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 َفَدکت و دیفای 
فناوری تامین مالی نامتمرکز

    دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با تشریح ماموریت های مدنظر برای کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: در این کارگروه رویکرد حمایتی برای توسعه اقتصاد پلتفرمی و 
محتوای دیجیتال دنبال می شود. هیات وزیران در هشتم دی ماه امسال در راستای تصمیم 
دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کشور، با تشکیل این کارگروه مرکب از وزرای ارتباطات، امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی موافقت کرد. تشکیل 
کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال با پیگیری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات صورت گرفته است. هفته گذشته نخستین جلسه این کارگروه به ریاست وزیر 
ارتباطات برگزار شــد و در آن آیین نامه داخلی کارگروه به منظور اســتفاده حداکثری از 

ظرفیت های بالقوه دستگاه های اجرایی به تصویب رسید... 

    الیحه »حفاظت از داده های شــخصی« با هدف اتخاذ راهکارهای قانونی در حفظ 
حریم خصوصی کاربران، بار دیگر در جریان تصویب در دولت قــرار گرفت تا با ارایه به 

مجلس، نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود...

     توسعه حرفه ای)PD(  آنالین، برای مربیان سال های اولیه کودکی مهم است. اینکه چگونه 
فناوری را در کالس های درس دوران کودکی ادغام کنیم، مهم است. مزایای زیر، نه تنها استفاده 
از فناوری در کالس های درسی و توسعه سال های اولیه کودکی را افزایش می دهد، بلکه کودکان 
خردسال را  نیز برای استفاده از فناوری در برنامه درســی ابتدایی آماده می کند. امروزه، آموزش 
پیش دبستانی به این معناست.  اســتفاده از فناوری های خاص در محیط یادگیری اولیه دوران 
کودکی و برنامه ریزی موثر برای استفاده از آن، هم برای کودکان و هم برای معلمان، مزایای واقعی 
 ICT دارد. در این مطلب، برای توسعه حرفه ای آنالین ویژه مربیان دوران اولیه کودکی، بر ابزارهای
در اوایل کودکی تمرکز می کنیم که شما به عنوان یک معلم می توانید آنها را با موفقیت، در آموزش 
رشد دوران کودکی ادغام کنید. به عنوان مثال، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مراقبت 
از کودکان و آموزش مانند کامپیوتر، لپ تاپ، دوربین های دیجیتال و غیره. در زیر، 10مزیت استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش دوران کودکی ارایه  شده است.  کودکان خردسال از قبل 

در معرض ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات هستند...

    َفَدکت، مختصر شده عبارِت »فناوری دفترکل توزیع شده« است که زیرساخت بیت کوین، اِتِریوم و رمزارزهای مشابه است . یکی از 
جدیدترین نوآوری های َفَدکت، »دیفای« یا خدمات »مالیه نامتمرکز« برای سرمایه گذاری و تامین مالی مورد نیاز در تراکنش های رمزارزی 
است که در این یادداشت به خدمات، مصداق، کاربرد، مزیت، عیب و رگوالتوری آن اشاره می شود .  معادل اصطالح »مالیه نامتمرکز« در 
زبان انگلیسی:Decentralized Finance  است که معموال با اختصار DeFi  )و تلفظ »دیفای«( شناخته شده و بیان می شود . نام 
دیگر دیفای، مالیه باز )Open Finance( است .  ما نیز اگر بخواهیم اصطالح »مالیه نامتمرکز« را به زبان فارسی به اختصار بیان کنیم، 
می توانیم نوواژه »مالِنا« معادِل DeFi  را از ترکیب هجاهای آغازین »مالیه« )مال( و »نامتمرکز« )نا(، برسازیم و به خدمت بگیریم. »مالِنا« 
)DeFi(تجربه جدیدی در بازارهای مالی رمزارزی است . تنها بازارهای مالی که تا پیش از راه اندازی پلتفرم های دیفای )یا »مالِنا«( شناخته 
شده بودند همان هایی هستند که توسط یک مرکزیت واحد، ایجاد و مدیریت می شود؛ یعنی توسط بانک مرکزی! جدیدترین نوآوری 
بانک مرکزی ایران، سوپرمارکت های مالی است که در کنار نهادهای سنتی مثل بانک ملی، بانک های تجاری و موسسه های اعتباری در 

بازارهای مالی کشور تازه فعالیت خود را شروع کرده اند...

 5G خطرات فناوری 
که هواپیماها را تهدید می کند

 حاکمیت داده در کشور 
قانونمند می شود؟
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بانک ها با اشتراک دیتای مشتریان شان 
مشکل احراز هویت حضوری را حل کنند

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانفناوریبانکیونئوبانکمطرحشد
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دبیر شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعات با تشــریح 
ماموریت های مدنظر برای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
گفت: در این کارگروه رویکرد حمایتی برای توسعه اقتصاد 

پلتفرمی و محتوای دیجیتال دنبال می شود.
هیات وزیران در هشتم دی ماه امسال در راستای تصمیم 
دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با 
هدف راهبری و هماهنگی توســعه اقتصاد دیجیتال در 
کشور، با تشکیل این کارگروه مرکب از وزرای ارتباطات، 
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک 

مرکزی موافقت کرد.
تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال با پیگیری 
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات صورت 
گرفته است. هفته گذشته نخستین جلسه این کارگروه به 
ریاست وزیر ارتباطات برگزار شد و در آن آیین نامه داخلی 
کارگروه به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه 
دستگاه های اجرایی به تصویب رسید. رضا باقری اصل، 
دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعــات در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، به تشــریح ماموریت ها و مزایای تشکیل 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین و اثرگذارترین حوزه های کاربری فضای 
مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات، حوزه اقتصاد است 
و این حوزه به واسطه اینکه سهم عمده ای از فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی مردم را شامل می شود، توانسته با 
بهره گیری از ICT، اقتصاد نوینی را ایجاد کند که در دنیا با 
نام گذاری های مختلفی از جمله اقتصاد هوشمند، اقتصاد 

دیجیتال و یا اقتصاد نوین شناخته می شود.
نحوهبهکارگیــریفناوریهایدیجیتالدر

اقتصاد
وی با اشــاره به اینکه منظور از اقتصاد دیجیتال، نحوه 
به کارگیــری فناوری های دیجیتال در اقتصاد اســت، 
ادامه داد: در تبیین مفهومی این موضوع، سه الیه در نظر 
گرفته شده که یکی از آنها، هسته مرکزی است که مربوط 
 ICT به بخش زیرســاختی و بخش دیجیتال یا همان
می شود و خدمات حوزه فناوری اطالعات از مرکز داده و 
سرویس های کامال دیجیتالی مثل موتورهای جست وجو 

و شبکه های اجتماعی را در برمی گیرد.
باقری اصل افزود: یکــی دیگر از این الیه هــا مربوط به 
»خدمات دیجیتالی شده« و »اقتصاد پلتفرمی« می شود و 
ما به نوعی شاهد اقتصاد اشتراکی هستیم. مانند آن اتفاقی 
که در حوزه ســرویس های اشتراکی مثل سرویس های 

خودروی اینترنتی در کشور خودمان رخ داده است. الیه 
ســوم در مفهوم اقتصاد دیجیتال، بعد وسیع تری دارد 
و مربوط به »اقتصاد دیجیتالی شــده« می شود. در این 
الیه اتفاقات مهمی در حوزه کشاورزی هوشمند، اقتصاد 

الگوریتمی و توسعه صنعت هوشمند رقم می خورد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات گفت: بنابراین ما 
وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت می کنیم هر سه الیه را 
در نظر می گیریم و معتقدیم که این الیه ها کمک کننده 
همدیگر هستند و طبیعتا نمی توانند باهم تعامل نداشته 
باشند. وی با اشاره به اینکه تعریف اقتصاد دیجیتالی بسیار 
وســیع تر از تعریف تجارت الکترونیکی است، ادامه داد: 
تجارت الکترونیکی در الیه هــای »اقتصاد دیجیتال« و 
»اقتصاد دیجیتالی شده«، کارکردهایی دارد اما بسیاری از 
خدمات و نوآوری هایی که مفهوم اقتصاد اشتراکی ایجاد 
کرده است، در قالب های قدیم تجارت الکترونیکی جای 
نمی گیرد. بر این اساس ما نیازمند طرح تحول یا نیازمند 
یک ساختارشکنی نسبت به حوزه های سنتی هستیم و 

این موضوع با اقتصاد دیجیتالی شده، رقم می خورد.
باقری اصل گفت: در کنار آن، موضوعات دیگری نیز در 
زمینه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ در اقتصاد دیجیتالی، 
شکل گیری کسب و کار و مشارکت ذی نفعان یا مشتریان 
خیلی باالتر است. از سوی دیگر هزینه های جست وجوی 
یافتن محصول، پایین تر می آیــد و هزینه مبادله کمتر 
می شود. شفافیت و قابل ارزیابی بودن با اطالعات مشتریان 
اتفاق می افتد و رفتار مشتری نیز بر اساس حجم باالی 

اطالعات، قابلیت سنجش پیدا می کند.
تحوالتیکهبااقتصاددیجیتالهمراهمیشود

وی افزود: با شکل گیری اقتصاد دیجیتال به نظر می رسد 
که ارتباط بین مشتریان و شرکت ها یا کسب و کارها به 

نوع دیگری از بلوغ می رســد که این سطح از بلوغ، ناشی 
از به کارگیری داده های حجیم و مدیریت و اســتفاده از 
سیستم های سنجش اعتماد و اعتبار است. این ها تحوالتی 
است که با اقتصاد دیجیتالی همراه است و ما ناگزیریم که از 

این تحوالت استقبال کنیم.
دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات با اشاره به نقش 
وزارت ارتباطات در شــکل گیری اقتصــاد دیجیتالی 
در کشور به واســطه اینکه یکی از این الیه های اصلی، 
توسعه زیرساخت های ICT اســت که پیشران توسعه 
اقتصاد دیجیتال محسوب می شود، تاکید کرد: تمامی 
سرویس های جدیدی که در حوزه اقتصاد دیجیتالی بروز 
پیدا کرده و امکان ارایه پیدا می کند، ناشی از بلوغ حوزه پهن 

باند و سرویس های دیجیتالی است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر شبکه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه 
راه نمی افتاد بعید بود که شرکت های خدمات اینترنتی 
بتوانند کارایی داشته باشــند و یا حتی کسب و کارهای 
آنالین شکل بگیرند و ما پلتفرم هایی مثل IPTV ها را 
داشته باشــیم. باقری اصل ادامه داد: این نسل ۳ و ۴ بود 
که توانست این کار را انجام دهد. همین طور اگر وارد نسل 
۵ نشــویم و یا فناوری FTTX  را به کار نگیریم، به نظر 
نمی رسد که امکان حضور در سرویس های با نیازمندی 
باالتر یا بــا نیازمندی به زیرســاخت های باالتری مثل 
تله مدیسین و ماشین های خودران و حوزه های پیشرفته 

هوش مصنوعی را داشته باشیم.
وی گفت: وقتی انتظار این است که سرویس ها به صورت 
همه چیز، همه کس و همه جا وجود داشته باشد و تاخیر 
در تراکنش، تاخیر در پردازش و یا سرعت در پردازش و 
سرعت در تبادل، به حداکثر برسد، نیازمند این هستیم که 
تمامی زیرساخت های مورد نیاز به روزآوری و تقویت شود 

و از نسل های باالتر تکنولوژی نیز استفاده شده و توسعه 
صورت بگیرد. در این ماموریــت، نقش وزارت ارتباطات 
مطرح است تا بتواند مدیریت و راهبری این هسته مرکزی 

اقتصاد دیجیتال را انجام دهد.
دبیر شورای اجرایی اظهار داشــت: خوشبختانه کشور 
ما جزو معدود کشورهایی است که توانسته پلتفرم های 
اقتصاد دیجیتال خوبی را توســعه دهد که هم ناشــی 
از فرصت تحریم بوده و هم فرصــت توانمندی داخلی 
بوده تا بسیاری از سرویس های مورد انتظار ما همتراز با 
سرویس های جهانی و حتی قابل رقابت با آنها در داخل 

کشور توسعه پیدا کند.
رویکردبومیســازیدرمقابــلخدمات

پلتفرمهایخارجی
وی تصریح کرد: ما جز کشــورهایی هستیم که تاکسی 
اینترنتی بومی و سرویس های IPTV خودمان را داریم و 
سرویس های بازار اپلیکیشن های روی گوشی تلفن همراه 
و بسیاری از سرویس های دیگر را ارایه کردیم. در حالی 
که در بسیاری از کشورها، پلتفرم های بزرگ بین المللی 
این ســرویس ها را ارایه می کنند. در مقابل، ما رویکرد 
بومی ســازی را دنبال کرده ایم و شبیه چند کشوری که 
این توانمندی را در خودشان ارتقا داده اند ما نیز در تالش 
هستیم که این توانمندی را باز هم توسعه دهیم و ایده آل ما 
دسترسی به بازارهای بین المللی و منطقه ای خدمات است.
باقری اصل ادامــه داد: ما می توانیــم حداکثر ظرفیت 
اقتصادی خود را توسط کســب و کارهای بومی به کار 
بگیریم و محتاج کســب و کارها و پلتفرم های خارجی 
نباشیم و با این توانمندی و بازار وسیعی که در اختیار داریم 
دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی را برای خودمان 
هموار کنیم. وی گفت: اقتصاد دیجیتالی بحث درون زایی 
بودن را حل می کند و بحث برونگرایی را تقویت می کند. به 
این معنی که پلتفرم های ما می توانند در کشورهای همسو 
و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرند و برعکس این 
موضوع نیز اتفاق بیفتد. البته این ها نیازمند تعامل دوجانبه 

بین کشورها خواهد بود.
سهماقتصاددیجیتال4درصدرشدمیکند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با اشاره به اینکه روند 
توسعه اقتصاد دیجیتال به گونه ای است که رشد متوسط 
ساالنه سهم اقتصاد دیجیتال، نســبت به اقتصاد ملی 
کشورها به حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی آنها رسیده 
است، اضافه کرد: حتی در برخی کشورها، سهم اقتصاد 
دیجیتال تا چند برابر نرخ رشد اقتصادی آنها است و ساالنه 

این سهم نیز در حال افزایش است.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
9۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 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 1۳96 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 1۳96 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک ۳ 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 ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ 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 1۳96 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 
۴80 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 1۳96رییس 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

ازسویدبیرشورایاجراییفناوریاطالعاتخبر

ماموریت های جدید دولت برای اقتصاد دیجیتال تشریح شد مرکزافتاریاستجمهوریخبرداد

 مهاجمان سایبری 
در راه تسلط بر ویندوز

مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاســت جمهوری اعالم کرد: وجود 
ضعفی امنیتی در ویندوز، به مهاجمان سایبری دسترسی ادمین 

می دهد تا آنان بتوانند دستگاه کاربران را آلوده کنند.
به گزارش مرکز مدیریــت راهبردی افتا )امنیــت فضای تبادل 
اطالعات(، مهاجمان با دسترسی محدود از طریق سوءاستفاده از 
این ضعف امنیتی می توانند به راحتی در یک دستگاه آسیب پذیر، 
مجوز و دسترسی های خود را برای گســترش آلودگی در شبکه، 
ایجاد کاربران جدید ادمین و اجــرای فرمان های خاص افزایش 

دهند.
 CVE-202221882 این آســیب پذیری با کد شناســایی
سیســتم عامل ویندوز10، نســخه 1909 و باالتر، سیستم عامل 
ویندوز11 و سیستم عامل Windows ســرور ۲019 و باالتر 
را قبل از اصالحیه های امنیتی ماه گذشــته مایکروسافت )ژانویه 

۲0۲۲( تحت تاثیر قرار می دهد.
آژانس دولتی »امنیت ســایبری و امنیت زیرســاخت آمریکا« 
 Cybersecurity & Infrastructure Security(
Agency  یا به اختصار CISA( با انتشــار هشداری به مراکز 
تحت پوشــش خود، نصب اصالحیه برای ترمیم آســیب پذیری 
 CVE-202221882 را در مــدت دو هفتــه الزامــی 

کرده است.
بسیاری از مدیران شــبکه به دلیل اشــکاالت متعددی که پس 
از نصب اصالحیه های ژانویه ۲0۲۲ گزارش شــده، از اعمال این 
اصالحیه ها خــودداری کرده اند. کارشناســان مرکــز مدیریت 
راهبردی افتا می گویند: عــدم اعمال اصالحیه های ژانویه ۲0۲۲ 
موجب می شود که سیستم ها در شبکه محافظت نشوند و در برابر 
ضعف های امنیتی و تهدیدات سایبری از جمله تهدیدات مستمر 

و پیشرفته آسیب پذیر باشند.
اطالعات تخصصی و فنی، اشکاالت گزارش شده در پایگاه اینترنتی 

مرکز مدیریت راهبردی افتا منتشر شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 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 هم افزایی 

و عزم ملی در حوزه ارتباطات داریم.
به گزارش شــرکت مخابرات ایران، »مجید سلطانی« افزود: توسعه 
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 ثروت و قدرت در بخش ارتباطات 
و زیرســاخت ها از بســتر مخابرات عبور می کند، خاطرنشان کرد: 
نیاز اســت با اتکا به توان دانش متخصصان بومــی، زمینه ارتقای 
سیستم های مخابراتی برای پوشش بهتر و سرعت امن داده ها و دیتا 

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

شاخص های کیفی شبکه را بررسی و پایش می کنیم.
وی ادامه داد: در بخش ارایه خدمات اینترنت باند پهن، ســهم بازار 
مخابرات از مشتریان باند پهن حدود ۵۵ درصد است و عالوه بر آن، 
شــرکت مخابرات تا روستاهای دور افتاده کشــور خدمت رسانی و 
ارتباط گســترده ای دارد و همکاران ما در همه استان ها، شهرها و 

روستاها با تالش شبانه روزی این شبکه را سرپا نگه داشته اند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با تشــریح آمادگی همه جانبه 
مجموعه مخابرات به منظور توسعه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری 
در سراسر کشور، اعالم کرد: برای تحقق برنامه های اعالم شده حوزه 
ارتباطی کشــور و راه اندازی ۲0 میلیون اینترنت پُرسرعت بر بستر 
فیبر نوری، مطابق با برنامه وزارت ارتباطات نیاز به هم افزایی و عزم 

ملی در حوزه ارتباطات است.
وی خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و حمایت های 
الزم در سال 1۴01 توسعه دسترسی فیبر نوری را در سراسر کشور 
به عنوان یک پروژه ملی، با توان بیشــتری 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 مشکالت به جامانده از گذشــته، در حال رفع بوده و آینده حوزه 
مخابرات در همه بخش ها و به ویژه دسترسی پرسرعت به اینترنت 

ثابت بسیار روشن است.

