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اقتصادپلتفرمی

اکوسیستمهای پلتفرمی جدید
و ارزش همآفرینی

پایانی بر اختالفات اتحادیه فناوران
با سازمان نظام صنفی رایانهای

بعد از کشمکش های اتحادیه فناوران و ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در
رابطه با دایره فعالیت قانونی آنها که منجر به بروز اختالفاتی بین آنها شده بود  ،نامه اخیر
دبیرهیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که روبه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
منتشر شد...
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 8شاخص مهم درباره
هاست سرور گیم که باید
به دنبال آن باشید
طرح «حکمرانی داده»
همچنان در نوبت

تحول دیجیتال به معنای حرکت به سمت دیجیتالی شدن نیست ،بلکه کسب و کار شما
را به سمت اکوسیستمهای پلتفرمی سوق میدهد .ایجاد ارزش با درک چهار نوع اکوسیستم
پلتفرمی شــروع میشــود .معنای رقابت صنایع ،به واسطه تحوالت همیشــگی بهطور دائم
بازتعریف میشود .صنایع غیرمتمرکز از اکوسیســتمهای پلتفرم باز ،سیستمهای اعتباری و
اتصال فراگیر به منظور اتصال جوامع برای ایجاد ارزش استفاده میکنند .آشکار شدن ارزش
پنهان با درک قابلیتهای چهار اکوسیستم پلتفرمی اصلی و جوامعی که به هم متصل میشوند،
آغاز میشــود .پلتفرمها با ارای ه رشد غیرخطی اکوسیستم ،ســودآوری را افزایش میدهند.
اثرات شبکه ،محرک اصلی مقیاس هستند و مدیریت جامعه ،جایگزین مدیریت منابع انسانی
میشود .با مشارکت بیشتر کاربران در تعامالت اکوسیستم ،ارزش اکوسیستم افزایش مییابد.
افرا ِد بیشتر برابر است با ارزش بیشتر .اثر شبکه یا اثرات جانبی شبکه ،ارزشی است که به تعداد
کاربران شرکتکننده در یک اکوسیستم مربوط میشود .اثرات شبکه ،مفهومی است که بیش
از  100سال پیش توسعه یافت...
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اینستاگرام قابلیت زیرنویسهایی (کپشن) که به صورت خودکار برای
ویدیوها در این اپلیکیشن تولید میشوند را معرفی کرد.
به گزارش ایسنا ،تاکنون تولیدکنندگان محتوا به صورت دستی کپشن
برای ویدیوهای خود اضافه میکردند .اینستاگرام اعالم کرد افزودن کپشن
اینستاگرام را برای کاربران ناشنوا و کمشنوا دسترسپذیرتر میکند.
این قابلیت جدید برای کاربرانــی مفید خواهد بود که ترجیح میدهند
ویدیوها را بدون صدا مشاهده کنند .این قابلیت در حالی در اینستاگرام
عرضه میشود که سرویس ویدیوی کوتاه تیکتاک در آوریل سال۲۰۲۱
کپشن خودکار را معرفی کرد .شرکت اینستاگرام در گفتوگو با وبسایت
ت ِک کرانچ تایید کرد کپشنهایی که بهصورت خودکار تولید میشوند ،به
 ۱۷زبان شامل انگلیسی ،اسپانیایی ،پرتغالی ،فرانسوی ،عربی ،ویتنامی،
ایتالیایی ،آلمانی ،ترکیهای ،روســی ،تایلندی ،تاگالوگ ،اردو ،ماالیی،
هندی ،اندونزی و ژاپنی قابل دســترس خواهند بود .اینستاگرام اعالم
کرد پشتیبانی از زبانهای بیشتر در راه خواهد بود .آدام موسری ،مدیر
اینستاگرام در پستهایی که در حسابهای شبکه اجتماعی خود منتشر
کرد ،اعالم کرد قابلیت جدید مدتها مورد انتظار بود و کاربران میتوانند
اینقابلیترافعالیاغیرفعالکنندوخاطرنشانکردهوشمصنوعیمورد
استفاده برای تولید خودکار کپشنها همچنان بهبود پیدا خواهد کرد.
این خبر در شــرایطی اعالم میشــود که اینســتاگرام در حال بهروز

کردن پلتفرم خود و راهاندازی قابلیتهای جدید بــرای رقابت بهتر با
تیکتاک است.
بر اساس گزارش وبسایت ت ِک کرانچ ،راهاندازی قابلیت جدید یک روز
پس از آن اعالم شد که اینســتاگرام از پایان پشتیبانی اپلیکیشن خود
برای  IGTVخبر داد .اینستاگرام اکنون بر همه ویدیوها در اپلیکیشن
اصلی خود متمرکز میشود و به ساده کردن و بهبود ویدیو در اپلیکیشن
اینســتاگرام در ماههای آینده ادامه میدهد .اینستاگرام تمرکز خود بر
قابلیت ریلز ( )Reelsرا مورد تاکید قرار داد و خاطرنشــان کرد ریلز
همچنان بزرگترین سهم را در رشد تعامل کاربران در این اپلیکیشن دارد
و قصد دارد به سرمایهگذاری در این قابلیت ادامه دهد.

نایبرییسکمیسیونامنیتملیخبرداد

تقاضای اعمال ماده  ۲۳۴درباره وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات
نایبرییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت که بیش از  ۵۰نماینده در نامهای به هیات رییسه خواستار
شــدند که ماده  ۲۳۴آییننامه درباره وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات
در خصوص ترک فعل صورت گرفته در تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت
مخابرات اعمال شود.
عباس مقتدایی با بیان اینکه پیگیریهای زیــادی برای تبدیل وضعیت
ایثارگران شرکت مخابرات در طول سال جاری صورت گرفته است ،گفت:
وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات مرتبا میگویند «انجام میشود» ولی
متاسفانه اقدام عملی صورت نگرفته اســت .از طرف دیگر تعداد زیادی از
ایثارگران مخابرات گالیه میکنند که چرا تاکنون این موضوع انجام نشده
است .مقتدایی اضافه کرد :در همین راستا باتوجه به ترک فعل صورت گرفته،

اعمال ماده  ۲۳۴قانون آییننامه داخلی مجلــس علیه وزارت ارتباطات و
شرکت مخابرات با حدود ۵۰امضا ،تقدیم هیات رییسه مجلس شد و امضاها
رو به افرایش است .انشاءاهلل موضوع بررسی و پس از تصویب به قوهقضاییه
ارجاع میشــود .مدیران مخابرات و وزارت ارتباطــات بهزودی به مجلس
احضار میشوند و در صورت عدم اقدام ،این شکایت نمایندگان به قوهقضاییه
ارجاع میشود.
به گزارش ایسنا ،طبق ماده ۲۳۴آییننامه داخلی مجلس ،هرگاه حداقل۱۰
نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیونها ،عدم رعایت شئونات و نقض یا
استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییسجمهور یا وزیر
یا مسوولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعالم کند ،موضوع بالفاصله از
طریق هیاترییسه برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود.

علیه متمرکزسازی فراقوهای
مقرراتگذاریهای بخشی
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از طوالنی شدن فرایند ارایه طرح حکمرانی داده
از ابتدای امسال در صحن علنی گفت :امکان ادغام طرح مجلس با الیحه دولت وجود دارد و ما مخالفتی
نداریم .به گزارش مهر ،موضوع قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در مجلس یازدهم
مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح «طرح یکپارچهســازی داده و اطالعات ملی» و «الزام به انتشار
داده و اطالعات عمومی» در جریان تصویب قرار گرفت که این دو طرح در نیمه دوم سال  ۹۹اعالم
وصول شد .در آن زمان نمایندگان مجلس خأل قوانین مرتبط با این حوزه را از جمله دالیل ارایه طرح
مرتبط با حکمرانی داده به مجلس عنوان کردند .به تازگی اما محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات
در گفتوگو با خبرنگار مهر ،از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن الیحه حفاظت از حریم
خصوصی کاربران که در دولت قبل به ثمر نرسید خبر داده و گفته که این الیحه قرار است از سوی
دولت به مجلس ارایه شود .وی در تشریح برنامههای وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد:
ما در حال بازبینی الیحه GDPRهستیم که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت
از داده» مطرح شده بود .مجددا این الیحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیونهای دولت به تصویب
برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود...

تولید خودکار زیرنویس برای ویدیوها
در اینستاگرام اضافه شد
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قانونگذاران درون-پارلمانی و برون-پارلمانی (!) ما تاکنون نشان دادهاند که برداشتی درست از نظریه مقرراتگذاری ،کوچکسازی دیوانداری
عمومی و واگذاری کار مردم به مردم ندارند .آنها مانند آحاد ملت ،در حال یادگیری مدام به روش سعی و خطا هستند .تقدیر تاکنونی «طرح صیانت»
یا «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» از یک سو ،ایجا ِد «ترس صیانت» در میان عموم کاربران فضای سایبری کشور و بهخصوص
دستاندرکاران بخشهای مربوط است و از سوی دیگر ،اقدام به «فرار از شکست» در میان مدافعان «طرح صیانت»! به عبارت دیگر مدافعان درون-
پارلمانی و برون-پارلمانی «طرح صیانت» تا حاال مدام در حال هزیمت بوده و هستند تا هر طور شده ،فرصت قانونمندسازی ظاهری این طرح را در
تاثیرگذارترین مدافعان درون-پارلمانی ایده «طرح صیانت» نیز ،تاکنون رییس
دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی مغتنم شمرده و از دست ندهند.
ِ
احتمالی «طرح صیانت» در سال  ،1400به سرعت
مجلس و برخی از اعضای هیاتمدیره مجلس یازدهم بودهاندکه با هر بار تجربه خطر شکست
ِ
به فکر چاره افتادند و موقتا راه نجاتی را برای احیا و تحقق ایده «قانون صیانت» در سال  1401و برای سالهای متعاقب آن ،پیدا کردهاند .آخرین
هزیمت ایشان ،تصدیق و تایی ِد ایرادگیری شکلی و ا ِن ُق ِ
حقوقی معاونت قانونی مجلس علیه عنوان و متن «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات
لت
ِ
فضای مجازی» بود که منجر شد به اعالن ابطال تصویب کلیات آن در کمیسیون مشترک ،توسط رییس مجلس...
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داخلي
خبر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد

افزایش هزینه اپراتورها
امکان سرمایهگذاری زیرساختی را
کاهش میدهد
رگوالتوری اعالم کرد پیشبینی درآمدی ســه اپراتور دارنده شبکه تلفن
همراه کشور برای سال  ۱۴۰۰بالغ بر  ۵۰هزار میلیارد تومان است و افزایش
هزینههای این اپراتورها از محل افزایش حق دولت موجب کاهش امکان
سرمایهگذاری این شرکتها در بهروزرسانی زیرساختهای سختافزاری
و نرمافزاری و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در مناطق با بازدهی کمتر
اقتصادی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال۱۴۰۱
که در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،نکاتی
توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح
شد .در این راستا ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد
توضیحاتی ارایه داده که در این زمینه میتواند به روشــن شدن موضوع و
تصمیمگیری دقیقتر نمایندگان کمک کند.
در اطالعیه رگوالتوری آمده است ،براساس صورتهای مالی حسابرسیشده
سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشــور (همراهاول ،ایرانسل و رایتل)،
درآمد این سه شرکت در ســال  ۱۳۹۹حدود  ۴۲هزار میلیارد تومان بوده
و پیشبینی درآمدی برای ســال  ۱۴۰۰بالغ بر  ۵۰هــزار میلیارد تومان
است .همچنین سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت ،هزینههای
سرمایهگذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات ،به کمتر از  ۲۰درصد
درآمد عملیاتی میرسد که از حاشیه سود بقیه بخشها کمتر است .دلیل
عنوانشده در مجلس برای موافقت با افزایش 2درصد بر حق دریافتی دولت،
همین میزان سود خالص اپراتورها است که امیدواریم اصالح شود.
در ادامه این اطالعیه ،ذکر شده که سود اپراتورهای سیار در طول چند سال
گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینههای ارزی این
شرکتها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفهها کاهش قابل مالحظهای داشته
است .همچنین هرگونه افزایش هزینههای این اپراتورها از محل افزایش حق
دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایهگذاری این شرکتها
در بهروزرسانی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز بهویژه
در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در
این مناطق خواهد شد.
در پایان این اطالعیه نیز عنوان شده ،ضمن تشکر از حساسیت نمایندگانو
توجه ویژه آنها به توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه شبکه پهنباند
ثابت مبتنیبر فیبر نوری ،ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
بهعنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این آمادگی را دارد تا
برنامه دولت برای توسعه این زیرساختها بدون تحمیل هزینههای مضاعف
بر اقشار آسیبپذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصینقاط
کشور را برای تصمیمگیری دقیقتر نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.
وزیر ارتباطات مطرح کرد

دعوت از بخش خصوصی برای تحقق
اقتصاد دیجیتال در کشور
وزیر ارتباطات در دیدار با شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای ،از
تمامی فعاالن این حوزه خواست با تمام توان برای تحقق اقتصاد دیجیتال
در کشور تالش کنند.
به گزارش وزارت ارتباطات ،عیســی زارعپور در نشستی با اعضای شورای
مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشــور (نصر) ،بعد از طرح مسایل و
مشکالت از طرف اعضای این شورا ،با اشاره به اینکه اقتصاد جدید مبتنی بر
 ICTاست ،گفت :باید نگاهها را در این حوزه تغییر داد و اگر فناوری اطالعات
را به عنوان زیرساخت اصلی کشور ندانیم در آینده دچار بحران میشویم.
وی با اشاره به استقبال نسل جدید در دانشگاهها از رشته فناوری اطالعات،
افزود :دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه و فرصتمحوری به این حوزه دارد و حل
بسیاری از مشکالت کشور را تنها از طریق فناوری اطالعات میسر میداند.
زارعپور به مشکالت مطرح شده توســط اعضای شورای مرکزی سازمان
نظام صنفی رایانهای کشور اشاره کرد و افزود :با پیگیریهای انجام شده این
مشکالت در نهایت در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت بررسی و حل خواهد
شد .وزیر ارتباطات تصریح کرد :بعد از حل مشــکالت پیش رو باید تمام
امکانات کشور و بخش ICTبرای تحقق شبکه ملی اطالعات که زیرساخت
اصلی اقتصاد دیجیتال است ،بسیج شود .وی از فعاالن صنعت  ICTکشور
خواست در کمیتههای تخصصی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای ارایه
نظرات و ایدههای خود حضور فعالی داشته باشــند .زارعپور تصریح کرد:
امیدواریم با فعالیت کارگروه اقتصاد دیجیتال بتوانیم موانع کسب و کارهای
این حوزه را برطرف کنیم و به سرعت به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل
شویم .وی درباره نگرانی مهاجرت نیروی انسانی ماهر در این حوزه نیز افزود:
اگر ما به درستی عمل کنیم و نیروهای ماهر خوبی در این حوزه تربیت کنیم
نباید نگران این موضوع باشیم و میتوانیم این چالش را به فرصت تبدیل
کنیم و ضمن تامین نیروی انســانی مورد نیاز کشور ،صادرکننده نیروی
انسانی ماهر هم باشیم.
برات قنبری دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و محمد خوانساری
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران نیز در این جلسه ،گزارشی از پیگیری
مشکالت این بخش ارایه کردند.
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پایانی بر اختالفات اتحادیه فناوران با سازمان نظام صنفی رایانهای
داود صفی خانی

پس از کشمکشهای اتحادیه فناوران و سازمان نظام
صنفی رایانهای تهران در رابطه با دایره فعالیت قانونی
آنها که منجر به بروز اختالفاتی بین آنها شده بود ،نامه
اخیر دبیرهیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که
خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات منتشر شد
که در آن آمده است :در اجرای تکالیف مقرر در بند (ح)
ماده ( )55قانون نظام صنفی بر بررسی و تعیین صنوف
مشمول قانون مزبور توسط هیات عالی نظارت ،مکاتبه
شماره  131452مورخ  30/08/1400وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات با موضوع درخواســت عدم شمول
قانون نظام صنفی و مقررات آن بر فعالیت ســازمان
نظام صنفی رایانهای در زمینه فروش و ارایه خدمات
سختافزاری و نرمافزاری در جلســه مطرح و پس از
استماع اظهارات نمایندگان وزرای مزبور و نیز حاضرین
در جلسه ،تصریح گردید به اســتناد مواد ( )12( ،)2و
( )92قانون نظام صنفی هر گونه فعالیت صنفی از قبیل
خرید ،فروش ،توزیع ،خدمات و خدمات فنی در زمینه
رایانهای اعم از سختافزار و نرمافزار و ارایه کاال و خدمات
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرفکنندگان،
مشــمول قانون نظام صنفی بوده و فعاالن حاضر در
این زمینه مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف
ذیربط خواهند بود ،در غیر این صورت تشــکلهای
صنفی (اتحادیهها و اتاقهای اصناف حسب مورد) ملزم
به اقدام مطابق ماده ( )27قانون نظام صنفی میباشند .
حــال اگــر بــه بندهــای مــورد اســتناد قانون
نظــام صنفــی نگاهــی بیندازیم ،مــاده  2اشــاره
به این دارد که :
ماده - 2فرد صنفی :هر شخص حقیقی یا حقوقی که در
یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ،تبدیل ،خرید و
فروش ،توزیع ،خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری
کند و به عنوان پیشــهور و صاحب حرفه و شغل آزاد،
خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر
یا وسیله کســبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال،
محصولیاخدماتخودرابهطورمستقیمیاغیرمستقیم
و به صورت کلی یا جزیی به مصرفکننده عرضه دارد،
فردصنفیشناخت همیشود.
مــاده  - 12افــراد صنفــی موظفنــد قبــل از

تاســیس هر نــوع واحــد صنفی یــا اشــتغال به
کســب و حرفــه ،نســبت به اخــذ پروانه کســب
اقدام کنند.
ماده  - 91اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین
جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاســیس،
بهرهبرداری یا اشــتغال از وزارتخانهها ،موسســات،
سازمانهایاشرکتهایدولتی،سایردستگاههایدولتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند ،چنانچه به عرضه
مستقیم کاالها یا خدمات به مصرفکنندگان مبادرت
ورزند ،مکلفند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه،
نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند.
اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن
خواهند بود.
و در نهایت در ماده 27هم آمده است :
ماده  - 27محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی
یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر
نشدهباشد،بااعالماتحادیهرأساازطریقنیرویانتظامی
ب میگردد.
پلم 
تبصره - 1قبل از پلمب محل دایر شده ،از 10تا 20روز
به دایرکننده مهلت داده میشود تا کاالهای موجود در
محلراتخلیهکند.
تبصره  - 2کسانی که پلمب یا الک و مهر محلهای
تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای
مزبور را به نحوی از انحا برای کسب مورد استفاده قرار

«ناتمامهاي

فاوایکـشور»

کسانی که پلمب یا الک و مهر
محلهای تعطیل شده در اجرای
این قانون را بشکنند و محلهای
مزبور را به نحوی از انحا برای
کسب مورد استفاده قرار دهند
به مجازاتهای مقرر در قانون
مجازات اسالمی محکوم
خواهند شد
دهند به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی
محکومخواهندشد.
تبصره  - 3پرداخت عوارض توســط اشخاص موضوع
این ماده ،موجب احراز هیچ یک از حقوق نخواهد شد .از
نظر نگارنده نامه دبیرهیات عالی نظارت بر سازمانهای
صنفی ،به طور مشخصی دایره فعالیت اتحادیه فناوران از
نظر اصرار بر اخذ پروانه کسب فعاالن حوزه را با شرح مواد
ت میکند و به طور
قانون نظام صنفی به طور بارزی اثبا 
ن میدهد اساسا اتحادیه فناوران تهران در
مشخص نشا 
اختالفی که با سازمان نظام صنفی رایانهای در این مورد
بهخصوص داشت ،کامال برحق بوده است و نامه اخیر
دبیر هیات عالی نظارت نیز مهر تایید بر آن است.
حال سوال این اســت که با علم به مفاد قانونی و موارد
مشخص شده در رابطه با دایره فعالیت قانونی اشخاص

دولتها و مســووالن میآیند و میروند ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشت مســایل و طرحهای 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

حقیقی یا حقوقی ،در قانون نظام صنفی ،چرا سازمان
نظام صنفی رایانهای اساســا وارد اختالف با اتحادیه
فناوران دراین رابطه شده است؟
مفاد قانونی نظام صنفی به طور مشخصی دایره فعالیت
قانونی اتحادیه را به رسمیت شناخته و حتی در ماده27
شرایط پلمب واحدهای صنفی را نیز بیان کرده است
که به یقین هم خود سازمان نظام صنفی رایانهای و هم
واحدهای تحت پوشش از روند آن آگاه بودهاند ،با علم به
اینکه در صورت عدم اقدام عملی برای اخذ پروانه کسب،
پلمب خواهند شــد که چرا اقدام به اخذ پروانه کسب
نکردهاند؟ با توجه به این مقوله سوال مهمتر این است
که آیااساسامقصرپلمبکردنواحدهایصنفیمذکور
اتحادیه فناوران تهران است؟
از نظر نگارنده ،مفاد قانون نظام صنفی طبق شرح باال و
نامهاخیردبیرهیاتعالینظارتبرسازمانهایصنفی،
ضرورت اخذ پروانه کسب برای فعاالن را مشخص کرده،
بهتر است به جای دامن زدن به اختالفهای بیحاصل
کهموجبناهماهنگی،موازیکاریوسردرگمیفعاالن
ی میشود ،در این شرایطی که مشکالت زیادی در
صنف 
حوز ه  ITرا شاهد هستیم ،پتانسیلهای تشکلهای
صنفی صرف پیدا کــردن راهکارهایی برای حضور در
بدنه اصلی سیاســتگذاریها به منظور تقویت خرد
جمعی قوانین حوزه باشــد تا به بهانه عدم هماهنگی
و اختالفنظرهای اینچنینی جایگاه آنها در نهادهای
سیاستگذاری بیش از پیش تضعیف نشود.

