری ظهور 
پدیده قاچاق کاال در کجا اســت؟ برای ریشه کن کردن 
پدیده قاچاق اساسا آیا سیاست گذاری  هایی مثل نمونه باال، 
با پیچیدگی  ها پیرامون آن از جنبه طراحی، اجرا، نظارت و 
بار تعهدهای سنگینی که بر پیکره فعاالن کالن و خرد وارد 
می آورد و تکالیف بسیاری بر دوش آنها می گذارد، می تواند 

در نهایت ریشه فعالیت پدیده قاچاق کاال را خشک کند؟
مشخصا به نظر می رسد سیاست گذاران ما در سطح کالن 

تصور  می کنند هر چه در امر مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
سامانه بهتر و جامع تر، تبصره و بندهای متعدد و در نهایت 
ایجاد تکالیف مختلفی بر دوش فعاالن متمرکز شوند در 
نهایت در امر مبارزه با قاچاق کاال الجرم به نتیجه بهتری از 

گذشته خواهند رسید !
حال اگر برگردیم به سوال علت ریشه ای پدیده قاچاق، 
می توانیم بهتر در مسیر راهکار باشــیم. همان طور که  
می دانیم در بسیاری از اقتصاد  های جهان ، قاچاق کاال به 
اقالم ممنوعه اختصاص دارد اما در کشور ما طیف وسیعی 
از کاالهای وارداتی به نوعی از راه قاچاق صورت می گیرد 
و از آنجا که کشور ما نسبت به نرم جهانی تعرفه   گذاری 
گمرکی باالیی دارد. همین امر باعث شده است که انجام 
قاچاق برای افرادی توجیه اقتصادی داشته باشد و بسیاری 
از کسب و کار  ها نیز برای بقای خود مجبور هستند این 

کاالها را وارد چرخه فروش خود کنند.  در خصوص اقالم 
ممنوعه که مشخص است اساسا مسیر ورود آنها هیچگاه 
وارد فرایندهای قانونی اشاره شده در ضوابط  ها نخواهد بود 

و موضوع نوشته ما هم نیست.
اما به طور مشخص، طیف وسیعی از کاالهایی که حیات 
پدیده قاچاق کاال را تقویت می کنند و به نوعی ریشه اصلی 
شــکل گیری پدیده قاچاق کاال در کشور هستند اتفاقا 

برمی گردد به سمت کیفیت سیاست   گذاری ما.
وقتی سیاست گذاران ما به مقوله واردات، نگاهی تهدیدآمیز 
دارند و انواع ممنوعیت  هــا، محدودیت  ها و تعرفه  های 
گمرکی سنگین برای واردات کاالهایی که تقاضا برای آنها 
در بازار وجود دارد، را سیاست   گذاری می کنند، در نهایت 
در بستر این فرایند به دلیل جذابیت  هایی که در دو سو خلق 
می شود ) تقاضا برای کاال است و جذابیت سود هم برای 
ورود آنها از مسیر  های غیررسمی ( پدیده قاچاق همچنان 

با قوت به حیات خودش ادامه می دهد.
از نظر نگارنده، راهکاری که به جای حل بســته   مسایل 
بر حل تک مســاله  ها متمرکز باشــد و فرایندهــا را به 
صورت سیســتمی و یکپارچه تحلیل نکنــد در نهایت 
سیاست گذاری  های آن، حال یک بخش را خوب و حال 
بخش  های مختلف را خراب تر خواهد کرد . در مورد مبارزه 
با پدیده قاچاق کاال هم راه حل بسیار آسان به نظر می رسد 
و نیاز هم نیست این همه فرایند و سیستم نظارتی پیچیده 

پیرامون آن اندیشیده شود .
 تن دادن بــه الزامات بــازار آزاد، رفــع محدودیت  ها و 
ممنوعیت  های واردات، کاهش و حذف تعرفه  های گمرکی، 

راه حل  هایی هستند که می توان به آن اشاره 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 
16 خرداد 1396 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 1396 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 110 میلیــارد تومان قرارداد میان 
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ 
هوشمند پیش از این منعقد شده که البته اطالعی 

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین 1396 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 96 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 1396رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

خبر

قاچاق کاال؛ سامانه جامع تجارت اما راهکاری ساده !

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس گفت: اگر قرار است 
در ساختار نظام سالمت و درمانی کشــور تحولی ایجاد بشود، باید از دولت 
الکترونیکي تبعیت بکند. در این صورت فساد و رانت از بین می رود؛ کمتر شاهد 
نسخه های صوری خواهیم بود و درباره داروهای بیماران خاص هم شفاف سازی 
می شــود. بنابراین برای الکترونیکی کردن دولت همه ما اعم از خود دولت، 

نمایندگان و سایر قوا باید کمک کنیم.
به گزارش فارس، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکي که با هدف تسهیل و 
تسریع درمان بیماران طراحی شده است، این روزها با اما و اگرهایی مواجه شده 
که غالبا حکایت از ضعف زیرساخت های فنی و الکترونیکی دارد. به باور منتقدان 
»اجرای بد یک طرح خوب« می تواند اصل طرح را مورد تردید قرار دهد و بر این 
اساس معتقدند که باید در اسرع وقت برای حل مشکالت زیرساختی این طرح، 

تدابیر اساسی اندیشیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ ولی اله 
فرزانه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رفتیم و دیدگاه او را 

در این زمینه جویا شدیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ســرگردانی مردم در برخی از مناطق کشور 
می گوید: آنچه که مشخص است، این است که زیرساخت های مورد نیاز برای 
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکي فراهم نشده است. ای کاش مانند طرح 
پزشک خانواده ابتدا در چند استان به صورت آزمایشی انجام می شد و پس از 
برطرف کردن معایب طرح، در نهایت آن را در کل کشور اجرا می کردند. در 
حال حاضر همه گله مند هستند به این دلیل که زیرساخت های مناسب فراهم 
نیست. در برخی شهرها اینترنت وجود ندارد و یا بعضا سامانه به صورت کامل 
راه اندازی نشده است. از سوی دیگر برخی از داروخانه ها و یا پزشکان آموزش 

ندیده اند و آمادگی ندارند. اجرای این طرح یکی از بندهای قانون برنامه توسعه 
است ولی اینکه به یکباره و بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب بخواهند 

این طرح را اجرا کنند، حرکت حرفه ای نبوده است.
او همچنین ضعف اینترنت را یکی از بزرگ ترین مشکالت موجود برای اجرای 
این طرح دانست و افزود: زمانی که سیستم الکترونیکي و زیرساخت الزم فراهم 
نیست، مشخص است که افراد سردرگم و گرفتار می شوند. اصل این طرح مورد 
تایید همگان است و یکی از بندهای مهم قانون برنامه و الزم االجراست ولی عدم 
برخورداری از زیرساخت مناسب را نباید نادیده بگیریم. ای کاش در اجرای این 
طرح عجله ای صورت نمی گرفت. در حال حاضر بیمارستان ها، داروخانه ها و 
مطب های پزشکان همگی دچار مشکالتی هستند که متاسفانه در نهایت فقط 

بیمار دچار مشکل می شود.

نسخه  الكترونیكی را بدون زیرساخت اجرا كردند

داوود صفی خانی

معاونامنیتسازمانفناوریاطالعات

ارزیابی امنیتی دستگاه های 
اجرایی به مركز ماهر سپرده شد

معاون امنیت ســازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه ارزیابی امنیتی 
دستگاه های اجرایی اخیرا به مرکز ماهر سپرده شده است، گفت: زیست 

بوم امنیت فضای تبادل اطالعات کشور را تشکیل می دهیم.
به گزارش مهر، محمود خالقی در نشســت خبری ســازمان فناوری 
اطالعات ایران با اشاره به اقدامات و برنامه های این سازمان در خصوص 
حفظ امنیت خدماتی که دستگاه های حاکمیتی به مردم ارایه می دهند، 
گفت: امنیت فضای تبادل اطالعات کشور مطابق با تقسیم کار »نظام 
ملی مقابله و پیشگیری با حوادث سایبری« مصوب شورای عالی فضای 
مجازی، دنبال می شــود و ما در مرکز ماهر، نسبت به شناسایی وجود 
آسیب پذیری و نقاط آلوده دســتگاه ها اقدام کرده و آن را اطالع رسانی 

می کنیم.
او با تاکید بر اینکه مطابق با این نظام، تنها مســوولیت رســیدگی به 
آسیب های امنیتی بخشی از دستگاه های دولتی با مرکز ماهر است و 
این مرکز مسوولیت هشدار قبل از وقوع حادثه را برای این دستگاه ها 
دارد، ادامه داد: اما اقدام مستقیم در خصوص تامین امنیت هر دستگاه 
حاکمیتی و پایگاه های داده ای که توسط آنها ایجاد شده، به عهده آن 
دستگاه است و این دستگاه ها می توانند برای تامین امنیت زیرساخت های 
خود از توان ۵۷0 شرکتی که گواهی امنیت از ما دریافت کرده اند، کمک 

بگیرند.
خالقی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطالعات ایران مطابق وظایف 
خود برای متقاضیــان، گواهی خدمات امنیت صــادر می کند، افزود: 
ارزیابی امنیتی دســتگاه های اجرایی که در تقسیم کار ملی در حیطه 
وظایف مرکز ماهر قرار دارند نیز، اخیرا به ما ابالغ شده که آن را در دستور 
کار داریم. تا پیش از این ارزیابی امنیتی دستگاه ها به صورت مستقیم با 

وزارت ارتباطات نبود.
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به اینکه دستگاه های 
زیرســاختی باید ســطح باالتری از امنیت را رعایــت کنند، گفت: 
دستورالعمل های مربوطه در این زمینه نیز توسط مرکز راهبردی افتا به 
این دستگاه ها ابالغ شده و نظارت بر آنها نیز در مسوولیت مرکز افتا است.

او با اشــاره به نقش ســامانه های مختلف در مرکز ماهر برای کشــف 
آســیب پذیری و اطالع رســانی به دســتگاه ها، افزود: ضعف هایی در 
خصوص تعامالت مرکز ماهر با دستگاه ها وجود داشته که هم اکنون با 
کمک مراکز آپا و سایر اجزای زیست بوم امنیت فضای تبادل اطالعات 
کشور، این ضعف ها در قالب یک پروژه شناسایی شده و ما امیدواریم با 
شناسایی موارد ضعف و تقویت موضوع، زیست بوم امنیت فضای تبادل 
اطالعات کشور را تشکیل داده و از آن بهره برداری کنیم. در این راستا از 
ظرفیت مراکز آپای دانشگاهی به عنوان پشتیبان مرکز ماهر، استفاده 

خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ایران در حوزه فضایی جزو 10 
کشور قادر به پرتاب ماهواره قرار دارد و با توان جوانان ایرانی آمادگی تولید 

و ساخت هرگونه ماهواره را داریم.
به گزارش ایرنا، عیســی زارع پور در جلسه شــورای اداری شهرستان 
ماسال با بیان اینکه اعتماد به توان داخلی بسیاری از مشکالت را حل 
می کند، افزود: در ایام کرونا که در بعضی از کشورها با مشکل تولید لوازم 
اولیه مواجه بودند، ما در کشور با اتکا به توان داخلی و تحت شدیدترین 

تحریم ها، دستگاه های تخصصی مانند ونتیالتور می ساختیم.
او مشــارکت بخش خصوصی و شــرکت های دانش بنیان رادر زمان 
تحریم هاموثر دانست وافزود: مشکالت بسیار زیادی به ما به ارث رسیده 
است و دولت سیزدهم در طول ماه 1۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت 

قبل را می دهد که باید برای آینده بهتر برنامه ریزی کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پیگیری حل مشکالت شهرستان ماسال 
را در اولویت قرار می دهیم، افزود: اعتبار الزم برای سد الستیکی ماسال 

تا پایان سال تامین می شود.
فرماندار ماسال در این جلسه، دستیابی و دسترسی به زیرساخت های 
مهم به ویژه ارتباطات را یکی از عوامل موثر در فرایند توســعه پایدار 
دانست و افزود: وجود مشکالت عمده در حوزه زیرساخت های عمرانی، 
اقتصادی، بهداشــتی و درمانی و اجرا و توسعه طرح های USO برای 
پوشش آنتن دهی در روستاهای تابع و به ویژه محور گردشگری ماسال 
به گیلوان وتعیین فیبر نوری برای ارتقای سیستم های مخابراتی و لزوم 
تسریع در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی اراضی ملی از درخواست های 

بحق مردم است.
همچنین ادای احترام وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و نماینده ویژه 
رییس جمهور به مقام شهدای شهرستان ماسال، بازدید از اجرای پروژه 
سد الستیکی شهر ماســال از پروژه های اقتصاد مقاومتی وشرکت در 
جلسه شورای اداری ازجمله برنامه های وزیر ارتباطات در سفر به این 

شهرستان بود.

وزیرارتباطات

 آمادگی تولید و ساخت هرگونه ماهواره 
را داریم
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»فضای نبرد« یا Battle-space، فضای توامان مجازی و واقعی در 
شــرایط جنگی و در دوران ناآرامی  های خیابانِی به سرعت فراگیر است؛ 
یعنی »فضای نبرد« را باید فراتر از فضای ســایبری دانست؛ فضایی که 
بیانگر راهبردی نظامی/انتظامی و امنیتی برای تجمیع، ترکیب و حضور 
یکپارچه قوای نیروهای مســلح و پدافند غیرعامل در صحنه عملیات 
آفندی/پدافندی در هوا، زمین، دریا، فضای بیرونی )ماهواره  های پایش 
زمین یا اینترنتی(، فضای سایبری اعم از اینترنت ثابت و موبایل یا پایگاه 
داده و بانک  های اطالعات است؛ به چه منظور؟ برای دستیابی به اهداف 
نظامی/انتظامی و امنیتی. این فضا، شــامل محیط، عوامل و شــرایطی 
که برای اعمال موفقیت آمیز قدرت رزمی، صیانــت از نیروها یا تکمیل 
ماموریت شان الزم است باید به درستی درک شود تا در عملیات مربوط، 
موفقیت مورد نظر به دست آید. فضای نبرد شامل نیروهای مسلح دشمن 
و دوســت، زیرســاخت  های خودی و بیگانه، آب و هوا، زمین، و طیف 
الکترومغناطیسی در مناطق عملیاتی و مناطق سوق الجیشی است؛ فضایی 

بس عظیم و بسیار پیچیده!
تا پیش از ظهور فضای سایبر، پاسداران امنیت در همه کشورها، محیط 
عملیات نظامی/انتظامی مورد نظر خود را »میدان« یا »فضای میدان« 
)Battlefield( می نامیدند ]همچنان که در ج.ا.ا هنوز اصطالح »میدان« 
رایج و حاکم است، به خصوص پس از افشای مصاحبه سه ساعته سعید 
لیالز با محمدجواد ظریف[. اما طی ربع قــرن اخیر، درک خطِی عمدتا 
مبتنی بر زمان و مکان از میدان و »میدان نبرد«، به مرور زمان منسوخ شده 
و به درک چند بعدِی محیطی پیچیده و »گوریده« فضای نبرد، متشکل از 

سامانه  ها و نظام  های درهم تنیده، ارتقا یافته و تبدیل شده است.
 از این منظر، مدیریت »میدان نبرد« به مدیریت »فضای نبرد«، گرویده 
و با این ترادیسی از مدیریت »میدان نبرد« به مدیریت »فضای نبرد«، در 
درجه اول، حوزه علوم شــناختی )Cognitive( و فناوری  های هوش 
مصنوعی و تحلیل شناسی )analytics( برای حفظ امنیت با اهمیت 
شده اند. این تحول، بدیهی است که نتیجه مستقیم عصر اطالعات است. 
بنابراین امروزه از نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل انتظار می رود 
که اثرات اقدامات خود را بر و در محیط عملیاتی »فضای نبرد« درک کنند 
و »فضای نبرد« را همان»میدان نبرد« سنتِی دیرآشنا نبینند و در نظر 

نگیرند. 
این در حالی است که عالقه سپاهیان و سیاستمداران محافظه کار، تقلیل و 
سوق دادن »فضای نبرد« به »میدان نبرد« است! بنابراین نخستین اقدام 
عملی آنها در شرایط مواجهه با »فضای نبرد«، خاموش کردن دسترسی 

 Internet کاربران به اینترنت تا خاموشی و قطع سراسری اینترنت، یعنی
outage ،Internet blackout یا Internet shutdown به 
امید ساده کردن صورت مساله، حل و رفع سریع مشکل و کنترل اوضاع و 

احوال بحرانی به روش قدیم و ندیم است. 
 این محافظه کاری و بازگشت به عقب، اغلب به دلیل چابکی فضای نبرد
)Battlespace Agility( از یکســو؛ و به علت عقب ماندگی برخی 
از مسووالن مربوط، از پیشرفت فناوری روز و عدم توسعه به موقع منابع 
انسانی و تجهیزاتی نیروهای مسلح از سوی دیگر، توجیه و اتخاذ می شود. 
چابکی فضای نبرد، تنها به ســرعت و شتابی اطالق نمی شود که متاورز 
و فضای سایبر کشــور و جهان، دارند با آن سرعت و شتاب، توسعه فنی 
و ارتقای کاربردی می یابند بلکه به سرعت رشــد دانش الزم برای اقدام 
مطلوب در فضای نبرد و مدیریت فضای نبرد نیز اطالق می شود. در اکثر 
کشورهای در حال توسعه، دانش الزم برای اقدام مطلوب در فضای نبرد، 
همپای چابکی فضای نبرد، توســعه نمی یابد و نیافته است. در نتیجه، 
قوای حافظ امنیت نظام در این چنین کشورهایی، ناتوان از انجام اقدامات 
درست در زمان و مکان مناسب هستند زیرا در اغلب موارِد مشاهده شده، 
مجهزتر از دشمنان خارجی و شورشیان داخلی نیســتند، و از آنجا که 
مجهزتر نیســتند، در نهایت اقدام به Internet outage به صورت 

کامل )سراسری( یا ناقص )محلی و موردی( می کنند. 
باید توجه داشت که »چابکی فضای نبرد« فقط به معنی سرعت ارتباطات 
و قابلیت تحرک ســریع تر فناوری  های ترابری جاده ای و داده ای نیست 
بلکه همچنین به معنی اجرای موثرتر و اتخاذ تصمیمات نافذتر و اقدامات 
کارآمدتر به دلیِل برخورداری از کیفیت برتِر آگاهی از موقعیت و داشتن 
درک کل نگر )holistic(  از فضای نبرد برای اتخاذ بهترین تصمیمات 
واکنشی و فراکنشی است. برخورداری از کیفیت برتِر آگاهی از موقعیت و 
داشتِن درکی کل نگر از فضای نبرد نیز به شدت منوط است به در اختیار 

داشتن ِعده و ُعده یعنی 1. پژوهشگران مجرب در هر زمینه مرتبط؛ ۲. 
توانایی تحلیلگران داده در پردازش smart-data یا داده  های هوشمند 
و 3. حضور داشتن برنامه ریزان عملیاتِی مجهز به یادگیری ماشینی برای 

درک این فضای نبرِد به شدت پیچیده و متغیر.
البته ممکن اســت که حافظان امنیت نظام، به جای قطــع اینترنت از 
روش  های ایذایی و ایجاد اختالل در بهره مندی آزاد از خدمات و محتوای 
وبگاه  ها استفاده کنند، ماننِد سانسور، پاالیش، َجمینگ، حمله سایبری، 
قطع عمدی یک یا چند رشــته کابل ارتباطی زیردریایــی یا زمینی و 
ارتباطات رادیویی. این اقدامات ممکن اســت باعث خاموشی محلی یا 
کاهش سرعت در مناطق بزرگ شود. کشورهایی که زیرساخت ناکارآمد 
و اینترنت کمتر توسعه یافته ای دارند، به دلیل کمی لینک  های با ظرفیت 
باال، در مقابل این اقدامات، آسیب پذیرتر هستند. از همه بدتر، کشورهایی 
هستند که اینترنت کشوری شان دارای ساختار هسته ای »هاب مانند« 
است. ساختار هسته ای »هاب ماننِد« اینترنت کشوری، اگرچه برای کنترل 
عملکرد فنی شبکه از یک نقطه، مطلوب است؛ زیرا چنین ساختاری بهتر 
از ساختارهای غیرمتمرکز کنترل می شود، اما همچنین در برابر حمالت 

هدفمند و بالیای طبیعی و انسانی، بسیار شکننده و آسیب پذیر هستند.
هشدار!