مدیرعاملمخابراتایرانتاکیدکرد

 عزم ملی برای توسعه دسترسی 
مبتنی بر فیبرنوری
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َفَدکت، مختصر شده عبارِت »فناوری دفترکل توزیع شده« است که زیرساخت بیت کوین، اِتِریوم 
و رمزارزهای مشــابه اســت . یکی از جدیدترین نوآوری های َفَدکت، »دیفای« یا خدمات »مالیه 
نامتمرکز« برای سرمایه گذاری و تامین مالی مورد نیاز در تراکنش های رمزارزی است که در این 

یادداشت به خدمات، مصداق، کاربرد، مزیت، عیب و رگوالتوری آن اشاره می شود . 
خدمات»مالیهنامتمرکز«

معادل اصطالح »مالیه نامتمرکز« در زبان انگلیسی:Decentralized Finance  است که 
معموال با اختصار DeFi  )و تلفظ »دیفای«( شناخته شده و بیان می شود . نام دیگر دیفای، مالیه 
باز )Open Finance( است .  ما نیز اگر بخواهیم اصطالح »مالیه نامتمرکز« را به زبان فارسی 
به اختصار بیان کنیم، می توانیم نوواژه »مالِنا« معادِل DeFi  را از ترکیب هجاهای آغازین »مالیه« 
)مال( و »نامتمرکز« )نا(، برسازیم و به خدمت بگیریم. »مالِنا« )DeFi(تجربه جدیدی در بازارهای 
مالی رمزارزی است . تنها بازارهای مالی که تا پیش از راه اندازی پلتفرم های دیفای )یا »مالِنا«( شناخته 
شده بودند همان هایی هستند که توسط یک مرکزیت واحد، ایجاد و مدیریت می شود؛ یعنی توسط 
بانک مرکزی! جدیدترین نوآوری بانک مرکزی ایران، سوپرمارکت های مالی است که در کنار نهادهای 
سنتی مثل بانک ملی، بانک های تجاری و موسسه های اعتباری در بازارهای مالی کشور تازه فعالیت 
خود را شروع کرده اند؛ هرچند که نهادهای سنتی فراهم آور خدمات مالی از لحاظ مبلغ دارایی های 
مالی که در اختیار دارند، بزرگ ترین نهاد در نوع خود محسوب می شوند؛ مگر اینکه بانک مرکزی ایران 
و قانون گذاران گامی بلند پیش و بر نوآوری »مالِنا« در کشور صحه گذارند. در بسیاری از کشورها با 
ایجاد پلتفرم های »مالِنا« روی اینترنت، بانک ها دیگر تنها منابع اصلی تامین اعتبار برای واحدهای 
تجاری به شمار نمی آیند . در این گونه کشورها، به کمک برنامه های کاربردی نامتمرکز )“برکارنا« 
یا DApps( پلتفرم های مالِنا شکل گرفته اند که خدمات مالی متنوعی را مطمئن تر از بانک ها و با 
امنیتی برتر از موسسات اعتباری، با کیفیتی باالتر و بهتر عرضه کنند . اگر بانک ها و موسسات اعتباری 
تاکنون مبالغ متنابهی را برای سرمایه گذاری و تامین مالی نیازمندی ها، به اشخاص حقیقی و حقوقی 
واگذار می کردند؛ آن هم به صورِت 1. وام بانکی؛ ۲. اوراق قرضه دولتی و محلی؛ و ۳. اوراق بهادار بازار 

!)DeFi( ”سرمایه، آنها حاال رقیب سرسختی پیدا کرده اند به نام »مالِنا« یا »دیفای
مزیتهای»مالِنا«

اگر تا قبل از پیدایش »مالِنا«، افرادی معدود، سیاســت های امور مالیه یک کشور، یک منطقه یا 
حتی کل جهان را تعیین می کردند و با تصمیم گیری های بودار و ســودار خود، گاه بانی فروپاشی 
نظام مالی جهان می شدند ]آنچنان که آخرین بار در سال ۲008 به هنگام بحران و رکود بزرگ مالی 
بین المللی مشاهده شــد[ حاال به یُمن حضور پلتفرم های »مالِنا«، در آینده دیگر هیچ گروهی از 
بانکداران و سیاستمداران نخواهند توانست، تعیین کننده مشیت امور مالیه مردم جهان شوند . این 
امر به خودی خود، مزیتی بزرگ است. مزیت دیگر خدمات مالِنا، این است که مبلغ کارمزدی که در 
تراکنش های بانکی از سوی گیرنده خدمات مالی باید به بانک پرداخت شود، در تراکنش های مالِنا 
وجود ندارد و حذف شده است. مزیت دیگر خدمات مالِنا، جایگزین کردن تدریجی دالر یا یورو از 
تراکنش های مالی بین المللی و کم اهمیت کردن نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .  
تا کنون اگر حدود ۴0درصد از وجوه واسطه های مالی در بانک های تجاری در گردش بوده اند، بعد 

از این، پلتفرم های »مالِنا« سهم آنها را اندک و سهم و نقش خود را به مرور زمان برجسته تر از پیش 
می کنند. به دیگر مزایای خدمات مالِنا، در ادامه، اشاره خواهد شد . 

مصادیقپلتفرمهای»مالِنا«
به خاطر این مزایا، از ســال ۲016 تاکنون تعداد زیادی از پلتفرم های مالِنا براســاس قراردادهای 
هوشمند و مبتنی بر زنجیره بلوکی )بالک ِچین( و َفَدکت )فناوری دفتر کل توزیع شده( در برخی از 
کشورها راه اندازی شده اند و خدمات مالی خود را به نیازمندان خدمات مالِنا در سطح جهان عرضه 
می کنند .   شناخته شده ترین رمزارزی که در تراکنش های »مالِنا« مبادله می شود، »اِتِریوم« است .  
 eToro،از جمله بهترین پلتفرم های »مالِنا« در بازارهای تامین مالی در خارج از کشور می توان به
Libertex، capital-com، Plus500، BIANCE، Skilling و coinbase اشاره 
کرد . یک ویژگی این پلتفرم ها این است که مقر اصلی و محل ثبت شرکت مربوط در کشوری معین 
است، اما در سراسر جهان فعالیت می کند، مانند eToro که محل ثبت نام و مقر فیزیکی شرکتش، 
جایی در تِل آویو است ولی به خصوص به کاربران در کشور آلمان ارایه خدمت می کند. پلتفرم های 
مالِنا به افراد حقیقی و حقوقی اجازه می دهند با ارزهای دیجیتالی وام بگیرند، در برابر مخاطرات 
بیمه شوند و بهره سود حساب های پس انداز رمزارزی خود را به دست آورند و ذخیره یا خرج کنند . 
برخی از پلتفرم های مالِنــا نرخ های بهره باالیی را پرداخت می کنند، اما ممکن اســت در معرض 
ریسک باالیی هم باشند . تا پایان ســال ۲019، معادِل 6۲۲.۲میلیون دالر آمریکا و در سال بعد تا 
اکتبر ۲0۲0، حدود 11میلیارد دالر آمریکا به کارگذاری های مختلف مالِنا واریز شد . همچنین تا 
https:// :پایان ســال ۲0۲1، تقریبا ۲0.۵میلیارد دالر آمریکا در مالِنا، مبادله شده بود )ماخذ
ether-/19/01/www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021
market-value-surges-20-billion-while-bitcoin-prices-slowheres-

.)why/?sh=7a3f17f66569
به این ترتیب، مشــاهده می شود که یکی دیگر از مزایای اکوسیســتِم جوان برنامه های کاربردی 
نامتمرکز )“برکارنا« یا DApps(، از آن جمله: برنامه های »مالِنا«، برخورداری از رشد سریع است.

شرایطاستفادهازپلتفرمهایمالِنا
تنها شرایط الزم برای دریافت خدمات مالِنا از هر نقطه از جهان، داشتن یک دستگاه پایانه رایانه ای 
مجهز به اینترنت و دارا بودن یک »کیف پول« یا )َولِت( است . این »کیف پول« به عنوان نوعی حساب 
بانکی عمل می کند که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین یا اتریوم را می توان در آن نگهداری و 

مدیریت کرد . هر فرد می تواند به تعداد دلخواه »کیف پول« برای خود بسازد و به کمک یک پلتفرم 
مالِنا، مثال MetaMask، در فرایندهای ســرمایه گذاری )Investment(  و سرمایه برداری 
)Divestment( موردپسند خود، آزادانه و به طور مستقل بدون برخورد با مانعی، مشارکت جوید . 
در همین خصوص، یکی دیگر از مزایای پلتفرم های مالِنا، این است که برای اجرای سرمایه گذاری و 

سرمایه برداری هیچ آستانه کمینه )میزان حداقل( یا بیشنه )مقدار حد اکثر( وجود ندارد.
عیببزرگپروتکلهایتوزیعشدهچیست؟

یک عیب ذاتی پروتکل های نامتمرکز و توزیع شــده یا »برکارنا« )برنامه های کاربردی نامتمرکز( 
این اســت که در برابر این پرســش که میزان عدم تمرکز یک برنامه کاربــردی نامتمرکز چقدر 
است، هیچ کس پاسخ شفافی ندارد بدهد . به همین دلیل ]و البته به علت اینکه آنها درهر صورت، 
پروتکل هایی »متمرکز« نیستند[ به آنها »نیمه متمرکز” )semi-decentralized( گفته 
می شود. یک عیب دیگر خدمات مالِنا که همچون عیب مذکور، ذاتی نیست، نبود زیرساخت های 

حقوقی و قانونی آن در بسیاری از کشورها است . 
میزانبهرهدرپلتفرمهایمالِناچقدراست؟

در جدول فوق میزان بهره 9 اُپراتور پلتفرم مالِنا بر حســب نوع خدمتی که عرضه می کنند، نشان 
داده شده است. 

رگوالتوریبخشاقتصادیمالِنا
اُرگان نظارتی و مقررات گذاری برای ایــن حوزه جدید از فعالیت های مالی و ســازمانی، در درجه اول 
دســتگاه دولتی مربوط در بخش خدمات مالی هر کشور اســت؛ برای مثال در ایاالت متحده آمریکا، 
مقامات خزانه داری و کمیســیون بورس و اوراق بهادار و بنگاه بازرگانی آینده نگری کاالهای اساســی 
 The United States Securities and Exchange Commission and the(
Commodities Futures Trading Corporation(  اعضــای تیم نظارتی در این بخش 
هستند. در ایران هنوز نه قانونی برای تعیین مرجع نظارت بر حوزه خدمات مالیه نامتمرکز وجود دارد، و 
نه مقررات گذاری برای صدور مجوز و پروانه فعالیت فراهم آور این خدمات تعیین شده است! در صورتی 
که هر ایرانی مقیم ج.ا.ا شاید بتواند به یکی از شرکت های مذکور وصل شود . بنابراین قانون گذار باید هم 

چارچوب حقوق کاربری این خدمات و هم مبانی حقوقی کارگذاران مربوط را معین کند .  
»هایِپرلِِجر«وتوسعهدهندگاننرمافزارهایپلتفرم»مالِنا«

شرکت های توسعه دهنده »برکارنا« و دارنده پلتفرم »مالِنا« معموال شرکت هایی هستند که به تنهایی 
و ایزوله فعالیت نمی کنند، بلکه با شــرکت فناوری آی.بی.اِم، شــرکت رایانه ای اُراکل، شرکت زنجیره 
https://www.coindesk.com/ibm-hacera-create-    ( ”بلوکِی بنگاهِی »هاِســرا
distributed-yellow-pages-for-blockchain-networks(  و شــرکت فنــاوری 
اطالعات مایکروسافت بده-بستان و همکاری دارند . دلیل این همکاری گسترده، ضرورت استانداردسازِی 
زیرساخت های فناوری مالِنا و استفاده متقابل از دستاوردهای یکدیگر به روشی اقتصادی است . یکی از این 
دستاورده ها در حوزه َفَدکت، »هایِپرلِِجر« است. »هایِپرلِِجر« اصطالحی برساخته به معنِی »اَبَردفتِرکل« 
است که در واقع یک نوآوری ســازمانی در زمینه فناوری شبکه ســازی زنجیره های بلوکِی متن باز، به 
حساب می آید . شکل سازمانی »اَبَردفتر کل« شبیه به گلخانه ای اســت که ذیل آن یک تالِش جمعِی 
 multi-project open source collaborative( هم افزا برای اجرای چندین پروژه متن باز
effort(  که به یکدیگر مرتبط و درهم تنیده هستند، صورت می گیرد تا به نتیجه مطلوب برسد . مصداق 
عملی »هایِپرلِِجر«، وحدت بخشی به فعالیت های متنوع تعدادی از شرکت های خدماتی/نرم افزاری و 
ســخت افزاری فعال در زمینه توســعه صنعتی و بنگاهِی زنجیره بلوکی برای مالِنا در اقصا نقاط جهان 
 Umbrella( است . از این منظر، »هایِپرلِِجر« یک چتر سازمانی، یا به بیان دیگر یک سازماِن چتری
Organization( است . مصداق واقعی این چتِر مفهومی، بنیاد لینوکس است که عالوه بر نمایندگی 

کردن اعضای تشکیل دهنده چتِر سازمانی مذکور، از داده های فراپرورده آنها نیز، میزبانی می کند.

سال1۳89 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 1۳9۴ 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 1۳8۴ 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 1۳9۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴0 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1۳96 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1۳97 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 1۳96 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 1۳96 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 1۳96 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
1۳ 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 1۳9۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 9۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 1۳0 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه 1۳9۵، 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 1۳9۴ 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

۲۳ تیر ماه 1۳97 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 
1۳9۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1۳97 
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 1۳8۳ 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 ۳7 پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1۳97 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 1۳97 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 

َفَدکت و دیفای؛ فناوری تامین مالی نامتمرکز
نوعخدمتبهرهنامتجاریفرآوردهپلتفرمعرضهکنندهپلتفرم

Fulcrum SAI%6.6۳وام
Nuo ETH%۲.۳۲وام
Nuo Maker%10.9۵وام
Aave Synthetix%8.۵9وام

Compound Dai%۲.۲1وام
dYdX USDC%۳.88وام

Bancor BNT%0.۲1بورس / نقدینگی
UniswapDai Liquidität%1۲.11بورس / نقدینگی
Uniswap WBTC%۲.۳9بورس / نقدینگی
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تاابالغقانونجدیدبرایافتتاححسابغیرحضوریسقفگذاشتهشود
در شرایط کنونی که کشور وارد پیک ششم همه گیری کرونا شده، همزمان با 
آن، همین هفته مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، 
طی نامه ای با استناد به تبصره ۳ ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 1۴ الحاقی قانون 
مبارزه با پولشویی، ارایه خدمات پایه به ارباب رجوع، توسط اشخاص مشمول به 

صورت غیرحضوری را ممنوع اعالم کرد. 
این در حالی است که انتظار می رفت در شرایط فعلِی همه گیری بیماری کرونا 
و در این وضعیت که بیش از هر زمان دیگری به ارایه این گونه خدمات در کشور 
نیاز است، حمایت های الزم صورت پذیرد و مسووالن با توجه به تاثیرگذاری 
مثبت خدمات ارایه شده و البته با رعایت مالحظات قانونی، اقدامات الزم به 
منظور پشتیبانی قانونی و نظارتی از خدمات غیرحضوری نظام بانکی را با رویکرد 

جلوگیری یا ممنوعیت، جایگزین کنند.
البته نباید فراموش کرد در دو سال گذشته، بازار سرمایه با استفاده از دیتای 
نظام بانکی، نســبت به احراز هویت کاربران برای حضور در بورس اقدام کرد. 
معلوم نیست اکنون در حالی که کشور وارد پیک ششم شده، چرا بانک مرکزی 
به جای اصالح قوانین دست وپاگیر و مانع زدایی در جهت اصالح روند و حمایت از 
فناوری های نوین برای احراز هویت مشتریان، همچنان بر استفاده از روش های 

سنتی تاکید دارد.
البته قطعا بانک مرکزی همزمان با حمایت از فناوری های نوین، باید خود را نیز 
مجهز به این نوع فناوری ها کند اما به نظر می رسد در حالی از بانکداری دیجیتال 
در کشــور صحبت می کند که خود، برنامه مشخصی برای ایجاد رگوالتوری 
دیجیتال در این حوزه ندارد. در هر حال، همه ما از نظارت قوی بانک مرکزی 
حمایت می کنیم و حتی نگران ایجاد حساب هایی با هویت های جعلی هستیم 
اما نکته مهم این است که آیا بانک مرکزی، به جای بستن این مسیر، نمی توانست 

از روش های دیگر استفاده کند؟ 
از این رو، در هشتاد و نهمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع »واکاوی تاکید بانک مرکزی بر ممنوعیت 
احراز هویت غیرحضوری همزمان با پیک ششم« که با حضور صادق فرامرزی 
مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادرات »صاد«، فرهاد اینالویی معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین و محسن زادمهر مدیرعامل نئوبانک بانکینو  برگزار 
شد، مشکالت و مزایای احراز هویت غیرحضوری، موردبحث و تبادل نظر قرار 

گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش روی شماست. 
بافراگیرشدنموجششــمکرونادرهفتهجاریوقرمزشدن
تهران،بانکمرکزی،اطالعیهایرادرحوزهاحرازهویتغیرحضوری،
ارسالوآنراممنوعکردکههمهمامتعجبشدیم!معلومنیستبانک
مرکزیدرحالیکهاینسرویس،بهخصوصدرنئوبانکهادریک
سالونیمگذشتهارایهمیشد،کجابودکهناگهانبعدازدوماه،این

نامهراصادرکردهاست!لطفادربارهجزییاتاین
ابالغیهتوضیحدهید.