موضوعات و ســوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور»
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالعرســانی الزم در
خصوص آنها را انجام خواهیم داد .تحریریه هفتهنامه
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 بخشهای متخلف کشــور عمل کند .لذا
از تمامی عالقهمنــدان و فعاالن نیز دعوت میشــود
مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل @report
 asreertebat.comیا شماره تلفن  88947452به
ما اعالم کنند.

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

مرکز کنتــرل هماهنگی عملیات
سازمان امداد و نجات از پنج سال
قبل نرمافزار جامع اطالعاتی مکانی
را راهاندازی کرد ه است .این نرمافزار
به لحاظ زیرساختی ظرفیت آن را
دارد که ســایر ارگانها نیز به آن
متصل شده و ضمن بهاشتراکگذاری اطالعات خود از
خدمات آن منتفع شوند؛ اتفاقی که تاکنون همچنان
محقق نشده است.

با وجــود آنكــه قانون انتشــار و
دسترســی آزاد به اطالعات سال
 88تصویب شــده اما تــا تيرماه
ســال  96با وجود الــزام قانون و
ابــاغ آییننامــه آن ،را هاندازی
سامانه به تعویق افتاده بود .حال
اما باوجود را هاندازي ســامانه همچنان بســياري از
 480دستگاهي كه بايد در اين سامانه عضو شوند به
آن متصل نشد هاند.

 18فروردين 1396رييس سندیکای
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت
فناوری برای طرحهــای کالن ICT
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم
كرد هدف این سند انتقال دانش فنی
در قراردادهای خارجی است .این سند
بايد پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب
ميرسيد كه البته همچنان اين اتفاق نيفتاده است.

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 28
فروردین  1396براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات آییننامه اجرایی استقرار چارچوب
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصويب رساند.
بر اين اساس تمامي دستگاههای اجرایی موظف شدند
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت
به اصالح يا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و يا بازطراحی
ســامانههای اطالعاتی اقدام كنند كه البته همچنان
بسياريازدستگاهها اين كار را نكردهاند.

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

فیلترینگ هوشــمند طرحی بود تــا در عین حال
که دسترسی به شــبکههاي اجتماعي مقدور باشد
صفحات غیراخالقی و مغایر بــا موازین نظام فیلتر
شــود .آنطور که منابع رســمی وزارت ارتباطات
گفتهاند ،بــرای اجرای طرح فیلترینگ هوشــمند
احتماال بیش از  110میلیــارد تومان قرارداد میان
وزارت ارتباطات و متخصصــان در بحث فیلترینگ
هوشمند پيش از اين منعقد شده كه البته اطالعی
از سرنوشت و خروجی آن نیست.

هشتمخرداد 1396دبیرکلبانک مرکزی
از راهاندازی ســامانههای چــکاوک ۲و
چکاوک  ۳خبرداد .چــكاوك  2قرار بود
موجب تجمیع آمار چکهای درون بانکی
با آمار چکهای بینبانکی ،توسط بانک
مرکزی شود .ایجاد امکان واگذاری چک به
مقصدحسابهایدولتینزدبانکمرکزیازشعببانکیاقصانقاط
کشور نيز قابليت ويژهاي بود كه قرار بود چكاوك 3ايجاد كند ،اما
همچناننسخههاي 2و 3چكاوكعملياتينشدهاند.

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری
اطالعات در اوایل بهمنماه ســال
 94وعده اتصال منازل به فیبر نوری
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به
منازل و محــل کار مردم از ابتدای
سال  ۹۵آغاز خواهد شد .این وعده
البته جزو ماموریتهای اپراتور چهارم ایرانیاننت بود
که محقق نشده و حتي سرنوشــت اين اپراتور هم در
هالهای از ابهام قرار دارد.

 16خرداد  1396يكي از اعضاي هیاتمدیره شــرکت
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای
امکانســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید
«خوارزمی» خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران
احداث شود .همچنين توسعه مشترک تحقیقات روی
تکنولوژی ســاختمانها نیز یکی دیگر از قراردادهای
امضاشده در تفاهمنامه با کره جنوبی بود كه تا اين لحظه
هيچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي اين
تفاهمنامههاي امضاشده با كرهايها منتشر نشده است.
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ارتباطات

علیه متمرکزسازیفراقوهای مقرراتگذاریهای بخشی

عباس پورخصالیان

قانونگذاران درون-پارلمانی و برون-پارلمانی (!) ما تاکنون نشــان
دادهاند که برداشتی درست از نظریه مقرراتگذاری ،کوچکسازی
دیوانداری عمومی و واگذاری کار مردم به مردم ندارند .آنها مانند
آحاد ملت ،در حال یادگیری مدام به روش سعی و خطا هستند.
تقدیر تاکنونــی «طرح صیانت» یــا «طرح نظــام تنظیم مقررات
خدمات فضای مجازی» از یک سو ،ایجا ِد «ترس صیانت» در میان
عموم کاربران فضای سایبری کشــور و بهخصوص دستاندرکاران
بخشهای مربوط است و از ســوی دیگر ،اقدام به «فرار از شکست»
در میان مدافعان «طرح صیانت»! بــه عبارت دیگر مدافعان درون-
پارلمانــی و برون-پارلمانی «طرح صیانت» تا حــاال مدام در حال
هزیمت بوده و هستند تا هر طور شده ،فرصت قانونمندسازی ظاهری
این طرح را در دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی مغتنم شمرده
تاثیرگذارترین مدافعــان درون-پارلمانی ایده
و از دســت ندهند.
ِ
«طرح صیانــت» نیز ،تاکنون رییــس مجلس و برخــی از اعضای
هیاتمدیره مجلس یازدهم بودهاندکه با هر بار تجربه خطر شکست
احتمالی «طرح صیانت» در ســال  ،1400به ســرعت به فکر چاره
ِ
افتادند و موقتا راه نجاتی را برای احیا و تحقق ایده «قانون صیانت»
در سال  1401و برای ســالهای متعاقب آن ،پیدا کردهاند .آخرین
هزیمت ایشان ،تصدیق و تایی ِد ایرادگیری شکلی و ا ِن ُق ِ
حقوقی
لت
ِ
معاونت قانونی مجلس علیه عنوان و متن «طرح نظام تنظیم مقررات
خدمات فضای مجازی» بود که منجر شــد به اعالن ابطال تصویب
کلیات آن در کمیسیون مشترک ،توسط رییس مجلس.
شــایان توجه ویژه و ذکر اســت که اجرای این هزیمت اخیر تقریبا
همزمان شد با آغاز جنگ تحمیلی روسیه در اوکراین! به این ترتیب،
مدافعان ایده «طــرح صیانت» تا اطالع ثانــوی ،مطمئن یا حداقل
امیدوار هستند که رسانههای مخالف ایده «طرح صیانت» ،مِن بعد با
بهمنی از اخبار جنگ تحمیلی روسیه علیه اوکراین و تبعات جهانی
و منطقهای آن مواجه میشــوند و خواهند شــد؛ و اعضای محترم
ِ
مشترک بررسیکننده طرح حمایت از حقوق کاربران در
کمیسیون
فضای مجازی ،نیز حاالها اقبال و فرصت کافی خواهند داشت ،تا در
کمیسیون مشترک به نهایی کردن و قانونمندسازی طرح پُرحاشیه
مورد بحث و نظر خود بپردازند.
  هدف کمیسیون مشترک
تمام کوشش کمیسیون مشــترک را میتوان رسیدن به یک مقصد
دانســت و در یک هدف ،خالصه کرد :تثبیت سرسلسلهای ظاهری
بنیان مقرراتگذاری
مراتب ساختنیافته و سســت
برای سلســله
ِ
ِ

بخشی در کشور! سلسله مراتبی که با پیشرفت روزافزون فناوریهای
اطالعات و ارتباطات ،همواره دگرگون و آشوبناکتر از پیش میشود!
مراتب مقرراتگذاریهای
برای آن که این سرسلسله صوریِ سلسله
ِ
بخشی ،فرابخشی و واقعی جلوه کند و جدی گرفته شود ،باید ردیف
بودجه و ســازوکاری برای تامین مالی خود داشته باشد و نهادهای
فراقانونی جدیــدی را که «طــرح صیانت» خلــق میکند تغذیه
کند؛ برای نهایی کــردن و تصویب چنین سرسلســلهای به منظور
متمرکزســازی قدرت در جایی خارج از بازار عظیم و رو به رشــد
اینترنت کشور ،حداقل تا پایان دوره یازدهم مجلس ،وجود و ابقای
موفقیتآمی ِز کمیسیون مشترک ،ضروری است!
   سنگاندازی عمومی به دیوار کوتاه «طرح صیانت»
ِ
صیانت مطرح
دیواری که مدافعان انواع و اقسام طرحهای رنگارنگ
در کمیسیونهای مجلس یازدهم میخواهند و خیال دارند به دور
فضاهای رسانهای کشور بکشند ،اصال کوتاه نیست! بلکه به بلندای
سطح نهادهای فراقوهای اســت! این را هم باید متذکر شوم که هر
نوع دیوارکشی بر گرد رســانهای به بزرگی و گســتردگی و ژرفای
فضای ســایبری ،با  DIVERSITYو تنــوع جغرافیایی و فنی
که انواع فناوریهای دسترســی برای کاربران ایجاد کرده و خواهد
کرد ،نوعی خیالپردازی اســت .پس منظورم از «دیوار کوتاه» ،در
عنوان «سنگاندازی عمومی به دیوار کوتاه طرح صیانت» ،آن دیوار
ِ
مورد نظر واضعان «طرح صیانت» نیســت بلکه تمثیلی است برای
بیان بافتار معیوب متنهــای تاکنونی مندرج ذیل عنوان طرحهای
مشق تکراری
«صیانت» ،متونی که بیشــتر دارای کارکرد ســیاه
ِ
برای تمرین قانوننویسی هستند تا پیشنویسهایی برای الیحه و
طرحهایی قانونی!
مشــق طرح صیانت با
از روز سوم اســفند  1400که آخرین سیاه
ِ
عنوان جدید «طرح نظام تنظیم مقــررات خدمات فضای مجازی»

تمامکوششکمیسیونمشترک
را میتوان رسیدن به یک مقصد
دانست و در یک هدف ،خالصه
کرد :تثبیت سرسلسلهای ظاهری
مراتب ساختنیافته و
برای سلسله
ِ
بنیان مقرراتگذاری بخشی
سست ِ
در کشور! سلسله مراتبی که با
پیشرفت روزافزون فناوریهای
اطالعات و ارتباطات ،همواره دگرگون
و آشوبناکتر از پیش میشود!

انتشار یافت و کلیات آن در کمیسیون مشترک تصویب و رسانهای
سنتی طرح صیانت نیز بر آن شوریدند
شد ،حتی مدافعان و موافقان
ِ
و به مخالفت علنی علیه تصویب کلیات طرح مذکور پرداختند! البته
باید توجه داشــت که هر فرد یا جناحی که مخالف یا موافق «طرح
نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است ،ضرورتا مخالف یا
موافق روح و ایده اصلی حاکم بر طرح صیانت نیست ،بلکه به احتمال
نبودن خیلیها؛ وجود داشــتن
قوی ،دلیل مخالف بودن یا مخالف
ِ
شــدن تنها یک عنوان ،یک بند ،یک تبصره ،یک ماده ،یک
یا حذف
ِ
اصطالح یا یک عبارت در این آخرین متن مصوب کمیسیون مشترک
پی نجات لحظهای طرح صیانت و این
است .آن هزیمتهای مدام در ِ
تاکتیکی مشروط و محدود ،بهترین دلیل برای آیندهدار
مخالفتهای
ِ
رسیدن غایت طرح صیانت به عنوان « قانون
ظهور
منصه
بودن و به
ِ
صیانت» است .بر این نکته باید تاکید کرد که واژه «صیانت» مفهومی

متعالی دارد و هیچ عاقلی مخالف مصــداق و مضامین صیانتهای
ِ
صیانت» مورد
درست و واقعی نیست و نمیتواند باشــد! اما «طرح
نظ ِر کمیسیون مشترک با این کیفیت پایین و این همه خطا (که در
دیگر یادداشــتهایم به برخی از آنها اشاره کردهام) ،مصداق واقعی
ندارد و به رغم این خأل مضمونی ،طرحی فوقالعاده مهم برای آینده
صنعت جامعه اطالعات کشور اســت! اکنون باید به مخالفان واقعی
طرح صیانت گفت :بیایید از موضع «ترس صیانت» دست بردارید!
ارادهای که در پس نهاییســازی طرح صیانت وجــود دارد ،آنقدر
قوی اســت که باالخره موفق خواهد شد ،کمیســیون عالی تنظیم
مقررات فضای مجازی را بــدون ارایه هیچ تعریفی از «عالی» بودن،
برای مدتی نامعلوم ذیل «ساترا» درج کند و به رغم درج کمیسیون
عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل «ســاترا» آن را «تنظیمگر
تنظیمگران» بنامد و جا بزند! تا چه شود؟ -تا این که «رسانه ملی»
را بر دیگر مقرراتگذاران تاکنونــی و آتی بخشهای مرتبط ،حاکم
گرداند ،آن هم به رغم هر عیب و ایراد قابل پیش بینی و قابل درکی
که چنین ســاختار رفیع و ُسســت بنیانی دارد و با درصد باالیی از
احتمال میتواند علیه بالندگی و رشد آزاد بخش خصوصی صنعت
جامعه اطالعاتِ کشور ،بدتر از هر تحریم ظالمانهای عمل کند ،آن هم
به کمک قوه مقننه و تحت لوای قانون مجلس شورای اسالمی ایران.
بین طرح صیانت ،اگر حرفی برای گفتن دارند باید
مخالفان روشــن ِ
بیایند از خُ ردهگیری علیــه طرح صیانت دســت بردارند و اینقدر
به محدودســازی تاکنونی و فعلی پهنای باند گیر ندهند! رفع این
نوع محدودیتها بیش از همه برای دیوانداری الکترونیکی کشــور
واجب است! این یعنی بحث محدودســازی فضای مجازی ،اصال و
ابدا مورد نظر مدافعان و واضعان مجلسی طرح صیانت نیست .بحث
محدودسازی پهنای باند دسترسی به اینترنت ،یک تله خودساخته
اندرکاران بخشهای اقتصاد
ژورنالیسم غوغاساالر اســت! دســت
ِ
دیجیتالی کشــور برای درنیفتادن در این تله بایــد چنان آیندهای
ِ
را تصور و تدوین کنند که در باال به آن اشــاره کــردم؛ زنده ماندن
در بدترین شــرایط و آماده تالش بودن در زمان مناسب ،زمانی که
مدافعان طرح صیانــت ،باالخره کوتاه و بر ســر عقل میآیند چون
به پایان خط میرســند .اگر فعاالن نظامهای صنفــی ما ،آگاهانه
مدافع بالندگی ملت ایران و اقتــدار حقیقی دولت (به معنی فراگیر
آن) در عرصه فضای ســایبری هستند (که هســتند!) باید در برابر
استراتژی کوتهبینانه متمرکزسازی بازارها ،بخشها و صنایع فناوری
اطالعات در یک نهاد یا یک سازمان فراقوهای ،استراتژی بلندمدت
توانمندسازی و اقتداریابی بخشهای خصوصی کشور را تدوین کنند
و به کمک یاریگران و البیایستهای خود ،آن را به عنوان الیحه تالی
یا طرح آلترناتیو ،همیشه آماده داشته باشند تا به موقع عرضه کنند
و در برابر طرح صیانت و طرحهای مشــابه آن (که کم هم نیستند و
اگر به زودی قانونی شوند بهمنوار بر سر بازارهای مربوط بهخصوص
بخشهای نوپای «های ت ِک» خراب میشوند) پیشنهادهایی مقتضی
داشته باشند.

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

سال 1389مصوبهاي قانوني تکلیف
زبالههــای الکترونیکی را در کشــور
مشخصكردبااينوجوداینمسوولیت
همیشه پاسکاری شــده است .پس از
آن ،هجدهم اسفندماه  1394وزارت
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک
تفاهمنامه در خصوص اين زبالهها به امضا رساندند كه البته
همانطورکهقابلپیشبینیبوداينتفاهمنامهنيزتكليف
زبالههاي الكترونيكي در كشور را مشخص نکرد.

از  15اسفند  1384كه اولين تالشها براي ساخت
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون  9ماهواره
ساخته شده که علیرغم صرف هزینههای میلیون
دالری ،وضعیت هریک نامعلو متر از دیگری است.
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده،
طبق بررســیهای کارشناســانه در مورد ماهواره
مصباح به این نتیجه رســید هایم کــه هزینههای
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد كه
آ نرا به فضا بفرستيم.

پروژه  10برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد
کسبوکار دیجیتال در ســال  1395به تایید ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید .در اين مقطع حدود
 40میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار
شد با توســعه محتوا تاثیر قابلتوجهی بر حوزههای
علمی ،پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود.
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای
آن بهطور کلی از اولویتهای پروژه اقتصاد مقاومتی
خارج شده است.

چهارم اســفند  1396بود كه وزير
ارتباطات در توييتي وعده ايجاد ارز
ديجيتالی داخلي توسط پستبانك
را مطرح كــرد .جهرمي ،هشــتم
اردیبهشت ماه سال  1397اين بار
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز
دیجیتالی ایرانی خبر داد .با ايــن وجود تا اين لحظه
همچنان خبري از سرنوشــت ،کارکرد و خروجی ارز
ديجيتالی ملي نیست.

پنجم اســفند ماه  1396پنج الیحــه مرتبط با نظام
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارايه به
هیــات دولت رونمایی شــد .حمایــت از اطالعات و
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی ،مســوولیت
ارايهدهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات،
شناســههای الکترونیکی ،حکمرانــی الکترونیکی و
تراکنشهــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبديل
شوند كه البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

هجدهم بهمن ماه سال  1396وزیر
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتیویروس
پادویش در دستگاههای دولتی را به
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم
كرد .اگرچه از همــان زمان تاکنون
انتقاداتمتعددیبهمخاطراتاستفاده
انحصاریازتنهایکآنتیویروسمطرحشدلیکنهمچنان
گزارشیازمیزانپیشرفتواجرایایندستورحاکمیتیاز
سویدستگاههایدولتینیست.

دوم آبــان مــاه ســال  1396وزیر
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت
از کودکان در فضای مجازی در روز
 ۱۳آبان و همزمان با روز دانش آموز
خبر داد .با اين وجود تاكنون خبري
در خصوص رونمايي اين سند منتشر
نشده است .تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در
این فضا نیز در این سند پیشبینی شده بود که از میزان
پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

از دی ماه سال  1393با مصوبه شورایعالی اشتغال
برای توسعه اشــتغال مبنی بر «مزیتهای استانی»
با عنوان «توسعه کســبوکار و اشــتغال پایدار» یا
«تکاپو» در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان
طرح ميگفتنــد بهمن ماه  94در کارگروه شــورای
برنامهریزی استان تصویب و از سال  95وارد فاز اجرایی
شــد .با اين وجود تاكنون نتيجه مشخصي از ميزان
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد  130هزار شغل
در بخش  ICTنیست.

ريیس مجلس شــورای اسالمی در
 28اسفند ماه  ،1395قانون برنامه
ششم توسعه کل کشور را که توسط
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود،
بهمنظور اجرا به ريیسجمهور ابالغ
کرد .در قانون برنامه ششــم توسعه
کشور ،برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر
امنیت سایبری پیشبینی شده بود كه البته تا اين لحظه
هيچ آماري از پيشرفت آن منتشر نشده است.

در  21تير مــاه  1394محمود واعظــي وزير وقت
ارتباطات مصوبه مربوط به «نظام ملي آدرسگذاري
كشــور»( )GNAFرا براي اجرا به تمام دستگاههاي
اجرايي كشــور ابالغ كرد .در اين نظام امكان بررسي
و صحتسنجي آدرس به همراه موقعيت جغرافيايي
مقدور اســت و همين امر ميتواند باعــث باال رفتن
ضريب ايمني ســايتهاي دولتي شود كه پیشرفت
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت
پست بود ،مشخص نیست.

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

 23تيرماه 1397يكعضوكميسيون
مصاديق مجرمانه اعالم كرد كه وزارت
ارتباطات،وزارتاقتصاد،بانکمرکزی
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با
سایتهایقماروشرطبندیبهدولت
ارايهكردهاند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک در صورت
تصویبلوایحمذکور،تبديلبهقانونشوند.اینلوایحنیزدر
زمرهناتمامهایحوزهفاواقراردارند.

