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پیامدهایقطعواختاللسامانهاینترنتADSLمخابرات

سهم بازار: آری، سهم مشتری: خیر

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

اختالف ها با رویکرد صلح و سازش طرفین روند بسیار مطلوبی را قاعدتا طی  می کند ...

    اگر گوشی هوشمندتان آنقدر که فکر می کنید، دوام نمی آورد، باید کارهای اشتباهی 
که احتماال انجام می دهید را اصالح کنید. به گزارش ایسنا، این روزها این طور احساس 

می شود که گوشی های هوشمند تنها پس از چند ماه قدیمی شده اند...

    چرا استفاده از گوشی تلفن همراه در مدارس کره جنوبی، چین، ژاپن، فرانسه و غیره مجاز 
نیست؟- به خاطر جلوگیری از تهی مغزی کودکان و نوجوانان، پیشگیری از زوال زودرس مغز و 
تنهاماندگی مرگبار! به قول جیسون پارک که گزارش او چند ماه پیش در دهم سپتامبر 2021 
منتشر شــد: دانش آموزان کره جنوبی اجازه اســتفاده از تلفن همراه در کالس درس دبستان و 
دبیرستان را ندارند. استادان دانشــگاه های این کشور نیز در صورت تشخیص و تمایل می توانند 
دانشجویان را از استفاده از تلفن در کالس درس و آزمایشگاه منع و تماس های تلفنی دانشجو را 
فقط به موارد ضروری و اضطراری محدود کنند. وضع این محدودیت ها تنها به این دلیل صورت 
نمی گیرد که تلفن همراه، عامل حواس پرتی به حساب می آید. معلمان کره جنوبی این اختیار و 
گزینه را دارند که گوشی همراه دانش آموزان متخلف را بگیرند، بیرون ببرند  و قفل کنند.  دسترسی 
استادان و معلمان به گوشی تلفن همراه شاگردان شان از طریق فعال سازی یک برنامه کاربردی 
نصب شده روی گوشی تلفن همراه دانش آموزان یا دانشجویان صورت می گیرد. براساس مقررات، 
دانش آموزان باید به معلمان خود دسترسی از راه دور به تلفن همراه خود را بدهند تا معلمان بتوانند 
برنامه ها و فعالیت های آموزشی شاگردان در مدرسه را کنترل کنند. معلمان همچنین می توانند 

تلفن همراه دانش آموزان را با استفاده از برنامه های کاربردی، از راه دور خاموش کنند...

     ظاهرا »قطعی« و »کندی« اینترنت در کشور به دلیل اشکاالت فنی و گاه امنیتی، با فرهنگ اتصاالت ما عجین و به عادت رایج ایران 
1400، تبدیل شده است! نمونه اخیر آن، قطعی چند روزه سایت اینترنت ADSL مخابرات یا همان »سامانه مدیریت اینترنت مشتریان 
شرکت مخابرات ایران« در نیمه بهمن ماه است که کابرانش را به شدت کالفه کرد؛ اتفاقی که ماه های گذشته، برای برخی شرکت های 
ارایه  دهنده سرویس اینترنتی به کسب وکارها مانند ایران هاست در زمینه خدمات هاست و دامنه نیز رخ داد و البته دلیل آن، هک شدن 
سایت بود. آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبنی بر وجود 10 میلیون و ۶۶1 هزار و 24۸ نفر مشترک خانگی و تجاری 
ارتباطات پهن باند ثابت، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری )1400(، رقابت فزاینده  بین شرکت های ارایه  دهنده خدمات اینترنت به ویژه 
اینترنت ثابت را به ذهن متبادر می کند. در این گزارش با توجه به نوسانات و مشکالت سرویس های اینترنت ثابت، به ویژه اشکال فنی و قطع 
شدن موقت اینترنت ADSL مخابرات، تالش شده به سه پرسش زیر پاسخ داده شود: 1- وضعیت رقابت بین شرکت های ارایه  دهنده 
اینترنت خانگی با توجه به فاکتورهایی مانند کیفیت، سرعت، قیمت و مانند آن چگونه است؟و به طور خاص، شرکت  مخابرات ایران چه 
جایگاهی دارد؟  2- با توجه به قطعی چندروزه اینترنت شرکت مخابرات در اواسط بهمن ماه، نگاه مشتریان اینترنت خانگی و وضعیت 

پاسخگویی این شرکت چگونه بوده است؟ 3- سود ناشی از قطعی یا کندی اینترنت ثابت به جیب چه کسانی می رود؟

 مهارت های فناورانه 
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مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگوالتــوری از برنامه جدید برای 
برخورد با پیامک های مزاحم تبلیغاتی خبر داد و گفت: سرشماره های ارسال کننده 

پیامک موظف به ایجاد باشگاه مشتریان می شوند.
پیمان قره داغی در گفت وگو با مهر، با اشــاره به راهکارهای در دســت انجام 
رگوالتوری برای برخورد با پیامک های مزاحم اظهار داشت: مطابق با گزارش هایی 
که از سوی کاربران به سامانه رسیدگی به شــکایات 1۹۵ ارسال می شود و نیز 
درخواست هایی که از کد دستوری »ستاره ۸00 مربع« دریافت می شود، برخورد 
با سیم کارت های شخصی که نسبت به ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم اقدام 
می کنند را در سال های اخیر در دستور کار قرار دادیم و در مدت سه سال گذشته، 
بیش از 3۵۸ هزار سیم کارت شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شکایات مشترکان که به رگوالتوری ارسال می شود، تا 
کسب نتیجه نهایی بررسی و پیگیری می شود، گفت: شمار شکایات از پیامک های 
تبلیغاتی با ارسال کد دستوری »ستاره ۸00 مربع« کاهش محسوسی داشته و هم 
اکنون مشکل اغلب کاربران مربوط به پیامک هایی است که از سمت فروشگاه ها 
و مراکز خرید به مشتریان شــان ارسال می شــود. مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه 
متاسفانه اغلب کاربران به صورت ناخواسته اطالعات شماره خود را در اختیار مراکز 
خرید، فروشگاه ها و مراکز خدماتی قرار می دهند، ادامه داد: این موضوع سبب 
می شود که پیامک های متعددی از سوی این مراکز با سرشماره های تبلیغاتی به 
مشترک ارسال شود که در اغلب مواقع باعث ایجاد مزاحمت برای کاربر می شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال حل این مشــکل هســتیم، گفت: برنامه جدید 
رگوالتوری این است که تمامی سرشماره های مربوط به این مراکز خدماتی را 
مجاب کند که در قالب ایجاد باشگاه مشتریان، مجوز ارسال پیامک از کاربر بگیرند 

و کاربر نیز این امکان را داشته باشد که در صورت عدم تمایل، انصراف خود را برای 
دریافت پیامک تبلیغاتی اعالم کند.

قره داغی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک های تبلیغاتی با ایجاد باشگاه مشتریان، 
ساماندهی و حل خواهد شد، افزود: متاسفانه تعداد زیادی شرکت در این راستا 
مبادرت به پیامک تبلیغاتی ناخواسته به مشترکان می کنند، صرف نظر از اینکه 

اطالعات را مردم خودشان در اختیار مراکز خدماتی و فروشگاهی قرار داده اند.
وی با بیان اینکه ما جلسات زیادی با این شرکت ها داشته و تاکید کرده ایم که 
شدیدا با این موضوع برخورد می کنیم، ادامه داد: آخرین جلسه با این شرکت ها 
هفته قبل تشکیل شد و هم اکنون به این نتیجه رسیدیم که این شرکت ها باید 
قبل از ارسال پیامک، حتما در قالب باشگاه مشتریان، مجوز افزودن کاربر را به 
لیست شان اخذ کنند و در غیر این صورت با آن سرشماره برخورد شده و آن را 

از دور خارج می کنیم.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی باید برای هر 
مشترک باشگاه مشتریان داشته باشند و امکان به روزرسانی تایید و یا عدم تایید 
دریافت پیامک نیز برای مشترک وجود داشته باشد. به نوعی یک سامانه ارتباط 
مردمی باید وجود داشته باشد که کاربر بتواند از سرشماره مورد نظر بخواهد که 

وی را از لیست ارسال پیامک تبلیغاتی خارج کند.
وی با تاکید بر اینکه ما در بخش مدیریت پیامک های تبلیغاتی خوب عمل کرده 
و با ناقضان مقررات بی رحمانه برخورد می کنیم و اغماضی در کار نیست، گفت: 
حتی اگر یک شرکت با یک سرشماره تخلفی را مرتکب شود، تمامی خطوط آن 
شرکت را مسدود می کنیم. حتی امکان جریمه کردن اپراتورها را نیز داریم. به طور 

کلی اجازه نمی دهیم شرکت ها وارد حریم خصوصی مردم شوند.

یکمقاممسوولدرسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی

 برنامه جدید رگوالتوری
 برای برخورد با پیامک های مزاحم تبلیغاتی

صدور مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان 
رمزریال از سوی شورای پول و اعتبار

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانبانکمرکزیوبانکیکشورعنوانشد
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به اعتقاد کارشناســان کم کاری برخی بانک ها در اتصال خودپردازهای شان به 
سامانه صیاد می تواند موجب افزایش شکایات تحت عنوان چک ثبت نشده در 

قوه قضاییه شود.
به گزارش مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال 13۹۷، بانک ها دو سال زمان 
داشتند تا تمامی زیرساخت های الزم برای اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند 
و از ابتدای سال 1400 نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی 
شد. این در حالی است که تا قبل از سال 1400، برخی تکالیف قانون جدید چک 
از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی، 
جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، 
دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی نامه توســط بانک ها و پرداخت مبلغ 
موجود در حساب و صدور گواهی نامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.
همچنین تا قبل از سال 1400، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص 
اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می توان به اعمال محدودیت ها و محرومیت ها 

برای صادرکنندگان چک های برگشتی رفع سوءاثر نشده اشاره کرد.
تسهیلثبتچکبااتصالخودپردازبهسامانهصیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی 
اســت، به گونه ای که همه افراد امکان ثبت و تایید چک در سامانه صیاد بانک 
مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تایید چک در 
سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل بانک ها و اپلیکیشن های تجاری فراهم 
است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و 
کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک 

با مشکل مواجه هستند.
به گفته کارشناسان، شبکه بانکی برای حل این مشکل باید دستگاه های خودپرداز، 
کارت خوان و سامانه های پیامکی را به منظور ثبت و تایید چک به سامانه صیاد 

بانک مرکزی متصل کند.

کمکاریبرخیبانکهاموجبافزایششکایاتمیشود
با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک ها امکان ثبت و تایید چک در 

سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده اند.
در این خصوص، یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به 
موبایل بانک ها یا اپلیکیشن های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به 
صورت سنتی عمل می کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تایید اطالعات چک 
در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به 
شعب بانکی بتوانند ثبت و تایید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی 
مراجعه حضوری به شعب را راه اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا 
دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد برای ثبت و تایید چک، به کندی عمل می کند.

مرادی در ادامه افزود: برای اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات 
اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تایید چک به 
وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت تر است؛ چرا که بر اساس 
تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک مصوب سال 13۹۷، کارسازی چک هایی 

که در سامانه های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی 
اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد برای ثبت و تایید چک را مهیا 
نکند، ممکن است تعداد چک های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در 
سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه ها چک 
حساب نمی شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره مند نخواهند شد 
و شکایت های تحت این عنوان در قوه قضاییه زیاد می شود. بنابراین بانک مرکزی 

باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.
مجلسپیگیراتصالخودپردازبهسامانهصیادتوسطتمامیبانکها

شود
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف  آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی، 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه 
صیاد، برای حل مشکل ثبت و تایید چک برای افرادی که در مناطق روستایی 
صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، 
تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک هایی 
مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که 
بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و 
مشکل مردمی که صرفا از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت 
چک های جدید اقدام می کنند را حل کنند. وی پیش تر نیز گفته بود: علی رغم 
اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال 1400 اجرایی می شد اما در حال حاضر، 
بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک ها به سامانه 
صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا 
تمامی بانک ها به موقع به وعده خود عمل کنند. با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد 
امکان ثبت و تایید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک ها این 
خدمت را ارایه نکرده اند، از این رو الزم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی 

و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کنند.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
۹4 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
1۶ خرداد 13۹۶ 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 13۹۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

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

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 2۸ 
فروردین 13۹۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال ۹۶ 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 
4۸0 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
1۸ فروردین 13۹۶رییس 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

مهلتقانونیهمتمامشدواتفاقیرخندادیادداشت

بی توجهی برخی بانک ها به اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

تحقیقی جدید درباره کشورهایی با بیشترین میزان اعتیاد به موبایل 
منتشر شده است که ایران در رده ششم آن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه مک 
گیل کانادا با اســتفاده از داده های موبایل 34 هزار شرکت کننده در 
24 کشور در بازه 2014 تا 2020 میالدی این پژوهش را انجام دادند.

چین، عربستان سعودی و مالزی بیشترین میزان استفاده از موبایل 
هوشمند را ثبت کرده اند. این در حالی اســت که طبق داده های به 
دست آمده، آلمان و فرانسه پایین ترین میزان استفاده از این دستگاه 
را دارند. در این رده بندی ایران در پله ششم، ترکیه رده ۸، انگلیس در 

رده 1۶ و آمریکا در رده 1۸ قرار دارد.
در بخشــی از این تحقیق آمده اســت: ما یک تحلیل متا از استفاده 
چالش برانگیز موبایل انجــام دادیم و روی جوانــان تمرکز کردیم. 
اســتفاده چالش برانگیز از موبایل بین 2014 تا 2020 میالدی در 

سراســر جهان افزایش یافت و اکنون پیش بینی می کنیم این روند 
همچنان ادامه یابد. محققان در این پژوهش ۸1 تحقیق را بررســی 
کردند که قبال براساس »مقیاس اعتیاد به موبایل«)SAS(، درباره 

میزان استفاده از موبایل نوجوانان و جوانان انجام شده بود.
SAS  پرکاربردترین معیار اعتیاد به گوشــی های هوشمند است 
که میزان اختالالت در زندگــی روزمره به دلیل اســتفاده از تلفن 
هوشمند، از دست دادن کنترل و عالئم گوشــه گیری از اجتماع را 

بررسی می کند.
شرکت کنندگان 1۵ تا 3۵ ســاله بودند. هرچند میانگین سنی آنها 
2۸.۸ سال بود و بیشتر آنها نیز زن )۶0 درصد( بودند. محققان برای 
استفاده چالش برانگیز از موبایل به هر کشور امتیازی بین 10 تا ۶0 
دادند. چین بیشترین امتیاز )3۶( را در این فهرست به دست آورده 
بود.این درحالی اســت که امتیاز کانادا نیز در این فهرست باال بود و 

این کشور در رده هفتم قرار داشت. به اعتقاد محققان دلیل این امر 
تمایزهایی میــان هنجارهای اجتماعی و توقعــات فرهنگی درباره 

اهمیت برقراری ارتباط منظم با دیگران با استفاده از موبایل است.
در کل این تحقیق نشــان داد اســتفاده چالش برانگیــز از موبایل 
هوشمند در سراسر جهان در حال افزایش است که احتماال پیامدهای 

روان شناختی در بر خواهد داشت.
در این تحقیق کشــورهای مختلف در خصوص شــاخص اعتیاد به 

موبایل به ترتیب زیر رده بندی شده اند:
1.چین/ 2. عربستان ســعودی/ 3. مالزی/ 4. برزیل/ ۵. کره جنوبی/ 
۶.ایران/ ۷. کانادا/ ۸.ترکیه/ ۹.مصر/ 10. نپال/ 11.ایتالیا/ 12.استرالیا/ 
13. رژیم صهیونیستی/ 14. صربستان/ 1۵.ژاپن/ 1۶. انگلیس/ 1۷. 
هند/ 1۸. آمریکا/ 1۹. رومانی/ 20. نیجریه/ 21. بلژیک/ 22. سوییس/ 

23. فرانسه/ 24. آلمان
این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه مک گیل مونترال انجام و در 
ژورنال »Computers in Human Behavior« منتشــر 

شده است.

ایران در جایگاه ششم اعتیاد به موبایل

داوود صفی خانی

 خردجمعی الزمه 
قوت قوانین

در ماده 12 دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته حمایت از کسب و کار 
موضوع بند)ب( ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است 
که اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق 
تعاون وشورای اصنافکشور، نسبت به شناسایی قوانین ، مقررات و بخش نامه های 
مخل تولید وسرمایه گذاری در کشــور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از 
تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور با بررسی ، پردازش مشکالت و 
خواسته های آنها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به 
کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه  ارایه دهد، کمیته 
مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای  ارایه شده ، راهکار قانونی الزم 
را اتخاذ کند. دو برداشت متفاوت از این ماده قانونی ، متصور است ، نخست اینکه 
برخالف رویه هایی که معموال در مسیر سیاست گذاری ها می بینیم ، مسیرهای 
قانونی به جهت دخالت بدنه بخش خصوصی در بهبود قوانین و فرایندهای 
سیاست گذاری ها اندیشیده شده استو پتانسیل الزم در قوانین توسعه ای موجود 
است اما شاید عزم و اراده کافی ترسیم فرایندی سیستمی برای استفاده از آنها در 
طرفین وجود ندارد . از طرفی این گونه هم می شود استنباط کرد که قانون گذار 
خود به ضعف های قوانین و مقررات آگاه است ، قوانینی که مشکالت زیادی را 
در فرایند شروع کسب و کارها و تولید باعث می شود به نحوی که شروع کسب 
و کار و تولید و ادامه آنرا وارد فرایند فرسایشی کرده وتبدیل به عاملی بازدارنده 
در جهت بهبود شرایط محیط کسب و کار و تولید می شود . در کشور شاهد 
هستیم کهبه دلیل چرخه سیاست گذاری که از باال به پایین انجام می شود ، 
بسیاریاز قوانین و مقررات بدون آنکه جنبه های اجرایی آن در مناطق مختلف 
کشور مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گیرد تدوین و وضع می شود به نحوی 
که قانون گذار نیز به خطاهای پنهان موجود در آن آگاه است از این رو پس از ابالغ 
و اجرای قوانین مشکالت نمایان می شود و قانون گذار برای اصالح اشتباهات 
احتمالی یا توضیح اضافیباز متوسل به بخش نامه های متعددی می شود که این 
عامل فرایند ثبات قانون گذاری و قوام آن را دچار آسیب می کند، به خصوص 
که با بروکراسی های زایدی که ما در مسیر قوانین داریم سرعت فرایند اصالحبه 
کندی پیش می رودیا به تعبیری به سرعت ابالغ اولیه آن عملیاتی نمی شود، خود 
این عامل باعثمشکالت ساختاری متعددی در فرایند فعالیت کسب و کارها 
و تولیدکنندگان می شود به طوری که همواره از زبان آنها آسیب های ازدیاد 
بخش نامه ها و قوانین مختلف تغییر داده شدهرا مکرر می شنویم . از طرف دیگر 
به دلیلعدم فرایند سیستماتیک در این خصوص ، روند اصالح در قوانین که از 
قضا معموال با بازخورد فعاالن یا تشکل های مختلفی تجمیع و ابالغ می شود 
درگیر بروکراسی زاید شده و اصالح اشتباهات را گاها وارد فرایند فرسایشی 
می کند. سوال جدی که مطرح می شود این است که چرا قانون گذاران کالن ما 
فرایند راهبردی تری را در پیش نمی گیرند؟ یعنی فرایند و سیکل قانون گذاریرا 
اصالح و آنرا از پایین به باالسیاست گذاری کنند به نحوی که قبل از اجرای قانون 
یامقررات کالن ، از پتانسیل خرد جمعی )تشکل های اشاره شده و کارشناسان 
آگاه صنفی( استفاده کنند تا قوانین کامل از زوایای گوناگون تحلیل شده تا به 
حل بسته مسایلسیاست گذاری منجر شود، از طرفی با اینراهبرد مشخص ، قطعا 
فرایند اصالح قوانین و آسیب های اشاره شده در باال به طرز موثرتریبه پیش 
خواهد رفت و آسیبفرایند فرسایشی اصالح قوانین را به صورت سیستمی از 

همان ابتدای قانون گذاری پیش بینی و از آن جلوگیری خواهد کرد .