ایران و یمن دو کشور مثال زدنی برای داشتن اینترنتی با ساختار هسته ای 
و »هاب مانند« هستند. به احتمال قوی، ساختار اینترنت قزاقستان نیز 
ساختاری متمرکز، هســته ای و »هاب مانند« باید باشد؛ زیرا در هر سه 
کشور مذکور، قطع سراسری اینترنت، سریع اتفاق افتاده و تجربه شده 

است:
1- در ایران، قطع سراسری اینترنت از ۲۵ آبان تا سوم آذر 1398 به منظور 
مقابله علیه شبکه  های اجتماعی و رسانه  های اطالع رسانِی پوشش دهنده 
اعتراضات خیابانی علیه گرانی بنزین چنان سریع و تقریبا کامل رخ داد که 

مجامع و ناظران جهانی آزادی اطالعات، انگشت به دهان ماندند. 
۲- در یمن، خاموشی سراسری اینترنت ثابت و قطع ارتباطات اینترنت 
همراه در کل کشور به مدت چهار روز تا یک هفته، در یک لحظه رخ داد؛ 
در لحظه بمباران یک مرکز مخابراتی در شهر الحدیده یمن که هاب اغلب 
یا همه ارتباطات کاربران یمنی در سراسر کشور بود، در ساعت یک بامداد 
اول بهمن 1400 توسط جنگنده  های نیروهای ائتالف شامل عربستان 

سعودی، ایاالت متحده و امارات عربی؛
3- و در قزافستان در هفته اول ژانویه ســال جاری میالدی )۲0۲۲(. بر 
اساس داده  های ســازمان نت بالکس که عملکرد اینترنت ثابت و همراه 
کشورها را نظارت، تحلیل و گزارش می کند، نخست دسترسی سراسری 
موبایل به اینترنت در داخل کشور قزاقستان و سپس دسترسی به اینترنت 

ثابت در داخل و از خارج به وبگاه  های داخل قطع شدند.
در نمونه  های 1 و 3 مذکور، قطع سراسری اینترنت در کشور، آگاهانه به 
دست نیروهای نظامی/انتظامی و امنیتی داخلی رخ داده ولی در نمونه 
۲ )در یمن( قطع سراســری اینترنت ثابت و همراه توسط قوای بیگانه 
و خارجی اتفاق افتاده ! آن هم تنها با بمبــاران و تخریب تنها یک مرکز 
مخابراتی در کل کشور یمن! و بدون اِشراف بر میزان آگاهی مسببان از 

عواقب اقدام خود!
از نظر کارشناساِن »ِمِه جنگ« یا )Fog of War FoG(  که متخصص 
راه اندازی جنگ روانی، جعل اخبار اغواکننده و سست کننده اعتماد به 
نفس در میان مردم و نیروهای جنگی طرف مقابل به منظور گمراه کردن 
دشمن هستند، انهدام چنین مرکز و هاب مخابراتی مهمی، از هیچ منظری 
قابل دفاع نیست و به منزله نوعی خودزنی در عین دگرزنی است. آیا حمله 
جنگنده  های ائتالف ضدحوثــی به مرکز مخابراتی مذکور، ناشــیانه و 
ناآگاهانه و بدون منطق و دلیل و در نبود برنامه قبلی انجام شده است ]مثل 
اغلب حمالت هوایی پیشین جنگنده  های عربستان به اهداف غیرنظامی، 
به آلونک نشینان و بیمارســتان  های یمن؟[ یا آگاهانه و دقیق؟ - اینکه 
ناظران جهانی جنگ یمن چه پاســخ قانع کننده ای به این پرسش یا آن 
پرسش می توانند بدهند برای نگارنده، مساله اصلی و عامل تعیین کننده 
نگارش این یادداشت نیســت! آنچه برای نگارنده و خواننده ایرانی این 
یادداشت باید دغدغه انگیز باشد، هاب بودن نقطه گذرگاه مرزی تاسیسات 
و تجهیزات اینترنت کشور در شرکت ارتباطات زیرساخت است! گذرگاهی 
که بر سر مدیریت آن، میان ستاد کل نیروهای مسلح، انواع حفاظت  های 
اطالعات، سازمان  های اطالعات و پدافند غیرعامل از یکسو و دبیر شورای 
عالی فضای مجازی و نمایندگان مجلس، بحث و جدل است! شاید غافل 
از آسیب پذیری خطرناکش در هسته مرکزی ارتباطات کل کشور! گروه یا 
تیم کنترل کننده نقطه گذرگاه مرزی اینترنت کشور، تازه اگر بر این نقطه 
ضعف ساختار اینترنت کشور، آگاه هم باشند یا با مطالعه این یادداشت، 
آگاهی بیشتری حاصل کنند، برای رفع معضل آسیب پذیری مزبور چه 
طرح و چه پیشنهاد اصالحی دارند؟ یا می توانند داشته باشند؟ امیدوارم 
حداقل وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم، وقت 

بگذارند، فکر کنند و به این پرسش  ها پاسخ  هایی معقول بدهند!

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 10 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 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1396 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 1396 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 1396 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 1396 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 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 130 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 

مدیریت »فضای نبرد« در گذرگاه مرزی فضای مجازی کشور
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تمایلبانکهابهاعطایتسهیالتخرد؛20درصد!
ماجرا از جایی شروع شد که هفته قبل، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، در توییتی نوشت: الوعده وفا؛ با بخش نامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه 
هفته اخیر با آقای رییس جمهور، بانک های زیرمجموعه این وزارت، مکلف شدند 
تسهیالت زیر 100 میلیون تومان افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه 
اعتباری مناســب )از بانک محل دریافت حقوق خود( را »بدون ضامن« انجام 
دهند. صحبت         های تکمیلی سیدعباس حســینی، معاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حاکی از آن است شاغالن، 
بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی وغیره می توانند از شعب 
بانکی که حقوق دریافت می         کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق، ۵0  میلیون 
تومان، بدون ضامن، وام بگیرند.  هر چند همین کار کوچک، به شرط اجرا، می تواند 
مشکل بخش بزرگی از مردم را حل کند اما قطعا درصد بسیاری از افراد که نه 
حقوق بگیر دولت هستند، نه مستمری بگیر و متاسفانه عمدتا دچار مشکالت 
فراوان اقتصادی هستند، به غیر از اعتبارسنجی، هیچ راهکار دیگری برای استفاده 
از این فرصت، برای آنها دیده نشده است. دلیل عمده ای که با وجود قدمت 1۲0 
ساله روش اعتبارســنجی در دنیا، هنوز ما در ایران، از آن بی بهره هستیم، به 
مقاومتی برمی گردد که کارکنان شعب، حاضر به حذف تصمیمات سلیقه ای 
خود نیستند زیرا به هر حال، مدل سنتی فعلی، جذابیت هایی برای برخی از آنها 
دارد. در یک گام باالتر، به نظر می رسد بانک های ما هم بیشتر دوست دارند به 
جای پرداخت تعداد زیادی وام خرد، چند وام بزرگ پرداخت کنند که مثال ریسک 
نکول خود را پایین بیاورند. البته در همین رویکرد هم شاهدیم ابر بدهکاران بانکی 
چه بالیی بر سر نظام اقتصادی کشور آورده اند. عدم رقابت و توسعه شرکت های 
ســنجش اعتبار، نبود رقابت و در نتیجه افزایش نیافتن کیفیت گزارش های 
اعتباری، عدم دسترسی به اطالعات کامل، عدم تسهیم اطالعات مشتریان در 
نظام بانکی و وجود تسهیالت تکلیفی و دستوری در نظام بانکی کشور نیز از دیگر 

موانع پیش روی توسعه نظام سنجش اعتبار در این حوزه است. 
از این رو، در هشتاد  و هشتمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که با موضوع »چالش های اعتبارسنجی مشتریان 
بانکی مبتنی بر داده کاوی در بانکداری دیجیتال«، با حضور محمد جلیلی، عضو 
هیات مدیره شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، حامد قنادپور مدیرعامل 
شرکت تارا و علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع بانک ملی برگزار شد، مشکالت 
و راهکارهای اعتبارســنجی در ایران، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه 

پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
وامهایخردموضوعیاستکهمتاسفانهبسیاریازمردمکشور
مادراینزمینهدچارمسالههســتند؛بهخصوصمردمعادی.بنده
کهدرحوزهنظامبانکیکارمیکنموبسیاریازمدیراناینحوزهرا
میشناسم،توسطقائممقاممدیرعاملیکبانکبزرگسفارششدم
تا100میلیونتومانباهمانعرفمعمول18درصددریافتکنماما
ششماهدرگیرومعطلاینوامباگردش15سالهبودم.هفتهگذشته،
رییسجمهوریووزیراقتصادهردوتاکیدداشتندبانکها،روشخود
رادرارایهوامبهمردمتغییردهندتاشایدگشایشیدراینزمینهاتفاق
بیفتد.دربرنامهامروزمشکالتوراهکارهایاینموضوعموردبررسی
قرارگرفتهاستواینکهایرادکارکجاستوچرابایدازطرفمقامات
باال،بهصورتدستوریبهبانکهاتکلیفشودکهبهاینحوزهورود
کنند.البتهدرجاهایدیگراعمازسیلوزلزلهنیزاعطایوامخردبه
مردمبهصورتتکلیفیمطرحاست.جنابآقایصادقی!مبنایفرایند
اعتبارسنجی،تجزیهوتحلیلاطالعاتیاستکهمردمدربدنهبانک
دارند.اینارتباطاطالعاتباعملکردشاندرحوزهتسهیالتیکهقبال
دریافتکردهاند،شناساییروابطافرادباحوزههایمختلفومانند
آنتوسطبانکهادرقالبتوابعیطراحیمیشودکهدربلندمدت
میتواندجایگزیننظراتسلیقهایکارکنانیامدیرانشعبباشد
کهارزیابیبرایاعطایوامبهمشتریانداشتهباشند.بهعنواناولین
سوال،بفرماییدآیادرحالحاضردیتایمتمرکزیدرنظامبانکیوجود
داردکهسنجشاعتباریمردمراباکیفیتانجامدهدوبانکهانگران

نکولوامنباشند؟
صادقی: چالش جدی شبکه بانکی در زمینه اعتبارسنجی یا بررسی اهلیت 
اعتباری فرد متقاضی برای دریافت تسهیالت، عدم وجود دیتاست. قبل از اینکه 
آقای جلیلی و دوستان شان، شرکت مشاوره رتبه بندی ایران را ایجاد کنند، شاید 
هیچ نوع دیتابیس یا مشابه آن در بانکی تشکیل نشده بود که سابقه تاریخی از 
دیتا یا نحوه رفتار مالی مشتریان ایجاد کنند یا شاید سامانه هایی وجود نداشت 
که بتوان به راحتی استعالم گرفت آیا ادعای مشــتری مبنی بر اینکه دارایی 
مشخصی دارد یا از شرکت یا سازمان خاصی حقوق می گیرد، درست است یا 
خیر. حتی سابقه چک برگشــتی و آنچه در سابقه بانک مرکزی وجود داشت، 
تا مدت ها به روز نبود و طی چند سال اخیر، آنالین و برخط شده است. این امر، 
باعث شده بود تا قبل از سال 9۵، در بانکداری سنتی، به دلیل نداشتن دیتای 
مناسب برای چک کردن، مواردی مانند ادعای مشتری، راستی آزمایی بانک 
و در نهایت، تصمیم گیری افراد داخل شــعبه با توجه به ریسک پذیر بودن یا 
نبودن آنها یا سفارش هایی از جنس آنچه شــما اشاره کردید، مبنای تصمیم 
بود. خوشبختانه طی هفت هشت ســال اخیر، دیتاهای اطالعاتی، قوی تر و 
جمع آوری شده، ســامانه هایی از نهادهای مختلف در اختیار موسسات مالی   

اعتباری، لیزینگ ها، بیمه ها و سایر ســازمان هایی که نیازمند دیتای مالی از 
مشتری برای راستی آزمایی یا اعتبارسنجی هستند، ایجاد شده است. در این 
خصوص، آقای جلیلی و همکاران شان در شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، مدل 
امتیازبندی را ایجاد کردند که به این موضوع، کمک زیادی کرد. بر این اساس، 
رفتار مالی را جمع آوری می کنند و در نهایت امتیاز می دهند که االن تا حدودی 
قابل اتکاســت؛ مبتنی بر اینکه فرد چقدر می تواند ایفای تعهد کند. البته فکر 
می کنم یکی دو بانک، اطالعات شان را به این مجموعه نمی دهند، با این وجود، 
سیستم بسیار خوبی است که می تواند اطالعات را برای اعطای وام خرد در اختیار 
تصمیم گیرندگان قرار دهد. البته سامانه های دیگری نیز هستند که مجموعه های 
دیگر را جمع آوری کرده اند و حتی به صورت کامل تر، بررسی اهلیت و اعتباری 
مشتری را انجام می دهند. یکی از بانک هایی که توانست این موضوع را بسیار 
متهورانه اجرایی کند، بانک قرض الحسنه رسالت بود که برای اولین بار شعب خود 
را جمع آوری کرد و رسالت خود را در زمینه اعطای وام قرض الحسنه، سامانه های 
غیرحضوری اعتبارسنجی، دیتاهایی که از سامانه های مختلف، جمع آوری کرده 
و نیز اهلیت مشتری ایفا کرد. دلیل عدم تمایل بسیاری از بانک ها به حوزه وام خرد، 
این است که مطالبات آنها با توجه به قوانین موجود با هزینه های زیاد مواجه است. 
هزینه ای که یک بانک، برای وصول یک وام ۵، 10، ۵0 میلیون تومانی متحمل 
می شود، بعضا آنقدر  زیاد است که موجب صرف نظر کردن در زمینه اعطای وام 
خرد می شود و مثال وام درشت باالی یک میلیارد تومان را ترجیح می دهند تا اگر 
به نکول کشیده شد، ارزش اینکه برای پیگیری موضوع، از طریق وکیل هزینه 
کنند، داشته باشد. برای اینکه به سمت شرایط بهتری پیش برویم، راه زیادی 
داریم اما با توجه به فورس وزیر و بانک مرکزی، برای وام های خرد، نقطه شروع 

خوبی است تا جسارت بیشتری در شبکه بانکی ایجاد 
کند که با دیتاهای موجود، حداقل تصمیم ریسک دار را 
بگیرند. البته مشتریان هم باید بدانند اگر نکول کنند، 
خدمات مدنظر با چالش مواجه خواهد شــد. همانند 
سایر کشورهای دنیا، کسی که سابقه خوبی در حوزه 
کارت اعتباری نــدارد، در فضای اجتماعی نیز حرفی 
برای گفتن ندارد، شاید این موضوع در ایران نیز در حوزه 

خرد اتفاق بیفتد. 
آیادرشــرایطفعلی،قانونیداریمکهاگر
کسیوامراپرداختنکند،درفرایندهایآینده
وباالرفتنریسکبرایوامجدید،دچارمشکل
شده،امکاناتدیگریهمازاوگرفتهشودومانند
سایرنقاطدنیا،شــرایط،سختترشودوفرد،

اعتبارووامدریافتشدهرابرگرداندوبانکهارادچارمسالهنکند.آیا
قوانینموجودبهاینحوزهکمکمیکندیابایدقوانینیتدوینشود؟

صادقی:قانون وجود دارد ولی به آن، جدی پرداخته نمی شود یا گذشت می شود 
یا اینکه مثال کرونا و مسایل مشابه پیش می آید و خود قانون گذار از آن چشم پوشی 
می کند یا طبق مقررات بانک مرکزی، اگر کســی چک برگشتی داشته باشد، 
خدمات بانکی نباید به او ارایه  شود. بعضی بانک ها رعایت می کنند و برخی خیر 
و به خاطر آشنا بودن، این خدمات ارایه  می شود. اگر این موارد، سفت و سخت تر 
شود و رعایت قوانین توسط همه بانک ها یکسان باشد، تاثیرگذار است؛ البته نباید 
صرفا فشار روی افراد برای تسهیالت خرد باشد و باید همه اشخاص اعم از حقیقی 
و حقوقی، ریز و درشت را شامل  شــود. اگر این رویه اجرایی شود، فضای بسیار 

بهتری را خواهیم داشت.
همانطورکهاشارهشدبانکرسالت،بدوناینکهحتییککارمند،
بیکارشود،300شعبهراحذفکرد.یکیازنگرانیهایکارمنداندر
شعب،همیناست.مثالدرحوزهاعتباری،اگرفرایند،سیستماتیک
باشدوافراد،احساسحذفشدنکنند،بهخصوصدرزمینهارقام
درشتاینموضوعوجودداردکهآناحساسقدرتسابقرانخواهند
داشت.نکتهدیگربیکارشدنکارمندانشعباستواینکهاگرقرار
باشدسیستمتصمیمبگیرد،نقشآنهاچهخواهدبود؟دراینحوزه،
بانکهابرایفرهنگسازیکارکنانخود،کارجدیانجامندادهاند.