مطالعاتاولیهنیازسنجی،امکانسنجی
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال
 ۱۳۹۴توسطسازمانفضاییایرانآغاز
شدوچارچوبکلیآندررگوالتوريبه
تصویب رسید .سيزدهم تير ماه1397
اما مدیرکل سازمان فضایی ایرانپس از
گذشت سه سال اعالم كرد كه بررسی و صدور مجوز پروانه
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور،
دردستورکارکمیسیونتنظیممقرراتارتباطاتقراردارد.

حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع
مالیاتی به ماده 59قانون برنامه ســوم
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح
جامع مالیاتی بــاز میگردد .به همین
منظور در ســال  1383اعالم شد که
شرکت دیلویت کانادا برای برنامهریزی
وتدویننقشهراهاینطرحدعوتبههمکاریشدهودربرنامه
اجراییطرحجامعمالیاتی 37پروژهدرپنجمحورسازماندهی
شدهبودکهاینطرحهنوزبهسرانجامکاملنرسیدهاست.

پنجمخردادماهسال 1397مدیرعامل
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش
نالمللازطریقدوصفر،
نرخمکالماتبی 
درصورتآزادسازیارايهاینخدماتدر
کشورخبرداد.برايناساسبهجایآنکه
شركتزيرساختبهصورتمستقیمبا
نالمللقراردادببندد،قراراستاپراتورهایداخلی
اپراتورهایبی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شركت زيرساخت تنها بحث
تحویل ترافیک را عهدهدار باشد.

 28ارديبهشــت ماه ســال  1397معاون پیشگیری
سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره
به ضرورت ایمنسازی اماکن ناایمن پایتخت ،گفت:
از مســووالن ذیربط میخواهیم که فشار بیشتری
بیاورند تا ساختمان عالءالدین ایمنسازیاش نهایی
شود .باوجود آنكه پايتخت تجربه حادثه تلخ پالسكو
را پشت سرگذاشــته اما به نظر ميرســد هشدارها
درباره عالءالدين جدي گرفته نشده و این موضوع نیز
همچنان بالتکلیف بماند.
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در میزگرد آنالین با حضور مدیران و فعاالن شرکتهای پرداختیار عنوان شد

بانک مرکزی درصدد ختم «غائله پرداختیاری» است؟!
امکان نوآوری برای پرداختیارها به زیر صفر رسیده است

با گسترش خریدهای اینترنتی در سالهای اخیر ،استفاده از روشهای پرداخت
آنالین و مشخصا درگاههای پرداخت اینترنتی نیز به شکل روز افزونی توسعه یافت.
کسبوکارهایمختلفبهویژهکسبوکارهاییکهدربسترتجارتالکترونیکفعالیت
میکردند ،به اســتفاده از این روش نوین پرداخت روی آوردند .اما عبور از مراحل
پیچیده قانونی و ارایه مجوزهای الزم برای ثبتنام و دریافت سرویس درگاه پرداخت از
شرکتهایارایهدهندهاینخدماتکهتحتعنوانشرکتهای PSPمیشناسیم،
سبب شده بود بسیاری از کسبوکارهای کوچک ،امکان دسترسی به این سرویسها
را نداشته باشند .بنابراین با هدف گسترش بیشتر تراکنشهای آنالین و همچنین
رونق و توسع ه کســبوکارهای مختلفی که در حوز ه تجارت الکترونیک فعالیت
میکردند ،شرکتهای پرداختیاری پدید آمدند .در واقع ،بر اساس ضوابط و قوانین
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شرکتهایی تحت عنوان پرداختیار ،با مجوز
پرداختیاری شروع به فعالیت در فضای آنالین کردند .این شرکتها که از سال ،97با
ارایه الزامات ،ضوابط و فرایند اجرایی توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند،
با ارای ه درگاه پرداخت ،تحت نظارت بانک مرکزی و شبک ه شاپرک ،به توسع ه فضای
تجارت الکترونیک کمک فراوانی کردند .این شرکتها ،با وجود چارچوبگذاری
درست بانک مرکزی در آن سالها ،طی سال ،1400با مشکالتی همچون تبعیض در
تنظیمگری ،بسته شدن بیش از3هزار ترمینال و بحران ناشی از دریافت کد رهگیری
مالیاتی در ابتدای سال ،دریافت اینماد اجباری در تیرماه ،روش تسویه ،مشکالت با
PSPها و روند طوالنی صدور مجوز پرداختیاری مواجه شدند .از اینرو ،در نود و
دومینمیزگردآنالینازسلسلهنشستهایتخصصیبانکداریواقتصاددیجیتال،با
عنوان «بررسی وضعیت پرداختیارها در سال۱۴۰۰؛ از مشکالت تا راهکارها» که با
حضور مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرینپال ،محمدمهدی شریعتمدار رییس
هیاتمدیرهانجمنفینتکومحمدرشیدیمعاونپرداختشرکتدیجیپیبرگزار
شد ،چالشها و راهکارهای حوزه پرداختیاری ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
آنچه پیشروی شماست ،مشروح این گفتوگوست.
  آقایامیری!بهعنواناولینسوال،لطفااززاویهدیدخودتان،مروریبر
صنعتپرداختیاریدرسال 1400داشتهباشید.خاطرمهستفروردینماه
امسالازبستهشدن3هزارترمینالتوسطشاپرکصحبتبهمیانآمدکه
بخش عمدهای از آن برای پرداختیارها بود .ماحصل آن ،رهگیری کدهای
مالیاتیبودوپذیرندههابایدفراینددریافتکدمالیاتیرادنبالمیکردند.
بعد از آن دعواهای اینماد و مشابه آن مطرح شد .در سال  1400بر شما و
سایردوستانتانچهگذشت؟
امیری :در سال  ،1400قابل درک بود که احتماال بانک مرکزی به عنوان رگوالتور
به دنبال این است سر و شکل بهتری به نظام پرداخت بدهد و مسایلی را که ممکن
است در سالهای گذشته از آن غفلت و مهلتهای قانونی آن سپری شده ،امسال
عملیاتی کند .طبیعتا بهطور کلی ،هیچکس مخالف اجرای درست قانون نیست و
موجودیتها و بازیگرهایی مانند پرداختیاران سعی میکنند به نحوی این تعادل را
برقرارکنندکهقانونبهشکلبهتریاجراییشوداماواقعیتایناستکهکجسلیقگی
و بداخالقی بسیار زیادی در اجرا اتفاق افتاد .اگر به عقب برگردم ،روزی چارچوب
پرداختیاری مصوب شد و ما تصور میکردیم قرار است با همت بانک مرکزی ،تحول
زیادی در این حوزه اتفاق بیفتد و انحصارهای چندین ساله شکسته شود .سند اولیه،
نگاه متفاوتی به مسایل حال حاضر و آن زمان داشت و دست بازیگرها را برای اتفاقات
و نوآوری ،بسیار زیاد باز میکرد اما متاســفانه در زمان اجرا ،کجسلیقگیها باعث
شــد موجود ناقصالخلقهای به نام پرداختیاری شکل گیرد .مثال شفاف میزنم.
اوج نوآوری پرداختیار احتماال با اوج نوآوری یک کاسب بقالی در شبکه پرداخت،
برابری میکند .با توجه به این اتفاقات ،اوج هنر ما در شرایط حاضر این است که برای
یک پذیرنده چهار پنج درگاه میگیریم و مانند یک کاسب خرد ،این دستگاهها را در
کنار وی قرار میدهیم و با ورود مشتری میگوییم روی آن دستگاه نکشد و روی این
دستگاه بکشد و نام این عمل را سرویس نوآوری گذاشتهایم! عمال در چارچوب حال
حاضر ،امکان نوآوری و سطح دسترسی برای آن ،به واسطه اجرای نادرست به صفر
و حتی زیر صفر رسیده است .در این بین ،ممکن است ضربههای زیادی وارد شود و
گویا بانک مرکزی ،از اتفاقاتی که در چند سال اخیر برای پرداختیاران افتاده ،ناراضی
و به دنبال موقعیتی است که بازی را به حدود 10سال قبل برگرداند تا انحصار وجود
داشته باشــد و  10تا  15هزار میلیارد کارمزد از شبکه بانکی گرفته شود و بین 12
شرکت یا مشخصا چهار پنج شرکت ،PSPتوزیع و نظم بازی به همان شکل قبلی
حفظ شود .امیدوارم بانک مرکزی در سال 1401تکلیف را مشخص کند و اگر هدف
این است که شرکتها ،فعالیتشان را در این حوزه متوقف کنند ،به آنها اعالم کند.
شرکتها دستوپا بسته نیستند .ما وقتی متوجه شدیم نمیتوان در این چارچوب
نوآوری کرد به سمت حوزههای دیگر رفتیم مانند کرادفاندینگ و از فرابورس مجوز
گرفتیم .ما به ســمت حوزههای دیگری که روزبهروز از آنها سرویسهای جدید را
خواهیم شنید ،رفتیم و سعی کردیم نوآوری و نیروی خالق خودمان را در این حوزه
تلف نکنیم .مسایل ،همان مواردی است که اشاره کردید .یک روز به بهانه اینماد و
یک روز به بهانه کد مالیاتی ،ســر پرداختیارها را بریدند .سر ما را گوشه جوی آب
گذاشتهاند و میخواهند ببرند ،آنوقت میگویند چرا دستوپا میزنید! یا حکایت آن
بچه است که قصد داشت مداد خود را در چشم دانشآموز بغل دستی خود فروکند و
شکایت میکرد که همکالسیاش نمیگذارد مداد را در چشم او فرو کند! اگر به ظن
بانک مرکزی ،پرداختیارها خیلی سروصدا میکنند ،به واسطه این است که اتفاقات
ناگواری برای آنها میافتد.
  در بخشــی از صحبتهایتان اشــاره کردید که عدهای با حذف
پرداختیارها به دنبال این هستند که درآمد صنعت پرداخت را انحصاری
کنند و در اختیار پنج شش شرکت اصلی فعال در صنعت پرداخت قرار

محمدمهدی شریعتمدار

محمد رشیدی

دهند .در حال حاضر ،در حوزه درگاه اینترنتی یا  IPGبابت تراکنشی که داشتیم که همین پرداختیاری است .پرداختیاری یک چارچوب است و قرار بود
ایجاد میکنید ،زیرمجموعه PSPها هستید ،خودتان از کارمزدی که شرکت با یک تفاهم بتواند در این حوزه فعالیت کند .لذا وقتی که سند اولیه منتشر
ایجاد کردید ،دریافتی ندارید و از پذیرنده ،کارمزد دریافت میکنید .با شد ،مدیرعامل شاپرک در یکی از جلسات اشاره کردند حدود 500شرکت در صف
حذف پرداختیارها ،درآمد PSPهایی که از کانال شما به راحتی درآمد هستند و شاید تا همان لحظه ،حدود  100و خردهای شرکت ،قرارداد بسته بودند.
کسبمیکنند،قطعمیشود.باکداماستدالل،معتقدیداگرحذفشوید ،این رویکرد چارچوبمحور ،مثبت است و باید رفع انحصار اتفاق بیفتد و همه بتوانند
درآمدتان به آن سمت میرود؟
به صورت مساوی از فرصت شروع فعالیت بهرهمند شوند .آنچه در نظام بورسی و
امیری :برکسیپنهاننیستکهPSPهادراینزمینه،چهاقداماتیانجاممیدهند بانکی ،در کل ساختار مالی کشور ما ،بزرگترین دعوا در سالهای گذشته بوده و
و چگونه از آن درآمد ،محل انتفاع درست میکنند .بنده شفاف عرض میکنم .اگر فکر میکنم کماکان ادامه داشته باشد .بنابراین 500شرکت در صف بودند و حدود
هرجایی نباید چیزی بگوییم ،بفرمایید! موضوع این اســت که به جام پرداخت و  170و خردهای شروع به فعالیت کردند اما متاسفانه تعداد زیادی از این شرکتها
پرداخت الکترونیکی ت ََرک افتاده است .میدانیم یک روز اصالح نظام کارمزد ،حتما یا از بین رفتهاند یا در حال از بین رفتن هســتند .دلیلش این اســت که جزییات
اتفاق خواهد افتاد .در آن مدلPSP ،ها اصال آموزش ندیدهاند که از پذیرندهشان چارچوب رگوالتوری ،کامال ناکارآمد و تبعیضآمیز بوده است .ناکارآمدی به این
کارمزد بگیرند .این ماجرا را تمرین نکردهاند ولی پرداختیاران از روز اول این کار را معناست که هیچ کاری بهتر از وضیت موجود در بازار ،نمیتواند انجام دهد ،قادر
انجام دادهاند .اگر قرار باشد روزی بانک مرکزی نظام کارمزد را اصالح کند ،طبیعی نیست نوآوری داشته باشد ،در تسویه نمیتواند تنوع داشته باشد اما قبال داشته،
است که روند بازی تغییر خواهد کرد .در شرایط حال حاضر ،موضوع پرداختیارها اصال تسویهاش در  365روز سال ،حدود  90روز اختالل داشته زیرا زیرساخت آن،
استخوان در گلوســت؛ نه میتوان آن را حفظ کرد و نه اینکه آن را به بیرون پرتاب متمرکز است .ناکارآمد به این معناست که اگر تا کنون خالقیت به خرج میداده و
کرد .یکی از دالیلی که امروز پرداختیارها بازی را به همان شکل حال حاضر ،ادامه کاری میکرده که ســوییچی بین چند  PSPاتفاق میافتاده و آپتایم باالتری
میدهند ،این است که بودنشان در این حوزه ،برای یکسری موجودیتهای دیگر به مشتری ارایه میداده و اگر قرار باشد از چند  PSPسرویس بدهد ،تسویهاش
منافعی دارد .این مسیر ،مسیری است که دنیا در آن حرکت کرده و حتما باید اصالح چندتکه میشود و تجربه کاربری ،بسیار بدی ارایه میکند .از این جزییات ،زیاد است.
شود و کوچکترین اصالحی که در این بازی اتفاق بیفتد ،احتماال منافع بزرگتر را روی دیگر سکه ،فکر نمیکنم کج سلیقگی باشد بلکه تبعیض است زیرا به صورت
پرداختیارانخواهندبردوPSPها،احتماالنمیتواننددراینمدل،بهراحتیتغییر مکرر در جلسات متعدد ،بیش از شش جلسه و حتی قبل از آن ،هم زمانی که کد
کنند.بنابرایناین،مسیریاستکهبانکمرکزیششماه،یکیادوسالدیگربایدآن مالیاتی ،مطرح و هم زمانی که اینماد ،اجباری شــد ،این مساله را توضیح دادیم.
را طی کند و معتقد است اگر میتوان االن چهار نفر را از اتوبوس پیاده کرد ،بهتر است یک مستند  20صفحهای کارشناسی ،تهیه و به مســووالن بانک مرکزی تقدیم
پیادهشان کنیم تا سر پیچ دردسر ایجاد نشود!
کردیم و توضیح دادیم وقتی  PSPکارمزد نمیگیرد و
  نکته درستی است .با توجه به تمرکز بنده در
ما پرداختیارها میگیریم ،وقتی آنها جمعه ،تسویه دارند
صنعت پرداخت ،بارها این سوال مطرح بوده که
اما ما نداریم ،وقتی آنها میتوانند تسهیل داشته باشند اما
امیری :میدانیم یک روز اصالح
ما نداریم ،وقتی آنها محلهای درآمد دیگری دارند مانند
چطور پرداختیارها بدون دعوا کارمزد میگیرند! نظام کارمزد ،حتما اتفاق میافتد.
با این حال ،در نظام شــرکتهای  PSPاز درآمد
پوز اما به ما اجازه فعالیت داده نمیشود ،وقتی برند آنها در
در آن مدلPSP ،ها اصال آموزش
خودشان به پذیرندههای فعال در این حوزه داده
درگاه دیده میشود اما به ما اجازه داده نمیشود و تجربه
ندیدهاند که از پذیرندهشان کارمزد
میشود که واقعا جای افســوس دارد .این روزها،
کاربری ،درگاه را تنظیم میکند اما ما نمیتوانیم ،وقتی
بگیرند ولی پرداختیاران از روز
آقای ناصر حکیمی ،معاون سابق فناوریهای نوین
اینماد برای آنها و ما اجباری میشود؛ یعنی تا زمانی که
اگر
اند.
ه
داد
انجام
را
کار
این
اول
بانک مرکزی ،در توییتر فعال شدهاند و کلیدواژهها
رگولیشن اتفاق بیفتد ،در حالت سندباکس ،پرداختیارها
و گلواژههایی را استفاده میکنند که جذاب است .قرار باشد روزی بانک مرکزی ،نظام میتوانستند به کسبوکارهای خاکستری یا نو سرویس
درآخرینتویی 
تهایشاننوشتهاند:یکیازمزایای کارمزد را اصالح کند ،طبیعی است بدهند اما از بین رفته است ،عمال نهاد تنظیمگر میگوید
پرت شدن از کار دولتی این است که میفهمید خدا
شــما نمیتوانید فعالیت کنید البته نه به صورت شفاف
روند بازی تغییر خواهد کرد .در
نیستیدکهبرایدنیاوعقبیمردم،نسخهبپیچیدو حال حاضر ،موضوع پرداختیارها در رسانه ،بلکه با نحوه تنظیمگری ،کاری میکند که ما
فرصت توبه هم پیدا میکنید .در این زمینه ،برخی استخوان در گلوست؛ نه میتوان آن نمیتوانیم فعالیت کنیم .ممکن است بگویید پس چگونه
ت گذاشتهاند و
ت کردند و کامن 
دوستان ریتویی 
فعالیت میکنید؟ این ،سوال خیلی خوبی است .اگر کسی
را حفظ کرد و نه میتوان به بیرون
دوران
همان
برای
مان
ل
د
برگردید!
گفتهاند کاش
از صفر شــرع کند ،نمیتواند فعالیت کند .آن ،مربوط به
پرتاب کرد
تنگ شده .آن دوران ،بهتر بود .البته قصدم قیاس
گذشته بود که ما شــروع کرده بودیم؛ یعنی پرداختیار
کردن دورهها و اینکه االن بدتر است ،نیست اما
باید آنقدر مزایای بیشــتری ،ایجاد و عمال معجزه کند و
متاسفانه مشکالتی هست که باید دقیقتر درباره
داشتههای زیادی داشته باشــد تا با یک  PSPرقابت
آن برنامهریزی و عمل شود .آقای شریعتمدار! جنابعالی هم مروری از سال کند .این ،یک تنظیمگری بد است که سهوا انجام نشده ،بلکه با یک تصمیم انجام
 1400در حوزه پرداختیاری داشته باشید .باالخره شما در انجمن فینتک میشود .ممکن است تصمیم این باشد که پرداختیارها کوچکتر شوند یا مانند
فعالهستیدوبخشبزرگیازپرداختیارهارانمایندگیمیکنیدوحداقل آن .نکته آخر اینکه بعضا شنیده میشود حجم زیادی از تخلفات در این حوزه اتفاق
بهصورتصنفی،درگیریبیشتریداشتهاید.
میافتد اما سالهاست که فرضیه دقیقی درباره آن وجود ندارد .اینماد ،الزامی شد
های
ت
شرک
تعداد
و
بازار
حجم
شریعتمدار :ابتدا مقدمهای درباره رگولیشــن،
تا جلوی قمار و قاچاق گرفته شود .در صورتی که همان موقع ،آمار نشان میداد اصال
فعال پرداختیار بعد از رگولیشن عرض کنم .پرداختیاری در سال  97به عنوان
چنین مسالهای ،حداقل در پرداختیارهایی که 90درصد بازار را در دست داشتند،
یکی از حوزههایی که اولین تجربیات رگولیشــن برای شرکتهای خصوصی یا
بروز و ظهور نداشت .بعد از الزامی شدن اینماد و سخت شدن دریافت درگاه برای
شرکتهای نوآور کوچکتر در بخش پرداخت و بانکی بودند ،اتفاق افتاد .البته نطفه کسبوکارها در برخی حوزهها ،قمارُ ،رند و روان اتفاق میافتد و به کار خود ادامه
آن ،در زمان آقای حکیمی شــکل گرفته بود .آقای امیری به درستی اشاره کردند میدهد .بنابراین آن اتهاماتی که وارد میشد ،مبنای درستی نداشت و حداقل ،بنده
که سند باالدستی ،بسیار سند بلندنظرانهای است .اگر به سایر نقاط دنیا ،نگاهی از طرف شرکتهایی که حجم بزرگی از بازار را در این حوزه دارند ،بابت این موضوع،
بیندازیم ،صنعت پرداخت و بانکی آنها با ما خیلی متفاوت است .در آمریکا ،چند اطمینانخاطر دارم.
هزار بانک داریم اما در زمینه انتشار پول و حفظ ارزش آن ،دچار مشکل نیستند یا
  پرداختیارها معموال در بازارهایی ورود میکنند که هرچند عدد
نیستند
شرکتهای پرداخت در اتحادیه اروپا ،لزوما به یک سوییچ مرکزی متصل
تراکنشها جذابیت دارد اما پرخطر است .مثال  95درصد تراکنشهای
و همه تراکنشها در یک نقطه انجام نمیشــود با این همه و با وجود عدم تمرکز ،حوزه رمزارز توسط پرداختیارها انجام میشود که عدد درشتی است.
اینقدر دعوا بر سر تخلفات وجود ندارد .این نحوه رگولیشــن و اتفاقات رخداده ،خبرگزاری تسنیم خبری منتشر کرده بود مبنی بر اینکه طی ششماهه
دو روی سکه دارد .یک روی سکه این است که یک تجربه بهتر از مجوز را در ایران ابتدای ســال  ،1400گردش مالی حوزه رمزارز در کشور ،حدود  90هزار