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در برآوردهایی که در تهیه سند 
شبکه ملی اطالعات به عمل آمد، به این اعتقاد رسیده ایم که باید شبکه 
ثابت کشور پیش و بیش از شبکه  تلفن سیار توسعه پیدا کند؛ آن هم به 
دلیل نقش زیرساختی که این بخش برای شبکه وایرلس کشور دارد. سید 
ابوالحسن فیروزآبادی در مراســم افتتاح پروژه ملی توسعه شبکه فیبر 
نوری)FTTX( که به صورت ویدیوکنفرانس در مرکز تلفن انقالب مشهد 
برگزار شد، اظهار کرد: امروز توسعه شبکه پهن باند در کشور از اولویت های 
توسعه فضای مجازی و رکن شبکه ملی اطالعات است. وی افزود: با توجه به 
تکنولوژی ها و نسل های جدیدی فناوری های مخابراتی سیار اعم از زمینی 
و فضایی، منظومه های ماهواره ای و همچنین نســل های پنجم و ششم 
که به سمت شبکه های توزیع شده نرم افزاری حرکت می کند، ما چاره ای 
جز توسعه شبکه پهن باند کشور نداریم. دبیر شورای عالی فضای مجازی 
عنوان کرد: به دالیلی در کشور اولویت توسعه شبکه پهن باند میان سایر 
اولویت های این حوزه در سطح باالیی قرار می گیرد. برخی نظریه پردازان 
داده را معادل نفت در اقتصاد صنعتی می دانند اما در اقتصاد دیجیتالی داده 
همان نقش نفت را ایفا می کند که موتور پیشران اقتصاد صنعتی است. اگر 
انرژی و نفت را از اقتصاد صنعتی حذف کنیم، صنعت به طور کل تعطیل 
خواهد شد. فیروزآبادی تصریح کرد: اطالعات و داده اگر بخواهد محدود و 
گران شود یا سرعت تبادل آن کاهش پیدا کند، سرنوشتی شبیه سرعت 
نقدینگی پیدا خواهد کرد زیرا در اقتصاد راکد سرعت نقدینگی پایین است. 
در این فضا باید قابلیت سرعت و پهنای باند باال باشد تا از مزایای آن که باعث 

توسعه اقتصادی کشور می شود، بهره مند شویم.

رییسمرکزملیفضایمجازی

الزم است شبكه ثابت پیش و بیش از 
سیستم تلفن سیار كشور توسعه پیدا كند
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چرا استفاده از گوشی تلفن همراه در مدارس کره جنوبی، چین، ژاپن، فرانسه 
و غیره مجاز نیست؟- به خاطر جلوگیری از تهی مغزی کودکان و نوجوانان، 

پیشگیری از زوال زودرس مغز و تنهاماندگی مرگبار!
به قول جیسون پارک که گزارش او چند ماه پیش در دهم سپتامبر 2021 
منتشر شد: دانش آموزان کره جنوبی اجازه استفاده از تلفن همراه در کالس 
درس دبستان و دبیرستان را ندارند. استادان دانشگاه های این کشور نیز در 
صورت تشخیص و تمایل می توانند دانشجویان را از استفاده از تلفن در کالس 
درس و آزمایشگاه منع و تماس های تلفنی دانشجو را فقط به موارد ضروری 

و اضطراری محدود کنند.
وضع این محدودیت ها تنها به این دلیل صورت نمی گیرد که تلفن همراه، 
عامل حواس پرتی به حســاب می آید. معلمان کره جنوبــی این اختیار و 
 گزینه را دارند که گوشی همراه دانش آموزان متخلف را بگیرند، بیرون ببرند 

و قفل کنند. 
دسترسی استادان و معلمان به گوشی تلفن همراه شاگردان شان از طریق 
فعال ســازی یک برنامه کاربردی نصب شــده روی گوشــی تلفن همراه 
دانش آموزان یا دانشجویان صورت می گیرد. براساس مقررات، دانش آموزان 
باید به معلمان خود دسترســی از راه دور به تلفن همراه خود را بدهند تا 
معلمان بتوانند برنامه ها و فعالیت های آموزشی شاگردان در مدرسه را کنترل 
کنند. معلمان همچنین می توانند تلفن همراه دانش آموزان را با استفاده از 

برنامه های کاربردی، از راه دور خاموش کنند.
فروشندگان گوشــی تلفن همراه در کره جنوبی نیز موظف هستند، برای 
کاربران کوچک تر از 1۸ ســال، برنامه  کاربردی ویژه ای را نصب کنند که 
دسترسی شبانه به شبکه را از ساعت یک بامداد تا طلوع خورشید منع می کند.

والدین در کره جنوبی باید پاســخگوی عملکرد فرزندان خود درخصوص 
استفاده غیرمجاز از پایانه های رایانه ای باشند.

ممنوعیتگوشیتلفنهمراهدرمدارسچین
به گزارش »ساوث چاینا مورنینگ پُست«: استفاده از تلفن همراه در مدارس 

چین نیز ممنوع است.
 وزارت آموزش و پرورش چین، به طور رسمی اعالم کرده است که با هدف 
»بهبود تمرکز در مطالعه و مبارزه علیه اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای« 

هیچ دانش آموزی حق استفاده از تلفن همراه در مدرسه را نخواهد داشت.
دانش آموزان برای بردن تلفن های همراه خود به مدرسه نیاز به اجازه کتبی از 
والدین دارند و دانش آموزان باید در زمان حضور در کالس درس، گوشی های 

تلفن همراه خود را به ناظم تحویل دهند.
براساس این گزارش، از مدیران مدارس خواسته شده است که در مدرسه 
تلفن های پولی نصب کنند و به معلمان هم تذکر دهند که تمرینات و تکالیف 

آموزشی مدارس باید طوری تعیین شوند که دانش آموز نیازی به استفاده از 
گوشی تلفن همراه نداشته باشد. این ممنوعیت هم در مدارس ابتدایی و هم 
در مدارس متوسطه اعمال می شود تا دانش آموزان توجه خود را بیشتر بر 

یادگیری فعال و افزایش رشد جسمی و روانی خود متمرکز کنند.
براساس گزارشی که سال گذشته توسط »مرکز اطالع رسانی شبکه اینترنت 
چین« منتشر شد، در سال 201۹، این کشور 1۷۵ میلیون کاربر اینترنت 
زیر 1۸ سال داشت که گفته می شود ۷4درصد آنها حداقل یک دستگاه تلفن 

همراه داشتند.
این گزارش نشان داد که دانش آموزان، بیشتر برای مطالعه برخط، شنیدن 
موسیقی و بازی از تلفن همراه خود استفاده می کردند. برخی از مدارس چین 

از قبل، استفاده از تلفن همراه را در کالس ها ممنوع کرده بودند.
بحث در مورد مهار استفاده از تلفن هوشمند در مدارس چین در سال های 
اخیر به طور منظم در واکنش به نگرانی گســترده در مورد پسرفت ذهنی 

جوانان، باال گرفته است.
ممنوعیتگوشیهمراهدرفضاهایآموزشیفرانسه

محدودیت استفاده از تلفن همراه نه تنها در مدارس چین و کره و ژاپن بحث 
برانگیز شده، در کشــورهای دیگر نیز محدودیت هایی در این مورد مطرح 
است، برای مثال در سال 201۸، فرانسه قانون منع استفاده از تلفن همراه در 
مدارس توسط کودکان زیر 1۵ سال را تصویب کرد و یونان هم استفاده از تلفن 
همراه را در تمام مهدکودک ها، مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع اعالم کرد.
مجلس ملی فرانسه در ســال 201۸ قانونی را تصویب کرد که به موجب 
آن، آوردن و داشــتن گوشی تلفن همراه، تبلت و ســاعت هوشمند برای 
 دانش آمــوزان مقاطع دبســتان و دبیرســتان در تمام فضای آموزشــی 

ممنوع است.
البته مجلس ملی فرانسه در دو مورد، استثناء قائل شد:

 1. در مورد درس هایی که کاربرد تلفن همراه ضروری است؛
 2. درمورد توان یابانی که به تلفن همراه متکی هستند.

مدافعانممنوعیتگوشیهمراهدرآلمان
 در دولت فدرال و دولت های محلی آلمان قوانین یکسانی برای استفاده از 
تلفن همراه در مدارس وجود ندارد. در مدرســه ای ممکن است، شاگردان 
بتوانند از گوشی تلفن همراه خود اســتفاده کنند، اما در ساعات حضور در 
کالس های مدرسه باید گوشی همراه خود را خاموش کنند. این ممنوعیت 
شامل دانش آموزان دبیرستانی نمی شود، اما برخی از دبیرستان ها داوطلبانه 

)AP از آن پیروی می کنند.)۵ آبان 1400، خبرگزاری
 مغزپژوهان آلمانی از ســال 201۶ تا کنون کوشــش کرده اند تا معایب و 
مضرات کاربری تلفن همراه در کودکی و نوجوانی و استفاده عنان گسیخته 
از لپ تاپ و تبلت را به مسووالن بفهمانند و به والدین بقبوالنند که اعتیاد به 
گوشی تلفن همراه، رشد مغزی را کند و متوقف می کند و بر سرعت ابتالی 
زودرس به دمانس )Dementia( می افزاید. آنها انجمن هایی را تشکیل 
و سخنرانی هایی را ترتیب داده اند و وبینارها و تله وبیون هایی را راه اندازی 
کرده اند تا با ارایه آموزش و راهنمایی های کاربردی به عموم مردم و مسووالن 

هرچه زودتر از ضایعات رایانه و پایانه های رایانه ای بکاهند.
تهیمغزیفزاینده،نتیجهاعتیادبهگوشیهمراهوشبکههای

اجتماعی
در صورتی که عقل سلیم و دانش پایه برای بهره مندی درست از رایانه، اینترنت 
و شبکه های اجتماعی موجود نباشد، خطر تهی مغزِی فراگیر، جوامع بشری 

را تهدید می کند. 
می دانیم که حجم مغز و تراکم مغز، دو شاخص قابل اندازه گیری هستند. 
درحالی که حجم مغز در عبور از کودکی به نوجوانی تثبیت می شــود و تا 
مرگ، ثابت می ماند )مگر مغز کسانی که توسط پزشک متخصص، به دلیل 
وجود غده ای بدخیم یا عفونتی موضعی در بخشی از مغز، مورد جراحی و 
نمونه برداری قرار  گیرد(، تراکم یاخته های عصبی مغز در طول حیات و در هر 

آن، عددی متغیر است. 
یادگیری یکی از عوامل رشد تراکم مغز است. مغز یادگیرنده در هر ثانیه در 

حال ایجاد میلیون ها اتصال و برقراری هزاران پیوند جدید میان یاخته های 
عصبی مغز است.  مغز کسی که دو زبان بلد است نسبت به مغز کسی که تنها 
یک زبان می داند، متراکم تر است و آمادگی بیشتری دارد برای یادگیری زبان 
سوم و چهارم و غیره به تجربه می دانیم مغزی که تهی است، پرسشی مطرح 
نمی کند و چیز جدیدی یاد نمی گیرد ولی مغزی که متراکم  است، بهتر و 
سریع تر از مغز کسی که کمتر متراکم است، می آموزد. به عبارت دیگر، رفتار 
مغز برخالف معده است. مغز را هر اندازه بیشتر پر کنید، آمادگی بهتر و جایی 

بیشتر برای انباشتن دانش، داده و اطالعات، باز می کند.
مغزپژوهان انگلیسی تراکم مغز دو گروه از رانندگان را اندازه گیری کرده اند: 
میانگین چگالی مغز رانندگان تاکسی لندن )Cab( خیلی بیشتر از تراکم 
مغز رانندگان اتوبوس های خطی در لندن است. افراد گروه اول مجبورند نشانی 
بیش از ۶0 هزار خیابان را به خاطر بسپارند و راه رسیدن به حدود ۹0 هزار 
نشانی را از بر بلد باشند )آن هم بدون استفاده از برنامه های کاربردی ناوبری و 
مسیریابی موبایلی( تا بتوانند پروانه تاکسیرانی خود را دریافت یا تمدید کنند. 
ولی اعضای گروه دوم به دلیل رفت و برگشت دوره ای و مداوم بین دو نقطه 
ثابت در شهر، نیازی به یادگیری نشانی های جدید و حفظ آدرس هزاران 

خیابان و هزاران نشانی را در مغز و حافظه طبیعی خود ندارند. 
احساستنهاماندگیمرگبار

افراد معتاد بــه برنامه های کاربردی رایانه، گوشــی همراه و شــبکه های 
اجتماعی، چه بسا پیش از ابتال به فراموشی، دچار احساس تنهاماندگی و 
انزوای بیمارگون می شوند. بســامد پدیده تنهاماندگی به قدری است که 
کشــور بریتانیا، برای جلوگیری از ضایعات آن و کمک رسانی به موقع به 
www.gov.uk/( .تنهاماندگان، وزارت تنهایی را تاســیس کرده است
government/news/loneliness-minister-its-more-

important-than-ever-to-take-action(. تنهاماندگــی 
نتیجهی کمبود ارتبــاِط عینِی میان فردی و فزونــِی ارتباطاِت غیرعینی 
)مجازی( است. فرایند تکینه سازی انســان یا singularization که 
برنامه های کاربردی »تدریــس از دور«، »دورهمایــش«، »دورکاری« و 
رسانه های اجتماعی باعث آن هستند، همدردی و دلجویی عاطفی را یاد 
نمی دهند.  فرایند تکینه سازی، یکی از دالیل افزایش خودکشی در میان 

کاربران جوان در شمال اروپا و در ایاالت متحده آمریکا است.
 مغزپژوهان، محل درک تنهایی در مغز انسان را در کنار محل احساس رنج و 

درد، یافته و مستند کرده اند.
 ما اکنون در بحبوحه یکی از بزرگ ترین تالش های شــناختی تاریخ علم، 
زندگی می کنیم: کوشش برای درک پیچیده ترین موضوع در جهان، یعنی 
مغز! دانشمندان در حال جمع آوری حجم وسیعی از داده ها در مورد ساختار 
و عملکرد مغز هستند. ده ها هزار محقق، زمان و انرژی زیادی را َصرِف تفکر 
در مورد کارهای مغز می کنند. مغزپژوهی ما را قادر می سازد که هم فعالیت 
مغز را توصیف کنیم، هم آن را بهتر بپرورانیم و به کار گیریم و هم اینکه آن را از 

دستکاری » نوابیغ شرور« براهانیم.
www.theguardian.com/science/2020/ :نــک( 
feb/27/why-your-brain-is-not-a-computer-
)neuroscience-neural-networks-consciousness

سال13۸۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 13۹4 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 1۵ اسفند 13۸4 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 13۹۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 13۹۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 13۹۷ 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 13۹۶ 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 13۹۶ 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 13۹۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 13۹3 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹4 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
2۸ اسفند ماه 13۹۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

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

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

23 تیر ماه 13۹۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
13۹4 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 13۹۷ 
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 ۵۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 13۸3 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 3۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 13۹۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
2۸ اردیبهشــت ماه ســال 13۹۷ 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 

تاثیر پایانه های رایانه ای و شبکه های اجتماعی بر مغز انسان
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رمزریالازطریقبانکهاتوزیعمیشود
بانک مرکزی در تدارک عرضه »رمزریال« است؛ »رمزریال« را می توان نسخه 
الکترونیکی اسکناس های رایج در دست مردم دانست که در آینده با توجه به 
کارکرد آن، نقش مکمل و نه جایگزین را بــازی خواهد کرد. علی صالح آبادی، 
رییس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی و رونــد اجرایی قوانین آن 
می گوید: »دســتورالعمل در شــورای پول و اعتبار، مصوب شده و مقدمات و 

راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال 1401 اجرایی شود.«
در تعاریف رمزریال از سوی مدیران این بانک آمده است: رمز ریال در کنار مابقی 
ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک و همراه بانک به سایر 
سامانه های پرداخت نظام بانکی افزوده شده اســت. این پول، شکل دیگری از 
اسکناس اما کامال دیجیتال بوده و با سرعت باالتر در انجام پرداخت، در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
بر اساس اعالم بانک مرکزی، در رمزریال، اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی 
منتقل می شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. کاربران این ابزار پولی، بدون 
حضور هیچ گونه واســط، بالفاصله می توانند وجوهات شان را دریافت کنند و 

پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می شود.
در عین حال، مواردی مانند ضریب فزاینده پولی و خلــق پول، اعتماد مردم، 
تعامل پذیری و نهادهای پذیرنده، کاهش ریســِک از دست رفتن پول مردم بر 
اثر امکان ورشکســتگی بانک ها، نقش بازیگران نوآور مانند فین تک ها در این 

اکوسیستم، از موضوعات مبهم در این حوزه است. 
از این رو، در نودمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری 
و اقتصاد دیجیتال، با عنوان »بررسی جزییات و اهداف طراحی رمزریال« که 
با حضور محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و 
ســیدمجتبی فائزی معاون اداره کل نظارت فناوری اطالعات بانک کشاورزی 
برگزار شد، جزییات مربوط به چالش های رمزریال در حال و آینده اقتصاد کشور 
و راهکارهای حل موضوعات مبتالبه آن، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه 

پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
میخواهیمدربارهرمزریالصحبتمیکنیم؛موضوعیکهطی
دوهفتهگذشته،ازسویرییسکلبانکمرکزی،معاونتفناوریهای
نوینوروابطعمومینیزمطرحشدهاست.آقایفائزی!جنابعالیکتاب
»پولراستیندیجیتال،پولیدیگرودنیاییدیگر«راتالیفکردید.
بهعنواننخستینسوال،درخصوصماهیترمزریالوتفاوتآنبا
اسکناسوارزهایدیجیتالونیزتجربیاتجهانیدراینحوزهتوضیح
دهید.بانکهایمرکزیدنیادربارهرمزریالوپولملیدیجیتال،چه

اقداماتیانجامدادهاند؟
فائزی: اگر اجازه بدهید ابتدا مقدمه  بسیار کوتاهی درباره رمزارزها عرض کنم. 
اسکناس و پول با پشتوانه طال، عمال و به صورت قانونی، از سال 1۹۷3 به پول 

فیات، حکومتی، دســتوری یا بدون پشتوانه تبدیل 
شد. این پول، به همراه انحصار مطلق بانک مرکزی و 
دولت و مکانیسم بانکداری اندوخته کسری در قالب 
سه ضلع، مثلثی را پدید آوردند که پیامدهای ناگوار 
اقتصادی اعم از رکودها، تورم ها، ابرتورم ها و بحران های 
اقتصادی در طول این نیم قرن را سبب شده است. بعد 
از بحران 200۸، علمای اقتصادی و پولی، متفق القول 
به این نتیجه رسیدند که این بحران، منشا پولی داشته 
و ریشه این بحران ها، انحصار دولت در پول است. بعد 
از آن، فناوری بالک چین و DLT ایجاد شــد که در 
مقابله با پول متعارف، توسط بخش خصوصی رمزارزها 
یا کاریپتوکارنسی را پدید آوردند. مهم ترین ویژگی 
کریپتوکارنسی ها، غیرمتمرکز بودن آنهاست و دولت و 
بانک مرکزی، انحصار آن را در دست ندارند. از آن زمان 
تا کنون، این فناوری، با سرعت بسیار زیادی توسعه 

پیدا کرده و علی رغم مبارزات علیه آن، ادبیــات جدیدی در اقتصاد به نام پول 
دیجیتال ایجاد شده است. عموما پول های دیجیتال را به سه نوع تقسیم می کنند: 
دسته اول کریپتوکارنسی ها یا رمزارزها هستند که توسط بخش خصوصی تولید 
 P2P می شوند و همزمان دو ویژگی مهم یعنی غیرمتمرکز بودن و امکان تبادل
یا نفر به نفر، بدون واسطه سیستم بانکی و عدم امکان دوبله خرج کردن را دارند. 
خود کریپتوکارنسی ها، به دو دسته تقسیم می شوند: بیت کوین ها و آلت کوین ها. 
هر چیزی غیر از بیت کوین، آلت کوین نام دارد که االن بیش از ۸ هزار رمزارز در 
جهان تولید شده است. این فناوری، آنقدر توسعه پیدا کرده که این آلت کوین ها 
نیز تقسیم بندی های متفاوتی دارند. از آن جمله می توان به نیم کوین ها، یوتیلیتی 
توکن ها، دفای ها، ان اف تی ها اشاره کرد که در اقتصاد دیجیتال، بسیار گسترده 
شده اند. این رمزارزها به دلیل نوسانات شدید قیمتی، نمی توانستند نقش پول را 
ایفا کنند. یکی از ویژگی های پول این است که ثبات ارزش داشته باشد؛ پولی 
که نوسان باال داشته باشد، نمی تواند به عنوان واسطه مبادله قلمداد شود و این 
کارکرد را داشته باشد. خیلی ها روی کریپتوکارنسی ها، نام کرپیتو asset یا 
رمزدارایی گذاشته اند. بنابراین چون نمی توانستند نقش پول را ایفا کنند، نوع 
دوم به نام رمزارز با ارزش ثابــت )stable coin( پدید آمد. این ها نیز مانند 
کرپیتوکارنســی ها از بالک چین و DLT اســتفاده می کردند اما با یک سری 
تغییرات، با نوسان قیمتی کم پدید آمدند. پشتوانه این رمزارزها با ارزش ثابت 

