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علیه متمرکزسازی فراقوه ای 
مقررات گذاری های بخشی 

    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 قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در مجلس یازدهم 
مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح »طرح یکپارچه ســازی 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 ۹۹ اعالم 
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 گفت وگو 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 برنامه های وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد: 
ما در حال بازبینی الیحه GDPR هستیم که در دولت قبل برای »حفظ حریم خصوصی و حفاظت 
از داده« مطرح شده بود. مجددا این الیحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیون های دولت به تصویب 

برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود...

    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 سازمان های صنفی  که روبه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

منتشر شد...

    تحول دیجیتال به معنای حرکت به سمت دیجیتالی شدن نیست، بلکه کسب و کار شما 
را به سمت اکوسیستم های پلتفرمی سوق می دهد. ایجاد ارزش با درک چهار نوع اکوسیستم 
پلتفرمی شــروع می شــود. معنای رقابت صنایع، به واسطه تحوالت همیشــگی به طور دائم 
بازتعریف می شود. صنایع غیرمتمرکز از اکوسیســتم های پلتفرم باز، سیستم های اعتباری و 
اتصال فراگیر به منظور اتصال جوامع برای ایجاد ارزش استفاده می کنند. آشکار شدن ارزش 
پنهان با درک قابلیت های چهار اکوسیستم پلتفرمی اصلی و جوامعی که به هم متصل می شوند، 
آغاز می شــود.  پلتفرم ها با ارایه  رشد غیرخطی اکوسیستم، ســودآوری را افزایش می دهند. 
اثرات شبکه، محرک اصلی مقیاس هستند و مدیریت جامعه، جایگزین مدیریت منابع انسانی 
می شود. با مشارکت بیشتر کاربران در تعامالت اکوسیستم، ارزش اکوسیستم افزایش می یابد. 
افراِد بیشتر برابر است با ارزش بیشتر.  اثر شبکه یا اثرات جانبی شبکه، ارزشی است که به تعداد 
کاربران شرکت کننده در یک اکوسیستم مربوط می شود. اثرات شبکه، مفهومی است که بیش 

از 100 سال پیش توسعه یافت...

     قانون گذاران درون-پارلمانی و برون-پارلمانی )!( ما تاکنون نشان داده اند که برداشتی درست از نظریه مقررات گذاری، کوچک سازی دیوان داری 
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، ایجاِد »ترس صیانت« در میان عموم کاربران فضای سایبری کشور و به خصوص 
دست اندرکاران بخش های 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 
دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی مغتنم شمرده و از دست ندهند. تاثیرگذارتریِن مدافعان درون-پارلمانی ایده »طرح صیانت« نیز، تاکنون رییس 
مجلس و برخی از اعضای هیات مدیره مجلس یازدهم بوده اندکه با هر بار تجربه خطر شکست احتمالِی »طرح صیانت« در سال 1400، به سرعت 
به فکر چاره افتادند و موقتا راه نجاتی را برای احیا و تحقق ایده »قانون صیانت« در سال 1401 و برای سال های متعاقب آن، پیدا کرده اند. آخرین 
هزیمت ایشان، تصدیق و تاییِد ایرادگیری شکلی و اِن ُقلِت حقوقِی معاونت قانونی مجلس علیه عنوان و متن »طرح نظام تنظیم مقررات خدمات 

فضای مجازی« بود که منجر شد به اعالن ابطال تصویب کلیات آن در کمیسیون مشترک، توسط رییس مجلس... 

 8 شاخص مهم درباره 
 هاست سرور گیم که باید 

به دنبال آن باشید

پایانی بر اختالفات اتحادیه فناوران 
با سازمان نظام صنفی رایانه ای

 طرح »حکمرانی داده« 
همچنان در نوبت 
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اقتصادپلتفرمی

 اکوسیستم های پلتفرمی جدید 
و ارزش هم آفرینی
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اینستاگرام قابلیت زیرنویس هایی )کپشن( که به صورت خودکار برای 
ویدیوها در این اپلیکیشن تولید می شوند را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، تاکنون تولیدکنندگان محتوا به صورت دستی کپشن 
برای ویدیوهای خود اضافه می کردند. اینستاگرام اعالم کرد افزودن کپشن 

اینستاگرام را برای کاربران ناشنوا و کم شنوا دسترس پذیرتر می کند.
این قابلیت جدید برای کاربرانــی مفید خواهد بود که ترجیح می دهند 
ویدیوها را بدون صدا مشاهده کنند. این قابلیت در حالی در اینستاگرام 
عرضه می شود که سرویس ویدیوی کوتاه تیک تاک در آوریل سال ۲0۲1 
کپشن خودکار را معرفی کرد. شرکت اینستاگرام در گفت وگو با وب سایت 
تِک کرانچ تایید کرد کپشن هایی که به صورت خودکار تولید می شوند، به 
1۷ زبان شامل انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، عربی، ویتنامی، 
ایتالیایی، آلمانی، ترکیه ای، روســی، تایلندی، تاگالوگ، اردو، ماالیی، 
هندی، اندونزی و ژاپنی قابل دســترس خواهند بود. اینستاگرام اعالم 
کرد پشتیبانی از زبان های بیشتر در راه خواهد بود. آدام موسری، مدیر 
اینستاگرام در پست هایی که در حساب های شبکه اجتماعی خود منتشر 
کرد، اعالم کرد قابلیت جدید مدت ها مورد انتظار بود و کاربران می توانند 
این قابلیت را فعال یا غیرفعال کنند و خاطرنشان کرد هوش مصنوعی مورد 

استفاده برای تولید خودکار کپشن ها همچنان بهبود پیدا خواهد کرد.
این خبر در شــرایطی اعالم می شــود که اینســتاگرام در حال به روز 

 کردن پلتفرم خود و راه اندازی قابلیت های جدید بــرای رقابت بهتر با 
تیک تاک است.

بر اساس گزارش وب سایت تِک کرانچ، راه اندازی قابلیت جدید یک روز 
پس از آن اعالم شد که اینســتاگرام از پایان پشتیبانی اپلیکیشن خود 
برای IGTV خبر داد. اینستاگرام اکنون بر همه ویدیوها در اپلیکیشن 
اصلی خود متمرکز می شود و به ساده کردن و بهبود ویدیو در اپلیکیشن 
اینســتاگرام در ماه های آینده ادامه می دهد. اینستاگرام تمرکز خود بر 
قابلیت ریلز )Reels( را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشــان کرد ریلز 
همچنان بزرگ ترین سهم را در رشد تعامل کاربران در این اپلیکیشن دارد 

و قصد دارد به سرمایه گذاری در این قابلیت ادامه دهد.

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت که بیش از ۵0 نماینده در نامه ای به هیات رییسه خواستار 
شــدند که ماده ۲۳4 آیین نامه 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 پیگیری های زیــادی برای تبدیل وضعیت 
ایثارگران شرکت مخابرات در طول سال جاری صورت گرفته است، گفت: 
وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات مرتبا می گویند »انجام می شود« ولی 
متاسفانه اقدام عملی صورت نگرفته اســت. از طرف دیگر تعداد زیادی از 
ایثارگران مخابرات گالیه می کنند که چرا تاکنون این موضوع انجام نشده 
است. مقتدایی اضافه کرد: در همین راستا باتوجه به ترک فعل صورت گرفته، 

اعمال ماده ۲۳4 قانون آیین نامه داخلی مجلــس علیه وزارت ارتباطات و 
شرکت مخابرات با حدود ۵0 امضا، تقدیم هیات رییسه مجلس شد و امضاها 
رو به افرایش است. ان شاءاهلل موضوع بررسی و پس از تصویب به قوه قضاییه 
ارجاع می شــود. مدیران مخابرات و وزارت ارتباطــات به زودی به مجلس 
احضار می شوند و در صورت عدم اقدام، این شکایت نمایندگان به قوه قضاییه 

ارجاع می شود.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۲۳4 آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10 
نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا 
استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور یا وزیر 
یا مسوولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم کند، موضوع بالفاصله از 

طریق هیات رییسه برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

 تولید خودکار زیرنویس برای ویدیوها 
در اینستاگرام اضافه شد

نایبرییسکمیسیونامنیتملیخبرداد

تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ درباره وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات

 بانک مرکزی درصدد ختم 
»غائله پرداخت  یاری« است؟!

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانوفعاالنشرکتهایپرداختیارعنوانشد
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پس از کشمکش های اتحادیه فناوران و سازمان 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 سازمان های صنفی که 
خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات منتشر شد 
که در آن آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در بند )ح( 
ماده )۵۵( قانون نظام صنفی بر بررسی و تعیین صنوف 
مشمول قانون مزبور توسط هیات عالی نظارت، مکاتبه 
شماره 1۳14۵۲ مورخ ۳0/08/1400 وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با موضوع درخواســت عدم شمول 
قانون نظام صنفی و مقررات آن بر فعالیت ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای در زمینه فروش و ارایه خدمات 
سخت افزاری و نرم افزاری در جلســه مطرح و پس از 
استماع اظهارات نمایندگان وزرای مزبور و نیز حاضرین 
در جلسه، تصریح گردید به اســتناد مواد )۲(، )1۲( و 
)۹۲( قانون نظام صنفی هر گونه فعالیت صنفی از قبیل 
خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی در زمینه 
رایانه ای اعم از سخت افزار و نرم افزار و ارایه کاال و خدمات 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف کنندگان، 
مشــمول قانون نظام صنفی بوده و فعاالن حاضر در 
این زمینه مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف 
ذی ربط خواهند بود، در غیر این صورت تشــکل های 
صنفی )اتحادیه ها و اتاق های اصناف حسب مورد( ملزم 
به اقدام مطابق ماده )۲۷( قانون نظام صنفی می باشند .

حــال اگــر بــه بندهــای مــورد اســتناد قانون 
 نظــام صنفــی نگاهــی بیندازیم، مــاده ۲ اشــاره 

به این دارد که :
ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در 
یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و 
فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری 
کند و به عنوان پیشــه ور 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، 
محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، 

فرد صنفی شناخته  می شود.
مــاده 1۲ - افــراد صنفــی موظفنــد قبــل از 

تاســیس هر نــوع واحــد صنفی یــا اشــتغال به 
 کســب و حرفــه، نســبت به اخــذ پروانه کســب

 اقدام کنند.
 ماده ۹1 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین 
جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاســیس، 
بهره برداری یا اشــتغال از وزارتخانه ها، موسســات، 
سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی 
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است 
یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه 
مستقیم کاالها یا خدمات به مصرف کنندگان 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 ۲۷ هم آمده است :

ماده ۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر 
نشده باشد، با اعالم اتحادیه رأسا از طریق نیروی انتظامی 

پلمب  می گردد.
 تبصره 1 - قبل از پلمب محل دایر شده، از 10 تا ۲0 روز 
به دایرکننده مهلت داده  می شود تا کاالهای موجود در 

محل را تخلیه کند.
 تبصره ۲ - کسانی که پلمب یا الک و مهر محل های 
تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های 
مزبور را به نحوی از انحا برای کسب مورد استفاده قرار 

دهند به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسالمی 
محکوم خواهند شد.

 تبصره ۳ - پرداخت عوارض توســط اشخاص موضوع 
این ماده، موجب احراز هیچ یک از حقوق نخواهد شد. از 
نظر نگارنده نامه دبیرهیات عالی نظارت بر سازمان های 
صنفی، به طور مشخصی دایره فعالیت اتحادیه فناوران از 
نظر اصرار بر اخذ پروانه کسب فعاالن حوزه را با شرح مواد 
قانون نظام صنفی به طور بارزی اثبات  می کند و به طور 
مشخص نشان  می دهد اساسا اتحادیه فناوران تهران در 
اختالفی که با سازمان نظام صنفی رایانه ای در این مورد 
به خصوص 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 

حقیقی یا حقوقی، در قانون نظام صنفی، چرا سازمان 
نظام صنفی رایانه ای 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 ماده ۲۷ 
شرایط پلمب واحدهای صنفی را نیز بیان کرده است 
که به یقین هم خود سازمان نظام صنفی رایانه ای و هم 
واحدهای تحت پوشش از روند آن آگاه بوده اند، با علم به 
اینکه در صورت عدم اقدام عملی برای اخذ پروانه کسب، 
پلمب خواهند شــد که چرا اقدام به اخذ پروانه کسب 
نکرده اند؟ با توجه به این مقوله سوال مهم تر این است 
که آیا اساسا مقصر پلمب کردن واحدهای صنفی مذکور 

اتحادیه فناوران تهران است؟
از نظر نگارنده، مفاد قانون نظام صنفی طبق شرح باال و 
نامه اخیر دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، 
ضرورت اخذ پروانه کسب برای فعاالن را مشخص کرده، 
بهتر است به جای دامن زدن به اختالف های بی حاصل 
که موجب ناهماهنگی، موازی کاری و سردرگمی فعاالن 
صنفی  می شود، در این شرایطی که مشکالت زیادی در 
حوزه  IT را شاهد هستیم، پتانسیل های تشکل های 
صنفی صرف پیدا کــردن راهکارهایی برای حضور در 
بدنه اصلی سیاســت گذاری ها به منظور تقویت خرد 
جمعی قوانین حوزه باشــد تا به بهانه عدم هماهنگی 
و اختالف نظرهای اینچنینی جایگاه آنها در نهادهای 

سیاست گذاری بیش از پیش تضعیف نشود.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

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

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
16 خرداد 1۳۹6 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك ۲ و ۳
هشتم خرداد 1۳۹6 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک ۳ خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و ۳ چکاوک عملیاتي نشده اند.

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

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲8 
فروردین 1۳۹6 براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال ۹6 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 1۳۹6رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي کالن

پایانی بر اختالفات اتحادیه فناوران با سازمان نظام صنفی رایانه ای

داود صفی خانی 

وزیر ارتباطات در دیدار با شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای، از 
تمامی فعاالن این حوزه خواست با تمام توان برای تحقق اقتصاد دیجیتال 

در کشور تالش کنند.
به گزارش وزارت ارتباطات، عیســی زارع پور در نشستی با اعضای شورای 
مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور )نصر(، بعد از طرح مسایل و 
مشکالت از طرف اعضای این شورا، با اشاره به اینکه اقتصاد جدید مبتنی بر 
ICT است، گفت: باید نگاه ها را در این حوزه تغییر داد و اگر فناوری اطالعات 

را به عنوان زیرساخت اصلی کشور ندانیم در آینده دچار بحران می شویم.
وی با اشاره به استقبال نسل جدید در دانشگاه ها از رشته فناوری اطالعات، 
افزود: دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه و فرصت محوری به این حوزه دارد و حل 

بسیاری از مشکالت کشور را تنها از طریق فناوری اطالعات میسر می داند.
زارع پور به مشکالت مطرح شده توســط اعضای شورای مرکزی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور اشاره کرد و افزود: با پیگیری های 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 ICT برای تحقق شبکه ملی اطالعات که زیرساخت 
اصلی اقتصاد دیجیتال است، بسیج شود. وی از فعاالن صنعت ICT کشور 
خواست در کمیته های تخصصی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای ارایه 
نظرات و ایده های خود حضور فعالی داشته باشــند. زارع پور 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 می توانیم 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 رایانه ای کشور و محمد خوانساری 
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران نیز در این جلسه، گزارشی از پیگیری 

مشکالت این بخش ارایه کردند.

وزیرارتباطاتمطرحکرد

دعوت از بخش خصوصی برای تحقق 
اقتصاد دیجیتال در کشور

رگوالتوری اعالم کرد پیش بینی درآمدی ســه اپراتور دارنده شبکه تلفن 
همراه کشور برای سال 1400 بالغ بر ۵0 هزار میلیارد تومان است و افزایش 
هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت موجب کاهش امکان 
سرمایه گذاری این شرکت ها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در مناطق با بازدهی کمتر 

اقتصادی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 1401 
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 می تواند به روشــن شدن موضوع و 

تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان کمک کند.
در اطالعیه رگوالتوری آمده است، براساس صورت های مالی حسابرسی شده 
سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشــور )همراه اول، ایرانسل و رایتل(، 
درآمد این سه شرکت در ســال 1۳۹۹ حدود 4۲ هزار میلیارد تومان بوده 
و پیش بینی درآمدی برای ســال 1400 بالغ بر ۵0 هــزار میلیارد تومان 
است. همچنین سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های 
سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات، به کمتر از ۲0 درصد 
درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است. دلیل 
عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد 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 هزینه های ارزی این 
شرکت ها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل مالحظه ای داشته 
است. همچنین هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق 
دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکت ها 
در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه 
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 زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند 
ثابت مبتنی بر فیبر نوری، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این آمادگی را دارد تا 
برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت ها بدون تحمیل هزینه های مضاعف 
بر اقشار آسیب پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط 
کشور را برای تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.