زادمهر:باالخره بانک مرکزی هر دستوری می دهد، 
ما باید اطاعت کنیم! تقریبا دو ســال پیش، همین 
روزها بود که زمزمه کرونا در ایران نیز مطرح شد. در 
این زمان، ما روی بانکداری دیجیتال کار می کردیم 
و با شروع این پاندمی به این نتیجه رسیدیم که باید 
به مقوله احراز هویت غیرحضوری سرعت ببخشیم تا 
مراجعات حضوری مردم به بانک ها کمتر شود. با وجود 
کمک های بانکداری الکترونیک به شبکه بانکی کشور، 
هنوز شعب، شلوغ بود و مردم برای دریافت رمز، کارت، 
رمز ورود به اپلیکیشن وغیره مجبور بودند به بانک ها 
مراجعه کنند. آنچه برای ما مطرح بــود، این بود که 
چگونه می توانیم با روش مشخص در ایران، مشتری 
را غیرحضوری، احــراز هویت و صالحیت کنیم تا به 
وی سرویس بانکی ارایه دهیم و آن سرویس، نسبت 

به سرویس رایج در بانکداری سنتی امن تر باشد. اگر امن تر نمی شود، حداقل 
آن میزان از سطح صحت و امن بودن احراز هویت سنتی را داشته باشد. شش 
هفت ماه طول کشید تا به سرویس های مختلف از جمله شاهکار، ثبت احوال 
شامل دو سرویس اصلی، یکی دریافت اطالعات هویتی، زنده بودن مشتری و 
نظایر آن و دیگری مطابقت دادن عکس مشتری با عکسی که هنگام درخواست 
کارت هوشمند ملی گرفته، دست پیدا کنیم. از سوی دیگر، عکس سلفی از 
مشــتری بگیریم و با آنچه از ثبت احوال گرفتیم، مطابقت دهیم. در اینجا، با 
چالش هایی مانند deepfake مواجه شدیم و به دنبال راهکاری برای حل 
آن بودیم. از بخش خصوصی و کسب وکارها انتظار می رفت با توجه به سرعت 
رشد باالی کرونا، راهکاری ارایه دهند که مشتری، مراجعه حضوری نکند. در 
اینجا این سوال مطرح است که چرا احراز هویت می کنیم؟ دلیلش شناخت 
مشتری است و اینکه یک ریسک پروفایل برای مشتری انجام دهیم. در نهایت 
به روشی رسیدیم که امن تر بود اما آن را به آرامی زیر بار بردیم؛ یعنی در بانکینو، 
حســاب هایی که باز می کردیم، امضای گرم هم دریافت می کردیم. فقط در 
تهران و اطراف خودمان کار می کردیم و وقتی کارت مشتری را به وی تحویل 
می دادیم، قراردادها را امضا هم می کردیم. افتتاح حساب ما، محدود به پرسنل 
شرکت های طرف قرارداد آشنا بود و مقوله شناسایی مشتری و تشکیل ریسک 

پروفایل برای مان ساده تر بود. کرونا همچنان می تازید و به این نتیجه رسیدیم که 
تا سال ها، خبری از دوران پساکرونا نخواهد بود و باید خودمان را برای همزیستی 
با آن آماده کنیم. در این مدت، بارها تالش کردیم از تجربه حاصل شده، خروجی 
بگیریم و شیوه احراز هویت جدید را با مدل سنتی آن مقایسه کنیم. در بانکینو 
با سرعت بسیار آهسته جلو می رفتیم، چون می دانستیم رگوالتور همزمان نیاز 
دارد فضا را ارزیابی کند و تا اوایل امسال که آقای محرمیان اشاره کردند دو مجوز 
نئوبانک خواهند داد، امیدوار بودیم مساله احراز هویت غیرحضوری حل شود که 
متاسفانه حل نشد و منجر به نامه ای شد که اشاره کردید. چرایی آن را نمی دانم 
اما امیدوارم با تعامالت ما، و دوستان دیگر با بانک مرکزی، بتوانیم این مساله را تا 
پایان امسال حل کنیم. االن پیک ششم با سرعت وحشتناک تر از موج های قبلی 
را داریم و وضعیت، بسیار خطرناک است. در حال حاضر، شرایط احراز هویت 
با زیرساخت هایی که در کشور فراهم است، به گونه ای است که می توانیم از آن 
دفاع کنیم و این کاری که انجام می دهیم، از مدل سنتی امن تر است. امیدوارم 
با تعامل بانک مرکزی بتوانیم تبصره ۳ ماده 91 را امسال تعیین تکلیف کنیم و 

این محدودیت، زودتر رفع شود.
آیامتننامهراهمحضورذهنداریدیابندهعرضکنم؟البته
نامه،محرمانهبودامادرفضایمجازیورسانههایرسمی،منتشرواز

محرمانهبودنخارجشد!
زادمهر:اجازه بدهید ما هم محرمانه برخورد کنیم. موضوِع کلی، شفاف است. 
بخش نامه های باالسری هنوز اصالح نشده اســت. ماده 91 قانون مبارزه با 
پولشویی که ارایه خدمات پایه و ارباب رجوع را به صورت غیرحضوری صرفا با 
رعایت دستورالعملی می دانست که به تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی 
خواهد رسید )که هنوز نرسیده و همگی منتظریم تا آن 
جلسه برگزار شود( خوبی اش این است که به جلسه 
منوط شده و امیدواریم هرچه سریع تر، با توجه به موج 
اخیر کرونا، برگزار و مشکل، حل شود اما بخش نامه های 
باالسری هنوز این اجازه را نمی دهد و تا حدی می توان 
به بانک مرکزی حق داد. بخشی از این موضوع، فراتر از 
حیطه اختیارات بانک مرکزی است و باید در شورای 
عالی مقابله با پولشویی حل شود. موضوع، فقط از جنس 
فناوری نیست و فناوری در اختیار اهداف دیگری است. 
امیدواریم مباحث پولشویی و شناسایی مشتریان در 

جای دیگری حل شود تا به مسیرمان ادامه دهیم.
البتهبندهچککردم.فکرکنمایننامه،نامه
دوماستکهمعاونتنظارتبانکمرکزی،آنرا
فقطبرایبانکهاییارسالکردهکهسرویس
افتتاححسابغیرحضوریراانجاممیدهند
وبهکلنظامبانکیارسالنشدهاست.درست
همهستودلیلینداشتهبههمهبانکهاارسالشود.بااینحال،این
سرویسبرقراراستوهیچکدامازبانکها،وقعیبهنامهنگذاشتهاند
واینســرویسعمالهمچنانکارمیکند.البتهدرهمیننامهای
کهدوستانارسالکردهاند،بخشــیداردکهدرادامهبرنامهبهآن
میپردازیم.همینقسمتازنامه،فرصتیبراینظامبانکیاست.
بندهتبصره3ماده91آییننامهاجراییماده14الحاقیقانونمبارزهبا
پولشوییرانمیخوانمچونهمهدوستانمیدانند.درنامهاشارهشده
اگریکمشتریدریکبانکمثالملت،یکحسابکوتاهمدتداشته،
چنانچهامروزبخواهدحساببلندمدتداشتهباشد،میتواندباهمان
دیتایقبلی،افتتاححسابغیرحضوریداشتهباشد.یادمهست
چندسالپیشکهبرایافتتاححسابغیرحضوریبهیکیازشعب
رفتم،بااینکهدریکبانکدرشعبهدیگریدرشهرتهران،حساب
قرضالحسنهداشتموبرایافتتاححسابکوتاهمدتدربانکینزدیک
منزلاقدامکردم،مجدداکاغذگرفتندوکپیمدارکرادرخواست
کردندوبهناچار،مدارکرادادیم.البتهبانکها،بهطورقانونینباید
آنرابگیرندامامتاسفانهبرخیکارمندانشعباینرویهنادرسترا
دنبالمیکنند.آقایدکتراینالویی!اگراشتباهنکنمآقایمحرمیان،

معاونفناوریهاینوینبانکمرکزی،شهریور99درمصاحبهای
ازراهاندازیچندنئوبانکدرسال1400خبردادند.ایشاندرهمان
مصاحبه،تعریفیازنئوبانکارایــهدادندمبنیبراینکهنئوبانک،
شعبهنداردوتالشبرارتباطغیرحضوریبامردموارایهسرویس
بهمشتریانبهصورتدیجیتالاســت.االنبهانتهایسال1400
رسیدیم.هنوزمجوزیصادرنشدهاست.دریکماهگذشته،یکیاز
معاوناناینحوزه،مصاحبهایبایکیازنشریاتمکتوبانجامدادند
وبهطورمجدداعالمکردندبانکمرکزیبرایصدورمجوزمستقلبه
نئوبانکهاهیچبرنامهاینداردومدعیاننئوبانکبایدهمچنانتحت
مجوزیکبانکمادرفعالیتکنندومسوولیتمجوزشانهمبابانک
مادراست.اگراینتعاریفرابپذیریم،معلومنیستدرحالیکهاالن
دونئوبانکداریموبانکایرانزمینهمقراراستبهزودیافتتاح
شود،باتوجهبهاینمسوولیتیکهبهعهدهبانکهاواگذارشدهواینکه
نئوبانکنبایدشعبهداشتهباشد،بااینممنوعیت،یکنئوبانکچطور

میتوانفعالیتداشتهباشد؟
اینالویی: ما استاد فرصت سوزی هستیم. اگر یادتان باشد به دو بانک مجازی، 
دیجیتال، غیرحضوری، الکترونیک یا هرچه اســمش را می گذارید، یعنی 
بانک های آرین و امین، مجوز دادند که این بانک ها، بانکداری بدون شعبه را 
راه اندازی کنند. این کار، به دالیل خودش محقق نشد و مجوز آنها را لغو کردند. 
االن 10 سال گذشته است. آیا آن موقع به این موضوع فکر نکرده بودیم که این 
بانک بدون شعبه، چطور قرار است افتتاح حساب کند؟ حتما فکر نکرده بودیم، 
اگر فکر کرده بودیم، االن این سوال را نمی پرسیدیم! متاسفانه قوانین ما بسیار 

از فناوری روز عقب هستند و به نیازهای کسب وکار 
توجه نمی کنند در حالی که االن نیاز کســب وکار 
عوض شده و به روش جدید بانکداری است. بانکداری 
دیجیتال و نئوبانک به این دلیل ظهور پیدا کرده که 
به این نیازها توجه کند. اگر از این ها غافل شویم، این 
فرصت را از دست می دهیم. فقط این مجوزها نبوده 
است؛ اگر به طرح صیانت، دیبا، اجبار ای نماد، نماد 
بانک مرکزی برای امضای دیجیتــال و اجبار احراز 
هویت حضوری دقت کنید، همگی در راستای ایجاد 
انحصار و رانت اســت. اصال کسی توجهی به مصالح 
مملکت ندارد. همه به دنبال منافع هستند؛ منافعی 
که معلوم نیســت منافع کیست؛ منافع مشتری که 
نیست؛ منافع بانک مرکزی که نیست و منافع مردم 
و مملکت هم نیست. صحبت بنده و آقای محرمیان 
نیست، بلکه استانداردهای جهانی مشخص می کنند 
مدل بانک دیجیتال و نئوبانک چگونه است. اگر به این 

استانداردها توجهی نکنیم و به صورت گزینشی بخشی از استاندارد را لحاظ و 
 API بخش دیگر را دستکاری کنیم و مثال بگوییم احراز هویت این گونه باشد و
manager آن گونه باشد، اینجا را متمرکز کنیم و آنجا را متمرکز نکنیم، آش 
شله قمکاری می شود که خروجی  از آن، قابل انتظار نیست. چند بار عرض کردم 
بانک دیجیتال در ذات خودش توزیع شده است. وقتی فین تک و TPP مطرح 
می شوند، سرویس دهندگان و بازیگران جدیدی، ظهور می کنند و موضوع، 
به سمت توزیع شدگی  می رود. همه این تالش ها که به سمت وسوی نظارت 
متمرکز بر سیستم سوق پیدا کرده و آن را اجبار کند، شکست می خورد. اصال 
فرض کنیم نئوبانک مستقل، مجوز نگرفته، آیا نئوبانک وابسته به یک بانک، 
مشخص است که باید چگونه باشد؟ فرض کنید امروز یک شرکت مانند های وب 
قرار است با ما، نئوبانک ایجاد کند، آیا باید از جایی مجوز بگیرد یا خیر؟ از بانک 
یا بانک مرکزی؟ اینکه به ما بگوید خدمات نئوبانک را بدهید تا تحت الیسنس 
شما به مشتریان بدهم، کافی نیست. ما اصال جرات نکردیم به این مسیر فکر 
کنیم که های وب کامال به عنوان یک شرکت مستقل، خدمات نئوبانک ارایه 
کند. همین نئوبانک وابسته به یک بانک معلوم نیست به چه معناست و تعریفی 
از آن وجود ندارد. آیا کسی هســت که به آن مجوز بدهد و اصال نیاز به مجوز 
دارد؟ استانداردها می گوید نئوبانک ها و فین تک هایی که قرار است خدمات 

مالی بدهند، باید از رگوالتور مجوز بگیرند. رگوالتور ما که تا حاال در این زمینه 
کاری نکرده است. ما در کارگروه بانکداری دیجیتال، خیلی سعی کردیم بگوییم 
رگوالتور به جای اینکه وارد اجرا شود، قسمت مجوزدهی و الیسنس را حل کند 
و سرویس را به بانک بسپارد. اگر این موضوع، حل شود، خیلی از مسایل ما حل 
خواهد شد. درباره اینکه وقتی یک بانک بدون شعبه، وقتی شعبه ندارد و احراز 
هویت، حضوری باشد، چطور می تواند مشتری بگیرد، جوابی ندارم اما شما را به 
این جمله برت کیت در چند سال گذشته، در همایش نظام های پرداخت ارجاع 
می دهم که گفت اگر بانکی همچنان از امضای خیس یا امضای گرم استفاده 
می کند، با بانکداری دیجیتال، فاصله زیادی دارد. بنابراین بانک دیجیتال، نظارت 
دیجیتال وغیره در حد شعار است و کسانی که روی این موضوع، وقت می گذارند 
و کار می کنند، جو ناامیدی بر آنها حاکم شده و فکر نمی کنم به این زودی از این 

مخصمه رهایی پیدا کنیم!
البتهوقتیسراغبســیاریازمدیرانوکارشناسانمیرویم،
میگویندبانکمرکزی،مجوزهمندهد،مهمنیســت.آقایناصر
حکیمی،معاونسابقفناوریهاینوینبانکمرکزی،درچندبرنامه
اخیر»عصرارتباط«اشارهکردنداعطایمجوز،فسادآوراست.اینکه
چگونهفسادآوراست،بهتراستواردآننشویم!اگربانکمرکزی،
چارچوبگذاریوسیاستگذاریکند،آیابهترازصدورمجوزنیست
کهدوبارهاینموضوع،مطرحشودآنتعدادمجوز،کمیازیاداستو

مسالهجدیدیایجادشود؟
اینالویی:درست است. چارچوب داشتن خیلی بهتر است اما چه کسی باید 
تشخیص بدهد با چارچوب ها تطبیق دارد. باالخره مرجعی باید باشد و این کار، 
وظیفه رگوالتور است. در دنیا، رگ تک ها و رگوالتورها 
این کار را انجام می دهند. ما که اینجا رگ تک نداریم، 
رگوالتور هم که ورود نکرده، بنابراین کار، بسیار سخت 
می شــود. در بانک مرکزی، غیر از آقــای محرمیان و 
چند نفر در اداره نظام های پرداخت، هیچ کس درباره 
بانک های دیجیتال، هیچ چیز نمی داند. بنده این موضوع 
را به ضرس قاطــع عرض می کنم و شــاید طرح این 
موضوع هم بحث برانگیز باشد. من با واحدهای مختلفی 
صحبت کرده ام، غیر از دوســتان نظام های پرداخت، 
هیچ کس با مقوله بانکداری دیجیتال به طور عمیق آشنا 
نیست. بنابراین مشخص است بخش نامه هایی که از 
سمت پولشویی صادر می شود، بدون هماهنگی است. 
امکان ندارد نظام های پرداخت و آقای محرمیان با این 
موضوع، موافقت کرده باشند. قطعا در این زمینه، به طور 
 PSD 2 مستقل عمل شده و حتی یک بار استاندارد
را نخوانده اند تا ببینند در دنیا چطور اقدام شده است. 
از ۲01۲ تا ۲018 به صورت پایلوت، کار شده و از ۲018 تا کنون )۲0۲۲( به 
صورت عملیاتی درآمده و طی چهار سال گذشته، تجربیات آن وجود دارد اما 
کسی به دنبال آن نیست. بنده متوجه نمی شوم چرا این را اجبار کرده اند اما 

مطمئنم کسی از قواعد و قوانین این حوزه، اطالع کافی و درستی ندارد.
البتهقراربوداینهفتهدرخدمتآقایدهقان،ازادارهمبارزهبا
پولشوییبانکمرکزیباشیم.هماهنگیهایآنهمتاحدودیانجام
شدوروابطعمومیبانکمرکزی،ابتداتاییدکردامابهیکبارهاعالم
کردندبانکمرکزیدرحالتالشاستتابهصورتمستقلازشورای
عالیپولشویی،دستورالعملیکهدراینحوزهنیازاستتاممنوعیت
برداشتهواحرازهویتغیرحضوریبااستانداردمشخصتصویب
شود،پیگیریکند.بهگفتهدوستان،تاپایانسال،ایناتفاقخواهد
افتاد.بندهازآقایدهقانپرسیدمشمامیگوییدتایکماهآینده،
مصوبهقانونیآنبیرونمیآیدامادوسالاستاززماناینسرویس
میگذردوبانکهادرحالسرویسدادنهستند.االندرحالیکه
یکماهبعد،قراراستمصوبهجدیدارایهشود،ابالغیهممنوعیتداده
میشود.اینهمازکارهاییاستکهکاشدوستانبودندوخودشان
توضیحمیدادند.آقایفرامرزی!اســفندماه99هیاتوزیرانبه

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانفناوریبانکیونئوبانکمطرحشد

بانک ها با اشتراک دیتای مشتریان شان مشکل احراز هویت حضوری را حل کنند

محسنزادمهرصادقفرامرزیفرهاداینالویی

فرامرزی: یکی اینکه یک شرکت ملی 
برای احراز هویت ایجاد شود. دوم 
اینکه یک سازمان برای ممیزی و 

certified کردن این شرکت ایجاد 
شود. حتما اولی راحت تر است و 

همین، خطرناک است. باید این موضوع 
را تعیین تکلیف کنیم. به عنوان 

قانون گذار حتما راه حل اول، مانند 
بسیاری از کارهای دیگر خیلی ساده 

است و اگر قرار است این کار را انجام 
دهد، مختار است

اینالویی: بین خود بانک ها، این کار 
امکان پذیر است که به صورت 

federated با همدیگر کار کنند و 
مشتریان همدیگر را بپذیرند. مثال 

اگر مشتری بانک صادرات قرار است 
از بانک ایران زمین سرویس بگیرد، 

اگر بانک صادرات جواب مثبتی درباره 
احراز هویت وی بدهد، بانک ایران 

زمین می تواند ادامه سرویس را به آن 
مشتری ارایه کند. این روش، یکی از 

روش های استاندارد است
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ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی
asreertebat.comبخوانید.