نیز معموال پول فیات یا در برخی جاها، طال و وثیقه های باارزش دیگر هستند 
و در حال حاضر نقش پول را در پلتفرم های مختلــف، بازار رمزارزها و حتی در 
تبادالت تجاری ایفا می کنند و گردش مالی آنها نیز بسیار بیشتر از رمزارزهاست. 
رمزارزهای با ارزش ثابت نیز تقسیم بندی خودش را دارد که به خاطر وقت برنامه 
از آن صرف نظر می کنم. به نوع سوم پول دیجیتال یعنی CBDC می رسیم 
که موضوع اصلی برنامه اســت. بانک های مرکزی دنیا از سال 200۸ به بعد، 
به هر شــکل ممکن مبارزه با رمزارزها را ادامه دادند. یک بار آن را منع کردند و 
اقتصاددان ها گفتند نمی تواند جایگاه پول را داشته باشد. علی رغم این مبارزات 
شدید، مکانیسم این رمزارزها آنقدر پایدار و قوی است که بانک های مرکزی دنیا 
به این نتیجه رسیده اند که به جای مبارزه، باید خودشان دست به کار شوند و پول 
متعارف را اصالح کنند. بنابراین از فناوری بالک چین و DLT استفاده کردند و 
پول دیجیتال خودشان را خلق کردند که همان ویژگی های P2P یا نفر به نفر و 
عدم امکان دوبله خرج کردن را دارد. ضمن اینکه کارایی سیستم پرداخت و امنیت 
را افزایش می دهد و در بین سیستم بانکی و بخش خصوصی می تواند رقابت ایجاد 
کرده، دسترسی را آسان کند، هزینه ها را کاهش  دهد و ریسک از دستن رفتن پول 
را برای مردم در بانک ها و موسسات مالی به خصوص در کشورهای جهان سوم با 
تورم باال و نوسان شدید کم  کند. البته CBDC ها هم بر اساس ساختار و عملکرد، 
تقسیم بندی های متفاوتی دارند اما عموما آنها را با دو نوع می شناسند: پرداخت 
کالن و پرداخت خرد. این، تقسیم بندی ساده است. درباره تجربیات جهانی نیز باید 
عرض کنم کشورها در این زمینه به سه دسته تقسیم می شوند: اول کشورهایی که 
هیچ کاری انجام نداده اند که کشورهای زیادی در دنیا در این مرحله هستند. دوم 
کشورهای اندکی که در مرحله مطالعاتی هستند و سوم کشورهای انگشت شماری 
که آن را پیاده سازی کرده اند. خوشبختانه بانک مرکزی ما، 
بخش مطالعاتی را پشت سر گذاشته و در مرحله پایلوت 
است. امیدواریم در سال 1401 راه اندازی شود. کشورهای 
انگشت شماری که راه اندازی کردند نیز غالبا فقط در بخش 
پرداخت کالن یعنی بین سیستم بانکی ایجاد کردند که 
بسیار آسان تر از پرداخت جزیی است. بانک مرکزی ما در 
حال راه اندازی پرداخت جزیی است. آنچه جای تقدیر 
دارد این است که مدیران این پروژه، همچنان سیستم 
را باز گذاشته اند و از نقدها و اصالحات موردنظر استقبال 
می کنند. این برنامه نیز شاهدی بر این مدعاست و آقای 
دکتر مانی یکتا هم به عنوان یکی از دست اندرکاران این 
موضوع، اینجا تشریف دارند تا نقدها گفته شود، به این امید 

که در برنامه های آتی بانک مرکزی گنجانده شود.
آقاییکتا!باتوجهبهاینکهصحبتازرمزریال
بهعنوانابزارجدیددرنظــامبانکیدرحوزه
پرداختپولیکشوراست،اصالچرابانکمرکزیبهاینسمترفت
وچهدلیلیوجودداشتکهدرشبکهبانکیونظامبانکیایجادشود؟

قراراستبارمزریالچهمشکلیحلشود؟
یکتا:دسته بندی آقای دکتر فائزی جالب بود و تا کنون چنین دسته بندی ای 
را ندیده بودم. معموال دسته بندی ها ناظر به ادبیات متون تخصصی این حوزه 
در بانک جهانی و صندوق  بین المللی پول است. احتماال مخاطبان این برنامه 
با مفهوم استانداردی مانند گل پول )money flower( آشنا هستند؛ یعنی 
تمام ابزارهای پرداخت و انواع پول، به طور مشخص دسته بندی شده که چهار 
معیار اساسی برای آن درنظر گرفته است. بر این اساس، پول هایی که به عنوان 
ابزار پرداخت در همه جای دنیا موردپذیرش قرار می گیرند و استفاده می شوند، یا 
دیجیتال هستند یا غیردیجیتال )فیزیکی(. دسته بندی دوم روی نحوه دسترسی 
به این ابزارهای پرداخت است. بعضا ممکن است برخی انواع پول عمومی نباشند 
بلکه اختصاصی یا ابزارهای تسویه بین بانکی باشند. دسته بندی سوم که ناشر آن 
می تواند بانک مرکزی یا نهاد دیگری باشد. دسته بندی چهارم P2P است و اینکه 
برای انتقال آن، نیاز به نهاد واسط است یا خیر. با این مقدمه باید عرض کنم بعد 
از اینکه مارکت کپ کریپتوکارنسی ها در دنیا، به تدریج بزرگ شدند و از تریلیون 
دالر عبور کردند و حتی عقب تر و کمتر از آن، بانک های مرکزی نیز حســاس 
شدند. بر این اســاس، با توجه به اینکه کریپتوکارنسی در تعارض با مانیفست 

بانکداری مرکزی است، فارغ از اینکه چطور آن را بپذیرند، به این فکر کردند که 
کریپتوکارنسی ها چه ارزش افزوده هایی دارند که موجب پذیرش آن در دنیا شده 
و اینکه این فناوری، چه سطحی از اعتماد را فراهم کرده که شکست ناپذیر بوده و 
این قابلیت، باعث شده این سطح ارزش را پیدا کند. ناظر بر این موضوع، به مفهوم 
پول دیجیتال بانک مرکزی، جدی تر پرداخته شد نه اینکه جدید باشد. مستحضر 
هستید زمانی که به تدریج نظام اسکناس با حساب های بانک مرکزی و بانکداری 
مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی جایگزین شــد، از همان نقطه، پول دیجیتال 
بانک مرکزی هم اتفاق افتاد؛ از همان جایی که بانک های مرکزی، حساب های 
الکترونیکی برای بانک ها و موسسات افتتاح کردند، پول دیجیتال بانک مرکزی 
شکل گرفت. موضوع اصلی این شد که آن مانیفست، ویژگی ها و دستاوردهای 
کریپتوکارنسی ها را روی ساختار پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، 
منطبق کنیم تا ببینیم از دستاوردهای آن چه استفاده ای می توانیم داشته باشیم. 
آقای دکتر فائزی هم اشاره کردند موضوع دوبله خرج کردن که می تواند به ضریب 
فزاینده پولی منتج شود، یکی از مالحظاتی است که در بحث DLT و فضای 
کریپتوها تقریبا حل شده است. موضوع قراردادهای هوشمند، چیزی نیست 
که نتوانیم در فضای غیرتوزیع شده و خارج از فضای DLT آن را اجرا کنیم. این 
موضوع، قابل اجراست اما هزینه اجرای آن، به مراتب باالتر از زمانی است که آنها را 
روی فضای DLT پیاده سازی کنیم. بعد از اینکه قراردادهای هوشمند، به واسطه 
کرپیتوکارنسی ها، نمود عملی و تبلور عینی پیدا کردند، موضوع بسیار جدی شد 
و بانک های مرکزی به طور جدی به این موضوع فکر کردند که اگر وارد این حوزه 
نشوند، در فضای اقتصاد دیجیتالی که قرار است نقش محوریتی به موجودیت های 
جدید بدهند، عقب خواهند ماند و آن فضا را همین موجودیت های جدید کشف 

و خودشــان برای آن، راهکار پیدا کرده و مستقل از 
بانک های مرکزی، نظام های پولی  ایجاد می کنند که 
در این فضا، پیشروتر حرکت خواهند کرد. بنده درباره 
فضایی صحبت می کنم که شاید مربوط به ۵ تا 10 سال 
آینده باشد اما بیشتر بانک های مرکزی به این نگرانی 
واقف شده اند. خانم الگارد در ســال 201۹ که هنوز 
در صندوق بین المللی پول فعالیت داشت، این توصیه 
جدی را مطرح کرد که اگر بانک های مرکزی به فضای 
CBDC ورود نکنند، مخاطره جدی خواهند داشت 
نه به این خاطر که صرفا CBDC در تقابل با پدیده 
 FED رمزارزها مطرح شود؛ مثال دالر دیجیتال توسط
منتشر شود که جایگاه واقعی دالر را در فضای کریپتو 
احیا کند. در حالی که موضوع، بسیار فراتر از این است و 
به اقتصاد دیجیتال و اینکه بانک های مرکزی، حاکمیت 
پولی را از دست ندهند، برمی گردد. با این مقدمه، باید 

عرض کنم هدف گذاری بانک مرکزی ما هم همین بوده است؛ یعنی ریل گذاری 
برای اقتصاد دیجیتالی که به فضای کریپتو وابسته نباشد، هرچند فضای متفاوتی 
است. اگر قرار باشد در نظام پولی مان، اقتصاد دیجیتال را با محوریت قراردادهای 
 ،CBDC هوشمند پیگیری کنیم، الجرم باید در این فضا حرکت کنیم. فضای
یک فضای abstraction خاص است؛ یعنی برای بانک های مرکزی مختلف، 
نمی توان نسخه یکسان پیچید. هر بانک مرکزی، بر اساس شرایط اقتصادی، 
فرهنگی، ابزارهای سیاست پولی و جایگاه آن در نظام پولی، پارامترهای طراحی 
را انتخاب می کند و بر این اساس، وارد فضای سندباکس می شود تا مخاطرات را 
شناسایی کند. دوستان را به سایت CBDC tracker ارجاع می دهم که تمام 
فعالیت بانک های مرکزی را رصد کرده و اینکه دنیا در این زمینه، در چه وضعیتی 
است، روی اسنپ شات قابل مشاهده اســت. غیر از تعداد محدودی از کشورها 
که در مرحله پایلوت هستند و مقداری بیشتر از تحقیق و بررسی، کار کرده اند، 
بسیاری از بانک های مرکزی در فاز تحقیق هستند. غیر از کشورهای آفریقایی، 
همه کشورها، درگیر این مفهوم شده اند و بسیاری از آنها از فضای پژوهشی عبور 
کرده اند. این، موضوعی است که بانک های مرکزی باید به آن ورود کنند و چیزی 
نیست که بخواهند به آن فقط فکر کنند. این موضوع به یک »باید« تبدیل شده و 
قطعا همگی باید در مقیاس آزمایشی بسنجند تا پارامترهای تنظیمی را بر اساس 
اقتصاد خودشان تنظیم کرده و متناسب با آن، سیاست پولی را مشخصا تنظیم 

کنند، چون به نظر می رسد نمی توانیم با ابزارهای پولی کالسیک در این فضا و این 
شکل جدید از اقتصاد و نظام پولی، حاکمیت پولی داشته باشیم.

یکیازویژگیهایمتمایزرمزارزهانسبتبهپولفیات،عدمایجاد
ضریبفزایندهپولیرویآناستوباتوجهبهاظهاراتجنابعالی،امکان
دوبلهخرجکردنرمزریالوجودنداردونبایدشاهدضریبفزاینده
نقدینگیباشیم.باتوجهبهاستراتژیبانکمرکزیدرقبالسیستم
بانکیدرزمینهاعطایکیفپولبهبانکها،ممکناستخلقنقدینگی
درقبالرمزارزهااتفاقبیفتد.راهحلجلوگیریازایننگرانیچیست؟

فائزی: نگرانی ها را به درستی اشاره کردید و اینکه یکی از ویژگی های CBDC ها 
این است که روش خلق نقدینگی روی آن میسر نیست. دلیلش این است که هر 
واحد پولی، هویت دارد و امکان دوباره خرج کردن وجود ندارد. این ویژگی، عالوه 
بر اینکه امکان جعل را به حداقل می رساند، مانع امکان ضریب فزاینده نقدینگی 
می شود. در پول متعارف، در سیستم بانکی و بانکداری اندوخته کسری همزمان 
یک وجه، هم می تواند دارایی شما و هم دارایی بنده باشد، زیرا شما در حساب 
واریز می کنید و از آنجا به استخر پول می رود و بانک از همان پول به ازای سپرده 
قانونی که کسر می شود، می تواند سایر موارد را در قالب تسهیالت به فرد دیگری 
بدهد و فرد دیگر همان پول را در همان حساب های بانک واریز می کند و این خلق 
نقدینگی اتفاق می افتد. با این حال در CBDC این کار، قابل انجام نیست چون 
آن پول فقط یک بار می تواند خرج شود و استخر پول به وجود نمی آید. با همه 
این ها، این موضوع، بستگی به این دارد که بانک مرکزی، چه سیاستی را درنظر 
بگیرد. اگر روش مستقیم را به کار ببرد، جلوی خلق نقدینگی گرفته خواهد شد؛ 
یعنی یک بانک مرکزی داریم و تعدادی بهره بردار و سیستم بانکی وجود ندارد اما 
بعضا سیستم بانکی ورود می کند که معموال این کار، انجام می شود. در این حالت، 
به سیستم بانکی نیز کیف پول اعطا می کنند یا برای کاهش ریسک از فرایند دو 
الیه استفاده می کنند؛ یعنی عالوه بر بانک مرکزی، بانک های تجاری و سپس 
بهره برداران وجود دارند. در هر صورت، اگر بانک های تجاری، کیف پول داشته 
باشند، مانده موجودی CBDC یا رمزریال، چنانچه آن را به عنوان صندوق 
درنظر بگیریم، به طرف دارایی بانک ها می آید و چون مانند وجوهی که در صندوق 
است، عمل می کند، بنابراین امکان تبدیل به تسهیالت به بانک ها می دهد و خلق 
نقدینگی می تواند ایجاد شود؛ یعنی معادل دارایی، کفایت سرمایه ایجاد می شود 
و امکان پرداخت وام بیشتر خواهد شد. وقتی امکان پرداخت وام ها باشد، باز هم به 
چرخه خلق نقدینگی می افتیم، چون باالخره آن وام پرداخت می شود و دوباره بر 
اساس نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی، مابه التفاوت آن، دوباره این خلق نقدینگی 
را ایجاد خواهد کرد. ما االن باید دقیقا مشخص کنیم که بانک مرکزی با این پول، 
جلوی ضریب فزاینده نقدینگی را بگیرد یا خیر؛ چون بسیاری از بانک ها و کشورها، 
دنبال این موضوع نیستند و معتقدند ضریب فزاینده نقدینگی، چیز خوبی است اما 
برای کشور ما که تورم مزمن داریم، این کار می تواند نقطه 
خوبی باشد تا از این مکانیسم استفاده کنیم و جلوی تورم 
مزمن را بگیریم. در اینجا راهکارهایی به نظر می رسد. 
بانک مرکزی می تواند دستورالعملی صادر کند که بانک ها 
می توانند این موجودی را به عنوان حساب های زیرخط 
درنظر بگیرند و به عنوان صندوق درنظر گرفته نشود. البته 
باز هم ممکن است چند استراتژی ایجاد شود. آیا بانک 
مرکزی قرار است بابت تبدیل رمزریال به ریال به بانک ها 
کارمزد بدهد یا به بانک ها اجــازه دهد از مردم کارمزد 
بگیرند؟ یکی از ویژگی های CBDC، نگرفتن کارمزد 
یا کارمزد بسیار اندک است، چون باید خاصیت یک پول 
را داشته باشد، بنابراین چرا بانک ها باید این کار را انجام 
دهند و برای تامین نقدینگی خودشان از بانک مرکزی، 
با درصدهای باال قرض بگیرند؟ این ها دغدغه هایی است 
که تا زمانی که استراتژی ها و سیاست های بانک مرکزی 

مشخص نشود، نمی توان درباره آن نظر روشنی داد.
جنابیکتا!قبلازاینکهجنابعالینیزبههمینپرسش،پاسخ
بدهید،آقایعبدالحمیدمنصوریپرسیدهاندآیامستندرمزریال
منتشرشدهیاخیر؟بایدعرضکنمبندهاینمستندراندیدهاموفکر
میکنمدرالیهکارشناسیاست.لطفانظرتانرادربارهتوضیحاتآقای

فائزیدرخصوصخلقپولوافزایشضریبپایهپولیبفرمایید.
یکتا:درباره مستند عرض کنم ما یک سری مقررات انتشار رمزریال داریم که 
شورای پول و اعتبار مصوب کرده و مخاطب آن مقررات بانک مرکزی است و بر 
این اساس بانک مرکزی، اجازه پیدا کرده در مشخصات و حدودی که در مقررات 
تعیین شده، رمزریال را انتشار دهد که در آن با ضوابط خاصی، نکاتی ذکر شده و 
چون مخاطب آن بانک مرکزی است، انتشار عمومی آن از حیز انتفاع ساقط است 
اما ما در مرحله ای قرار داریم که این مجــوز را اخذ کردیم و کارگروه های فنی، 
اقتصادی و کسب وکاری با بانک ها تنظیم شده و در حال برنامه ریزی دستورها و 
هماهنگی هستیم تا هم بانک ها را درگیر موضوع کنیم چون تا حاال شبکه بانکی 
درگیر این موضوع نشده بود و هم در حال شناسایی خبرگان این حوزه، در شبکه 
بانکی و خارج از آن هستیم که از نظرات شان استفاده کنیم. بر این اساس، برخی 
مواردی که هنوز تصمیم گیری آن اتخاذ نشده مانند مباحث کارمزدی و مواردی 
که در الیه های کارکردی قابل طرح است، در جلسات مربوطه با شبکه بانکی، 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانبانکمرکزیوبانکیکشورعنوانشد

صدور مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان رمزریال از سوی شورای پول و اعتبار

سیدمجتبیفائزیمحمدرضامانییکتا

 ،CBDC فائزی: یکی از ویژگی های
نگرفتن کارمزد یا کارمزد بسیار اندک 
است، چون باید خاصیت یک پول را 

داشته باشد، بنابراین چرا بانک ها باید 
این کار را انجام دهند و برای تامین 
نقدینگی خودشان از بانک مرکزی، با 
درصدهای باال قرض بگیرند؟ این ها 

دغدغه هایی است که تا زمانی که 
استراتژی ها و سیاست های بانک 

مرکزی مشخص نشود، نمی توان درباره 
آن نظر روشنی داد

مانی یکتا: وقتی می گوییم CBDC ما 
از نوع تعهد بانک مرکزی است، در این 

زمینه، هر اتفاقی بیفتد، متمرکز یا 
غیرمتمرکز باشد یا دیتا با هر مکانیسمی 
نگهداری شود، تعهد این توکن با بانک 
مرکزی است، پشت آن بانکی وجود 
ندارد و متعهد بازپرداخت ارزش 