خبر

سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییاعالمکرد

 افزایش هزینه اپراتورها
امكان سرمایه گذاری زیرساختی را 

کاهش می دهد

کسانی که پلمب یا الک و مهر 
محل های تعطیل شده در اجرای 
این قانون را بشکنند و محل های 

مزبور را به نحوی از انحا برای 
کسب مورد استفاده قرار دهند 
به مجازات های مقرر در قانون 

 مجازات اسالمی محکوم 
خواهند شد
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قانون گذاران درون-پارلمانی و برون-پارلمانی )!( ما تاکنون نشــان 
داده اند که برداشتی درست از نظریه مقررات گذاری، کوچک سازی 
دیوان داری 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، ایجاِد »ترس صیانت« در میان 
عموم کاربران فضای سایبری کشــور و به خصوص دست اندرکاران 
بخش های 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 
 و از دســت ندهند. تاثیرگذارتریِن مدافعــان درون-پارلمانی ایده 
»طرح صیانــت« نیز، تاکنون رییــس مجلس و برخــی از اعضای 
هیات مدیره مجلس یازدهم بوده اندکه با هر بار تجربه خطر شکست 
احتمالِی »طرح صیانت« در ســال 1400، به ســرعت به فکر چاره 
افتادند و موقتا راه نجاتی را برای احیا و تحقق ایده »قانون صیانت« 
در سال 1401 و برای ســال های متعاقب آن، پیدا کرده اند. آخرین 
هزیمت ایشان، تصدیق و تاییِد ایرادگیری شکلی و اِن ُقلِت حقوقِی 
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 رسانه های مخالف ایده »طرح صیانت«، ِمن بعد با 
بهمنی از اخبار جنگ تحمیلی روسیه علیه اوکراین و تبعات جهانی 
و منطقه ای آن مواجه می شــوند و خواهند شــد؛ و اعضای محترم 
کمیسیون مشترِک بررسی کننده طرح حمایت از حقوق کاربران در 
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. 
هدفکمیسیونمشترک

تمام کوشش کمیسیون مشــترک را می توان رسیدن به یک مقصد 
دانســت و در یک هدف، خالصه کرد: تثبیت سرسلسله ای ظاهری 
برای سلســله مراتِب ساخت نیافته و سســت بنیاِن مقررات گذاری 

بخشی در کشور! سلسله مراتبی که با پیشرفت روزافزون فناوری های 
اطالعات و ارتباطات، همواره دگرگون و آشوبناک تر از پیش می شود! 
برای آن که این سرسلسله صورِی سلسله مراتِب مقررات گذاری های 
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 می کند تغذیه 
کند؛ برای نهایی کــردن و تصویب چنین سرسلســله ای 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 

موفقیت آمیِز کمیسیون مشترک، ضروری است! 
سنگاندازیعمومیبهدیوارکوتاه»طرحصیانت«

دیواری که مدافعان انواع و اقسام طرح های رنگارنگ صیانِت مطرح 
در کمیسیون های مجلس یازدهم می خواهند و خیال دارند به دور 
فضاهای رسانه ای کشور بکشند، اصال کوتاه نیست! بلکه به بلندای 
سطح نهادهای فراقوه ای اســت! این را هم باید متذکر شوم که هر 
نوع دیوارکشی بر گرد رســانه ای به بزرگی و گســتردگی و ژرفای 
فضای ســایبری، با DIVERSITY و تنــوع جغرافیایی و فنی 
که انواع فناوری های دسترســی برای کاربران ایجاد کرده و خواهد 
کرد، نوعی خیال پردازی اســت. پس منظورم از »دیوار کوتاه«، در 
عنواِن »سنگ اندازی عمومی به دیوار کوتاه طرح صیانت«، آن دیوار 
مورد نظر واضعان »طرح صیانت« نیســت بلکه تمثیلی است برای 
بیان بافتار معیوب متن هــای تاکنونی مندرج ذیل عنوان طرح های 
»صیانت«، متونی که بیشــتر دارای کارکرد ســیاه مشِق تکراری 
برای تمرین قانون نویسی هستند تا پیش نویس هایی برای الیحه و 

طرح هایی قانونی!
 از روز سوم اســفند 1400 که آخرین سیاه مشــِق طرح صیانت با 
عنوان جدید »طرح نظام تنظیم مقــررات خدمات فضای مجازی« 

انتشار یافت و کلیات آن در کمیسیون مشترک تصویب و رسانه ای 
شد، حتی مدافعان و موافقان سنتِی طرح صیانت نیز بر آن شوریدند 
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 
قوی، دلیل مخالف بودن یا مخالف نبودِن خیلی ها؛ وجود داشــتن 
یا حذف شــدِن تنها یک عنوان، یک بند، یک تبصره، یک ماده، یک 
اصطالح یا یک عبارت در این آخرین متن مصوب کمیسیون مشترک 
است. آن هزیمت های مدام در پِی نجات لحظه ای طرح صیانت و این 
مخالفت های تاکتیکِی مشروط و محدود، بهترین دلیل برای آینده دار 
بودن و به منصه ظهور رسیدِن غایت طرح صیانت به عنوان » قانون 
صیانت« است. بر این نکته باید تاکید کرد که واژه »صیانت« مفهومی 

متعالی دارد و هیچ عاقلی مخالف مصــداق و مضامین صیانت های 
درست و واقعی نیست و نمی تواند باشــد! اما »طرح صیانِت« مورد 
نظِر کمیسیون مشترک با این کیفیت پایین و این همه خطا )که در 
دیگر یادداشــت هایم به برخی از آنها اشاره کرده ام(، مصداق واقعی 
ندارد و به رغم این خأل مضمونی، طرحی فوق العاده مهم برای آینده 
صنعت جامعه اطالعات کشور اســت! اکنون باید به مخالفان واقعی 
طرح صیانت گفت: بیایید از موضع »ترس صیانت« دست بردارید! 
اراده ای که در پس نهایی ســازی 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 مقررات گذاران تاکنونــی و آتی بخش های 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 می تواند علیه بالندگی و رشد آزاد بخش خصوصی صنعت 
جامعه اطالعاِت کشور، بدتر از هر تحریم ظالمانه ای عمل کند، آن هم 
به کمک قوه مقننه و تحت لوای قانون مجلس شورای اسالمی ایران. 
مخالفان روشــن بیِن طرح صیانت، اگر حرفی برای گفتن دارند باید 
بیایند از ُخرده گیری علیــه طرح صیانت دســت بردارند و اینقدر 
به محدودســازی تاکنونی و فعلی پهنای باند گیر ندهند! رفع این 
نوع محدودیت ها بیش از همه برای دیوان داری 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 
ژورنالیسم غوغاساالر اســت! دســت اندرکاراِن بخش های اقتصاد 
دیجیتالِی کشــور برای درنیفتادن در این تله بایــد چنان آینده ای 
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 می آیند چون 
به پایان خط می رســند. اگر فعاالن نظام های 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 کوته بینانه متمرکزسازی بازارها، بخش ها و صنایع فناوری 
اطالعات در یک نهاد یا یک سازمان فراقوه ای، استراتژی بلندمدت 
توانمندسازی و اقتداریابی بخش های خصوصی کشور را تدوین کنند 
و به کمک یاریگران و البی ایست های 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 طرح های مشــابه آن )که کم هم نیستند و 
اگر به زودی قانونی شوند بهمن وار بر سر بازارهای مربوط به خصوص 
بخش های نوپای »های تِک« خراب می شوند( پیشنهادهایی مقتضی 

داشته باشند.    

سال1۳8۹ مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1۳۹4 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الكترونیكی
از 1۵ اسفند 1۳84 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 1۳۹۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر کردن محتواي الكترونیكي
چهارم اســفند 1۳۹6 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1۳۹۷ این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 1۳۹6 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 1۳۹6 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 1۳۹6 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
1۳ آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1۳۹۳ با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه ۹4 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 1۳0 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲8 اسفند ماه 1۳۹۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲1 تیر مــاه 1۳۹4 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲۳ تیر ماه 1۳۹۷ یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
1۳۹4 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1۳۹۷ 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 1۳8۳ اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1۳۹۷ مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مكالمات بین الملل
۲8 اردیبهشــت ماه ســال 1۳۹۷ معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین

عباس پورخصالیان 

علیه متمرکزسازی فراقوه ای مقررات گذاری های بخشی 

تمام کوشش کمیسیون مشترک 
را می توان رسیدن به یک مقصد 
دانست و در یک هدف، خالصه 

کرد: تثبیت سرسلسله ای ظاهری 
برای سلسله مراتِب ساخت نیافته و 
سست بنیاِن مقررات گذاری بخشی 

در کشور! سلسله مراتبی که با 
پیشرفت روزافزون فناوری های 

اطالعات و ارتباطات، همواره دگرگون 
و آشوبناک تر از پیش می شود! 
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امكاننوآوریبرایپرداختیارهابهزیرصفررسیدهاست
با گسترش خریدهای اینترنتی در سال های اخیر، استفاده از روش های پرداخت 
آنالین و مشخصا درگاه های پرداخت اینترنتی نیز به شکل روز افزونی توسعه یافت. 
کسب وکارهای مختلف به ویژه کسب وکارهایی که در بستر تجارت الکترونیک فعالیت 
می کردند، به اســتفاده از این روش نوین پرداخت روی آوردند. اما عبور از مراحل 
پیچیده  قانونی و ارایه مجوزهای الزم برای ثبت نام و دریافت سرویس درگاه پرداخت از 
شرکت های ارایه دهنده  این خدمات که تحت عنوان شرکت های PSP می شناسیم ، 
سبب شده بود بسیاری از کسب وکارهای کوچک، امکان دسترسی به این سرویس ها 
را نداشته باشند. بنابراین با هدف گسترش بیشتر تراکنش های آنالین و همچنین 
رونق و توسعه  کســب وکارهای مختلفی که در حوزه  تجارت الکترونیک فعالیت 
می کردند، شرکت های پرداخت یاری پدید آمدند. در واقع، بر اساس ضوابط و قوانین 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت هایی تحت عنوان پرداخت یار، با مجوز 
پرداخت یاری شروع به فعالیت در فضای آنالین کردند. این شرکت ها که از سال ۹۷، با 
ارایه الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شدند، 
با ارایه  درگاه پرداخت، تحت نظارت بانک مرکزی و شبکه  شاپرک، به توسعه  فضای 
تجارت الکترونیک کمک فراوانی کردند. این شرکت ها، با وجود چارچوب گذاری 
درست بانک مرکزی در آن سال ها، طی سال 1400، با مشکالتی همچون تبعیض در 
تنظیمگری، بسته شدن بیش از ۳هزار ترمینال و بحران ناشی از دریافت کد رهگیری 
مالیاتی در ابتدای سال، دریافت ای نماد اجباری در تیرماه، روش تسویه، مشکالت با 
PSP ها و روند طوالنی صدور مجوز پرداخت یاری مواجه شدند. از این رو، در نود و 
دومین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با 
عنوان »بررسی وضعیت پرداخت یارها در سال1400؛ از مشکالت تا راهکارها« که با 
حضور مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین پال، محمدمهدی شریعتمدار رییس 
هیات مدیره انجمن فین تک و محمد رشیدی معاون پرداخت شرکت دیجی پی برگزار 
شد، چالش ها و راهکارهای حوزه پرداخت یاری، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

آنچه پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 
آقایامیری!بهعنواناولینسوال،لطفااززاویهدیدخودتان،مروریبر
صنعتپرداختیاریدرسال1400داشتهباشید.خاطرمهستفروردینماه
امسالازبستهشدن3هزارترمینالتوسطشاپرکصحبتبهمیانآمدکه
بخشعمدهایازآنبرایپرداختیارهابود.ماحصلآن،رهگیریکدهای
مالیاتیبودوپذیرندههابایدفراینددریافتکدمالیاتیرادنبالمیکردند.
بعدازآندعواهایاینمادومشابهآنمطرحشد.درسال1400برشماو

سایردوستانتانچهگذشت؟
امیری:در سال 1400، قابل 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 سال های گذشته از آن غفلت و مهلت های قانونی آن سپری شده، امسال 
عملیاتی کند. طبیعتا به طور کلی، هیچ کس مخالف اجرای درست قانون نیست و 
موجودیت ها و بازیگرهایی مانند پرداخت یاران سعی می کنند به نحوی این تعادل را 
برقرار کنند که قانون به شکل بهتری اجرایی شود اما واقعیت این است که کج سلیقگی 
و بداخالقی بسیار زیادی در اجرا اتفاق افتاد. اگر به عقب برگردم، روزی چارچوب 
پرداخت یاری مصوب شد و ما تصور می کردیم 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 می کرد اما متاســفانه در زمان اجرا، کج سلیقگی ها باعث 
شــد موجود ناقص الخلقه ای به نام پرداخت یاری شکل گیرد. مثال شفاف می زنم. 
اوج نوآوری پرداخت یار احتماال با اوج نوآوری یک کاسب بقالی در شبکه پرداخت، 
برابری می کند. با توجه به این اتفاقات، اوج هنر ما در شرایط حاضر این است که برای 
یک پذیرنده چهار پنج درگاه می گیریم و مانند یک کاسب خرد، این دستگاه ها را در 
کنار وی قرار می دهیم و با ورود مشتری می گوییم روی آن دستگاه نکشد و روی این 
دستگاه بکشد و نام این عمل را سرویس نوآوری گذاشته ایم! 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 ضربه های زیادی وارد شود و 
گویا بانک مرکزی، از اتفاقاتی که در چند سال اخیر برای پرداخت یاران افتاده، ناراضی 
و به دنبال موقعیتی است که بازی را به حدود 10 سال قبل برگرداند تا انحصار وجود 
داشته باشــد و 10 تا 1۵ هزار میلیارد کارمزد از شبکه بانکی گرفته شود و بین 1۲ 
شرکت یا مشخصا چهار پنج شرکت PSP، توزیع و نظم بازی به همان شکل قبلی 
حفظ شود. امیدوارم بانک مرکزی در سال 1401 تکلیف را مشخص کند و اگر هدف 
این است که شرکت ها، فعالیت شان را در این حوزه متوقف کنند، به آنها اعالم کند. 
شرکت ها دست وپا بسته نیستند. ما وقتی متوجه شدیم نمی توان در این چارچوب 
نوآوری کرد به سمت حوزه های دیگر رفتیم مانند کرادفاندینگ و از فرابورس مجوز 
گرفتیم. ما به ســمت حوزه های دیگری که روزبه روز از آنها سرویس های 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 ای نماد و 
یک روز به بهانه کد مالیاتی، ســر پرداخت یارها را بریدند. سر ما را گوشه جوی آب 
گذاشته اند و می خواهند ببرند، آن وقت می گویند چرا دست وپا می زنید! یا حکایت آن 
بچه است که قصد داشت مداد خود را در چشم دانش آموز بغل دستی خود فروکند و 
شکایت می کرد که همکالسی اش نمی گذارد مداد را در چشم او فرو کند! اگر به ظن 
بانک مرکزی، پرداخت یارها خیلی سروصدا می کنند، به واسطه این است که اتفاقات 

ناگواری برای آنها می افتد.
دربخشــیازصحبتهایتاناشــارهکردیدکهعدهایباحذف
پرداختیارهابهدنبالاینهستندکهدرآمدصنعتپرداختراانحصاری
کنندودراختیارپنجشششرکتاصلیفعالدرصنعتپرداختقرار

دهند.درحالحاضر،درحوزهدرگاهاینترنتییاIPGبابتتراکنشیکه
ایجادمیکنید،زیرمجموعهPSP هاهستید،خودتانازکارمزدیکه
ایجادکردید،دریافتینداریدوازپذیرنده،کارمزددریافتمیکنید.با
حذفپرداختیارها،درآمدPSP هاییکهازکانالشمابهراحتیدرآمد
کسبمیکنند،قطعمیشود.باکداماستدالل،معتقدیداگرحذفشوید،