مصطفی امیری

میلیارد تومان بوده است .با اینکه رمزارزها در کشور توسط بانک مرکزی
به رسمیت شناخته نشده اما همه در حال سرویسدهی هستند و همه
میبینند و اعداد ،درشت اســت .در اینجا ،فعاالن پرداختیاری نگران
نیستند؟ بنده با دوستان رگوالتور صحبت میکردم ،اشاره داشتند ما
دیتای دقیقی از تراکنشهای حوزه رمزارز نداریم زیرا اینها به PSPها
میآید و از آنجا ،وارد بانک میشــود .در حسابهای تجمیعی جمع و
سپس دوباره در همان حسابهای تجمیعی ،توزیع میشود و این موضوع
از دیدگاه رگوالتور ،مشکالتی دارد و به دنبال این هستند که از طریق
شیوههای مختلف بدون اینکه برای پرداختیارها مشکلی ایجاد شود،
مساله را حل کنند .با این حال ،مالحظه کردهاید که یکشبه ممکن است
اتفاقیبیفتدوایجادمشکلکند.چراپرداختیارها،دراینزمینه،اینقدر
ریسکمیکنند؟
شریعتمدار :در این زمینه از رسمیت داشــتن یا به رسمیت شناخته شدن ،زیاد
استفاده میشود .وقتی شرکتی در یک زمینه ثبت میشود و فعالیت میکند ،اگر
فعالیت آن شرکت ،خالف قانون و شرع نباشد ،رسمی است .اگر در آن حوزه ،ریسک
افزایش پیدا کند ،بانک مرکزی یا هر نهاد تنظیمگر دیگر در حوزه فعالیت تخصصی،
تنظیمگری انجام میدهد .مثال قبل از اینکه پرداختیاری ایجاد شود ،آقای امیری،
آقای قاسم رادمان و سایر دوستان فعال در این حوزه ،شرکتهای رسمی بودند و صرفا
تنظیمگری نشده بود .شاید آنجا رگوالتور ،ریسک زیادی حس نمیکرد .در حوزه
رمزارز هم همینطور است .رمزارز ،در بسیاری از کشورهای دنیا ،به عنوان پول یا
دارایی در قانون ،شناخته نشده ولی شرکتهایی که تبادل انجام میدهند ،علیرغم
اینکهقانونوجودندارد،مالیاتپرداختمیکنندوشرکتهایرسمیهستند.درباره
حجم گردش ،اجازه بدهید آمار بدهم .گردش کل ماهانه شاپرک ،چیزی بین 600تا
 800هزار میلیارد تومان (همت) است .بخش عمدهای از آن مربوط به پوز میشود و
تقریبا بین 60تا 80هزار میلیارد تومان ،یعنی 10درصد آن ،آنالین بوده است .از این
 10درصد ،حدود 20همت مربوط به پرداختیار است .از نظر حجم ،بخش عمدهای
از آن در حوزه رمزارز است زیرا سایر حوزههای پرداختیاری که قبال امکان دریافت
اینماد داشتند ،به خاطر اینکه از PSPپول میگیرند ،پرحجمهای آنها ،الجرم در
پرداختیارها نمیمانند .این کار به خاطر تبعیض تنظیمگری و رگوالتوری است.
ما مقصر این حوزه نیســتیم و تعداد تراکنشهای خرد نیز زیاد اما حجم آن پایین
است؛ یعنی حدود 90درصد تراکنشها از نظر تعداد ،حجم بسیار کمی را پشتیبانی
میکند .این ،تصمیمی است که رگوالتور گرفته که شاید قدیمی باشد و قصد تغییر
آن را داشته باشد اما نمیتوانم نیتخوانی کنم .به هرحال چیزی است که به ما و آن
بخش از بازار که باقی مانده ،تحمیل کردند .اینکه این کار ،ریسک دارد باید عرض کنم
طبیعتا ریسک آن بیشتر از سایر حوزههاست و انجمن ،تالشهای بسیار زیادی برای
تنظیمگری حوزه رمزارز و کاهش ریسکهای آن که در چهار حوزه است ،انجام داد
اما هنوز چیزی به صورت عملیاتی محقق نشده است .سوال مهم این است که ما در
کجای بازار ،سرویس بدهیم و چگونه با PSPرقابت کنیم .اگر بازار منصفانه بود ،ما
برای فعالیت ،به حوزههای سفیدتر مراجعه میکردیم.
  بله درست است .البته بیشتر جنبه ریسک آن را عرض میکنم که با
توجهبهشرایطکشور،یکشبه،یکسریافراد،متخلفمیشوند!
شریعتمدار :قبول دارم این کار بسیار هایریسک است اما 4میلیون ،مشتری دارد.
  آن هم درست است اما اینکه چرا سیاســتگذاران در این زمینه،
ورود و تعیین تکلیف نمیکنند ،سوال است .به هر حال شرایط کشور ما
طبیعی نیست .هفته گذشته 18 ،نفر در مجلس ،وسط ماجرای تصویب
قانون بودجه ،تصمیم میگیرند به سرعت تشکیل جلسه بدهند و قانونی
را مصوب کنند که 80میلیون ایرانی را درگیر خود میکند .کاش وقتی در
حوزهفناوری،تصمیمگیریمیکنند،بهشکلیبهصورتمجازیرایگیری
و نظرسنجی فناورانه هم ترتیب دهند تا ببینند خواست مردم نیز همان
خواست مجلس است یا خیر .امیدوارم این مساله بدون مشکل حل شود.
بندهنگرانهستم.بدیهیاستکسیازکسبدرآمد،بدشنمیآیدوهمه
دوست دارند .االن هم فعاالن پرداختیار ،ریسک رمزارز را قبول کردهاند
اما امیدوارم طوری نشود که دو روز دیگر ،کل درآمدهای خود را دو دستی
تقسیمکنندوزندگیشانراهموسطبگذارندتاازآنمشکلخارجشوند.
جنابرشیدی!جنابعالیهمنظرتانرادربارهمباحثمطرحشدهومواردی
که پرداختیاری را در سال 1400اذیت کرد ،بفرمایید.
رشــیدی :با توجه به اینکه ما در دیجیپی با مگامرچند یا خانوادهای از مرچندها
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کار کردیم و سرویس دادیم ،دغدغهها و تجربیاتمان ،مقداری متفاوت است زیرا با بسیاری از حوزهها ،پیشنویسها یا مطالعات توسط انجمن آماده یا حمایت میشود،
مگامرچندی مواجه هستیم که تنوع نیاز آن ،در مقابل دوستانی که با تعداد زیادی از به خاطر تیز بودن انتقادات انجمن ،شاید رگوالتور ،تمایلی نداشته باشد که در همه
ت تدریجیمان در موضوعات ،مشارکت حداکثری با انجمن داشته باشــد .لذا ما در شش ماه اخیر،
مرچندها ،کار میکنند ،بسیار متفاوت است .چالشهای ما در تعامال 
صنعت پرداختیاری از این جنس بود که همانطور که دوستان اشاره کردند ،رگوالتور مشارکتی درباره نظام کارمزد با بانک مرکزی نداشتیم .خوب است بانک مرکزی با
شروع نسبتا خوبی داشت اما رفتهرفته ،یا دید کالن خود را بهطور جدی تغییر داد یا از انجمن در این زمینه مشارکت داشته باشد.
  بله بهتر است در این موضوعات همفکری انجام گیرد تا همه جوانب
ی که برای پرداختیارها ایجاد شده بود تا
آن ،فاصله گرفت .به عنوان مثال ،مزیت رقابت 
از اینفضااستفادهکنندوبهبخشیازبازارکهبرایPSPهاجذابیتینداشت،سرویس دیده شود و طوری نباشد که در حوزه PSPها ،تغییراتی اتفاق بیفتد اما
دهند ،عمال با الزامی شدن اینماد و کد مالیاتی ،برداشته شد و تقریبا فرقی نمیکند با سمتپرداختیارهاباهمینروالگذشته،کارجلوبرود.اینشیوه،درست
چه کسی کار کنید .همچنین تسویههای پرداختیار ،نامنظم است و مانندPSPها ،نیست .آقای امیری! درباره همین سوال که آقای شریعتمدار پاسخ دادند،
کامل نیست .بنابراین میتوان گفت شاهد مرگ تدریجی پرداختیاری هستیم.
جنابعالیهمنظرتانرابفرمایید.
ت آقای حکیمی و اینکه عرض کردم امیری :آقای محرمیان حدود یک سال و دو ســه ماه قبل ،با اکو ایران مصاحبهای
  دوستان در گروه ،درباره تویی 
برخی گفتهاند کاش ایشان برگردند ،تذکر دادهاند که آن موقع هم چندان انجام دادند .در این مصاحبه ،ایشان میگویند پرداختیارها ،عینا همان PSPها
اتفاق خارقالعادهای نیفتاد .با این حال ،ببینید در چه شــرایطی قرار هستند .خبرنگار از ایشان درباره انحصار موجود در بانک مرکزی میپرسد و ایشان
گرفتهایم که دوستان معتقدند اگر به همان موقع برگردیم که هیچی نبود ،اعالم میکند ما چیزهایی درست کردیم .پرداختیارها ،عینPSPها هستند! فقط
وضعیتبهتربود!دراقتصادکالنکشور،باتغییردولت،بسیارامیدواربودیم PSPها ،منابع ارزی کشور را به دستگاه پوز تبدیل میکردند و ما همان اختیارات را
اتفاق جذابتری بیفتد که فعال نیفتاده است .بحران اوکراین هم مزید بر در اختیار پرداختیارها قرار دادهایم که نوآوری کنند و اتفاقات خوب را شکل دهند.
علت و یکی از دغدغههای جدید شده است .همچنین صحبت از این است بعد از آن ،چندین نامه ارسال کردیم .مجموعه خودمان ،بالغ بر  50نامه ارسال کرده
که در هفته آینده به مناسبت عید مبعث ،خبر امضای برجام و انجام توافق که نه کتبی و نه شفاهی ،حتی یک نامه هم پاسخ داده نشده است .روشهای متفاوتی
هم اعالم خواهد شد .امیدوارم این موضوع ،اتفاق بیفتد زیرا دهک پایین نیز برای رساندن پیام گذاشتهایم .فقط با دود جلوی بانک مرکزی ،پیام نفرستادهایم!
جامعه ،دچار مشکل است و برای بنده هم سوال است مردم چگونه در این میترسیدیم بگویند اینها آمدهاند اغتشاش و آتشبازی کنند وگرنه این روش را هم
شرایط سخت زندگیمیکنند .بگذریم ...یادم هست زمانی طرحی توسط امتحان میکردیم! صادقانه سعی کردیم افرادی که در این سیستم ،مقبولیت دارند به
انجمنفینتکیابرخیپرداختیارهادادهشدمبنیبراینکهبانکمرکزی عنوان ریشسفید بفرستیم تا درهای گفتوگو باز شود.
  البتهفکرکنمنیمچهبازداشتیهمشدید!
به بانکها ابالغ کند که در حوزه تراکنشهای اینترنتی یا درگاههایIPG
کارمزد ندهند .اگر این اتفاق رخ میداد ،قطعا جذاب بود .قاعدتا بانکهایی امیری :بله! ماجرای پروندهسازی است .واقعا برای بانک مرکزی متاسفم که تنها
که ناراحت بودند در این حوزه ،درآمدی ندارند و کامال هزینه است ،باید از رفیقی که در این ماجرا داشــتند ،پلیس فتا بود! حداقل ما را به دادســرای شاپور
اینطرح،حمایتمیکردندامامتاسفانهبااینکهسهامدارعمدهبیشاز 96میبردند که تن و بدنمان میلرزید نه اینکه به پلیس فتا ببرند و اوج هنر این باشد
تا 97درصدPSPها،خودبانکهاهستند،واقعانفهمیدمچرابانکها،آن که ما در اوین دور بزنیم و یک دوســت جدید پیدا کنیم که با دادســرا آشنا شویم
موقع از انجمن فینتک یا پرداختیارها حمایت نکردند تا کارمزد ،حذف و مســایل و نگرانیهای آتی را به راحتی طی کنیم! اینکه میگویند« :عدو شــود
شود .آیا نگران بودند درآمد  PSPآنها ریزش کند؟ اگر درآمد ،ریزش سبب خیر ،خدا خواهد» در اینجا ،بیشتر خودش را نشــان میدهد! ما پیشنهاد
میکرد ،به واسطه ندادن کارمزد ،قاعدتا به خاطر صرفهجوی 
ی که اتفاق مشــخصی درباره نظام کارمزد مطرح و اعالم کردیم کل حوزه پرداخت اینترنتی،
میافتد ،درآمد ،جبران میشد ،چون گفته میشود سمت بانک و  ،PSPدر آن برهه زمانی 3 ،درصد ،درآمد PSPها را تحتالشعاع قرار دهد .اجازه بدهید
از این جیب به آن جیب است .از آ 
ن طرف ،فکر نمیکنم پرداختیارها هم با این مدل ،برای PSPها ،محل درآمد جدید درســت کنیــم و آنها را هم راضی
به دنبال این بودند که آن مسیر ،بدون کسب درآمد باشد و فقط کارمزد ،خواهیم کرد .اتفاقا PSPهای بزرگ زیادی همراهی کردند .در نهایت ،خروجی
حذف شود .لطفا این موضوع را دقیقتر توضیح دهید تا به اصل ماجرای کارگروههایی که آقای محرمیان در بانک مرکزی ،اوایل معاونتشان ایجاد کردند،
نظامکارمزدوتبعیضهایآنبرسیموببینیمچرا
این شد که هیچ اتفاقی نیفتاد! یعنی عمال طرحهای مصوب
اتفاقاتبهاینشکلرقممیخورد؟
کارشناسی در حوزه کیف پول ،احراز هویت غیرحضوری،
شریعتمدار :در حوزه
شریعتمدار :طرح نظام کارمزد ،از زمان دبیری میالد
open APIها و اصالح نظام کارمزد ،همگی در کشو قرار
پرداختیاری 500 ،شرکت در
جهاندار ،حتی قبل از مهدی عبادی مطرح بوده است.
گرفتند و تصمیم دیگری اجرایی شــد .ما جلسات زیادی با
ما در انجمن ،جلسات متعددی داشتیم و تفاوتنظرات صف مجوز بودند و حدود  170و PSPها و بانکها گذاشتیم و آنها را توجیه کردیم که این
زیادی دربــاره آن بود .البته هیچکــدام مخالف تغییر خردهای شروع به فعالیت کردند اتفاق به نفع آنها خواهد بــود و PSPهای بزرگ هم اعالم
نظام کارمزد نبودند ،بلکه موضــوع این بود که ما موج اما متاسفانه تعداد زیادی از این آمادگی کردند تا این تغییر ،اتفــاق بیفتد اما بانک مرکزی
درست میکنیم و مطالبه ایجاد میشود ولی در نهایت شرکتها یا از بین رفتهاند یا در آن را در جیبش گذاشــت و به نوعی اعالم کرد  6000هزار
میلیارد منابع درآمدی جدید برای بانکها ایجاد میکنیم،
اتفاق دیگری خواهد افتاد و ممکن است به ضرر همین حال از بین رفتن هستند .دلیلش
شرکتهایخصوصیکهسهمکوچکتریازبازاردارند،
مجددا از مردم میگیریم و بین شبکه بانکی توزیع میکنیم
این است که جزییات چارچوب
تمام شود .حتی یادم هست آقای جهاندار ،جلساتی با
که این  10تا  12هزار میلیــارد تومانی که در قالب تراکنش
رگوالتوری ،کامال ناکارآمد و
بانکها ،اگر اشتباه نکنم بانک پارسیان یا بانک پاسارگاد
اینترنتی کارمزد میگیریم ،نصف یا میزانی از آن جبران شود!
است
بوده
آمیز
ض
تبعی
گذاشت .ما سعی کردیم بانکهای دیگری را نیز همراه
شفاف عرض کنم به جای اینکه اصالح صورت پذیرد ،آرایش
کنیم و موضوع ،تقریبا به یک مطالبه رسانهای تبدیل
جدیدی برای مسایلی که با آن روبهرو بودیم ،اتفاق افتاد .به
شده بود و در یک بازه زمانی ،انجمن فینتک ،روی این
نظر میرسد مسایل ما ،ساده است .اگر امروز بانک مرکزی،
موضوع ،فعالیتبسیاریداشت اما در اوج این مطالبه و موج ،اتفاقعجیبیافتاد؛ یعنی بهطور جدی معتقد اســت که  PSPو پرداختیار ،باید یک کار را انجام دهند و
نه تنها کارمزد تراکنشهای آنالین یا پوز تغییر نکرد ،بلکه بانک مرکزی درخصوص شرایط و ضوابط در مورد آنها باید یکسان باشد ،خوب است واقعا یکسری حوزهها را
تراکنشهای بانکی اعالم کرد کارمزد یک دهم درصد تا سقف  2500تومان ،روی مشخص کند .اساسا مساله تسویه در روزهای تعطیل ،این موضوع را در پی دارد که ما
پایا و 25000تومان روی ساتنا خواهیم داشت .شاید این تغییر از مشروعیتی که آن به خلق پول کمک میکنیم؛ یعنی اثر منفی روی اقتصاد دارد .ما خوب یا بد ،یک سند
موج ایجاد کرده بود ،استفاده کرد .البته نمیخواهم عرض کنم این دو موضوع ،قطعا پرداختیاری نوآورانه داشتیم اما در اجرا ،به آن گند زدهایم .حکایت همان دو بچهای
بههم پیوسته بود اما در راستای همدیگر بود و بعد از آن ،تالشهای ما کمتر شد چون است که سرچهارراه میایستادند و این یکی میگفت پدر من نماینده مجلس است و
از آنچه ایجاد کرده بودیم ،نتیجه دیگری استخراج شد و نمیتوانستیم تصور کنیم آن یکی میگفت پدرم پلیس است و اینکه هرچقدر قانون و آییننامه خوبی تصویب
اگر فشار بیشتری ایجاد شود ،چه نتیجهای حاصل خواهد شد .درباره نظام کارمزد ،شود ،پدرم بلد است سر چهارراه به قانونی که پدرت تصویب کرده ،جواب بدهد! اساسا
عقیده بنده که البته فکتهای بسیار دقیق برای آن ندارم ،این است که نظام کارمزد بانک مرکزی ،باید خیلی از ماجراها را روشن کند .اگر در اجرا نمیتواند ،خروج کند.
به این دلیل ،آنطور تعریف شده بود که شبکه پرداخت ملی ،ضریب نفوذ نزدیک به اگر محدودیت دارد ،از این مساله خارج شود و اجازه دهد پرداختیاران ،تسویه را به
ک آن را کنترل کنند .اگر بانک مرکزی ،به صورت
 100درصد پیدا کند تا بعدا شبکههای مالیاتی ایجاد شود و مصائب پول کاغذی که شیوه دیگری انجام دهند و ریس 
هزینههای زیادی داشت و ریسکها و جرمهایی را ایجاد میکرد ،جمع شود .در این جدی با دستگاه پوز مشکل دارد ،بگوید اجازه اضافه شدن وجود ندارد و PSPها و
رابطه ،شــبکهای که ضریب نفوذ باال دارد ،ابزار قدرت بسیار خوبی است و میتوان پرداختیاران روی مدلهای جدید کار کنند .درخواست پرداختیاران ،هم از طرف
نظارت بسیار خوبی هم روی آن اعمال کرد .فکر میکنم این سیاست کلی ،شاید انجمن و هم از طرف شرکت ما ،در قالب چند نامه به شاپرک و بانک مرکزی ارسال
فراتر از بانک مرکزی بوده است .امروز که ضریب نفوذ شبکه ،کامل شده ،زمان بسیار شده ،مبنی بر اینکه اجازه داده شود ،برای پذیرندگانی که جواز کسب دارندQR ،
خوبی است تا کار از یک نقطه کوچک ،شروع شود و نظام کارمزد تغییر کند .در این تعریف شود .چرا وقتی قرار اســت به پذیرندهای در مغازه QR ،داده شود ،به وی
رابطه ،پرداختیارها سمپل میشد و تراکنشهای آنالین ،نمونه بزرگتر آن بود و بگوییم یک درگاه پرداخت اینترنتی به وی میدهیم و برای آن ،نمادمیگیریم .اگر
میتوانستبهسمتمنشاپوزو سایرتراکنشهاتوسعهپیداکند.اینامر،میتوانست فکر میکنیم این حوزه ،تراکنش حضوری است و پرداختیاران میتوانند قسمتی از
شروع خوب و نقطه پیشران باشد و نظام بانکی که درآمد آن مبتنی بر مشاعات است هزینههایی که روی سختافزار اتفاق میافتد ،کاهش دهند ،این کار ،با یک تصمیم
و به همین دلیل ،خلق پول ،بیشتر از پشــتوانههای تولیدشده در  GDPما اتفاق درست ،قابل اجراست .اگر واقعا خواسته قلبی بانک مرکزی باشد ،فردا یک بخشنامه
میافتد ،به جای مشاعات ،به سمت کارمزد برود اما متاسفانه اتفاق نیفتاد .شاید ما به میزند تا پرداختیاران بتوانند  QRرا هم تعریف کنند .آیا نوآوری اتفاق میافتد یا
شدت ،درگیر حواشی ناخواسته شدیم و آنچه به عنوان مطالبات مطرح میکردیم ،خیر؟ موضوع ،بسیار شفاف است .خواستههای ما به عنوان پرداختیاران ،اگر اراده
نه یک تقابل با رگوالتور یا بانک مرکزی بوده ،بلکه به همان دلیل بوده که ما در حال از وجود داشته باشد ،با یک نیمبند و یک امضا ،قابل انجام است وگرنه هرچقدر آسمان و
بین رفتن بودیم و چارهای نداشتیم جز اینکه داد بزنیم .هرچند شاید میشد با روش ریسمان به هم ببافیم ،فایدهای ندارد .برداشت من این است که شاید بانک مرکزی ،به
دیگر ،این کار را پیش برد .این ،چیزی است که بنده درباره نظام کارمزد فکر میکنم.
دنبال این است که غائله پرداختیاری را ختم کند! خواهش من این است اگر تصمیم
  ظاهرا دوستان بانک مرکزی درباره نظام کارمزد ،در حال مطالعاتی آقایان این است ،دنبال بهانه نگردند .در قانون تکلیف شده ،وظیفه بانک مرکزی است
کهدرحوزهرمزارزها،مقرراتگذاریکند.نمیشودمقرراتگذاریانجامنشود،سپس
هستند که در سال  ،1401تغییرات اساسی ایجاد کنند .آیا انجمن ،در این
یک نفر ،گردش مالیاش بزرگ شود ،بعد بانک مرکزی بگوید ببینید چه اتفاقاتی رخ
زمینه،طرفمشورتقرارگرفتهاست؟
شریعتمدار :تا به حال جلسهای نداشتهایم هرچند جلساتی قبال در بانک مرکزی میدهد.بانکمرکزیبایدوظیفهذاتیاشراانجامدهد .کسیکهدراینماجرابدهکار
بوده است .انجمن علیرغم اینکه بیشترین کار کارشناســی را انجام میدهد و در است و باید پاسخگو باشد ،بانک مرکزی است .نمیشود ما موضوع را روی اتوپایلوت
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تورم میشود اما فضای دیجیتال و لندتکها ،فرصت فوقالعادهای است که میتواند
بگذاریم ،همه اتفاقات خوب بیفتد و بعد شاکی شویم که تحت نظارت ما نیست.
پول را در محل درستی تزریق کند .این کار ،دو اثر جدی دارد و به توسعه آن کمک
  این هم در نوبه خود موضوع جذابی است .چون از اخطار رییس قوه
میکند :یکی کاهنده قیمت و دیگری کاهش تورم .ما در فضای سخت و پیچیدهای
قضاییهمبنیبرتعیینتکلیفدراینحوزه،دوسههفتهگذشتاماندیدم
قرار گرفتهایم و از سوی رگوالتور ،ابهام وجود دارد و نمیدانیم در چه مسیری قرار
بانکمرکزیاطالعیهایصادرکندکهدرحوزهرمزارزبااینتعدادتراکنش،
است پیش بروند .البته بدون ســروصدا حرکت میکنیم و در تالش برای تعامل با
فالن چارچوب وجود دارد یا به رسمیت نمیشناسد یا هر اتفاق دیگری.
رگوالتور هستیم تا کارها در مسیر درست پیش برود ،با این حال ،فضا و آینده ،مبهم
فکر میکنم در آن قسمت از اظهاراتتان که اشاره کردید قرار شد بخشی
است .یکسری لندتکها از فضای رسانهای ،استفاده قابلتوجهی میکنند و عمال
از هزینه بانکها جبران شود ،منظورتان کارمزد گرفتن در ساتنا و پایا و
این سودها را خلق میکنند و یا وقتی در رسانههای درباره سودهای باال در لندتکها
افزایشهزینهتراکنشهایکارتبهکارتبودکهمردمپرداختمیکردند.
صحبت میشود ،این کار ،فضا را برای برخی کسبوکارها ایجاد میکند که این کار را
مورد دیگری که نداشتیم .درست است؟
انجامدهند.درپرداختیاری،مابهدنبالفضاوسرویسدهیجدیدهستیمکمااینکه
امیری :بله کامال درست است.
  البته در این ماجرا ،تعدادی از سرویسهای بانکی نیز افزایش تعرفه مذاکراتیانجامدادیم.مادرگیرکیفپولوزیرساختهایپرداختیاریهستیم.فکر
میکنیم فرصتهای بسیاری وجود دارد ،میتوان کارهای بزرگی انجام داد و روی آن
مختصریگرفتند.
تمرکز و سرمایهگذاری جدی داریم که در سال  ،1401تاثیر آن را مشاهده خواهیم
امیری :یکسری سرویسها ،تعرفهدار شدند و یکسری تعرفهها نیز اضافه شد.
کرد .امیدواریم این کار موجب شود بخشی از فضای اقتصاد دیجیتال را که به نحوی
پیشبینی بانک مرکزی این بود که6هزار میلیارد تومان منابع جدید در قالب کارمزد
شفاف نیست ،وارد فضای شفافیت کرده و به توسعه آن کمک کنیم .ما از دو منظر به
برای شبکه بانکی ساخته میشود که بخشی از 10تا 12هزار میلیارد تومان را جبران
کسبوکار نگاه میکنیم .منظر اول ،نگاه از سمت بنگاه درآمدزا و کسبوکار است
میکند.
که باید بتوانیم هزینههای فرایندها و عملیات را تعیین کنیم که روی آن وقت زیادی
  متاسفانهرگوالتور،مستقیمیاغیرمستقیمدرماجراهایکارمزدنظام
میگذاریم .منظر دوم ،مسوولیت اجتماعی است .ممکن است سود را بیشتر کنیم و
بانکی ،ذینفع است .یادم هست آن طرحی که شما مبنی بر حذف کارمزد
در فضای بحران اقتصادی موجود ،مردم نیز به ناچار سود را بپذیرند اما یکی از ارزشها
درگاههای اینترنتی ارایه کردید ،صحبت از این بود که متعهد میشوید
ما در دیجیپی ،این است که فضایی خلق کنیم تا فراگیری ایجاد کند ،مردم بتوانند
نه تنها کارمزد حذفشده PSPها را به شکلی به آنها برمیگردانید بلکه
به راحتی از آن استفاده کنند و سود آن هم منطقی باشد .در این زمینه ،مذاکرات
کارمزدرگوالتورراهمبامدلکسبوکارجدیدمدنظرتانپرداختمیکنید.
بسیار زیادی داشتیم تا هزینه پول را کاهش دهیم و مردم وامهای بسیار ارزانتری
درست است؟
دریافت کنند .برای سال آینده ،قراردادهایی داریم و مسیرهایی را پیش بردیم که
امیری :بله کامال! گفتیم این امکان ،وجود دارد و البته میتوان یکسری چیزها را
فکر میکنیم روی درگاه دیجیپی ،میتوان وام ارزانتری داشت و آن را خرج کرد.
تغییر نداد .به شتاب که 25تومان از محل صادرکنندگی بابت تراکنش خرید دریافت
ما به دنبال تثبیت و پایداری این سیستم هستیم که البته کار بسیار سختی است .اگر
میکند ،کاری نداریم .در مقصد تسویه هم گفتیم اگر نگرانی وجود دارد ،شاپرک
بیتوجه باشیم و به آن کوتاهمدت نگاه کنیم ،میتوانیم سود بسیار جذاب و جدی
کارمزدخودراازبانکبگیردوالبته 25توماندریافتمیکندکهاینهممصیبتهای
متوجه شرکت کنیم اما به دنبال این هستیم که فضا را به سمت ثبات ،توسعه دهیم.
زیادی دارد .یک بار برنامه بگذارید ،یک نفر نظام کارمزد را باز کند تا بفهمیم چی به
چی است و این  25تومانی که شــاپرک میگیرد ،چقدر به خودش میرسد؟! این در تکمیل اظهارات دوستان درخصوص نظام کارمزد نیز باید عرض کنم رگوالتور
از زمانی که تصمی م میگیرد تغییراتی بدهد تا زمانی که به نقطه عملیاتی میرسد،
موضوع از آن کالفهای سردرگمی است که...
آنقدر زمان میبرد که مولفههای موثر اقتصادی و اجتماعی ،خیلی تغییر کرده است.
  چیزسختینیست! 20درصدبهخودشمیرسدومتاسفانه 80،درصد
چ شرکتی تمایل نداشت
مثال در حوزه کیف پول ،فضا به نحوی طراحی شد که هی 
رابهخاطرنگهداریسوییچ،دودستیبهشرکتخدماتتقدیممیکند.
کیف پول و اپنلوپ را تجربه کند .اتفاقا اگر هوشمندانه به نظام کارمزد نگاه کنیم،
امیری :این وسط ،بابت تراکنشها ،میگیرند!
به راحتی با کمک پرداختیارها میتواند در بدنه جامعه بنشیند .همچنین پایلوت
  بلهدقیقاهمینطوراست.دربارهنظامکارمزدبهزبانسادهکهبرایهمه
جدی آن میتواند فضای اقتصاد دیجیتال باشد ،کار را پیش ببرد و نهادینه شود .نکته
قابلفهمباشد،درسالآینده،حتمابرنامهایخواهیمداشت.منتظرهستیم
تکمیلی اینکه دیجیپی ،به عنوان لندتک ،هم پرداختیار
تا تغییرات پررنگتر شود .برای من هم جذاب است.
است ،هم پرداختساز و هم پرداختبان؛ یعنی عمال سعی
مثالبحثتسویهشاپرکیکهخودشمیتواندیکیاز
رشیدی :میتوان گفت شاهد
کردهاکوسیستمکاملیتشکیلدهدواجزایمختلفیک
مدلهاینظام کارمزدیباشدبااین عنوان کهبهطور
مرگ تدریجی در حوزه
اکوسیستم مالی و اقتصادی را فراهم کند با این هدف که
مثال با پذیرندهای که قرارداد بسته میشود ،یک
رابطه دوطرفه برقرار است .بنده به عنوان پذیرنده پرداختیاری هستیم .یک بخش ،درگاه دیجیپی بتواند منجر به توسعه اقتصادی دوسویه
و شما به عنوان سرویسدهنده به تفاهم میرسیم جنبهای است که رگوالتور در آن ،شود؛ یعنی هم کاربر را از نظر مالی توانمند کند و قدرت
که مثال اگر قرار شد تســویه ،آنالین انجام شود ،نقش دارد و بنا به مصالح یا هرچیز خرید وی را افزایش دهد و هم کار کسبوکارها را تسهیل
و آنها را در فروش و توسعه کسبوکارشان توانمند سازد.
قیمت تراکنش ،فالن میزان شود اما اگر سه روز در
دیگر ،به این نقطه رسیدهایم
در مجموع ،دیجیپی ،چندوجهیتر از پرداختیاری یا
حساب بماند و رسوب داشته باشد ،فالن میزان را
که نمیتوانیم از نظر کیفی و
حوزه لندتک است.
پذیرنده بدهد و فالن میزان را بنده .اگر بیشتر شد،
زیرساختی با  PSPرقابت کنیم و
  البته ما بیشتر به دنبال دغدغههای صنعت
هم میتوان مدلی را تعریف کرد .مدل کسبوکار آن
ظرفیتهایی که  PSPدارد،
چیز پیچیدهای نیست .اینکه رگوالتور تا این حد
هستیمنهعملکردشرکتها.دوستانلندتک،هم
دهیم
ارایه
ورود میکند و اجازه نمیدهد مدلهای کسبوکار
از لیزینگها و هم از بانکها ،خرید پول میکنند
نوآورانه اتفاق بیفتد ،نمیدانم دلیل آن چیست .آیا
و این امر ،باعث میشــود قیمت تمامشده پول
دغدغه خلق پول دارند یا سرعت گردش پول؟ باید
برای آنها زیاد شود و از آن طرف تا  55درصد سود
یکنم .در همین حوزه
دوستاندعوتشوندتادقیقترصحبتکنیم.اگربگذاریمبازارخودشکار میگیرند که نمونهاش را برای جنابعالی ارسال م 
کند ،قطعا هم شرایط رقابتی و هم صنایعی که کار میکنند ،میتوانند بازار لندتک ،میبینیم رگوالتوری یکشبه تصمیم میگیرد بانکها از فردا
را تنظیم کنند و رگوالتور ،فقط سقف و کف و یک چارچوب برای نظارت ،صبح بدون ضامن ،به مردم 100میلیون تومان وام بدهند .از یک طرف گفته
تعیین کند .آقای رشیدی! شما هم مانند برخی پرداختیارها مسیرتان را میشودافزایشنقدینگیراکنترلکنیدتاتورممهارشودوازطرفدیگر،
کمی متفاوت کردهاید .بخشی از پرداختیارها ،به سمت رمزارز با ریسک دستوری گفته میشود پول بدهید در حالی که همین کارت اعتباری یا
زیاد رفتهاند و یکسری مشابهPSPها ،هم دستگاه پوز دارند و هم درگاه نحوه فعالیت لندتکها نهایتا فرد را به سمت خرید کاال میبرد که همین
اینترنتی .شما بهگونهای لندتکگونه و در حوزه اعتباری کار میکنید .شیوه ،درست است .البته متاسفانه در حوزه وام خرید کاال ،مردم بیشتر
در این حوزه نیز هنوز چارچوب مشــخصی ندیدیم که مدل کارمزدی به پول نقد نیاز دارند تا بتوانند آن را خرج درمان یا مخارج روزمره زندگی
آن استخراج شده باشد .شــما االن سرویس هم ارایه میدهید .هرچند کنند.بههرحالروشهایبهتریوجودداردکهمیشدپولرابهسمتیبرد
بنده معتقدم در ماجرای نظام کارمزدی لندتکهای فعال در این حوزه ،که در چرخه تولید وارد شود و گردش مالی در این مسیر باشد نه به سمت
متاسفانهاتفاقاتناخوشایندیمیافتدودوستان،دربرخیموارد،تاجایی سفتهبازیوماجراهایاینچنینی.بگذریم...آقایشریعتمدار!همیشهدر
که میتوانند حتی تا 55درصد بابت 20میلیون از مردم سود میگیرند .آیا صنعتپرداختشاهدیکاتفاقبدوناسالمیعنیرقابتPSPهادرحوزه
شمادردیجیپیومشخصاحوزهلندتک،برایقانونمندشدنآن،پیگیری فعالیتشان بودهایم که متاسفانه از درآمد خود به پذیرندهها میپردازند و
نکردیدتاهمدرعرصهسیاستگذاریوهمدرزمینهنظامکارمزدی،اتفاق همین موضوع ،تغییر نظام کارمزد را ضروری میسازد .تا حاال نشنیدهام
مشخصیبیفتد؟
این رقابت ناسالم که به شکل مرسوم در PSPها اتفاق میافتد ،در حوزه
رشیدی :در ساختار دیجیپی ،هر حوزه کســبوکاری را به نحوی جدا کردیم و پرداختیارینیزرخدهد،آیاچنینرقابتیدرپرداختیارهانیزوجوددارد
رهبری حوزه کسبوکار اعتباری یا لندتک ،توسط آرش سفیدپور هدایت میشود .یا مدل رقابت ناسالم در این حوزه ،به شکل دیگری است؟!
بهطور کالن ،تقریبا در دیجیپی ،کســبوکار پرداختیاری و پرداخت با موضوع شریعتمدار :مدل این رقابت ناسالم ،طور دیگری است! البته رقابت ،چند جنبه دارد
لندتک ،کسبوکارهای جداگانه است .البته سود  50یا  55درصد که اشاره کردید ،وتعریفناسالمواقعاسختویکموضوعاخالقیاست.وقتیمیگوییمناسالم،یعنی
ندیدم اما موضوع اصلی این اســت که پارتنرهای تامینکننده مالی که با الگوهای
خارج از چارچوب است .این چارچوب ،یا موضوعی است که بین خود پرداختیارها
ســنتی کار میکردند ،کارمزد را هدایت میکنند و پول را میگیرند .زمانی شما با برقرار است یا آییننامهای که تنظیمگر اعالم کرده است .نمیتوان گفت رقابت ناسالم
سپردهگذاری از جایی وام میگرفتید و ســود آن زیاد به چشم نمیآمد و تقسیم وجود ندارد .البته رقابت سالم هم قطعا وجود دارد اما رقابتی که در آن زرنگی یا نوعی
میشد اما االن به این صورت است که این فشار از سمت جاهایی که تامینکننده مالی استفاده از فضاهای خاکستری یا روشهایی که ممکن است مزیت خاصی ایجاد کند،
هستند ،وارد میشود تا پول را به دست لندتک و لندتک نیز به کاربر برساند؛ یعنی وجود داشته اما دلیل اینکه دیده نمیشود این است که ما مشکالت بزرگتری بیرون
عمال هزینه پول ،باالست و فکر میکنم فضای رگوالتوری این حوزه درست شود .ما از خودمان داریم و سعی میکنیم در خانواده پرداختیارها با همدیگر زندگی کنیم و
به عنوان بزرگترین لندتک در بازار ،تالشهایی انجام دادهایم تا رگوالتور ،طوری با این مشکالت ،کنار بیاییم .به هر حال اینطور نیست که بر کسبوکارها تاثیرگذار
فضا را پیش ببرد که باعث توسعه شود .ما معتقدیم اقتصاد دیجیتال ،از چند منظر نباشد .برخی کسبوکارها در یکسری دورههای زمانی ،منتفع میشوند و ریسک
بسیار جذابیت دارد .همین فضای لندتک ،میتواند کمک کند پول در جای درستی قبول میکنند و برخی کسبوکارها ،متضرر میشوند .به نظر من ،رقابت ناسالم در
تزریق شود .االن موسسات مالی ،بانکها و لیزینگها ،وام را پرداخت میکنند اما پرداختیارها ،با درصد کمتری نسبت به فضایPSPها وجود دارد.
پول ،الزاما در حوزه اهداف ،چشمانداز و اسناد باالدستی مصرف نمیشود و موجب ادامه این ميزگرد را در سایت هفتهنامه عصر ارتباط به نشانی
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راهاندازی ارتش  ITاوکراین
علیه فضای سایبری روسیه
معاون نخستوزیر اوکراین اعالم کرد این کشور یک ارتش  ITبرای مبارزه
علیه نفوذهای دیجیتالی روسیه ایجاد خواهد کرد .به گزارش ایسنا ،رویترز
هفته گذشــته گزارش کرده بود اوکراین از هکرهای زیرزمینی این کشور
خواست به حمایت از زیرساخت حیاتی و اجرای عملیاتهای جاسوسی
سایبری علیه نیروهای روســیه کمک کنند .میخایلو فدروف در توییتی
که یک کانال تلگرامی منتشرکننده فهرست وبسایتهای مهم روسیه را
لینک کرده بود ،نوشت :ما یک ارتش  ITایجاد میکنیم .وظایفی برای همه
وجود دارد .ما به مبارزه در عرصه سایبری ادامه میدهیم .نخستین وظیفه
در این کانال برای متخصصان سایبری است .این کانال تلگرامی فهرست۳۱
سازمان دولتی و تجاری مهم روسی شامل غول انرژی گازپروم ،لوک اویل،
دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه و بانکها و شماری از وبسایتهای
دولتی را منتشر کرده است .وبســایت رسمی  kremlin.ruکرملین و
دفتر والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه روز شنبه در نتیجه حمله داس
ازکارافتادند.بهگفتهمحققانشرکتامنیتسایبری ESETهفتهگذشته
بدافزار پاککننده اطالعات در اوکراین شناسایی شد که صدها رایانه را هدف
قرار داد .ظن اصلی به روسیه است که بهطور مکرر به حمالت علیه اوکراین و
کشورهای دیگر متهم شده است .قربانیان حمالت مذکور شامل سازمانهای
دولتی و موسسات مالی بودهاند .بر اساس گزارش رویترز ،انگلیس و آمریکا
اعالم کردند هکرهای ارتش روسیه عامل حمالت داس هستند که هفته
گذشته پیش از حمله نظامی روسیه ،وبسایتهای دولتی و بانکی اوکراین
را از کار انداخته بودند.