مالی این توکن، بانک مرکزی است و 
این دغدغه، حل شده است. باید این 

موضوع را برای مشتری شفاف کنیم که 
اساسا این دغدغه شکل نگیرد
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دقیق تر شده و در جای خود اطالع رسانی می شود. درباره موضوع ضریب فزاینده 
باید عرض کنم این موضوع، به طور خالص اقتصادی است و بنده هم فنی هستم و 
نکاتی که مطرح می کنم حاصل تلمذ در حوزه های اقتصادی است که از خبرگان 
این حوزه دریافت کرده ایم. حتی در جلسات شورای پول و اعتبار، هم در جلسات 
کارشناسی و هم در جلسات مصوب کردن موضوع، مباحث مفصلی انجام شد تا 
توانستیم دغدغه عزیزان را برطرف کنیم. ضریب فزاینده از دو منظر قابل بررسی 
است: یکی ذات پول طراحی شده است که از نظر ماهوی، ضریب فزاینده دارد یا 
خیر. با توجه به ویژگی های رمزریال، طراحی ما مشابه اسکناس و مسکوک است و 
به گونه ای است که اگر رمزریالی منتشر می شود، فرایند انتشار آن مشابه اسکناس 
است و فرایندهای مربوط به هیات نظارت و زیرکلید بودن آن را طی می کند تا 
وارد چرخه انتشار شود؛ یعنی از زمانی که issue می شود تا هنگامی که منتشر 
شود و در اختیار بانک قرار  گیرد )چون ناظر بر مقررات نشر و توزیع اسکناس است 
و خود اسکناس هم فول ریزرو است(، در قانون پولی و بانکی ما نیز وجود دارد. 
زمانی که قرار است میزان مشخصی اسکناس منتشر شود، مابه ازای آن موظفیم 
تحت نظر هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، منابعی را از محل منابعی که در 
قانون پولی بانکی آمده مانند طال، فلزات گرانبها، دارایی های ارزی وغیره به هیات 
نظارت معرفی کنیم تا اجازه انتشار داده شود، بنابراین ضریب فزاینده ماهیت 
رمزریال، یک است و ضریب فزاینده پولی درباره آن متصور نیستیم اما دغدغه 
موجود که در اظهارات آقای فائزی هم وجود دارد، این است که زمانی که قرار است 
رمزریال منتشر شود و در اختیار بانک قرار گیرد، می تواند محل مخاطره شود؛ 
یعنی هرچه بگوییم بانک قرار است رمزریال بگیرد، مانند گرفتن اسکناس است، 
بنابراین یا باید مابه ازای آن اسکناس امحایی تحویل بدهد تا معادل آن رمزریال 
دریافت کند و یا باید حساب را نزد بانک مرکزی، مثبت کند تا بانک مرکزی از آن 
حساب، برداشت کند و رمزریال در اختیار بانک قرار دهد. چنانچه بانک این کار را 
انجام دهد و رمزریال دریافت کند، چون از میزان بخشی از دارایی اش که درگیر 
حوزه های پرداخت دیگر بوده، استفاده کرده، ممکن است نقدینگی میان روز با 
کسری مواجه شود، به بازار بین بانکی فشار بیاورد و منجر به اضافه برداشت بانک 
وغیره شود. این موضوع، تاثیرات جانبی و مخاطره جنبی است که همین االن هم 
می تواند اتفاق بیفتد. قطعا باید به آن پرداخت اما ابزار سیاست گذاری خاص خود 
را دارد و در جای خودش هم دقیق، روشن و شفاف است، روی آن نظارت می شود 
و سیاست کنترلی دارد. همین االن، اضافه برداشت و نیز عملیات سیاست پولی 
که ما در بانک مرکزی اجرا کردیم، می تواند این مخاطره جانبی را کمرنگ تر کند؛ 

یعنی این مخاطره جانبی ناشی از تقاضای بانک ها 
که مابه ازای آن حاضرند تحت هر شرایطی رمزریال 
بگیرند ولو به این قیمت که در نقدینگی پایان روز، 
دچار مشــکل و منجر به اضافه برداشت و نظایر آن 
شوند. این ها سناریو خاصی است و باید ببینیم به آن 
فضا می رسیم یا خیر. نکته خوبی که آقای دکتر فائزی 
اشاره کردند این است که اصال انگیزه بانک برای انجام 
این کار چیست؟ این نکته، کامال درست است. بنده 
از زاویه دید دیگری به این موضوع می پردازم. از نظر 
اقتصادی، برای بانک، ارایه  رمزپول به مشتری اصال 
جذابیت ندارد؛ یعنی اگر یک موسسه مالی اعتباری 
باشیم و حواس مان باشد، هرچند روز به روز مشتریان 
به ما می گویند رمزریال بدهید و ما هم خوشحالیم 
که بخشی از مشتریان مان را راضی نگه می داریم اما 
در واقع از سپرده هایی که مشــتری نزد ما دارد، کم 
می کنیم و مابه ازای آن رمزریال به وی می دهیم، چون 

تعهد بانک مرکزی است و ما قدرت خلق اعتبار روی رمزریال نداریم. حاال چرا 
بانک باید این کار را انجام دهد؟ این موضوع به چشم اندازی برمی  گردد که وظیفه 
داریم بانک ها را آگاه کنیم چون بانک، یک سری فرصت های جدیدی پیش روی 
خود دارد. در فضای اقتصاد دیجیتال، بانک، اجازه پیدا می کند، قرارداد هوشمند 
داشته باشد و روی بیزینس مدل های جدید در فضای بانکداری فکر کند و نگران 
این موضوع نباشد که مدل کالسیک بانکداری را به تدریج از دست می دهد چون 
سپرده های بانک، تبدیل به منابعی از جنس بانک مرکزی می شود و دستاورد 
ارزشمندتر اینکه می تواند زیست بوم اقتصاد دیجیتال را در فضاها و مدل های 
کسب وکاری مختلف طراحی و توزیع کند و درآمدها و انتفاع خاص خود را از 
فضای اقتصاد دیجیتال داشته باشد. اینجا ماموریت اصلی ماست که باید کمک 

کنیم بانک ها نسبت به این موضوع آگاهانه تصمیم بگیرند.
درحوزهرمزریالصحبتازایناستکهنهجهانشمولاستونه
قراراستسودیبهآنتعلقگیرد.بااینوضعیتکهبرایآنترسیم

شده،اصالمردمنسبتبهاینابزارجدیدمالیاعتمادمیکنند؟
فائزی: با توجه به صحبت های آقای یکتا مبنی بر اینکه در نقد به رمزریال، االن 
هم این مشکل وجود دارد که بانک مرکزی به ازای آن می تواند پول، امحا کند 
و بانک ها می توانند از آن استفاده کنند، مساله اساسی دیگر هم وجود دارد. اگر 
قرار باشد بانک مرکزی، نرخ تورم را در چهار یا پنج درصد یا 10 درصد نگه دارد، 
آیا می تواند این کار را اانجام دهد؟ به هیچ وجه. چون بخش اعظم تورم و خلق 
نقدینگی، توسط بانک های تجاری انجام می شود. پول پرقدرت بانک مرکزی، 
کنترل شده هست اما مکانیسم بانکداری اندوخته کسری و مکانیسم سیستم 
بانکی به خصوص در کشور ما، طوری اســت که بانک مرکزی نمی تواند با ابزار 
پول متعارف، نرخ تورم را کنترل کند. بنابراین مــا می توانیم از این موضوع به 
عنوان یک نقطه عطف استفاده کنیم که از این مکانیسم استفاده کنیم تا جلوی 
خلق نقدینگی را بگیریم. درباره اعتماد باید گفت پذیرش و مقبولیت عمومی از 
مهم ترین چالش های CBDC است؛ به خصوص در کشورهایی مانند ایران 
که نرخ تورم باالیی داریم و روند کاهش ارزش پول در کشــور، نزولی و برخی 
مواقع، بسیار نزولی است. اما ممکن است از سر اجبار، ریسک یا غیره باشد مانند 
پول متعارف که نه تنها در کشور ما، بلکه در همه دنیا، به ناچار به آن پول اعتماد 

می کنند؛ یعنی تراست در اثر اجرا، دستور و انحصار حاکمیتی انجام می شود. این 
تراست یا اعتماد به این دلیل انجام شده که ابزار یا پول دیگری نمی تواند خلق شود 

و پول بخش خصوصی وجود ندارد.
کشور ما یا هر کشور دیگر، باید در کنار رمزارزهای دیگر، یک CBDC داشته 
باشد. این، واقعیتی است که اتفاق خواهد افتاد. شاید در مدت کوتاه گفته شود 
فقط CBDC ما قابل پذیرش و بقیه غیرقانونی است ولی در بلندمدت این اتفاق 
نخواهد افتاد؛ همان طور که در دهه گذشته رخ نداد و اگر می توانست اتفاق بیفتد، تا 
حاال اتفاق افتاده بود. بنابراین ما باید آن ویژگی های قابل اعتماد را در CBDC ها 
ایجاد کنیم. مثال اگر کیف پول را راه اندازی کردیم، آیا همه رمزارزها می توانند 
در آن ذخیره شوند؟ اگر کیف پول با تعامل پذیری باال درست کردیم، بنابراین 
رمزریال ما این ویژگی را داشته باشد. اولین ویژگی CBDC، حفظ ارزش است. 
کشورهای انگشت شمار که CBDC را راه اندازی کردند، عموما دارای پول قوی 
و ثبات ارزش بودند. اینکه کشور ما با تورم مزمن، بتواند این ویژگی قابل اعتماد 
را ایجاد کند، بسیار مهم است. دومین ویژگی، تعامل پذیری با سایر رمزارزها یا 
حداقل سایر CBDC هاست. اینکه ما آن را جهان شمول نکنیم و فقط داخلی 
بدانیم، آیا این عدم ارتباط، یک امتیاز منفی برای جلب اعتماد نیست؟ سومین 
ویژگی، مشمولیت نرخ بهره است. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد، به آن بهره 
تعلق نگیرد، مردم از آن اســتفاده می کنند؟ اصال چرا باید آن را ذخیره کنند؟ 
چهارمین ویژگی، حفظ حریم خصوصی و بحث کیف پول است که بسیار بسیار 
مهم است. این ها همگی جعبه سیاه است و چون پاسخ آن را نمی دانیم، همگی را 
 self-custody به عنوان سوال مطرح می کنیم. آیا بانک مرکزی، از کیف پول
استفاده می کند یا قرار اســت کیف پولی ایجاد کند که رمزهای خصوصی به 
صورت متمرکز در آن ذخیره شود؟ این کار، با غیرمتمرکز بودن منافات دارد. آیا 
بانک مرکزی قرار است گزینه امکان پایش یعنی بررسی تراکنش ها را در کیف 
پول به عنوان آپشن بگذارد و اصال آیا این آپشن را قرار داده است؟ مثال آیا بانک 
مرکزی حق دارد تراکنش های بنده را با این عنوان که بهره بردار یا استفاده کننده 
از کیف پول هســتم، کنترل کند و موردبررسی قرار دهد؟ آیا چنین سیاستی 
دارد؟ این، بحث حریم خصوصی است. تا زمانی که دو سیستم داشته باشیم؛ 
یعنی یک پول فیات داشته باشیم و همان طور که در ابتدای برنامه گفته شد، 
بانک مرکزی تصمیم دارد از این پول، به عنوان یکی از ابزارها استفاده کند، هم با 
ابزارهای خودمان رقابت ایجاد کرده ایم و هم با سایر کریپتوکارنسی ها. ویژگی های 
دیگری مانند امنیت نیز مطرح اســت که مباحث و منازعات فنی خود را دارد. 
همچنین مباحث فنی مربوط به قابلیت دسترس پذیری، 
انعطاف پذیری و مقیاس پذیری دارد که باید لحاظ شود. 
واقعیت این است که ما االن در یک نقطه عطف تاریخی قرار 
داریم. نباید فکر کنیم رمزریال شبیه همین پول است و هر 
مشکلی عنوان کنیم، گفته شود االن هم این مشکل وجود 
دارد. ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم و پیاده سازی 
یک رمزریال خوب می تواند تا حدودی حافظ ارزش ریال 
ما هم باشد که خیلی با آن مشکل داریم و پیاده سازی یک 
رمزریال نامناســب، می تواند پول ملی را که در وضعیت 
مناسبی قرار ندارد و آینده خوبی برای آن متصور نیستیم، با 
خطر شدید مواجه کند. نکته خوب این است که عموما در 
حوزه اعتماد، مردم به دولت ها نسبت به بخش خصوصی، 
بیشتر اعتماد دارند و از نظر جایگاه حقوقی دولت ها دست 
باالتری دارند. به نظرم با یک سری تغییرات ساختاری و 
فنی، می توانیم در این برهه از زمان، یک رمزریال خیلی 

قوی ایجاد کنیم.
جنابدکترفائزیسواالتیرامطرحکردند،قبلازاینکهسوال
بعدیراازجنابعالیبپرسم،برایشفافیتبیشترموضوع،لطفاابتدابه

سواالتایشانپاسخدهید.
یکتا: آقای دکتر فائزی نکات مهمی را مطرح کردند. البته برخی از این نکات، 
نگران کننده بود! نگرانی  از این جهت است که آیا انتظار داریم با انتشار رمزریال، 
مشکل تورم را حل کنیم؟ هدف گذاری بانک مرکزی، این موضوع نبوده است. 
ضمن اینکه بنده هم در ادبیات موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی، هنوز با این 
رویکرد مواجه نشدم که یک بانک مرکزی، سیستم پرداخت و نظام پولی مبتنی 
بر DLT طراحی کند و برای آن قدرتی از نظر سهم انتشار پیش بینی کند که بر 
میزان پولی که االن به صورت عمومی در اقتصاد وجود دارد، تسلط پیدا کرده و به 
تدریج سلطه کامل ایجاد کند. این ها در فضای ادبیات موضوع، ابهامات را بیشتر 
می کند. فضای CBDC بسیار گسترده است. در همه جای دنیا که این موضوع 
در حال بررسی است، این نکته وجود دارد که چطور این فضای بسیار گسترده که 
می تواند در آن خرده فروشی و عمده فروشی تعریف شود و ناشر، بانک مرکزی باشد 
یا تحت شرایط خاص، قدرت انتشار را در فضای انتزاعی، فارغ از فضای عملیاتی، 
در اختیار موسسات پولی قرار دهد. در فضایی که می توان با نرخ بهره به عنوان 
مشوق برخورد کرد یا با کارمزد آن، تغییراتی داد، اینکه چطور روی سیستم پولی، 
به کار گرفته شود، عالمت سوالی است که همه بانک های مرکزی در حال بررسی 
آن هستند. هدف این بوده یک امکان کوچک در کنار اقتصاد قرار گیرد و به تدریج 
بزرگ شود نه اینکه چون همه چیز آن در دست خودمان است، یک امکان بزرگ، 
 CBDC روی اقتصاد سوار کنیم. این نکته را فراموش نکنیم آنجایی که ما درباره
صحبت می کنیم که با پشتوانه منتشر می شود و قرار است ضریب فزاینده آن 
یک باشد، این امر، به معنای بازگشت به سیستم Full-reserve است. اگر 
قرار است روی این مختصات Full-reserve شویم و روی ریتیل کار کنیم، 
به جای اکانت محور، توکن محور باشیم، این موضوع در تعارض با تفکر جایگزینی 
کل فضای پولی است. این امر به معنای بدون بانک بودن اقتصاد است زیرا با این 
روش، قرار است همه تعهدات بانک ها جابه جا شود. در این اقتصاد، معلوم است 
که تورم نداریم و همه چیز، Full-reserve است و در این فضا، قدرت خلق 
پول هم وجود ندارد. آن موقع بحث اعتبار و تسهیالت و قدرتی که فضای وام دهی 

می تواند در اقتصاد ایجاد کند، نخواهیم داشت. بنده قصد ندارم چندان وارد این 
قسمت شوم بلکه تالش می کنم برخی نکاتی که آقای دکتر فائزی فرمودند، پاسخ 
دهم. تراست یا اعتماد، موضوع بسیار مهمی است و بنده هم با شما موافقم. در 
همه اقتصادها وقتی با شرایط تورمی مواجه می شویم، حجم پول در جیب مردم 
کم می شود و مردم، وجوه نقد نگه نمی دارند و تمایل دارند پول را در حسابی نگه 
دارند تا میزانی سود بانکی بگیرند و بخشی از تورم را جبران کنند. در این حالت، 
مشوق برای ما که در شرایط تورمی هستیم، چیست؟ ما هم به راحتی می توانیم 
زیست بومی طراحی کنیم چون در همین شرایط تقاضا برای پول و تسهیالت، 
بسیار باال می رود و برعکس فضای غیرتورمی که هیچ انگیزه ای برای دریافت 
تسهیالت وجود ندارد، در فضای تورمی، اشتیاق برای گرفتن تسهیالت وجود 
دارد و می توان به راحتی بخشی از تسهیالت را بر اساس هدف گذاری و زیست بوم 
طراحی شده با رمزریال اعطا کرد. بنابراین موضوع مشوق ایجاد کردن برطرف 
می شود اما مهم تر از ایجاد مشوق، این است که زیست بوم طراحی کنیم. ما در این 
فاز قرار داریم و از نظرات بانک ها در این زمینه استفاده خواهیم کرد. ما در حال 
طراحی یک زیست بوم کوچک هستیم که در آن، فضای کسانی که تمایل دارند 
رمزریال داشته باشند، مکانیسم های آن را پیش بینی می کنیم و هم بررسی اینکه 
پس از خرج کردن، قرار است چطور گردش کند، چگونه دست به دست شود و 
چه کسب وکارهایی در فاز اول، پایلوت شوند تا از مقیاس کنترلی خارج نشوند. ما 
نگرانی بابت تراست یا اعتماد نداریم چون ابزارهای دیگر را داریم. هدف گذاری ما 
ریتیل است و این رمزپول قرار است در پرداخت های خرد کمک کند چون بیشتر 
خألها را در همین حوزه داریم و بیشترین هزینه ای که به شبکه پرداخت تحمیل 
می شود، همین پرداخت های ریزمقدار است. وقتی این موضوع عملیاتی شده و 
مورداستفاده قرار گیرد، چناچه زیست بوم آن به درستی طراحی شود، نگران 
به کارگیری آن نیستیم. در صورت مواجهه با مالحظاتی با عدم اقبال عمومی یا 
موضوعی که مشوق الزم را از سوی مردم نداشته باشد، ابزارهای دیگری داریم که 
روی نظام های پرداخت دیگر، چه نظام پرداخت کارتی یا خریدهای ریزمقدار، 
این ها می تواند با آن ابزارها، مباحث کارمزدی و موارد دیگر، محرک استفاده از 
این زیست بوم شود کمااینکه وقتی به این اکوسیستم برمی گردیم و آن را با فضای 
پرداخت به خصوص در حوزه خریدها در کشور مقایسه می کنیم، می بینیم مشوق 
الزم قطعا سمت پذیرندگان وجود خواهد داشت. یکی از مالحظات موردتاکید 
بنده در CBDC و رمزریال، تهاتر و تسویه، آنی است و درگیر تسویه بین بانکی و 
تاخیر زمانی نیستیم. هرجا این رمزریال به عنوان ابزار پرداخت استفاده شده و در 

خرید استفاده شود، پذیرنده بالفاصله وجوهات را دریافت 
می کند و می تواند از آن استفاده کند. این موضوع، مشوق 
قدرتمندی برای مرچندها و پذیرنده هاســت. درباره 
اینکه کیف پول به صورت متمرکز ذخیره می شــود یا 
خیر، باید عرض کنم درست است که ما درباره DLT و 
ادبیات توزیع شدگی صحبت می کنیم اما یادمان باشد 
اگر CBDC مبتنی بر DLT، طراحی و پیاده سازی 
شده باشد )در دنیا کشورهایی داریم که CBDC آنها 
مبتنی بر DLT طراحی نشده و بر اساس فناوری های 
دیگر است( با توجه به نیازمندی های بانک های مرکزی و 
آنچه ما دیده ایم و خود ما هم الزاماتی داریم، باید قطعا از 
شبکه های private و permission هر دو استفاده 
کنیم. همین دو پارامتر به این معناست که هرچند عنوان 
آن، توزیع شده اســت اما توزیع شدگی طراحی شده به 
نوعی متمرکز اســت. نباید فراموش کنیم ما بر اساس 
مقتضیات قانونی خودمان، رمزریال منتشر می کنیم. 