درآمدتانبهآنسمتمیرود؟
امیری: برکسی پنهان نیست که PSP ها در این زمینه، چه اقداماتی انجام می دهند 
و چگونه از آن درآمد، محل انتفاع درست می کنند. بنده شفاف عرض می کنم. اگر 
هرجایی نباید چیزی بگوییم، بفرمایید! موضوع این اســت که به جام پرداخت و 
پرداخت الکترونیکی تََرک افتاده است. می دانیم یک روز اصالح نظام کارمزد، حتما 
اتفاق خواهد افتاد. در آن مدل، PSP ها اصال آموزش ندیده اند که از پذیرنده شان 
کارمزد بگیرند. این ماجرا را تمرین نکرده اند ولی پرداخت یاران از روز اول این کار را 
انجام داده اند. اگر قرار باشد روزی بانک مرکزی نظام کارمزد را اصالح کند، طبیعی 
است که روند بازی تغییر خواهد کرد. در شرایط حال حاضر، موضوع پرداخت یارها 
استخوان در گلوســت؛ نه می توان آن را حفظ کرد و نه اینکه آن را به بیرون پرتاب 
کرد. یکی از دالیلی که امروز پرداخت یارها بازی را به همان شکل حال حاضر، ادامه 
می دهند، این است که بودن شان در این حوزه، برای یک سری موجودیت های دیگر 
منافعی دارد. این مسیر، مسیری است که دنیا در آن حرکت کرده و حتما باید اصالح 
شود و کوچک ترین اصالحی که در این بازی اتفاق بیفتد، احتماال منافع بزرگ تر را 
پرداخت یاران خواهند برد و PSP ها، احتماال نمی توانند در این مدل، به راحتی تغییر 
کنند. بنابراین این، مسیری است که بانک مرکزی شش ماه، یک یا دو سال دیگر باید آن 
را طی کند و معتقد است اگر می توان االن چهار نفر را از اتوبوس پیاده کرد، بهتر است 

پیاده شان کنیم تا سر پیچ دردسر ایجاد نشود!
نكتهدرستیاست.باتوجهبهتمرکزبندهدر
صنعتپرداخت،بارهااینسوالمطرحبودهکه
چطورپرداختیارهابدوندعواکارمزدمیگیرند!
بااینحال،درنظامشــرکتهایPSPازدرآمد
خودشانبهپذیرندههایفعالدراینحوزهداده
میشودکهواقعاجایافســوسدارد.اینروزها،
آقایناصرحكیمی،معاونسابقفناوریهاینوین
بانکمرکزی،درتوییترفعالشدهاندوکلیدواژهها
وگلواژههاییرااستفادهمیکنندکهجذاباست.
درآخرینتوییتهایشاننوشتهاند:یكیازمزایای
پرتشدنازکاردولتیایناستکهمیفهمیدخدا
نیستیدکهبرایدنیاوعقبیمردم،نسخهبپیچیدو
فرصتتوبههمپیدامیکنید.دراینزمینه،برخی
دوستانریتوییتکردندوکامنتگذاشتهاندو
گفتهاندکاشبرگردید!دلمانبرایهماندوران
تنگشده.آندوران،بهتربود.البتهقصدمقیاس
کردندورههاواینكهاالنبدتراست،نیستاما
متاسفانهمشكالتیهستکهبایددقیقتردرباره

آنبرنامهریزیوعملشود.آقایشریعتمدار!جنابعالیهممروریازسال
1400درحوزهپرداختیاریداشتهباشید.باالخرهشمادرانجمنفینتک
فعالهستیدوبخشبزرگیازپرداختیارهارانمایندگیمیکنیدوحداقل

بهصورتصنفی،درگیریبیشتریداشتهاید.
شریعتمدار:ابتدا مقدمه ای درباره رگولیشــن، حجم بازار و تعداد شرکت های 
فعال پرداخت یار بعد از رگولیشن عرض کنم. پرداخت یاری در سال ۹۷ به عنوان 
یکی از حوزه هایی که اولین تجربیات رگولیشــن برای شرکت های خصوصی یا 
شرکت های نوآور کوچک تر در بخش پرداخت و بانکی بودند، اتفاق افتاد. البته نطفه 
آن، در زمان آقای حکیمی شــکل گرفته بود. آقای امیری به درستی اشاره کردند 
که سند باالدستی، بسیار سند بلندنظرانه ای است. اگر به سایر نقاط دنیا، نگاهی 
بیندازیم، صنعت پرداخت و بانکی آنها با ما خیلی متفاوت است. در آمریکا، چند 
هزار بانک داریم اما در زمینه انتشار پول و حفظ ارزش آن، دچار مشکل نیستند یا 
شرکت های پرداخت در اتحادیه اروپا، لزوما به یک سوییچ مرکزی متصل نیستند 
و همه تراکنش ها در یک نقطه انجام نمی شــود با این همه و با وجود عدم تمرکز، 
این قدر دعوا بر سر تخلفات وجود ندارد. این نحوه رگولیشــن و اتفاقات رخ داده، 
دو روی سکه دارد. یک روی سکه این است که یک تجربه بهتر از مجوز را در ایران 

داشتیم که همین پرداخت یاری است. پرداخت یاری یک چارچوب است و قرار بود 
شرکت با یک تفاهم بتواند در این حوزه فعالیت کند. لذا وقتی که سند اولیه منتشر 
شد، مدیرعامل شاپرک در یکی از جلسات اشاره کردند حدود ۵00 شرکت در صف 
هستند و شاید تا همان لحظه، حدود 100 و خرده ای شرکت، قرارداد بسته بودند. 
این رویکرد چارچوب محور، مثبت است و باید رفع انحصار اتفاق بیفتد و همه بتوانند 
به صورت مساوی از فرصت شروع فعالیت بهره مند شوند. آنچه در نظام بورسی و 
بانکی، در کل ساختار مالی کشور ما، بزرگ ترین دعوا در سال های گذشته بوده و 
فکر می کنم کماکان ادامه داشته باشد. بنابراین ۵00 شرکت در صف بودند و حدود 
1۷0 و خرده ای شروع به فعالیت کردند اما متاسفانه تعداد زیادی از این شرکت ها 
یا از بین رفته اند یا در حال از بین رفتن هســتند. دلیلش این اســت که جزییات 
چارچوب رگوالتوری، کامال ناکارآمد و تبعیض آمیز بوده است. ناکارآمدی به این 
معناست که هیچ کاری بهتر از وضیت موجود در بازار، نمی تواند انجام دهد، قادر 
نیست نوآوری داشته باشد، در تسویه نمی تواند تنوع داشته باشد اما قبال داشته، 
اصال تسویه اش در ۳6۵ روز سال، حدود ۹0 روز اختالل داشته زیرا زیرساخت آن، 
متمرکز است. ناکارآمد به این معناست که اگر تا کنون خالقیت به خرج می داده و 
کاری می کرده که ســوییچی بین چند PSP اتفاق می افتاده و آپ تایم باالتری 
به مشتری ارایه می داده و اگر قرار باشد از چند PSP سرویس بدهد، تسویه اش 
چندتکه می شود و تجربه کاربری، بسیار بدی ارایه می کند. از این جزییات، زیاد است. 
روی دیگر سکه، فکر نمی کنم کج سلیقگی باشد بلکه تبعیض است زیرا به صورت 
مکرر در جلسات متعدد، بیش از شش جلسه و حتی قبل از آن، هم زمانی که کد 
مالیاتی، مطرح و هم زمانی که ای نماد، اجباری شــد، این مساله را توضیح دادیم. 
یک مستند ۲0 صفحه ای کارشناسی، تهیه و به مســووالن بانک مرکزی تقدیم 
کردیم و توضیح دادیم وقتی PSP کارمزد نمی گیرد و 
ما پرداخت یارها می گیریم، وقتی آنها جمعه، تسویه دارند 
اما ما نداریم، وقتی آنها می توانند تسهیل داشته باشند اما 
ما نداریم، وقتی آنها محل های درآمد دیگری دارند مانند 
پوز اما به ما اجازه فعالیت داده نمی شود، وقتی برند آنها در 
درگاه دیده می شود اما به ما اجازه داده نمی شود و تجربه 
کاربری، درگاه را تنظیم می کند اما ما نمی توانیم، وقتی 
ای نماد برای آنها و ما اجباری می شود؛ یعنی تا زمانی که 
رگولیشن اتفاق بیفتد، در حالت سندباکس، پرداخت یارها 
می توانستند به کسب وکارهای خاکستری یا نو سرویس 
بدهند اما از بین رفته است، عمال نهاد تنظیمگر می گوید 
شــما نمی توانید فعالیت کنید البته نه به صورت شفاف 
در رسانه، بلکه با نحوه تنظیمگری، کاری می کند که ما 
نمی توانیم فعالیت کنیم. ممکن است بگویید پس چگونه 
فعالیت می کنید؟ این، سوال خیلی خوبی است. اگر کسی 
از صفر شــرع کند، نمی تواند فعالیت کند. آن، مربوط به 
گذشته بود که ما شــروع کرده بودیم؛ یعنی پرداخت یار 
باید آنقدر مزایای بیشــتری، ایجاد و عمال معجزه کند و 
داشته های زیادی داشته باشــد تا با یک PSP رقابت 
کند. این، یک تنظیمگری بد است که سهوا انجام نشده، بلکه با یک تصمیم انجام 
می شود. ممکن است تصمیم این باشد که پرداخت یارها کوچک تر شوند یا مانند 
آن. نکته آخر اینکه بعضا شنیده می شود حجم زیادی از تخلفات در این حوزه اتفاق 
می افتد اما سال هاست که فرضیه دقیقی درباره آن وجود ندارد. ای نماد، الزامی شد 
تا جلوی قمار و قاچاق گرفته شود. در صورتی که همان موقع ، آمار نشان می داد اصال 
چنین مساله ای، حداقل در پرداخت یارهایی که ۹0 درصد بازار را در دست داشتند، 
بروز و ظهور نداشت. بعد از الزامی شدن ای نماد و سخت شدن دریافت درگاه برای 
کسب وکارها در برخی حوزه ها، قمار، ُرند و روان اتفاق می افتد و به کار خود ادامه 
می دهد. بنابراین آن اتهاماتی که وارد می شد، مبنای درستی نداشت و حداقل، بنده 
از طرف شرکت هایی که حجم بزرگی از بازار را در این حوزه دارند، بابت این موضوع، 

اطمینان خاطر دارم.
پرداختیارهامعموالدربازارهاییورودمیکنندکههرچندعدد
تراکنشهاجذابیتدارداماپرخطراست.مثال95درصدتراکنشهای
حوزهرمزارزتوسطپرداختیارهاانجاممیشودکهعدددرشتیاست.
خبرگزاریتسنیمخبریمنتشرکردهبودمبنیبراینكهطیششماهه
ابتدایســال1400،گردشمالیحوزهرمزارزدرکشور،حدود90هزار

میلیاردتومانبودهاست.بااینكهرمزارزهادرکشورتوسطبانکمرکزی
بهرسمیتشناختهنشدهاماهمهدرحالسرویسدهیهستندوهمه
میبینندواعداد،درشتاســت.دراینجا،فعاالنپرداختیارینگران
نیستند؟بندهبادوستانرگوالتورصحبتمیکردم،اشارهداشتندما
دیتایدقیقیازتراکنشهایحوزهرمزارزنداریمزیرااینهابهPSP ها
میآیدوازآنجا،واردبانکمیشــود.درحسابهایتجمیعیجمعو
سپسدوبارهدرهمانحسابهایتجمیعی،توزیعمیشودواینموضوع
ازدیدگاهرگوالتور،مشكالتیداردوبهدنبالاینهستندکهازطریق
شیوههایمختلفبدوناینكهبرایپرداختیارهامشكلیایجادشود،
مسالهراحلکنند.بااینحال،مالحظهکردهایدکهیکشبهممكناست
اتفاقیبیفتدوایجادمشكلکند.چراپرداختیارها،دراینزمینه،اینقدر

ریسکمیکنند؟
شریعتمدار:در این زمینه از رسمیت داشــتن یا به رسمیت شناخته شدن، زیاد 
استفاده می شود. وقتی شرکتی در یک زمینه ثبت می شود و فعالیت می کند، 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 می دهد. مثال قبل از اینکه پرداخت یاری ایجاد شود، آقای امیری، 
آقای قاسم رادمان و سایر دوستان فعال در این حوزه، شرکت های رسمی بودند و صرفا 
تنظیمگری نشده بود. شاید آنجا رگوالتور، ریسک زیادی حس نمی کرد. در حوزه 
رمزارز هم همین طور است. رمزارز، در بسیاری از کشورهای دنیا، به عنوان پول یا 
دارایی در قانون، شناخته نشده ولی شرکت هایی که تبادل انجام می دهند، علی رغم 
اینکه قانون وجود ندارد، مالیات پرداخت می کنند و شرکت های رسمی هستند. درباره 
حجم گردش، اجازه بدهید آمار بدهم. گردش کل ماهانه شاپرک، چیزی بین 600 تا 
800 هزار میلیارد تومان )همت( است. بخش عمده ای از آن مربوط به پوز می شود و 
تقریبا بین 60 تا80 هزار میلیارد تومان، یعنی 10 درصد آن، آنالین بوده است. از این 
10 درصد، حدود ۲0 همت مربوط به پرداخت یار است. از نظر حجم، بخش عمده ای 
از آن در حوزه رمزارز است زیرا سایر حوزه های پرداخت یاری که قبال امکان دریافت 
ای نماد داشتند، به خاطر اینکه از PSP پول می گیرند، پرحجم های آنها، الجرم در 
پرداخت یارها نمی مانند. این کار به خاطر تبعیض تنظیمگری و رگوالتوری است. 
ما مقصر این حوزه نیســتیم و تعداد تراکنش های خرد نیز زیاد اما حجم آن پایین 
است؛ یعنی حدود ۹0 درصد تراکنش ها از نظر تعداد، حجم بسیار کمی را پشتیبانی 
می کند. این، تصمیمی است که رگوالتور گرفته که شاید قدیمی باشد و قصد تغییر 
آن را داشته باشد اما نمی توانم نیت خوانی 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 حوزه هاست و انجمن، تالش های بسیار زیادی برای 
تنظیمگری حوزه رمزارز و کاهش ریسک های 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 PSP رقابت کنیم. اگر بازار منصفانه بود، ما 

برای فعالیت، به حوزه های سفیدتر مراجعه می کردیم.
بلهدرستاست.البتهبیشترجنبهریسکآنراعرضمیکنمکهبا

توجهبهشرایطکشور،یکشبه،یکسریافراد،متخلفمیشوند!
شریعتمدار: قبول دارم این کار بسیار های ریسک است اما 4 میلیون، مشتری دارد.
آنهمدرستاستامااینكهچراسیاســتگذاراندراینزمینه،
ورودوتعیینتكلیفنمیکنند،سوالاست.بههرحالشرایطکشورما
طبیعینیست.هفتهگذشته،18نفردرمجلس،وسطماجرایتصویب
قانونبودجه،تصمیممیگیرندبهسرعتتشكیلجلسهبدهندوقانونی
رامصوبکنندکه80میلیونایرانیرادرگیرخودمیکند.کاشوقتیدر
حوزهفناوری،تصمیمگیریمیکنند،بهشكلیبهصورتمجازیرایگیری
ونظرسنجیفناورانههمترتیبدهندتاببینندخواستمردمنیزهمان
خواستمجلساستیاخیر.امیدوارماینمسالهبدونمشكلحلشود.
بندهنگرانهستم.بدیهیاستکسیازکسبدرآمد،بدشنمیآیدوهمه
دوستدارند.االنهمفعاالنپرداختیار،ریسکرمزارزراقبولکردهاند
اماامیدوارمطورینشودکهدوروزدیگر،کلدرآمدهایخودرادودستی
تقسیمکنندوزندگیشانراهموسطبگذارندتاازآنمشكلخارجشوند.
جنابرشیدی!جنابعالیهمنظرتانرادربارهمباحثمطرحشدهومواردی

کهپرداختیاریرادرسال1400اذیتکرد،بفرمایید.
رشــیدی:با توجه به اینکه ما در دیجی پی با مگامرچند یا خانواده ای از مرچندها 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانوفعاالنشرکتهایپرداختیارعنوانشد

بانک مرکزی درصدد ختم »غائله پرداخت  یاری« است؟!

مصطفیامیریمحمدرشیدیمحمدمهدیشریعتمدار

امیری: می دانیم یک روز اصالح 
نظام کارمزد، حتما اتفاق می افتد. 
در آن مدل، PSP ها اصال آموزش 

ندیده اند که از پذیرنده شان کارمزد 
بگیرند ولی پرداخت یاران از روز 
اول این کار را انجام داده اند. اگر 

قرار باشد روزی بانک مرکزی، نظام 
کارمزد را اصالح کند، طبیعی است 
روند بازی تغییر خواهد کرد. در 

حال حاضر، موضوع پرداخت یارها 
استخوان در گلوست؛ نه می توان آن 

را حفظ کرد و نه می توان به بیرون 
پرتاب کرد
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ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی
asreertebat.comبخوانید.