پیشنهادوزارتاقتصادتصویبکردتبصره3ماده91آییننامهاجرایی
ماده14الحاقیقانونمبارزهباپولشوییموضوعتصویبنامهشماره
92986/ت57101کهبهتاریخ22مهر98،اینممنوعیتایجادشده،
بارعایتدستورالعملیکهبهتصویبشورامیرسد،اصالحشود.چرا
باگذشتنزدیکبهیکسال،ایندستورالعمل،بهطورمشخصتدوین
نشدهاست؟البتهدرکارگروهبانکداریدیجیتالکمیتهاحرازهویت،
بامسوولیتآقایترکتبریزی،دستورالعملشناساییالکترونیکی
مشتریاندرثبتنامغیرحضورینیزآمادهوتیرماهدراختیارمعاونت
فناوریهاینوینقراردادهشد.ایننکته،متاسفانهمغفولماندهو
یکسالازمصوبهگذشتهاماهنوزهیچدستورالعملینیامدهاست.

فرامرزی: بنده درباره این موضوع، طبق صحبتی که چند ساعت قبل از برنامه 
با آقای پوراعظم داشتم، از اصطالح »شهر اینقدر هم شلوغ نیست« استفاده 
کردم. بر خالف رویه همیشــگی، این موضوع را سلبی نمی بینم اما به شدت 
بی سلیقگی در آن می بینم. بنده نامه را مالحظه کردم. اول به دستورالعمل 
اشاره کرده و دوم اینکه گفته اگر دستورالعمل هم صادر شد، بانک ها حتما باید 
API تشخیص حساب تکراری را به نئوبانک بدهند. این موضوع را که به طور 
شفاف می گوید، خوب است. اگر کســی حالت اول را رد کرده بود، نباید برای 
کسی که در یک بانک، حساب کوتاه مدت دارد، دوباره حساب باز کرد. تشخیص 
آن خیلی سخت نیست. درباره موضوع اول، هشدار داده یا خواسته هل بدهد. 
همین که قطع نشده، از این قسم می  بینم. خبر دارم که قرار است جلساتی با 
دوستان برگزار کنند و فکر می کنم موضوع، بسته شود اما بی سلیقگی زیادی 
در آن وجود داشت. البته عمد نیست اما بی تدبیری است که با یک سری اخبار، 
اصطالحا حال همدیگر را می گیریم! تغییر این نامه، تغییری در وضعیتی که 
داشتیم، ایجاد نکرده است. اسفند 99، ارایه خدمات پایه به صورت غیرحضوری 
مجاز نشد و االن هم همان نامه تکرار شده اما بانک مرکزی، چشم خود را بست. 
بانک هایی که شجاعت دارند، به سراغ آن رفتند و بانک هایی مثل بانک ما که 
شجاعت دارد اما به تطبیق احترام زیادی می گذارد، سراغ آن نرفت. اینجا، زیان 
بازار است مانند زمانی که در PSP حضور داشتم، بحث DLL و SDK بود، 
همین طور شد. با اینکه غیرقانونی بود، کسانی که داخل آن رفتند، برنده شدند، 
چون بعدا قانونی شد. در اسفند 99، گفتند به شرط مستند پیوست مجاز است 
که هیچ کس آن را مالحظه نکرد. مستند پیوست، همانی است که در کارگروه 
زحمت آن کشیده شده و آقای تبریزی مسوولیت آن را برعهده گرفته و بنده 
و سه نفر دیگر هم حضور داشتیم، نیمه سال گذشته، تقدیم شد. بنده هم به 

خاطر برنامه امروز، پیگیری کردم اما فکر می کنم 
حل شــود و نامه هم این قضیه را هــل می دهد تا 
زودتر به نتیجه برسد. اگر یادتان باشد پارسال نظر 
دیگری داشــتم و اصرار می کردم که سراغ تغییر 
قانون نرویم زیرا گفته شده به صورت غیرحضوری 
و این موضوع را از eIDAS ترجمه کرده که نگفته 
اســت فیزیکی. معنای غیرحضوری، غیرفیزیکی 
نیست. ما می توانستیم به این موضوع اصرار کنیم. 
کسی که الیو پشت سیستم باشد، حضوری است. 
در این زمینه eIDAS این کار را به دو قسمت کرد: 
یکی group remote و دیگری کسی که پشت 

گیشه حضور پیدا می کند. االن اتفاقی که افتاده، این است که ظاهرا دوستان 
تعدادی باگ پیدا کرده اند. مثال کسی دوقلو یا شبیه، سرویس گرفته، بنابراین 
باگ دارد و باید قطع شود. اینجا همان بحث مدیریت ریسک است. مگر مدل 
فعلی KYC که E در کنار آن ندارد، این اتفاقات برایش نمی افتد؟! پارسال هم 
گفتیم حتما EKYC محکم تر از KYC است چون تا حدممکن چهره های 
شبیه هم را می شناسد، مادر و دختر را می فهمد، اگر این ها را هم نفهمد، پشت 
گیشه نمی توانید کارتان را راه بیندازید. سیستم این چیزها را متوجه نمی شود. 
اینجا باید مدیریت ریسک به موضوع کمک کند و گفته شود درست است، باگ 
هم دارد. اخیرا فناوری مربوط به رگ دست یا حرکت خون آمده اما باگ آن از 
قبلی بیشتر است. مگر حضوری باگ ندارد؟ می توان آن را سختگیرانه تر کرد. 
اینکه چرا نشده، فکر می کنم اداره نظام های پرداخت ما خودش را گرفتار کرده 
است. اگر آقای محرمیان، صحبت بنده را می شنوند، باید عرض کنم ما قصد 
کمک داریم. روزی که بانک مرکزی، َدرِ خود را به روی وزارت اقتصاد و واحدهای 
نظارتی باز کرد، وقتش پر شد. شاید نرسیدند. شاید هم اشتباه می کنم. خودشان 
می گویند تمام تالش خود را کرده اند. نکته دیگر اینکه بین وزارت صمت و بانک 
مرکزی دعواست. ما دو سند داریم؛ یک سند سازمان نظام صنفی به سفارش 
آقای باقری اصل، آماده کرده است. یادتان هست پارسال در همین برنامه گفتند 
این کار را کردیم و ما هم معترض بودیم. بدبختانه بنده در هر دو سمت هستم 
و هم در این کارگروه بودم و هم در نظام صنفی! هر دو مستندات خوبی است. 
اولی مستند شبه تز دکترا، مطول و با جزییات بود. آخرین خبر این است که 
این سند به تیم تهیه کننده برگشت کرده و بعد از یک سال و نیم، چند کامنت 
گذاشته اند. آقای افتاده! بنده نگران بعد از آن هستم. اگر این هم تصویب شود، 
آیا وزارت صمت می پذیرد؟! ما که دولت الکترونیک و چتر الکترونیک نداریم؟ 
خیلی تالش کردیم و می گوییم دولت الکترونیک داریم اما این ها سازمان های 
فردی الکترونیک هستند. باالخره یکی باید به جای بزرگ تر، قضیه را حل کند؛ 
نه این قضیه حل شد نه امضای الکترونیک. بنده نگرانم اگر این موضوع در مسیر 
خود پیش برود، توسط وزارت صمت پذیرفته می شود یا خیر. اگر نشود، دوباره 

کاله مان پس معرکه است.
نکتهایبهنقلازدوستاندرالبهالیاظهاراتتاناشارهکردید
مبنیبراینکهتخلفاتیشکلگرفتهاست.همهبابرخوردباتخلفات
موافقیموازبانکمرکزیبرایمقابلهباآنحمایتمیکنیم.اگرتخلفی
شکلگرفتهوبانکمرکزیتااینجاهمراهیکردهوجلویکاررانگرفته
وباوجودایننامه،فعالهمهمراهیمیکندتاکار،قفلنشود،چرا

اسامیمتخلفاننظامبانکیرامعرفینمیکنند؟اینکهنوعتخلفات
چهبود؟کیبود؟کجابود؟چهحجمیبود؟

فرامرزی:با تعبیر شما، آقای زادمهر و بلوبانک، جزو متخلفان، هستند! ولی 
این ها متخلف نیستند. این روش )fail( خطا دارد. باگ دارد. این، تخلف نیست. 
بانک مرکزی هم گفته این یک الگوست و آن را بهتر می کنند. ابتدای راه است. 
آقای زادمهر در بانکینو می گویند در نهایت، کارت را به آدرس فرد می فرستند 
و در منزل از وی امضا می گیرند. این، همان احراز هویت حضوری است. مگر 
حتما باید در شعبه باشد؟! کارمند شعبه به منزل مشتری فرستاده شده است. 
این، روش خوبی است و همان پیچ ســفت کردن است. به نظرم باید این ها را 
گفت. البته می دانم دوستان جلسه زیاد داشته اند. اداره مبارزه با پولشویی ما، 
به دلیل شرایط همیشه حساس کنونی، سختگیری عجیب و غریب دارند. ما 
در جلسات بانکداری باز با این عزیزان جلسه داشتیم. اصال قانون بازل 1، ۲ و 
۳ کجاست؟ نهایت اینکه باید می گفتند طبق بازل ۳ تا فالن سقف، خطا دارد 
و بانک باید مسوولیت آن را بپذیرد. این ادبیات، درست است اما به قول آقای 
اینالویی، شاید دانش، رسوب نشده، فرصت هم وجود ندارد و ما باید کمک کنیم. 
افرادی که در مملکت مانده اند، همیشه دوست داشته اند کمک کنند. به نظرم 
خیلی بی سلیقگی بوده است. زمان مناسبی برای طرح این موضوع نبوده است. 

به نظرم با یکی دو جلسه حل خواهد شد.
ماده91تبصرهیکمیگویدمســوولیتتدویندستورالعمل
باوزارتصمت،باهمکاریوزارتارتباطاتومرکزاســت.دراین
خصوص،باآقایعلیرهبریرییسمرکزتوسعهتجارتالکترونیکی
صحبتکردم.ایشاننتوانستنددربرنامهحضورداشتهباشندواعالم
کردندمنظورازمرکز،مرکزاطالعاتمالیوزارتاقتصاداستنهمرکز
توسعهتجارتالکترونیکیبنابراینضوابطورویههارابایدوزارت
صمتباهمکاریوزارتارتباطاتانجامدهد.بندهدربارهاینموضوع
باآقایرضاباقریاصل،دبیرشورایاجراییفناوریاطالعاتصحبت
کردهوخواهشکردمدربرنامهحضورداشتهباشند.بهراحتیگفتند
حالندارم!بهایشانعرضکردمموضوعبهاینمهمیکهدغدغه
مردموبانکهاست،اینچهپاسخیازیکمدیردولتیاست؟!در
نهایتمدعیشدندبهجایاینکهدررسانه،حرفبزنیم،کارمیکنیم.
عرضکردمچندنمونهاقداماترابفرماییدتاماهمتوجیهشویمچه
کارکردهایدتاچشمبازارومملکتروشنشودکهباالخرهیکبخش
مملکتدرحالکارکردناست.بههرحال،حقآقایباقریاصلهم
دراینبرنامهمحفوظاستتااگردوستداشتند
بگویندچراحالنداشــتند!!البتهایشاناشاره
کردنداگربهبرنامهبیایم،باید50نهادرازیرسوال
ببرمکهچرامسوولیتشانراانجامنمیدهند.
شخصامعتقدماگردرجلساتپشتپردهقراربود
اینکمکاریهاحلشود،تاحاالحلشدهبود.به
مدیرانیکهفکرمیکنندبامالحظهکاریمیتوان
مشــکالتراحلکرد،توصیهمیکنمحتمابه
رسانههابیایندواسامیمراکزکمکاررابدهند.در
اینصورت،قطعاکار،سریعتروبهترجلومیرود.

فرامرزی: این فرمایش شما، به این معناست که ما هنوز 
دو سند داریم. یک سند توسط کمیته مشاوران، به آقای محرمیان تقدیم شد 
و سند دیگر در وزارت صمت است که مسوول این قضیه است. اینکه بعدا چه 

چیزی پیش می آید، خدا می داند!
دقیقاموازیکاریاتفاقمیافتــد.آقایرهبری،رییسمرکز
توسعهتجارتالکترونیکی،متنیبرایبندهارسالکردنددراین
متنآمدهاستدرخصوصتبصرهماده91،درابتدا،طبقمتنمصوبه
وزارتخانه،اقداماتیانجامشدهامابعدازگذشتمهلت،مرکزتوسعه
تجارتالکترونیکی)تتا(،داوطلبانهتصمیمبهمشــارکتدراین
خصوصگرفتوجلساتیرابرگزارکرد.انجامتکلیفتبصرهیکماده
91،طبقمتنمصوبه،وابستگیبهتعیینسطحخطرپذیریتعامالت
کاریداردکهمنوطبهانجامآن،طبقماده2،ماده8،تبصر2ماده
8،ماده9،ماده11وتبصره2ماده41است.البتهنسخهپیشنویس
بابرخیفرضیات،تهیهشدهوچنانچهمواردفوق،توسطمسووالن
مربوطه،انجاموتعیینتکلیفشود،قابلتدوینونهاییشدناست.
جنابرهبریدرادامهمتنشانآوردهاند:سندسیاستهایگواهی
الکترونیکیکشوردرخصوصصدورگواهیامضایالکترونیکدراین
موضوع،قابلاستفادهاستوهماکنوننیزبرخیمشموالنازاحراز
هویتغیرحضوریبرمبنایگواهیامضایالکترونیکدرسطوح
مختلفاستفادهمیکنند.بااینتوضیحات،درحالحاضر،یکسند
سمتوزارتصمتازسویآقایرهبریوتیمشانتهیهمیشود،
بانکمرکزیهمیکسندتهیهمیکندوآقایباقریاصلوتیمشان
همیکسند!عمالسهسندوجودداردکههیچکدامباهمهماهنگ
نیستند.مانفهمیدیمباالخرهاینموازیکاریدرمملکت،چهزمانی
قراراستبرطرفشودوآنچهقراراستمصوبشود،چیست.نظرتان

دربارهاینبلبشوچیست؟!
اینالویی: ابتدا به اقداماتی که در بانک مرکــزی در کارگروه احراز هویت با 
مسوولیت آقای ترک تبریزی در حال انجام بود، اشاره کنم. انصافا خیلی کار 
خوبی انجام شد. آن موقع از اداره پولشویی، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده 
دادستانی و پلیس فتا حضور داشتند و همگی با یکدیگر جلسه برگزار کردند 
و پیش نویس یک سند بسیار عالی تهیه شد. البته مهم نیست چه کسی تهیه 
کرده بلکه مهم این است که چقدر روی آن وقت گذاشته شده است. اینکه کجا 
باید مصوب شود، سوالی است که از نظر شما مطرح است. وزارت صمت و بانک 
مرکزی درگیر بودند. شورای عالی فضای مجازی این کار را به وزارت ارتباطات 