در اینجا، دو رهیافت وجود دارد: یکی اینکه چه چیز ایده آل و ذاتی اقتصاد ما در 
بلندمدت است و همه قوانین و مقررات موجود را با همدیگر تغییر دهیم. دومین 
رهیافت اینکه با مقیاس کوچک هدف گذاری کنیم تا ببینیم بر اساس بضاعت 
قانونی و مقرراتی چگونه می توانیم گام به گام آن را جلو ببریم. اگر قرار بود بر اساس 
رویکرد اول پیش برویم تا 10 ســال دیگر هم نمی توانستیم CBDC داشته 
 cashilke طراحی می کنیم که CBDC باشیم چون درست است که یک
است و قرار است مشابه اسکناس کار کند و باید تا حدودی ناشناس باشد اما ما 
اجازه آن را نداریم. آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی می گوید 
همه تراکنش ها باید با احراز هویت کامل باشد. بنابراین این موارد را هم باید لحاظ 
کنیم. یک رویکرد این است که تمام قوانین پولشویی و آیین نامه های اجرایی 
آن را تغییر دهیم و سپس متناســب با آن، CBDC طراحی کنیم و رویکرد 
دیگر این است که CBDC را متناسب با وضع موجود، مقررات و مقتضیات، 
هدف گذاری کنیم و سپس در طول زمان، fine-tune کنیم. البته روی این 
مالحظه ای که عرض کردم، سعی کردم سوال حریم خصوصی دکتر فائزی را 
هم پاسخ دهم. همچنین این نکته را هم مطرح کنم که تقریبا دوسه هفته قبل، 
white paper از طرف فدرال رزرو منتشر شد که اگر روزی قرار باشد فدرال 
رزرو، CBDC منتشر کند، با چه تنظیماتی خواهد بود. اتفاقا جالب است که در 
همان داکیومنت هم قید شده، آنها هم در حوزه ریتیل هدف گذاری خواهند کرد. 
 Full-reserve اگر قرار باشد در این حوزه، هدف گذاری کنند، چنانچه کارکرد
مشابه cash باشد ولی در همان cashilke بودِن CBDC، پول دیجیتال 
بانک مرکزی را anonymous نخواهند داشت و CBDC را با احراز هویت، 
ارایه  خواهند کرد. بنابراین به این نتیجه می رسیم که تقرییا همه حاکمیت ها، 
دولت ها و اقتصادها، این دغدغه را دارند که اگر یک نظام پولی ایجاد می شود، 
درست است که قبال اسکناسی وجود داشته، گمنام بوده و مورد استفاده قرار 
می گرفته اما الزامی نیست برای اینکه آن کارکرد را عملیاتی کنیم، پول دیجیتال 
دست مردم بدهیم بلکه ما نیازمندی های مقرراتی و قانونی و نگرانی هایی داریم 
که ما به ازای آن می خواهیم احراز هویت را روی آن سیستم اضافه کنیم. بنده وقتی 
آن white paper را مالحظه کردم، بخش زیادی از نگرانی ها و دغدغه هایم 
برطرف شد چون ما در فضای جدیدی پیش می رویم و سعی می کنیم این موضوع 

را در ادبیات کالسیک عملیاتی  کنیم. بسیاری از بانک های مرکزی، خست خاصی 
در ارایه  اطالعات ندارند و نمی گویند چه کار می کنند! همین االن، چین که فاز 
پایلوت را شروع کرده و آن را گسترده تر می کند، یک کلمه درباره اطالعات فنی، 
پلتفرم ها، زیرساخت و حتی اینکه تاکید کرده باشد ECNY یا یوآن دیجیتال را 
مبتنی بر DLT منتشر کرده یا خیر، اطالعاتی پیدا نمی کنید. ما به طرق مختلف 
سعی کردیم با بانک مرکزی چین تماس بگیریم. چون خست ارایه  اطالعات وجود 
دارد، دریافت مستنداتی از جوامع عمومی می تواند تا حدودی این سیگنال را به ما 
بدهد که مسیر طی شده، چندان از فضای صحیح و درستی که بانک های مرکزی 

سپری می کنند، دور نیست.
STKآقایدکتر!دربحثاحرازهویت،شماقراراستآنرابا
یاAPI،انجامدهید؟آیاکســبوکارهاینوآورمیتوانندکیفپول
شخصسازیشده،بهکاربرانخودارایهدهندیااپلیکیشنواحدو

منحصربهفردبرایافراددرنظرگرفتهشدهاست؟
یکتا:درباره کیف پول، بانک ها بر اساس مشخصات فنی بانک مرکزی و ضوابط 
فنی توسعه کیف پول دیجیتال در حوزه رمزریال اجازه دارند و چون ممکن است 
در بدو امر، این کیف پول را نداشته باشند، بانک مرکزی نیز یک اپلیکیشن کیف 
پول متمرکز ارایه  خواهد کرد. اینکه از فضای فناوری های مالی وارد شوند، ما این 
امکان را داریم که این کار را به بانک تفویض کنیم؛ یعنی اگر کسب وکارهایی غیر از 
بانک ها، بخواهند در حوزه کیف پول ورود کنند، باید با محوریت و مسوولیت بانک ، 
کیف پول را منتشر کنند. دلیلش این است که ما مانند الیه های گلبرگ گل، گام 
به گام پیش می رویم. مثال پیاز را ذکر نکردم! چون پیاز باید الیه الیه باز شود تا مغز 
آن را ببینیم. ما به تدریج جلو می رویم تا در هر گام بتوانیم مخاطرات را مدیریت 
کنیم. قطعا می توانیم در جایی این فضا را برای کسب وکارها هم باز کنیم اما اینکه 
در همان فاز اول، به این سطح از باز کردن زیرساخت برسیم، مخاطرات آن بسیار 
نگران کننده است. بر این اساس، شورا به ما این اجازه را داده تا فعال بانک ها بتوانند 
کیف پول خود را توسعه دهند و ما هم موظفیم ابزارهای الزم را در اختیار آنها قرار 
دهیم. در بحث احراز هویت نیز آنجایی که بانک، ابزارهای کیف پول خود را توسعه 
می دهد، می تواند از مکانیسم های احراز هویت بر اساس زیرساخت های ما، مانند 

سامانه نهاب که مشتریان شبکه بانکی را احراز هویت می کند، استفاده کند.
پسفعالجایگاهیبرایفینتکهاوکسبوکارهاینوآوردیده

نشدهاست؟
یکتا:به طور مستقیم دیده نشده ولی به صورت غیرمستقیم از طریق بانک ها 

می توانند این کار را انجام دهند.
بحثتعاملپذیــریونهادهایپذیرنده
رمزریال،مهماست.باالخرهدرآیندهنزدیک
شماپولدیجیتالرامنتشرمیکنیدولیدرباره
اینکهیکمشترینظامبانکی،چگونهمیتواند
آنرادراختیاربگیردیاخرجکند،جاییصحبت
نشدهاست.اینموضوع،بهچهشکلقراراست

اتفاقبیفتد؟
یکتا: نکته این اســت که رمزریال متفاوت از ســایر 
نظام های پرداخت ما نیســت. وقتی در فضای کارتی 
صحبت می کنیم، یعنی اینکه باید مرچند باشد، ابزار 
پذیرش خاصی نیاز دارد و زیرســاخت، تشکیالت و 
سازماندهی الزم دارد تا بر اســاس آن بتوانیم فضای 
پذیرندگی را تعریف کنیم. در فضای رمزریال، با این 
موارد، مواجه نیستیم. در فضای رمزریال، همه کسانی 
که آن را در اختیار دارند، هم می توانند پذیرنده باشند و 
هم انتقال دهنده. در اینجا، این چالش مطرح می شود که چطور می توان مرچند را 
از یک کاربر عمومی تفکیک کرد. در این زمینه، الگوی رفتاری و میزان رمزریالی 
که می تواند از آن استفاده و دریافت کند، آن را تعریف می کند که مرچند است یا 
خیر. دغدغه بسیار جدی در این زمینه وجود داشت که ناظر به این مقررات، دو 
نوع کیف پول عادی و تجاری را مدنظر قرار دادیم. کیف پول عادی، در پذیرش 
و پرداخت، محدودیت هایــی دارد اما کیف پول تجــاری، در بحث، پذیرش، 
محدودیت های جدی ندارد و با آن، مشابه یک پذیرنده یا مرچند برخورد خواهد 
شد. موضوع این اســت که جایگاه این کیف پول ها در کنار سایر اجزای شبکه 
پرداخت یا همان بحث تعامل پذیری چیست؟ ما در این فضا با ابزارهای پرداخت 
یا کیف های الکترونیک که روی دیوایس های موبایل طراحی می شود، مواجهیم. 
این روش، ساده ترین شکل ابزارهای کیف پول است که امکان توسعه آن را در 
اختیار بانک ها قرار خواهیم داد. آنجایی که بانک از زیرساخت های خودش استفاده 
می کند و متناسب با API هایی که ما در بانک مرکزی در اختیارش قرار می دهیم، 
کیف پول طراحی می کند و توسعه می دهد، می تواند آن را در کنار کیف پول دیگر 
بگذارد و در آن محیط، توسعه دهد. اگر قرار است کیف پول جدیدی طراحی و 
سایر امکانات و زیرساخت ها را نیز درگیر کند، بحث دیگری است. در اینجا بحث 
تبدیل پذیری مطرح است. تعامل پذیری جایی معنا پیدا می کند که بتوان تبدیل 
شدن رمزریال به بقیه شقوق پولی در کشور را تسهیل کرد. به طور مثال اگر کسی 
حسابی دارد که در آن وجوهاتی دارد، بتواند به راحتی از آن حساب برداشت و 
به رمزریال تبدیل کند و مابه ازای آن، کیف رمزریال خود را شارژ کند. همچنین 
اگر از طریق ابزار کارتی متصل به حساب خود قرار است برداشت کند، بتواند این 
کار را به سادگی انجام دهد. اینجاست که نقش بانک مشخص می شود و قرار 
اســت وقتی ما ابزار را در اختیارش قرار دادیم، همه این ها را در یک کیف پول 
یکپارچه داشته باشد یا اینکه با مکانیسم های متفاوتی آن را طراحی کند. همه 
اَشکال آن قابل اجراست. اینکه بخواهیم در جزییات اجرای آن ورود کنیم، در 
 مرحله ای هستیم که در جلسات فنی و کسب وکاری با بانک ها می توانیم دقیق تر 

به آن بپردازیم.

فائزی: چرا فقط به فضای حال باید 
فکر کنیم؟ آیا همیشه همین فضا 
وجود دارد؟ شاید یک سال دیگر، 
کریپتوکارنسی ها، آنقدر توسعه 

پیدا کنند که واقعا در مقابل پول های 
ملی در جهان قرار گیرند، بنابراین 

ما باید به جلوتر هم فکر کنیم. 
اینکه فقط به دسترسی مستمر به 
پول بانک مرکزی و نقل و انتقال 

مالی افراد فکر کنیم، هیچ آورده ای 
نداشته ایم

مانی یکتا: بنده هم به ضرس قاطع 
عرض می کنم شاید االن این نیاز 
جدی و بحرانی نباشد زیرا امروز، 

CBDC، مشکل بحرانی   را از کشور 
حل نمی کند و به عنوان راهکار 
جایگزین، خوب است و مسیری 
است که باید به سمت آن حرکت 

کنیم چون اگر به این سمت نرویم، 
پنج سال دیگر، در فضای اقتصاد 
دیجیتال، ظرفیتی را برای کشور 

ایجاد نکرده ایم
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اگر گوشی هوشــمندتان آنقدر که فکر می کنید، دوام 
نمی آورد، باید کارهای اشتباهی که احتماال انجام می دهید 
را اصالح کنید. به گزارش ایســنا، ایــن روزها این طور 
احساس می شود که گوشــی های هوشمند تنها پس از 
چند ماه قدیمی شــده اند. درواقع چند ماه پس از اینکه 
تلفن شما برای ارتقا آماده شده، نســخه جدیدی از آن 
در فروشگاه ها عرضه می شود. اما فارغ از اینکه بخواهیم 
هر گوشی جدیدی که در بازار موجود می شود را بخریم، 
چگونه می توان مطمئن شد که گوشی تان تا بیشترین 
زمان ممکن، به روز بماند؟ اگرچه ممکن است تصور کنید 
این استراتژی شرکت های تولیدکننده موبایل است که 
گوشی ها را طوری طراحی می کنند که از یک زمان خاص 
به بعد، نیازمند تعمیر و تعویض باشند، اما بعید نیست شما 
هم عادت های اشتباهی داشته باشید که به مرور زمان به 
گوشی شما آسیب می زند. وب سایت پی سی مگ به پنج 
کار اشتباهی که احتماال انجام می دهید و نحوه اصالح این 

عادات اشاره کرده است.
خریدکابلهایارزانوبرخوردضعیفباآنها

یکی از بدترین کارهایی که می توانید انجام دهید، خرید 
کابل های شــارژ ارزان و بدون نام و نشان تجاری است، 
کابل هایی کــه نه از طریق فروشــگاه های معتمد، بلکه 
آنهایی که ممکن است با قیمت پایین در فروشگاه های 
نامعتبر پیدا کنید. بسیاری از این کابل ها می توانند برای 
همیشه به دستگاه شما آســیب بزنند یا بدتر از آن، شما 
را در معرض خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی قرار دهند. 
بنابراین هزینه ای که ممکن است از این راه صرفه جویی 
کنید، ارزشی ندارد و بهتر است شارژرهای خود را از یک 
برند شناخته شده بخرید. همچنین الزم است هنگامی که 
کابل های باکیفیت را خریدید، با احتیاط با آنها رفتار کنید. 
اگر از آنها به درستی استفاده نکنید، می توانید باعث از بین 
رفتن سیم های داخل آن شوید که به خودی خود یک خطر 
آتش سوزی است. بنابراین، کابل های خود را با سیم از پریز 
برق بیرون نکشید، بلکه آنها را از دوشاخه بیرون بکشید، 
چون قطعا نمی خواهید در عصر حاضر، به عنوان قربانی 

انفجار باتری شناخته شوید.

عدماستفادهازقابیایکگارانتیخوب
چند نفر را با صفحه نمایش شکسته یا گوشی های کامال 
شکسته می شناسید؟ همه ما فکر می کنیم این اتفاق برای 
ما نمی افتد، تا زمانی که این اتفاق می افتد. ممکن است 
ظاهر تمیزتر یک تلفن بدون قاب را ترجیح دهید، اما ارزش 
ریسک کردن را ندارد، حتی ترک های کوچک می توانند 
یکپارچگی ساختاری گوشــی را از بین ببرند و احتمال 
آسیب دیدگی در مقیاس بزرگ را افزایش دهند. به عالوه، 
ترک های کوچک می توانند زمانی که می خواهید گوشی 
خود را به مدل جدیدتری ارتقا دهید، از ارزش آن بکاهند.

بنابراین بهتر است که گوشــی خود را در یک قاب نگه 
دارید، یک قاب مقاوم که لبه دارد، به همراه یک محافظ 
صفحه نمایش محکــم؛ چون صفحه نمایش گوشــی 
ضدضربه نیست. در غیر این صورت، باید آماده باشید که 
در صورت وقوع حادثه، هزینه تعمیرات را بپردازید و این 
اتفاق هم شاید بیشتر از چیزی که انتظار دارید، رخ دهد. 
درصورتی که قصد اســتفاده از قاب و محافظ صفحه را 
ندارید، گارانتی های تعمیر گوشی هم گزینه دیگری است.

خالیشدنبیشازحدباتری
باتری گوشی با گذشت زمان خراب می شود. پس از چند 
سال، حداکثر عمر باتری به اندازه زمانی که دستگاه ه تان 
را تازه خریده اید، نخواهد بــود. این اتفاق اجتناب ناپذیر 

است، اما عادت های بد می توانند تخریب باتری را تسریع 
کنند و باتری شما را زودتر از بین ببرند. برای جلوگیری از 
این اتفاق، باید تخلیه های منظم انجام دهید و قبل از اینکه 
گوشی تان کامال خاموش شود، آن را دوباره شارژ کنید، 
نباید اجازه دهید که همیشه شارژ گوشی تان تا صفر درصد 
برسد. نگران شارژ یک شبه یا قرار دادن گوشی در فریزر 
نباشید، این ها مانند افسانه هایی هستند که دیگر اعتباری 
ندارند، فقط سعی کنید باتری را باالی 30 درصد یا بیشتر 
نگه دارید. اجازه دهید گه گاه باتری گوشی کامال تخلیه 
شود تا سنسورها را کالیبره کنید. با این کارها می توانید عمر 

باتری گوشی خود را تا حد ممکن افزایش دهید.
سلفیهایبیشازحدزیرآب

علی رغم آنچه برخی از تبلیغات ممکن اســت بگویند، 
چیزی به عنــوان یک ابزار واقعا»ضــدآب« وجود ندارد 
)شکست سونی اکسپریا را به خاطر آورید(. ممکن است 
برخی دستگاه ها نسبت به سایرین در برابر آب مقاوم تر 
باشند، اما همیشه این احتمال وجود دارد که آب بتواند 
راه خــود را به داخل پیدا کند، بنابراین هرچه دســتگاه 
خود را بیشــتر در معرض آب قرار دهید، مقاومت آن را 
کاهش می دهید. بنابراین حتی اگر دستگاه شما دارای 
رتبه IP67 یا IP68 است، بهتر است کمتر در آب از آن 
استفاده کنید. ممکن است این کار فورا به تلفن شما آسیب 

نرساند، اما با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض مکرر، 
احتمال بروز مشکل را افزایش می دهید.

عدمرعایتامنیتخوب
بسیاری از مردم برای کسب رضایت و راحتی، امنیت شان 
را به ســرعت به باد می دهند. یکــی از مهم ترین موارد، 
به روزرسانی نرم افزار است. وصله های امنیتی که در تلفن 
شما ظاهر می شوند ممکن است خسته کننده و غیرفوری 
به نظر برسند، اما می توانند از دستگاه شما در برابر بدافزارها 
و سایر مشکالت جدی محافظت کنند، بنابراین دانلود و 
به روزرسانی آنها را به تعویق نیندازید. مطمئن شوید که 
برنامه های تان نیز به روزرسانی می شوند، زیرا اغلب حاوی 
رفع اشکال و به روزرسانی های امنیتی هستند که گوشی 

شما را ایمن نگه می دارد.
در عین حــال، مراقب برنامه هایی کــه نصب می کنید، 
باشــید. اگر برنامه های تان را از فروشــگاه های آنالین 
نامعتبر دانلود کنید، گرفتار می شوید، بهتر است بدانید 
که این صرفه جویی ها در هزینه، ارزش آســیب هایی که 
به گوشی تان وارد می شــود را ندارد، بنابراین همواره از 
فروشگاه های رسمی گوشــی خود ازجمله اپ استور و 

گوگل پلی استفاده کنید.
همچنین مراقب برنامه های جعلی در همین فروشگاه ها 
هم باشید، برخی برنامه ها حاوی ابزارهای تبلیغاتی مزاحم 
هستند که برای تقلید از سرویس های محبوبی که همه 
اســتفاده می کنند یا کالهبرداری های پیامکی در قالب 
ابزارهای بی ضرر، طراحی شده اند و برای خدماتی که هرگز 
در آن ثبت نام نکرده اید، صورت حســاب از شما دریافت 
می کنند. بنابراین همواره به آنچه دانلود می کنید دقت 
کنید، بررسی ها را بخوانید و مطمئن شوید که برنامه ای 
که در حال دانلودش هستید، نسخه رسمی برنامه است، 
چون قطعا نمی خواهید گوشــی تان را با بدافزار به خطر 
بیندازید، آن هم فقط به این دلیل کــه با دقت کافی به 
اطالعات یک برنامه نگاه نکرده اید. همچنین ممکن است 
بخواهید روی یک آنتی ویروس برای دستگاه اندرویدی 
خود سرمایه گذاری کنید تا از هرگونه نفوذ قبل از تبدیل 

شدن به یک مشکل جلوگیری کنید.