توقف تبلیغات توییتر در روسیه
و اوکراین
توییتر اعالم کرد همه تبلیغاتش در روسیه و اوکراین را معلق کرده است و
میخواهد مطمئن شود پستهای تبلیغاتی ،اطالعات ایمنی عمومی که از
طریق این شبکه اجتماعی منتشر میشود را تحت تاثیر قرار نمیدهند.
به گزارش ایسنا ،این شرکت آمریکایی ،تبلیغات را در روسیه و اوکراین نمایش
نمیدهد و توییتهای توصیهشده حسابهای کاربران دیگر که در تایمالین
کاربران ظاهر میشــود و همچنین توییتهایی که تالشها برای محدود
کردن انتشار محتوای گمراهکننده و تهدیدکننده را دنبال نمیکنند ،محدود
خواهد کرد .روسیه در ساعات اولیه روز پنجشنبه حملهای را از شمال ،شرق
و جنوب به اوکراین آغاز کرد و نیروهای نظامی این کشور ،شهرهای اوکراین
را زیر آتش گرفتند .توییتر پیشتر اعالم کرده بود روایتهایی که مقررات
توییتر را نقض میکنند را رصد میکند تا با محتوای مشکلسازی که در زمان
جنگ به فضای آنالین سرازیر میشوند ،مقابله کند.
براساسگزارشبلومبرگ،شرکتمِتاپلتفرمزکهمالکشبکههایاجتماعی
فیسبوک و اینستاگرام است ،پستهای سازمانهای رسانهای دولتی روسیه
را راستیآزمایی و برچسبزنی میکند .دولت روسیه اوایل روز جمعه اعالم
کرد دسترسی به فیسبوک در این کشور را به صورت جزیی محدود میکند.