کار کردیم و سرویس دادیم، دغدغه ها و تجربیات مان، مقداری متفاوت است زیرا با 
مگامرچندی مواجه هستیم که تنوع نیاز آن، در مقابل دوستانی که با تعداد زیادی از 
مرچندها، کار می کنند، بسیار متفاوت است. چالش های ما در تعامالت  تدریجی مان در 
صنعت پرداخت یاری از این جنس بود که همان طور که دوستان اشاره کردند، رگوالتور 
شروع نسبتا خوبی داشت اما رفته رفته، یا دید کالن خود را به طور جدی تغییر داد یا از 
آن، فاصله گرفت. به عنوان مثال، مزیت رقابتی  که برای پرداخت یارها ایجاد شده بود تا 
از این فضا استفاده کنند و به بخشی از بازار که برای PSP ها جذابیتی نداشت، سرویس 
دهند، عمال با الزامی شدن ای نماد و کد مالیاتی، برداشته شد و تقریبا فرقی نمی کند با 
چه کسی کار کنید. همچنین تسویه های پرداخت یار، نامنظم است و مانند PSP ها، 

کامل نیست. بنابراین می توان گفت شاهد مرگ تدریجی پرداخت یاری هستیم.
دوستاندرگروه،دربارهتوییتآقایحكیمیواینكهعرضکردم  
برخیگفتهاندکاشایشانبرگردند،تذکردادهاندکهآنموقعهمچندان
اتفاقخارقالعادهاینیفتاد.بااینحال،ببینیددرچهشــرایطیقرار
گرفتهایمکهدوستانمعتقدنداگربههمانموقعبرگردیمکههیچینبود،
وضعیتبهتربود!دراقتصادکالنکشور،باتغییردولت،بسیارامیدواربودیم
اتفاقجذابتریبیفتدکهفعالنیفتادهاست.بحراناوکراینهممزیدبر
علتویكیازدغدغههایجدیدشدهاست.همچنینصحبتازایناست
کهدرهفتهآیندهبهمناسبتعیدمبعث،خبرامضایبرجاموانجامتوافق
هماعالمخواهدشد.امیدوارماینموضوع،اتفاقبیفتدزیرادهکپایین
جامعه،دچارمشكلاستوبرایبندههمسوالاستمردمچگونهدراین
شرایطسختزندگیمیکنند.بگذریم...یادمهستزمانیطرحیتوسط
انجمنفینتکیابرخیپرداختیارهادادهشدمبنیبراینكهبانکمرکزی
IPGبهبانکهاابالغکندکهدرحوزهتراکنشهایاینترنتییادرگاههای
کارمزدندهند.اگرایناتفاقرخمیداد،قطعاجذاببود.قاعدتابانکهایی
کهناراحتبودنددراینحوزه،درآمدیندارندوکامالهزینهاست،بایداز
اینطرح،حمایتمیکردندامامتاسفانهبااینكهسهامدارعمدهبیشاز96
تا97درصدPSP ها،خودبانکهاهستند،واقعانفهمیدمچرابانکها،آن
موقعازانجمنفینتکیاپرداختیارهاحمایتنكردندتاکارمزد،حذف
شود.آیانگرانبودنددرآمدPSPآنهاریزشکند؟اگردرآمد،ریزش
میکرد،بهواسطهندادنکارمزد،قاعدتابهخاطرصرفهجوییکهاتفاق
،PSPمیافتد،درآمد،جبرانمیشد،چونگفتهمیشودسمتبانکو
ازاینجیببهآنجیباست.ازآنطرف،فكرنمیکنمپرداختیارهاهم
بهدنبالاینبودندکهآنمسیر،بدونکسبدرآمدباشدوفقطکارمزد،
حذفشود.لطفااینموضوعرادقیقترتوضیحدهیدتابهاصلماجرای

نظامکارمزدوتبعیضهایآنبرسیموببینیمچرا
اتفاقاتبهاینشكلرقممیخورد؟

شریعتمدار:طرح نظام کارمزد، از زمان دبیری میالد 
جهاندار، حتی قبل از مهدی عبادی مطرح بوده است. 
ما در انجمن، جلسات متعددی داشتیم و تفاوت نظرات 
زیادی دربــاره آن بود. البته هیچ کــدام مخالف تغییر 
نظام کارمزد نبودند، بلکه موضــوع این بود که ما موج 
درست می کنیم و مطالبه ایجاد می شود ولی در نهایت 
اتفاق دیگری خواهد افتاد و ممکن است به ضرر همین 
شرکت های خصوصی که سهم کوچک تری از بازار دارند، 
تمام شود. حتی یادم هست آقای جهاندار، جلساتی با 
بانک ها، اگر اشتباه نکنم بانک پارسیان یا بانک پاسارگاد 
گذاشت. ما سعی کردیم بانک های دیگری را نیز همراه 
کنیم و موضوع، تقریبا به یک مطالبه رسانه ای تبدیل 
شده بود و در یک بازه زمانی، انجمن فین تک، روی این 

موضوع، فعالیت بسیاری داشت اما در اوج این مطالبه و موج، اتفاق عجیبی افتاد؛ یعنی 
نه تنها کارمزد تراکنش های آنالین یا پوز تغییر نکرد، بلکه بانک مرکزی درخصوص 
تراکنش های بانکی اعالم کرد کارمزد یک دهم درصد تا سقف ۲۵00 تومان، روی 
پایا و ۲۵000 تومان روی ساتنا خواهیم داشت. شاید این تغییر از مشروعیتی که آن 
موج ایجاد کرده بود، استفاده کرد. البته نمی خواهم عرض کنم این دو موضوع، قطعا 
به هم پیوسته بود اما در راستای همدیگر بود و بعد از آن، تالش های ما کمتر شد چون 
از آنچه ایجاد کرده بودیم، نتیجه دیگری استخراج شد و نمی توانستیم تصور کنیم 
اگر فشار بیشتری ایجاد شود، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد. درباره نظام کارمزد، 
عقیده بنده که البته فکت های بسیار دقیق برای آن ندارم، این است که نظام کارمزد 
به این دلیل، آن طور تعریف شده بود که شبکه پرداخت ملی، ضریب نفوذ نزدیک به 
100 درصد پیدا کند تا بعدا شبکه های مالیاتی ایجاد شود و مصائب پول کاغذی که 
هزینه های زیادی داشت و ریسک ها و جرم هایی را ایجاد می کرد، جمع شود. در این 
رابطه، شــبکه ای که ضریب نفوذ باال دارد، ابزار قدرت بسیار خوبی است و می توان 
نظارت بسیار خوبی هم روی آن اعمال کرد. فکر می کنم این سیاست کلی، شاید 
فراتر از بانک مرکزی بوده است. امروز که ضریب نفوذ شبکه، کامل شده، زمان بسیار 
خوبی است تا کار از یک نقطه کوچک، شروع شود و نظام کارمزد تغییر کند. در این 
رابطه، پرداخت یارها سمپل می شد و تراکنش های آنالین، نمونه بزرگ تر آن بود و 
می توانست به سمت منشا پوز و سایر تراکنش ها توسعه پیدا کند. این امر، می توانست 
شروع خوب و نقطه پیشران باشد و نظام بانکی که درآمد آن مبتنی بر مشاعات است 
و به همین دلیل، خلق پول، بیشتر از پشــتوانه های تولیدشده در GDP ما اتفاق 
می افتد، به جای مشاعات، به سمت کارمزد برود اما متاسفانه اتفاق نیفتاد. شاید ما به 
شدت، درگیر حواشی ناخواسته شدیم و آنچه به عنوان مطالبات مطرح می کردیم، 
نه یک تقابل با رگوالتور یا بانک مرکزی بوده، بلکه به همان دلیل بوده که ما در حال از 
بین رفتن بودیم و چاره ای نداشتیم جز اینکه داد بزنیم. هرچند شاید می شد با روش 
دیگر، این کار را پیش برد. این، چیزی است که بنده درباره نظام کارمزد فکر می کنم. 
ظاهرادوستانبانکمرکزیدربارهنظامکارمزد،درحالمطالعاتی
هستندکهدرسال1401،تغییراتاساسیایجادکنند.آیاانجمن،دراین

زمینه،طرفمشورتقرارگرفتهاست؟
شریعتمدار:تا به حال جلسه ای نداشته ایم هرچند جلساتی قبال در بانک مرکزی 
بوده است. انجمن علی رغم اینکه بیشترین کار کارشناســی را انجام می دهد و در 

بسیاری از حوزه ها، پیش نویس ها یا مطالعات توسط انجمن آماده یا حمایت می شود، 
به خاطر تیز بودن انتقادات انجمن، شاید رگوالتور، تمایلی نداشته باشد که در همه 
موضوعات، مشارکت حداکثری با انجمن داشته باشــد. لذا ما در شش ماه اخیر، 
مشارکتی درباره نظام کارمزد با بانک مرکزی نداشتیم. خوب است بانک مرکزی با 

انجمن در این زمینه مشارکت داشته باشد.
بلهبهتراستدراینموضوعاتهمفكریانجامگیردتاهمهجوانب
دیدهشودوطورینباشدکهدرحوزهPSP ها،تغییراتیاتفاقبیفتداما
سمتپرداختیارهاباهمینروالگذشته،کارجلوبرود.اینشیوه،درست
نیست.آقایامیری!دربارههمینسوالکهآقایشریعتمدارپاسخدادند،

جنابعالیهمنظرتانرابفرمایید.
امیری:آقای محرمیان حدود یک سال و دو ســه ماه قبل، با اکو ایران مصاحبه ای 
انجام دادند. در این مصاحبه، ایشان می گویند پرداخت یارها، عینا همان PSP ها 
هستند. خبرنگار از ایشان درباره انحصار موجود در بانک مرکزی می پرسد و ایشان 
اعالم می کند ما چیزهایی درست کردیم. پرداخت یارها، عین PSP ها هستند! فقط 
PSP ها، منابع ارزی کشور را به دستگاه پوز تبدیل می کردند و ما همان اختیارات را 
در اختیار پرداخت یارها قرار داده ایم که نوآوری کنند و اتفاقات خوب را شکل دهند. 
بعد از آن، چندین نامه ارسال کردیم. مجموعه خودمان، بالغ بر ۵0 نامه ارسال کرده 
که نه کتبی و نه شفاهی، حتی یک نامه هم پاسخ داده نشده است. روش های متفاوتی 
نیز برای رساندن پیام گذاشته ایم. فقط با دود جلوی بانک مرکزی، پیام نفرستاده ایم! 
می ترسیدیم بگویند این ها آمده اند اغتشاش و آتش بازی کنند وگرنه این روش را هم 
امتحان می کردیم! صادقانه سعی کردیم افرادی که در این سیستم، مقبولیت دارند به 

عنوان ریش سفید بفرستیم تا درهای گفت وگو باز شود.
البتهفكرکنمنیمچهبازداشتیهمشدید!

امیری:بله! ماجرای پرونده سازی است. واقعا برای بانک مرکزی متاسفم که تنها 
رفیقی که در این ماجرا داشــتند، پلیس فتا بود! حداقل ما را به دادســرای شاپور 
می بردند که تن و بدن مان می لرزید نه اینکه به پلیس فتا ببرند و اوج هنر این باشد 
که ما در اوین دور بزنیم و یک دوســت جدید پیدا کنیم که با دادســرا آشنا شویم 
و مســایل و نگرانی های آتی را به راحتی طی کنیم! اینکه می گویند: »عدو شــود 
سبب خیر، خدا خواهد« در اینجا، بیشتر خودش را نشــان می دهد! ما پیشنهاد 
مشــخصی درباره نظام کارمزد مطرح و اعالم کردیم کل حوزه پرداخت اینترنتی، 
در آن برهه زمانی، ۳ درصد، درآمد PSP ها را تحت الشعاع قرار دهد. اجازه بدهید 
با این مدل، برای PSP ها، محل درآمد جدید درســت کنیــم و آنها را هم راضی 
خواهیم کرد. اتفاقا PSP های بزرگ زیادی همراهی کردند. در نهایت، خروجی 
کارگروه هایی که آقای محرمیان در بانک مرکزی، اوایل معاونت شان ایجاد کردند، 
این شد که هیچ اتفاقی نیفتاد! یعنی عمال طرح های مصوب 
 کارشناسی در حوزه کیف پول، احراز هویت غیرحضوری،
open API ها و اصالح نظام کارمزد، همگی در کشو قرار 
گرفتند و تصمیم دیگری اجرایی شــد. ما جلسات زیادی با 
PSP ها و بانک ها گذاشتیم و آنها را توجیه کردیم که این 
اتفاق به نفع آنها خواهد بــود و PSP های بزرگ هم اعالم 
آمادگی کردند تا این تغییر، اتفــاق بیفتد اما بانک مرکزی 
آن را در جیبش گذاشــت و به نوعی اعالم کرد 6000 هزار 
میلیارد منابع درآمدی جدید برای بانک ها ایجاد می کنیم، 
مجددا از مردم می گیریم و بین شبکه بانکی توزیع می کنیم 
که این 10 تا 1۲ هزار میلیــارد تومانی که در قالب تراکنش 
اینترنتی کارمزد می گیریم، نصف یا میزانی از آن جبران شود! 
شفاف عرض کنم به جای اینکه اصالح صورت پذیرد، آرایش 
جدیدی برای مسایلی که با آن روبه رو بودیم، اتفاق افتاد. به 
نظر می رسد مسایل ما، ساده است. اگر امروز بانک مرکزی، 
به طور جدی معتقد اســت که PSP و پرداخت یار، باید یک کار را انجام دهند و 
شرایط و ضوابط در مورد آنها باید یکسان باشد، خوب است واقعا یک سری حوزه ها را 
مشخص کند. اساسا مساله تسویه در روزهای تعطیل، این موضوع را در پی دارد که ما 
به خلق پول کمک می کنیم؛ یعنی اثر منفی روی اقتصاد دارد. ما خوب یا بد، یک سند 
پرداخت یاری نوآورانه داشتیم اما در اجرا، به آن گند زده ایم. حکایت همان دو بچه ای 
است که سرچهارراه می ایستادند و این یکی می گفت پدر من نماینده مجلس است و 
آن یکی می گفت پدرم پلیس است و اینکه هرچقدر قانون و آیین نامه خوبی تصویب 
شود، پدرم بلد است سر چهارراه به قانونی که پدرت تصویب کرده، جواب بدهد! اساسا 
بانک مرکزی، باید خیلی از ماجراها را روشن کند. اگر در اجرا نمی تواند، خروج کند. 
اگر محدودیت دارد، از این مساله خارج شود و اجازه دهد پرداخت یاران، تسویه را به 
شیوه دیگری انجام دهند و ریسک  آن را کنترل کنند. اگر بانک مرکزی، به صورت 
جدی با دستگاه پوز مشکل دارد، بگوید اجازه اضافه شدن وجود ندارد و PSP ها و 
پرداخت یاران روی مدل های جدید کار کنند. درخواست پرداخت یاران، هم از طرف 
انجمن و هم از طرف شرکت ما، در قالب چند نامه به شاپرک و بانک مرکزی ارسال 
 QR ،شده، مبنی بر اینکه اجازه داده شود، برای پذیرندگانی که جواز کسب دارند
تعریف شود. چرا وقتی قرار اســت به پذیرنده ای در مغازه، QR داده شود، به وی 
بگوییم یک درگاه پرداخت اینترنتی به وی می دهیم و برای آن، نماد  می گیریم. اگر 
فکر می کنیم این حوزه، تراکنش حضوری است و پرداخت یاران می توانند قسمتی از 
هزینه هایی که روی سخت افزار اتفاق می افتد، کاهش دهند، این کار، با یک تصمیم 
درست، قابل اجراست. اگر واقعا خواسته قلبی بانک مرکزی باشد، فردا یک بخش نامه 
می زند تا پرداخت یاران بتوانند QR را هم تعریف کنند. آیا نوآوری اتفاق می افتد یا 
خیر؟ موضوع، بسیار شفاف است. خواسته های ما به عنوان پرداخت یاران، اگر اراده 
وجود داشته باشد، با یک نیم بند و یک امضا، قابل انجام است وگرنه هرچقدر آسمان و 
ریسمان به هم ببافیم، فایده ای ندارد. برداشت من این است که شاید بانک مرکزی، به 
دنبال این است که غائله پرداخت یاری را ختم کند! خواهش من این است اگر تصمیم 
آقایان این است، دنبال بهانه نگردند. در قانون تکلیف شده، وظیفه بانک مرکزی است 
که در حوزه رمزارزها، مقررات گذاری کند. نمی شود مقررات گذاری انجام نشود، سپس 
یک نفر، گردش مالی اش بزرگ شود، بعد بانک مرکزی بگوید ببینید چه اتفاقاتی رخ 
می دهد. بانک مرکزی باید وظیفه ذاتی اش را انجام دهد. کسی که در این ماجرا بدهکار 
است و باید پاسخگو باشد، بانک مرکزی است. نمی شود ما موضوع را روی اتوپایلوت 

بگذاریم، همه اتفاقات خوب بیفتد و بعد شاکی شویم که تحت نظارت ما نیست.
اینهمدرنوبهخودموضوعجذابیاست.چونازاخطاررییسقوه
قضاییهمبنیبرتعیینتكلیفدراینحوزه،دوسههفتهگذشتاماندیدم
بانکمرکزیاطالعیهایصادرکندکهدرحوزهرمزارزبااینتعدادتراکنش،
فالنچارچوبوجودداردیابهرسمیتنمیشناسدیاهراتفاقدیگری.
فكرمیکنمدرآنقسمتازاظهاراتتانکهاشارهکردیدقرارشدبخشی
ازهزینهبانکهاجبرانشود،منظورتانکارمزدگرفتندرساتناوپایاو
افزایشهزینهتراکنشهایکارتبهکارتبودکهمردمپرداختمیکردند.