5 عادت اشتباه که گوشی هوشمندتان را خراب می کند بدانید

 این روزها، دیگر غیرعادی نیست که وارد مهدکودک شوید و کودکانی را ببینید که 
به طور مستقل با استفاده از دوربین دیجیتال از یکدیگر عکس می گیرند. خردساالن 
امروزی در دنیایی بزرگ می شوند که در آن فناوری آنقدر فراگیر شده که برای آنها 
عادی است. به همین دلیل، مهم است بپذیریم که ما مسوولیت آموزش فناوری 
اطالعات و ارتباطات به کودکان را داریم، زیرا »آنها بیشتر از ما می دانند« یا »به هر 
حال، یاد می گیرند چگونه از آن استفاده کنند«. آنجال مک فارلین، در یک سخنرانی 
در کنفرانس Naace 2009، این اسطوره »بومی دیجیتال« را به چالش کشید. 
به گفته وی، اگرچه یک ســوم از کودکان موردمطالعه او، واقعا با فناوری درگیر 
بودند اما بخش قابل توجهی اصال با آن درگیر نبودند و واقعا نمی دانستند چگونه 
از فناوری استفاده کنند. بنابراین ما باید به فرزندان خردسال خود درباره فناوری 
آموزش دهیم تا همه با آن درگیر شوند. همان طور که »عالمت گذاری«، مقدمه ای 
برای نوشتن است، استفاده بازیگوشــانه از فناوری نیز مقدمه ای برای استفاده 
هدفمندتر و جهت دارتر است. بنابراین باید به خردساالن فرصت هایی داده شود 
تا قبل از استفاده رسمی تر از فناوری، در بازی خود از آن استفاده کنند. به عنوان 
مثال، دوربین های دیجیتالی را می توان در اختیار کودکان قرار داد تا از آن در هر 
زمان و هر کجا که بخواهند استفاده کنند. در طول این بازی، بچه ها وقتی آماده 
باشند، خودشان متوجه می شوند دوربین ها چگونه کار می کنند و این امر ممکن 
است توسط یک بزرگسال با استفاده از پرسش های باز مانند: »وقتی فشار می دهی، 
چه اتفاقی می افتد؟«، »چگونه می بینی؟«، پشتیبانی شود. در این مرحله، مهم 
است عکس هایی که کودکان می گیرند، عکس هایی باشند که خودشان انتخاب 
می کنند، نه عکس هایی که توسط یک بزرگسال هدایت می شوند.  تنها زمانی که 
کودکان بتوانند با اطمینان از دوربین ها استفاده کنند، مربیان باید عکس هایی را 
به کودکان پیشنهاد کنند. در این مرحله، دوربین ها بخشی از تدارک مداوم این 
تنظیمات می شوند. سپس کودکان باید فعاالنه تشویق شوند تا هر زمان که نیاز 
به عکس گرفتن دارند، به عنوان مثال، برای ثبت چیزی که ســاخته یا به دست 
آورده اند، از دوربین استفاده کنند. در طول سال، می توان طیف وسیعی از فناوری  ها 
را به کودکان معرفی کرد مانند فلزیاب، ذره بین های دیجیتال، اسباب بازی  های 

قابل برنامه ریزی، ضبط کننده های MP3، دوربین های ویدیویی و البته کامپیوتر 
با نرم افزار مناسب. بنابراین، تا پایان سال، کودکان باید طیف وسیعی از فناوری ها 
را در چارچوب تدارکات مستمر مهدکودک در دسترس داشته باشند تا هر زمان 
که بخواهند برای اهداف خود استفاده کنند.  در حالی که کودکان، در حال توسعه 
درک خود از این فناوری ها هستند، مربیان باید توجه آنها را به فناوری های دنیای 
اطراف شان از تلفن های همراه تا گذرگاه های عابر پیاده، جلب کنند. این مربیان 
همچنین باید با نشان دادن اینکه بزرگساالن از فناوری برای اهداف خود استفاده 
می کنند، از طریق صحبت کردن با کودکان در مورد ارزشی که برای این استفاده 
قائل هستند، یک الگوی نقش مثبت ارایه کنند. به این ترتیب، کودکان فناوری را 
به گونه ای می بینند که برای مقاصد واقعی استفاده می شود و درک می کنند که 
فناوری ها، ابزارهایی هستند که در مواقع موردنیاز استفاده می شوند. آنها نسبت به 
فناوری و انگیزه استفاده از آن، در حال حاضر و در آینده، تمایل مثبت پیدا می کنند.

ایفای نقش، بین دنیای کودکان و محیط، پیوند ایجاد می کند. این امر، یک عنصر 
حیاتی در محیط یادگیری است و کودکان را درگیر بازی هایی می کند که بازتاب 
زندگی آنهاست و به آنها برای تجربه و بازآفرینی نقش ها، احساسات و روابط، فرصت  
می دهد. مهم تر از همه، این فرصت را برای کــودکان فراهم می کند تا از ابزارها 
استفاده کنند، از جمله ابزارهای تکنولوژیکی که در دنیا درباره آنها می بینند. هنگام 
ایفای نقش، کودکان می  توانند کنترل این ابزارها را در دست بگیرند و در مورد آنها 
و جایگاه شان در جهان بیاموزند، بدون اینکه نیاز به دانستن یا یادگیری نحوه کار 
با فناوری داشته باشند. بنابراین ایفای نقش باید با دقت و شامل تمام فناوری های 
مناسبی باشد که فرد در زندگی واقعی با آن سروکار دارد. همان طور که قبال گفته 
شد، خوانش سریع موضوعات توسعه، احتمال دارد خواننده را گیج کند تا اینکه 
بیشتر نقش آموزشی داشته باشد. صاحب نظران بیان می کنند کودکان در 22 تا 
3۶ ماهگی به فناوری اطالعات و ارتباطات عالقه نشان می دهند و به دنبال کسب 
مهارت های اساسی در روشن کردن و راه اندازی برخی از تجهیزات فناوری اطالعات 
و ارتباطات هستند. آنها در 30 تا ۵0 ماهگی و سپس در 40 تا ۶0 ماه به باال، می دانند 
چگونه با تجهیزات ساده کار کنند. کودکان، ماه ها از فناوری اطالعات و ارتباطات 
برای انجام عملکردهای ساده مانند انتخاب یک کانال از طریق کنترل از راه دور 
تلویزیون استفاده می کنند. با این حال، می توان استدالل کرد استفاده از کنترل از راه 
دور تلویزیون، با تمام این جمالت مطابقت دارد! بنابراین ارزیابی پیشرفت کودکان 
با استفاده از آنچه قبال توضیح داده شد، مفیدتر است. کودکان، ابتدا با فناوری ها، 
»بازی« خواهند کرد و کاری که انجام می دهند و نحوه انجام کار را بررسی کرده 
سپس از این فناوری ها برای طیف وسیعی از اهداف استفاده می کنند. در نهایت، 

کودکان استفاده از فناوری ها را از تدارک مستمر انتخاب می کنند و خودشان درباره 
زمان و نوع فناوری ها تصمیم می گیرند و این استفاده، معنادار و هدفمند خواهد بود. 
زمانی که کودکان باید از کدام فناوری استفاده کنند و اینکه چه زمانی، باید دستیابی 
به هدف یادگیری اولیه را درنظر گرفت، مهم اســت.  توجه به مسایل بهداشتی 

و ایمنی بسیار مهم است. در این زمینه، حداقل سه نکته باید مدنظر قرار گیرد:
1. این کار، بخشی از وظیفه قانونی است که هر منبعی را که از آن استفاده می کنیم، 
ارزیابی و آن را به طور منظم بررسی کنیم تا اطمینان حاصل شود خطرات آن، برای 
کودکان به حداقل می رسد. هنگام استفاده از فناوری، یادآوری نکات زیر مفید است: 

   هرگز نباید به کودکان اجازه داد با باتری های قابل شارژ کار کنند.
    زمانی که از باتری های قابل شارژ استفاده می شود، پوشش باتری باید در جای 

خود پیچ شود. 
    باید باتری های از کار افتاده را جدا و کابل بــرق را تا حد امکان به تجهیزات 

نزدیک کرد.
   ایستگاه های کاری کامپیوتر باید از نظر ارگونومیکی برای کودکانی که از آنها 

استفاده می کنند، مناسب باشند.
    اگر کودکان از اینترنت استفاده می کنند، باید با خیال راحت این کار را انجام 

دهند. 
2. باید رفتارهــا و رویه هایی را تنظیم کــرد که کودکان را هنگام اســتفاده از 

اسباب بازی ها و منابعی که دارای فناوری هستند، ایمن نگه دارد. این، یعنی:
    الگوسازی/ گفت وگو کردن مربیان از طریق رفتارهای ایمن با کودکان

    فقط بزرگساالن باید دوشاخه و پریز برق را لمس کنند.
    کودکان، باتری هایی را که هرگز قابل شارژ نیستند، فقط تحت نظارت یک 

بزرگسال به  کار برند.
    استفاده معمولی از یک برنامه کامپیوتری باید در هر زمان به 10 تا 20 دقیقه 

محدود شود.
    کودکان باید رفتارهایی را بیاموزند که هنگام استفاده از اینترنت، آنها را ایمن 

نگه دارد. 
3. باید رفتارها و رویه هایی را تنظیم کرد که تضمین می کنند اســباب بازی ها و 

منابعی که فناوری را در خود جای داده اند، خراب نشوند. این، یعنی: 
    کودکان یاد می گیرند هنگام استفاده از دوربین دیجیتال یا فیلمبرداری باید از 

بند مچ/ گردن استفاده کنند.
    کودکان یاد می گیرند همه اسباب بازی ها و منابعی که دارای فناوری هستند، 
دور از آب نگهداری شوند )به جز آن دسته از اسباب بازی هایی که برای استفاده در 

آب طراحی شده اند.( 
    منابع معموال پس از استفاده باید به محل تعیین شده بازگردانده شوند. 
   مربیان درباره استفاده دقیق از اسباب بازی ها و منابع صحبت می کنند.

مهارت های فناورانه برای كودكان 2 تا 5 سال

یک کارشــناس حوزه رمزارز به دولت توصیه کرد که برای تصویب قانونی 
در این حوزه با احتیاط بسیار و همانند سایر کشورها و طبق استاندارهای 
دنیا عمل کند. علیرضا شامخی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت  در 
بازار رمزارزها نقطه مقاومت مهمی را شکسته و در محدوده آن مقاومت یک 
دوره فشردگی را تجربه می کند که تحلیل در این دوره سخت است و توصیه 
عمومی در این زمینه زیاد جالب نیست. در کل اکنون بازار رمزارزها درگیر 
معامالت حرفه ای است و نمی توان توصیه ای برای عموم در این راستا داشت. 
وی با تاکید بر اینکه نباید با پول پرریسک یا ســرمایه مورد نیاز وارد بازار 
رمزارزها شد و در آن ســرمایه گذاری کرد، گفت: در دنیا هنوز پروتکل  و 
دستورالعمل مشــخصی برای رمزارزهای بانک مرکزی تعبیه نشده البته 
کشوری چون چین در این زمینه به نسبت پیشتاز است. از سوی دیگر، جای 
تقدیر دارد که بانک مرکزی کشــورمان به فکر رمزارزهاست و باید در این 

زمینه استاندارهای فنی الزم را رعایت کند.
این کارشناس درباره رمز ریال ملی که قرار اســت از سال آینده راه اندازی 
شــود، بیان کرد: این رمزارزها فقط ابزار تراکنش هستند و به جای کارت 
بانکی یا اسکناس از این ابزار و کیف های پول  رمزارزها استفاده خواهد شد که 
امنیت بیشتری هم دارند. نکته دیگر اینکه هزینه تراکنش در این ساختار کم 
می شود و کاهش هزینه های تراکنش نقش واسطه ها چون بانک های تجاری 
را کم می کند. شامخی ضمن اشاره بر تدوین آیین نامه ای به نام رمزارزش، 
به دولت توصیه کرد که به هیچ وجه بدون مشورت با فعاالن و کارشناسان 
این حوزه، آیین نامه ای را تدوین و تصویب نکند و سیاســت گذاران خیلی 
محتاطانه برای تصویب قانونی در این حوزه عمل کنند. عالوه براین، باید 
همانند سایر کشورها و طبق اســتاندارهای دنیا عمل کنند زیرا، رمزارزها 

فناوری نو محسوب می شوند که شناخت کمتری نسبت به آنها وجود دارد.

خبر

توصیهیککارشناسبهسیاستگذاران

 برای قانون گذاری در رمزارزها 
احتیاط كنید

آسیه فروردین 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت: دولت و حاکمیت در 
نهایت به این نتیجه رسیده که با محدود کردن اینترنت نمی توان کاری 

را به پیش برد.
محمد باقری بنابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این 
پرسش که آیا مسووالن درصدد هستند که سرعت اینترنت در کشور را 
بیش از این کاهش بدهند، گفت: محدود کردن سرعت اینترنت در کشور، 
حاشــیه هایی اســت که برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس مطرح 
می کنند. باید بگویم متاسفانه سرعت اینترنت در کشور آن گونه که باید 
نیست و فاصله زیادی با سرعت ایده آل دارد و همین مساله کسب وکارهای 
آنالین و تجارت الکترونیک در کشور را باچالش های جدی مواجه کرده 
است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح این مباحث 
باعث ایجاد حاشــیه در کشور می شــود، افزود: دوره و زمان محدودیت 
اینترنت و فضای مجازی گذشته اســت و در آینده نه چندان دور با ورود 
اینترنت ماهواره ای در کشور امکان رصد و محدودیت به صفر می رسد. به 
نظر من به جای طرح سخنان دستوری الزم است که زمینه سازی کنیم تا 
چگونه کاربران از فضای مجازی استفاده کنند، بدون تردید اقدامات قهری 
هیچگاه برای کشور مفید نخواهد بود. به گفته باقری بناب، الزم است که 
در زمینه فرهنگ سازی فضای مجازی همه نهادها از جمله دانشگاه های 
کشور ورود کنند تا به کاربران آموزش داده شود چگونه می توان از این فضا 

برای ارتقای دانش و فرهنگ کشور بهره گرفته شود.
این نماینده مجلس خاطر نشــان کرد: محدودیت هیچگاه برای مسایل 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و دینی تاثیرگذار نیست. شهید مطهری 
می نویســد« هر جا آزادی هست دین می تواند رشــد کند، در جایی که 
محدودیت باشد دین و تعالیم دینی رشــد نخواهد کرد«. این مساله در 

محدود کردن کاربران از فضای مجازی نیز مصداق خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرســش که وزیر ارتباطات بارها بحث راه اندازی 20 
میلیون پورت نوری پرسرعت تا پایان دولت سیزدهم برای اینترنت خانگی 
و کسب وکارها را طرح می کند؛ طرح چنین سخنانی به این معناست که 
رویکرد دولت متوجه افزایش سرعت اینترنت است اما در مقابل سخنانی 
مبنی بر محدودیت کردن سرعت اینترنت نیز در کشور شنیده می شود آیا 
در زمینه حاکمیت به اجماع نظر نرسیده است، گفت: در هر کشوری این 
اختالف نظرها وجود دارد آنچه مسلم است دولت و حاکمیت در نهایت به 

این نتیجه رسیده که با محدودیت نمی تواند کاری پیش ببرد.
نماینده مردم بناب در پایان گفــت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
برنامه های خوبی برای افزایش ســرعت اینترنت خانگی در دستور کار 
قرار داده است از این رو دولت به دنبال کاهش سرعت نیست هر چند من 
گالیه هایی از آنها دارم و یکسری محدودیت های غیرارادی در این بخش 
شکل گرفته است اما در مجموع محدود کردن سرعت اینترنت با طرز تفکر 

وزیر و دولت سازگاری ندارد.

یکنمایندهمجلس

 دوره محدود كردن اینترنت 
و فضای مجازی گذشته است
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 ظاهرا »قطعی« و »کندی« اینترنت در کشــور به دلیل 
اشکاالت فنی و گاه امنیتی، با فرهنگ اتصاالت ما عجین 
و به عادت رایج ایران 1400، تبدیل شده است! نمونه اخیر 
آن، قطعی چند روزه ســایت اینترنت ADSL مخابرات 
یا همان »ســامانه مدیریت اینترنت مشــتریان شرکت 
مخابرات ایران« در نیمه بهمن ماه است که کابرانش را به 
شدت کالفه کرد؛ اتفاقی که ماه های گذشته، برای برخی 
شرکت های ارایه  دهنده سرویس اینترنتی به کسب وکارها 
مانند ایران هاست در زمینه خدمات هاست و دامنه نیز رخ 

داد و البته دلیل آن، هک شدن سایت بود.
سهپرسش

آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبنی بر 
وجود 10 میلیون و ۶۶1 هزار و 24۸ نفر مشترک خانگی 
و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت، تا پایان سه ماهه دوم سال 
جاری )1400(، رقابت فزاینده  بین شرکت های ارایه  دهنده 
خدمات اینترنت به ویژه اینترنت ثابــت را به ذهن متبادر 
می کند. در این گزارش با توجه به نوســانات و مشکالت 
سرویس های اینترنت ثابت، به ویژه اشکال فنی و قطع شدن 
موقت اینترنت ADSL مخابرات، تالش شده به سه پرسش 

زیر پاسخ داده شود:
1- وضعیت رقابت بین شرکت های ارایه  دهنده اینترنت 
خانگی با توجه به فاکتورهایی مانند کیفیت، سرعت، قیمت 
و مانند آن چگونه است؟و به طور خاص، شرکت  مخابرات 

ایران چه جایگاهی دارد؟ 
2- با توجه به قطعی چندروزه اینترنت شرکت مخابرات در 
اواسط بهمن ماه، نگاه مشتریان اینترنت خانگی و وضعیت 

پاسخگویی این شرکت چگونه بوده است؟  
3- سود ناشی از قطعی یا کندی اینترنت ثابت به جیب چه 

کسانی می رود؟
رتبهبندیسرویسدهندههایاینترنتثابت

در ابتدا، بد نیست نگاهی به فهرست برخی از شرکت های 
ارایه  دهنده خدمات اینترنت ثابت در کشور )به ترتیب حروف 
الفبا( داشته باشیم: آســیاتک، پارس  آنالین، پیشگامان، 
دیده بان نت، رهام داتک، شاتل، صبانت، فن آوا، مخابرات 
و های وب. این ها 10 سرویس دهنده اینترنت ثابت هستند 
که هرکدام مشتریان خود را دارند. البته شرکت های دیگری 
مانند زی تــل، مبین نت، حلماگســتر خاورمیانه )عصر 
تلکام( وغیره نیز از جمله ســرویس  دهنده های ارتباطی 
ثابت یا بی سیم به شمار می روند که سرویس ADSL از 
پرکاربردترین خدمات شرکت های فعال در این حوزه است. 
بر اساس رتبه بندی الکسا در سال 13۹۹، شرکت مخابرات 
ایران رتبه 3۹، شاتل رتبه 12۸، آسیاتک رتبه 13۵، پارس 
آنالین رتبه 2۸۸، های وب رتبه 3۹2، پیشگامان رتبه ۵1۷، 
صبانت رتبه ۵1۹، رهام  داتک رتبه ۷۵۹، فن آوا رتبه 1۹۷۸و 
دیده بان نت رتبه 30۵4 را به خــود اختصاص داده اند که 
رتبه های 1 تا 10 سرویس دهنده های اینترنت ثابت در ایران 

محسوب می شوند. 
پاسخمخابرات:صبوریواینترنتهمراه!