چهبایدکرد؟

قنادپور: بنده هم بانک رسالت را تحسین می کنم و این موضوع، نیازمند توجه 
از سوی دیگر بانک هاست. فرهنگ سازی هم درست است و باید وجود داشته 
باشد. بحث احســاس قدرت هم از این جهت قابل بررسی است که فرایندها و 
سیستم ها مطرح می شود تا آن بخش نادرست تعامالت انسانی مدیریت شود. 
طبیعتا مقاومت در برابر تغییر وجود دارد. درباره سوال مطرح شده درخصوص 
اعتبارسنجی، باید عرض کنم بنده این موضوع را یکباره می بینم که عمدتا در 
حوزه تسهیالت است. یک نفر، یک بار در سال، دو سال یا پنج سال یک بار برای 
وام مراجعه می کند. نکته مهم تر، رتبه بندی اعتباری است وگرنه سازوکار برای 
اعتبارسنجی یک بار مصرف وجود دارد و در همان فرایند بانکی می تواند اتفاق 
بیفتد. در این زمینه، دیتا وجود دارد اما چه در زمینه اعتبارسنجی و چه فراتر از 
آن در زمینه رتبه بندی اعتباری، مشکل وجود دارد. یکی از مشکالت این است 
که دیتا، تمیز نیســت. مثال چند درصد از فرم های افتتاح حساب در سیستم 
وجود دارد؟ چند درصد، شغل را »سایر« انتخاب نکرده اند؟ چند درصد مدرک 
تحصیلی را دیپلم ثبت نکرده اند؟ حتی شماره موبایل هم مطرح است. در این 
زمینه، order روی 80 درصد است؛ یعنی 80 درصد شماره موبایل هایی که در 
سیستم است، فارغ از فرم ها، معتبر است؛ بدتر از آن اینکه بعضی بانک ها، یونیک 
آی دی، برای مشتری ندارند مثال حساب های عادی، حقوقی یا مشترک، وام ها 
و مسایلی از این قبیل را نمی  توان در کنار هم مشاهده کرد. مشکل دیگر اینکه 
مالکیت دیتا مشخص نیست. باید روی مباحث حاکمیت داده و مسایل قانونی آن 
کار شود. مشکل دیگر در سطح باالتر این است که دیتا، یکپارچه و قابل مقایسه 
نیست. برخی دیتاها بر مبنای کدملی است و برخی اوقات بر مبنای کدپستی 
یا موبایل است و با تغییر شماره موبایل، همه چیز افراد تغییر می کند. مشکل 
دیگر، بحث تمامیت خواهی و اشتراک گذاری دیتاست. 
هرکس فکر می کند دیتا، مربوط به خودش است و نباید 
در اختیار کسی قرار دهد. خود مشتری هم اجازه ندارد 
به بانک بگوید دیتای او را در اختیار دیگری قرار دهند تا 
فرایندی طی شود. تا کنون بانک مرکزی، دو سه بار برای 
شرکت های اعتبارسنجی فراخوان داده اما نکته جالب 
اینجاست که کمتر اتفاق افتاده کنسرسیومی درگیر این 
ماجرا شود. سال گذشته یا دو سال قبل، 18 مجموعه، 
درخواست مجوز در بانک مرکزی داده بودند که همگی 
بانک بودند و دو بانک که با همدیگر به طور مشترک با 
همدیگر در فرایند اعتبارسنجی همکاری کنند، وجود 
نداشت. البته امسال چند کنسرسیوم شکل گرفت، با این 
حال، مساله جدی در این حوزه وجود دارد. رتبه بندی 
اعتباری، یک فرایند است و اتفاِق یکباره نیست بنابراین دیتای رفتاری مهم است 
و این دیتا، باید جمع آوری، حفظ و نگهداری شود. این موضوع، فقط به حوزه بانکی 
اختصاص ندارد و بسیاری از کسب وکارها این کار را می کنند و کار درستی هم 
انجام می دهند و بر اساس دیتای رفتاری مشتری، به وی اعتبار می دهند. سوپر 
دریانی بهتر از هر کسی اعتبارسنجی را بلد است. وقتی دفعه دوم و سوم مشتری 

را می بیند، می فهمد چقدر باید به او نسیه یا اعتبار بدهد.
البتهاینموضوعبهصورتکلوزلوپاتفاقمیافتدوبانکعمالدر
دایرهمشتریانخوداینکارراانجاممیدهد.االناسنپهمبهمشتریان

خوداعتبارمیدهدکهتاپایانماهآنراخرجوسرماهتسویهکنند.
قنادپور: اگر صادقانه بگویم در مبالغ خرد، آن دیتا از دیتای شبکه بانکی، معتبرتر 
است و به آن بهتر می شود اعتماد کرد چون رفتار واقعی فرد است و ما واقعا نیازمند 
وام مصرفی هستیم که در برنامه های ماه های گذشته هم درخصوص آن صحبت 
کردیم. آنجاست که دیتای اصلی شــکل می گیرد. بهترین جنس رتبه بندی 
اعتباری در زمینه وام مصرفی است و می توانیم رفتار واقعی فرد را ببینیم. هرچند 
کلوزلوپ است اما در حد خودش می تواند اعتبارسنجی درست و دقیق تری باشد 
و در دنیا هم نکول آن، به شدت کمتر است. در ایران نیز تجربه، همین موضوع 
را نشان داده است. وضعیت نکول لندتک های فعال در این حوزه، بسیار بهتر از 

شبکه بانکی است.
حتماقبولداریدبانکهایمانسبتبهاینحوزه،نگاهدرآمدزایی
ندارندوبهجایآنکهاینحوزهراازدیدگاهسرمایهگذاریببینند،به

عنوانمشکالت،نکول،وکیلوغیرهمیبینندوبههمینخاطربهسمت
آننمیروندوگرنهاسنپکهحدودهفتهشتسالپیشراهاندازی
شده،حتیبدوناینکهچندانازآناستفادهکنیم،اعتبارمیدهد.در
همانبانککهقراربود100میلیونتومانبگیرم،15سالگردشمالی
داشتموهنوزهموجوددارد،هرچندکمکمازآنجاخارجمیشوموبه
بانکجدیدمهاجرتمیکنم.درمجموعاحساسمیکنماینحوزه

برایبانکهاجذابیتیندارد.قبولدارید؟
قنادپور: البته آقای صادقی و سایر دوستان که در حوزه اعتبارات خرد جدی تر کار 
کرده اند، بهتر مطلع هستند. بنده چندان در این زمینه فعالیت نداشته ام اما واقعیت 
همین طور است. بحث نرخ تمام شده پول، مطرح است. االن قیمت تمام شده پول 
در بانک ها، خیلی باالتر از 18 درصد است اما آنها موظفند با 18 درصد، اعتبار 
بدهند. چرا باید این کار را بکنند؟! آنجا اصال بحث اعتبارسنجی مطرح نیست. اگر 
قرار باشد این کار را انجام دهند، با ریسک کمتر و در قالب مسایل پشت پرده با اعداد 
باالتر این کار را انجام می دهند و بانک، خودش را درگیر پرونده های خرد اعتباری 

نمی کند. البته اعتبارات خرد چالش های دیگری دارد.
اینکهبرایبانکها،ورودبهاینحوزهچقدرجذابیتدارد،مهم
است.بهنظرمیرسدهمینقیمتتمامشدهواینکهاینحوزه،چیزی
جزدردســربرایآنهاندارد،ازمعضالتاصلیباشد.بندهقبلازآن
وام100میلیونتومانی،یکواممسکنهمگرفتهبودم.چونچندان
اهلقسطدادنمداومنیستم،بااینکهپنجششسالوقتداشتم
تاواممسکنراتسویهکنم،زودترتسویهکردم.بااینکهپنجسالاز
آنزمانگذشتهبود،وقتیقرارشداعتبارسنجیکنند،هیچرتبه
اعتباریازبندهدرنظامبانکیوجودنداشتبااینکهیکبارازفرصت
واممسکناستفادهکردهبودم.جنابجلیلی!فکرمیکنمیکایراد
همسمتشرکتشــمادرحوزهرتبهبندیاعتباریافراداست.اگر
فردیقبالوامگرفتهباشد،میتوانیدرتبهبندیکنید،البتهآنهمسه
سالآخرارزیابیمیشوداماکلفرایندورودیکفردبهنظامبانکیرا
ارزیابینمیکنید.دراینزمینه،افرادیکهتاکنونوامنگرفتهاندیادهه
شصتیهاییکهچندسالیاستبهحوزهکسبوکارورودکردهاند،زیاد
هستند.باتوجهبهاینکهدیتاییازاینافرادوجودندارد،چهبایدبکنند؟

جلیلی:در قالب همین بحث نیم ســاعته، حدود ۲0 موضوع مطرح شد که 
هرکدام از آنها یک جلســه مجزا می طلبد. بنده طی 1۵ سالی که مسوولیت 
سیستم اعتبارسنجی بانک ها را برعهده داشته و مطالعات عمیق و گسترده ای 
در این زمینه داشته ام، با اطمینان عرض می کنم این موضوعات، به تنهایی ابعاد 
مختلفی دارند. همین وام مصرفی که آقای قنادپور اشاره کردند یا کیفیت داده ها 
یا مبحث آدرس که به عنوان یک داده در اعتبارسنجی مفید است، یک سرفصِل 
مشخص است. در کنار آن، طراحی، سیستم و زیرساخت در کشور، قابل توجه 
است. بنده 1۵ سال قبل به همراه جمعی از مدیران ارشد نظام بانکی، بازدیدی 
از شرکت اعتبارسنجی شوفای آلمان داشتم. وقتی خدمات این شرکت را که 
بزرگ ترین شرکت اعتبارسنجی اروپا محسوب می شود، معرفی می کردند، یکی 
از خدمات آنها، آدرس بود. برای من جذاب شد و سوال کردم که خدمات آدرس 
چیست و وقتی توضیح دادند متوجه شدم خود آدرس چه ماجرایی دارد؛ یعنی 
برای اینکه آدرس های مردم در جامعه، به درستی در پایگاه داده های اطالعاتی، 
ذخیره و به طور مستمر، به روزرسانی شــود، چه مکانیزم هایی نیاز دارد. پشت 
کارت ملی ما کدپستی 10 رقمی وجود دارد که بیانگر آدرس ماست. البته ما 
یک قدم جلو رفتیم اما آیا کسی آدرس را به روز می کند؟ کمتر اتفاق می افتد که 
شهروندی بعد از تغییر محل سکونت، به ثبت احوال مراجعه کند، درخواست بدهد 
و کدپستی مربوط به آدرس را در پشت کارت ملی  به روز کند. اینکه فلسفه آن 
چیست و چه مکانیزم هایی در نظام اقتصادی و اجتماعی از جمله نظام های بانکی 
برای آدرس وجود دارد، قابل بحث است یا موضوعات دیگری مانند شماره های 
موبایل، تماس و سایر موضوعات. بنابراین با توجه به وقت محدود در این برنامه، 
فعال فقط می توانیم طرح موضوع کرده و در فرصت های دیگر درباره جزییات آن، 
بحث و بررسی کنیم. نکته دیگر اینکه بنده شخصا خوشحالم مساله اعتبارسنجی 
به گفتمان مدیران ارشد کشور تبدیل شده است. از حدود سال 1380 به طور 
تخصصی در حوزه مباحث اعتبارسنجی موسسات اعتبارسنجی، رتبه بندی 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانوفعاالنبانکیعنوانشد

اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی یک مساله اجتماعی و دیتامحور است

حامدقنادپورعلیرضاصادقیمحمدجلیلی

قنادپور: نکته مهم تر، رتبه بندی 
اعتباری است وگرنه سازوکار برای 
اعتبارسنجی یک بار مصرف وجود 

دارد و در همان فرایند بانکی می تواند 
اتفاق بیفتد. در این زمینه، دیتا وجود 
دارد اما چه در زمینه اعتبارسنجی و 
چه فراتر از آن در زمینه رتبه بندی 
اعتباری، مشکل وجود دارد. یکی از 

مشکالت این است که دیتا، تمیز نیست
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اعتباری، credit scoring و نظایر آن، کار عملی و اجرایی کرده ام. این، اولین 
بار است که در سطح رییس جمهور، وزیر اقتصاد و حتی مدیران عامل بانک ها، 
اعتبارسنجی به عنوان اولویت اول موردتوجه قرار گرفته است. این موضوع را به 
فال نیک می گیرم و نقطه شروع خوبی است. نکته بعدی اینکه ضرورت و جایگاه 
مساله اعتبارسنجی واقعا در این حد مطرح است. با آمار، استناد و مدرک عرض 
می کنم. اگر دستورکار اجالس سران ۲0 کشور صنعتی G20، در سال های 
۲010 تا ۲01۵ را مالحظه کنید، یکی از دستورکارهای سطح سران ۲0 کشور 
صنعتی بزرگ و باالترین ســطح تصمیم گیری در دنیــا، فراگیری مالی بوده 
است. آقای دکتر خاندوزی هم بعد از برعهده گرفتن سکان وزارت اقتصاد، در 
صحبت های شان اشاره کردند که از برنامه های مهم وزارت اقتصاد این است که 
نظام تامین مالی را فراگیر کنیم؛ یعنی کاری کنیم همه مردم و کسب وکارها به 
صورت عادالنه به خدمات نظام بانکی دسترسی پیدا کنند. البته معنایش این 
نیســت ظرف مدت کوتاه، همه چیز گل و بلبل خواهد شد و همه مسایل حل 
می شود. همان طور که دوستان اشاره کردند برخی از این ها، مسایل ریشه ای دارد. 
بحث دیتا بسیار مهم است و نیازمند زیرساخت های فناوری اطالعات، فرهنگ و 
آموزش در سطح کارکنان بانک ها در حوزه تکمیل فرم هاست. قطعا نقطه شروع 
خوبی است و می تواند با سرعت مناسبی این مساله را حل کند. نکته بعدی اینکه 
اعتبارسنجی منحصر به فضای بانکی نیست بلکه مساله فراتر از نظام بانکی و حتی 
نظام اقتصادی کشور است و مساله اجتماعی است. اعتبارسنجی، خوش قولی، 
عمل به تعهدات و خوش حساب بودن است. آیا مردم یک اجتماع یا جامعه فقط 
باید در مقابل وام بانکی، خوش حساب باشند؟ خیر! بلکه مثال مستاجران هم باید 
در مقابل صاحبخانه خوش حســابی کنند و اگر می خواهند صاحبخانه راضی 
باشد و فرایند اجاره دادن خانه را ساده تر کند، الزمه اش این است که مستاجر 
هم خوش قول باشد و آن را اثبات کند. سوپرهای دریانی که آقای قنادپور اشاره 
کردند، عین واقعیت است. اعتبارسنجی از مسایل ریز جامعه شکل می گیرد و در 
نظام بانکی و سایر حوزه های اقتصادی هم جایگاه خود را پیدا می کند. از آنجا که 
اعتبارسنجی، عمل به تعهدات و خوش حساب بودن است، در قالب مثال می توان 
گفت فروشنده و خریدار باید به همدیگر اعتماد کنند. اگر اعتماد نکنند، فرایند 
اعتبارسنجی به درستی انجام نمی شود و ما به سخت ترین و آخرین روش های 
اعتبارسنجی می رسیم. ضامن و وثیقه گرفتن، آخرین چاره کار است. ما در نظام 
بانکی همین کار را می کنیم چون این زیرساخت را در اجتماع نداریم و این امر 
جای تاسف دارد. ما در گذشته فرهنگی مان این موضوع را داشتیم. در پیشینه 

فرهنگی مردم ایران، بــا این مقوله مواجه بودیم که 
مردم برای اینکه از فردی مانند همســایه، آشنا یا 
بازاری، پولی قرض بگیرند یا اعتباری خرید کنند، 
یک تار موی ســبیل خود را می کندند و به عبارتی 
سبیل گرو می گذاشــتند و پول، قرض می گرفتند. 
جالب اینکه کارایی این ســبیل گرو گذاشــتن، از 
ضامن و وثیقه گرفتن و چک و ســفته های امروزی 
باالتر بود. آنچه امروزه به عنوان امتیازدهی اعتباری 
یا اعتبارســنجی در نظام های اعتباری و اقتصادی 
دنیا حرف اول و آخر را در زمینه فرایند اعطای وام و 
بسیاری از مسایل اعتباری ایفا می کند، همان چیزی 
است که ما در گذشــته فرهنگی خود با یک تفاوت 
داشتیم؛ یعنی همان مفهوم سبیل ما را اجرا می کنند 