مورددیگریکهنداشتیم.درستاست؟
امیری:بله کامال درست است.

البتهدراینماجرا،تعدادیازسرویسهایبانكینیزافزایشتعرفه
مختصریگرفتند.

امیری:یک سری سرویس ها، تعرفه دار شدند و یک سری تعرفه ها نیز اضافه شد. 
پیش بینی بانک مرکزی این بود که 6هزار میلیارد تومان منابع جدید در قالب کارمزد 
برای شبکه بانکی ساخته می شود که بخشی از 10 تا 1۲ هزار میلیارد تومان را جبران 

می کند.
متاسفانهرگوالتور،مستقیمیاغیرمستقیمدرماجراهایکارمزدنظام
بانكی،ذینفعاست.یادمهستآنطرحیکهشمامبنیبرحذفکارمزد
درگاههایاینترنتیارایهکردید،صحبتازاینبودکهمتعهدمیشوید
نهتنهاکارمزدحذفشدهPSP هارابهشكلیبهآنهابرمیگردانیدبلكه
کارمزدرگوالتورراهمبامدلکسبوکارجدیدمدنظرتانپرداختمیکنید.

درستاست؟
امیری:بله کامال! گفتیم این امکان، وجود دارد و البته می توان یک سری چیزها را 
تغییر نداد. به شتاب که ۲۵ تومان از محل صادرکنندگی بابت تراکنش خرید دریافت 
می کند، کاری نداریم. در مقصد تسویه هم گفتیم اگر نگرانی وجود دارد، شاپرک 
کارمزد خود را از بانک بگیرد و البته ۲۵ تومان دریافت می کند که این هم مصیبت های 
زیادی دارد. یک بار برنامه بگذارید، یک نفر نظام کارمزد را باز کند تا بفهمیم چی به 
چی است و این ۲۵ تومانی که شــاپرک می گیرد، چقدر به خودش می رسد؟! این 

موضوع از آن کالف های سردرگمی است که...
چیزسختینیست!20درصدبهخودشمیرسدومتاسفانه،80درصد
رابهخاطرنگهداریسوییچ،دودستیبهشرکتخدماتتقدیممیکند.

امیری: این وسط، بابت تراکنش ها، می گیرند!
بلهدقیقاهمینطوراست.دربارهنظامکارمزدبهزبانسادهکهبرایهمه
قابلفهمباشد،درسالآینده،حتمابرنامهایخواهیمداشت.منتظرهستیم

تاتغییراتپررنگترشود.برایمنهمجذاباست.
مثالبحثتسویهشاپرکیکهخودشمیتواندیكیاز
مدلهاینظامکارمزدیباشدبااینعنوانکهبهطور
مثالباپذیرندهایکهقراردادبستهمیشود،یک
رابطهدوطرفهبرقراراست.بندهبهعنوانپذیرنده
وشمابهعنوانسرویسدهندهبهتفاهممیرسیم
کهمثالاگرقرارشدتســویه،آنالینانجامشود،
قیمتتراکنش،فالنمیزانشودامااگرسهروزدر
حساببماندورسوبداشتهباشد،فالنمیزانرا
پذیرندهبدهدوفالنمیزانرابنده.اگربیشترشد،
هممیتوانمدلیراتعریفکرد.مدلکسبوکارآن
چیزپیچیدهاینیست.اینكهرگوالتورتااینحد
ورودمیکندواجازهنمیدهدمدلهایکسبوکار
نوآورانهاتفاقبیفتد،نمیدانمدلیلآنچیست.آیا
دغدغهخلقپولدارندیاسرعتگردشپول؟باید

دوستاندعوتشوندتادقیقترصحبتکنیم.اگربگذاریمبازارخودشکار
کند،قطعاهمشرایطرقابتیوهمصنایعیکهکارمیکنند،میتوانندبازار
راتنظیمکنندورگوالتور،فقطسقفوکفویکچارچوببراینظارت،
تعیینکند.آقایرشیدی!شماهممانندبرخیپرداختیارهامسیرتانرا
کمیمتفاوتکردهاید.بخشیازپرداختیارها،بهسمترمزارزباریسک
زیادرفتهاندویکسریمشابهPSP ها،همدستگاهپوزدارندوهمدرگاه
اینترنتی.شمابهگونهایلندتکگونهودرحوزهاعتباریکارمیکنید.
دراینحوزهنیزهنوزچارچوبمشــخصیندیدیمکهمدلکارمزدی
آناستخراجشدهباشد.شــمااالنسرویسهمارایهمیدهید.هرچند
بندهمعتقدمدرماجراینظامکارمزدیلندتکهایفعالدراینحوزه،
متاسفانهاتفاقاتناخوشایندیمیافتدودوستان،دربرخیموارد،تاجایی
کهمیتوانندحتیتا55درصدبابت20میلیونازمردمسودمیگیرند.آیا
شمادردیجیپیومشخصاحوزهلندتک،برایقانونمندشدنآن،پیگیری
نكردیدتاهمدرعرصهسیاستگذاریوهمدرزمینهنظامکارمزدی،اتفاق

مشخصیبیفتد؟
رشیدی: در ساختار دیجی پی، هر حوزه کســب وکاری را به نحوی جدا کردیم و 
رهبری حوزه کسب وکار اعتباری یا لندتک، توسط آرش سفیدپور هدایت می شود. 
به طور کالن، تقریبا در دیجی پی، کســب وکار پرداخت یاری و پرداخت با موضوع 
لندتک، کسب وکارهای جداگانه است. البته سود ۵0 یا ۵۵ درصد که اشاره کردید، 
ندیدم اما موضوع اصلی این اســت که پارتنرهای تامین کننده مالی که با الگوهای 
ســنتی کار می کردند، کارمزد را هدایت می کنند و پول را می گیرند. زمانی شما با 
سپرده گذاری از جایی وام می گرفتید و ســود آن زیاد به چشم نمی آمد و تقسیم 
می شد اما االن به این صورت است که این فشار از سمت جاهایی که تامین کننده مالی 
هستند، وارد می شود تا پول را به دست لندتک و لندتک نیز به کاربر برساند؛ یعنی 
عمال هزینه پول، باالست و فکر می کنم فضای رگوالتوری این حوزه درست شود. ما 
به عنوان بزرگ ترین لندتک در بازار، تالش هایی انجام داده ایم تا رگوالتور، طوری 
فضا را پیش ببرد که باعث توسعه شود. ما معتقدیم اقتصاد دیجیتال، از چند منظر 
بسیار جذابیت دارد. همین فضای لندتک، می تواند کمک کند پول در جای درستی 
تزریق شود. االن موسسات مالی، بانک ها و لیزینگ ها، وام را پرداخت می کنند اما 
پول، الزاما در حوزه اهداف، چشم انداز و اسناد باالدستی مصرف نمی شود و موجب 

تورم می شود اما فضای دیجیتال و لندتک ها، فرصت فوق العاده ای است که می تواند 
پول را در محل درستی تزریق کند. این کار، دو اثر جدی دارد و به توسعه آن کمک 
می کند: یکی کاهنده قیمت و دیگری کاهش تورم. ما در فضای سخت و پیچیده ای 
قرار گرفته ایم و از سوی رگوالتور، ابهام وجود دارد و نمی دانیم در چه مسیری قرار 
است پیش بروند. البته بدون ســروصدا حرکت می کنیم و در تالش برای تعامل با 
رگوالتور هستیم تا کارها در مسیر درست پیش برود، با این حال، فضا و آینده، مبهم 
است. یک سری لندتک ها از فضای رسانه ای، استفاده قابل توجهی می کنند و عمال 
این سودها را خلق می کنند و یا وقتی در رسانه های درباره سودهای باال در لندتک ها 
صحبت می شود، این کار، فضا را برای برخی کسب وکارها ایجاد می کند که این کار را 
انجام دهند. در پرداخت یاری، ما به دنبال فضا و سرویس دهی جدید هستیم کمااینکه 
مذاکراتی انجام دادیم. ما درگیر کیف پول و زیرساخت های پرداخت یاری هستیم. فکر 
می کنیم فرصت های بسیاری وجود دارد، می توان کارهای بزرگی انجام داد و روی آن 
تمرکز و سرمایه گذاری جدی داریم که در سال 1401، تاثیر آن را مشاهده خواهیم 
کرد. امیدواریم این کار موجب شود بخشی از فضای اقتصاد دیجیتال را که به نحوی 
شفاف نیست، وارد فضای شفافیت کرده و به توسعه آن کمک کنیم. ما از دو منظر به 
کسب وکار نگاه می کنیم. منظر اول، نگاه از سمت بنگاه درآمدزا و کسب وکار است 
که باید بتوانیم هزینه های فرایندها و عملیات را تعیین کنیم که روی آن وقت زیادی 
می گذاریم. منظر دوم، مسوولیت اجتماعی است. ممکن است سود را بیشتر کنیم و 
در فضای بحران اقتصادی موجود، مردم نیز به ناچار سود را بپذیرند اما یکی از ارزش ها 
ما در دیجی پی، این است که فضایی خلق کنیم تا فراگیری ایجاد کند، مردم بتوانند 
به راحتی از آن استفاده کنند و سود آن هم منطقی باشد. در این زمینه، مذاکرات 
بسیار زیادی داشتیم تا هزینه پول را کاهش دهیم و مردم وام های بسیار ارزان تری 
دریافت کنند. برای سال آینده، قراردادهایی داریم و مسیرهایی را پیش بردیم که 
فکر می کنیم روی درگاه دیجی پی، می توان وام ارزان تری داشت و آن را خرج کرد. 
ما به دنبال تثبیت و پایداری این سیستم هستیم که البته کار بسیار سختی است. اگر 
بی توجه باشیم و به آن کوتاه مدت نگاه کنیم، می توانیم سود بسیار جذاب و جدی 
متوجه شرکت کنیم اما به دنبال این هستیم که فضا را به سمت ثبات، توسعه دهیم. 
در تکمیل اظهارات دوستان درخصوص نظام کارمزد نیز باید عرض کنم رگوالتور 
از زمانی که تصمیم  می گیرد تغییراتی بدهد تا زمانی که به نقطه عملیاتی می رسد، 
آن قدر زمان می برد که مولفه های موثر اقتصادی و اجتماعی، خیلی تغییر کرده است. 
مثال در حوزه کیف پول، فضا به نحوی طراحی شد که هیچ  شرکتی تمایل نداشت 
کیف پول و اپن لوپ را تجربه کند. اتفاقا اگر هوشمندانه به نظام کارمزد نگاه کنیم، 
به راحتی با کمک پرداخت یارها می تواند در بدنه جامعه بنشیند. همچنین پایلوت 
جدی آن می تواند فضای اقتصاد دیجیتال باشد، کار را پیش ببرد و نهادینه شود. نکته 
تکمیلی اینکه دیجی پی، به عنوان لندتک، هم پرداخت یار 
است، هم پرداخت ساز و هم پرداخت بان؛ یعنی عمال سعی 
کرده اکوسیستم کاملی تشکیل دهد و اجزای مختلف یک 
اکوسیستم مالی و اقتصادی را فراهم کند با این هدف که 
درگاه دیجی پی بتواند منجر به توسعه اقتصادی دوسویه 
شود؛ یعنی هم کاربر را از نظر مالی توانمند کند و قدرت 
خرید وی را افزایش دهد و هم کار کسب وکارها را تسهیل 
و آنها را در فروش و توسعه کسب وکارشان توانمند سازد. 
در مجموع، دیجی پی، چندوجهی تر از پرداخت یاری یا 

حوزه لندتک است.
البتهمابیشتربهدنبالدغدغههایصنعت
هستیمنهعملكردشرکتها.دوستانلندتک،هم
ازلیزینگهاوهمازبانکها،خریدپولمیکنند
واینامر،باعثمیشــودقیمتتمامشدهپول
برایآنهازیادشودوازآنطرفتا55درصدسود
میگیرندکهنمونهاشرابرایجنابعالیارسالمیکنم.درهمینحوزه
لندتک،میبینیمرگوالتورییکشبهتصمیممیگیردبانکهاازفردا
صبحبدونضامن،بهمردم100میلیونتومانوامبدهند.ازیکطرفگفته
میشودافزایشنقدینگیراکنترلکنیدتاتورممهارشودوازطرفدیگر،
دستوریگفتهمیشودپولبدهیددرحالیکههمینکارتاعتبارییا
نحوهفعالیتلندتکهانهایتافردرابهسمتخریدکاالمیبردکههمین
شیوه،درستاست.البتهمتاسفانهدرحوزهوامخریدکاال،مردمبیشتر
بهپولنقدنیازدارندتابتوانندآنراخرجدرمانیامخارجروزمرهزندگی
کنند.بههرحالروشهایبهتریوجودداردکهمیشدپولرابهسمتیبرد
کهدرچرخهتولیدواردشودوگردشمالیدراینمسیرباشدنهبهسمت
سفتهبازیوماجراهایاینچنینی.بگذریم...آقایشریعتمدار!همیشهدر
صنعتپرداختشاهدیکاتفاقبدوناسالمیعنیرقابتPSPهادرحوزه
فعالیتشانبودهایمکهمتاسفانهازدرآمدخودبهپذیرندههامیپردازندو
همینموضوع،تغییرنظامکارمزدراضروریمیسازد.تاحاالنشنیدهام
اینرقابتناسالمکهبهشكلمرسومدرPSPهااتفاقمیافتد،درحوزه
پرداختیارینیزرخدهد،آیاچنینرقابتیدرپرداختیارهانیزوجوددارد

یامدلرقابتناسالمدراینحوزه،بهشكلدیگریاست؟!
شریعتمدار: مدل این رقابت ناسالم، طور دیگری است! البته رقابت، چند جنبه دارد 
و تعریف ناسالم واقعا سخت و یک موضوع اخالقی است. وقتی می گوییم ناسالم، یعنی 
خارج از چارچوب است. این چارچوب، یا موضوعی است که بین خود پرداخت یارها 
برقرار است یا آیین نامه ای که تنظیمگر اعالم کرده است. نمی توان گفت رقابت ناسالم 
وجود ندارد. البته رقابت سالم هم قطعا وجود دارد اما رقابتی که در آن زرنگی یا نوعی 
استفاده از فضاهای خاکستری یا روش هایی که ممکن است مزیت خاصی ایجاد کند، 
وجود داشته اما دلیل اینکه دیده نمی شود این است که ما مشکالت بزرگ تری بیرون 
از خودمان داریم و سعی می کنیم در خانواده پرداخت یارها با همدیگر زندگی کنیم و 
با این مشکالت، کنار بیاییم. به هر حال این طور نیست که بر کسب وکارها تاثیرگذار 
نباشد. برخی کسب وکارها در یک سری دوره های زمانی، منتفع می شوند و ریسک 
قبول می کنند و برخی کسب وکارها، متضرر می شوند. به نظر من، رقابت ناسالم در 

پرداخت یارها، با درصد کمتری نسبت به فضای PSPها وجود دارد.