محول کرد. نامه ای در چند سطر نوشــته اند که امروز به دستم رسیده و عینا 
چند جمله را می خوانم: »کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و مرکز ملی 
تبادل اطالعات به عنوان رگوالتور هویت دیجیتال انتخاب شدند.« از آن طرف 
هم وزارت ارتباطات، این سند را به سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران داده و از 
آنها خواسته اند این سند را تهیه کنند؛ یعنی آنها هم به دیگری پاس داده اند. اگر 
دو رگوالتور در این مملکت نبودند، وضع ما خیلی بهتر بود! یکی رگوالتور پولی 
و دیگری رگوالتور مخابراتی. واقعا این رگوالتورها با قوانینی که تدوین کرده اند، 
دست وپای ما را بسته  اند اما در این حوزه خاص، سند تهیه شده در بانک مرکزی، 
بسیار خوب بود و باید همان موقع مصوب می شد، کوتاهی زیادی درباره آن شد 
و می شد روی آن پافشاری کرد. نمی دانم کوتاهی از سمت چه کسی بود که این 

سند در دست ما نیست و ما باید به سرعت نور به عقب برگردیم.
دوســتانتذکردادهاندکهبامدیراندولتی،مقداریبانرمش
صحبتکنم.فکــرمیکنمآنقدربانرمشصحبــتکردهایمکه
وضعیتماناینطورشده!سال83،ازسویمقاممعظمرهبری،سال
پاسخگوییمدیرانبهمردمنامگذاریشده؛یعنیمسووالنبایددر
قبالاقداماتشانپاسخگوباشند.اینکهکاررارهاکنیم،درست
نیست.اگریکمدیردولتیکهمثالسهســالسرکاربودهوروی
صندلینشسته،بداندکاریکهانجامدهد،ریسکواحتمالخطادارد
وتوسطمدیرانباالدستیورسانههاباویبرخوردخواهدشدواگر
کاریانجامندهد،کسیبااوکاریندارد،اینهادرداساسیمملکت
استوبههمینخاطرراهبهجایینمیبریم.همینماجراهاستکه
االندرموقعیتحساسکنونیهستیموبااینوضعیت،درهمین
موقعیتخواهیمبود.بندهخواهشمیکنمدوســتانازماگالیه
نکنند.وظیفهرسانههاوسایریناستکهبهصورتشفافوبدون
مالحظهکاری،حرفخودراشــفافبگویندومدیرانهمموظفند
نسبتبهاقداماتشانبهمردمپاسخگوباشند.طبقفرمایشمقام
معظمرهبری،؛مردمولینعمتمدیرانهستند.اگرکسیامروزدر
اینمملکت،مدیردولتیشده،ازصدقهسرهمینمردماست.اتفاقادر
ایامدههفجرهستیم.انقالبکردیمتاکارکنیمومملکترابسازیماما
متاسفانهتااینجایکار،آنطورکهمیخواستیم،نشد.بگذریم...آقای
زادمهر!دربانکینوباهمانروشیکهفرمودید،حدود170هزارافتتاح
حسابداشتید.لطفابفرماییدضریبخطایاحرازهویتیکهانجام

دادید،نسبتبهروشسنتیچقدربوده؟مزایایشچیست؟
زادمهر:البته عدد شما را اصالح کنم. حدود 1۵0 هزار 
افتتاح حساب داریم که امیدوارم به زودی به 170 هزار 
حساب برسد. بنده در بخش دولتی کار نکردم و همیشه 
در بخش خصوصی بودم، سعی کردم تمام سال هایی 
که در فضای مالی و فین تک حضور داشتم، به کمک 
نوآوری، دردی از سیستم دوا کنم. در این موضوع، به 
عنوان بخش خصوصی، وظیفه مان این بود که ابزارها 
و زیرساخت ها را تنظیم کنیم تا این کار را انجام دهیم 
و وظیفه رگوالتور هم این بود که قوانین را متناسب با 
شرایط پاندمی و پیشــرفت تکنولوژی در دنیا اصالح 
کند. آمریکا به ســفر به ماه فکر می کند اما ما در حال 

بحث درباره احراز هویت غیرحضوری هستیم. در این مسیر سعی کردیم به 
رگوالتور کمک کنیم و درها باز بوده تا خروجی مسیری که جلو رفتیم، در اختیار 
رگوالتور بگذاریم؛ یعنی شیوه احراز هویت مان را بررسی کنند و اقداماتی که از 
طرف ما انجام می شود، ببینند. همه چیز را نمی توان بلک باکس دید. یک سری 
جاها را باید ببینند چه استعالماتی می گیریم که از نگاه مشتری پنهان است. 
تجربه ما نشان می دهد که تا امروز حتی یک خطا نداشتیم، افتتاح حساب ما از 
دقت خیلی باالیی برخوردار بود. عالوه بر مزایای کلی مانند سهولت مشتری، 
مزیت هایی مانند دقت به خاطر اتصال به شــاهکار، ثبت احوال، چک کردن 
لیست سیاه بانک مرکزی، گرفتن کد شهاب و کد سیاح، تحویل کارت به آدرسی 
که مشتری مدنظر دارد، تا کارت را در آن اپلیکیشنی که با آن ثبت نام نکرده وارد 
 mobile only ،نکند کارت، فعال سازی نمی شود، مطرح است. در بانکینو
هستیم و یکی از ویژگی های خیلی خوب ما trusted device است؛ یعنی 
وقتی نام کاربری و پسورد در یک دیوایس وارد و ثبت نام انجام شود، آن یوزرنیم 
و پسورد، حتی برای ما قابل استفاده نیست، به شرطی که در دیوایس جدید، 
دوباره video ID بگیریم که نیازمند حضور فرد است. این مورد، نه تنها امنیت 
مشتری ما را افزایش داده، بلکه جلوی حساب اجاره ای را گرفته است، در حالی 
که این موضوع در بانکداری سنتی وجود دارد. بیشتر فرادهای شبکه بانکی، به 
واسطه تبانی با پرسنل بانک هاست. مثال یک نفر با من تماس می گیرد که کارت 
ملی  هوشمندش را گم کرده، بنده هم عرض می کنم نمی توانید افتتاح حساب 
کنید چون همه اتفاقات، سیستمی چک می شود. وقتی خودبه خود به سمتی 
برویم که همه چیز اتوماتیک باشد، کارمند بانک نمی تواند اقدام خارج از عرف 
انجام دهد. ما مشتریان زیادی در سیستم بانکی داریم که فوت شد ه اند. بسیاری 
 reset از کارمندان بانکی، آمار این افراد را استخراج و یوزرنیم و پسورد آنها را
می کنند و در اختیار شبکه قمار، فراد وغیره قرار می دهند. در بانکداری دیجیتال، 
به واسطه استفاده از تکنولوژی روز و ابزارهای جدیدتر و به جرات می توانم عرض 
کنم در مدل بانکینو، سطح شناسایی مشتری نسبت به سرویس ارایه شده 
افزایش می یابد. الزمه حرکت به سمت بانکداری دیجیتال این است که نگاه ماه 
ریسک محور باشد. اگر دیدگاه ریسک محور مدنظر قرار گیرد، سطح احراز هویت 
ما، واقعا بیشتر از نیاز است چون تراکنش های ما غیرحضوری با محدودیت 100 
میلیون تومان است و سقف تراکنش ماهیانه دارد. بنابراین سطح شناسایی ما 
باالست و امنیت ایجادشده نسبت به سیستم بانکداری سنتی که امروز در اغلب 

بانک ها وجود دارد، باالتر است.
خبریمربوطبهچندسالپیشعرضکنم.فردیبهشعبهبانک،

مراجعهوبهنامخودش،حســاببازمیکنداماشمارهموبایلیک
برنجفروشرادرشمالکشور،شناساییوشمارهویرابهجایشماره
موبایلخودشمیدهد.سپسازبرنجفروش،10تنبرنجخریداری
میکند.برنجفروشمیگویدکارتبکشید.فردپاسخمیدهداالن
باکارمنداندرشعبهبانکهماهنگمیکنمتاپولرابهحسابشما
واریزکنند.آنموقع،پیامکواریزوجهبرایمشتریارسالمیشد.
طرفبهحسابخودشواریزمیکنداماپیامکواریزبرایشماره
موبایلبرنجفروِشازهمهجابیخبرمیرود.برنجفروشپیامکرا
نگاهمیکندامااینکهبهکدامشمارهحسابواریزشده،دقتنمیکند
وبههمینراحتی،کالهبرداریصورتمیگیرد.بااینتوصیف،اینکه
ازچندجامیتوانبرایاحرازهویتغیرحضوریدیتادریافتکرد،
قطعامیتواندنسبتبهروشهایسنتی،قویترعملکندوجلویبروز
چنینتخلفاتیرابگیرد.درهمینبخشنامهبانکمرکزیاشارهشده
اگریکمشتریدردرونبانک،حسابکوتاهمدتداشتهباشدوقرار
استحسابجاریافتتاحکند،هیچمانعینداردومیتوانبهصورت
غیرحضوریافتتاححسابراانجامداد.اگربانکهابهجایرقابت
مخرب،بارفاقتپشتهمباشندودیتایهویتیحدود70میلیون
مشتریدارایحساببانکیحتیبهصورتتوکنایزدردیتابیسقرار
گیرد)یعنیباشمارهملیفرد،هویتویازیکبانکبهبانکدیگر
منتقلنشود(باهمینروشساده،کهرگوالتورهممیتوانستازآن
استفادهکند،احتماال80درصدمشکالتفعلینئوبانکهایابانکهای

دیجیتالحلخواهدشد.نظرجنابعالیچیست؟
فرامرزی: البته بنده برداشت شما را از آن نامه ندارم ضمن اینکه آقای زادمهر 
بیشتر با این موضوع درگیر هستند. اینکه اگر کسی حساب کوتاه مدت داشته 
باشد، می تواند حساب غیرحضوری باز کند، به دلیل عدم انجام شرط اول ممکن 
نیست بلکه گفته شده، ابتدا شرط اول را مهیا کنید، اگر این شرط مهیا شد، 
شورای پول و اعتبار و سپس سازمان مبارزه با پولشویی نیز تصویب کرد، آن گاه 
می توان برای کسانی حساب باز کرد که قبال حساب مشابه در آن بانک ندارند. 
تفسیر بنده این است. نکته دوم اینکه اگر یادتان باشد، بنده هم به شما عرض 
کردم امروز حال ندارم در برنامه حضور پیدا کنم! این نکته، واقعا طنز نیست! 
چون دیگر چیزی برای گفتن نداریم. 10 تا 1۵ دقیقه برای گفتن مســایل، 
کافی و همه چیز به شدت تکراری اســت. مهم ترین فرصت را در زمان کرونا 
در کشور از دست دادیم. بنده جای دیگری را نمی شناسم که اینقدر فرصت 
از دست داده باشند. هیچ کاری نکردیم. منظورم این 
است کاری که باید انجام می دادیم، انجام ندادیم. شاید 
آقای باقری اصل هم چنین حسی برای عدم حضور در 
برنامه داشتند و اگر این حس بوده، چندان غیرقابل 
توجیه نیست. البته بنده قرار نیست فرمایش ایشان را 
توجیه کنم بلکه می خواهم عرض کنم ما هم خوشحال 
نیستیم امروز دوباره حرف های تکراری می زنیم. دوباره 
در همان نقطه هستیم. درباره دیتای بانک ها باید عرض 
کنم دیتای آنها از نظر خــود بانک ها نیز کامال تمیز 
نیست. تنها دیتای تمیز مملکت در دست سجام است. 
آنچه االن در بانکینو هست، نیز تمیز است اما قبل تر را 
نمی دانم. به همین خاطر اگر فردی در شعبه A فالن بانک افتتاح حساب کند، 
چنانچه در شعبه B افتتاح حساب کند، دوباره از همان بانک، از مشتری، احراز 
هویت می کنند؛ یعنی دیتا چندان موردتایید نیست. بنده نگران این موضوع 
هستم که فرض کنید آیین نامه ارایه شود و روش احراز هویت غیرحضوری را 
توضیح دهد. از آقای اینالویی می پرسم آیا شما احراز هویتی که از سوی یکی از 
صدها شرکت ثبت شده در این حوزه، طبق آیین نامه انجام شده، قبول می کنید؟

اینالویی: منظورتان از صدها شرکت، کدام شرکت است؟
فرامرزی: یکی از شرکت هایی که احراز هویت انجام می دهد.

اینالویی: قطعا خیر.
فرامرزی: آفرین! اگر می گفتید بله، بنده حتما در ادامه اشاره می کردید قبول 
نمی کنم. االن یک داستان خطرناک وجود دارد. باید آزمایشگاهی ایجاد شود 
که این ها را آدیت یا ممیزی کند وگرنه گرفتاری دوم ایجاد می شود؛ یعنی بنده 
با شرکتی قرارداد می بندم یا خودم آن را راه اندازی می کنم و احراز هویت آنالین 
انجام می دهم و روی آن امضا هم می زنم اما اگر خودم به بانک دیگری بروم، آن 
امضا را قبول ندارم چون نمی دانم احراز هویت آن چگونه بوده و چقدر سختگیری 
داشته زیرا استاندارد ممیزی شده روی آن در ایران وجود ندارد. اگر eIDAS و 
یا استاندارد PSD 2 بر ما حاکم بود، از این کارها نمی کردیم چون اگر خطایی 
صورت می گرفت، پدر آن بانک را درمی آوردند! با قوانین فعلی خودمان عرض 
می کنم. راه حل وجود دارد. یکی اینکه یک شرکت ملی برای احراز هویت ایجاد 
شود. دوم اینکه یک سازمان برای ممیزی و certified کردن این شرکت ایجاد 
شود. حتما اولی راحت تر است و همین، خطرناک است. باید این موضوع را تعیین 
تکلیف کنیم. به عنوان قانون گذار حتما راه حل اول، مانند بسیاری از کارهای 
دیگر خیلی ساده است و اگر قرار است این کار را انجام دهد، مختار است. ما که 
همیشه تابع هستیم! با این حال، ما هم باید اختیار اینکه سرویسی را راه اندازی 
کنیم و توسط مرکزی مانند کاشف زیرنظر بانک مرکزی، certified کنیم 
یا اینکه همه بانک ها با همدیگر، آزمایشگاهی تشکیل دهند و آن را بقبوالنند، 
داشته باشیم. این، نقطه بعدی است که ماجرا را پیچیده می کند. بنابراین راه حل 
بنده یک آزمایشگاه است که حتما سوادش را دارد و بپذیرد شرکت هایی که قرار 
است ورود کنند، حتما certified شود و با certification آنها، بانک ها، با 
 certified ،خیال راحت قرارداد ببندند یا آنچه خودشان راه اندازی کرده اند

کنند و با آن کار خود را انجام دهند.

زادمهر: اگر بانک مرکزی این 
موضوع را بپذیرد که ریسک، 

صرفا صفر و یک نیست و 
می تواند بازه داشته باشد و اجازه 
بدهد بانک ها براساس اشتهای 

 ریسک شان عمل کنند، 50 تا
60 درصد مشکالت حل می شود

افتاده: دل مان می سوزد در این 
مملکت، با این همه منابع و فرصت، 
روزگار ما این شده که به قول آقای 

زادمهر، همه در کشورهای پیشرفته 
به فکر مسافرت و مهاجرت به کره 

ماه هستند اما ما هنوز سرپیچ احراز 
هویت غیرحضوری گرفتار شده ایم!
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 توسعه حرفه ای)PD(  آنالین، برای مربیان سال های 
اولیه کودکی مهم اســت. اینکه چگونه فنــاوری را در 
کالس های درس دوران کودکی ادغام کنیم، مهم است. 
مزایای زیر، نه تنها اســتفاده از فناوری در کالس های 
درســی و توســعه ســال های اولیه کودکی را افزایش 
می دهد، بلکه کودکان خردسال را  نیز برای استفاده از 
فناوری در برنامه درسی ابتدایی آماده می کند. امروزه، 
آموزش پیش دبســتانی به این معناســت.  استفاده از 
فناوری های خاص در محیط یادگیری اولیه دوران کودکی 
و برنامه ریزی موثر برای استفاده از آن، هم برای کودکان و 
هم برای معلمان، مزایای واقعی دارد. در این مطلب، برای 
توسعه حرفه ای آنالین ویژه مربیان دوران اولیه کودکی، 
بر ابزارهای ICT در اوایل کودکی تمرکز می کنیم که شما 
به عنوان یک معلم می توانید آنها را با موفقیت، در آموزش 
رشد دوران کودکی ادغام کنید. به عنوان مثال، استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات در مراقبت از کودکان و 
آموزش مانند کامپیوتر، لپ تاپ، دوربین های دیجیتال 
و غیره. در زیر، 10مزیت اســتفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات در آموزش دوران کودکی ارایه  شده است. 
مزیتاول

کودکان خردســال از قبل در معرض ابزارهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات هســتند، به این ترتیب، این ابزار 
روی آنها، محیط و افرادی که آنها را احاطه کرده اند، تاثیر 
می گذارد. ابزارهای ICT در حال تبدیل شدن به جزو 
فراگیر از دنیای فیزیکی و اجتماعی هستند. این، بخش 
مهمی از زندگی خصوصی و کاری اکثــر افراد از جمله 

کودکان خردسال است.
مزیتدوم

مزیت دوم به فرصت هــای بالقوه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات برای آموزش و یادگیری برنامه درسی مربوط 

می شود. به عنوان معلم دوران اولیه کودکی:
   از تجارب یادگیری و بــازی، حمایت و آن را تقویت 

کنید. 
   از یادگیری حرفه ای خود به عنوان یک معلم دوران 

کودکی حمایت و آن را تقویت کنید. 
   روابط خود را با والدین و ســایر افــرادی که با مرکز 
آموزشی دوران کودکی شما مرتبط هستند، تقویت کنید. 