درخواست اوکراین از اپل برای توقف
فروش محصوالتش در روسیه
میخاییلوفدروف،معاوننخستوزیروناظربرفعالیتهایدیجیتالیخارجی
اوکراین ،از اپل خواســت فروش محصوالتش در روسیه را متوقف کرده و
فروشگاه اپاستور خود در این کشور را تعطیل کند.
به گزارش ایسنا ،این مقام اوکراینی در نامهای به تیم کوک ،مدیرعامل اپل
که در توییتر ارسال کرد ،درخواست مذکور را مطرح کرد .فدروف همچنین
گفت :اپل باید از تحریمهای آمریکا علیه روسیه که به دنبال حمله نظامی
مسکو به اوکراین وضع شدهاند ،حمایت کند.
وی در این نامه نوشت :از شما درخواست میکنم و مطمئن هستم که فقط
گوش نمیکنید بلکه هر کاری الزم باشد برای حمایت از اوکراین ،اروپا و نهایتا
دنیای دموکراتیک در برابر تهاجم مستبدانه خونین انجام میدهید .از شما
میخواهم عرضه خدمات و محصوالت اپل به فدراسیون روسیه را متوقف
کرده و دسترسی به فروشگاه اپاستور را مسدود کنید.
اپل در حال حاضر یک فروشگاه آنالین را در روسیه اداره میکند که آیفون،
مک ،آیپد ،ایرپاد و محصوالت دیگر را بهطور مستقیم به مصرفکنندگان
میفروشد .همچنین نرمافزار و خدمات در روســیه عرضه کرده و نسخه
روسی اپاستور را در این کشور اداره میکند .اپل اخیرا قابلیتی به نرمافزار
آیفون اضافه کرده که اپلیکیشنهای ساخته شده در روسیه را برای کاربران
دستگاههایش مشخص میکند .دولت آمریکا اخیرا تحریمهایی را وضعکرده
که تولیدکنندگان آمریکایی را از صادرات برخی کاالها به روسیه منع میکند
اما به نظر میرســد تاکنون این مقررات مانع از ادامه فروش اپل در روسیه
نشده است .بر اساس گزارش بلومبرگ ،اپل در ماههای اخیر دفتر نمایندگی
در روسیه را تاسیس کرد و ماه میالدی جاری ،آگهی استخدام برای چندین
موقعیتشغلیدرمسکوداد.بهجزبیانیهایکهکوکروزپنجشنبهدرتوییتر
منتشر کرد ،اپل حاضر نشد در این باره توضیحی دهد.

 8شاخص مهم درباره هاست سرور گیم که باید به دنبال آن باشید
آسیه فروردین

بر کسی پوشیده نیســت که گیمرها در مورد عملکرد
سرور خود و تیم پشتیبانی آن ،مطالبات زیادی دارند .شما
یک هاست (میزبان) سرور گیم میخواهید که واقعا بتواند
خدمات مناسب ارایه دهد .شــما نمیخواهید در طول
بازی با تاخیر مواجه شوید یا مجبور باشید برای گردآوری
اندوختهها با سایر گیمرها مبارزه کنید .چگونه میزبان
سرور بازی مناسب را پیدا میکنید؟ بازار جهانی میزبانی
سرور ،در پنج سال گذشته ،به طور پیوسته ،رشد کرده و
تعیین اینکه کدام سرویس هاست گیم برای شما مناسب
است ،میتواند چالش برانگیز باشد .در اینجا ،هشت عامل
مهم که باید هنگام جستوجوی راهحلهای سرور بازی
لحاظ کنید ،ذکر شده تا بتوانید هاست سرور مناسب را
برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی بیابید  .
 .1تاخیر کم
تاخیر شبکه بین هاست ســرور گیم و گیمرهای آن ،به
طور خاص ،تحتتاثیر سه عامل است :فاصله فیزیکی،
فاصله شبکه و ظرفیت پهنای باند .حتی اگر میزبان سرور
بازی شما ،قویترین پهنای باند را داشته باشد ،چنانچه
در نزدیکی گیمر نباشد ،معنای زیادی نخواهد داشت.
وقتی فاصله بین هاست و گیمر ،خیلی زیاد است ،تاخیر
بزرگتری ایجاد میشود .مشابه فاصله فیزیکی ،فاصله
شــبکه یعنی تعداد پرشهایی اســت که دادهها برای
رسیدن به مقصد نهایی خود باید انجام دهند .یک مسیر
شبکه بسیار بهینهشده ،تعداد پرشهای داده و در نتیجه،
تاخیر را کاهش میدهد.
اگر میخواهید برای گیمپلی بدون تاخیر ،تا حد امکان به
هاست سرور گیم خود نزدیک شوید ،به دنبال یک میزبان
سرور بازی باشــید که دارای چندین مکان در سراسر
جهان باشد تا گیمپلی شما را تا حد امکان یکپارچه کند.
هاست سرور گیم شما باید شبکهای با تاخیر کم با چندین
ارایهدهنده داشته باشــد .این ،بدان معناست که آنها به
طور خاص برای پردازش حجم باالیی از پیامهای داده با
کمترین تاخیر ممکن ،بهینه میشوند و دسترسی تقریبا
واقعی به دادهها ارایه میدهند .هنگام انتخاب هاست سرور
بازی باکیفیت ،الزم نیست نگران عملکرد میزبان سرور
خود با یک رابط شبکه پربار باشید.
.2پشتیبانیمشتری
یک هاست سرور گیم ،با پاسخگویی سریع سرور ،عالی
است اما تاخیر کم فقط به اندازه خدمات مشتری ،خوب
است .هنگامی که به دنبال میزبان سرور بازی هستید،
میخواهید میزبانی را پیدا کنید که با آن احساس راحتی
کنید .یک تجربه ضعیف با یک نماینده ،نه تنها شما را از
لذت بردن از بازی خود بازمیدارد ،بلکه کل روز شما را نیز
خراب میکند .شــرکت  BisectHostingمیداند
برای ارایه راهحلهای بازی یا شبکه به خدمات مشتری
ســریع ،کارآمد و باکیفیت نیاز داریــد .به همین دلیل
پشتیبانی  7/24مشتری را با میانگین زمان پاسخگویی

تنها  20دقیقه ارایه میدهــد .این مجموعه با  17مکان
در سراســر جهان ،نمایندگان پشتیبانی ،در بسیاری از
مناطق زمانی دارد تا پشتیبانی موردنیاز شما را در صورت
نیاز ارایه کند.
 .3سختافزار قدرتمند
هنگامی که از بین خدمات هاست گیم انتخاب میکنید،
معموال در مورد سختافزار مورداستفاده ،نظری ندارید .به
همین دلیل ،ایده خوبی است که قبال به دنبال سرویسی
باشید که از سختافزار قدرتمند برای اجرای سرورهای
بازی خود اســتفاده میکند .سرویس هاست گیم شما
برای اجرای سرورهای بازی خود به سختافزار قدرتمند
نیاز دارد .این امر به کاهش زمان ورودی و خروجی و نیز
به بارگذاری سریعتر کمک میکند ،بنابراین ناامیدی از
یک بازی عقبافتاده نیاز نیست! به دنبال یک سرویس
میزبانی بازی باشید که از پردازندههای Enterprise،
 NVMe، DDR4و  Xeonدر فرکانسهای باال برای
عملکرد و قابلیت همکاری بهینه استفاده میکند.
 .4فروش فوقالعاده؛ خیر
گرانفروشی زمانی اســت که یک شرکت هاست سرور
گیم ،سیستم را با مشــتریان بارگذاری میکند و باعث
میشــود همه برای اندوختهها و ذخایر سرور بجنگند.
یک ســرویس میزبانی بازی ،ممکن اســت این کار را
انجام دهد زیرا فرض میکند کاربرانشان از تمام منابع
تخصیصدادهشده خود استفاده نمیکنند .البته زمانی
که کاربران از همه منابع اختصاصدادهشده خود استفاده
میکنند ،این مشکل ایجاد میشود .اگر تعداد کاربران
زیادی روی یک ســرور داشته باشید ،ســرور ،کند و با
تاخیر همراه میشود و تجربه بازی ضعیف ایجاد میکند.
وقتی میزبانی سرور را برونسپاری میکنید ،میخواهید
مطمئن باشید یک ســرویس میزبانی بازی را انتخاب
میکنید که منابع سرور ،آنها را بیش از حد نمیفروشد.
یک هاست سرور گیم را انتخاب کنید که هرگز بیش از
حد فروخته نمیشــوند .باید بر همه اینها نظارت شود
تا کاربران مطمئن شوند منابع سرور و پشتیبانی کافی
وجود دارد.
 .5آسان برای استفاده از کنترل پنل
کنترل پنلها برای کاربران ،یک میزبان عالی هستند.
آنها به کاربران اجازه میدهند سرور اختصاصی ،حساب
اشتراکگذاریشــده و  VPSخود را بــدون اطالع از
جزییات سیستم ،مدیریت کنند .این موضوع ،خصوصا
برای بازی ،ایده خوبی است .شــما میتوانید به دنبال

یک هاست سرور گیم باشــید که یک کنترل پنل بازی
مدرن ارایه میدهد و از شما پشتیبانی زیادی میکند.
ضمنا شما نمیخواهید وقت خود را صرف بههمریختن
و پیکربندی سرورتان کنید بلکه قصد دارید بازی خود را
انجام دهید ،پس به دنبال یک هاست سرور گیم باشید که
از یک کنترل پنل با قابلیت استفاده آسان بهرهمند است
و کامال از  Multicraftبرای هر ســرور Minecraft
سفارشیشده استفاده میکند.
بر این اســاس Multicraft ،به شــما ایــن امکان را
میدهد که ســرور خود را به راحتــی و کارآمد ،بدون
هیچگونه نگرانــی ،مدیریت کنید .بــا ،Multicraft
نیازی بــه پیکربندیهــای پیچیده نیســت زیرا هر
ســرور  Minecraftاز یک کنترل پنــل واحد برای
انعطافپذیری و مقیاسپذیری بهینه ،کنترل میشود.
عالوه بر این ،از طریق  ،Multicraftبا ارایه پایگاه داده
پ و موارد
منحصربهفرد داخلی ،عملکرد اسکریپت ،بکا 
دیگر ارایه میشود .برخی از کاربران سرور Minecraft
ترجیح میدهند یک  JARسفارشی را روی سرور خود
اجرا کنند تا تمام منابع را در یک مکان نگه دارند.
 .6حفاظت از DDoS
در حالی که ســرعت اتصال و سهولت استفاده از تجربه
سرور ،هر دو ،مهم هستند ،این موضوع نیز اهمیت دارد
که مطمئن شوید سرویس هاست سرور گیم که با آن کار
میکنید ،پشتیبان شما باشد .وقتی در حال بازی هستید،
این احتمال وجود دارد که با حمله ســایبری DDoS
مواجه شــوید .هجوم  DDoSیــا Distributed
 Denial-of-Serviceزمانی است که یک باتنت
(شبکهای از ماشینهای آلوده) سعی میکند سرور شما
را با درخواستهای تقلبی غرق کند .وقتی یک باتنت
درخواستهای جعلی زیادی میدهد ،کاربران واقعی را از
دسترسی به سرور برای درخواستهای خود بازمیدارد.
حمالت  DDoSبیشــتر از آن چیزی اســت که فکر
میکنید .تقریبا 35درصد شرکتهای موردبررسی اعالم
کردهاند در سال گذشته ،یک حمله  DDoSرا تجربه
کردهاند .عالوه بر این ،از زمانی که کووید ،19باعث افزایش
کار از راه دور و استفاده بیشــتر از سرور شده ،حمالت
سایبری در حال افزایش است .بنابراین ایده خوبی است که
به دنبال یک میزبان سرور بازی باشید که به محافظت از
شما در برابر حمله DDoSکمک کند .یک هاست سرور
گیم را انتخاب کنید که محافظت از  DDoSرا رایگان
ارایه میدهد تا به حفظ باتنتها از سرور شما کمک کند.

فرصت جدید مهاجمان برای توزیع بدافزار
محققان امنیتی هشدار میدهند که برخی مهاجمان ،با نفوذ به حسابهای
کاربری مایکروسافت تیمز ،وارد مکالمات گروهی شده و فایلهای اجرایی
مخربی را بین اعضای گروه منتشر میکنند.
به گزارش ایسنا ،بهدلیل آموزش و آگاهی از حمالت «فیشینگ» در ایمیل،
افراد نسبت به اطالعات دریافتی از طریق ایمیل مشکوک و محتاط هستند اما
در خصوص دریافت فایلهای دریافت شده از طریقگروههیچ دقتی ندارند.
عالوه بر این،گروه قابلیتهایی نظیر دسترسی افراد میهمان و امکان همکاری
با اشخاص خارج از سازمان را فراهم میکند که متاسفانه این دعوتها معموال
با حداقل نظارت و مالحظات امنیتی انجام میشود.
بســتر ارتباطی  Microsoft Teamsبخشــی از مجموعه محصوالت
 Microsoft 365اســت که امکان مکالمه ،کنفرانس تصویری و ذخیره
فایل را بهویژه در محیطهای کسبوکار فراهم میآورد .بیش از  ۲۷۰میلیون
کاربر هر ماه از مایکروسافت تیمزاستفاده میکنند و به آن اعتماد دارند ،بهرغم
اینکه هیچ راهکاری برای محافظت در برابر فایلهای مخرب در آن وجود ندارد.
مرکز مدیریت راهبردی افتا اعالم کرده محققــان پی بردهاند که هکرها در

مکالمات بر روی امکان ارتباطی مایکروسافت تیمز شروع به انتشار فایلهای
اجرایی مخرب کردهاند .این حمالت از دیماه امسال آغاز شده و شرکت امنیتی
اوانان ،هزاران مورد از آنها را تاکنون شناسایی کرده است.
روش بهکار گرفتهشده برای دسترســی و نفوذ اولیه به حسابهای کاربری
 Microsoft Teamsهمچنان برای محققان نامشخص است ،اما احتمال
میدهند که مهاجمان از طریق نفوذ به شبکه سازمانهای همکار یا با استفاده
از روشهای «فریب سایبری» موسوم به «فیشینگ» ،اطالعات اصالتسنجی
ایمیلیا نرمافزار  Microsoft 365را ســرقت و بهحســاب کاربری افراد
دسترسی پیدا کردهاند .تحلیل بدافزار توزیعشده نشان میدهد که این بدافزار،
اطالعات دقیقی در مورد سیستمعامل و سختافزاری که روی آن اجرا میشود
را به همراه وضعیت امنیتی دستگاه بر اساس نسخه سیستمعامل و وصلههای
نصبشده آن ،جمعآوری میکند.
بهگفتهمحققانشرکتاوانان،اگرچهروشبهکاررفتهدراینحملهبسیارساده
است ،اما برای مهاجمان بسیار موثر است ،زیرا بسیاری از کاربران به فایلهای
دریافتی از طریق مایکروسافت تیمز اعتماد دارند .این شرکت ضمن تحلیل

 .7زیردامنههای رایگان وIPهای اختصاصی
شما به عنوان یک مشتری سرور  ،Minecraftمعموال
از یک IPاختصاصی یا یک زیردامنه برای اتصال به سرور
خوداستفادهمیکنید.وقتیازیک IPاختصاصیاستفاده
میکنید ،از یک آدرس IPبهره میبرید که مختص سرور
شماست و آن  IPرا با سایر کاربران سرور Minecraft
به اشتراک نمیگذارید .بسیاری از کاربران دوست دارند
از یک  IPاختصاصی اســتفاده کنند زیرا برای عضویت
نیازی به وارد کردن پورت ندارند .ســایر کاربران سرور
 Minecraftاز یک زیردامنه برای اتصال به  IPسرور
خود استفاده میکنند و بازی خود را از طریق آن انجام
میدهند.
متاسفانه گاهی اوقات ،نوشتن IPها برای کاربرانی که
قصد دارند در اســرع وقت به بازیهای خود دسترسی
داشته باشند ،آزاردهنده است .به همین دلیل ایده خوبی
است که به دنبال یک ســرویس هاست گیم باشید که
زیردامنههای رایگان و IPهای اختصاصی ارایه میدهد.
شرکت BisectHostingزیردامنههای رایگان را برای
همه مشتریان سرور جاوا  Minecraftارایه میکند و
سرورهای برتر Minecraftآن ،دارای پورت پیشفرض
 25565هستند بنابراین برای دسترسی به بازی ،نیاز به
وارد کردن شماره اضافی بعد از  IPندارید.
.8بکاپ (پشتیبانگیری)
وقتی نوبت به بازی شما میرسد ،ساعتها ،روزها یا سالها
را صرف ساختن چیزی میکنید و بنابراین میخواهید
مطمئن شوید که از زمان صرفشده محافظت میکنید.
پیکربندی نادرست ،خراب شدن دیتاها ،حذف تصادفی
فایلها و حتی بهروزرسانیهای بد میتواند باعث شود
همهچیز را در یک چشــم بههمزدن از دســت بدهید.
پشتیبانگیری یا بکاپ منظم و مداوم داخلی و خارجی
میتواند از شما محافظت کند تا پیشرفتتان کند نشود.
در صورت اتفاق ناخوشــایندی که باعث از دست دادن
اطالعاتشود ،بکاپ ،به شــما این امکان را میدهد که
در اسرع وقت و بدون از دست دادن مسیر رشد ،به بازی
بازگردید.
بنابراین یک هاست سرور گیم انتخاب کنید که به طور
منظم و مداوم از سرور شما ،نسخه پشتیبان تهیه میکند.
آنها باید پشتیبانگیری داخلی و خارجی داشته باشند.
بکاپهای داخلی ،سریع روشن میشــوند و دادههای
هفتروزه را نگه میدارند ،در حالی که بکاپهای خارجی،
حتی اگر تصمیم به خاتمه میزبانی داشته باشید ،تا یک
سال ،نگهداری میشوند .بنابراین خیالتان راحت است.
پس یک میزبانی سرور بازی باکیفیت انتخاب کنید که
پشتیبانشماباشد.هنگامیکهبهدنبالهاستسرورگیم
هستید و می خواهید سرویسی را پیدا کنید که در زمینه
پشتیبانی ،سرعت و محافظت از مشتری ،شما را به خوبی
تحتپوشش قرار دهد ،شــرکت BisectHosting
گزینه خوبی اســت .این ارایهدهنده هاست سرور گیم،
سرویسهایی مانند پشــتیبانی  24ساعته از مشتری،
سختافزار قدرتمند برای سرعت اتصال بهینه ،مکانهای
متعدد برای تاخیر کم و حفاظت  DDoSبرای ایمنی
سرور ارایه میدهد و تجربه میزبانی سرور شما را ساده،
مقرونبهصرفه و کارآمد نگه میدارد.

دادههای بیمارستانهایی که از مایکروسافت تیمز استفاده میکنند ،دریافته
است که پزشکان نیز از این امکان ،برای اشتراکگذاری اطالعات پزشکی ،بدون
هیچگونهمحدودیتیاستفادهمیکنند.
محققان میگویند که این مساله «بهدلیل عدم وجود محافظت پیشفرض
در Teamsو پویش محدود لینکها و فایلهای مخرب در آن» و همچنین
«عدم ارایه محافظــت قوی برای  Teamتوســط راهکارهــای امنیتی
ایمیل» تشدید میشــود .کارشناســان مرکز مدیریت راهبردی افتا برای
دفاع کاربران مایکروســافت تیمز در برابر چنین حمالتــی ،به آنان توصیه
میکنند تا راهکارهای امنیتی را برای دریافت تمامی فایلها در جعبه شنی
( )Sandboxو بررسی وجود محتوای مخرب در آنها بکار بندند.
پیادهســازی و اســتفاده از محصــوالت امنیتــی قــوی و جامــع برای
ایمنســازی تمامی بســترهای ارتباطی در محیط کســبوکار از جمله
 Microsoft Teamsو تشــویق کاربران به اطالعرســانی و تماس با
راهبران امنیتی سازمان در هنگام مشاهده یک فایل ناآشنا و غیرعادی از دیگر
توصیههای امنیتی کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتاست .اطالعات
کامل تخصصی درباره چگونگی نفوذ مهاجمان ،عملکرد فایلهای اجرایی
مخرب و نتایج تحلیل بدافزار توزیع شده ،در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت
راهبردی افتا منتشر شده است.