شریعتمدار: در حوزه 
پرداخت یاری، 500 شرکت در 

صف مجوز بودند و حدود 170 و 
خرده ای شروع به فعالیت کردند 
اما متاسفانه تعداد زیادی از این 
شرکت ها یا از بین رفته اند یا در 

حال از بین رفتن هستند. دلیلش 
این است که جزییات چارچوب 
رگوالتوری، کامال ناکارآمد و 

تبعیض آمیز بوده است

 رشیدی: می توان گفت شاهد 
مرگ تدریجی در حوزه 

پرداخت یاری هستیم. یک بخش، 
جنبه ای است که رگوالتور در آن، 
نقش دارد و بنا به مصالح یا هرچیز 

دیگر، به این نقطه رسیده ایم 
که نمی توانیم از نظر کیفی و 

زیرساختی با PSP رقابت کنیم و 
 ظرفیت هایی که PSP دارد، 

ارایه دهیم
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 بر کسی پوشیده نیســت که گیمرها در مورد عملکرد 
سرور خود و تیم پشتیبانی آن، مطالبات زیادی دارند. شما 
یک هاست )میزبان( سرور گیم می خواهید که واقعا بتواند 
خدمات مناسب ارایه دهد. شــما نمی خواهید در طول 
بازی با تاخیر مواجه شوید یا مجبور باشید برای گردآوری 
اندوخته ها با سایر گیمرها مبارزه کنید. چگونه میزبان 
سرور بازی مناسب را پیدا می کنید؟ بازار جهانی میزبانی 
سرور، در پنج سال گذشته، به طور پیوسته، رشد کرده و 
تعیین اینکه کدام سرویس هاست گیم برای شما مناسب 
است، می تواند چالش برانگیز باشد. در اینجا، هشت عامل 
مهم که باید هنگام جست وجوی راه حل های سرور بازی 
لحاظ کنید، ذکر شده تا بتوانید هاست سرور مناسب را 

برای ارتقای بازی خود به سطح بعدی بیابید.  
1.تاخیرکم

تاخیر شبکه بین هاست ســرور گیم و گیمرهای آن، به 
طور خاص، تحت تاثیر سه عامل است: فاصله فیزیکی، 
فاصله شبکه و ظرفیت پهنای باند. حتی اگر میزبان سرور 
بازی شما، قوی ترین پهنای باند را داشته باشد، چنانچه 
در نزدیکی گیمر نباشد، معنای زیادی نخواهد داشت. 
وقتی فاصله بین هاست و گیمر، خیلی زیاد است، تاخیر 
بزرگ تری ایجاد می شود. مشابه فاصله فیزیکی، فاصله 
شــبکه یعنی تعداد پرش هایی اســت که داده ها برای 
رسیدن به مقصد نهایی خود باید انجام دهند. یک مسیر 
شبکه بسیار بهینه شده، تعداد پرش های داده و در نتیجه، 

تاخیر را کاهش می دهد.
اگر می خواهید برای گیم پلی 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 گیم پلی شما را تا حد امکان یکپارچه کند. 
هاست سرور گیم شما باید شبکه ای با تاخیر کم با چندین 
ارایه دهنده داشته باشــد. این، بدان معناست که آنها به 
طور خاص برای پردازش حجم باالیی از پیام های داده با 
کمترین تاخیر ممکن، بهینه می شوند و دسترسی تقریبا 
واقعی به داده ها ارایه می دهند. هنگام انتخاب هاست سرور 
بازی باکیفیت، الزم نیست نگران عملکرد میزبان سرور 

خود با یک رابط شبکه پربار باشید. 
2.پشتیبانیمشتری

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، 
می خواهید 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 بازمی دارد، بلکه کل روز شما را نیز 
خراب می کند. شــرکت BisectHosting می داند 
برای ارایه راه حل های بازی یا شبکه به خدمات مشتری 
ســریع، کارآمد و باکیفیت نیاز داریــد. به همین دلیل 
پشتیبانی ۷/۲4 مشتری را با میانگین زمان پاسخگویی 

تنها ۲0 دقیقه ارایه می دهــد. این مجموعه با 1۷ مکان 
در سراســر جهان، نمایندگان پشتیبانی، در بسیاری از 
مناطق زمانی دارد تا پشتیبانی موردنیاز شما را در صورت 

نیاز ارایه کند. 
3.سختافزارقدرتمند

هنگامی که از بین خدمات هاست گیم انتخاب می کنید، 
معموال در مورد سخت افزار مورداستفاده، نظری ندارید. به 
همین دلیل، ایده خوبی است که قبال به دنبال سرویسی 
باشید که از سخت افزار قدرتمند برای اجرای سرورهای 
بازی خود اســتفاده می کند. سرویس هاست گیم شما 
برای اجرای سرورهای بازی خود به سخت افزار قدرتمند 
نیاز دارد. این امر به کاهش زمان ورودی و خروجی و نیز 
به بارگذاری سریع تر کمک می کند، بنابراین ناامیدی از 
یک بازی عقب افتاده نیاز نیست! به دنبال یک سرویس 
 Enterprise، میزبانی بازی باشید که از پردازنده های
NVMe، DDR4 و Xeon در فرکانس های باال برای 

عملکرد و قابلیت همکاری بهینه استفاده می کند. 
4.فروشفوقالعاده؛خیر

گران فروشی زمانی اســت که یک شرکت هاست سرور 
گیم، سیستم را با مشــتریان بارگذاری می کند و باعث 
می شــود همه برای اندوخته ها و ذخایر سرور بجنگند. 
یک ســرویس میزبانی بازی، ممکن اســت این کار را 
انجام دهد زیرا فرض می کند کاربران شان از تمام منابع 
تخصیص داده شده خود استفاده نمی کنند. البته زمانی 
که کاربران از همه منابع اختصاص داده شده خود استفاده 
می کنند، این مشکل ایجاد می شود. اگر تعداد کاربران 
زیادی روی یک ســرور داشته باشید، ســرور، کند و با 
تاخیر همراه می شود و تجربه بازی ضعیف ایجاد می کند. 
وقتی میزبانی سرور را برون سپاری می کنید، می خواهید 
مطمئن باشید یک ســرویس میزبانی بازی را انتخاب 
می کنید که منابع سرور، آنها را بیش از حد نمی فروشد. 
یک هاست سرور گیم را انتخاب کنید که هرگز بیش از 
حد فروخته نمی شــوند. باید بر همه این ها نظارت شود 
تا کاربران مطمئن شوند منابع سرور و پشتیبانی کافی 

وجود دارد. 
5.آسانبرایاستفادهازکنترلپنل

کنترل پنل ها برای کاربران، یک میزبان عالی هستند. 
آنها به کاربران اجازه می دهند سرور اختصاصی، حساب  
اشتراک گذاری شــده و VPS خود را بــدون اطالع از 
جزییات سیستم، مدیریت کنند. این موضوع، خصوصا 
برای بازی، ایده خوبی است. شــما می توانید به دنبال 

یک هاست سرور گیم باشــید که یک کنترل پنل بازی 
مدرن ارایه می دهد و از شما پشتیبانی زیادی می کند. 
ضمنا شما نمی خواهید وقت خود را صرف به هم ریختن 
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 بهره مند است 
 Minecraft برای هر ســرور Multicraft و کامال از

سفارشی شده استفاده می کند. 
بر این اســاس، Multicraft به شــما ایــن امکان را 
می دهد که ســرور خود را به راحتــی و کارآمد، بدون 
 ،Multicraft هیچ گونه نگرانــی، مدیریت کنید. بــا
نیازی بــه پیکربندی هــای پیچیده نیســت زیرا هر 
ســرور Minecraft از یک کنترل پنــل واحد برای 
انعطاف پذیری و مقیاس پذیری بهینه، کنترل می شود. 
عالوه بر این، از طریق Multicraft، با ارایه پایگاه داده 
منحصربه فرد داخلی، عملکرد اسکریپت، بکاپ  و موارد 
 Minecraft دیگر ارایه می شود. برخی از کاربران سرور
ترجیح می دهند یک JAR سفارشی را روی سرور خود 

اجرا کنند تا تمام منابع را در یک مکان نگه دارند.
DDoS6.حفاظتاز

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 
می کنید، پشتیبان شما باشد. وقتی در حال بازی هستید، 
 DDoS این احتمال وجود دارد که با حمله ســایبری
 Distributed یــا DDoS مواجه شــوید. هجوم
Denial-of-Service زمانی است که یک بات نت 
)شبکه ای از ماشین های آلوده( سعی می کند سرور شما 
را با درخواست های تقلبی غرق کند. وقتی یک بات نت 
درخواست های جعلی زیادی می دهد، کاربران واقعی را از 
دسترسی به سرور برای درخواست های خود بازمی دارد. 

حمالت DDoS بیشــتر از آن چیزی اســت که فکر 
می کنید. تقریبا ۳۵ درصد شرکت های موردبررسی اعالم 
کرده اند در سال گذشته، یک حمله DDoS را تجربه 
کرده اند. عالوه بر این، از زمانی که کووید 1۹، باعث 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 DDoS کمک کند. یک هاست سرور 
گیم را انتخاب کنید که محافظت از DDoS را رایگان 
ارایه می دهد تا به حفظ بات نت ها از سرور شما کمک کند. 

7.زیردامنههایرایگانوIP هایاختصاصی
شما به عنوان یک مشتری سرور Minecraft، معموال 
از یک IP اختصاصی یا یک زیردامنه برای اتصال به سرور 
خود استفاده می کنید. وقتی از یک IP اختصاصی استفاده 
می کنید، از یک آدرس IP بهره می برید که مختص سرور 
 Minecraft را با سایر کاربران سرور IP شماست و آن
به اشتراک نمی گذارید. بسیاری از کاربران دوست دارند 
از یک IP اختصاصی اســتفاده کنند زیرا برای عضویت 
نیازی به وارد کردن پورت ندارند. ســایر کاربران سرور 
Minecraft از یک زیردامنه برای اتصال به IP سرور 
خود استفاده می کنند و بازی خود را از طریق آن انجام 

می دهند. 
متاسفانه گاهی اوقات، نوشتن IP ها برای کاربرانی که 
قصد دارند در اســرع وقت به بازی های خود دسترسی 
داشته باشند، آزاردهنده است. به همین دلیل ایده خوبی 
است که به دنبال یک ســرویس هاست گیم باشید که 
زیردامنه های رایگان و IP های اختصاصی ارایه می دهد. 
شرکت BisectHosting زیر دامنه های رایگان را برای 
همه مشتریان سرور جاوا Minecraft ارایه می کند و 
سرورهای برتر Minecraft آن، دارای پورت پیش فرض 
۲۵۵6۵ هستند بنابراین برای دسترسی به بازی، نیاز به 

وارد کردن شماره اضافی بعد از IP ندارید. 
8.بكاپ)پشتیبانگیری(

وقتی نوبت به بازی شما می رسد، ساعت ها، روزها یا سال ها 
را صرف ساختن چیزی می کنید و بنابراین می خواهید 
مطمئن شوید که از زمان صرف شده محافظت می کنید. 
پیکربندی نادرست، خراب شدن دیتاها، حذف تصادفی 
فایل ها و حتی به روزرسانی های بد می تواند باعث شود 
همه چیز را در یک چشــم به هم زدن از دســت بدهید. 
پشتیبان گیری یا بکاپ منظم و مداوم داخلی و خارجی 
می تواند از شما محافظت کند تا پیشرفت تان کند نشود. 
در صورت اتفاق ناخوشــایندی که باعث از دست دادن 
اطالعات  شود، بکاپ ، به شــما این امکان را می دهد 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 می کند. 
آنها باید پشتیبان گیری داخلی و خارجی داشته باشند. 
بکاپ های داخلی، سریع روشن می شــوند و داده های 
هفت روزه را نگه می دارند، در حالی که بکاپ های خارجی، 
حتی اگر تصمیم به خاتمه میزبانی داشته باشید، تا یک 
سال، نگهداری می شوند. بنابراین خیال تان راحت است. 
پس یک میزبانی سرور بازی باکیفیت انتخاب کنید که 
پشتیبان شما باشد. هنگامی که به دنبال هاست سرور گیم 
هستید و می خواهید سرویسی را پیدا کنید که در زمینه 
پشتیبانی، سرعت و محافظت از مشتری، شما را به خوبی 
 BisectHosting تحت پوشش قرار دهد، شــرکت
گزینه خوبی اســت. این ارایه دهنده هاست سرور گیم، 
سرویس هایی مانند پشــتیبانی ۲4 ساعته از مشتری، 
سخت افزار قدرتمند برای سرعت اتصال بهینه، مکان های 
متعدد برای تاخیر کم و حفاظت DDoS برای ایمنی 
سرور ارایه می دهد و تجربه میزبانی سرور شما را ساده، 

مقرون به صرفه و کارآمد نگه می دارد.

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

محققان امنیتی هشدار می دهند که برخی مهاجمان، با نفوذ به حساب های 
کاربری مایکروسافت تیمز، وارد مکالمات گروهی شده و فایل های اجرایی 

مخربی را بین اعضای گروه منتشر می کنند.
به گزارش ایسنا، به دلیل آموزش و آگاهی از حمالت »فیشینگ« در ایمیل، 
افراد نسبت به اطالعات دریافتی از طریق ایمیل مشکوک و محتاط هستند اما 
در خصوص دریافت فایل های دریافت شده از طریقگروههیچ دقتی ندارند. 
عالوه بر این،گروه قابلیت هایی نظیر دسترسی افراد میهمان و امکان همکاری 
با اشخاص خارج از سازمان را فراهم می کند که متاسفانه این دعوت ها معموال 

با حداقل نظارت و مالحظات امنیتی انجام می شود.
بســتر ارتباطی Microsoft Teams بخشــی از مجموعه محصوالت 
Microsoft 365 اســت که امکان مکالمه، کنفرانس تصویری و ذخیره 
فایل را به ویژه در محیط های کسب وکار فراهم می آورد. بیش از ۲۷0 میلیون 
کاربر هر ماه از مایکروسافت تیمزاستفاده می کنند و به آن اعتماد دارند، به رغم 
اینکه هیچ راهکاری برای محافظت در برابر فایل های مخرب در آن وجود ندارد.
مرکز مدیریت راهبردی افتا اعالم کرده محققــان پی برده اند که هکرها در 

مکالمات بر روی امکان ارتباطی مایکروسافت تیمز شروع به انتشار فایل های 
اجرایی مخرب کرده اند. این حمالت از دی ماه امسال آغاز شده و شرکت امنیتی 

اوانان، هزاران مورد از آنها را تاکنون شناسایی کرده است.
روش به کار گرفته شده برای دسترســی و نفوذ اولیه به حساب های کاربری 
Microsoft Teams همچنان برای محققان نامشخص است، اما احتمال 
می دهند که مهاجمان از طریق نفوذ به شبکه سازمان های همکار یا با استفاده 
از روش های »فریب سایبری« موسوم به »فیشینگ«، اطالعات اصالت سنجی 
ایمیلیا نرم افزار Microsoft 365 را ســرقت و به حســاب کاربری افراد 
دسترسی پیدا کرده اند. تحلیل بدافزار توزیع شده نشان می دهد که این بدافزار، 
اطالعات دقیقی در مورد سیستم عامل و سخت افزاری که روی آن اجرا می شود 
را به همراه وضعیت امنیتی دستگاه بر اساس نسخه سیستم عامل و وصله های 

نصب شده آن، جمع آوری می کند.
به گفته محققان شرکت اوانان، اگرچه روش به کار رفته در این حمله بسیار ساده 
است، اما برای مهاجمان بسیار موثر است، زیرا بسیاری از کاربران به فایل های 
دریافتی از طریق مایکروسافت تیمز اعتماد دارند. این شرکت ضمن تحلیل 

داده های بیمارستان هایی که از مایکروسافت تیمز استفاده می کنند، دریافته 
است که پزشکان نیز از این امکان، برای اشتراک گذاری اطالعات پزشکی، بدون 

هیچ گونه محدودیتی استفاده می کنند.
محققان می گویند که این مساله »به دلیل عدم وجود محافظت پیش فرض 
در Teams و پویش محدود لینک ها و فایل های مخرب در آن« و همچنین 
»عدم ارایه محافظــت قوی برای Team توســط راهکارهــای امنیتی 
ایمیل« تشدید می شــود. کارشناســان مرکز مدیریت راهبردی افتا برای 
دفاع کاربران مایکروســافت تیمز در برابر چنین حمالتــی، به آنان توصیه 
می کنند تا راهکارهای امنیتی را برای دریافت تمامی فایل ها در جعبه شنی 

)Sandbox( و بررسی وجود محتوای مخرب در آنها بکار بندند.
پیاده ســازی و اســتفاده از محصــوالت امنیتــی قــوی و جامــع برای 
 ایمن ســازی تمامی بســترهای ارتباطی در محیط کســب وکار از جمله

Microsoft Teams و تشــویق کاربران به اطالع رســانی و تماس با 
راهبران امنیتی سازمان در هنگام مشاهده یک فایل ناآشنا و غیرعادی از دیگر 
توصیه های امنیتی کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتاست. اطالعات 
کامل تخصصی درباره چگونگی نفوذ مهاجمان، عملکرد فایل های اجرایی 
مخرب و نتایج تحلیل بدافزار توزیع شده، در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت 

راهبردی افتا منتشر شده است.