با وجود قرار گرفتن شرکت مخابرات ایران در رتبه نخست 
این فهرست، ارایه  خدمات اینترنت پرسرعت توسط این 
شرکت، همواره با انتقاداتی از نظر سرعت، کیفیت، پیگیری 
مشکالت کاربران و پاسخگویی به آنها، در مقایسه با برخی 
دیگر از شــرکت ها مواجه بوده اســت.  یکی از مشترکان 
خدمات ADSL شــرکت مخابرات بــا توجه به قطعی 
چندروزه سرویس این شرکت به »عصر ارتباط« می گوید: 
»با توجه به اتمام اینترنت ADSL یک ماهه، در تاریخ 1۶ 
بهمن، برای تمدید اینترنت با سرعت چهار مگابیت و حجم 
 adsl.tci.ir ۶3 گیگ، طبق روال از طریق سایت به نشانی
اقدام کردم اما ارایه  خدمات مقدور نبود. با 2020، پشتیبان 
مخابرات تمــاس گرفتم و با پیام صوتی بــا این مضمون: 
»قطعی سایت و کاهش سرعت اینترنت در حال بررسی 
است« مواجه شدم. درخواست ارتباط با کارشناس کردم 
که کارشناس مربوطه اعالم کرد: »مشکل فنی است. دارند 
بررسی می کنند. ما هم نمی دانیم چه زمانی حل می شود!« 
این کاربر ادامه می دهد: »این پاسخ های تکراری و مبهم، 

بیشــتر روی اعصاب آدم رژه می رود! ضمنا گفتند چون 
مهلت ماهانه قبلی، تمام شده، امکان خرید ترافیک اضافه 
نیز وجود ندارد.« کاربر دیگری که در زمینه تمدید اینترنت 
خانگی مخابرات برای جلسات آنالین ناکام مانده، درباره 
پاسخگویی این شــرکت اظهار می کند: »صبوری! این، 
مهم ترین پاسخی است که پشتیبان شرکت مخابرات به 
مشتریانش توصیه می کند! وقتی به آنها می گویم صبوری، 
مشکلم را حل نمی کند. راه حل یا زمان مشخصی بدهید 
تا به اینترنت ثابت متصل شوم نه اینترنت همراه، می گوید 
فعال کاری نمی توانیم انجام دهیم. می پرسم مگر شما با این 
همه کاربر و مشترک، سایت پشتیبان یا بکاپ ندارید که در 
این مواقع، مشکل را مرتفع کند؟ پاسخ می دهد خیر! فعال 
می توانید از همان اینترنت همراه استفاده کنید! می گویم 

مرحمت تان زیاد!« 
معیارهایانتخاب؛ازسهمبازارتاسهمکیفیت

بر اساس دیدگاه کارشناســان، انتخاب بهترین سرویس 
اینترنت خانگی، بــه معیارهای مختلفی مانند ســطح 
پوشش دهی شــرکت در منطقه محل سکونت، مقایسه 
سرعت های مختلف متناســب با قیمت، بازه های زمانی 
مختلف اعم از ماهانه، فصلی و ســاالنه، تعــداد کاربران 
استفاده کننده از اینترنت در منزل، حجم و میانگین تقریبی 
استفاده )آپلود و دانلود ویدیو، فیلم، کلیپ، بازی آنالین، 
شرکت در کالس ها و جلسات مجازی، ویدیو کنفرانس ها، 
اینترنت گردی، مرور سایت ها و شبکه های اجتماعی وغیره(، 
ارایه  تخفیف های مناسبتی یا تخفیف های ویژه مثال برای 
مشاهده فیلم و سریال در سایت های داخلی و نیز پشتیبانی 
فنی بستگی دارد. با توجه به تنوع معیارهای یادشده، در ابعاد 
کمی و کیفی، به طور مشخص نمی توان بهترین سرویس 
اینترنت ثابت را مشخص کرد. هرچند بر اساس آمار اخیر 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی به عنوان 
رگوالتور مخابراتی، سهم شرکت های FCP یا ارایه  دهنده 
اینترنت سرویس ثابت از بازار اینترنت ADSL طی یک 
سال گذشــته، تا حدود ۶درصد، کاهش و در مقابل، سهم 
شرکت مخابرات تقریبا به همین میزان، افزایش یافته است. 
بر این اساس، در سال 13۹۹، سهم شرکت های FCP از 
اینترنت ADSL، 42 درصد و سهم مخابرات، ۵۵ درصد 
بوده اما آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 
 FCP پایان پاییز 1400 نشان می دهد سهم شرکت های
از مهر 13۹۹ تا آذر 1400، به 3۶ درصد و سهم مخابرات به 
۶1 درصد رسیده است.  با این حال، آیا این سهم بازار، لزوما به 
معنای کیفیت بهتر خدمات شرکت مخابرات است؟ گزارش 
رگوالتوری درباره کیفیت اینترنت ADSL در سال 13۹۹، 
بر اساس پارامترهای مختلف نشان می دهد شرکت مخابرات، 
غالبا بعد از شرکت های شاتل و آسیاتک قرار می گیرد و رتبه 

این شرکت از دوم و سوم تا پنجم، متغیر بوده است.
جدالFCP هاومخابرات؛مقایسهتعرفههای

اینترنتثابت
موضوع سهم بازار شرکت های سرویس دهنده اینترنت ثابت 
از دو دیدگاه قابل توجه اســت: دیدگاه اول اینکه برخی از 
مدیران شرکت های FCP، از جمله محمدعلی یوسفی زاده، 
مدیرعامل آسیاتک و احمد بیدآبادی، مدیرعامل صبانت، در 
گفت وگوهای رسانه  ای اخیر، معتقدند شرکت مخابرات، 
»دامپینگ« می کند و دلیل افزایش سهم بازار این شرکت و 
 ،ADSL کاهش سهم شرکت های دیگر در حوزه اینترنت
اصطالحا زیرفروشی مخابرات طی ســال های اخیر و نیز 
گران فروشی زیرســاخت های مخابراتی به شرکت های 
FCP است. به اعتقاد آنها، شرکت مخابرات، اینترنت را 
ارزان تر از تعرفه تعیین شده رگوالتوری می فروشد و همین 

امر، عامل جذب بیشتر کاربران است.  در مقابل، دیدگاه دوم 
به شرکت مخابرات اختصاص دارد. محمد بیدخام سخنگوی 
 FCP شرکت مخابرات نیز با رد ادعای برخی از شرکت های
معتقد است که تعرفه های مخابرات، مصوب رگوالتوری 
است و قیمت  تمام شده تجهیزات برای این شرکت، باالتر از 
تعرفه  تجهیزات ارایه  شده به شرکت های دیگر است. به گفته 
وی، برآورده نشدن انتظار سود از سرمایه گذاری در حوزه 
ADSL و قیمت تمام شده بازار آن، موجب کاهش جذابیت 
موضوع برای شرکت های FCP شده و ذکر مواردی مانند 
دامپینگ و گران فروشــی تجهیزات زیرساختی، صحیح 
نیست. نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر، برای سرعت 
۵12 کیلوبیت تا 1۶ مگابیــت، به ازای هر یک گیگابایت، 
برای مخابرات، 33۸ تا 12۵0 تومان اســت در حالی که 
این رقم برای شاتل، 42۸ تا 1۶00 تومان، های وب 3۷۵ تا 
2هزار تومان، آسیاتک 4۷۵ تا 2هزار تومان و صبانت ۵۷۵ تا 
20۶۶ تومان است که البته با افزایش پهنای باند، قیمت هر 

گیگابایت کاهش می یابد.
سالمبهگرانی،وداعباکیفیت؟

به اعتقاد شرکت های ارایه  دهنده سرویس اینترنت، اصالح 
تعرفه های سرویس های خدمات پایه و اینترنت ثابت می تواند 
مشکالت مربوط به این حوزه را تا حدی حل کند؛ موضوعی 
که اتفاقا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اخیرا بر آن مهر 
تایید نهاده و از لزوم گرانی اینترنت در سال 1401 سخن گفته 
است. عیسی زارع پور، 1۸ بهمن در مراسم افتتاح پروژه های 
شرکت مخابرات اعالم کرد: »بر اساس قانون بودجه 1400، 
ما هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه پهنای باند و اینترنت تا 
پایان سال نخواهیم داشت اما با توجه به نرخ تورم کشور در 
سال های اخیر، حتما این تعرفه ها باید در سال آینده بازنگری 
شود وگرنه حوزه ارتباطات کشور امکان سرمایه گذاری را 
از دست می دهد.« اکنون یک سوال بدون جواب، نیازمند 
پاسخ شفاف وزیر ارتباطات و شرکت های ارایه  دهنده سرویس 
اینترنت ثابت از جمله شرکت مخابرات است؛ آیا با گرانی 
تعرفه ها در سال آینده، کیفیت سرویس ها، افزایش و قطعی و 
کندی اینترنت نیز کاهش می یابد؟! اگر مالک، وضعیت یک 

سال اخیر باشد، متاسفانه، پاسخ مثبت نخواهد بود.
کاسباناختاللاینترنتثابت!

اینک بعد از بررسی وضعیت رقابت سرویس دهندگان اینترنت 
ثابت و نــگاه کاربران اینترنت خانگی به خدمات  شــرکت 
 ADSL مخابرات به خصوص بعد از قطعی موقت سرویس
در نیمه بهمن ماه، سوال اساســی این است؛ کاربرانی که به 
دلیل مشکالت فنی سامانه اینترنت مخابرات، موفق به تمدید 
اینترنت خود نشده اند، چه زیانی را متحمل می شوند و چه 
کسانی از این وضعیت سود می برند؟  در این زمینه، اختالل 
در دسترسی به اینترنت ثابت، به ناچار مشترکان اینترنت 
ADSL خانگی را به سمت اینترنت همراه سوق می دهد؛ 
حتی اگر تمایل به اســتفاده از آن نداشته باشند. در همین 
خصوص، یکی از مشترکان اینترنت مخابرات با لحن گالیه آمیز 
به »عصر ارتباط« می گوید: »طی مدت زمان قطعی اینترنت 
خانگی متعلق به مخابرات، به خاطر نیاز کاری، مجبور شدم 
اینترنت همراه پنج گیگ برای خودم و دو اینترنت سه گیگ 
برای دو عضو دیگر خانواده خریداری کنم در حالی که با وجود 
اینترنت ثابت، نیازی به آن نداشتم. نه قیمتش منصفانه است، 
نه خدماتش. چه کسی این ها را جبران می کند؟ پشتیبانی 
2020، اصال هم 20 نیست! و پاسخ مشخصی نمی دهد. این 
رسم مشتری مداری نیست. آیا نباید آن را جبران کنند؟ با این 
وضعیت، ترجیح می دهم سرویس دهنده اینترنت را تغییر 
دهم، هرچند با این وضعیت اینترنت و طرح صیانت، معلوم 

نیست، چقدر فایده داشته باشد!« 

تعرفه5تا7برابریاینترنتهمراه!
در حــال حاضــر، تعرفــه اینترنــت همــراه توســط 
سرویس دهندگان مختلف، با احتســاب مالیات بر ارزش 
افزوده، به صورت روزانه یک گیگابایت حدود ۷هزار تومان، 
هفتگی 3 گیگابایت حدود 1۵هزار تومــان و ماهانه پنج 
گیگابایت حدود 2۵هزار تومان است؛ یعنی به طور متوسط، 
نرخ هر گیگابایت بسته به روزانه، هفتگی یا ماهانه بودن، 
۵هزار تا ۷هزار تومان است. با توجه به اینکه کاربران اینترنت 
مخابرات نمی دانســتند مشکل قطعی ســایت و تمدید 
اینترنت، چه زمانی حل می شود، چنانچه اینترنت همراه 
هفتگی سه گیگابایت یا ماهانه پنج گیگابایت خریداری کرده 
باشند، نسبت به اینترنت خانگی مخابرات که هر گیگابایت 
حدود 3۵0 تا 12۵0 تومان است، حداقل ۵ تا ۷ برابر هزینه، 
پرداخت کرده اند و به دلیل سرعت پایین، خدمات مناسبی 

هم دریافت نکرده اند. 
اگر آمار رگوالتور مخابراتی یعنی بیش از 10 میلیون و ۵00 
هزار مشترک اینترنت ثابت در کشــور و سهم ۶0 درصد 
شرکت مخابرات را مبنا قرار دهیم، بالغ بر ۶ میلیون نفر از 
خدمات ارتباطات پهن باند این شرکت استفاده می کنند. 
فقط اگر حدود 1۵ درصد یا یک میلیون نفر، به دلیل قطعی 
ســرویس ADSL، در نیمه بهمن ماه، مجبور به خرید 
اینترنت همراه شده باشــند، رقمی حدود ۵ تا ۷ میلیارد، 
هزینه اضافی تحمیل شده به جیب مشــترکان و به سود 
دیگران است. البته با توجه به اینکه معموال بیش از یک فرد، 
از اینترنت خانگی استفاده می کند، این رقم می تواند دو یا 
سه برابر شود. پرسش این است: چه کسی این خسارت را 
جبران می کند؟ اینکه ســود این اختالل و قطعی سامانه 
اینترنت مخابرات به جیب سرویس دهنده های اینترنتی 
اعم از همراه اول، ایرانسل و ســایر فعاالن این حوزه، واریز 
شود و زیان آن برای مردم باشد و از خزانه خالی آنها در این 
شرایط دشوار اقتصادی کشــور برداشت شود، چه کسی 
پاسخگوســت؟ این موضوع عالوه بر شرکت مخابرات، در 
مورد سایر شرکت هایی که هنگام اختالل سرویس ها، به 
رضایت مشتری توجه ندارند و فقط شعار آن را سر می دهند، 

نیز صادق و قابل تعمیم است.
سهپیشنهادمشتریمدارانه

در زمینه اختالل سامانه اینترنت شرکت مخابرات و عدم 
ارایه  خدمات ADSL به کاربران، سه نکته قابل توجه است:

نکته اول از نگاه کاربران و نیز فعاالن فناوری اطالعات در 
حوزه پشتیبانی و امنیت وب سایت این است که شرکت هایی 
مانند مخابرات ایران و سایر سرویس دهنده های اینترنت 
ثابت، باید سیستم بکاپ یا پشتیبان داشته باشند تا در صورت 
هرگونه مشکل، سرویس دهی دچار اختالل نشود. در حالی 
که به گفته کاربران شرکت مخابرات در ابتدای گزارش، این 

بکاپ وجود نداشت. 
نکته دوم اینکه قبل از مراجعه کاربران به ســایت، مشکل 
فنی، هک شدن، اختالل یا هر مورد دیگر، از طریق پیامک 
یا سایر شیوه های موثر و سریع، به مشترکان، اطالع رسانی 
و عذرخواهی شده و زمان مشخصی برای رفع مشکل اعالم 
شود. این موارد از اصول اولیه مشتری مداری است که انتظار 
می رود شرکت مخابرات و سایر سرویس دهنده های اینترنت 

ثابت به آن پایبند باشند.
نکته سوم اینکه جبران خسارت به مشترکان زیان دیده، 
بدیهی ترین حق مشتریان اســت و شرکت مخابرات باید 
نسبت به این موضوع، حساس باشد؛ ولو اینکه میزان این 

خسارت در حد 20 تا 30 هزار تومان، بیشتر یا کمتر باشد.
سوزنوجوالدوز:گوشوناله!

اگرچه کسب ســود با توجه به مدل درآمدی، حق مسلم 
شرکت های سرویس دهنده اینترنت ثابت از جمله مخابرات 
ایران است اما آیا بهتر نیست شرکت های FCP و مخابرات، 
همزمان با تالش بــرای افزایش تعرفه های اینترنت ثابت 
و اظهار زیان دهی یا نارضایتی و ناله ســر دادن از وضعیت 
موجود، کمی هم بــه کیفیت ســرویس های اینترنت، 
پاسخگویی قانع کننده و جبران واقعی خسارت مشتریان 
بیندیشند و قبل از فرو بردن یک جوالدوز به جیب مشتری، 
اول یک سوزن به خودشــان بزنند؟! البته به گفته یکی از 
مشترکان گله مند اما خوش ذوق اینترنت خانگی، پاسخ 
این سوال را یغمای جندقی، شاعر عصر قجر، بدون استفاده 
از اینترنت خانگی! 200 سال قبل داده است: »گوش، اگر 
 گوش تو و ناله، اگر ناله من / آنچه البته به جایی نرســد، 

فریاد است!«

پیامدهایقطعواختاللسامانهاینترنتADSLمخابرات

سهم بازار: آری، سهم مشتری: خیر

سعید میرشاهی

مدیرعامل شیائومی گفت که هدف شرکت ما این است که به بزرگ ترین 
فروشنده گوشی هوشمند در جهان تبدیل شود.

شرکت شــیائومی قصد دارد محصوالت خود را در مقابل اپل و تجربه 
کاربرانش محک بزند. تمرکز این شرکت بر بخش رده باالی بازار جهانی 
گوشی های هوشمند خواهد بود، جایی که اپل پس از مشکالت هوآوی، 

سهم بازار باالیی دارد.
به گزارش ســایت گیزموچاینا؛ لی جون مدیرعامل شرکت شیائومی، 
رقابت با اپل را جنگ مرگ و زندگی توصیف کرد و گفت: »شیائومی باید 

برای حفظ رشد خود بر غول فناوری آمریکا غلبه کند.”
سازندگان چینی گوشی های هوشمند عجله دارند تا خأل بزرگی را که 
به دلیل فروپاشی برند هوآوی ایجاد شده، پر کنند. شیائومی در رقابت با 
شرکت های فناوری پیشرو چینی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص 
داده است. مدیرعامل شــیائومی گفت که هدف استراتژیک شرکت ما 
این است که تا سال 202۵ به بزرگ ترین فروشنده گوشی هوشمند در 

جهان تبدیل شود.
براساس گزارش ها، شیائومی در چند سال گذشته یک مسیر صعودی 
داشته و موقعیت پیشــرو برای خود در بازار چین و سطح جهانی ایجاد 
کرده است. لی می گوید شیائومی متعهد به سرمایه گذاری 100 میلیارد 
یوآن )1۵.۷1 میلیارد دالر( در تحقیق و توسعه طی پنج سال آینده برای 

دستیابی به اهداف استراتژیک خود است.
شیائومی همچنان با برخی از رقبای سنگین در بازار گوشی های هوشمند 
مانند اپل و سامسونگ مبارزه خواهد کرد. داده های جهانی اخیر نشان 
می دهد که شیائومی تاکنون کار خود را به خوبی انجام داده و اگر به مسیر 
فعلی اش ادامه دهد، طی چند سال آینده می تواند از اپل یا سامسونگ 

پیشی بگیرد.

رقابت شیائومی و اپل برای فروش 
گوشی هوشمند

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: سامانه »ADLIRAN« اکنون در 
صدر جرایم سایبری اســت و به دلیل آنکه اطالع رسانی خوبی در این 
زمینه انجام نشده، کالهبرداران از این سرشــماره سوءاستفاده های 

بسیاری کرده اند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت وگو با مهر با اشاره به ارسال پیامک های 
جعلی منتسب به سازمان های مختلف برای مردم گفت: متاسفانه رویه 
نامرسومی در کشــور در حال رخ دادن است و آن هم این است که هر 
سازمان می خواهد اطالع رســانی یا ارایه خدمات داشته باشد، بدون 
هماهنگی با پلیس فتا، پیامک هایی را به صورت انبوه برای مردم ارسال 

می کند.
وی ادامه داد: قبل از آنکه این پیامک ها برای مردم ارسال شود، باید کار 
رسانه ای انجام شود و مردم از آن سرشماره مطلع شوند اما متاسفانه 
هیچ کدام از نهادها و سازمان های ما چنین کاری را انجام نمی دهند که 

منجر به افزایش جرایم سایبری شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: سامانه »ADLIRAN« اکنون در 
صدر جرایم سایبری اســت و به دلیل آنکه اطالع رسانی خوبی در این 
زمینه انجام نشده، کالهبرداران از این سرشــماره سوءاستفاده های 

بسیاری کرده اند.
راهاندازیســامانهجامعارایهخدماتدولتیازسوی

پلیسفتا
وی اظهار داشت: پلیس فتا پیگیر راه اندازی سامانه جامع ارایه خدمات 
دولتی است یعنی یک سامانه مشخص باشد و هر نهادی که می خواهد 
پیامک های انبوه ارسال کند، سرشماره خود را در آن سامانه ثبت کند.

پاشــایی بیان کرد: روند ارســال پیامک باعث ســردرگمی مردم و 
سوءاستفاده مجرمان سایبری شده و پلیس فتا حتما با ارسال کننده های 
پیامک به صورت انبوه و جزیره ای برخــورد می کند. به گفته معاون 
اجتماعی پلیس فتا، چندی پیش پیامک هایی از ســامانه »نفوس و 

مسکن« برای مردم ارسال شد که ضربه شدیدی به کاربران زد.
روشکالهبرداریباسرشمارههایجعلی

پاشــایی ادامه داد: روش کالهبرداران در این پیامک ها آن اســت که 
پیامکی با محتواهایی نظیر »ابالغیه«، »ثبت شــکایت در سامانه« یا 
»ثبت نام« در سامانه مذکور که حاوی لینک است، به شهروندان ارسال 
شده و برای مشاهده ابالغیه، از آنان درخواست می شود با کلیک بر روی 
لینک، مبلغ ناچیزی پرداخت کنند اما این لینک ها یک بدافزار هستند 

که تمام اطالعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت می برند.
وی ضمن تاکید به سازمان ها برای اطالع رسانی وسیع و گسترده در 
خصوص سرشماره های خود به مردم گفت: پیامکی از طرف قوه قضاییه 
با سرشماره شخصی ارسال نمی شود، پیامک های دارای لینک، جعلی و 
کالهبرداری است و پیامک ارسالی از طرف قوه قضییه تنها با سر شماره 

ADLIRAN است.

»عدلایران«درصدرجرایمسایبری

پلیس: سامانه جامع راه اندازی شود
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

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

در سرعت رسیدگی به پرونده های شکایت ها  می شد.
از طرفی با توجه به گستردگی عظیمی که اتحادیه های 
صنفی و اصناف در کشــور دارند حجم بسیاری از این 
شکایت ها و اختالف ها از این مســیر وارد مدار ورودی 
دادگستری ها شده و کار رسیدگی به پرونده های اختالف 
را از بعد زمانی و حتی کارشناسی بسی دشوارتر  می کرد .