اما به جای سبیل، نمره را گرو می گذارند و آن را به روز کرده اند. سبیل، محدود 
است، کندن آن مشکل دارد و دارای تبعات بهداشتی است! بنابراین به جای آن، 
از تکنولوژی روز دنیا استفاده می کنند. اگر مدارک و کتاب های تاریخی که به 
این مفهوم پرداخته اند، مطالعه کنید، هیچ جا گفته نشده مردم ایران در گذشته 
فرهنگی شان برای قرض گرفتن پول، سبیل می دادند، بلکه می گفتند سبیل شان 
را گرو می گذارند. این، خیلی مهم است. وقتی ما چیزی را گرو می گذاریم، آن را 
پس می گیریم. مگر سبیلی که کنده شده، چقدر ارزش دارد؟! یک نفر آن را در 
اختیار دیگری گرو می گذارد و بعد مهم است که آن را پس بگیرد. فرد می خواهد 
با یک نشانه به طرف مقابل بگوید به من پول قرض بدهید و در مقابل آن، اعتبار 
و آبروی خود را پیش شما گرو می گذارم و فرد مقابل می تواند ارزش آبروی مرا 
 credit پایین بیاورد. همین فرایند توسط فایکو آمریکا که بزرگ ترین سیستم
scoring دنیاست، پیاده می شود. این شرکت، یک نمره اعتباری برای همه 
آمریکایی ها تولید می کند که وقتی یک شهروند آمریکایی قرار است وام بگیرد، 
ســبیل خود را گرو نگذارد و نمره اش را گرو بگذارد؛ یعنی بسیار شیک، تمیز 
و مبتنی بر تکنولوژی. مقوله اعتبارسنجی این است. وقتی این گونه به مقوله 
 social اعتبارسنجی نگاه کنیم، یک فرایند کالن اجتماعی است. چینی ها به آن

scoring یا نمره دهی اجتماعی می گویند.
البتهبندهپاسخسوالخودمرانگرفتم.اینکهشمادیتایچهمدت
زمانیازمشتریرادارید؟دربارهآنهاییکهدرنظامبانکیدیتاندارند،
چهمیکنید؟چونشمااعتباررابراساساینکهفرد،وامگرفتهباشد
وسابقهپرداختوامداشتهباشد،بررسیمیکنید.دراینزمینه،شما

اقدامخاصیبراینظامبانکینمیتوانیدانجامدهید.درستاست؟
جلیلی: اعتبارسنجی را مانند یک لیوان آب ببینید که یک نیمه پر دارد و یک 
نیمه خالی. ما روش های مختلف اعتبارســنجی داریم که وام دادن مبتنی بر 
ضامن، وام دادن مبتنی بر وثیقه، وام دادن مبتنی بر تحلیل صورت های مالی و 
وام دادن مبتنی بر credit scoring بر اساس داده هاست. لزومی ندارد برای 
همه مردم credit scoring را محاسبه کنیم. در هیچ جای دنیا چنین چیزی 
امکان پذیر نیست. در خود آمریکا که قدمت سیستم های اعتبارسنجی آن، بیش 
از 160 سال است، معنایش این نیست که همه آدم ها از مادر که متولد می شوند، 
نمره اعتباری دارند! فردی که به سن قانونی می رسد، هیچ دیتای اعتباری ندارد 
ولی در همین کشورها، وقتی افراد به سن قانونی می رسند، می توانند انواع وام ها را 
دریافت کنند در حالی که هیچ دیتای اعتباری ندارند. برای این افراد، در کشورهای 

مختلف، اعتماد می کنند. مثال برای وام های مصرفی یا کارت های اعتباری، وقتی 
فرد به سن قانونی می رسد، همان ابتدا یک کارت ۲000 یا 3000 دالری بدون 
هیچ موضوعی در اختیارش قرار می دهند. سپس بر اساس عملکردش نسبت به 
این کارت اعتباری، میزان شارژ کارت اعتباری بعدی را باال یا پایین می آورند. اگر 

خوش حسابی کند، به جای ۲000 دالر می شود...
اینهاســرجایخودش!االنمادرایرانبراساسچهشاخصی

اعتبارسنجیمیکنیم؟
جلیلی:االن در ایران در نظام بانکی، وام را در قبال وثیقه و ضامن می دهیم که 
بدترین شکل ممکن است. در این شرایط، در سیستم اعتبارسنجی که شرکت 
رتبه بندی اعتباری ایران طراحی کرده، حدود 40 میلیون ایرانی که افراد فعال 
اقتصادی هستند، در آن حضور دارند. اگر کل افراد بالغ ایرانی را 60 میلیون نفر 
درنظر بگیریم، 10میلیون نفر آنها افراد مسن یا زنان خانه داری هستند که در 
بسیاری از مناطق، کار مالی و اقتصادی انجام نمی دهند، بنابراین ۵0 میلیون 
نفر داریم که بالقوه می توانند وام بگیرند و 40 میلیون این ها، در 10 سال گذشته 
حداقل یک فقره وام گرفته اند. این 40 میلیون نفر در سامانه اعتبارسنجی، پرونده 
اعتباری دارند و سیستم می تواند درباره آنها قضاوت کند که البته قضاوت ها، 
مختلف است. نظام بانکی، در شرایط موجود تا امروز، از 100درصد کسانی که وام 
دریافت می کردند، ضامن و وثیقه می گرفتند و حاال دولت می گوید ضامن و وثیقه 
را کم کنیم؛ یعنی در فاز اول، برای کسانی که شاغل، بازنشسته یا مستمری بگیر 
دولت و حوزه های این شکلی هستند، ضامن را برداریم و اعتبارسنجی را جایگزین 
کنیم. در این مرحله، 10 تا ۲0 درصد مردم را از گردونه ضامن و وثیقه گرفتن 
خارج می کنیم. این، یک فرایند تدریجی است. به مرور زمان، دامنه شمول این 
اعتبارسنجی باید توسعه پیدا کند. افرادی که شما اشاره کردید، کسانی هستند 
که فعال نظام بانکی ما می تواند با وثیقه و ضامن، با این ها کار کند. لزومی ندارد که 
یک شبه، بدون اینکه زیرساخت الزم فراهم شده باشد، ضامن و وثیقه را برداریم.
البتهگردشحسابمالیمشتریاننظامبانکیهممیتواندمالک
عملخوبیباشد.کسیکهمیزانمشخصیدرآمددرماهیاسالدارد،

نشانمیدهدتوانپرداختمیزانمشخصیرادارد.درستاست؟
جلیلی: خیر! اتفاقا مهم ترین قسمت و سوال کلیدی، همین موضوع است. فرض 
کنید بنده از جنابعالی پولی قرض می گیرم و قول می دهم یک ماه دیگر آن را به 
شما پس بدهم. در اینجا، دو شرط ضروری، نیاز است: اول اینکه تمایل به پس 
دادن داشته باشم و دوم اینکه توانایی پس دادن داشته باشم. اگر یکی از این دو 
برقرار نباشد، پول شما را پس نمی دهم. در شرط اول، اگر 
به هر دلیلی دوست نداشته باشم، پول شما را پس بدهم، 
علی رغم اینکه پول و توان پرداخت هم داشته باشم، پس 
نمی دهم. مثال شما درباره گردش مالی، فقط توانایی افراد 
را برای عمل به تعهدات شان نشان می دهد اما تمایل شان را 

نشان نمی دهد، بنابراین ما نمی توانیم...
آقایدکترجلیلی!اگرقوانینیداشتهباشیم
کهمثالبندهبهطورمثــالازبانکوامبگیرمودر
بورسسرمایهگذاریکنمیاطالودالربخرم)کهبر
اساستورمدرکشور،بانرخوامبانکها،ازمیزانی
بهباالتر،اینوامجذابیتدارد(امادرصورتعدم
پذیرشتعهداتدرپرداختوام،ازیکســری
امکاناتشهروندیمحرومشومتاوامراسرفرصت

پسبدهم،مشکلقابلحلاست.درستاست؟
جلیلی:نکته اصلی همین جاست! ما یک سیستم ملی فراگیر اجتماعی نداریم 
که افراد بدحســاب را جریمه کنیم. آنچه در دنیا می بینیم، همین است. یک 
مثال واقعی می زنم. از مدیران شــرکت های اعتبارسنجی دنیا پرسیده ام چرا 
موضوعات سریال های شما، عموما موضوعات بیمه ای است، در حالی که بسیاری 
از سریال های ایرانی، مبتنی بر چک برگشتی، بدهی بانکی و مانند آن است؟ پاسخ 
جالبی دادند. گفتند مثال اگر یک شهروند آمریکایی، سه روز دیگر موعد پرداخت 
قسط بانکی اش باشد، تمام حساب های خود را چک می کند و متوجه می شود 
پولی ندارد که قسط خود را بدهد و هیچ راه دیگری هم ندارد، به عنوان آخرین 
چاره، ممکن است یک فراد بیمه  ای انجام دهد؛ یعنی با توجه به بیمه نامه ای که 
دارد، یک ادعای ساختگی مطرح کند، مثال خودش بخشی از خانه اش را آتش 
بزند اما بگوید آتش گرفته تا از بیمه، خسارت بگیرد و قسط بانکی اش را بدهد! چرا 
این کار را می کند؟ چون این نمره اعتباری، در آن جامعه، آنقدر  مهم است که اگر 
پایین بیاید، از بسیاری خدمات اجتماعی محروم می شود لذا تالش می کند این 
اتفاق نیفتد. ما هنوز در ایران، این زیرساخت را فراهم نکردیم. درست است شرکت 
رتبه بندی اعتباری، اقداماتی انجام داده اما این زیرساخت، بسیار فراتر از شبکه 
بانکی است. اگر قوانین آمریکا، اروپا و کشورهای پیشرو را جست وجو و گزینش 
کنید، پنجمین یا ششمین قانون مهم این کشورها، قانون گزارشگری اعتباری 
است؛ یعنی در سطح قوانین هم برای این مساله هم فکر کرده اند. آقای قنادپور به 
درستی اشاره کردند بانک ها باید دیتای خود را اشتراک گذاری کنند و اینکه هر 
بانکی بخواهد شرکت اعتبارسنجی راه اندازی کند، درست نیست. اشتراک گذاری 

داده، نیازمند زیرساخت قانونی است و در هر کشوری، قانون مستقل دارد. 
مقاممعظمرهبری،بارهاورییسجمهوری،اخیراتاکیدکردهاند
بانکها،اسامیابربدهکارانرامعرفیکنند؛چرانمیکنند؟برایمن
سوالاست.آیااینافراد،آنقدرذینفوذوصاحبقدرتهستندیا
جاهاییبهبدنهقدرتوصلندوبرخیمواقع،اسامیشانخاصاست
کهحتینمیتوانیمآنرااطالعرسانیکنیم!رییسجمهوریهمینچند
هفتهپیشبامدیرانعاملبانکهاجلسهداشتندوبراینموضوعتاکید
کرد.نکتهقابلتوجهاینکهدروامقرضالحسنهخانگی،عدددرشتی،
بدونضامندرحالگردشاستاماچونموضوعآبرو،همسایهوفامیل
درمیاناست،کارینمیکنندقسطشانعقببیفتد.بحثفرهنگی
همداردکهشمامثالسبیلرازدید.درگذشته،مردم،نهتنهادرایران،

بلکهدردنیا،بیشترهوایهمدیگرراداشتند.دوسهشبپیش،خبری
راخواندمکهعکاسمعروففرانسوی،بهعلتسرمازدگی،درقلب
پاریس،بهخاطربیتفاوتیمردمازبینرفت.ظاهراحالاوبدشدهو
رویزمینافتادهبود.مردمفکرمیکردندبیخانماناستوهیچکس
توجهینکرد.یکبیخانمانبهاورژانسزنگزدواورژانسفکرکرد
چونتماسگیرنده،بیخانماناست،فردیکهرویزمینافتادههم
همینوضعیتراداردوهیچکسبهسراغاونرفت!بنابراینبهقولی
درمهدفرهنگوآزادیدنیا،چنیناتفاقیرخمیدهد.درایرانهم
متاسفانه،چنیناتفاقاتیرخمیدهد.درکنارمباحثفرهنگی،اگر
قوانین،سفتوسختباشد،بانکهایما،اسامیابربدهکارانبانکیرا
اعالمکنندوازطرفدیگر،خدماتشهروندیرابهسمتیپیشببریم
کهمشتریبانک،خودشبهاینسمتبیایدکهاگرقسطوامراندهد،
امکاناتدیگریازاوگرفتهمیشود،بهحلمشکالتکمکمیکند.
این،موضوعیاستکهدرادامهبایدبیشتربهآنبپردازیم.آقایدکتر
صادقی!مادوسهسالاستازبانکداریدیجیتالصحبتمیکنیمبا
اینحال،هربانکبهصورتجزیرهای،بستهبهنوعبانک،دیتای10،8،
20سالیاکمتروبیشترمشتریانخودشانرادارند.دراینشرایط،
برخیمواقع،کسبوکارهاییمانندسوپردریانییااسنپتوانپرداخت
مشتریانخودراارزیابیودرصورتدرخواستوام،بهاواعطامیکنند.
دربارهنمونهایکهبرایخودمرخداد،آنبانک،حتیازدیتاییکهبنده
دربانکخودشداشتم،استفادهنکردودرنهایت،باماجراهایمختلفی
مواجهوگرفتارشدمودیگربهسمتوامنمیروم.سوالایناستچرا
بانکهاازایندیتایجزیرهای،حداقلبرایمشتریانخودشاناستفاده
نمیکنندوبااستفادهازالگوریتمهایهوشمصنوعی،مشتریانخودرا
اعتبارسنجینمیکنند؟بهنظرمهمیندیتایخودشان،دقیقتراست.
اگراینمسالهاتفاقمیافتاد،قطعادروامهایخردمیتوانستیمازاین
روشاستفادهکنیم.کاشآقایمحمودیازبانکملتدربرنامهحضور
داشتندوتوضیحمیدادندکهدراینبانک،سامانهایبهنامفرابانک
راهاندازیشدهودقیقابراساسدیتایمشتریانخودش،رتبهمشتری
راارزیابیمیکندوبرهماناساس،بهویواممیدهدکهفکرمیکنم
نکولکمیداشــتهوتعدادزیادیوامنیزپرداختشدهاست.البته
بانکملیهمازطریقنشاناعتباریایناقدامراانجامداد.اگرشماهم

دیتاییداشتیدکهکاریانجامدادهاید،ممنون
میشوماشارهبفرمایید.

صادقی: حضور پررنگ فین تک ها به خصوص لندتک ها 
در یک ســال اخیر، نشــان می دهد در حوزه پرداخت 
اعتبار غیرحضوری، می توان اقداماتی انجام داد. آقای 
قنادپور اشــاره خوبی به بحث دیتا داشتند و به ضرس 
قاطع می توانم عرض کنم همه دیتابیس های بانک ها، 
لزوما دیتابیس تمیزی نیست و شاید اطالعات، دقیق 
نباشد. قبل از اینکه وارد بحث فین تک ها، لندتک ها و 
پرداخت های تســهیالت غیرحضوری دو بانک که نام 
بردید، شوم، باید عرض کنم ما باید بین اعتبارسنجی در 
بانک و استفاده از امتیاز رفتار مالی در گذشته با استفاده 
از ســامانه های بیرونی تفاوت قائل شــویم. به خاطره 

کوچکی اشاره کنم؛ یادم هست سال 8۵ که در بانک اقتصاد نوین حضور داشتم، 
گروه سوییسی برای پیاده سازی مدیریت ریسک آمده بودند. وقتی بحث ریسک 
اعتباری را مطرح می کردند، می گفتند شما فارغ از بحث سامانه های جانبی که 
از دیتای آن استفاده می کنید، حتما باید internal rating داشته باشید؛ 
یعنی حتما خود بانک باید با معیارهای خودش، یک اعتبارسنجی داخلی انجام 
دهد. قاعدتا همه ســامانه های اطالعاتی، ۷0 تا 80 درصد موضوع را خواهند 
داشت اما اصل کار، خود چارچوبی اســت که بانک موردنظر حاضر است بابت 
آن بررسی انجام دهد و اعتباراتی را در رِنج های مختلف پرداخت کند. اینکه چرا 
بانک ها، چندان از تسهیالت خرد استقبال نمی کنند، به 10 تا 1۵ سال پیش، 
دولت آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد برمی گردد که نرخ تسهیالت را باالجبار 
پایین آوردند و نیز سیاست گذاری هایی که بانک مرکزی انجام می دهد. البته 
از هفت هشت سال پیش، با عقد مرابحه، وضعیت بهتر و نرخ سود تسهیالت، 
نسبتا منطقی تر شده ولی در مجموع به سیاست گذاری برمی گردد که باعث 
شد تسهیالت مشارکتی پررنگ تر باشد در حالی که تسهیالت مشارکتی، به 
درد مصرف کننده خرد نمی خورد. کرونا فرصتی ایجاد کرد که اعتبارسنجی ها 
و احراز هویت های غیرحضوری در ایران سرعت بگیرد. اگر در سال 98 به این 
موضوعات اشاره می کردید، همه تعجب می کردند. سال های گذشته که در بانک 
آینده حضور داشتم، مسوول دفتر بنده برای اولین بار از دیجی کاال، با چند کلیک، 
به سادگی اعتبار گرفت تا کاالیی را خریداری کند. ما تعجب می کردیم که مگر 
می شود غیرحضوری، تسهیالت دریافت کرد. با شروع کرونا، فضاهای مناسب، 
بازتر و بسترهای مقرراتی، بهتر شد. در این زمینه، به خصوص حضور فین تک ها 
و لندتک ها، باعث شده گوی ســبقت را از بانک ها بربایند. االن لندتک ها فعال 
هستند و نرخ های آن چنانی از مشتریان می گیرند ولی باز هم مشتریان، راغب و 
حاضر هستند نرخ ها را پرداخت کنند. بنده به خصوص در حوزه دیجی پی با دو سه 
لیزینگ  که حمایت مالی از پرداخت های خرد داشتند، صحبت می کردم، متوجه 
شدم این پرداخت های خرد، دو ویژگی دارد: یکی اینکه BMPL آن در حد نیم 
درصد است، چون این تسهیالت 1۲ ماهه و عدد آن، زیر ۵0 میلیون تومان است. 
در نتیجه، مطلوبیت مصرف کننده که کاالیی را خریداری می کند و همیشه جلوی 
چشمش است و آن را مصرف می کند، باالست. در واقع، مشتری به دنبال آن است 
که وام را به موقع پرداخت کرده تا دوباره از این فضا استفاده کند. نکته دیگر اینکه 
در حوزه پرداخت تسهیالت، این وام، دقیقا به محل مصرف مشخص و درست 
می رود و در بایاس بانکداری اسالمی هم می تواند جذاب باشد که اگر فردی به 