معاون نخست وزیر اوکراین اعالم کرد این کشور یک ارتش IT برای 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 عملیات های جاسوسی 
سایبری علیه نیروهای روســیه کمک کنند. میخایلو فدروف در توییتی 
که یک کانال تلگرامی منتشرکننده فهرست وب سایت های مهم روسیه را 
لینک کرده بود، نوشت: ما یک ارتش IT ایجاد می کنیم. وظایفی برای همه 
وجود دارد. ما به مبارزه در عرصه سایبری ادامه می دهیم. نخستین وظیفه 
در این کانال برای متخصصان سایبری است. این کانال تلگرامی فهرست ۳1 
سازمان دولتی و تجاری مهم روسی شامل غول انرژی گازپروم، لوک اویل، 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه و بانک ها و شماری از وب سایت های 
دولتی را منتشر کرده است. وب ســایت رسمی kremlin.ru کرملین و 
دفتر والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز شنبه در نتیجه حمله داس 
از کار افتادند. به گفته محققان شرکت امنیت سایبری ESET هفته گذشته 
بدافزار پاک کننده اطالعات در اوکراین شناسایی شد که صدها رایانه را هدف 
قرار داد. ظن اصلی به روسیه است که به طور مکرر به حمالت علیه اوکراین و 
کشورهای دیگر متهم شده است. قربانیان حمالت مذکور شامل سازمان های 
دولتی و موسسات مالی بوده اند. بر اساس گزارش رویترز، انگلیس و آمریکا 
اعالم کردند هکرهای ارتش روسیه عامل حمالت داس هستند که هفته 
گذشته پیش از حمله نظامی روسیه، وب سایت های دولتی و بانکی اوکراین 

را از کار انداخته بودند.

خبر

 راه اندازی ارتش IT اوکراین 
علیه فضای سایبری روسیه

آسیه فروردین 

توییتر اعالم کرد همه تبلیغاتش در روسیه و اوکراین را معلق کرده است و 
می خواهد مطمئن شود پست های تبلیغاتی، اطالعات ایمنی عمومی که از 

طریق این شبکه اجتماعی منتشر می شود را تحت تاثیر قرار نمی دهند.
به گزارش ایسنا، این شرکت آمریکایی، تبلیغات را در روسیه و اوکراین نمایش 
نمی دهد و توییت های توصیه شده حساب های کاربران دیگر که در تایم الین 
کاربران ظاهر می شــود و همچنین توییت هایی که تالش ها برای محدود 
کردن انتشار محتوای گمراه کننده و تهدیدکننده را دنبال نمی کنند، محدود 
خواهد کرد. روسیه در ساعات اولیه روز پنج شنبه حمله ای را از شمال، شرق 
و جنوب به اوکراین آغاز کرد و نیروهای نظامی این کشور، شهرهای اوکراین 
را زیر آتش گرفتند. توییتر پیش تر اعالم کرده بود روایت هایی که مقررات 
توییتر را نقض می کنند را رصد می کند تا با محتوای مشکل سازی که در زمان 

جنگ به فضای آنالین سرازیر می شوند، مقابله کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت ِمتا پلتفرمز که مالک شبکه های اجتماعی 
فیس بوک و اینستاگرام است، پست های سازمان های رسانه ای دولتی روسیه 
را راستی آزمایی و برچسب زنی می کند. دولت روسیه اوایل روز جمعه اعالم 
کرد دسترسی به فیس بوک در این کشور را به صورت جزیی محدود می کند.

میخاییلو فدروف، معاون نخست وزیر و ناظر بر فعالیت های دیجیتالی خارجی 
اوکراین، از اپل خواســت فروش محصوالتش در روسیه را متوقف کرده و 

فروشگاه اپ استور خود در این کشور را تعطیل کند.
به گزارش ایسنا، این مقام اوکراینی در نامه ای به تیم کوک، مدیرعامل اپل 
که در توییتر ارسال کرد، درخواست مذکور را مطرح کرد. فدروف همچنین 
گفت: اپل باید از تحریم های آمریکا علیه روسیه که به دنبال حمله نظامی 

مسکو به اوکراین وضع شده اند، حمایت کند.
وی در این نامه نوشت: از شما درخواست می کنم و مطمئن هستم که فقط 
گوش نمی کنید بلکه هر کاری الزم باشد برای حمایت از اوکراین، اروپا و نهایتا 
دنیای دموکراتیک در برابر تهاجم مستبدانه خونین انجام می دهید. از شما 
می خواهم عرضه خدمات و محصوالت اپل به فدراسیون روسیه را متوقف 

کرده و دسترسی به فروشگاه اپ استور را مسدود کنید.
اپل در حال حاضر یک فروشگاه آنالین را در روسیه اداره می کند که آیفون، 
مک، آی پد، ایرپاد و محصوالت دیگر را به طور مستقیم به مصرف کنندگان 
می فروشد. همچنین نرم افزار و خدمات در روســیه عرضه کرده و نسخه 
روسی اپ استور را در این کشور اداره می کند. اپل اخیرا قابلیتی به نرم افزار 
آیفون اضافه کرده که اپلیکیشن های ساخته شده در روسیه را برای کاربران 
دستگاه هایش مشخص می کند. دولت آمریکا اخیرا تحریم هایی را وضع کرده 
که تولیدکنندگان آمریکایی را از صادرات برخی کاالها به روسیه منع می کند 
اما به نظر می رســد تاکنون این مقررات مانع از ادامه فروش اپل در روسیه 
نشده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل در ماه های اخیر دفتر نمایندگی 
در روسیه را تاسیس کرد و ماه میالدی جاری، آگهی استخدام برای چندین 
موقعیت شغلی در مسکو داد. به جز بیانیهای که کوک روز پنجشنبه در توییتر 

منتشر کرد، اپل حاضر نشد در این باره توضیحی دهد.

 توقف تبلیغات توییتر در روسیه 
و اوکراین

درخواست اوکراین از اپل برای توقف 
فروش محصوالتش در روسیه

فرصت جدید مهاجمان برای توزیع بدافزار
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تحول دیجیتال به معنای حرکت به سمت دیجیتالی شدن 
نیست، بلکه کسب و کار شما را به سمت اکوسیستم های 
پلتفرمی ســوق می دهد. ایجاد ارزش بــا درک چهار نوع 

اکوسیستم پلتفرمی شروع می شود.
معنای رقابت صنایع، به واسطه تحوالت همیشگی به طور 
دائم بازتعریف می شود. صنایع غیرمتمرکز از اکوسیستم های 
پلتفرم باز، سیستم های اعتباری و اتصال فراگیر به منظور 
اتصال جوامع برای ایجاد ارزش استفاده می کنند. آشکار 
شدن ارزش پنهان با درک قابلیت های چهار اکوسیستم 
پلتفرمی اصلی و جوامعی که به هم متصل می شوند، آغاز 

می شود.
استفادهازپلتفرمهابرایسودآوری

پلتفرم ها با ارایه  رشــد غیرخطی اکوسیستم، سودآوری 
را افزایش می دهند. اثرات شــبکه، محرک اصلی مقیاس 
هستند و مدیریت جامعه، جایگزین مدیریت منابع انسانی 
می شود. با مشارکت بیشتر کاربران در تعامالت اکوسیستم، 
ارزش اکوسیستم افزایش می یابد. افراِد بیشتر برابر است با 
ارزش بیشتر.  اثر شبکه یا اثرات جانبی شبکه، ارزشی است 
که به تعداد کاربران شرکت کننده در یک اکوسیستم مربوط 
می شود. اثرات شبکه، مفهومی است که بیش از 100 سال 
پیش توسعه یافت. تئودور ویل، رییس شرکت تلفن و تلگراف 
آمریکا بین سال های 188۵ و 188۹، از قدرت اثرات شبکه 
برای ایجاد انحصار در خدمات تلفن ایاالت متحده استفاده 
کرد. تا سال 1۹08، او بیش از 4هزار شرکت حمل و نقل 
محلی و منطقه ای را ثبت کرد. مفهوم اثرات شبکه تا سال 
1۹۹۵ تکامل یافت. رابرت متکالف، دانشمند اهل آمریکا، 
اصطالح اثر شبکه را رایج کرد. امروزه، پلتفرم ها بزرگ ترین 
منفعت  برنده از اثرات شبکه هستند و پتانسیل زیادی برای 

ارزش و سود ایجاد می کنند.
 The Center for Global Enterprise موسسه
کار بزرگی را برای تقسیم بندی اکوسیستم های پلتفرمی 
انجام می دهد و پلتفرم هایی را که از اثرات شبکه استفاده 

می کنند به چهار دسته طبقه بندی می کند:
1. نوآوری: هم آفرینی )co-creation( ارزش

۲. سرمایه گذاری: پرتفوی ارزش
۳. تبادلی: مبادله ارزش
4. یکپارچه: تولید ارزش

پلتفرمهاینوآوری
شــرکت های بزرِگ پلتفرم نوآوری شامل مایکروسافت، 
اینتــل، اوراکل، Salesforce و SAP هســتند. 
پلتفرم هــای نــوآوری با مشــارکت تولیدکننــدگان و 

مصرف کنندگان ارزش ایجاد می کنند. تصمیم گیرندگان 
جدیــد توانایــی پلتفرم هــا را بــرای ســازماندهی 
 تعامالت به وسیله جســت و  جو در ســفرهای مشتری
 Co-creatio .بهبود می بخشند  )user journey(
)هم آفرینی( چندین گــروه را متحد می کنــد تا به طور 

مشترک نتیجه ای با ارزش متقابل ایجاد کنند. 
در راستای بهره گیری از خرد جمعی، این ها محصوالت، 
خدمات و تعامالتی هستند که با همکاری هم یا بر اساس 
ارزش مشترک ساخته می شوند. هدف این مدل شرکت، 
برآوردن نیازهای همه ذی نفعان، و نه تنها یک گروه منتخب 
است. هم آفرینی )Co-creation( با رویکرد کالسیک 
طراحی فرایند که به دنبال این مســاله است که»چگونه 
تجربه ای را دوباره طراحی کند تا نقاط تماس مصرف کننده 
کاهش یابد«، متفاوت اســت. از طرف دیگر، هم آفرینی با 
یک نقطه شروع متفاوت آغاز می شود. تمرکز آن روی یک 
ذی نفع واحد مثال مصرف  کنندگان یا مشــتریان نیست. 
هم آفرین )Co-creation(  بر همه ذی نفعان متمرکز 
است و دغدغه مند این مساله است که»چگونه با هم ارزش 
جدیدی ایجاد کنیم؟« پلتفرم های نوآوری برای یک تجربه 
تعاملی طراحی مجدد، ارزشی را با مشــارکت هم  ایجاد 

می کنند.
پلتفرمهایسرمایهگذاری

پلتفرم هــای ســرمایه گذاری ارزش متفاوتــی را با ارایه  
زیرســاخت های back-end برای بهبود تجربه کاربر 
نهایی ارایه  می دهند. به طور معمول، این تجارب در چندین 
دســته قرار دارند. این رویکرِد پلتفرم برای شــرکت های 
چندملیتی که برای ایجاد ثبات جهانی برای مصرف کنندگان 

تالش می کنند، جذاب است.
 Priceline پلتفرم های سرمایه گذاری مهم عبارتند از
 Rocket Internet ،)ایــاالت متحــده(  Group
 Softbank ،)آفریقای جنوبی( Naspers ،)آلمان(
)ژاپــن(، و IAC Interactive  )ایــاالت متحــده(. 
دانشگاهیان می توانند دلیل بیاورند که این شرکت ها، در 
اصل، شرکت های پلتفرم ســرمایه گذاری نیستند. با این 
حال، من مخالفم. بســیار سخت است که استدالل کنیم 
استراتژی آنها با موفقیت پلتفرم هایی که بخش جدایی ناپذیر 
پورتفولیوی شــرکت های در حال ظهور هستند، همراه 
نیســت.  نمونه بارز این مدل مجموعه پرتفولیوی متنوع 

گــروه Priceline  )ایاالت متحده( اســت که اکنون 
Booking.com، Kayak.com، agoda. شامل
com، Priceline.com،rentalcars.com و 
OpenTable اســت. Naspers با پلتفرم چینی 
Tencent شرط بندی بزرگی انجام داد و اکنون ترکیب 
گسترده ای از سرمایه گذاری در بیش از ۳0 پلتفرم را دارد. 
تحول دیجیتال حرکت به سمت دیجیتالی شدن نیست بلکه 

تغییر از مدل های کسب و کار به مدل های پلتفرمی است.
پلتفرم های سرمایه گذاری با اتصال پلتفرم ها برای تجربه 
بهتر مصرف کننده، تعامالت مصــرف کنندگان را بهبود 

می بخشند.
پلتفرمهایتبادلی

کل ارزش بازارِ پلتفرم های تبادلی 1.1 تریلیون دالر است و 
بیشتر شرکت های این نوع پلتفرم، خصوصی هستند، اگرچه 
ممکن اســت به زودی بنا به ضرورت و گسترش پذیرش 
فناوری بالک چین در صنعت، تغییر کند. در سال ۲008، در 
پاسخ به بحران مالی جهانی 08-۲00۷، ساتوشی ناکاموتو 
مقاله ای با عنوان »بیت کوین: یک سیستم پول الکترونیکی 

همتا به همتا« را منتشر کرد. 
این مقاله پیشــنهاد می کند که با استفاده از فناوری های 
بالک چین »طرف های ثالث قابل اعتمــاد« می توانند از 
تراکنش های مالی حذف شــوند. بالک چین این امکان 
را برای اولین بــار در تاریخ فراهم می کند که واســطه ها 
را از تراکنش هــای تجاری حذف کند و بــا انجام این کار 
ارزش محصــوالت، خدمات و تعامالت موجــود را بهبود 
بخشد. سیستم های تبادلی در حال آماده شدن برای تحول 
هستند.  آی بی ام، مایکروسافت، اینتل و جی پی مورگان 
سرمایه گذاری زیادی روی فناوری بالک چین انجام داده اند. 
تا ســال ۲01۵، 1.۲میلیارد دالر در فناوری بالک چین 
سرمایه گذاری شــده بود و تا پایان سال ۲016 این میزان 
به 10 میلیارد دالر رسید. فناوری بالک چین، جزو اساسی 
بسیاری از پلتفرم های مبتنی بر اعتماد است. شرکت ها فقط 
درباره بالک چین صحبت نمی کنند، بلکه آینده شرکت خود 
را روی آن سرمایه گذاری می کنند. شرکت ها به یاد دارند که 
در سال 1۹۹۵ چه اتفاقی برای اینترنت افتاد و زمانی که 
شما یک صنعت بزرگ هستید، با غفلت از چنین مساله ای 

سودآوری را از دست می دهید.
بیشتر پلتفرم های اقتصادی و اجتماعی در دسته پلتفرم های 

تبادلی قرار می گیرند که شــامل پلتفرم های رسانه های 
اجتماعی، بازارها، رسانه ها، موسیقی، پولی، فناوری مالی 
)fintech( و بازی می شوند. Daimler AG با دو خرید 
اولین محرک این فضا بود کــه قابلیت های پلتفرم خود را 

گسترش داد.
اولین خریــد Daimler AG، moovel  )با نام قبلی 
RideScout( در آمریکا بــود، یک پلتفرم فناوری که 
خودروهای اشــتراکی عمومی، خصوصی و اجتماعی را 
گردآوری می کرد. دومین خرید MyTaxi مستقر در آلمان 
بود که یکی از اولین اپلیکیشن های تاکسی در جهان است و 
امروز MyTaxi دارای بیش از 10میلیون کاربر بین المللی 

با حدود 4۵000 تاکسی است.
MyTaxi، یک پلتفرم مبتنی بر تبادل برای اشــتراک  
خودرو مشابه lyft است. Daimler AG، زمانی که یک 
سرویس معروف تماس تاکسی به نام Hailo را ادغام کرد، 
شــرکت Uber Technologies را در این حوزه به 
چالش کشید. نتیجه ایجاد بزرگ ترین پلتفرم تبادلی اروپا 