مزیتسوم
 بسیاری از برنامه های درســی، در حال حاضر از ادغام 
فناوری اطالعات و ارتباطات در سراسر دوران آموزشی، 

از کودکی تا دبیرستان حمایت می کنند. تحقیقات نشان 
می دهد توجه ســال های اخیر به فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در دوران کودکی به این بخش مزیت بخشیده 
است. در حالی که توجه به ظهور زیرساخت های فناوری 
اطالعات و ارتباطــات به مدارس، قبــال بدون حمایت 
آموزشــی صورت می گرفت، اکنون عکس این موضوع 

رخ می دهد. 
مزیتچهارم

فناوری اطالعات و ارتباطات از فراشناخت یا »یادگیری 
برای یادگیری« پشتیبانی می کند. این امر، به آن معنی 
اســت که آگاه هســتید و همین موضوع، پایه و اساس 
چیســتی یک کودک توانمند را در حوزه ICT فراهم 

می کند.
مزیتپنجم

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش دوران 
کودکی، از فرصت های زیادی برای رشد خالقانه کودکان 
خردسال پشــتیبانی می کند و برای ایفای نقش، تفکر 

تخیلی را به کار می گیرد. 
مزیتششم

هنگامی که فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط های 
آموزشی به کار گرفته می شود، توسعه زبان بسیار افزایش 
می یابد. ابزارها و منابع فناوری اطالعات و ارتباطات مانند 
واژه پردازها ممکن است بسیار ابتدایی به نظر برسند اما 
به یاد داشته باشید قدرت پردازش کلمه در این است که 
کودکان به راحتی می توانند نوشتار خود را ویرایش کرده 
و تغییر دهند و در عین حال مهارت های زبانی و سواد خود 

را توسعه بخشند.
مزیتهفتم

کودکان می توانند با استفاده از فناوری های مدرن مانند 
اینترنت، دانش جهانی خود را افزایش دهند. 

مزیتهشتم
ویژگی های بســیاری که فناوری اطالعات و ارتباطات 

در محیط آموزشی به همراه دارد، در نهایت مهارت های 
ظریف و حرکتی کودکان را بهبود می بخشد. 

مزیتنهم
توســعه ریاضی نیز در نتیجه تصاویر بصری که رایانه ها 

می توانند ارایه  دهند، افزایش می یابد. 
مزیتدهم

یکی از مزایای فراوان اســتفاده از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در آمــوزش دوران کودکی، آموزش همکاری 
است. این امر، عالوه بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان، 

به تقویت زبان آنها کمک می کند.
راهنمایتوسعهحرفهایآنالینمربیاندوران

کودکی
مطابق با استانداردهای حرفه ای استرالیا برای معلمان و 
با لحاظ کردن دقیق بیانیه ECA در خصوص کودکان 
خردســال و فناوری های دیجیتال، راهنمای توســعه 
حرفه ای آنالین برای مربیان دوران کودکی، موارد زیر را 

به معلمان توصیه می کند: 
شــرکت در کالس های زنده؛ تجزیه و تحلیل موقعیت، 
درک توانایی ها و نیازهای خود، به کارگیری استراتژی های 
آموزشــی کاربردی در آمــوزش دوران کودکی، تعبیه 
روش هــای جدید مشــاهده و ارزیابی، ایجــاد و حفظ 
روابط در زمینــه مراقبت های اولیه و مرکــز آموزش ) 
ECEC( از طریــق فناوری، درک نقــش فناوری در 
یادگیری مبتنی بر )STEM(علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات( و تحقیق. تقویت ســواد و شمارش اعداد با 
ابزارهای ICT در آمــوزش دوران کودکی، به کارگیری 
تئوری های آموخته شــده با اســتفاده از فعالیت های 
همسو با چارچوب های یادگیری سال های اولیه کودکی 

.)EYLF(
نقشهایفناوریدرآموزشکودکان

نقش فناوری در مراقبت از کودکان و آموزش، در توسعه 
قابلیت و سواد ICT کودک، بسیار مهم است. تحقیقات 

نشان داده نقش های معمولی ممکن است شامل موارد 
زیر باشد: 

   کودکانی که از فناوری اطالعات و ارتباطات در بازی یا 
یادگیری خود استفاده می کنند )به تنهایی، با همساالن 

یا بزرگساالن(
   کودکان و معلمان با همدیگــر از فناوری اطالعات 
و ارتباطات بــرای تقویت یادگیری کودکان اســتفاده 

می کنند. 
   کودکان و معلمان با همدیگــر از فناوری اطالعات و 
ارتباطات برای مستندسازی و تامل در خصوص یادگیری 
کودکان یا اشتراک گذاری یادگیری کودکان با والدین 

استفاده می کنند.
   معلمان و شاغالنی که از فناوری اطالعات و ارتباطات 

برای برنامه ریزی و مدیریت اطالعات استفاده می کنند.
   معلمانی که از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده 
می کنند یا از طریق فناوری اطالعــات و ارتباطات یاد 

می گیرند.
   کودکان و شاغالنی که از فناوری اطالعات و ارتباطات 
برای برقراری ارتباط یا تبادل ایده یا اطالعات با ســایر 
شاغالن، والدین یا محققان استفاده می کنند. )بولستاد، 

)۲00۴
 اســتفاده از فناوری در آموزش دوران کودکی می تواند 
فراتر از نقش های فوق گســترش یابد، زمانی که هنگام 
فکر کردن در خصوص یکپارچه سازی فناوری، پتانسیل 
یادگیری را تصور کنید. در اینجا، بد نیســت با نظرات 
برخی از شرکت کنندگان کارگاه آموزشی آنالین مربیان 
پیش دبستانی و مهدکودک آشــنا شوید تا بدانید امروز 
چگونه می توان اســتفاده از فناوری را در آموزش دوران 

کودکی بهینه کرد:
دومینیک: »مــن واقعا از این دوره لذت بردم! بســیار 
آموزنده و به خوبی تحقیق شده بود. توضیحات مفصلی 
در مورد تمام زمینه های مشخص شــده در اهداف ارایه  
می داد. ویدیوها باعث می شد یادگیری، تعاملی تر به نظر 
برسد. مطالب ارایه  شده، برای شیوه های تدریس آینده 

من، بسیار سودمند و قابل استفاده بود.« 
یوآن: »این دوره، بسیار آموزنده و لذت بخش بود. درگیر 
شــدن با مواد دوره و منابع اضافی، این مهارت را در من 
تقویت کرد تا بــه یک مربی آگاه تــر و ماهرتر در دوران 
کودکی تبدیل شوم. من این دوره را به شدت به هر فردی 
که تمایل به به روز رسانی خود دارد، توصیه می کنم؛ کسب 

مهارت و دانش، به عنوان یک متخصص آموزشی.
ادغام ابزارهای مناسب ICT در آموزش دوران کودکی با 
به کارگیری تئوری های در حال رشد، با سرعت فزاینده، 
مهم اســت. فناوری اطالعات و ارتباطات در مراقبت از 
کودک و آموزش به کودکان خردسال، کمک و در آنها، 

ایجاد انگیزه می کند.

10مزیت فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش دوران کودکی

 وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفــت: افزایش 
تعرفه های پســتی از اولین روزهای سال 1۴01 اتفاق 
می افتد و امیدواریم بخشــی از مشکالت پستی را حل 

کند.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در آیین افتتاح سیستم سورتینگ هوشمند 
مرکز تجزیه و مبادالت کشــور با بیــان اینکه یکی از 
مواردی که می تواند به رضایتمندی همکاران پستی در 
زمینه معیشت شان کمک کند، بحث تعرفه های پستی 
است، گفت: در دو سال و نیم گذشته تعرفه های پستی 
تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که شاهد تورم های 
۴0 و ۵0 درصدی بودیم. االن هزینه هایی که برای ارسال 
بسته های پستی انجام می شود، بیش از تعرفه های پستی 

است که پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه تعرفه های پســتی نیازمند بازنگری 
بوده، افزود: در ماه آبان در کمیسیون تنظیم مقررات، 
جلسه هایی مربوط به تعرفه برگزار شده و بحث افزایش 
تعرفه، آزادســازی و رقابتی کردن آنهــا را به تصویب 
رســاندیم، اما اعالم عمومی نکردیم چون دولت اعالم 
کرده بود که هرگونه افزایش قیمت باید عالوه بر مراجع 

تخصصی خودش باید در ستاد تنظیم بازار هم تصویب 
شود، در نهایت هم دولت تصمیم گرفت تا پایان سال 

افزایش قیمتی از سوی دولت اتفاق نیفتد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات ادامه داد: در اولین 
روزهای سال 1۴01، این افزایش تعرفه محقق خواهد 
شد که قطعا کمک می کند برخی از مشکالت شرکت 
ملی پست حل شود، اما با بهینه سازی و افزایش بهره وری 
و استفاده بهتر از فناوری می توان هزینه های تمام شده 
را کاهش داد و از این طریق بخشی از مشکالت شرکت 
پست حل می شود. سختی کار موزعین را پیگیری کرده 
و آن را در کمیسیون اجتماعی دولت الکترونیکی مطرح 
کردیم اما با آن موافقت نشــد، اما مجدد آن را پیگیری 
می کنیم. اگرچــه وزارت ارتباطات از فیبرهای دریایی 
زیر آب گرفته تا مدارهای باالی ۳6 هزار کیلومتر مشغله 
دارد، اما هیچگاه مشــکالت پست کشــور را فراموش 

نخواهیم کرد.
زارع پور با اشاره به نقاط قوت، ضعف و مشکالت شرکت 
ملی پست و تالش برای حل این مشکالت گفت: امروز 
فناوری اطالعات زندگی بشــر را دگرگون کرده و همه 
چیز متاثر از این فناوری اســت. در این دوره وابستگی 

بشر به این فناوری کلیدی بیش از گذشته شده است. با 
شیوع کرونا تمام کسب وکارها تعطیل شدند و فرایندها 
به سمت غیرحضوری شدن رفت، اما شرکت ملی پست 
بیش از گذشته به صورت حضوری کار کردند. درحالی 
که وظایف بقیه کسب وکارها به واسطه دورکاری کاهش 
یافت اما کار شرکت ملی پست سه برابر گذشته با سیل 

مرسوالت و بسته های پستی رو به رو شد.
وی با بیان اینکه همت مجموعه پستی کشور در زمان 
شیوع کرونا قابل تقدیر است، اظهار کرد:  شرکت ملی 
پست در دوران شیوع کرونا نه تنها تعطیل نشد، بلکه 
بیشتر از گذشته به فعالیت پرداخت و در زمانی که کشور 
به آن نیاز داشت، توانســت نمره قبولی بگیرد. در دوره 
جدید مدیریتی شرکت ملی پست که به تازگی آغاز شده 
است، نیز انتظار داریم چشم اندازهای پست هوشمند در 
کشور ما محقق شده و پست جمهوری اسالمی ایران به 

اپراتور پست هوشمند تبدیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد:  الزمه 
دستیابی به این هدف توجه به سرمایه های انسانی و حفظ 
اعتماد مردم به این نماد ملی است. در حکم مدیرعامل 
شرکت ملی پســت ذکر کرده ام که باید برای باال بردن 

کیفیت معاش کارمندان تالش کرد. شرکت ملی پست 
باید به پشتوانه توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل 
شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است از زمان قبول 
مرسوله تا توزیع آن، از فناوری های روز استفاده کرده و 
کار مردم و کارمندان را کاهش دهیم تا آنها طعم شیرین 

فناوری را بچشند.
زارع پــور تاکید کرد: تفکیک هوشــمند پســت که 
بزرگ ترین مرکز آن را در کشور افتتاح کردیم، کمک 
می کند به این چشم انداز دست پیدا کنیم. انتظار داریم 
با ارتقای سطح کیفی خدمات پست، رضایتمندی مردم 
از این مجموعه افزایش پیدا کند تا لبخند رضایت را بر 
لبان مردم ببینیم. همچنین تا کنون جلسات متعددی با 
مدیران، هیات مدیره و مدیران استانی مجموعه پستی 
کشور داشتیم و در جریان مشکالتی که در این شبکه 

وجود دارد، قرار گرفته ایم.
وی همچنین در جمع خبرنگاران گفت: امروز شــاهد 
افتتاح بزرگ ترین مرکز هوشمند تفکیک محصوالت 
پستی در کشور هستیم که با تالش بی وقفه کارکنان 
 شــرکت پســت طی پنج ماهه گذشــته راه اندازی 

شده است. 

وزیرارتباطاتاعالمکرد

افزایش تعرفه های پستی در 1۴01

شــرکت متا با انتشار یک پســت وبالگی اعالم کرد هیچ تمایلی به قطع 
سرویس هایش در اروپا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این در حالی اســت که طی 
روزهای گذشته برخی رسانه ها گزارش هایی مبنی بر تهدید فیس بوک 
و اینستاگرام از این منطقه کرده بودند. در این گزارش ها دلیل این امر نیز 
مشخص نبودن توافقن امه میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای جایگزین کردن 

توافق نامه پیشین حریم خصوصی میان شان بود.
تهدید متا به ترک اتحادیه اروپا در آخرین گزارش درآمد این شرکت رصد 
شده بود. در اسناد مذکور آمده بود اگر آمریکا و اتحادیه اروپا به توافق نامه 
جدیدی برای انتقال داده دست نیابند احتماال این شرکت نمی تواند برخی 
از مهم ترین محصوالت و سرویس هایش مانند فیس بوک و اینستاگرام را 

در اروپا ارایه کند.
البته متا در پست وبالگی جدید خود، هشدار مشابهی را نیز منتشر کرده اما 

در آن نامی از فیس بوک و اینستاگرام وجود ندارد.
بیم هــای اصلی متا دربــاره آینــده اش در قــاره اروپــا توافق نامه های 
 بنــدرگاه امــن)Safe Harbour(  و حامــی حریــم خصوصــی

)Privacy Shield( اســت که هر دو آنها طی سال های اخیر توسط 
دیوان دادگستری اروپا لغو شده اند زیرا نگرانی هایی درباره وضعیت داده های 
شهروندان اروپایی در سرورهای آمریکایی وجود دارد. همان طور که متا 
اشاره کرده، این تنها شرکتی نیست که به دالیل گفته شده با عدم قطعیت 
روبه رو است. همچنین این شرکت در بخشی از پست وبالگی خود اظهار 
می کند حداقل 70 شرکت دیگر نیز درباره این چالش اظهار نگرانی کرده اند.
در این پست آمده اســت: ما خواهان حفاظت از حقوق بنیادین کاربران 
اتحادیه اروپا هســتیم و می خواهیم اینترنت همانند گذشته بدون هیچ 
اختاللی در زمینه همخوانی با قوانین به فعالیت خــود ادامه دهد اما در 

مرزهای کشورها محدود نشود.
این در حالی است که به نظر می رســد قانون گذاران اروپایی از چشم انداز 
خروج متا از اتحادیه اروپا استقبال کرده اند. برونو لو ماری وزیر اقتصاد فرانسه 
در پاسخ به سوالی درباره امکان خروج فیس بوک و اینستاگرام از منطقه 
گفت: من تایید می کنم زندگی بدون فیس بوک خوب است و ما بدون آن 
خیلی خوب زندگی خواهیم کرد. شرکت های بزرگ دیجیتالی باید درک 
کنند قاره اروپا در برابر قدرت حاکمیت خود مقاومت کرده و بر آن تاکید دارد.

برخالفگزارشهایقبلی

متا تهدید به ترك اروپا را انكار كرد!

تیک تاک سرگرم کار روی راه هایی برای رده بندی و محدود کردن 
دسترسی کاربران نوجوان به محتوای بزرگساالن در این اپلیکیشن 

ویدیوی کوتاه است.
به گزارش ایسنا، تیک تاک که در سال های اخیر محبوبیت فزاینده ای 
میان نوجوانان پیدا کرده است، اعالم کرد آزمایش کوچکی را برای 
رده بندی محتوا انجام می دهد که در دسترسی حساب های متعلق 
به کاربران کم ســن و ســال به محتوایی که مناســب آنها نیست، 

محدودیت هایی ایجاد می کند.
تیک تاک که متعلق به شــرکت چینی بایت دنس است، اعالم کرد 
بر مبنای اســتانداردهای رده بندی محتوا که در فیلم ها و بازی ها 
استفاده می شوند، کار می کند و روشی را برای تولیدکنندگان محتوا 
در این اپلیکیشن آزمایش می کند تا مشخص کنند آیا می خواهند 

محتوای شان تنها توسط مخاطبان بزرگسال مشاهده شود.
پلتفرم های شــبکه اجتماعی در خصوص رویکــردی که در قبال 
ســالمت روانی و ایمنی کاربران خردســال دارنــد، تحت تفحص 
فزاینده ای قرار گرفته اند. شرکت ِمتا پلتفرمز که شرکت مادر فیس 
بوک، اینستاگرام و واتس اپ است، از سوی قانون گذاران آمریکایی به 
دلیل پروژه معرفی نسخه ویژه کودکان اپلیکیشن اینستاگرام، هدف 

انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس گزارش رویترز، گروهی از دادستان های کل ایالتی آمریکا 
سال گذشته تحقیقاتی را از ِمتا درخصوص تبلیغ اینستاگرام برای 
کودکان با وجود آسیب های احتمالی آن آغاز کردند. این تحقیقات 
پس از درز اســنادی آغاز شد که پرســش هایی را درباره تحقیقات 
این شرکت درخصوص تاثیر اینســتاگرام بر سالمت روانی کاربران 

نوجوان برانگیخت.