گزارش
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اقتصادپلتفرمی

اکوسیستمهایپلتفرمیجدیدوارزشهمآفرینی

رضا سمیعزاده ،هیات علمی دانشگاه الزهرا

Rezasamizadeh@me.com

             سحر وطنخواه؛ دکترای مهندسی
             صنایع دانشگاه الزهرا
تحول دیجیتال به معنای حرکت به سمت دیجیتالی شدن
نیست ،بلکه کسب و کار شما را به سمت اکوسیستمهای
پلتفرمی ســوق میدهد .ایجاد ارزش بــا درک چهار نوع
اکوسیستمپلتفرمیشروعمیشود.
معنای رقابت صنایع ،به واسطه تحوالت همیشگی بهطور
دائمبازتعریفمیشود.صنایعغیرمتمرکزازاکوسیستمهای
پلتفرم باز ،سیستمهای اعتباری و اتصال فراگیر به منظور
اتصال جوامع برای ایجاد ارزش استفاده میکنند .آشکار
شدن ارزش پنهان با درک قابلیتهای چهار اکوسیستم
پلتفرمی اصلی و جوامعی که به هم متصل میشوند ،آغاز
میشود.
   استفاده از پلتفرمها برای سودآوری
پلتفرمها با ارای ه رشــد غیرخطی اکوسیستم ،سودآوری
را افزایش میدهند .اثرات شــبکه ،محرک اصلی مقیاس
هستند و مدیریت جامعه ،جایگزین مدیریت منابع انسانی
میشود .با مشارکت بیشتر کاربران در تعامالت اکوسیستم،
ارزش اکوسیستم افزایش مییابد .افرا ِد بیشتر برابر است با
ارزش بیشتر .اثر شبکه یا اثرات جانبی شبکه ،ارزشی است
کهبهتعدادکاربرانشرکتکنندهدریکاکوسیستممربوط
میشود .اثرات شبکه ،مفهومی است که بیش از  100سال
پیشتوسعهیافت.تئودورویل،رییسشرکتتلفنوتلگراف
آمریکا بین سالهای  1885و  ،1889از قدرت اثرات شبکه
برای ایجاد انحصار در خدمات تلفن ایاالت متحده استفاده
کرد .تا سال  ،1908او بیش از 4هزار شرکت حمل و نقل
محلی و منطقهای را ثبت کرد .مفهوم اثرات شبکه تا سال
 1995تکامل یافت .رابرت متکالف ،دانشمند اهل آمریکا،
اصطالح اثر شبکه را رایج کرد .امروزه ،پلتفرمها بزرگترین
ت برنده از اثرات شبکه هستند و پتانسیل زیادی برای
منفع 
ارزش و سود ایجاد میکنند.
موسسه The Center for Global Enterprise
کار بزرگی را برای تقسیمبندی اکوسیستمهای پلتفرمی
انجام میدهد و پلتفرمهایی را که از اثرات شبکه استفاده
میکنندبهچهاردستهطبقهبندیمیکند:
 .1نوآوری :همآفرینی ( )co-creationارزش
 .2سرمایهگذاری :پرتفوی ارزش
 .3تبادلی :مبادله ارزش
 .4یکپارچه :تولید ارزش
   پلتفرمهای نوآوری
شــرکتهای ِ
بزرگ پلتفرم نوآوری شامل مایکروسافت،
اینتــل ،اوراکل Salesforce ،و  SAPهســتند.
پلتفرمهــای نــوآوری با مشــارکت تولیدکننــدگان و

مصرفکنندگان ارزش ایجاد میکنند .تصمیمگیرندگان
جدیــد توانایــی پلتفرمهــا را بــرای ســازماندهی
تعامالت به وسیله جســتوجو در ســفرهای مشتری
( )user journeyبهبود میبخشندCo-creatio .
(همآفرینی) چندین گــروه را متحد میکنــد تا بهطور
مشترک نتیجهای با ارزش متقابل ایجاد کنند.
در راستای بهرهگیری از خرد جمعی ،اینها محصوالت،
خدمات و تعامالتی هستند که با همکاری هم یا بر اساس
ارزش مشترک ساخته میشوند .هدف این مدل شرکت،
برآوردن نیازهای همه ذینفعان ،و نه تنها یک گروه منتخب
است .همآفرینی ( )Co-creationبا رویکرد کالسیک
طراحی فرایند که به دنبال این مســاله است که«چگونه
تجربهای را دوباره طراحی کند تا نقاط تماس مصرفکننده
کاهش یابد» ،متفاوت اســت .از طرف دیگر ،همآفرینی با
یک نقطه شروع متفاوت آغاز میشود .تمرکز آن روی یک
ذینفع واحد مثال مصرفکنندگان یا مشــتریان نیست.
همآفرین ( )Co-creationبر همه ذینفعان متمرکز
است و دغدغهمند این مساله است که«چگونه با هم ارزش
جدیدی ایجاد کنیم؟» پلتفرمهای نوآوری برای یک تجربه
تعاملی طراحی مجدد ،ارزشی را با مشــارکت ه م ایجاد
میکنند.
   پلتفرمهایسرمایهگذاری
پلتفرمهــای ســرمایهگذاری ارزش متفاوتــی را با ارایه
زیرســاختهای  back-endبرای بهبود تجربه کاربر
نهایی ارای ه میدهند .بهطور معمول ،این تجارب در چندین
دســته قرار دارند .این رویکر ِد پلتفرم برای شــرکتهای
چندملیتیکهبرایایجادثباتجهانیبرایمصرفکنندگان
تالش میکنند ،جذاب است.
پلتفرمهای سرمایهگذاری مهم عبارتند از Priceline
( Groupایــاالت متحــده)Rocket Internet ،
(آلمان)( Naspers ،آفریقای جنوبی)Softbank ،
(ژاپــن) ،و ( IAC Interactiveایــاالت متحــده).
دانشگاهیان میتوانند دلیل بیاورند که این شرکتها ،در
اصل ،شرکتهای پلتفرم ســرمایهگذاری نیستند .با این
حال ،من مخالفم .بســیار سخت است که استدالل کنیم
استراتژیآنهاباموفقیتپلتفرمهاییکهبخشجداییناپذیر
پورتفولیوی شــرکتهای در حال ظهور هستند ،همراه
نیســت .نمونه بارز این مدل مجموعه پرتفولیوی متنوع

گــروه ( Pricelineایاالت متحده) اســت که اکنون
شامل Booking.com، Kayak.com، agoda.
 com، Priceline.com،rentalcars.comو
 OpenTableاســت Naspers .با پلتفرم چینی
 Tencentشرطبندی بزرگی انجام داد و اکنون ترکیب
گستردهای از سرمایهگذاری در بیش از  30پلتفرم را دارد.
تحولدیجیتالحرکتبهسمتدیجیتالیشدننیستبلکه
تغییر از مدلهای کسب و کار به مدلهای پلتفرمی است.
پلتفرمهای سرمایهگذاری با اتصال پلتفرمها برای تجربه
بهتر مصرفکننده ،تعامالت مصــرف کنندگان را بهبود
میبخشند.
   پلتفرمهایتبادلی
کل ارزش بازا ِر پلتفرمهای تبادلی  ۱.۱تریلیون دالر است و
بیشترشرکتهایایننوعپلتفرم،خصوصیهستند،اگرچه
ممکن اســت به زودی بنا به ضرورت و گسترش پذیرش
فناوری بالکچین در صنعت ،تغییر کند .در سال ،2008در
پاسخ به بحران مالی جهانی ،2007-08ساتوشی ناکاموتو
مقالهای با عنوان «بیتکوین :یک سیستم پول الکترونیکی
همتابههمتا»رامنتشرکرد.
این مقاله پیشــنهاد میکند که با استفاده از فناوریهای
بالکچین «طرفهای ثالث قابل اعتمــاد» میتوانند از
تراکنشهای مالی حذف شــوند .بالکچین این امکان
را برای اولین بــار در تاریخ فراهم میکند که واســطهها
را از تراکنشهــای تجاری حذف کند و بــا انجام این کار
ارزش محصــوالت ،خدمات و تعامالت موجــود را بهبود
بخشد .سیستمهای تبادلی در حال آماده شدن برای تحول
هستند .آیبیام ،مایکروسافت ،اینتل و جیپی مورگان
سرمایهگذاری زیادی روی فناوری بالکچین انجام دادهاند.
تا ســال 1.2 ،2015میلیارد دالر در فناوری بالکچین
سرمایهگذاری شــده بود و تا پایان سال  2016این میزان
به  10میلیارد دالر رسید .فناوری بالکچین ،جزو اساسی
بسیاریازپلتفرمهایمبتنیبراعتماداست.شرکتهافقط
دربارهبالکچینصحبتنمیکنند،بلکهآیندهشرکتخود
را روی آن سرمایهگذاری میکنند .شرکتها به یاد دارند که
در سال  1995چه اتفاقی برای اینترنت افتاد و زمانی که
شما یک صنعت بزرگ هستید ،با غفلت از چنین مسالهای
سودآوری را از دست میدهید.
بیشترپلتفرمهایاقتصادیواجتماعیدردستهپلتفرمهای

تبادلی قرار میگیرند که شــامل پلتفرمهای رسانههای
اجتماعی ،بازارها ،رسانهها ،موسیقی ،پولی ،فناوری مالی
( )fintechو بازی میشوند Daimler AG.با دو خرید
اولین محرک این فضا بود کــه قابلیتهای پلتفرم خود را
گسترش داد.
اولین خریــد ( Daimler AG، moovelبا نام قبلی
 )RideScoutدر آمریکا بــود ،یک پلتفرم فناوری که
خودروهای اشــتراکی عمومی ،خصوصی و اجتماعی را
گردآوری میکرد .دومین خرید MyTaxiمستقر در آلمان
بود که یکی از اولین اپلیکیشنهای تاکسی در جهان است و
امروز MyTaxiدارای بیش از10میلیون کاربر بینالمللی
با حدود 45000تاکسی است.
 ،MyTaxiیک پلتفرم مبتنی بر تبادل برای اشــتراک
خودرو مشابه  lyftاست ،Daimler AG .زمانی که یک
سرویس معروف تماس تاکسی به نام Hailoرا ادغام کرد،
شــرکت  Uber Technologiesرا در این حوزه به
چالش کشید .نتیجه ایجاد بزرگترین پلتفرم تبادلی اروپا
برای استفاده از تاکسی بود.
پلتفرمهای تبادلی هزینههای تراکنش را از طریق حذف
واسطهگری کاهش میدهند و تعامالت را از طریق فناوری
متصل افزایش میدهند.
   پلتفرمهاییکپارچه
شرکتهایپلتفرمیکپارچهشاملجنبههاییازپلتفرمهای
تبادلی بوده و تا حد زیادی برای ایجاد ارزش به شبکههای
توسعهدهنده شخص ثالث و بازارهای چندجانبه وابسته
هســتند .بازارهای چند جانبه چندین گروه متمایز را به
هم متصل میکنند که برای مشارکت یکدیگر ارزش قائل
هستند .یک مثال ساده از بازار دوطرفه  Airbnbاست .در
یکطرفمصرفکنندگان(اجارهکنندگان)ودرطرفدیگر
تولیدکنندگان (میزبان) قرار دارند.
در بازارهــای چنــد جانبــه ،به دلیــل تعداد فــراوان
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،مشــارکت پیچیدهتر
است.بیمهدرمانینمونهخوبیازبازارچندجانبهاست.شش
شرکت پلتفرم یکپارچه شناخته شده با بیش از  2تریلیون
دالر ارزش بازار ،شــامل اپل ،گوگل ،علیبابا ،فیسبوک،
آمازون و شیائومی هستند .شرکتهای پلتفرم یکپارچه
به دلیل استفاده از پلتفرمهای متعدد ،مجموعههای پلتفرم
محسوب میشوند .این شرکتها دارای ویژگیهای پلتفرم
سنتی کمتری هستند زیرا ممکن اســت دارای امکانات
فیزیکیبزرگوزنجیرههایتامینتولیدباشند.پلتفرمهای
یکپارچــه ،پلتفرمها را برای تولیــد ارزش جدید ترکیب
میکنند و از تعامالت یکپارچه مصرفکننده با طرحهای
رفتاری جدید بهره میبرند.
این استراتژیهای پلتفرمی جدید نحوه انجام کسبوکار
را دوباره ابداع میکنند و بازارهــای اقتصادی جدیدی را
ایجاد میکنند و با همکاری با یکدیگر ،ارزش جدیدی را
ایجادمیکنند.
منبع:
https://www.cio.com/article/236495/
platform-economy-new-platformecosystems-and-the-value-of-cocreation.html

طرح «حکمرانی داده» همچنان در نوبت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از طوالنی شدن فرایند ارایه
طرح حکمرانی داده از ابتدای امسال در صحن علنی گفت :امکان ادغام طرح
مجلس با الیحه دولت وجود دارد و ما مخالفتی نداریم.
به گزارش مهر ،موضوع قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در
مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح «طرح یکپارچهسازی داده
و اطالعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطالعات عمومی» در جریان تصویب
قرار گرفت که این دو طرح در نیمه دوم سال ۹۹اعالم وصول شد.
در آن زمان نمایندگان مجلس خأل قوانین مرتبط با این حوزه را از جمله دالیل
ارایه طرح مرتبط با حکمرانی داده به مجلس عنوان کردند.
به تازگی اما محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در گفتوگو با خبرنگار مهر،
از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن الیحه حفاظت از حریم خصوصی
کاربران که در دولت قبل به ثمر نرسید خبر داده و گفته که این الیحه قرار است
از سوی دولت به مجلس ارایه شود.
وی در تشریح برنامههای وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد :ما
در حال بازبینی الیحه GDPRهستیم که در دولت قبل برای «حفظ حریم
خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود .مجددا این الیحه را فعال خواهیم

کرد تا در کمیسیونهای دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت
به مجلس تقدیم شود .در این راستا رضا تقیپور انوری عضو کمیسیون صنایع و
از ارایهدهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر ،در
مورد آخرین وضعیت پیگیری این طرح که با عنوان «طرح یکپارچهسازی داده
و اطالعات ملی» در دستور کار مجلس قرار دارد و الیحهای که به موازی آن از
سوی دولت قرار است به مجلس برود ،توضیح داد.
وی در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در
حال بازنگری الیحه  GDPRبرای ارایه به مجلس است ،گفت :دولت در هر
زمانی اختیار آن را دارد که الیحه به مجلس ارایه دهد و در بسیاری مواقع نیز
سابقه این را داشتهایم که یک طرح مجلس با یک الیحه دولت ادغام میشود؛
در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد:
علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارایه میدهیم ،خأل قانونی
و نبود قوانین مرتبط است .در مواردی که احساس میکنیم قانونگذاری در
این حوزه با خأل همراه است و الیحهای نیز از سوی دولت وجود ندارد ،خودمان
دست به کار شده و طرح ارایه میدهیم .وی گفت :طرح حکمرانی داده که با

عنوان طرح «دوام» نیز شناخته میشود ،همچنان در نوبت صحن قرار دارد و
در روزهای ماقبل بودجه نیز در برنامه ارایه صحن قرار داشت ،اما متاسفانه به
آن نوبت نرسید .ما این طرح را با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری
اطالعات تهیه کردهایم و چیزی جدای از آن نیست که آنها مخالفتی در مورد
آن داشته باشند.
تقیپور با اشاره به اینکه موضوع یکپارچهســازی اطالعات ملی با هدف ارایه
خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است ،ادامه داد :در این طرح
پیشنهادشدهکهکمیسیوندادههاواطالعاتملی(دوام)ذیلمرکزملیفضای
مجازی تشکیل شود .در مقطعی البته گفته شد که دولت در نامهای اعالم کرده
که مخالف این طرح است اما در پیگیری که اینجانب از سوی دوستان داشتهام
مشخص شد که وزارت ارتباطات مخالفتی با این طرح ندارد و در صورتی که این
طرح به صحن بیاید ،نظرات دوستان وزارت ارتباطات را نیز خواهیم گرفت.
وی در خصوص زمان ارایه طرح حکمرانــی داده در صحن علنی تاکید کرد:
هیأترییسه باید زمان ارایه آن را در صحن علنی اعالم کند .ما نیز گالیهمند
هستیم که این طرح ازاردیبهشت ماه در نوبت ارایه در صحن قرار دارد و فرایند
آن خیلی طوالنی شده است.
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قفل پروفایل کاربران فیسبوک
در اوکراین فعال شد
تیم امنیتی فیسبوک اقداماتی را برای حمایت از حســاب کاربران در
اوکراین انجام داد و ابزار قفل پروفایل را برای مردم این کشور فعال کرد.
به گزارش ایسنا ،ناتانائیل گریچر ،مدیر سیاســت امنیتی شرکت مِتا
(شرکت مادر فیسبوک) اعالم کرد ابزار قفل پروفایل به کاربران دسترسی
با یک کلیک به قابلیتهای حریم خصوصی و امنیتی بیشــتر را فراهم
میکند .هنگامی که پروفایل آنها قفل میشود ،افرادی که دوستشان
نیســتند ،نمیتوانند عکس پروفایل آنها را دانلود کرده یا به اشــتراک
بگذارند یا نمیتوانند به پستهای تایمالین آنها دسترسی داشته باشند.
برای نخستین بار نیست که فیسبوک کاربران در مناطق ناامن را به قفل
کردن پروفایلشان تشویق میکند .این شبکه اجتماعی تابستان گذشته
در زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان ،قفل پروفایل را برای
مردم این کشور فعال کرد .فیسبوک اعالم کرد این ابزار برای خبرنگاران،
کنشگران و افراد دیگری که در خطر هدف قرار گرفته شدن هستند ،مفید
است .بر اساس گزارش انگجت ،فیسبوک یک تیم اختصاصی برای زیر
نظر داشتن تحوالت اوکراین تشکیل داده است.

سیگنال ،شایعه هک شدن را
تکذیب کرد
سیگنال شایعاتی که در اپلیکیشــنهای متعدد درباره هک شدن این
اپلیکیشن پیامرسان فوری منتشر شده است را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،سیگنال در توییتی اعالم کرد شاهد افزایش استفاده از
این اپلیکیشن در اروپای شرقی بوده و پیامهای شایعه با عنوان «حمله
به پلتفرم سیگنال» ،اغلب به منابع دولتی رسمی نسبت داده میشوند.
این شرکت اعالم کرد :خبر هک ســیگنال دروغ است و این سرویس
پیامرسان تحت حمله هک قرار نگرفته است و این شایعات بخشی از یک
کارزار هماهنگ انتشار اطالعات نادرست است تا افراد را به استفاده از
پیامرسانهای دیگری که امنیت کمتری دارند ،سوق دهد.
بیانیه سیگنال پس از سلسله حمالت سایبری علیه وبسایتهای دولتی
و بانکی اوکراین و وبسایتها و منابع رسانهای دولتی روسیه منتشر شد.
آمریکا و انگلیس درباره حمالت سایبری احتمالی علیه اوکراین که ممکن
است تبعات جهانی داشته باشد هشدار دادهاند .به عنوان مثال فعالیت
نرمافزار مخربی که برای هدف قرار دادن شــبکهها در اوکراین طراحی
شدهاند ،ممکن است به کشورهای دیگر هم گسترش پیدا کند.
بر اســاس گزارش رویترز ،این تحوالت با آغاز حمله نظامی روسیه به
اوکراین در پنجشنبه گذشته شکل گرفتهاند.