در خود اتحادیه ها و تشــکل های صنفی، شــورایی به 
نام شورای انتظامی یا کمیسیون شــکایات با توجه به 
آیین نامه ها و شــرح وظایــف داخلی، در حــد دامنه 
اختیارات به حل و فصل شکایت های صنفی رسیدگی  
می کنند یعنی در واقع خود این کمیسیون ها به صورت 
غیرمستقیم کمک بسیار کارســازی در راستای اهداف 
قوه قضاییه در حوزه حل اختالف هــا با رویکرد برقراری 

صلح هستند .
در اتحادیه های فناور محور کارکرد این کمیســیون ها 
بسیار بارزتر و کارسازتر هست چرا که با توجه به پیچیدگی 
بعد فنی اختالف ها، با اشراف کامل کارشناسان اتحادیه ها 
به ابعاد مختلف فنی و درون صنفی آن، حل اختالف ها 
با رویکرد صلح و ســازش طرفین روند بسیار مطلوبی را 

قاعدتا طی  می کند .
در راس  قوه قضاییــه در راســتای سیاســت گذاری 
خوب سیستمی، به اهمیت کمیســیون های شکایات 
اتحادیه ها توجه ویژه ای شده و این کمیسیون ها با ابالغ 
دادگستری های استانی تبدیل به هیات های حل اختالف 

شده اند .
در واقع با نگاه درست سیستمی در سیاست گذاریفعلی 

قوه قضاییه به کمیسیون های شکایات گذشته اتحادیه های 
صنفی ماهیت رســمی تر تحت عنوان هیات های حل 
اختالف باز تعریف شــده و با حمایت قوه قضاییه از این 
کمیســیون های گذشــته و هیات های حل اختالف 
کنونی به نظر  می رســد گام مهم و اساسی برای کاستن 
از حجــم پرونده های اختالف در قوه قضاییه برداشــته 
شده اســت، با این رویکرد درســت به نظر  می رسد با 
بهره گیری از کارشناسان متخصص در حوزه های صنفی 
به خصوصفناوری محور قطعا شاهد کارکرد بهتر و موثرتر 
این کمیسیون ها در اتحادیه های کشوری مخصوصا در 
اتحادیه های فناوری خواهیم بود. در سایه کارکرد بهتر این 
کمیسیون ها و نگاه درست و اصولی قوه قضاییه بسیاری 
از اختالف ها و شکایت ها در ذیل همین کمیسیون ها یا 
هیات های حل اختالف جدید حل و فصل شده و از حجم 
پرونده های مربوط به شکایات صنفی کاسته شده و فرصت 
و مجال بهتری برای قوه قضاییه فراهم خواهد شد تا روند 
رسیدگی به پرونده ها سرعت گرفته و از طرفی از حجم 

آنها نیز کاسته شود .

این نمونه بارزی از سیاســت گذاری درست سیستمی 
است که به خوبی به تاثیرابعاد روانی مختلف آن بر جامعه 
اندیشیده و با کمک گرفتن از توان کارشناسان صنفی که 
اشراف کامل و دقیقی بر موضوعات مختلف فنی و صنفی 
داخلی بازار دارند، زوایای موضوع را تحلیل  می کنند تا 
روند رسیدگی به مشکالت به بهترین نحو ممکن انجام 
شود. قطعا این رویه رضایتمندی بیشتری برای مردم به 

همراه خواهد داشت. 
به اعتقاد نگارنده با توجه عمیق تر به مقوله های زیر  می شود 
کارکرد این هیات های حل اختالف را به صورت سیستمی 
در مسیر کاهش هر چه بیشتر شکایت ها با هدف صلح و 

سازش عمیق تر کرد.
نهــاد  توســط  فراینــد  ایــن  -اطالع رســانی 
 قوه قضاییهبه خصوص در ســطح ریاست  قوه قضاییه با 
استفاده از رسانه های فراگیر تا مردم به صورت کامل از 

روندو چگونگی فعالیت آنها آگاه باشند.
-اســتفاده از پتانســیل موثر آموزش توسط واحدهای 
کمیســیون ها و هیات های حل اختالفبرای فعاالن به 

نحوی که تمامی فرایندهای جــاری فروش کاال یا ارایه 
خدمات را به صورت شفاف و مستند به مصرف کنندگان 
ارایه کنند و تمامیتوضیحات ضروری در روند فروش کاال، 
خدمات، گارانتی و غیره به صورت مکتوب مستند شود تا 

حقوق طرفین در مواقع شکایات محفوظ بماند .
- با تحلیل و بررسی شکایت های واصلهبهاتحادیه ها به 
راحتی  می شود مسایل چالش برانگیز را کهباعث ایجاد 
نارضایتی شده راتجمیع کرد و با استفاده از پتانسیل های 
قانونی کهدر تدوین آیین نامه های درونی اتحادیه ها است 
آنها را به فرایند قانونی تبدیل کرد تا به صورت ریشه ای از 

بروز مشکالت جلوگیری کرد .
- برای قوت آرای صادرهبه خصــوص در اتحادیه های 
فنی، رجوع به نظریه های کارشناسی شرکت های معتبر 
و کمک گرفتن از بخش فنی آنها  می تواند تضمین کننده 
کیفیت آرای صادر شده توسط هیات های حل اختالف 
باشد و این امر  می تواند جایگاه آنها را در نظام داوری بیش 

از پیش تقویت کند.
مخلص کالماینکه این روند می تواند الگوی خوبی برای 
نهادهای کالن سیاست گذاری فناوری در کشور باشد تا با 
دخالت دادن بدنه کارشناسی تشکل های صنفی در روند 
سیاست گذاری های این حوزه، فرایند های قانون گذاری 
جاری را به نفع مردم و در راستای رضایتمندی آنها بهبود 

ببخشند.
با توجه به اشراف کامل تشکل ها و اتحادیه های صنفی در 
فرایند بازار فناوری،دخالت دادن آنها در سیاست گذاری 
کالن به عنوان بدنه کارشناسی آگاه به عمق بازار، عالوه بر 
اینکه به صورت سیستمی  می تواند روندها را بهبود ببخشد 
عالوه بر آن از عمق مشکالت این حوزه هم خواهد کاست 
و این در نهایت به صورت سیستمی به کاهش اختالف ها 

و شکایت ها نیز منجر خواهد شد .
عصرارتباط

هیات های حل اختالف اتحادیه ها و رویکردی موثر در کاهش شکایت ها 

 EARN« برخی نمایندگان کنگره آمریکا الیحه قانونی موسوم به
IT« را برای دومین بار وارد دستور کار این نهاد قانون گذار کرده اند که 

در صورت اجرا محدودیت هایی برای پلتفرم ها ایجاد می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سناتورها ریچارد بلومنتال و لیندسی گراهام، 
نمایندگان کنگره ایاالت متحده آمریکا، اخیرا الیحه قانونی موسوم به 

»EARN IT« را برای دومین بار در کنگره مطرح و معرفی کردند.
بر اساس گزارش های منتشــر شــده در مورد این طرح، الیحه یاد 
شده می تواند جایگزینی برای بند 230 از قانون »نجابت ارتباطات« 
)Communications Decency Act( شود. قانون »نجابت 
ارتباطات«، مصوب ســال 1۹۹۶، نخســتین تالش مشهور و قابل 
مالحظه کنگره آمریکا برای تنظیم و کنترل نشر محتوای مستهجن 
در اینترنت محسوب می شود. مدافعین تصویب و اجرای این طرح آن 
را انگیزه ای برای پلتفرم های اجتماعی در جهت سرکوب موثرتر موارد 
سوءاستفاده جنسی از کودکان، به صورت آنالین توصیف می کنند. 
این تعاریف در حالی مطرح می شوند که متن آن با تاخیر منتشر شده و 
خالصه ارایه شده از آن نشان می دهد که طرح نسخه مشابه پیشنهادی 
است که سال گذشته نیز در کمیته قضایی مطرح و تصویب شده بود.
  انجمنملیدادستانهایایاالتمتحدهآمریکا:ازبین

رفتنمصونیتپلتفرمهادرقبالمحتوا
انجمن ملی دادســتان های ایاالت متحده آمریکا )NDAA( یکی 
از سازمان های غیرانتفاعی شاخصی محسوب می شود که در زمره 

مدافعین تصویب و اجرای این طرح، قرار دارد.
انجمن یاد شده به صف حامیان این الیحه پیوسته و خواستار از بین 
رفتن مصونیت پلتفرم ها در قبال محتوای انتشار یافته از سوی کاربران 
در بستر آن ها شــده اســت. این انجمن در واکنش به مطرح شدن 
مجدد الیحه  »EARN IT« طی بیانیــه ای اعالم کرد: »انجمن 
 EARN« ملی دادستان های ایاالت متحده آمریکا بار دیگر از قانون
IT« حمایت می کند؛ الیحه ای که صنعت فناوری را مسوول استثمار 
کودکان در پلتفرم ها می داند. ما مشتاقانه منتظر همکاری در کنار 
سناتور لیندسی گراهام و سناتور ریچارد بلومنتال برای حفاظت از 
کودکان در فضای مجازی )#ProtectKidsOnline( هستیم.«

  تسریعشناساییمواردآزارآنالینکودکان
بر اساس پیش بینی موافقان الیحه »EARN IT« با بررسی و اسکن 
اطالعات فضای مجازی، می توان به راحتی موارد آزار جنسی کودکان 
را شناســایی و به مراجع قانونی گزارش داد. این در حالی اســت که 

شرکت ها و پلتفرم ها نیز در حال حاضر ملزم به گزارش موارد مشابه به 
مراجع قضایی هستند. با این وجود این گزارشات در مقیاس کالن با 
اشتباهات و خطای بسیاری همراه است، حتی سیستم ارزیابی اطالعات 
شرکت هایی چون فیس بوک نیز که قانون گذاران، اغلب آنها را به عنوان 
موارد موفق »خودتنظیم گری« ارزیابی می کنند، دارای خطای بسیار 

زیادی در موارد انبوه اعالمی به عنوان کودک آزاری آنالین هستند.
از سوی دیگر منتقدان الیحه اســتدالل می کنند که اتخاذ چنین 
روشی می تواند از سوی برخی جوامع و دولت ها، در راستای شناسایی 
طیف های دیگری از اطالعات مورد استفاده قرار گرفته و در راستای 
سرکوب و خفقان به کار گرفته شود. عالوه بر این، کارشناسان مخالف 
اجرای این قانون، مدعی هســتند که  »EARN IT« جایی برای 
هیچ شرکتی، کوچک یا بزرگ برای استفاده از رمزگذاری بی خطر 
و محافظت از حریم خصوصی کاربر باقــی نمی گذارد. این در حالی 
است که لیندسی گراهام، یکی از نویسندگان طرح یاد شده، در جلسه 
استماع کمیته قضایی ســنا با نمایندگان اپل و فیس بوک در سال 
201۹، با اشاره به اینکه رمزگذاری مانع از دسترسی آنها به اطالعات 
نمی شود، گفت: »شما راهی برای این کار پیدا خواهید کرد. این کار را 

انجام دهید وگرنه ما قصد داریم آن را برای شما انجام دهیم.«
حامیان اصلی این طرح به گزارش مراکزی چون مرکز ملی کودکان 
گمشده و مورد استثمار آمریکا و برخی گروه های دیگر استناد کرده و 
معتقدند، یکی از دالیل وجود این دست مشکالت در زمینه کودکان، 
افزایش محتوای آنالین سوءاستفاده جنسی از کودکان است. با این 
وجود، بسیاری از گروه های فعال مدنی در زمینه ارتباطات و اینترنت، 
بر این عقیده اند که اجرای چنین الیحه ای، شرکت ها را تشویق می کند 
که از رمزگذاری قوی محتوا و حفاظت از حریم خصوصی، خودداری 

کنند.
  تحولدرنظامحکمرانیفضایمجازیآمریکا

قانــون »EARN IT« یکــی از چندین طرحی اســت که طیف 
گســترده ای از نمایندگان کنگره به منظور ایجــاد تحولی در نظام 
حکمرانی فضای مجازی آمریکا پیگیری می کنند. الیحه یاد شــده 
بی شــک تا به امروز یکی از جنجالی ترین و پر کشش ترین لوایح در 
این زمینه بوده است و اجرای آن می تواند عالوه بر فضای اینترنت، بر 
برخی از چالش های اجتماعی این کشور، مانند رشد بی سابقه فساد 
و سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز اثرگذار باشد. پیشنهاد جنجال 
برانگیز نمایندگان یاد شده، طی روزهای اخیر، فضای سیاسی ایاالت 

متحده آمریکا را به عرصه ای برای نبرد میان هواداران رمزگذاری محتوا 
و طرفداران کنترل بیشتر بر اطالعات آنالین بدل کرده است. بسیاری 
از وبگاه های خبری و تحلیلی، طی مقاالتی به این موضوع پرداخته و 
مواضع طرفین را در تبیین دیدگاه های خود مورد بررسی قرار داده اند. 
به عقیده بسیاری از متخصصان، تصویب این قانون، حریم خصوصی 
کاربران را با مخاطرات بی شــماری مواجه کرده است. مخالفان این 
طرح معتقدند قانون »EARN IT« امنیــت و آزادی بیان را برای 
همه کاربران اینترنت، به خطر می اندازد. با اجرای این الیحه، برای 
کسب و کارهایی که میزبانی محتوا، مانند پیام، عکس، ویدیو و غیره 
را در اختیار دارند و از ابزار اسکن اطالعات مورد تایید دولت استفاده 

نمی کنند، با مشکالت قانونی متعددی مواجه خواهند شد.
  اسکناطالعاتکاربران؛آنچهدرآیفونشمااتفاقمیافتد

تنهادرآیفونشمانمیماند
در طول سال های اخیر، بسیاری از فعاالن حوزه فناوری، طرح هایی 
مشابه را در مقیاس پلتفرمی مطرح ساخته اند. به عنوان مثال، شرکت 
اپل که همواره حفظ حریم خصوصی کاربران را یکی از شــعارهای 
اساسی خود در نظر گرفته و عبارت »آنچه در آیفون شما اتفاق می افتد، 
در آیفون شما می ماند.« یکی از شعارهای اصلی این غول فناوری بود، 
طی سال گذشته، اعالم کرد که قصد دارد در همه تجهیزات متعلق 
به این شرکت، به صورت پیش فرض یک نرم افزار اسکن عکس نصب 

کند. طرحی که اجرای آن، در اثر فشار جهانی منتقدان متوقف شد.
حال کنگره با طرح »EARN IT« و اجباری ساختن اسکن اطالعات 
کاربران برای همه پلتفرم ها و شرکت ها، قصد اجرای برنامه ای مشابه 
در مقیاس ملی را دارد. بنابراین، اگر طرح یاد شــده به قانون تبدیل 
شود، اطالعات و رویدادهای تلفن همراه کاربران اینترنت به صورت 
اطالعات شخصی باقی نمی ماند و توسط یک ابزار مورد تایید دولت 

اسکن می شود.
  ایجادکمیسیونتنظیمکنندهمقرراتدرمقابلپلتفرمها
این کمیسیون مسوول تنظیم بهترین شیوه ها برای الزام شرکت های 
فناوری به منظور پیروی از قوانین خواهد بود. متخصصان بر این باورند 
که تصویب و اجرای این قانون در مقیاس فــدرال، می تواند مقدمه 

تصویب قوانین مشابهی در برخی از ایاالت این کشور نیز باشد.
سمیر جین، مدیر بخش سیاســی در مرکز مطالعاتی دموکراسی و 
فناوری، در این مورد گفت: »این یک عامل بازدارنده واقعا قابل توجه 

برای ارایه خدمات رمزگذاری شده سرتاسری خواهد بود.«
این در حالی است که پویش یاد شــده تنها به سنای ایاالت متحده 
آمریکا محدود نشده و سیلویا گارسیا، نماینده ایالت تگزاس در مجلس 
نمایندگان نیز، اخیرا الیحه ای مکمل و همسو با »EARN IT« را 

مطرح کرده است که تا کنون در دستور بررسی قرار نگرفته است.

بااجرایالیحهجدیدرخمیدهد

تحول در نظام حكمرانی فضای مجازی آمریكا

رییس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتــی از اتصال 2 میلیون و 
32۷ هزار دســتگاه کارت خوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ 1۸ بهمن 
ماه خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد برزگری با بیان اینکه بر 
اساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمام مالکان 
دســتگاه های کارت خوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیک ملزم به 
اتصال دستگاه های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: 
تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی 
خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی 
دستگاه های کارت خوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک خود را 
مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده 
مالیاتی جدید اقدام کنند. وی اظهار داشت: بدیهی است تمامی دستگاه های 
کارت خوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده 
مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شــد. رییس مرکز تنظیم مقررات نظام 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ســازمان امور مالیاتی کشور با ذکر 
این مطلب که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب نیمه دوم 
سال 13۹۸، در ابتدا پیش بینی شده بود که ظرف مدت 1۵ ماه اجرایی شود و 
نهایتا سه ماه هم برای صورت حساب الکترونیکی به آن اضافه شد، با این حال 
در دولت قبل اجرایی نشد. وی با تاکید بر اینکه این قانون یک پروژه عظیم و 
در ابعاد ملی است، گفت: در حال حاضر دولت و مجلس بر سر اجرای هر چه 
سریع تر این قانون اجماع دارند و در چارچوب این قانون و با مهیا شدن همه 
زیرساخت ها و همکاری همه بخش های متولی، قرار است اطالعات تمامی 
معامالت تجاری اعم از خرد و کالن، به طور برخط برای سازمان امور مالیاتی 
ارسال شود. برزگری با بیان اینکه این طرح عظیم نباید تحت الشعاع اظهارات و 
برآوردهای غیردقیق قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی که 
در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته، در نیمه اول سال 1401 حداقل بخشی 
از مؤدیان برای اجرای این قانون فراخوان شوند. رییس مرکز تنظیم مقررات 
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ادامه 
داد: طی ماه های اخیر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور 
برای نظم بخشی به دســتگاه های کارت خوان بانکی شدت گرفته است. 
البته از حدود 13 میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست 
همه مؤدی مالیاتی باشند. وی در خصوص آخرین آمار اتصال دستگاه های 
کارت خوان بانکی به پرونده مالیاتی نیز گفت: تا تاریخ 1۸ بهمن ماه، مالکان 
حدود 2 میلیون و 32۷ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده اند؛ 
همچنین درخواست غیرفعال شدن 2 میلیون و 243 هزار کارت خوان نیز 
ثبت شده است. برزگری بیان داشت: همچنین تاکنون 203هزار مؤدی جدید 
از محل اتصال دستگاه های کارت خوان بانکی، پرونده مالیاتی تشکیل داده اند 
و بر اساس آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی، تعداد کل ابزار پرداخت های 
فعال در کشور بالغ بر 13 میلیون است که متعلق به حدود ۶ میلیون و 1۵۹ 
هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص حقوقی است که به تفکیک 
12 میلیون و 2۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقیقی و ۷40 هزار ابزار 

پرداخت برای اشخاص حقوقی است.

خبر

برای 2.3 میلیون كارت خوان 
پرونده مالیاتی تشكیل شد

مارک زاکربرگ فهرســتی از اصــول را برای کار در شــرکت ِمتا پلتفرمز 
)Meta Platforms( منتشــر کرد که در آن کارمندانش را ِمتامیت 

)Metamates( خواند.
به گزارش ایسنا، موسس فیس بوک که در دسامبر نام شرکتش را به »ِمتا 
پلتفرمز« تغییر داد تا منعکس کننده حــوزه جدید مورد تمرکزش یعنی 
متاورس )دنیای مجازی( باشــد، اکنون در اطالعیــه ای به کارمندانش به 
تشریح افق دید خود پرداخته است. شعار معروف »سریع حرکت کن« به 
قوت خود باقی مانده و شعار »چیزهای معرکه بساز، در آینده زندگی کن، 
بر تاثیر بلندمدت متمرکز شو، صادق باش و به همکارانت احترام بگذار« به 
آن اضافه شده است. مدیرعامل شرکت ِمتا اعالم کرد: این شرکت اکنون یک 
شرکت توزیع شده است و در سراسر جهان به استخدام می پردازد. زاکربرگ در 
نتیجه گیری خود، کارمندانش را متامیت خواند و گفت: ِمتا، متامیت و من. وی 
در این اطالعیه نوشت: این درباره حس مسوولیتی است که ما برای موفقیت 
جمعی مان و در قبال یکدیگر به عنوان هم تیمی داریم. پست وی با واکنش 
کاربران در فضای آنالین روبه رو شــد که آمیزه ای از اشتیاق و تمسخر بود. 
بعضی از کاربران شبکه اجتماعی گفتند این شعار شرکت ِمتا را در اولویت اول 
و کارمندانش را در اولویت آخر قرار می دهد. سایر افراد اظهارات این میلیاردر را 
تحسین کردند. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت ِمتا پس از افشاگری های 
فرانسس هوگن، کارمند سابق این شرکت که باعث شد بحث هایی درباره 
اولویت داشتن سود بر مسوولیت پذیری در این شبکه اجتماعی برانگیخته 
شود، با فشار زیادی از سوی افکار عمومی و سیاست گذاران روبه رو شد. شرکت 
مادر فیس بوک ماه جاری پس از انتشار عملکرد مالی مایوس کننده، حدود 
2۵1.3 میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست داد که بزرگ ترین ریزش 

ارزش بازار یک شرکت آمریکایی در یک روز بود.

 زاكربرگ كارمندانش را 
»متامیت« خواند