خبر

رده بندی سنی محتوا در تیک تاك 
آزمایش می شود

آسیه فروردین 
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خبر

الیحه »حفاظت از داده های شخصی« با هدف اتخاذ 
راهکارهای قانونی در حفظ حریم خصوصی کاربران، 
بار دیگر در جریان تصویب در دولــت قرار گرفت تا 
با ارایه به مجلــس، نظام حاکمیت داده در کشــور 

قانونمند شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشت اطالعات و افشای 
پایگاه اطالعات هویتی کاربــران یکی از موضوعات 
دارای اهمیت سال های اخیر فضای مجازی بوده که 
هر بار پس از گذشت چند روز، به دلیل نبود قوانین 
مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده 

می شود.
برای مثال کمتر از دو ســال پیش نشــت اطالعات، 
شناســنامه ای 80 میلیــون کاربر ایرانــی از طریق 
ســرورهای ســازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت 
خبرســاز شــد. پس از آن نیز شاهد افشــای بانک 
اطالعاتی حاوی اطالعات شــمار زیادی از کاربران 
ایرانی یکی از شــبکه های اجتماعی و شــماری از 
کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم افزارهای موبایلی 
بودیم؛ ســرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم و برخی شرکت های هواپیمایی و بانک ها 
نیز از همین دســت اتفاقات بوده اســت که متاثر از 
فهرست مشترکی از خطاها و ضعف های امنیتی در 

پایگاه های داده، عموما تکرار می شود.
افشای داده تنها مربوط به کشــور ما نیست و نشت 
اطالعات میلیون هــا پروفایل شــخصی مربوط به 
مشــترکان فیس بوک در جریان تبلیغات سیاســی 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که توسط شرکت 
کمبریج آنالیتیکا )یک شــرکت تحلیل اطالعاتی( 
صورت گرفت از جمله بزرگ ترین این پرونده ها است.
این در حالی اســت که »داده« در دنیای امروز یک 
دارایی با ارزش محسوب می شود که نشت و سرقت 
آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در 
بردارد و حفاظت قانونی از آن، باید در سازوکارهای 

مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد.
*الزامات قانون نویسی برای حفاظت از اطالعات

الزامــات قانون گــذاری در حفاظــت از اطالعات را 
می توان در قالب چند محور از جمله الزامات استفاده و 
نگهداری از داده های شخصی کاربران، الزامات افشای 
داده های شــخصی، حقوق کاربران در زمینه حریم 
خصوصی، مسوولیت های متولیان داده های شخصی و 
الزامات دسترسی کاربر به داده های شخصی در فضای 

مجازی، تعریف کرد.
در گزارشــی که پیش از این با عنــوان »حفاظت از 
داده های کاربــران و رویکردهای جهانی« توســط 
مرکز پژوهش های مجلس منتشــر شده است، پس 
از بررســی اســناد و مدارک بین المللی و منطقه ای 
حریم خصوصی و حفاظت از داده های کاربران، این 
نتیجه گیری حاصل شــده که »حفاظت از داده های 
کاربران با توجه به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
و فضای مجازی به یکی از اولویت های سیاســتی و 
قانون گذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای 
توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در 
این زمینه اقدام کرده اند. در این میان کشــورهایی 
همچون پاکســتان، گواتماال، هند، ترکیه، مالزی، 
مکزیک، فیلیپین، ســنگاپور، ونزوئال دارای کمبود 
قوانین در این حوزه هستند. ایاالت متحده آمریکا و 
ژاپن دارای رویکرد قانون گذاری بوده اند و کره جنوبی، 
استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، 
دانمارک، فنالند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، 
پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوییس و انگلستان از جمله 
کشورهایی هستند که دارای قانون گذاری یکپارچه 
در عرصه حفاظت از داده های کاربران هستند. بر این 
اســاس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از 
داده های شخصی در کشور ما نیز احساس می شود.«

این ضرورت بــر مبنای اصول مختلف فصل ســوم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران راجع به حقوق 
ملت به ویژه اصــول 19، ۲0، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲6، ۳8 
و ۳9 قانون اساسی و نیز سیاســت های کلی نظام، 
ابالغی مقام معظم رهبری درخصوص شــبکه های 
اطالع رســانی رایانه ای به خصوص بندهای یک و 7، 

نظام اداری به ویژه بنــد ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه 
بند 11، امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات به ویژه 
بند یک و برنامه ششم توســعه به ویژه بندهای ۳6، 
۳-۵۵ قابل پیگیری اســت و با در نظــر گرفتن این 
اسناد، می توان به شاخص ها و سیاست های مشخصی 
برای قانون گذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.
GDPRوتالشبرایمحافظتازحریم

خصوصیکاربران
حریم خصوصــی کاربران فضای مجــازی در ایران 
تاکنون مشــمول قانونــی نبوده و بــه همین دلیل 
بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای 

مجازی به وفور اتفاق می افتد.
به دلیل مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، 
نگهداری و افشای اطالعات و مسوولیت های متولیان 
داده های شــخصی از جمله شــبکه های اجتماعی 
داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران 

در فضای مجازی با ابهامات جدی همراه است.
این در حالی اســت که بسیاری از کشــورهای دنیا، 
برای حفاظت از اطالعات در فضای مجازی، قوانین 
مشــخصی تدوین کرده اند و اتحادیه اروپا نیز قانون 
 GDPR جامعی از صیانت از اطالعات شخصی به نام
را به تصویب رسانده اســت. این قانون از ۲۵ ماه می 
سال ۲018 اجرایی شده و شــرکت های زیادی در 
اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تاثیر این قانون 

قرار گرفته اند.
این قانون که حتی مشــمول قوانین و مقرراتی برای 
صادرات اطالعات شــخصی به خارج از اتحادیه اروپا 
نیز می شود، شبکه های مجازی را ملزم به تبعیت از 
قوانین فضای مجازی کشورها برای صیانت از حریم 
خصوصی کاربــران می کند و در صــورت نقض این 
قانون، این شــبکه ها با جریمه های سنگینی مواجه 

می شوند.
در این قانون به این ابهامات پاســخ داده می شود که 
کدام داده های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی 
می شود؛ چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و 
چه کارهایی باید انجام پذیرد تــا کاربر از حفاظت و 
امانت این اطالعات مطمئن شــود. در نهایت اینکه 
تحلیل این داده ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد 

بود.
 GDPR به همین دلیل گفته می شــود که اگرچه
یک قانون مصوب در داخل اتحادیه اروپا محســوب 
می شود اما محدوده تعریف شده آن تمامی کشورها و 
شرکت هایی که به نوعی با اتحادیه اروپا مراوده دارند 
را نیز دربرمی گیرد. از این رو شــرکت های زیادی در 
آمریکا و آسیا نیز اعالم کرده اند که به این قانون پایبند 
خواهند بود. بنابراین می توان گفــت که این قانون 
تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از 

اطالعات شخصی شده است.
تصویبGDPRبهعمردولتدوازدهم

قدنداد
در ایران نیز با توجه به ایجاد موج جهانی برای ملحق 
شــدن به قانونGDPR ، بحــث تصویب »قانون 
حفاظت از اطالعات شخصی« از حدود سه سال پیش 
توسط دولت دوازدهم مطرح شد و این طور گفته شد 
که قرار است حفاظت از داده در کشور بر مبنای قانون 

GDPR اصالح و ویرایش شود.
خرداد سال 97 محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت 

ارتباطات و فناوری اطالعات در پیامی توییتری اجرای 
قانون حفاظت از اطالعات شخصی در اتحادیه اروپا را 
تبریک گفت و از انتظار برای تصویب چنین الیحه ای 

در ماه های آتی در ایران خبر داد.
مرداد 97 نیز پیش نویس الیحه صیانت از داده های 
شــخصی در این لینک از ســوی وزارت ارتباطات 

منتشر شد.
در آن زمان با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و 
پژوهشگاه قوه قضاییه و وزارت ارتباطات، پیش نویس 
اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه 
شد تا در قالب الیحه ای از سمت دولت به مجلس برود. 
برای مثال کارشناسی در زمینه جرم انگاری در این 
الیحه در قوه قضاییه انجام شد و برخی کمیسیون های 
تخصصی و فرعی دولت نیز مــوارد دیگری را مورد 
بررســی قرار دادند تا بســیاری از مشکالت افشای 
اطالعات در فضای مجازی به صورت قانونی حل شود.
با این وجود آن طور که انتظار می رفت مسیر تصویب 
این الیحه پیش نرفت و دولت دوازدهم موفق نشــد 

الیحه را برای ارایه به مجلس به سرانجام برساند.
بازنگــریدرGDPRایرانیوحرکتبه

سمتحفاظتازحریمخصوصی
اغلب کشــورهای دنیا با در نظر گرفتن ویژگی های 
بومی و فرهنگی خود، به جــای اینکه از ابتدا قانونی 
مانند GDPR بنویســند، قانون اتحادیه اروپا را به 

قانون داخلی خود تغییر داده و بازنگری کرده اند.
با توجه به دغدغه هایی که در کشــور ما در خصوص 
قانون نویسی در حوزه فضای مجازی و حفظ اطالعات 
شخصی کاربران وجود دارد، باید رویه ای دنبال شود 
 GDPR  که در کنار بومی ســازی قانونــی مانند
به موضوعات فنی داخلــی نیز توجه ویژه شــده و 
مشخص شود که تطبیق شرکت های داخلی، سایت و 
اپلیکیشن ها با این قانون چگونه انجام خواهد شد. به 
این معنا که شرکت ها برای آماده سازی خود با قانون 
GDPR نیازمند چه فعالیت ها و زیرساخت هایی 
هستند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند و یا اینکه 
فرایند قانونی حفاظت از حریم شــخصی و حفاظت 
از داده ها برای پلتفرم های پرمخاطب چگونه دنبال 
می شــود؟ در کنار این موضوع، بحث تقسیم بندی 
وظایف متولیان امنیت داده در کشــور نیز در درجه 
اهمیت قرار دارد و باید در سطح دستگاه های حساس 
و حیاتی و سایر نهادهای مســوول، مورد توجه قرار 

گیرد.
با این وجود هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و رییس 
ســازمان فناوری اطالعات از اهتمام دولت سیزدهم 
برای به ثمر رساندن الیحه حفاظت از حریم خصوصی 
کاربران خبر داده و گفته است که این الیحه قرار است 

از سوی دولت به مجلس ارایه شود.
محمد خوانســاری در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
تشریح برنامه های وزارت ارتباطات برای حفظ حریم 
خصوصی کاربران و صیانت از داده های شــخصی، با 
اشاره به الیحه ای که در دولت قبل در این خصوص 
به سرانجام نرسید، اظهار داشت: ما در حال بازبینی 
الیحه GDPR که در دولت قبل برای »حفظ حریم 
خصوصی و حفاظت از داده« مطرح شده بود، هستیم.

وی با بیان اینکه به طور مجددا ایــن الیحه را فعال 
خواهیم کرد تا در کمیســیون های دولت به تصویب 
برســد و در نهایت از ســوی هیات دولت به مجلس 

تقدیم شود، گفت: این مهم ترین کاری است که باید 
در حوزه حفاظت از اطالعات انجام شود و به همین 

خاطر تاکید ما این است که سریع تر به نتیجه برسد.
معاون وزیر ارتباطات در پاســخ به این سوال که آیا 
این الیحه، برگردانی از قانون GDPR اتحادیه اروپا 
خواهد بود، گفت: قاعدتا خیر؛ این الیحه را با شرایطی 
که در کشور داریم باید تطبیق دهیم و بالطبع، قوانین 
و مقررات ما در کشور برای حفظ حقوق داده و مردم 
متفاوت است و هر کشور نیز شــرایط خاص خود را 
دارد. اما به نظر می رسد خط مشــی یکی است و به 
همین خاطر می توان از راهنمایی هــای این قانون 

استفاده کرد.
رییس ســازمان فناوری اطالعات ایران با اشــاره به 
اینکه نسخه مفصلی از قانون حفاظت از اطالعات در 
فضای مجازی از سوی سازمان فناوری اطالعات آماده 
شده بود، گفت: در دولت سیزدهم و حسب یافته ها و 
تغییراتی که ایجاد شده، وزیر ارتباطات این مسوولیت 
را به اینجانب محول کردند که بازبینی این الیحه را به 

شکل خاص دنبال کنم.
اتمامبازنگریالیحهحفاظتازاطالعات

تاپایانسال
وی با تاکید بر اینکه GDPR را به عنوان الیحه ای 
که از سوی دولت باید نهایی شود و سریع تر به مجلس 
ارایه شود در دستور کار قرار داده ایم، افزود: پیش بینی 
ما این است که رویه کارشناسی بازنگری این الیحه، 
تا قبل سال به پایان برسد و ما از ظرفیت کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب شدن این الیحه 

نیز استفاده خواهیم کرد.
خوانساری با بیان اینکه بازبینی مجدد با هدف ارایه 
یک الیحه جامع و کامل در حوزه حفاظت از اطالعات 
در فضای مجازی مدنظر است، گفت: طبیعتا ما یک 
بار می توانیم شــانس خود را برای ارایه الیحه با این 
مضمون، به مجلس امتحان کنیم. به همین علت بهتر 
است که این الیحه کامل باشد و چیزی از قلم نیفتد تا 
قانونی محکم در حفاظت از حقوق مردم تصویب شود 

و مردم از ثمرات آن بهره مند شوند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در صورت نهایی شدن این 
الیحه در وزارت ارتباطات، پیش نویس آن را منتشر 
خواهیم کرد، گفت: این حق مردم است که در جریان 
قرار بگیرند و ما چیز پنهانــی نداریم. قصدمان دفاع 
از حقوق مردم به صورت قانونی اســت. دولت انرژی 
زیادی خواهد گذاشت تا این الیحه را به مجلس ببرد.

وی در مورد تفاوت این طرح با طرح حمایت از حقوق 
کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که هم 
اکنون در مجلس شــورای اسالمی در دست بررسی 
اســت، گفت: ســطوح عملکرد این دو طرح کامال 
متفاوت است. اگرچه قطعا این طرح ها متناقض هم 
نبوده بلکه مکمل هم خواهند بود. اما در طرح حفاظت 
از اطالعات، قوانین مرتبط با انتشار داده های شخصی 

قرار است تصویب شود.
به گــزارش مهر، موضــوع قانون گــذاری در حوزه 
حکمرانی داده از سال گذشته نیز در مجلس یازدهم 
مورد پیگیری قــرار گرفت و نماینــدگان به دلیل 
خأل قوانین مرتبط بــا این حــوزه، دو طرح »طرح 
یکپارچه ســازی داده و اطالعات ملــی« و »الزام به 
انتشار داده و اطالعات عمومی« را در جریان تصویب 

قرار داده اند.
از ســوی دیگر بخشــی از طرح حمایــت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه فضای مجازی نیز در راستای 
تنظیم گری حقوق کاربران فضــای مجازی تعریف 

شده است.
حال در صورتی که روند بازنگــری الیحه دولت در 
زمینه حفاظــت از اطالعات نیز تا پایان امســال به 
اتمام برسد و دولت روند تصویب آن را سرعت بخشد، 
می توان امیــدوار بود که این الیحه از ابتدای ســال 
1۴01 با قید فوریت در کنار سایر قوانین مرتبط در 

مجلس، وارد فرایند تصویب شود.
به این ترتیب از ســال آینده شاهد پیاده سازی نظام 
حاکمیت داده در کشــور و قانونمند شــدن انتشار 

اطالعات در فضای مجازی خواهیم بود.

الیحهحفاظتازاطالعاتشخصیکاربرانبهجریانافتاد

حاکمیت داده در کشور قانونمند می شود؟
عربستان سعودی از سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در زمینه استفاده 
از فناوری های پیشرفته ای همچون بالک چین و متاورس خبر داده است.
به گزارش المانیتور، عربستان سعودی در مجموع بیش از 6.۴ میلیارد 
دالر در این دو حوزه سرمایه گذاری می کند. از این رقم، یک میلیارد دالر 
به سرمایه گذاری در شرکت فناوری و دیجیتال نئوم اختصاص می یابد 
که نام آن برگرفته از شهر نئوم است که در آینده با رویکرد شهر هوشمند 

در عربستان تاسیس می شود.
این شرکت قصد دارد متاورس اختصاصی خود را نیز ایجاد کند که یک 
جهان سه بعدی دیجیتال است که کاربران آن می توانند با یکدیگر تعامل 

داشته باشند.
شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان ســعودی نیز یک میلیارد دالر در 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر پراسپریتی 7 ونچرز سرمایه گذاری 
خواهد کرد. این صندوق روی شــرکت هایی بــا تمرکز بر فناوری های 
آینده نگر مانند بالک چین سرمایه گذاری خواهد کرد. فناوری بالک چین 
اطالعاتی را که به صورت دیجیتالی ذخیره می شود، رمزگذاری می کند.

عبداله السوها، وزیر فناوری اطالعات عربستان سعودی، گفت که این 
سرمایه گذاری ها نشــان دهنده هدایت عربستان به سوی رشد اقتصاد 
دیجیتال است. وی افزود که این تالش به نفع سعودی ها و مردم در سراسر 

خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.
عربستان سعودی در تالش است تا وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. 
اگرچه قیمت نفت در حال حاضر باالست، اما تقاضا برای سوخت های 
فسیلی در سراسر جهان رو به کاهش است زیرا مردم و دولت ها به دنبال 
اشکال پاک تر انرژی های تجدیدپذیر هستند. عربستان سعودی برای 
مدت طوالنی به فروش نفت وابسته بوده ولی ولیعهد سعودی عالقه مند 

به تنوع بخشیدن به اقتصاد و استفاده از فناوری های جدید است.