بانک، مراجعه و متقاضی ۵0 میلیون تومان باشد و بانک نداند آن ادعا یا موضوع 
مصرف فرد، واقعی است یا خیر، در اینجا، این مساله وجود ندارد. در لندتک ها یا 
کلوزلوپ، دقیقا این موضوع اتفاق می افتد و از حالت گذشته، بسیار بهتر است. 
برآورد بنده این است که حضور لندتک ها در سال های آتی پررنگ تر خواهد شد 
و بانک ها، کم کم جرات این موضوع را پیدا می کنند که مباحث اعتبارسنجی و 
احراز هویت غیرحضوری را از طریق فین تک ها دنبال کنند و از لحاظ عملیاتی 
هم چندان توجیه ندارد که وام زیر 100 میلیون یا ۵0 میلیونی در شبکه شعب 
پرداخت شود. با توجه به وجود سامانه هایی مانند سامانه اعتبارسنجی یا شرکت 
رتبه بندی ایران، با دیتاهای تاریخی افراد در خود بانک، می توان رتبه اعتباری 
داخلی به مشتری داد. درباره سوال شما مبنی بر اینکه فردی به سن 18 سالگی 
می رسد و سابقه ندارد، آقای دکتر جلیلی نیز اشاره کردند در دنیا، ۲هزار دالر اعتبار 
می دهند که البته فکر می کنم عدد آن بسیار کمتر و حدود ۵00 دالر باشد و در 
ایران هم افراد می توانند با ۵ یا 10 میلیون تومان، وارد مباحث اعتبارسنجی شوند. 
االن لندتک ها این کار را انجام می دهند و در قالب یک چک صیادی که امروز 
بسیار پرقدرت تر از گذشته است، می توان آن را انجام داد زیرا چک های صیادی 
امروز، با توجه به مقررات بانک مرکزی، از هر حسابی در شبکه بانکی، قابلیت نقد 
شدن دارد. آنچه وزیر اقتصاد اشاره کرده اند مبنی بر اینکه این تسهیالت می تواند 
به راحتی به حقوق بگیران پرداخت شود، به خصوص اگر فرد در شبکه استخدام 
دولتی باشد، به دلیل عدم ترک کار یا ریسک پایین آن، وثیقه بسیار جذابی است 

و بانک بدون هیچ ضامنی می تواند آن را پرداخت کند. 
همینکارمنداندولتیاحتیکارمندانبانکهاکهاشارهمیکنید
باکسرازحقوقمیتوانندتسهیالتدریافتکنند،ضامندوسهنفر
دیگرشدهاند.بسیاریازموارد،فرد،پرداختنکردهوازحقوقضامن
کسرمیشود.دراینخصوص،براییکوام100میلیونی،معموالماهانه
حدود2میلیونو500هزارتومان،بازپرداختواماســت.سوالاول
اینکهاگرمیزانقسطماهانهیکوام100میلیونیراهمان2میلیونو
500هزارتومانبدانیم،براییککارمندکهماهانه5یا7میلیونتومان
درآمددارد،آیابانکمیتوانداینمبلغرابااینمدلازحسابکارمندی
برداشتکندکهویضامنفرددیگریباشد؟سوالدوماینکهآیاکل

قسطرامیتوانازحقوقفردکسرکرد؟
صادقی: درباره مدلی که قرار اســت اجرایی شود، دو موضوع وجود دارد. یکی 
اینکه اگر فرد، ضامن دیگران باشد، در استعالم های بانک مرکزی و حتی مشاوره 
رتبه بندی ایران این موضوع وجود دارد زیرا فردی که 
ضامن فرد دوم شــده، آن فرد دوم نیز حتما در شبکه 
بانکی، اعتباری دریافت کرده که آن اعتبار، در فرم های 
28X آن بانک، به بانک مرکزی ارســال شده است. 
بنابراین بانکی که قرار است به کارمند دولت تسهیالت 
بدهد، باید اســتعالم برخط از بانک مرکزی بگیرد تا 
مشخص شود آن فرد، ضامن فرد دیگری بوده یا خودش 
در شبکه بانکی دیگری، گیرنده بوده است. دوم اینکه 
عالوه بر آن، در همه بانک ها، اعتبارسنجی داخلی مطرح 
است. ممکن است بانکی بر اساس سیاست گذاری خود، 
حداکثر ۵0 درصد حقوق فرد را به عنوان توان اعتباری 
او لحاظ کند و بانک دیگر، 60 درصد یا 30 درصد. سوم 
اینکه وقتی فردی به عنــوان کارمند دولتی مثال با ۷ 
میلیون تومان حقوق به شعبه مراجعه می کند و قرار است دو و نیم میلیون قسط 
بدهد، قاعدتا چون مبلغ قسط، کمتر از نیمی از حقوق وی است، مشروط بر اینکه 

ضامن فرد دیگری نشده باشد، می تواند آن وام را دریافت کند.
پسدرخصوصطرحجدیددولت،اگرافرادیاضامنباشــندیا
وامگرفتهباشندودرحالپرداختباشند،امکاندریافتوامندارند.

درستاست؟
صادقی: بستگی به چارچوب اعتبارسنجی آن بانک دارد که بگوید ۵0 یا 60 
درصد یا درصد دیگری را لحاظ کند و اگر فرد در آن رِنج باشد، می تواند به وی 
پرداخت کند. در مجموع، هرکس ظرفیتی دارد، چون یکی از شــاخص های 
اعتبارسنجی افراد یا شرکت ها، ظرفیت آنها برای تسویه وام است. این ظرفیت را 
برای شرکت ها می توان از صورت های مالی حدس زد و برای یک فرد از جریانات 
نقدی که یکی از آنها حقوق است یا ممکن اســت کارمند دولت، سپرده ثابت 
داشته باشد که ماهانه سود به آن واریز می شود که این موضوع هم می تواند به 
عنوان جریان نقدی فرد لحاظ شود و یکی از مقوله های اعتبارسنجی وی قرار 
گیرد. در همین زمینه، دوستان در گروه، مباحث گردش حساب را مطرح کنند. 
اگر به یکی از نئوبانک های داخلی مانند بانکینوی بانک خاورمیانه برای دریافت 
وام مراجعه کنید، این موضوع، مطرح می شود که بانک، وام  می دهد مشروط بر 
اینکه حقوق وی در بانک خاورمیانه پرداخت شود، ولو اینکه فرد در یک شرکت 
خصوصی مشغول به کار باشد. البته مشابه خارجی هم همین کار را انجام می دهد. 
برای بانکی مانند بانک خاورمیانه، مهم این است که آن جریانات نقدی مستمر در 
حساب افراد اتفاق می افتد و این ریسک را می پذیرد که ممکن است فرد، امروز 
باشد و ماه دیگر نباشد ولی به آن شرکت هم نگاه می کند که رفتارش با افرادی 
که استخدام می کند، چگونه است. برای این مقوله و گردش حساب، زمانی را 
مشخص می کند که مدت مشخصی از پرداخت حقوق در آن حساب یا از طرف 
شرکت گذشته باشد. نئوبانک خارج از ایران مانند N26، دقیقا همین برخورد را 
دارد و متقاضی وام باید شماره حساب دریافت حقوق را اعالم کند و صورت حسابی 
که به نئوبانک ارایه  می شود، بیانگر این است که پرداخت حقوق اتفاق می افتد و 
وثیقه مورداطمینان برای پرداخت تسهیالت باشد. قاعدتا در همه پلتفرم های 
غیرحضوری، تسهیالت، خرد است و اعداد، کامال کوچک و زیر ۵0 میلیون تومان 

است و اعداد بزرگ در این چارچوب ها نمی گنجد.

جلیلی: اعتبارسنجی منحصر به فضای 
بانکی نیست بلکه مساله فراتر از 
نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی 
کشور است و مساله اجتماعی 

است. اعتبارسنجی، خوش قولی، 
عمل به تعهدات و خوش حساب 

بودن است. آیا مردم یک اجتماع یا 
جامعه فقط باید در مقابل وام بانکی، 

 خوش حساب باشند؟ خیر!

صادقی: برآورد بنده این است که 
حضور لندتک ها در سال های آتی 

پررنگ تر خواهد شد و بانک ها، کم کم 
جرات این موضوع را پیدا می کنند که 
مباحث اعتبارسنجی و احراز هویت 

غیرحضوری را از طریق فین تک ها دنبال 
کنند و از لحاظ عملیاتی هم چندان توجیه 

ندارد که وام زیر 100 میلیون یا 50 
میلیونی در شبکه شعب پرداخت شود
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 در سال های اخیر، کریپتوکارنسی ها یا رمزارزها، تخیل، 
توجه و عالقه بســیاری از ســرمایه گذاران، محققان و 
موسســات سراســر جهان را به خود جلب کرده اند. از 
یک سو، برخی کارشناسان معتقدند این ارزهای دیجیتال، 
ارزهای آینده هستند. از ســوی دیگر، سایرین استدالل 
می کنند این ارزها بیش از حد متزلزل هستند و نمی توان 
به عنوان واسطه های قابل اعتماد مبادله روی آنها  حساب 
کرد. بــا وجود صحبت هــای زیاد درباره ایــن موضوع، 
ساختن یک تصویر مشخص از ارزهای دیجیتال مشکل 
است. از این رو، تحقیق برای تصمیم گیری سرمایه گذاری 
آگاهانه، ضروری است. در اینجا، برای آگاهی شما، برخی 
از سواالت رایج مردم در مورد ارزهای دیجیتال ارایه شده 
است. چه درخصوص این مفهوم، نوپا باشید یا به دنبال 
بهترین کیف پول، مونرو باشــید، ایده ها، پرســش ها و 
پاسخ های کلیدی زیر به صورت خالصه می تواند به شما 

کمک کند و پاسخگوی برخی ابهامات تان باشد.
1.ارزهایدیجیتالچیست؟

کارشناســان ارزهای دیجیتال را به روش های مختلف 
توضیح می دهند. با این حال، در اصل، ارزهای دیجیتال 
یک شــکل کامال دیجیتالی پول هســتند و برخالف 
ارزهای سنتی، شــکل فیزیکی ندارند، به این معنی که 
تمام تراکنش هایــی که از ارزهای دیجیتال اســتفاده 
می کنند، به صــورت آنالین انجام می شــوند. عالوه بر 
این، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هســتند. این، به آن 
معناست که هیچ دولت، شــرکت یا موسسه ای آنها را 
نگهداری یا مدیریت نمی کند. همه این وظایف، بر عهده 

خود کاربران است. 
2.ارزهایدیجیتالچگونهکارمیکنند؟

رمزارزهــا عمدتــا از دو طریق کار می کننــد؛ فناوری 

بالک چین و رمزنگاری. فناوری بالک چین، چیزی است 
که ارزهای دیجیتال را ممکن می کند. بالک چین، یک 
دفتر کل غیرمتمرکز و عمومی است که همه تراکنش ها 
در آن ثبت می شوند. برای اطالع بیشتر، هر تراکنش به 
عنوان یک »بلوک« ثبت می شــود که حاوی یک زمان 
مشخص و داده های تراکنش است. سپس این بلوک ها 
به زنجیره ای متصل می شــوند که به عنــوان دفتری 
عمل می کند که کاربران ارزهــای دیجیتال می توانند 
به آن دسترسی داشته باشــند. در همین حال، ارزهای 
دیجیتال عمدتا به دالیل امنیتی از رمزنگاری استفاده 
می کنند. از طریق رمزنــگاری، تراکنش ها می توانند به 
صورت ایمن و ناشناس انجام شوند. همچنین از هزینه 
مضاعف جلوگیری می کند و ترتیبی مستقل از مدیریت 
نهاد ثالث )مانند بانک ها و شرکت های کارت اعتباری( 

را تضمین می کند.
3.ازارزهایدیجیتالبرایچهچیزیمیتوانید

استفادهکنید؟
بیت کوین، اولین ارز دیجیتال اســت، در آغاز، در سال 
۲009، قرار بود به عنوان یک سیستم نقدی الکترونیکی 
جایگزین عمل کند که مردم از نظــر تئوری می توانند 
در خرید روزانه خود از آن اســتفاده کنند. با این حال، 
با توجه به نوســانات ارزهای دیجیتال، انجام این امر، 
هنوز عملی نیست. با وجود کاستی های موجود، تعداد 
ارزهای دیجیتال همچنان در حال افزایش اســت و از 
زمان بیت کوین، عملکرد آنها گســترش یافته اســت. 
به طور خاص، معامله گران و ســرمایه گذاران، رمزارز را 
به عنوان ذخیره ای از ارزش می بینند که مانند معامالت 
 ســنتی ســهام، آن را برای کسب ســود می خرند یا 

می فروشند. 
4.چندارزدیجیتالوجوددارد؟

 طبق آمــار Statista، بیش از 6هــزار ارز دیجیتال 
از سال ۲0۲1 در بازار موجود اســت. اگرچه این تعداد 
باال ممکن اســت در ابتدا شــگفت انگیز به نظر برسد 
اما زمانی که زمینه را بشناســید، قابل درک می شود. 
ســاختن یک ارز دیجیتال جدید، نســبتا آسان است. 

توســعه دهندگانی که عالقه مند به تقلیــد از موفقیت 
برترین ارزهای دیجیتال هســتند، می توانند به راحتی 
ارزهای دیجیتال خود را ایجاد کــرده و در بازار عرضه 
کنند. بــرای مثال، شــرکت هایی وجــود دارند که در 
حال توسعه رمزنگاری خود هســتند و مشتریان شان 
 می توانند از آن برای خرید محصوالت خود اســتفاده 

کنند. 
5.آیاارزهایدیجیتالقانونیهستند؟

بله، ارزهای دیجیتــال قانونی هســتند. در حالی که 
کریپتوها گاهــی اوقات برای فعالیت هــای غیرقانونی 
استفاده می شــوند، مانند هر ارز دیگری، ابزاری برای 
چانه زنی و مبادله هستند و در بســیاری از کشورها، از 
جمله ایاالت متحده، اســترالیا، اتحادیــه اروپا و کانادا 
قانونی به شــمار می روند. با این حال، برخی کشورها، 
ارزهای دیجیتال را به دلیل ماهیت غیرقانونی آن ممنوع 
کرده اند. این حوزه های قضایی، چین، اندونزی، بولیوی، 

ترکیه و مصر را شامل می شوند.
6.آیاارزهایدیجیتالمشمولمالیاتهستند؟

بله. در کشــورهایی که ارزهای دیجیتال در آنها قانونی 
هســتند، جزو دارایی های مشــمول مالیات محسوب 

می شوند. البته همه کشورها، دستورالعمل هایی درباره 
نحوه مالیات آن تعیین نکرده انــد. اگر قصد دارید وارد 
تجارت کریپتو شوید، بهتر است با یک حسابدار، وکیل یا 
متخصص دیگر که درباره این فرایند، اطالعات بیشتری 

دارد، مشورت کنید تا مالیات  خود را سامان دهید. 
7.آیاارزهایدیجیتالســرمایهگذاریخوبی

هستند؟
این، یک سوال سخت است زیرا حتی کارشناسان درباره 
این موضوع، بین خود بحث می کننــد. از دیدگاه یک 
معامله گر متوسط، این موضوع، واقعیت دارد که افرادی 
هستند که از تجارت کریپتو، سود زیادی برده اند. با این 
حال، این، یک موقعیت پرخطر، با پاداش باالست. بازار 
ارزهای دیجیتال، بسیار نوسان دارد و ارزش  آن در هر 
لحظه، به طــور قابل توجهی، افزایــش یافته یا کاهش 
می یابند. سپس این سوال، درباره میزان سرمایه ای که 
می خواهید ریسک کنید، مطرح اســت. برای پاسخ به 
این سوال، کارشناسان توصیه می کنند بیش از ۵ درصد 
سبد خود را در معامالت رمزارز سرمایه گذاری نکنید. 
این مقدار، ممکن است بسیار کم به نظر برسد اما به یاد 
داشته باشید این، یک بازاِر بسیار پرنوسان است. قاعده 

کلی این اســت؛ بیش از چیزی که می خواهید از دست 
بدهید، سرمایه گذاری نکنید. 

8.چگونهمیتوانیمازارزهایدیجیتالاستفاده
کنیم؟

ورود به رمزارز، امروزه به طور قابل توجهی در دسترس 
اســت. وقتی نوبت به انتخاب ارز دیجیتالی می رســد، 
کارشناسان پیشــنهاد می کنند روی ارزهای دیجیتال 
برتر مانند بیت کوین یا اتریوم ســرمایه گذاری کنید اما 
تصمیم، کامال به شما و اهداف تان بستگی دارد. به عنوان 
مثال، اگر ناشناس بودن برای شــما، بسیار مهم است، 
باید جایگزینی مانند مونرو یا XMR را درنظر بگیرید. 
برای شروع خرید ارز دیجیتال، شما باید مراحل زیر را 

دنبال کنید: 
 به یک صرافی رمزنگاری، یک پلتفرم معامالت آنالین 

برای ارزهای دیجیتال بپیوندید. 
 حســاب صرافــی خــود را ماننــد یک حســاب 

سرمایه گذاری سنتی تامین کنید. 
 پولی را کــه در این حســاب قرار می دهیــد با ارز 

رمزنگاری انتخابی خود معامله کنید. 
 بســته به اینکه چگونه می خواهید از آنها اســتفاده 
کنید، می توانیــد ارز دیجیتال خــود را ذخیره کنید. 
سکه در حساب صرافی شما یا یک کیف پول دیجیتال 

وجود دارد. 
به طور کلی، ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، کار 
دشواری اســت. به عنوان یک فناوری در حال توسعه، 
مشــاهده آینده آنها و اینکه چگونه می توانند بر مفهوم 
پول فیات و ارزها بــه عنوان یک کل، تاثیــر بگذارند، 
چالش برانگیز اســت. از این گذشــته، کارشناســان و 
ســرمایه گذاران، هر روز چیز جدیدی دربــاره آن یاد 
می گیرند. برای یک معامله گــر معمولی، بهترین اقدام 
این است که به کاوش عمیق و بررسی دقیق گزینه های 
رمزنــگاری خود بپــردازد. بــه این ترتیــب، می توان 
تصمیمات آگاهانه گرفت و این صنعِت به ســرعت در 
حال تغییر، یعنــی رمزارزها یا ارزهــای دیجیتال را با 

دقت، همراهی کرد.