فضای مجازی ،فرصتی بینظیر
برای ایجاد مشاغل جدید
یک کارشناس بازار کار ،اســتفاده از فضای مجازی و اینترنت را یک فرصت
بینظیر برای توسعه بازار کار و ایجاد مشاغل جدید در کشور دانست و ضمن
تاکید بر نظارتو قانونمند شدن کسب و کارهای اینترنتی ،گفت :هرچه دولت
فعاالنه وارد فضای مجازی برای صدور مجوز کسب و کارها شود و از این فرصت
برای ایجاد مشاغل جدید استفاده کند ،تهدیدها در بخش فضای مجازی و
اینترنتبههماننسبتکاهشپیدامیکند.حمیدحاجاسماعیلیدرگفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به مباحث مطرح شده درباره کلیات طرح صیانت از فضای
مجازی ،درباره فعالیت کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد :معتقدم دو عامل
اساسیباعثمیشودکهخیلیازفرصتهارادرکشورتهدیدتلقیکنیم؛یکی
سیاستزدگی است که باعث شده نتوانیم کارها را با دیدگاهی فنی ،تخصصی
و کارشناسی دنبال کنیم و دومین موضوع ،بحث نگاه و رویکرد امنیتی نسبت
به موضوعات مختلف است .وی افزود :این دو عامل همواره در کشور ما غالب
بوده و از این نواحی برای توسعه کشور لطمه خوردهایم ،در حالی که میتواند
برای کشور منافع به دنبال داشته باشد .این کارشــناس بازار کار ادامه داد:
تاکید ما این است که باید این دو نگاه در حوزه مسایل تخصصی و فنی کشور
تعدیل شود تا شرایط برای استفاده از فرصتهای فراوان به وجود آید .به گفته
حاجاسماعیلی ،هم اکنون فضای مجازی ،اینترنت و پلتفرمهای اینترنتییک
فرصت بینظیر به شمار میروند و نباید نگاه امنیتی و سیاسی در این بخشها
را آنقدر غالب کنیم که از فرصتهای خوبی که برای توسعه بازار کار و ایجاد
اشتغال،امرخدماترسانیوچابکسازیاموروکاهشهزینههادرکشورایجاد
میشود ،باز بمانیم .این کارشناس افزود :ما میتوانیم تهدیدات فضای مجازی
را با ثبت و مجوز رسمی و بازگشاییهای جدید در حوزه مشاغل اینترنتی و
صدور مجوزها کاهش بدهیم .حاجاسماعیلی تصریح کرد :هرچه دولت فعاالنه
وارد فضای مجازی برای صدور مجوز کسب و کارها و استفاده از فرصتها برای
مشاغل جدید شــود ،تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت به همین
نسبت کاهش پیدا میکند .بنابراین مجلس و دولت باید فضای اینترنت را
در کشور برای توسعه بازار کار و ایجاد مشاغل جدید،یک فرصت تلقی کنند و
در عین حال به طرف نظارت و قانونمند شدن این کسب و کارها پیش برویم.
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نایبرییسمجلسشورایاسالمی

طرحی که باعث اختالل در اینترنت
شود ،مورد تایید مجلس نیست
نایبرییسمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهبایدطرحصیانتبهطوردقیق
و علمی و به دور از حاشیهها بررسی شود ،گفت که طرحی که موجب اختالل
در اینترنت ،کسب و کارها باشد ،مورد تایید مجلس نخواهد بود.
به گزارش ایسنا ،علی نیکزاد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت« :مجددا
محضر تمامی مردم عزیــز عرض مینمایم که بنده بــا توجه به حضور در
جمع اعضای هیات رییسه مجلس ،امکان امضای درخواستها و نامههایی
همچونطرح صیانت ،طرحشفافیتوغیره را ندارم ،چرا که تمامی این نامهها
خطاب به خود هیاترییسه است .همواره نیز نظر خود را بهطور صریح ،اعالم
نمودهام؛ درباره طرح صیانت ،عرض میکنم که این طرح باید بهطور دقیق و
علمی و به دور از حاشیهها ،بررسی گردد؛ یقینا طرحی که موجب اختالل در
اینترنت ،کسب و کارها یاغیره باشد ،مورد تایید مجلس نخواهد بود».
چندی پیش سید نظام موسوی سخنگوی هیاترییسه مجلس اعالم کرد
که در جلسه هیاترییسه برای بررسی ایرادات معاون قوانین مجلس بر نحوه
تصویب کلیات طرح نظام تنظیم خدمات فضای مجازی در کمیســیون
مشترک ،اعضای هیاترییسه مجلس پس از استماع نظرات طرفین ،ایرادات
معاونت قوانینرا وارد دانستند .تصمیمگیری نهایی درباره این طرح به بعد از
تصویب الیحه بودجه موکول شد.

قطع خدمات پرداخت گوگل و اپل
برای کارتهای بانکی روسیه
به دنبال تحریمهای غربی علیه موسسات مالی روسیه در واکنش به حمله
نظامیمسکوبهاوکراین،مشتریانبعضیازبزرگترینبانکهایروسیهدیگر
نمیتوانند از کارتهای بدهی و اعتباری خود در سرویسهایApple Pay
و Google Payاستفاده کنند.
بهگزارش ایسنا ،طبقبیانیه مطبوعاتیبانک مرکزی روسیه،گروهوی تیبی،
سووکام بانک ،نویکام بانک ،پرومز ویازبانک و اوتکریتی اف سی بانک در میان
موسسات مالی هستند که هدف تحریم قرار گرفتهاند.
مشتریان این بانکها میتوانند از کارتهایشان برای پرداختهای بدون
تماس استفاده کنند البته به شرطی که از چنین قابلیتی پشتیبانی کنند .با
این حال کارتهای بانکی آنها در خارج کار نمیکند و نمیتوانند برای انجام
پرداختهای آنالین به فروشندگان در کشورهایی که روسیه را هدف تحریم
قرار دادهاند ،استفاده شوند.
با این حال وبســایت ورج گزارش کرد ســرویسهای  Apple Payو
 Google Payدر روســیه به اندازه ســرویسهای بومی مانند یومانی
محبوبنیستند.
بر اساس گزارش وبسایت انگجت ،طبق اطالعات مربوط به سال ،۲۰۲۰
تنها  ۲۹درصد از مردم روسیه از سرویس  Google Payو ۲۰درصد از
 Apple Payدر آن زمان استفاده میکردند .بر این اساس ،محدودیتهای
مذکور چنــدان روی مصرفکنندگان روســی تاثیر نمیگــذارد زیرا به
جایگزینهای دیگری دسترسی دارند .با این حال احتمال حذف بانکهای
روسی از سیستم بین بانکی سوییفت میتواند به مسایلی مانند نوسان ارز
منتهی شود که به اقتصاد روسیه آسیب خواهد زد.

اطالعات ترافیکی لحظهای
نقشه گوگل در اوکراین غیرفعال شد
گــوگل تاییــد کــرد بخشــی از ابزارهــای ســرویس نقشــه گوگل
( )Google Mapsراکه اطالعات لحظهای درباره شــرایط ترافیکی و
ازدحاممناطقمختلفنشانمیدهندموقتابرایاوکراینغیرفعالکردهاست.
به گزارش ایسنا ،این شرکت اینترنتی آمریکایی اعالم کرد پس از مشورت با
منابع مختلف از جمله مقامات منطقهای ،اطالعات لحظهای و الیه ترافیک
نقشه گوگل درباره ازدحام فروشگاهها و رستورانها در اوکراین را برای ایمنی
ساکنان محلی در این کشور ،در سطح جهانی غیرفعال کرده است.
اوکراین با حمالت نیروهای روســیه روبهروست که از روز پنجشنبه حمله
نظامی به این کشور را آغاز کرده و شهرهای اوکراین را موشکباران کردهاند.
درنتیجه این حمالت۴۰۰هزار غیرنظامی که عمدتا زنان و کودکان بیدفاع
بودند ،به کشورهای همسایه پناه بردهاند.
شرکتهای فناوری بزرگ شامل گوگل اعالم کردهاند اقدامات جدیدی را
برای حمایت از امنیت کاربران در این منطقه اجرا میکنند .خدمات آنالین و
سایتهای شبکه اجتماعی هم از سوی محققان برای جمع کردن اطالعات
درباره جنگ استفاده میشوند .یک استاد موسســه مطالعات بینالملل
کالیفرنیایی اظهار کرد :نقشه گوگل به وی کمک کرد ترافیک سنگینی را
دنبال کند که در واقع نیروهای روسی بودند که ساعاتی پیش از اعالم حمله از
سوی والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه به سمت مرز حرکت میکردند.
بر اســاس گزارش رویترز ،گوگل اعالم کرد اطالعــات ترافیکی زنده برای
رانندگان با اســتفاده از قابلیتهای ناوبــری گام بــه گام در این منطقه
موجود است.
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 5ویژگیضرورییکاپلیکیشنتجارتالکترونیکموبایلی
سعید میرشاهی

پیشرفتهای تجارت الکترونیکی در زندگی بسیاری
از مردم در عصر حاضر ،بســیار مهم اســت .با تجارت
الکترونیکی ،اکنون فروش و خرید محصوالت به صورت
آنالین ،تنها با چند کلیک روی گوشــی هوشمند به
راحتی میسر است .بنابراین تعجبآور نیست که تجارت
الکترونیکی یکی از صنایعی است که بیشترین درآمد
را در این زمانه به خود اختصاص داده اســت .موفقیت
تجارت الکترونیکی با پیشرفتهای تکنولوژیکی همراه
است .در این رابطه ،اپلیکیشــنهای موبایل از جمله
نوآوریهایی هســتند که به کاربران اجازه میدهند
محصوالت را از طریق اینترنت به راحتی بفروشــند و
بخرند .اگر میخواهید تجارت الکترونیکی خود را به
موفقیت برسانید ،باید نیازهای خریداران آنالین هنگام
توسعه یک برنامه تلفن همراه برای تجارت الکترونیکی
در ذهن شما باشد .در اینجا ،ویژگیهای ضروری یک
اپلیکیشن تجارت الکترونیک موبایلی آورده شده است.
ردیابیموقعیتمکانی
ردیابی موقعیت مکانی ،یکــی از ویژگیهای ضروری
یک برنامه خرید آنالین است .هنگامی که برنامه تلفن
همراه شما ،آن را داشته باشد ،پیدا کردن نزدیکترین
فروشگاه فیزیکی برای مشتریان ،آسانتر خواهد بود.
همچنین زمانی که نیاز به تحویــل محصوالت خود
دارید ،یافتن مکان مشــتری از طرف شــما راحتتر
اســت .طبق یک مطالعه 53 ،درصد پاسخدهندگانی
که به طــور منظم خریــد آنالین میکننــد ،مایلند

مکان خــود را در چنین برنامههای تلفــن همراه به
اشــتراک بگذارند .بنابراین گنجاندن ردیاب موقعیت
مکانی در برنامــه تجارت الکترونیکــی تلفنهمراه،
ضروری است.
نوتیفیکیشنهایترویجی
اطمینان حاصل کنید که همیشه با مشتریان خود در
ارتباط هســتید .یکی از راههای رسیدن به این هدف،
ارسال اعالنهای ترویجی یا همان نوتیفیکیشنهای
تشویقی از طریق اپلیکیشن موبایلتان است .ارسال
این نوتیفیکیشنها درباره بهروزرسانیهای محصول،
خدمات ،تخفیفها یا هر چیز دیگر مرتبط با تجارت
الکترونیکی شــما ،برای موفقیتتان مهم است .اکثر
افرادی که از برنامههای خرید آنالین استفاده میکنند،
این نوتیفیکیشنها را مفید میدانند .بنابراین فراموش
نکنید که این ویژگی را هنگام توسعه یک برنامه برای
فروشگاه آنالین خود مدنظر داشته باشید.
موتور جستوجوی کارآمد
خریداران آنالین یک اپلیکیشن موبایلی تمایل دارند

جســتوجوی چیزهایی که برای خرید نیــاز دارند،
برایشانآسانباشد.درچنینحالتی،اپلیکیشنتجارت
الکترونیکی موبایل شما ،باید یک موتور جستوجوی
ساده و کارآمد برای محصول داشته باشد .هنگامی که
کاربران برنامه تلفن همراه شــما ،یک کلمه کلیدی را
در نوار جستوج و وارد میکنند ،برنامه شما باید نتایج
مرتبط را به آنها ارایه دهد .ایــن ویژگی برای افزایش
فروش و نرخ تبدیل ،ثابت شده است .غولهای صنعت
تجارت الکترونیکی مانند آمازون بر این باورند که موتور
جســتوجوی کارآمد برای محصول ،از جمله عوامل
موفقیت است .اگر یک خریدار آنالین هستید ،مطمئنا
این ویژگی را در یک برنامه خرید آنالین نیز نیاز دارید
اما قبل از آن ،برای جســتوجوی آنالین محصوالت
یا خدمات ،نیازمند اتصال اینترنت هستید .برای این
منظور ،باید اعتبارات تکمیلی را به تلفن هوشمند خود
ارسال کنید.
گزینههای پرداخت همهکاره
داشــتن گزینههای پرداخت جامع و همهکاره ،عامل

دیگری اســت که میتواند به فروشــگاه آنالین شما
کمک کند تا مشــتریان بیشــتری را جذب و حفظ
کنید .خریداران آنالین به دنبــال یک برنامه تجارت
الکترونیکی تلفنهمراه هستند که روشهای پرداخت
مختلف را بــرای راحتتر کردن خریدشــان ترکیب
کند .شما باید حوالههای سیمی ،کارتهای اعتباری
و کارتهای نقدی را به عنــوان درگاه پرداخت خود
داشتهباشید.همچنینمیتوانیدکیفپولهایموبایلی
ماننــد Samsung Pay، Amazon Pay،
 Apple Pay، PayPalو غیــره را نیــز مدنظر
قرار دهید.
ادغام رسانههای اجتماعی
امروزه رســانههای اجتماعی ،تاثیــر قابل توجهی بر
رفتار مصرفکنندگان دارند .به همین دلیل است که
تجارت الکترونیکی شما باید یک صفحه ،در هر پلتفرم
رسانههایاجتماعیداشتهباشد.همچنینبایدصفحات
رسانههای اجتماعی خود را با برنامه خرید آنالینتان
ادغام کنید تا مشتریان شما ،چه در رسانههای اجتماعی
باشند و چه در برنامه شما ،به طور مداوم ،بهروز شوند.
ادغام رســانههای اجتماعی ،همچنین به شما امکان
میدهد با خریداران آنالینتان ،همواره همراه شوید.
بنابراین فراموش نکنید فیدهای توییتر ،فیسبوک،
اینستاگرام و یوتیوب خود را به برنامه خرید آنالینتان
اضافه کنید.
در مجموع ،اپلیکیشــن تجارت الکترونیک موبایلی
شــما ،باید ویژگیهایی مفیدی برای مشــتریانتان
داشته باشد .به خاطر داشته باشید داشتن ویژگیهایی
مانند نوتیفیکیشــنهای ترویجی و ردیاب موقعیت
مکانی ،میتواند به تجارت الکترونیکی شــما ،کمک
و مشــتریانتان را حفظ کند و فروش و نرخ تبدیل را
افزایش دهد.

فضای مجازی فرصتی بینظیر برای ایجاد مشاغل جدید
یک کارشناس بازار کار ،استفاده از فضای مجازی و اینترنت را یک
فرصت بینظیر برای توسعه بازار کار و ایجاد مشاغل جدید در کشور
دانست و ضمن تاکید بر نظارت و قانونمند شدن کسب و کارهای
اینترنتی ،گفت :هرچه دولت فعاالنه وارد فضای مجازی برای صدور
مجوز کسب و کارها شود و از این فرصت برای ایجاد مشاغل جدید
استفاده کند ،تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت به همان
نسبت کاهش پیدا میکند.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به مباحث مطرح
شــده درباره کلیات طرح صیانت از فضای مجازی ،درباره فعالیت
کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد :معتقدم دو عامل اساسی باعث
میشود که خیلی از فرصتها را در کشور تهدید تلقی کنیم؛ یکی
سیاستزدگی است که باعث شده نتوانیم کارها را با دیدگاهی فنی،

تخصصی و کارشناسی دنبال کنیم و دومین موضوع ،بحث نگاه و
رویکرد امنیتی نسبت به موضوعات مختلف است.
وی افزود :این دو عامل همواره در کشور ما غالب بوده و از این نواحی
برای توسعه کشور لطمه خوردهایم ،در حالی که میتواند برای کشور
منافع به دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار کار ادامه داد :تاکید ما این است که باید این دو
نگاه در حوزه مسایل تخصصی و فنی کشور تعدیل شود تا شرایط
برای استفاده از فرصتهای فراوان به وجود آید.
به گفته حاجاســماعیلی ،هم اکنون فضای مجــازی ،اینترنت و
پلتفرمهای اینترنتی یک فرصت بینظیر به شمار میروند و نباید
نگاه امنیتی و سیاســی در این بخشها را آنقدر غالب کنیم که از
فرصتهای خوبی که برای توســعه بازار کار و ایجاد اشتغال ،امر

خدماترسانی و چابکسازی امور و کاهش هزینهها در کشور ایجاد
میشود ،باز بمانیم.
این کارشناس افزود :ما میتوانیم تهدیدات فضای مجازی را با ثبت
و مجوز رسمی و بازگشاییهای جدید در حوزه مشاغل اینترنتی و
صدور مجوزها کاهش بدهیم.
حاجاسماعیلی تصریح کرد :هرچه دولت فعاالنه وارد فضای مجازی
برای صدور مجوز کسب و کارها و استفاده از فرصتها برای مشاغل
جدید شود ،تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت به همین
نســبت کاهش پیدا میکند .بنابراین مجلس و دولت باید فضای
اینترنت را در کشور برای توسعه بازار کار و ایجاد مشاغل جدید یک
فرصت تلقی کنند و در عین حال به طرف نظارت و قانونمند شدن
این کسب و کارها پیش برویم.

نقش بالکچین در آیند ه شبیه نقش  ITو انفجار اطالعات است
عضو کمیسیون رمزارز و بالکچین سازمان نظامصنفی رایانهای کشور گفت:
فناوری بالکچین در صنعت بانکداری مزایایــی دارد که کاهش هزینههای
سازمانی ،افزایش امنیت ،جلوگیری از پولشویی و بهینهسازی تعامالت مالی
بینالمللیمهمترینآنهاست.
علی پاکباختهگان زنجانی در گفتوگو با ایسنا ،در مورد ضرورت توجه همه
بخشها و صنایع مختلف به ارزهای دیجیتــال و بالکچین ،گفت :چند روز
گذشته رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد که اکنون بالکچین در سامانه
جامع تجارت پیادهسازی شده و سازوکارهای ارزی جدید مانند بالکچین در
کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفته است که این خبر و اخبار این
چنینیدرحوزهتجارتداخلیوخارجیمیتوانددموکراسیاقتصادیرابهدنبال
داشته باشد و انقالبی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
وی افزود :در محافل مختلف سعی در شفافسازی و آگاهیرسانی در زمینه این
انقالب صنعتی چهارم را داشته و دارم ،چون به اعتقاد بنده مهمترین مشکل در
این زمینه عدم آگاهی صحیح در رابطه با این فرافناوری جهان است که موجب
بروزمشکل،چالشهاویاخألهایقانونیآنشدهاست.زمانیکهتماممزیتهای
فناوری شناسایی شده و راهکارهای استفاده صحیح از آن معرفی و اطالعرسانی
حال حاضر کشورها
شود طبیعی است که میتوان بسیاری از مشکالت اقتصادی ِ
و از جمله کشورمان را حل کرد.
عضو کمیســیون رمزارز و بالکچین ســازمان نظامصنفی رایانهای کشور
خاطرنشان کرد :مقاومت در برابر تکنولوژیهای جدید به دلیل داشتن تبعات

منفیآنبهدلیلعدمشناختکافیوخألقوانین،مشکلیراحلنمیکند،چون
اگر اینگونه بود که چیزهای ابتدایی مثل تلفن همراه را نباید استفاده میکردی م
و یا فناوری هوش مصنوعی که گفته میشود قدرت هوش مصنوعی به میزانی
خواهد بود که جرایم وحشتناکی را دامن خواهد زد .همه اینها دارای جنبههای
مثبت و منفی هستند که الزمه زندگی بوده و نمیتوان بدون آنها پیشرفت کرده
و جلوی ورود آنها را گرفت ،بلکه باید جوانب مثبت و فواید آنها را شناســایی و
آگاهیرسانی کرد.
پاکباختهگان زنجانی در عین حال بیان کــرد :در مورد بالکچین و ارزهای
دیجیتال هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم .خود بالکچین میتواند شروع یک
سری تحوالت فناوری باشد که منجر به تحوالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
شــود و میتواند در آیندهای نه چندان دور ،چیزی شــبیه نقش  ITیا انفجار
اطالعات داشته باشد .بنابراین نمیتوان آن را محدود به بیتکوین و ماینینگ
کرد .وی با بیان اینکه فناوری بالکچین در صنعت بانکداری مزایایی دارد که
کاهش هزینههای سازمانی ،افزایش امنیت ،جلوگیری از پولشویی و بهینهسازی
تعامالت مالی بینالمللی مهمترین آنهاست ،گفت :شرایط کنونی کشور بسیار
حساس اســت ،ما در این مقطع زمانی به درآمدهای ارزی نیاز داریم؛ در این
شرایط صنعت ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال ضمن ارزآوری میتواند در
تسهیلتجارتبینالمللیکمککند.بازرگانانمیتوانندبااستفادهازرمزارزهای
تولیدشده نسبت به واردات کاال اقدام کرده و صادرکنندگان نیز محصول خود را
در ازای دریافت رمزارز واگذار کنند .رییس کمیسیون رمزارز و بالکچین سازمان

نظام صنفی رایانهای استان البرز افزود :ماهیت حوزه رمزارزها مبتنی بر فناوری
بالکچین است که این پدیده را دستورناپذیر میکند و در صورت هرگونه فشار
یا برخورد به جای رویکرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسکهای این حوزه
صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی خواهد شد .بیتکوین و
ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز ،مهمترین و موفقترین کاربرد فناوری بالک چین
هستند .به عنوان مثال ،در بیتکوین با اســتفاده از این فناوری امکان تقلب و
برگشت تراکنشها از بین میرود.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه ،بانکها و سرمایهگذاران خطرپذیر در دنیا
به این جمعبندی رسیدهاند که انقالب صنعتی چهارم توسط بالکچین قابل
اجراست و میتواند نحوه تبادل ارزش و دموکراسی اقتصادی را بهدنبال داشته
باشد .پس بسیار جسورانه در حال هزینهکردن هستند تا بتوانند شرکتهای
فناورانه نسل بعدی را پیدا و اقتصادشان را متحول کنند .مهمترین ویژگی این
فناوری تمرکززدایی آن است که با ذخیره دادهها در سراسر شبکه بالکچین،
خطراتی را که با ذخیره دادهها بهطور مرکزی به وجود میآید ،حذف میکند.
واژه بالکچیــن ( )Blockchainترکیبی از دو کلمــه ( Blockبلوک) و
( Chainزنجیره) است .این فناوری در حقیقت زنجیرهای از بلوکهاست .در هر
بالک ،هر اطالعاتی میتواند ثبت شود؛ از جرم و جنایتهای یک فرد تا جزییات
تراکنشهاییکشبکهپولیمانندبیتکوین؛اطالعاتدربالکهاثبتمیشوند
و بالکها با هم به صورت زنجیرهای مرتبط میشوند .این زنجیره ،بالکچین را
تشکیلمیدهد.