درراستایکاهشوابستگیبهنفت

سرمایه گذاری چند میلیارد دالری 
عربستان در حوزه متاورس و بالك چین

یک نقص امنیتی در سیستم مدیریت ایمیل زیمبرا شناسایی شده 
که مهاجمان سایبری به کمک آن، پست های الکترونیکی قربانیان 

را به صندوق های پستی تحت کنترل خود، منتقل کرده اند.
به گزارش ایســنا، محققان شــرکت Vollexity )یک شــرکت 
 فعال در حــوزه امنیت ســایبری( از وجــود یک نقــص امنیتی

) cross-site scripting XSS(  در سیستم مدیریت ایمیل 
زیمبرا )Zimbra( خبــر داده اند. مرکز ماهــر )مدیریت امداد و 
هماهنگی رخدادهای رایانه ای( اعالم کرد که مهاجمان ســایبری 
به کمک این آســیب پذیری روز صفر در پلتفرم زیمبرا، پست های 
الکترونیکی قربانیان را به صندوق های پســتی تحت کنترل خود 

منتقل کرده اند.
این شرکت در یک گزارش فنی  تایید کرده که تمام نسخه های کمتر 
از 8.8.1۵ ابزار زیمبرا در برابر این تهدید آســیب پذیرند. حمالت 
به صورت ارسال ایمیل های فیشینگ با پیوندهای مخرب و تم های 
مختلف )به عنوان مثال، درخواست های مصاحبه، دعوت به مزایده 

و تبریک تعطیالت( به صورت موج گونه برای قربانیان بوده است.
پس از کلیک روی لینک مخرب، مهاجم به یک صفحه در ســرور 
زیمبرا ســازمان هدف، با یک فرمت خاص URI هدایت  شده که 
با ورود کاربر قربانی به سیســتم مذکور امــکان بارگیری یک فایل 
جاوااسکریپت مخرب را ایجاد می سازد. این آسیب پذیری همچنین 
به مهاجمان امکان استخراج کوکی ها برای اجازه دسترسی دائمی 
به صندوق پستی، ارسال پیام های فیشــینگ به مخاطبین کاربر و 
نمایش درخواست دانلود بدافزار از وب ســایت های مورد اعتماد را 

می دهد.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه همواره هشدار داده می شود که روی 
لینک های ناشناس و حتی لینک های مشــکوکی که از دوستان و 
آشنایان ارسال می شــود کلیک نکنید، اما این احتمال وجود دارد 
که افراد به هر دلیل، از وعــده اینترنت رایگان تــا ثبت نام در یک 
ســایت بخت آزمایی، باز هم روی لینک ها کلیک کــرده و گرفتار 
حمله فیشینگ شــوند، حمالتی که با راه اندازی سایت های مشابه 
ســایت های معتبر، اطالعات کاربران را به ســرقت می برند و البته 

شرکت ها هم از این حمالت در امان نیستند.
در برخی موارد نیز درخواســتی مبنی بر کلیک کردن روی لینک 
اینگونه ایمیل ها در قالب ایمیل های تبلیغاتی فرســتاده می شود و 
گیرنده را برای باز کردن ایمیل ها تشــویق می کند. به همین دلیل 
کارشناسان هشدار می دهند کاربران نباید هر ایمیلی که برای شان 
ارسال می شــود را باز کنند، به خصوص اگر این ایمیل از فرستنده  
ناشناس ارسال شده باشد و اگر موضوع و متن ایمیل جذاب بود، باید 

با شک و تردید بیشتری به آن نگاه کنند.

نقص امنیتی سرویس ایمیل زیمبرا 
شناسایی شد
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 اداره هوانوردی فدرال )FAA( مدتی قبل، نگرانی هایی را در خصوص اینکه 
چگونه سرویس های تلفن همراه جدید و پرســرعت نسل پنجم در نزدیکی 
فرودگاه ها می تواند در عملکرد هواپیما تداخل داشــته باشد و هواپیماها را در 

معرض خطر قرار دهد، مطرح کرده بود. 
  چالششرکتهایمخابراتیوهوانوردی

 Verizon و AT&T 5 مانندG بسیاری از شرکت های فعال در حوزه فناوری
با این ادعا مخالفت کرده اند اما ظاهرا دیدگاه Prasenjit Mitra، پروفسور 
علوم و فناوری اطالعات در دانشــگاه پنســیلوانیا، در مقاله ای که اولین بار در 
The Conversation منتشر شد، با ادعای FAA مطابقت دارد. اگرچه 
شــرکت های AT&T و Verizon با ادعای FAA مخالف بودند اما هر دو 
موافقت کردند نصب آنتن های تلفن همراه جدید خود را در نزدیکی فرودگاه ها به 
مدت شش ماه متوقف کنند. با این حال، به نظر می رسد این اختالفات به زودی 
کاهش نمی یابد. مناقشه با حراج بخشــی از طیف باند C توسط دولت ایاالت 
متحده به اپراتورهای بی سیم در سال ۲0۲1 به مبلغ 81 میلیارد دالر آغاز شد. 
استفاده اپراتورها از طیف باند C برای ارایه خدمات 5G با سرعت کامل، 10 برابر 
سریع تر از سرعت شبکه های 4G است. این پروفسور علوم و فناوری اطالعات، 
در حالی که دیدگاه FAA را به اشتراک می گذارد، معضالت شبکه های 5G را 
بررسی کرده است.  وی معتقد است سیگنال های بی سیم توسط امواج رادیویی 
منتقل می شوند. طیف رادیویی از ۳ هرتز تا ۳هزار گیگاهرتز متغیر و بخشی از 
طیف الکترومغناطیسی است. بخشی از طیف رادیویی که سیگنال ها را از تلفن 
شما و سایر دستگاه های بی سیم حمل می کند، ۲0 کیلوهرتز تا ۳00 گیگاهرتز 
است. اگر دو سیگنال بی سیم در یک منطقه، از فرکانس یکسانی استفاده کنند، 
نویز مخدوش دریافت خواهید کرد. این نویز را زمانی می شنوید که در میانه راه بین 

دو ایستگاه رادیویی هستید که از باندهای فرکانسی یکسان یا مشابه برای ارسال 
اطالعات خود استفاده می کنند. در این حالت، سیگنال ها مخدوش می شوند و 
گاهی اوقات یک ایستگاه را می شنوید و در زمان های دیگر، ایستگاه های دیگری 
که همگی با دوز مناسبی از نویز مخلوط می شــوند. در ایاالت متحده آمریکا، 
اســتفاده از این باندهای فرکانس توسط کمیسیون ارتباطات فدرال به شدت 
رگوالتوری می شود تا اطمینان حاصل شود ایستگاه های رادیویی، حامل های 

بی سیم، الین ها یا طیف های فرکانس برای استفاده منظم لحاظ شده اند. 
  فناوری5Gوارتفاعسنجهواپیما

این متخصص فناوری در ادامه به این نکته اشاره کرد که چگونه ارتفاع سنج های 
مورداستفاده هواپیماهای مدرن برای محاسبه زمان بازگشت سیگنال از زمین، 
به منظور آگاهی از وضعیت هواپیما در سیستم های فرود خودکار، بسیار حیاتی 
هستند. دید کم  ارتفاع سنج رادیویی در هواپیما به خلبان می گوید که هواپیما 
چقدر از زمین فاصله دارد. به گفته پروفسور پراسنجیت میترا، اگر ارتفاع سنج، 
سیگنال یک حامل بی سیم را به عنوان سیگنال برگشتی از زمین تفسیر کند، 
ممکن است به اشتباه فرض کند زمین از آنچه هست، نزدیک تر است، بنابراین در 
تالش برای کاهش ارتفاع هواپیما و سایر مانورهای الزم برای فرود هواپیماست. 

وی معتقد است اگر تداخل با سیگنال های حامل بی سیم، سیگنال های رادیویی 
ارتفاع سنج را خراب و مخدوش کند، ممکن است ارتفاع سنج، سیگنال برگشتی 

را تشخیص ندهد و در نتیجه نتواند تشخیص دهد هواپیما چقدر به زمین نزدیک 
است. وی همچنین خاطرنشــان کرد بخش هایی از طیف فرکانس رادیویی 
مورداستفاده هواپیماها و حامل های تلفن همراه، متفاوت است. مشکل این است 
که ارتفاع سنج های هواپیما از محدوده ۴.۲ تا ۴.۴ گیگاهرتز استفاده می کنند، 
در حالی که طیف باند C اخیرا فروخته شــده و قبال نیز استفاده نشده است. 
حامل های بی سیم از ۳.7 تا ۳.98 گیگاهرتز، متغیر است. این متخصص فناوری 
اطالعات می نویسد: »معلوم است اختالف 0.۲۲ گیگاهرتز بین سیگنال ها، برای 
اطمینان کامل از اینکه سیگنال حامل تلفن همراه با سیگنال ارتفاع سنج اشتباه 

گرفته نشود یا آن را خراب نکند، کافی نیست.« 
  ازتداخلتاتفاهم

اگرچه این پژوهشگر فناوری امیدوار بود برای عملکرد صحیح ارتفاع سنج ها، 
سیگنال های سرگردان را در حالی که فیلتر می شوند، می توان به عنوان نویز 
ثبت کرد اما وی همچنین خاطرنشان کرد که ارتقای ارتفاع سنج هواپیما، گران 
است. پروفسور پراسنجیت میترا به متخصصان هوانوردی و شبکه های مخابراتی 
توصیه کرد: »بهتر است به تفاهم برسند و فعال از مشکالت دوری کنند.« وی در 
حالی که معتقد است احتمال چنین تداخلی بسیار اندک است اما هشدار داد 
داده های زیادی وجود ندارد که بگوییم چنین تداخلی هرگز رخ نخواهد داد. به 
وقوع پیوستن تداخل، بستگی به گیرنده های ارتفاع سنج و حساسیت آنها دارد. 
این متخصص فناوری اطالعات می گوید: »هیچ راهی برای اطمینان از اینکه این 
سیگنال های مزاحم سرگردان هرگز به ارتفاعات نخواهند رسید، وجود ندارد.« 
سیگنال های 5G با سرعت کامل، همانند سیگنال های ارایه شده در سرویس های 
حامل بی سیم، ممکن است با ارتفاع ســنج های هواپیما تداخل داشته باشند. 
در این خصوص، شــرکت های AT&T و Verizon پس از توافق برای عدم 
نصب فرستنده و گیرنده 5G در نزدیکی ۵0 فرودگاه بزرگ برای شش ماه اول 
سال، درخواست دیگر FAA مبنی بر به تعویق انداختن استفاده از 5G را رد 
کردند. مدیران ارشد این دو شرکت، در نامه ارسالی به رگوالتوری تاکید کردند 
سرویس های 5G خود را ادامه خواهند داد. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، 
اپراتورهای مخابراتی: »مشابه مشخصات موجود در فرانسه، مناطق به اصطالح 

محروم را در اطراف فرودگاه ها انتخاب خواهند کرد.«

شبکههایمخابراتیوادارههوانوردی؛ازتعاملتاتقابل

خطرات فناوری 5G که هواپیماها را تهدید می کند

خدمات، ســرویس ها و کاربردهای فضای مجازی سال هاست سبک 
زندگی  بشر را تغییر داده است. برای درک میزان سرعت نفوذ فضای 
مجازی کافی است نگاهی به تاریخ رســانه داشته باشیم. تلویزیون از 
زمان اختراع 7۵ سال زمان برد تا به ۵0 میلیون کاربر برسد، رادیو ۳8 
سال و اینترنت چهار سال. یکی از پیام رسان ها فقط پس از 16 ماه به 
۵0 میلیون کاربر رسید که نشان می دهد رسانه و فضای مجازی با چه 
سرعتی زندگی فیزیکی را تحت الشعاع خودش قرار داده است. از زمان 
شــیوع بیماری کرونا و محدودیت هایی که به این واسطه ایجاد شده، 
فضای مجازی با سرعتی چند برابر همه گروه های سنی را درگیر خود 

کرده است. فضایی که سرشار از فرصت ها و تهدیدات است.
آموزش مجازی که نشات گرفته از محدودیت های کرونایی است باعث 
شد تا کودکان از ســنین پایین تر مجبور به حضور در فضای مجازی 
شوند، این موضوع موجب می شود خانواده به عنوان کوچک ترین واحد 
اجتماعی، وظایف سنگین و بیشتری را نسبت به فرزند خود در دنیای 
جدید حس کند. در این موضوع خانواده ای موفق تر خواهد بود که نسبت 
به فضای مجازی، وظایف و تکالیف خود آگاهی داشته باشد و نوع جدید 

زندگی را به بهترین شکل مدیریت کند.
مدیریتزمان: در بحــث مدیریت زمان آنچه حائز اهمیت اســت 
مدیریت زمان صرف شده در فضای مجازی توسط خود والدین است. 
پدر و مادری که به طور مداوم گوشی در دست داشته و در دنیای مجازی 
زندگی می کنند، نمی توانند الگوی خوبی برای فرزندان باشند و با آنان از 
مدیریت زمان صحبت کنند. باید میزان حضور در فضای مجازی توسط 

والدین مشخص شود و همه اعضای خانواده ملزم به اجرای آن باشند.
آشناییباابزارکنترلی: ابزارهای مختلفــی برای نظارت و کنترل 
حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی وجود دارد که والدین باید از 
آنها مطلع باشند. فعال سازی جست وجوی امن در موتورهای جست وجو 
یکی از این موارد اســت. همچنین اپراتورهای همراه هر کدام یک کد 
دستوری دارند که با شماره گیری آن سیم کارت تبدیل به سیم کارت 
کودک و نوجوان شده و فقط تحت تدابیر خاص آن محدوده سنی، کار 
خواهد کرد. در بسیاری از پلتفرم ها نیز همچون سرویس های پخش 

ویدیو، امکان قفل گذاری و اعمال محدودیت های کودکان وجود دارد.
 Digital  در بخش تنظیمات دستگاه های تلفن همراه بخشی به نام
Wellbeing and parental controls وجــود دارد که در 
مدل های مختلف گوشــی، ترجمه های متفاوت دارد که هم تحلیل 
دقیقی از مصرف کاربر می دهد و هم قابلیت اعمال محدودیت های زمانی 

و حجمی برای تمامی نرم افزارها را دارد.

همراهیبافرزند: در عصر کنونی نگاه پلیسی، مچ گیرانه و پادگانی 
به طور قطع جواب نداده و با شکســت رو به رو خواهد بود. پس باید با 
فرزندان در این فضا همراهی کرد تا فرصتــی برای مراقبت پیدا کرد. 
فرایند مراقبت و حفاظت از کودکان در دنیای مجازی که پر از محتواهای 
مناسب و نامناسب است تدریجی، با آرامش و تعامل مستقیم نتیجه 

خواهد داد.
مراقبتهایجسمی:اســتفاده زیاد از لوازم الکترونیکی، عوارض 
جسمانی را در پی خواهد داشت. ضعیفی چشم، آسیب ستون فقرات و 
انحرافات استخوانی از مهم ترین عوارض خواهد بود. این مشکالت که 
اغلب در دوران کودکی و نوجوانی آغاز می شــود در آینده زندگی فرد 
را مختل خواهد کرد. بر این اســاس خانواده ها باید مراقبت های الزم 
را به منظور پیشــگیری و حرکات اصالحی انجام دهند. بازی با خمیر 
برای تقویت انگشتان و تمرین هایی برای مراقبت از چشم از نمونه های 
این موضوع است. توانایی نقد محتوا: مهم ترین گمشده عصر حاضر، 
گفت وگو در خانواده است. آمار نشان از افت شدید میزان صحبت در 
خانواده ها می دهد. اگر محتوایی را مناسب یا نامناسب می دانیم باید 
بتوانیم درخصوص آن با یکدیگر صحبت کرده و آن برنامه، نوشــته یا 
بازی را نقد کنیم. فرزندان مان در مقابل انبوهی از محتوا قرار دارند که 
قطعا توانایی تشخص خوب و بد همه شان را ندارند پس باید فضایی را 
آماده کنیم تا بتوانند ضمن صحبت با خانواده، معیارهای یک محتوای 

مناسب را تشخیص دهند.
کسبمهارت: حضور در فضای مجازی صرفا سواد نمی خواهد یا حتما 
نباید متخصص این حوزه بود تا بتوان در آن با درایت حضور داشت، بلکه 
الزم اســت مهارت های مورد نیاز این فضا را کسب کنیم. برای تمامی 
موارد باال، مهارت هایی وجود دارد که با کسب آنها می توان ارتباط الزم و 

موثر را با فرزندان برقرار کرد.

خانوادهموفقدرفضایمجازی

مرتضی حاجی زین العابدینی، كارشناس فناوری اطالعات

قانونگذاران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا احتماال در ماه آوریل درباره قوانین 
مهمی برای محدود کردن قدرت غول های فناوری آمریکایی به توافق برسند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یکی از قانونگذاران ارشد 
پیش بینی می شــود موارد اختالف نظر در هفته های آینده حذف شوند. 
مارگارت وستاگر کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا حدود یک سال قبل 
مجموعه ای از باید ها و نبایدها برای شرکت های بزرگ آنالینی که داده ها 
 )DMA(»را کنترل می کنند، وضع کرد که به »قانون بازارهای دیجیتال
مشهور شده است. طبق این قوانین جریمه ای تا 10 درصد درآمد جهانی 
شرکت برای نقض کنندگان قوانین وضع می شود. قانون بازارهای دیجیتال 
اپل، گوگل، فیس بوک، آمازون، مایکروسافت را به طور خاص هدف گرفته 
است. البته نخست قانونگذاران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید قانون را 
تایید کنند تا اجرایی شود. آندراس شواب یکی از قانونگذارانی است که تاکنون 
با کشورهای عضو اتحادیه ۲ جلسه در این باره برگزار کرده است. او نسبت به 
دستیابی به توافق درباره قانون خوشبین است و می گوید: ما هنوز می خواهیم 
قانون را تا پایان مارس یا اوایل آوریل نهایی کنیم. با این وجود به گفته او هر 
دو طرف در مورد نقش کمیسیون اروپا اختالف نظر دارند. قانونگذاران اصرار 
دارند به عنوان تنها مجری قانون عمل کنند و حق وتو داشته باشند، حال آنکه 
کشورهای عضو اتحادیه می خواهند ناظران ملی اختیار عمل بیشتری در 
این زمینه داشته باشند و حق وتوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز حذف شود.

خبر
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اتحادیه اروپا درباره قانون بازارهای 
دیجیتال به توافق می رسد
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