8 سوال و جواب رایج درباره رمزارزها که باید بدانید

رییس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات با بیان اینکه صنعت 
بالک چین با رشــد ســریعی در دنیا در حال حرکت اســت، گفت: 
کشورهای بسیاری در حال استفاده از این پتانسیل هستند تا بتوانند 
با استفاده از این صنعت امنیت و شــفافیت خود را افزایش داده و با 
حذف واســطه گری و موانع جغرافیایی، هزینه های تجارت خود را 

کاهش داده و روند تجارت را تسهیل کنند.
به گزارش ایســنا، در حالی که رمزارزها یا ارزهای رمزنگاری شــده 
همچنان در حال رقابــت برای جا باز کردن در دنیای ارز هســتند، 
فناوری پشــتیبان آن یعنی »بالک چین« گام های گســترده ای در 
مســیر پذیرش جهانی برداشته اســت. این فناوری می تواند امکان 
انتقال مطمئن و معتبر داده ها و همچنین یک شــبکه قابل ردیابی 
ناگسستنی را فراهم کند که این ویژگی ها تنها برای امور بانکی نیست.

به گفته کارشناسان، حوزه بیت کوین، رمزارزها و بالک چین هرکدام 
متفاوت هســتند و این فناوری نقاط ضعف و قوت دارد؛ ما به عنوان 
یک کشــور در حال توســعه و دارای نیروی متخصص جوان باید از 
این نقاط قوت استفاده حداکثری کنیم، آن هم در شرایطی که این 
فناوری روزبه روز در حال رشد و استقبال عمومی در جهان است. هر 
چند در نگاه نخست، به دلیل ناکافی بودن آشنایی نسبت به رمزارزها 
این فناوری یک تهدید به شمار می آید اما فرصت های زیادی نیز در 
آن وجود دارد؛ از جمله اینکه وابستگی ها را کاهش می دهد. از این رو 
می توان با آگاهی بخشی درست، تصمیم گیران و حاکمیت را به سمت 

بهره مندی از بالک چین هدایت کرد.
صنعتبالکچیننقشبسزاییدرایجادشفافیتدارد

در این راســتا به نقل از فدراســیون فاوا، محمدرضا طالیی، رییس 
کمیســیون فناوری اطالعــات و ارتباطات اتاق ایران در نشســت 
تخصصی با موضوع »ســازوکار اســتفاده از رمزدارایی برای تجارت 
خارجی«، با بیان اینکه صنعت بالک چین با رشد سریعی در دنیا در 
حال حرکت است، گفت: کشورهای بسیاری در حال استفاده از این 
پتانسیل هستند تا بتوانند با استفاده از این صنعت امنیت و شفافیت 
خــود را افزایش داده و با حذف واســطه گری و موانــع جغرافیایی، 
هزینه های تجارت خود را کاهش داده و روند تجارت را تسهیل کنند. 
به گفته او، کشــور ما نیز چاره ای به جز قرار گرفتن در این جریان و 

همسو شدن با سایر کشورهای دنیا ندارد. بنابراین باید از ویژگی های 
صنعت بالک چین استفاده کند تا بتواند در بخش تجاری و در زمینه 
اسناد تجاری هوشمند بهره مندی بیشــتری را به دست آورد. از این 
رو از ابتدای دوران کرونا تاکنون ۵8 برنامه دیجی تاک برگزار شــده 

تا بتوان به افزایش نقش ICT در توسعه کسب وکارها کمک کرد.
طالیی بر این باور است که در سازمان توسعه تجارت، آمادگی صدور 
پروانه صادراتی برای صادرات فناوری اطالعات وجود دارد. با این حال 
نباید ارز حاصل از صادرات فناوری اطالعات منوط به بازگشــت ارز 
در چرخه سیستم بانکی کشور باشد تا بتوان شاهد صادرات فناوری 
اطالعات و محتوای دیجیتال با رقم هــای خرد و در ادامه با رقم های 

چند میلیون دالری باشیم.
طبق گفته های او، استفاده از اسناد تجاری هوشمند در آینده نزدیک 
در دنیا به امری رایج تبدیل خواهد شد. همچنین از صنعت بالک چین 
در جهت بهره مندی از اسناد تجاری هوشمند استفاده خواهد شد. این 

نوع از قرارداد راه حلی است که در آینده رخ خواهد داد.
شــرکتهایبزرگوکوچکدرمیزانایجاداعتمادو

اطمینانمتفاوتهستند
احمد صالحی، فعال صادراتی و پژوهشــگر اقتصادی نیز با اشاره به 
کاربرهای قرارداد هوشــمند در زمینه توسعه تجارت، گفت: قدرت 
مانور شــرکت های SME )شــرکت های کوچک و متوســط( در 
مقابل شــرکت های دولتی بیشتر اســت، به دلیل اینکه ابعاد بزرگ 
و قدرت مالــی باالیی دارد، نمی تواند از مزیت چابکی شــرکت های 
کوچک برخوردار باشد از طرف دیگر شرکت های SME به میزان 
شرکت های بزرگ و دولتی از اعتبار و اعتماد باالیی برخوردار نیستند.
به گفته او، در تجارت بین الملل، معامالت تجاری از طریق بازگشایی 
ال ســی صورت می پذیرد. از این مســیر برای طرفین، یک قرارداد 
تجاری با اطمینان انجام می شود. از این رو مهم ترین مزیتی که سبب 
توسعه تجارت بین الملل می شود توسط خدمات شبکه بانکی فراهم 
شده است. در این راستا باید در نظر داشت که تنها مساله نقل وانتقال 
پول بین طرفین نیســت بلکه ایجاد اعتماد و شــفافیتی است که از 

طریق این بستر فراهم می شود.
این پژوهشــگر اقتصادی همچنین با بیان اینکه بالک چین بستری 

برای ذخیره داده به صورت امن و غیرمتمرکز است، توضیح داد: این 
موضوع اطمینانی را ایجاد می کند که بتوان در این بســتر از قرارداد 
هوشــمندی بهره برد که غیرقابل تغییر و با قابلیت اجرای خودکار 

است.
اتریوم؛بستریبرایقراردادهوشمند

صالحی با بیان اینکه از بین تمامــی بالک چین های موجود، یکی از 
بهترین بســترهایی که می تواند خدمات قرارداد هوشمند را فراهم 
 کند، اتریوم است، با این تفاوت که به کوین اتر ارتباطی ندارد، افزود: 
اتریوم بهترین نوع خدمات را برای این نوع از قراردادها ارایه می کند، 
همچنین از مقبولیت عمومی برخوردار اســت. از ایــن رو قرارداد 
هوشــمند می تواند در کنار مســیر رایج نقل وانتقال پول از طریق 
بانک، ارزش جدیدی را از جمله امنیت، کاهش هزینه، سرعت و روند 
خودکار پروسه ایجاد کند. قرارداد هوشمند هویت مستقلی دارد که 
می توان به حســاب این قرارداد پول واریز کرد اما در تجارت رایج و 

در نظام بانکی تنها می توان برای اشخاص حساب بانکی ایجاد کرد.
او با بیان اتفاقاتــی که در مدت پنج ماه گذشــته در بانک مرکزی و 
سازمان توســعه تجارت در زمینه نحوه اســتفاده از رمزارزها برای 
واردات و صــادرات رخ داده اســت، گفت: آیین نامه هــا و مصوبات 
الزم بــرای اســتفاده از رمزارزهــا در زمینه صــادرات و واردات به 
ســرانجام رســیده اســت و روند عملیاتی آن به زودی و به صورت 
پایلوت اجرایی خواهد شــد؛ با این حال روند معامله با اســتفاده از 
رمزارز برای واردات در گام اول با اســتفاده از رمزارز استخراج شده 
خود، در گام دوم اســتفاده از رمزارز غیر و در گام بعدی استفاده از 
رمزارز حاصل از صــادرات صورت خواهد پذیرفت که پیاده ســازی 
روند اجرایی آن نیز در مرحله نهایی قرار دارد و در ادامه به ســامانه 
جامع تجارت متصل خواهد شــد. همچنین برای صادرات، تدابیری 
 در نظر گرفته شــده اســت که حداقل تداخل را با رویه های فعلی 

داشته باشد.
شــرکتهایکوچکدرتوفانهایارزی،دچارمشکل

میشوند
امیر عابدی،رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز 
در این نشست اظهار کرد: در طول سال های اخیر با چالش هایی در 

زمینه انتقال ارز مواجه هستیم با این وجود مصوبه ای در سال 1399 
توســط هیات وزیران مبنی بر ضوابط ناظر بر چگونگی اســتفاده از 
رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی برای 
پرداخت های ارزی در زمینه واردات به تصویب رسید که این مصوبه با 

موانع قانونی که وجود داشته تاکنون عملیاتی نشده است. 
تجــارت امروز بــا روند حــال حاضر خود با ارزشــی برابــر صدها 
هــزار میلیــارد دالر و از طریق کانــال بانکی صــورت می گیرد و 
 این روش هــای جدید به روند طبیعــی تجارت امــروز دنیا تبدیل 

نشدند.
عابدی اشاره کرد: در دو دهه گذشته شــرکت های بزرگ از قدرت 
و البی های ســنگینی در زمینه مبادالت تجاری برخــوردار بودند 
و به دلیــل قدرتی که دارند به آســانی دچار مشــکل نمی شــوند. 
همچنین باید در نظر داشــت که بیش از ۲0 میلیارد دالر از ســهم 
صادرات کشــور، توسط شــرکت های بزرگ و دولتی انجام می شود 
بنابراین می توان گفت که این شــرکت های کوچک هستند که در 
 توفان تغییرات ارزی و سیاســت گذاری های اشــتباه دولت ها دچار 

مشکل می شوند.
عدموجودقوانینومقرراتالزمبرایاستفادهازرمزارز

برایتجارت
وی خاطرنشان کرد: شــرکت های خریدار و فروشــنده نمی توانند 
تجارت خود را خارج از شبکه بانکی به دلیل وجود مباحثی از قبیل 
شفافیت مالی، حسابداری، مالیاتی و پولشــویی انجام دهند، افزود: 
صادرات ایران با کشــورهای همســایه و منطقه اوراسیا بیش از 10 
میلیارد دالر است با این حال امکان جابه جایی پول از طریق رمزارز 
نخواهد بود و این مبادالت بین طرفین باید از طریق انتقال ارز توسط 

سیستم بانکی و یا انتقال کاال صورت بگیرد.
عابدی گفت: با این وجود می توان بخشــی از تعهدات ارزی خود را 
خارج از عرف بین المللی و از طریق رمــزارز انجام داد؛ بنابراین برای 
تحقق استفاده از رمزارزها در چرخه مبادالت تجاری، نیازمند وضع 
قوانین و مقرراتی در کشور و سایر کشورهای دنیا هستیم که به مرور 
زمان شاهد برداشتن گام هایی توســط برخی کشورها در این زمینه 

هستیم.

تحقق امنیت و شفافیت در تجارت با صنعت بالك چین

سعید میرشاهی
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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با بیان اینکه 
پروژه پوشــش80 درصد خانوارها به اینترنت پرسرعت 
فیبر نوری، به کیفیت اینترنت همراه کمک می کند، گفت: 
خدمت رسانی نباید انحصاری شود و ارایه خدمت به مردم 
باید در چارچوب مقررات عمده فروشی، رقابتی شود، یعنی 
اپراتوری که فیبرکشی را انجام داده، باید آن را در اختیار 

دیگر اپراتورها قرار دهد.
به گزارش ایســنا، عیســی زارع پور از زمان نشستن بر 
مســند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، بر توســعه 
اینترنت ثابت تاکید کرده اســت. او با بیان اینکه یکی از 
زیرساخت های مورد نیاز برای اســتفاده از فناوری های 
جدید، فیبر نوری است، گفته بود: در بلندمدت موضوع 
توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری را دنبال خواهیم کرد. با 
توسعه فیبرنوری در کشور، وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. 
اگر فیبر نوری تا نقاط مختلف راه اندازی شود، مردم دیگر 

نیازی به استفاده از اینترنت موبایل ندارند.
او با بیان اینکه وزارت ارتباطات پروژه فیبر نوری تا منازل 
را در دستور کار قرار داده است، گفت: بنا داریم ظرف سه 
ســال و نیم باقی مانده، ۲0 میلیون پورت پرسرعت را در 
همه جای کشور راه اندازی کنیم. این کار بسیار سخت و 
پیچیده است و همه باید پای کار بیایند تا این اتفاق رخ دهد. 
ما در این مدت جلسات متعددی برگزار کردیم تا نقشه راه 
توسعه فیبر نوری مشخص شود و در دهه فجر نیز نقشه 
راه توسعه شبکه پرسرعت کشور مبتنی بر فیبر نوری را 

رونمایی خواهیم کرد.
زارع پور همچنین به تازگی درخصــوص اینکه ضمانت 
ایجاد ۲0 میلیون پورت فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم 
چیست، نیز اظهار کرده بود: آنچه باعث شده با قاطعیت 
این عدد را اعالم کنیم، همگرایی موجود بین دستگاه ها 
در دولت ســیزدهم اســت. وزارت نیرو، وزارت کشور و 
شــهرداری ها باید پای کار بیایند که ایــن پروژه ملی به 

نتیجه برسد. 
همچنین صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی چندی پیش با اشاره به عدم 
سرمایه گذاری جدی در حوزه ارتباطات ثابت در سال های 
اخیر، گفته بود: سیاســت وزیر ارتباطات در دولت جدید 
توســعه ۲0 میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر 
فیبر نوری است که برای عملیاتی کردن آن باید نیازها را 

شناسایی و مشکالت و موانع پیش رو را از میان برداشت. 
یکی از موانع توسعه ارتباطات ثابت از دید فعاالن بخش، 
هزینه های باالی استفاده از امکانات شهرداری ها و وزارت 
نیرو در موضوع توسعه شبکه و ارایه خدمات است که در 
حال حاضر تالش می کنیم در کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، متناسب با زنجیره خدمات، تعرفه را بررسی و 
تصویب کنیم تا این خدمات به شکل مناسب در اختیار 

کاربران قرار گیرد.
نحوهتعاملباشهرداریهابرایدسترسیثابت

مبتنیبرفیبرنوریبررسیشد
در این راستا و به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، در جلســه کمیســیون فاوا و شــهر هوشمند 
کالن شهرها که با حضور مدیران فاوای کالن شهرها درباره 
بررسی نحوه تعامل اپراتورها و سایر بازیگران حوزه ICT با 
شهرداری ها برگزار شد، عباسی شاهکوه گفت: در تعامل 
شهرداری با اپراتورها، پیشنهاد ما تعرفه گذاری است. تنها 
مدلی که در شرایط فعلی کاربرد دارد، همین مدل تعرفه ای 
است که سایر مشکالت را از بین می برد. شهرداری می تواند 
پیشنهادات خود را ارایه دهد تا ما تعرفه جدید برای این 
بخش در نظر بگیریم. البته باید در تعرفه گذاری، ظرفیت 

شهرهای مختلف در نظر گرفته شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار 
کرد: کمیسیون فاوای کالن شهرها ترکیبی از متخصصان 
شهرداری و ICT است، به همین دلیل انتظار کمک و یاری 
از این بخش نسبت به سایر قسمت های شهرداری بیشتر 

است، چون آنها می دانند فیبرکشی برای شهرداری و در 
نهایت برای مردم چه فوایدی دارد.

او با اشاره به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مبنی 
بر اینکه باید در افق 1404 حدود 80 درصد خانوارها در 
پوشش دسترسی پرســرعت قرار گیرند، افزود: باید در 
تمام شهرها این ارتباط را برقرار کنیم. ما به عنوان رگوالتور 
اپراتورها را موظف می کنیم که این پروژه را در تمام شهرها 
پیش ببرند. اما چون در کالن شهرها تخصص و امکانات 
بیشتری وجود دارد، این شهرها الگو می شوند و معموال 
کارها ابتدا در کالن شهرها شکل می گیرد. بنابراین مهم 
است بتوانیم به یک الگوی مناسب برســیم و این الگو را 

متناسب با شرایط در تمام شهرهای کشور اعمال کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با بیان اینکه 
شهرداری ها در ســطح منطقه ای اما اپراتورها در سطح 
ملی فعالیت می کنند، بیان کرد: بر همین مبنا باید مدل 
مشــخصی را در تمام شهرها داشته باشــیم و از آنجا که 
هزینه ها و درآمدها در کالن شهرها و شهرهای کوچک با هم 

متفاوت است، تفاوت ها باید از قبل مشخص شود.
عباسی شاهکوه ادامه داد: پروژه پوشش80 درصد خانوارها، 
عالوه بر اینکه به کیفیت اینترنت همراه کمک می کند، 
برخی مسایلی که شهرداری ها با آن درگیر هستند را نیز 
برطرف می کند، به عنوان مثال اگر شبکه ثابت درست شکل 
بگیرد بسیاری از دکل ها در سطح شهر جمع آوری شده و 
بخشی از مشکالت شهرداری ها از نظر ایمنی و زیباسازی 
شهرها برطرف می شود. تصمیم داریم در پروژه پوشش80 

درصد خانوارها، مانع سرمایه گذاری های موازی در شهرها 
شویم، برای همین در نظر داریم عالوه بر امکانات مخابرات، 
از امکانات توانیر و شهرداری ها نیز استفاده کنیم تا هزینه 
را کاهش و سرعت کار را افزایش دهیم چون معتقدیم تمام 

این امکانات سرمایه ملی است.
خدمترسانینبایدانحصاریشود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد: عالوه 
بر این، معتقدیم خدمت رسانی نباید انحصاری شود و ارایه 
خدمت به مردم باید در چارچوب مقررات عمده فروشی، 
رقابتی شود. یعنی اپراتوری که فیبرکشی را انجام داده است 

باید آن را در اختیار دیگر اپراتورها قرار دهد.
عباسی شــاهکوه با بیان اینکــه می توان بــرای تعامل 
شــهرداری ها با اپراتورها یک مدل تعریف کرد، گفت: در 
ابتدا باید برآورد کرد که کشش درآمدی این پروژه از سمت 
کاربران چقدر است. از سمت دیگر مواردی که نیاز به هزینه 
دارد را شناسایی کرده و برای قسمت هایی که شهرداری 
می تواند کمک کند، چارچوب مناســبی تعریف کنیم تا 
همزمان با فیبرکشی، شــهرداری هم بتواند پروژه شهر 

هوشمند را عملی کند، چون آن هم یک پروژه ملی است.
در این نشســت، مدیران فاوای کالن شــهرهای کشور، 
تمایــل اپراتورها به فعالیت در برخی شــهرهای خاص، 
عدم توجه به تفاوت ساختاری شهرداری ها در شهرهای 
مختلف، تمایل به انحصارگرایی در رفتار اپراتورها، تعرفه 
پایین رگوالتوری بــا وجود افزایش تــورم، غیرمنطقی 
بودن بعضــی درخواســت های اپراتورها و نبــود رقابت 
میان آنها در بســیاری از شــهرها را به عنــوان برخی از 
 مهم ترین دغدغه های شهرداری ها در تعامل با اپراتورها 

مطرح کردند.
همچنین، مدیران فاوای کالن شهرها، تشکیل کارگروهی 
برای تعریف یک مدل تعاملی با اپراتورها، شفاف ســازی 
روابط، ایجاد رقابت میان اپراتورها و برگزاری مزایده استفاده 
از امکانات و تجهیزات را برای تعامل بهتر با اپراتورها و سایر 
بازیگران این حوزه، موثر دانستند. در این جلسه، اعضای 
کمیسیون فاوا با تاکید بر پیاده سازی رویکرد رگوالتوری 
مشارکتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در تعامل میان شهرداری و اپراتورها، خواستار افزایش تعرفه 
خدمات حوزه ICT شدند تا زمینه سرمایه گذاری برای 

توسعه در این حوزه فراهم شود.

رییسرگوالتوریمطرحکرد

فیبرکشی و ارایه خدمات اینترنتی نباید انحصاری باشد

معاون وزیر ارتباطات گفت: پنج پروژه کلیدی در راستای رسیدن به اهداف 
شــبکه ملی اطالعات تعریف کردیم که برنامه های اقدام و زمانبندی آن را 
به زودی اعــالم می کنیم. به گزارش مهر، محمد خوانســاری، معاون وزیر 
ارتباطات و رییس ســازمان فناوری اطالعات ایران در نشســت خبری به 
ارایه برنامه ها و اقدامات ســازمان فناوری اطالعات پرداخت و در خصوص 
برنامه های این سازمان برای دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطالعات، حمایت 
از بخش خصوصی و خدمات پایه کاربردی توضیح داد. او در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر مبنی بر اینکه میزان پیشرفت شبکه ملی اطالعات در شش ماه 
اخیر چگونه بوده و این سازمان کدام تکالیف را مطابق سند طرح کالن این 
پروژه اجرایی کرده اســت، گفت: مطابق با تکالیفی که در سند طرح کالن 
و معماری شبکه ملی اطالعات توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب 
شده است، ۵3 اقدام برای شبکه ملی اطالعات باید اجرایی شود که 3۷ اقدام 
برعهده وزارت ارتباطات بوده و از این تعداد 16 اقدام در حیطه وظایف سازمان 
فناوری اطالعات تعریف شده است. خوانساری تصریح کرد: ما برای تحقق 
این اقدامات، پنج پروژه کلیدی تعریف کردیم که طبق تفاهم نامه ای که با 
معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات داشتیم، این پروژه ها را ارایه داده ایم. 
او گفت: تالش مان این است که با داشتن زمانبندی مشخص، این پروژه های 
کلیدی را عملیاتی کنیم و منتظر اعالم معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات 
برای تایید این پروژه ها هستیم. معاون وزیر ارتباطات افزود: ممکن است حتی 
این پروژه ها نیازمند مصوبات تکمیلی از سوی شورای عالی فضای مجازی 
باشــند. در نهایت نیز پس از تایید این مراجع، زمانبندی و برنامه اقدام را به 

زودی اعالم خواهیم کرد.
راهاندازیاپراتورخدماتشبکهملیاطالعات

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم اهداف 
کالن شبکه ملی اطالعات را با برنامه منســجم و مشارکت همه ذی نفعان 
دنبال می کند، بیان کرد: خدمات شبکه ملی اطالعات با مشارکت فعاالن 
بخش خصوصی ارایه خواهد شد و ما بستر توسعه خدمات این شبکه را فراهم 

می کنیم. وی با تاکید بر اینکه در این راستا راه اندازی اپراتور خدمات که در 
شبکه ملی اطالعات بتواند خدمات مورد نظر را ارایه دهد، در دستور کار قرار 
دارد، گفت: موضوع دولت الکترونیک نیز از دیگر برنامه های مد نظر برای شبکه 
ملی اطالعات است که در این راستا درگاه ملی خدمات را راه اندازی می کنیم تا 
با منسجم کردن خدمات دولت الکترونیک، مردم با یکبار ورود به این درگاه، 
بتوانند از تمامی خدمات دولت بهره مند شوند. معاون وزیر ارتباطات با تاکید 
بر اینکه باید برای ارایه خدمات دولت الکترونیک یک پنجره واحد مشخص 
داشته باشیم تا از مردم از مراجعه به دستگاه های مختلف بی نیاز شوند، گفت: 
به زودی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیک را راه اندازی می کنیم. وی با 
اشاره به اینکه تاکنون 40 درصد خدمات اولویت دار 168 دستگاه الکترونیکی 
شده است، ادامه داد: در راستای ارایه خدمات مورد نیاز دستگاه ها در مراکز 
داده ها نیز پروژه »ابر« دولت الکترونیک را در برنامه داریم. به این ترتیب اجرای 
اینکه دستگاه ها هر کدام دارای مراکز داده با ظرفیت کم و خارج از چارچوب 
استاندارد باشند، تمامی خدمات به صورت یک ابر یکپارچه در یک مراکز داده 

ارایه می شود.
آخرینرتبهایراندردولتالکترونیک

معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به اینکه وضعیت ایران طبق شاخص های 
بین المللی توســعه دولت الکترونیک )EGDI( چندان مناسب نیست، 
گفت: مطابق با آخرین رتبه بندی ها که مربوط به دو سال گذشته می شود، 
رتبه ایران از میان 193 کشور، 89 بوده و آسیب شناسی ما نشان می دهد از 
میان 6000 خدمت پرکاربرد مورد نیاز مردم تنها پنج درصد الکترونیکی شده 
است. وی گفت: ما باید کمک کنیم تا در یک پنجره واحد بتوانیم خدمات 
پرکاربرد مورد نیاز مردم را ارایه کنیم. خوانساری ادامه داد: همچنین مطابق با 
بند »ث« ماده 6۷ برنامه ششم توسعه، ما موظف هستیم که گذرگاه یکپارچه 
برای خدمات رسانی دولت به دولت فراهم کنیم و در نهایت استفاده کننده 
نهایی این خدمات باز هم مردم هســتند. این درگاه هم اکنون آماده است و 
در 10 ماهه امسال ۲90 میلیون تراکنش از گذرگاه یکپارچه واحد خدمات 

دولت الکترونیک تبادل شده است. رییس سازمان فناوری اطالعات ایران در 
خصوص خدمات تراکنشی که بخش خصوصی در ارایه خدمات در بستر شبکه 
ملی اطالعات ارایه می دهد، گفت: ۲۵ میلیون تراکنش از جانب دولت به کسب 

و کارها ارایه می شود که نسبت به سال گذشته یک و نیم برابر شده است.
خوانساری با اشاره به نقش سازمان فناوری اطالعات در تنظیم گری حوزه 
فناوری اطالعات کشور گفت: با توجه به این مأموریت، ایجاد و تقویت نظام 
تنظیم گری فناوری اطالعات را به معاونت سیاستگذاری این سازمان واگذار 
کرده ایم و این معاونت وظیفه دارد در حوزه بسترســازی حکمرانی داده در 
فناوری های نوظهور، موضوعات مرتبط با حریم خصوصی، مدل های نوین 
رقابتی در جهت تکمیل خدمات شبکه ملی اطالعات و تنظیم گری فضای 
رقابتی برای کسب و کارها، توانمندی و توسعه کسب و کار با هدف تحقق 

سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP اقدام کند.
تخصیص1,800میلیاردتومانبهزیستبومنوآفرینیکشور

او با اشاره به خدمات زیست بوم نوآفرینی کشور گفت: مطابق تبصره بودجه 
1400، حمایت از بخش خصوصی برای توسعه اشــتغال در این حوزه به 
سازمان فناوری اطالعات واگذار شده و ما در شش گروه، برنامه حمایتی در 
نظر گرفته ایم. خوانساری اظهار داشت: برنامه حمایتی ما از محل صرفه جویی 
یارانه ها 8۵0 میلیارد تومان بوده که با توجه به سایر موارد اعتباری مد نظر، 
این رقم را به 1,800 میلیارد تومان رسانده ایم و قرار است در شش گروه از این 
زیست بوم حمایت کنیم که شامل مواردی همچون حمایت از توسعه اشتغال، 
پلتفرم ها، حمایت از توسعه بسترهای آنالین، تسهیالت سرمایه در گردش و 
حمایت از طرح های ویژه ملی می شود. این حمایت در راستای توسعه اشتغال 
برای عموم کسب و کارها در نظر گرفته شده است. او همچنین با اشاره به بند 
»ب« تبصره 18 بودجه که مربوط به تســهیالت وجوه اداره شده، می شود 
هم گفت: این تسهیالت نیز مطابق با ضوابط و مقررات بهشش گروه از جمله 
پشتیبانی از بازی های موبایلی، اپلیکیشن ها، شتاب دهنده ها، اقتصاد دیجیتال 

و حمایت از پیام رسان ها تخصیص داده می شود.

معاونوزیرارتباطات

پروژه های كلیدی برای تحقق اهداف شبكه ملی اطالعات تعریف شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح وضعیت خدمت رسانی در 
یک سال گذشته همزمان با نیاز فزاینده به اینترنت در اوج دوران کرونا 
گفت: برای تحقق برنامه های اعالم شده حوزه ارتباطی کشور و راه اندازی 
۲0 میلیون اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری، مطابق با برنامه وزارت 

ارتباطات نیاز به یک هم افزایی و عزم ملی در حوزه ارتباطات داریم.
به گزارش ایسنا، براساس مصوبه شــورای عالی فضای مجازی تا سال 
1404 باید 80 درصد خانوارها و 100 درصد کســب وکارها با متوسط 
ســرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند و 
دسترســی ۲0 میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب وکار تا سال 1404 به 
اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد. این در حالی 
است که شــرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت در حال حاضر دچار 
مشکالتی هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده از اینترنت 

موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد.
از زمان شروع دولت ســیزدهم هم عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات بر موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود: 
متاسفانه ریل گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته که 
کفه ترازوی توسعه شبکه همراه سنگین تر از شبکه ثابت بوده است. برای 
توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه 
امن، پایدار، پرســرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و 

نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.
چندی پیش صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی با تاکید بر توســعه فیبر نوری )FTTx( اعالم کرد: 
پیش نویس »اصول حاکم بر تقســیم کار و حمایت از توســعه شبکه 
دسترسی مبتنی بر فیبر نوری« با مشارکت دارندگان پروانه، فعاالن بازار 
و صاحب نظران حوزه ICT به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین شــده اســت. در این پیش نویس، 
سیاســت های کلی وزارت ارتباطات، اصول کلی احــراز صالحیت و 
تعیین دارنده پروانه متعهد، مقررات حمایتی، سیاست های نرخ گذاری، 
شاخص های اندازه گیری ترسیم شده است. او همچنین گفته بود: تحقق 
80 درصدی دسترســی پهن باند ثابت خانوارها تا پایان ســال 1403 
به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
پیش بینی شده است و در این نشست تمام فعاالن بازار و دارندگان پروانه 
که از نظر قانونی می توانند و می خواهند در عملیاتی شــدن این پروژه 
سهیم باشند، حضور دارند تا با مشارکت یکدیگر بتوانیم نقشه راه تحقق 

این هدف را به درستی و دقیق، تعریف و اجرا کنیم.
لزومایجادعزمملیبرایتوســعهدسترســیمبتنیبر

فیبرنوری
در این راستا به نقل از شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی، مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران ضمن تبیین راهکارهای توسعه بهتر دربخش 
مخابرات و به ویژه اینترنت ثابت گفت: توســعه دسترسی پرسرعت در 
بخش اینترنت ثابت ، نیاز امروز کشور است که دولت سیزدهم و وزارت 

ارتباطات نیز به درستی بر اهمیت توسعه آن صحه گذاشته است.
وی با بیان اینکه مولفه اصلی تولید ثــروت و قدرت در بخش ارتباطات 
و زیرساخت ها از بستر مخابرات عبور می کند، خاطرنشان کرد: به طور 
روزافزونی نیاز داریم تا با اتکا به تــوان دانش متخصصان بومی، زمینه 
ارتقای سیستم های مخابراتی به منظور پوشش بهتر و سرعت امن داده ها 

و دیتا و پایداری شبکه را ایجاد کنیم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه الزمه رسیدن به این 
مراحل، توسعه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای تمام مشتریان و در 
سراسر کشور است، گفت: ارایه خدماتی که منجر به رضایت مشتریان 
می شود برای ما مهم است و با ایجاد کارگروه هایی در شرکت مخابرات 

ایران، شاخص های کیفی شبکه را بررسی و پایش می کنیم.
ســلطانی افزود: در بخش ارایه خدمات اینترنت باند پهن، ســهم بازار 
مخابرات از مشتریان باند پهن حدود ۵۵ درصد است و عالوه بر آن، شرکت 
مخابرات تا روستاهای دورافتاده کشور خدمت رسانی و ارتباط گسترده ای 
دارد و همکاران ما در تمام استان ها، شهرها و روستاها با تالش شبانه روزی 

این شبکه را سرپا نگه داشته اند.
وی با تشــریح آمادگی همه جانبه مجموعه مخابرات به منظور توسعه 
دسترسی مبتنی بر فیبرنوری در سراسر کشــور، اعالم کرد: به منظور 
تحقق برنامه های اعالم شده حوزه ارتباطی کشور و راه اندازی ۲0 میلیون 
اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری، مطابق با برنامه وزارت ارتباطات به 

یک هم افزایی و عزم ملی در حوزه ارتباطات نیاز داریم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایــران عنوان کرد: بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته و حمایت های الزم در سال 1401 توسعه دسترسی فیبر 
نوری را در سراسر کشور به عنوان یک پروژه ملی، با توان بیشتری جلو 
خواهیم برد که در این مسیر با توجه به تغییر سیاست های باالدستی و 
حمایت منطقی وزارت ارتباطات در دولت فعلی از مجموعه مخابراتی 
کشور، بسیاری از مشــکالت به جامانده از گذشته، در حال رفع و آینده 
حوزه مخابرات در تمام بخش ها و به ویژه دسترسی پرسرعت به اینترنت 

ثابت بسیار روشن است.

شرط الزم برای راه اندازی 20 میلیون 
پورت فیبرنوری 
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 انواع ارزهای رمزنگاری شده، از زمان پیدایش، به صورت 
تصاعدی افزایش یافته اســت. یکی از محبوب ترین انواع 
 )Privacy Coin( این ارزها، سکه های حریم خصوصی
است. همان طور که از نام آنها پیداست، سکه های حریم 
خصوصی به ارزهای رمزنگاری شده اطالق می شوند که 
به طور گسترده بر تامین حریم خصوصی و امنیت کاربران 
تمرکز دارند و همه تراکنش ها را ناشناس می کنند. اکنون 
مونرو، محبوب ترین سکه حریم خصوصی در بازار است. 
بنابراین جای تعجب نیست چرا افرادی که عالقه مند به 
تجارت در زمینه این ارز دیجیتال خاص هستند، بهترین 
کیف پول یعنی XMR را جســت وجو می کنند تا برای 
ذخیره سرمایه گذاری پیدا کنند. برای سرمایه گذاری در 
حوزه سکه های حریم خصوصی، سه دلیل وجود دارد که 

این دالیل، در زیر مرور شده است.
1.قابلیتمعاوضه

ســکه های حریم خصوصی، مرز باریکی بین شــهرت و 
محبوبیت دارنــد. از یک طرف، افــراد و گروه های دارای 
ســوءنیت از پیشنهاد ســکه های حفظ هویت ناشناس 
استفاده می کنند و از آنها برای انجام معامالت غیرقانونی 
مانند پولشویی بهره می برند. از سوی دیگر، این سکه ها، 
پناهگاه امن تری را برای کاربرانی که به سادگی می خواهند 
از حریم خصوصی خود محافظــت و امنیت آنالین خود 
را تضمین کنند، ارایه  می دهند. و همین مساله چندین 
سرمایه گذار را در مورد اینکه آیا باید از این سکه ها حمایت 

کنند یا خیر، در تنگنا قرار داده است. 
به طور خاص، ارتباط بین نهادهای مجرمانه و سکه های 
حریم خصوصی، بسیاری از مردم را از حمایت از این سکه ها 
منصرف کرده، با این حال، سکه های حریم خصوصی هنوز 
چیزهای زیــادی برای ارایه  دارند و دالیل بســیار خوبی 

برای افزودن این سکه ها توسط سرمایه گذاران جدی به 
پورتفوی شان وجود دارد. 

قابلیت تعویض پذیری این سکه ها به قابلیت تعویض دو یا 
چند دارایی یا کاال از یک نوع اشاره دارد. قابلیت تعویض به 
این معنی است که آنها دارای مقادیر مساوی هستند. به 
عنوان مثال، دو اسکناس یک دالری، قابل معاوضه هستند 
زیرا ارزش آنها یکســان اســت. این چارچوب، در حالت 
ایده آل، باید برای ارزهای دیجیتال نیز اعمال شود. با این 
حال، بسیاری از سکه ها در صنعت کریپتو، قابل تعویض 
نیستند زیرا می توان تاریخچه و صاحبان آنها را در دفتر 
کل عمومی ردیابی کرد. این موضوع برای سرمایه گذاران 
و کاربران مشکل ایجاد می کند. چرا؟ از آنجا که سکه های 
کریپتو، قابل تعویض نیستند، به این معناست که مقامات 
و سایر ناظران مالی می توانند سکه هایی را که قبال »آلوده« 
شده اند، مصادره کنند. حتی اگر سکه ها چندین بار دست 
به دست شده باشند، صاحب فعلی این سکه ها، با وجود 
بی گناهی، به دلیل داشتن این ســکه های آلوده، توسط 
مقامات بازجویی می شود. احتمال از دست دادن سکه به 
دلیل سابقه تراکنش، برای بسیاری از کاربران واقعا ناعادالنه 
است. از این رو، استفاده از سکه های حریم خصوصی که 
پس زمینه آنها قابل ردیابی نیســت و واقعا قابل تعویض 

هستند، می تواند سرمایه گذاری بهتری باشد.

2.حفظحریمخصوصیوامنیتبهتر
امروزه مردم نســبت به نحوه اســتفاده از داده های شان، 
آگاه تر و قاطع تر شده اند. برای بسیاری از افراد، حفظ حریم 
خصوصی داده ها، مهم اســت و چندین نفر از برنامه ها و 
ابزارهای دیگر استفاده می کنند که از ردیابی یا هک شدن 
خود، چه آنالین و چه آفالیــن، محافظت می کنند. این 
امر به ویژه در مورد اطالعــات مالی، مانند جزییات کارت 
اعتباری نیز صادق اســت. در حالی که ارزهای دیجیتال 
مانند بیت کوین تا حدی ناشناس هستند اما کامل نیستند. 
برخی از جزییات مربوط بــه تراکنش، هنوز در دفتر کل، 
قابل مشاهده و توسط نهادهای دارای صالحیت رمزنگاری 

در آدرس های فردی، قابل ردیابی است. 
از سوی دیگر، ســکه های حریم خصوصی از مسیرهای 
مختلفی برای ناشــناس نگه داشتن تراکنش ها استفاده 
می کنند. برای مثال مونــرو از Ring CT و آدرس های 
مخفی استفاده می کند تا مطمئن شــود تراکنش ها در 
پلتفرم خود کامال غیرقابل ردیابی هستند. می توان گفت 
سکه های حریم خصوصی در روند کلی تقاضا برای حفظ 
حریم خصوصی، بیشتِر داده ها و کنترل داده ها در فضاهای 
عمومی نقش دارند. تا زمانی که کاربران، آرزوی آزادی مالی 
بیشتری دارند، بعید است سکه های حریم خصوصی در 

آینده نزدیک به جایی برسند. 

3.افزایشمحبوبیت
با توجه به نکات مطرح شده قبلی، سکه های حریم خصوصی 
در اســتفاده از فعالیت های غیرقانونی، عملکرد ضعیفی 
دارند. در حالــی که نهادهای حاکــم قانونی نمی توانند 
توسعه یا استفاده از سکه های حریم خصوصی را کنترل 
کنند، بر مبادالت متمرکز این ســکه ها اختیــار دارند. 
برای رفع نگرانی در زمینه اســتفاده از سکه های حریم 
خصوصی در پرونده های جنایی، چندیــن صرافی، این 
سکه ها را از فهرست خود یا حتی به طور کامل، از پلتفرم 
خود حذف کرده اند. با وجود این تالش ها، سکه های حفظ 
حریم خصوصی هنوز به محبوبیت شان ادامه می دهند. 
 Monero، آلت کوین های حریــم خصوصی ماننــد
Zcash و Dash، با وجود حذف شــدن از فهرست، 
ارزش خود را در طول زمان افزایش داده اند. این توسعه، یک 

واقعیت مهم را برجسته می کند. 
واقعیت مهم این است که مردم سکه های حریم خصوصی 
را دوست دارند و معتقدند این سکه ها، ارزش استفاده را دارا 
هستند. عالوه بر این، به نظر نمی رسد این تمایل به این 
زودی ها تغییر کند. به این ترتیب، ارزش سکه های حریم 
خصوصی تنها با گسترش استفاده و محبوبیت آنها افزایش 
می یابد که این امر، یک فرصت عالی برای سرمایه گذاراِن 
جدی است. افزودن این نوع سکه ها به سبد آنها، ممکن 
است در طول زمان، بازده قابل توجهی داشته باشد و ارزش 

سرمایه گذاری را افزایش دهد. 
به طــور خالصه، ســکه های حریم خصوصــی، ارزهای 
دیجیتالی هســتند که برای تضمیــن حریم خصوصی 
کاربران و ناشناس کردن تراکنش ها طراحی شده اند. آنها 
دارای مزایا و معایب مختلفی از نظر قانونی هستند اما یکی 
از جنبه هایی که شهرت آنها را لکه دار می کند، استفاده از 
این سکه ها، در فعالیت های مجرمانه است. با وجود این، 
چندین کاربر و سرمایه گذار، پتانسیل و سهولت زیادی را 
در استفاده از سکه های حریم خصوصی ارزیابی می کنند 
که به افزایش محبوبیت آنها کمک می کند. سکه های حریم 
خصوصی یک قدم، به یک سیستم مالی واقعا غیرمتمرکز، 

نزدیک تر هستند.

3 دلیل برای سرمایه گذاری در حوزه سکه های حریم خصوصی

شرکت اپل به واسطه سیستم پرداخت انحصاری فروشگاه اپلیکیشن خود، 
از سوی بسیاری از کشورهای جهان تحت فشار شدید قرار گرفته است.

به گزارش مهر؛ شرکت اپل، از زمان تاســیس اپ استور در سال ۲008، 
اکثر جنبه های نحوه اجرا و عملکرد برنامه ها را تحت کنترل انحصاری 
خود در آورده اســت. این رویکرد سبب شکل گیری یک تجربه کاربری 
نســبتا یکپارچه شــده و کســب وکاری ایجاد کرده اســت که ساالنه 
 میلیاردها دالر درآمد خدمات با حاشیه ســود باال برای سازنده آیفون 

ایجاد می کند.
با ایــن حال، برخــی از توســعه دهندگان مدت ها اســت کــه از الزام 
پلتفرم های شان به استفاده از سیستم مالی اپل به صورت انحصاری، ابراز 
ناخشنودی کرده اند. بر اســاس آمار موجود، این امر سبب کاهش 1۵ تا 
30 مبلغ تراکنش های شرکت ها به عنوان کمیسیون پرداخت می شود. از 
همین روی، بسیاری از نهادهای تنظیم گر ضدانحصار در سراسر جهان، 
تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده اند و حتی در برخی موارد، شرکت را 

مجبور به ارایه جایگزین کرده اند.
اپل در تالش است تا با اعمال تغییرات در این زمینه مبارزه کند اما تعداد 
زیاد نهادهای نظارتی و ارگان های قانون گذار، پیگیر این پرونده، احتماال این 

غول فناوری را با چالش های بی شماری مواجه خواهد کرد.
پایگاه خبری بیزینس اینسایدر به بررسی برخی از تحقیقات و اقدامات 
صورت گرفته برای رســیدگی به این پرونده از سوی کشورهای جهان 

پرداخته است که در زیر آمده است:
  هلند

یک نهاد رگوالتور هلندی نخســتین ارگانی بود که درصد باالی میزان 
کمیسیون تراکنش های سیســتم مالی اپل را نامعقول تشخیص داد. 
تنظیم گر یاد شده، برای اپل اولتیماتوم زمانی تعیین کرده و این شرکت 
را ملزم کرد تا تاریخ 1۵ ژانویه به پلتفرم های اجتماعی دوستیابی هلندی، 

اجازه استفاده از دیگر مجاری تراکنش مالی را بدهد.
اپل نیز در واکنش به این تصمیم، اعالم کرد که چنین قابلیتی تنها برای 
توسعه دهندگان فعال در حوزه اپ استور اختصاصی هلند امکان پذیر است 
و عالقه مندان به استفاده از چنین قابلیتی باید درخواست خود را از طریق 

یک فرم اختصاصی به اپل اعالم کنند.
توسعه دهندگان در واکنش به محدودیت های ایجاد شده از سوی اپل، 
الزامات جدید را بســیار ســختگیرانه توصیف کردند و اداره حمایت از 
مصرف کنندگان هلند حکم داد که اپل با ایجاد موانع متعدد، مانع از اجرای 
قانون شده است. به موجب این حکم، اپل ۵ میلیون یورو جریمه شده و 

مقرر شد اپل تا زمان رفع موانع و اجرای قانون یاد شده، به صورت هفتگی، 
ملزم به پرداخت ۵0 میلیون یورو شود.

  ژاپن
نهاد تنظیم گر ژاپن نیز اخیرا طی حکمی به اپل دستور داد که پرداخت از 
طریق شرکت های ثالث را برای برنامه ها و پلتفرم های محتوامحور مانند 
مجالت دیجیتال، روزنامه ها، کتاب ها، موســیقی و ویدیو، امکان پذیر 
سازد. اپل نیز وعده داد که چنین تغییراتی را در اوایل سال ۲0۲۲ اعمال 
خواهد کرد. این در حالی است که با گذشت حدود یک ماه از سال میالدی 
جدید، هنوز چنین اصالحی در سیستم اپ استور ایجاد نشده است. فیل 
شــیلر، مدیر اجرایی اپل در این مورد، گفت: »اپل روی تبدیل اپ استور 
به تجربه ای امن و ایمن متمرکز شــده است. ما برای کمیسیون تجارت 
منصفانه ژاپن احترام زیادی قائل هستیم و از اقدامات مشترک مان برای 
کمک به توسعه دهندگان برنامه های محتوا محور در راستای ارایه خدمات 
بهتر و آسان تر به کاربران و در عین حال، محافظت از حریم خصوصی آنها 

قدردانی می کنیم.«
  کرهجنوبی

کمیسیون ارتباطات کره نیز به اپل و گوگل دستور داد تا پرداخت های از 
طریق شرکت های ثالث را برای همه برنامه های این کشور، مجاز کنند و 
به هر دو شرکت دستور داد تا برنامه های انطباق خود با شرایط جدید را 
تا اواسط اکتبر با این نهاد به اشــتراک بگذارند. سئول، قانون جدیدی را 
تصویب کرد که به طور کلی صاحبان فروشگاه های اپلیکیشن را از اجبار 

اپلیکیشن ها به استفاده از پلتفرم های پرداخت داخلی خود منع می کرد.
اپل نیز اعالم کرد که به زودی بستر فروشگاه خود را با قوانین کره مطابقت 
خواهد داد. این در حالی است که شرکت یاد شده، تاریخ دقیقی برای اعمال 

این تغییرات اعالم نکرده است.
  بریتانیا

 ســازمان رقابت و بازار بریتانیا در ماه مارس، تحقیقاتی را در خصوص 
شرایط و ضوابط اپل برای توسعه دهندگان پس از دریافت شکایاتی مبنی 
بر ناعادالنه و ضدرقابتی بودن قراردادهای این شرکت با توسعه دهندگان، 

آغاز کرد.
در پاسخ، اپل نیز در واکنش به این تحقیقات، اعالم کرد که این شرکت 

به »بازارهای پر رونق و رقابتی« اعتقاد دارد و در عین حال مدعی شد که 
اقتصاد بازار اپلیکیشــن هایش در بریتانیا، صدها هزار شغل ایجاد کرده 
است. این شرکت در بخشی از بیانیه خود افزود: »فروشگاه اپ استور، برای 
توسعه دهندگان برنامه، موتور موفقیت بوده است و مسایل به وجود آمده 
تا حدی به دلیل استانداردهای سختگیرانه ای است که ما برای محافظت 
از مشــتریان در برابر بدافزارها و جلوگیری از جمع آوری بی رویه داده ها 
بدون رضایت آنها، به طور منصفانه و یکسان برای همه توسعه دهندگان 

اعمال می کنیم.«
رگوالتور در ماه ژوئن تحقیقی را در مورد احتمال ایجاد فضای دوقطبی 
از سوی اپل و گوگل با ساختار اپ اســتور و پلی استور و میزان تاثیر این 
دوقطبی بر نوآوری و رقابت در اکوسیستم برنامه های تلفن همراه، آغاز 
کرده و نتایج این مطالعه را در ماه دسامبر منتشر کرد. نهاد یاد شده، در یک 
بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد که ممکن است اپراتورهای فروشگاه اپلیکیشن 
مجبور شوند به برنامه ها اجازه دهند که از سیستم های پرداخت جایگزین 

استفاده کنند.
  ایاالتمتحدهآمریکا

سناتورها، ریچارد بلومنتال، امی کلوبوچار و مارشا بلکبرن در ماه آگوست 
قانونی به نام قانون بازارهای اپلیکیشن باز ارایه کردند که در مدت کوتاهی 
از حمایت سایر سناتورهای برجسته از جمله لیندسی گراهام، کوری بوکر، 

مارکو روبیو و مازی هیرونو برخوردار شد.
این الیحه شامل بخشی است که صاحبان فروشگاه های برنامه را از مجازات 
توسعه دهندگانی که از سیستم های جایگزین برای پرداخت های درون 

برنامه خود استفاده می کنند، باز می دارد.
 قانــون پیشــنهادی در بحبوحه شــکایت شــرکت توســعه دهنده

Fortnite Epic Games مطرح شد. شــرکت یاد شده از اپل به 
دلیل خارج ساختن برنامه های این شرکت از اپ استور به دلیل استفاده آن 

سیستم های پرداخت جایگزین، شکایت کرده بود.
این ماجرا سبب بروز یک چالش قضایی بزرگ برای طرفین شد و یک قاضی 
فدرال در سپتامبر حکم داد که اپل باید به برنامه ها اجازه دهد از روش های 
پرداخت جایگزین استفاده کنند، اما اپل درخواست تجدیدنظر کرد و قاضی 

استیناف در دسامبر اجرای حکم اولیه را متوقف ساخت.

اپل در واکنش به این رأی، اعــالم کرد: »این تغییرات خطرات امنیتی و 
حریم خصوصی جدیدی ایجاد می کرد و تجربه کاربری مثبت که مشتریان 

در مورد اپ استور دارند را مختل مي کرد.«
  استرالیا

کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا، طی گزارشی در ماه مارس 
اعالم کرد که به احتمال زیاد، هزینه های پرداختی توسعه دهندگان به اپل 
و گوگل برای حضور در فروشگاه اپلیکیشن ها به دلیل قدرت بازاری که این 

دو شرکت بر توسعه دهندگان دارند، افزایش یافته است.
راد سیمز، رییس کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا، در این 
مورد گفت: »فروشگاه های اپل و گوگل دروازه ای بین مصرف کنندگان 
و توســعه دهندگان اپلیکیشــن ها هستند و درست اســت که مزایای 
قابل توجهی برای هر دو گروه ارایه می کنند. اما مسایل مهمی در مورد نحوه 

عملکرد این بازارها وجود دارد.«
این گزارش دارای هفت بخش اصلی بود که یکی از آنها به چگونگی الزام 
اپل و گوگل به اپلیکیشن ها برای استفاده از سیستم های پرداخت شان 

اختصاص داشت.
نهاد تنظیم گر استرالیایی، هنوز تصمیم خود برای مواجهه با مساله انحصار 

شرکت های یاد شده را اعالم نکرده است.
  روسیه

نهاد قانون گذار روسیه در ماه اوت سال ۲0۲1 به اپل هشدار داد که ملزم 
است تا 30 سپتامبر همان سال، اجبار شرکت ها به استفاده از سیستم مالی 
انحصاری اپ  استور را به دلیل نقض آشکار این اقدام با قوانین ضدانحصار 

این کشور، متوقف سازد.
البته شرکت سازنده آیفون به این هشدار توجه چندانی نکرد و همین امر 
باعث شد تا رگوالتور در ماه اکتبر علیه این شرکت پیگرد قانونی را آغاز کند.
سرویس فدرال ضدانحصار روسیه در بیانیه ای هشدار داد که در صورتی 
که دستگاه قضایی تشخیص دهد اپل قانون حمایت از رقابت را نقض کرده 

است، ممکن است این شرکت با جریمه های بسیار سنگینی مواجه شود.
  روزهایسختضدانحصاردرانتظارشرکتهایبزرگ

هجمه و فشار شــدید نهادهای قانون گذار در برابر انحصار سازمان یافته 
شــرکت های بزرگ فناوری، مبین آگاهی کشورها نسبت به تهدیدات 
انحصار این شرکت ها در تجارت جهانی و امنیت اقتصادی است. بسیاری 
از متخصصان این حوزه، معتقدند که شرایط پر فشار امروز جهان، مقدمه 
چالش هایی است که این شرکت های بزرگ در سال های آینده با آن مواجه 

خواهند بود.

یکپایگاهخبریآمریکاییمنتشرکرد

طوفان ضدانحصار دولت هاي جهان بر سر اپ استور

وزارت دادگستری آمریکا، مایکروسافت و 3۵ ایالت این کشور از تجدیدنظر 
در حکمی که در منازعه حقوقی اپل و اپیک گیمز به نفع اپل صادر شده، 

پشتیبانی کردند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از زد دی نت، تحولــی تازه در مورد 
شکایت اپیک گیمز علیه اپل رخ داده و وزارت دادگستری ایاالت متحده، 
مایکروســافت و 3۵ دادســتان کل ایالت های مختلف آمریکا، همگی 
پرونده های حقوقی را ارایه کرده اند که حکم اصلی این شکایت را که در 

سپتامبر سال گذشته به نفع اپل صادر شده، به چالش می کشد.
حکم اولیه در 9 مورد از 10 مورد شکایت اپیک گیمز علیه اپل به نفع اپل 
صادر شد. بر طبق قوانین رقابتی کالیفرنیا، اپل به رفتارهای ضدرقابتی و 
انحصارطلبانه متهم شده، اما در نهایت دادگاه اعالم کرد که اپل انحصارگر 

نیست.
علت این تصمیم گیری آن بود که موافقت نامه های بین برنامه نویسان و اپل 
قرارداد تلقی نشد و اپل چنین استدالل کرد که سایر رقبا سهم کافی از بازار 

اپلیکیشن های تلفن همراه مانند بازی های موبایلی دارند.
این تصمیم اکنون در دادگاه استیناف ناحیه نهم ایالت کالیفرنیا قابل 
تجدیدنظر است، زیرا هم اپل و هم اپیک گیمز از حکم صادر شده ناراضی 

بوده و درخواست تجدیدنظر ارایه کرده اند.
وزارت دادگستری آمریکا، مایکروســافت و 3۵ ایالت این کشور چنین 
استدالل کرده اند که اپل دارای قدرت کافی برای تحمیل یک جانبه شرایط 
مدنظر خود در قراردادهای مختلف است و این امر موجب انحصارطلبی و 
آسیب دیدن منافع شهروندان می شود. آنها تصریح کرده اند که در جریان 
صدور رأی اولیه خطاهای قانونی متعددی وجود دارد که می تواند اجرای 
موثر قوانین ضدانحصار را به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال به خطر بیندازد.

خبر

مایكروسافت، دولت و ایالت های 
آمریكا بر علیه اپل متحد شدند

آسیه فروردین 