برای استفاده از تاکسی بود.
 پلتفرم های تبادلی هزینه های تراکنش را از طریق حذف 
واسطه گری کاهش می دهند و تعامالت را از طریق فناوری 

متصل افزایش می دهند.
پلتفرمهاییكپارچه

شرکت های پلتفرم یکپارچه شامل جنبه هایی از پلتفرم های 
تبادلی بوده و تا حد زیادی برای ایجاد ارزش به شبکه های 
توسعه دهنده شخص ثالث و بازارهای چندجانبه وابسته 
هســتند. بازارهای چند جانبه چندین گروه متمایز را به 
هم متصل می کنند که برای مشارکت یکدیگر ارزش قائل 
هستند. یک مثال ساده از بازار دوطرفه Airbnb است. در 
یک طرف مصرف کنندگان )اجاره کنندگان( و در طرف دیگر 

تولید کنندگان )میزبان( قرار دارند. 
در بازارهــای چنــد جانبــه، به دلیــل تعداد فــراوان 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشــارکت پیچیده تر 
است. بیمه درمانی نمونه خوبی از بازار چند جانبه است. شش 
شرکت پلتفرم یکپارچه شناخته شده با بیش از ۲ تریلیون 
دالر ارزش بازار، شــامل اپل، گوگل، علی بابا، فیس بوک، 
آمازون و شیائومی هستند. شرکت های پلتفرم یکپارچه 
به دلیل استفاده از پلتفرم های متعدد، مجموعه های پلتفرم 
محسوب می شوند. این شرکت ها دارای ویژگی های پلتفرم 
سنتی کمتری هستند زیرا ممکن اســت دارای امکانات 
فیزیکی بزرگ و زنجیره های تامین تولید باشند. پلتفرم های 
یکپارچــه، پلتفرم ها را برای تولیــد ارزش جدید ترکیب 
می کنند و از تعامالت یکپارچه مصرف کننده با طرح های 

رفتاری جدید بهره می برند.
این استراتژی های پلتفرمی جدید نحوه انجام کسب وکار 
را دوباره ابداع می کنند و بازارهــای اقتصادی جدیدی را 
ایجاد می کنند و با همکاری با یکدیگر، ارزش جدیدی را 

ایجاد می کنند.
منبع:

https://www.cio.com/article/236495/
platform-economy-new-platform-
ecosystems-and-the-value-of-co-
creation.html

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 قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در 
مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح »طرح یکپارچه سازی 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 ۹۹ اعالم 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 گفت وگو 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 برنامه های وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد: ما 
در حال بازبینی الیحه GDPR هستیم که در دولت قبل برای »حفظ حریم 
خصوصی و حفاظت از داده« مطرح شده بود. مجددا این الیحه را فعال خواهیم 

کرد تا در کمیسیون های دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت 
به مجلس تقدیم شود. در این راستا رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و 
از ارایه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر، در 
مورد آخرین وضعیت پیگیری این طرح که با عنوان »طرح یکپارچه سازی داده 
و اطالعات ملی« در دستور کار مجلس قرار دارد و الیحه ای 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 GDPR برای 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 داشته ایم که یک طرح مجلس با یک الیحه دولت ادغام می شود؛ 

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 می دهیم، خأل قانونی 
و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می کنیم قانون گذاری در 
این حوزه با خأل همراه است و الیحه ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان 
دست به کار شده و طرح ارایه می دهیم. وی گفت: طرح حکمرانی داده که با 

عنوان طرح »دوام« نیز شناخته می شود، 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 کرده ایم و چیزی جدای از آن نیست که آنها مخالفتی در مورد 

آن داشته باشند.
تقی پور با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه ســازی اطالعات ملی با هدف ارایه 
خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: در این طرح 
پیشنهاد شده که کمیسیون داده ها و اطالعات ملی )دوام( ذیل مرکز ملی فضای 
مجازی تشکیل شود. در مقطعی البته گفته شد که دولت در نامه ای اعالم کرده 
که مخالف این طرح است اما در پیگیری که اینجانب از سوی دوستان داشته ام 
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: 
هیأت رییسه باید زمان ارایه آن را در صحن علنی اعالم کند. ما نیز گالیه مند 
هستیم که این طرح از اردیبهشت ماه در نوبت ارایه در صحن قرار دارد و فرایند 

آن خیلی طوالنی شده است.

خبر

تیم امنیتی فیس بوک 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 ِمتا 
)شرکت مادر فیس بوک( اعالم کرد ابزار قفل پروفایل به کاربران دسترسی 
با یک کلیک به قابلیت های حریم خصوصی و امنیتی بیشــتر را فراهم 
می کند. هنگامی که پروفایل آنها قفل می شود، افرادی که دوست شان 
نیســتند، نمی توانند عکس پروفایل آنها را دانلود کرده یا به اشــتراک 
بگذارند یا نمی توانند به پست های تایم الین آنها دسترسی داشته باشند.

برای نخستین بار نیست که فیس بوک کاربران در مناطق ناامن را به قفل 
کردن پروفایل شان تشویق می کند. این شبکه اجتماعی تابستان گذشته 
در زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، قفل پروفایل را برای 
مردم این کشور فعال کرد. فیس بوک اعالم کرد این ابزار برای خبرنگاران، 
کنشگران و افراد دیگری که در خطر هدف قرار گرفته شدن هستند، مفید 
است. بر اساس گزارش انگجت، فیس بوک یک تیم اختصاصی برای زیر 

نظر داشتن تحوالت اوکراین تشکیل داده است.

 قفل پروفایل کاربران فیس بوك 
در اوکراین فعال شد

سیگنال شایعاتی که در اپلیکیشــن های متعدد درباره هک شدن این 
اپلیکیشن پیام رسان 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 پیام های شایعه با عنوان »حمله 

به پلتفرم سیگنال«، اغلب به منابع دولتی رسمی نسبت داده می شوند.
این شرکت اعالم کرد: خبر هک ســیگنال دروغ است و این سرویس 
پیام رسان تحت حمله هک قرار نگرفته است و این شایعات بخشی از یک 
کارزار هماهنگ انتشار اطالعات نادرست است تا افراد را به استفاده از 

پیام رسان های دیگری که امنیت کمتری دارند، سوق دهد.
بیانیه سیگنال پس از سلسله حمالت سایبری علیه وب سایت های دولتی 
و بانکی اوکراین و وب سایت ها و منابع رسانه ای دولتی روسیه منتشر شد. 
آمریکا و انگلیس درباره حمالت سایبری احتمالی علیه اوکراین که ممکن 
است تبعات جهانی داشته باشد هشدار داده اند. به عنوان مثال فعالیت 
نرم افزار مخربی که برای هدف قرار دادن شــبکه ها در اوکراین طراحی 

شده اند، ممکن است به کشورهای دیگر هم گسترش پیدا کند.
بر اســاس گزارش رویترز، این تحوالت با آغاز حمله نظامی روسیه به 

اوکراین در پنج شنبه گذشته شکل گرفته اند.

یک کارشناس بازار کار، اســتفاده از فضای مجازی و اینترنت را یک فرصت 
بی نظیر 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 می کند. حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 
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 
اساسی باعث می شود که خیلی از فرصت ها را در کشور تهدید تلقی کنیم؛یکی 
سیاست زدگی 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 خورده ایم، در حالی که می تواند 
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 فرصت های فراوان به وجود آید. به گفته 
حاج اسماعیلی، هم اکنون فضای مجازی، اینترنت و پلتفرم های اینترنتییک 
فرصت بی نظیر به شمار می روند و نباید نگاه امنیتی و سیاسی در این بخش ها 
را آنقدر غالب کنیم که از فرصت های خوبی که برای توسعه بازار کار و ایجاد 
اشتغال، امر خدمات رسانی و چابک سازی امور و کاهش هزینه ها در کشور ایجاد 
می شود، باز بمانیم. این کارشناس افزود: ما می توانیم تهدیدات فضای مجازی 
را با ثبت و مجوز رسمی و بازگشایی های جدید در حوزه مشاغل اینترنتی و 
صدور مجوزها کاهش بدهیم. حاج اسماعیلی تصریح کرد: هرچه دولت فعاالنه 
وارد فضای مجازی برای صدور مجوز کسب و کارها و استفاده از فرصت ها برای 
مشاغل جدید شــود، تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت به همین 
نسبت کاهش پیدا می کند. 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.

 سیگنال، شایعه هک شدن را 
تكذیب کرد

 فضای مجازی، فرصتی بی نظیر
 برای ایجاد مشاغل جدید

طرح »حكمرانی داده« همچنان در نوبت 

سحروطنخواه؛دکترایمهندسی
صنایعدانشگاهالزهرا

رضا سمیع زاده، هیات علمی دانشگاه الزهرا 
Rezasamizadeh@me.com

اقتصادپلتفرمی

اکوسیستم های پلتفرمی جدید و ارزش هم آفرینی
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

 پیشرفت های 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 تعجب آور نیست که تجارت 
الکترونیکی یکی از صنایعی است که بیشترین درآمد 
را در این زمانه به خود اختصاص داده اســت. موفقیت 
تجارت الکترونیکی با پیشرفت های تکنولوژیکی همراه 
است. در این رابطه، اپلیکیشــن های موبایل از جمله 
نوآوری هایی هســتند که به کاربران اجازه می دهند 
محصوالت را از طریق اینترنت به راحتی بفروشــند و 
بخرند. اگر می خواهید 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، ویژگی های ضروری یک 
اپلیکیشن تجارت الکترونیک موبایلی آورده شده است. 

  ردیابیموقعیتمكانی
ردیابی موقعیت مکانی، یکــی از ویژگی های ضروری 
یک برنامه خرید آنالین است. هنگامی که برنامه تلفن 
همراه شما، آن را داشته باشد، پیدا کردن نزدیک ترین 
فروشگاه فیزیکی برای مشتریان، آسان تر خواهد بود. 
همچنین زمانی که نیاز به تحویــل محصوالت خود 
دارید، یافتن مکان مشــتری از طرف شــما راحت تر 
اســت. طبق یک مطالعه، ۵۳ درصد پاسخ دهندگانی 
که به طــور منظم خریــد آنالین می کننــد، مایلند 

مکان خــود را در چنین برنامه های تلفــن همراه به 
اشــتراک بگذارند. بنابراین گنجاندن ردیاب موقعیت 
 مکانی در برنامــه تجارت الکترونیکــی تلفن همراه، 

ضروری است. 
  نوتیفیكیشنهایترویجی

اطمینان حاصل کنید که همیشه با مشتریان خود در 
ارتباط هســتید. یکی از راه های رسیدن به این هدف، 
ارسال اعالن های ترویجی یا همان نوتیفیکیشن های 
تشویقی از طریق اپلیکیشن موبایل تان است. ارسال 
این نوتیفیکیشن ها درباره به روزرسانی های محصول، 
خدمات، تخفیف ها یا هر چیز دیگر مرتبط با تجارت 
الکترونیکی شــما، برای موفقیت تان مهم است. اکثر 
افرادی که از برنامه های خرید آنالین استفاده می کنند، 
این نوتیفیکیشن ها را مفید می دانند. بنابراین فراموش 
نکنید که این ویژگی را هنگام توسعه یک برنامه برای 

فروشگاه آنالین خود مدنظر داشته باشید.
  موتورجستوجویکارآمد

 خریداران آنالین یک اپلیکیشن موبایلی تمایل دارند 

جســت وجو ی چیزهایی که برای خرید نیــاز دارند، 
برای شان آسان باشد. در چنین حالتی، اپلیکیشن تجارت 
الکترونیکی موبایل شما، باید یک موتور جست وجو ی 
ساده و کارآمد برای محصول داشته باشد. هنگامی که 
کاربران برنامه تلفن همراه شــما، یک کلمه کلیدی را 
در نوار جست وجو  وارد می کنند، برنامه شما باید نتایج 
مرتبط را به آنها ارایه دهد. ایــن ویژگی برای افزایش 
فروش و نرخ تبدیل، ثابت شده است. غول های صنعت 
تجارت الکترونیکی مانند آمازون بر این باورند که موتور 
جســت وجو ی 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 جســت وجو ی آنالین محصوالت 
یا خدمات، نیازمند اتصال اینترنت هستید. برای این 
منظور، باید اعتبارات تکمیلی را به تلفن هوشمند خود 

ارسال کنید.
  گزینههایپرداختهمهکاره

داشــتن گزینه های پرداخت جامع و همه کاره، عامل 

دیگری اســت که می تواند به فروشــگاه آنالین شما 
کمک کند تا مشــتریان بیشــتری را جذب و حفظ 
کنید. خریداران آنالین به دنبــال یک برنامه تجارت 
الکترونیکی تلفن همراه هستند که روش های پرداخت 
مختلف را بــرای راحت تر کردن خریدشــان ترکیب 
کند. شما باید حواله های سیمی، کارت های اعتباری 
و کارت های نقدی را به عنــوان درگاه پرداخت خود 
داشته باشید. همچنین می توانید کیف پول های موبایلی 
 Samsung Pay، Amazon Pay، ماننــد
 Apple Pay، PayPal و غیــره را نیــز مدنظر 

قرار دهید. 
  ادغامرسانههایاجتماعی

امروزه رســانه های اجتماعی، تاثیــر قابل توجهی بر 
رفتار مصرف کنندگان دارند. به همین دلیل است که 
تجارت الکترونیکی شما باید یک صفحه، در هر پلتفرم 
رسانه های اجتماعی داشته باشد. همچنین باید صفحات 
رسانه های اجتماعی خود را با برنامه خرید آنالین تان 
ادغام کنید تا مشتریان شما، چه در رسانه های اجتماعی 
باشند و چه در برنامه شما، به طور مداوم، به روز شوند. 
ادغام رســانه های اجتماعی، همچنین به شما امکان 
می دهد با خریداران آنالین تان، همواره همراه شوید. 
بنابراین فراموش نکنید فیدهای توییتر، فیس بوک، 
اینستاگرام و یوتیوب خود را به برنامه خرید آنالین تان 

اضافه کنید. 
در مجموع، اپلیکیشــن تجارت الکترونیک موبایلی 
شــما، باید ویژگی هایی مفیدی برای مشــتریان تان 
داشته باشد. به خاطر داشته باشید داشتن ویژگی هایی 
مانند نوتیفیکیشــن های ترویجی و ردیاب موقعیت 
مکانی، می تواند به تجارت الکترونیکی شــما، کمک 
و مشــتریان تان را حفظ کند و فروش و نرخ تبدیل را 

افزایش دهد.

5 ویژگی ضروری یک اپلیکیشن تجارت الکترونیک موبایلی

یک کارشناس بازار کار، استفاده از فضای مجازی و اینترنت را یک 
فرصت بی نظیر 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 می کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو 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 
می شود که خیلی از فرصت ها را در کشور تهدید تلقی کنیم؛ یکی 
سیاست زدگی 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 خورده ایم، در حالی که می تواند 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 فرصت های فراوان به وجود آید.
به گفته حاج اســماعیلی، هم اکنون فضای مجــازی، اینترنت و 
پلتفرم های اینترنتی یک فرصت بی نظیر به شمار می روند و نباید 
نگاه امنیتی و سیاســی در این بخش ها را آنقدر غالب کنیم که از 
فرصت های خوبی که برای توســعه بازار کار و ایجاد اشتغال، امر 

خدمات رسانی و چابک سازی امور و کاهش هزینه ها در کشور ایجاد 
می شود، باز بمانیم.

این کارشناس افزود: ما می توانیم تهدیدات فضای مجازی را با ثبت 
و مجوز رسمی و بازگشایی های جدید در حوزه مشاغل اینترنتی و 

صدور مجوزها کاهش بدهیم.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: هرچه دولت فعاالنه وارد فضای مجازی 
برای صدور مجوز کسب و کارها و استفاده از فرصت ها برای مشاغل 
جدید شود، تهدیدها در بخش فضای مجازی و اینترنت به همین 
نســبت کاهش پیدا می کند. 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.

فضای مجازی فرصتی بی نظیر برای ایجاد مشاغل جدید

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید طرح صیانت به طور دقیق 
و علمی و به دور از حاشیه ها 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 می نمایم که بنده بــا توجه به حضور در 
جمع اعضای هیات رییسه مجلس، امکان امضای درخواست ها و نامه هایی 
همچونطرح صیانت، طرحشفافیت وغیره را ندارم، چرا که تمامی این نامه ها 
خطاب به خود هیات رییسه است. همواره نیز نظر خود را به  طور صریح، اعالم 
نموده ام؛ درباره  طرح صیانت، عرض می کنم که این طرح باید به طور دقیق و 
علمی و به دور از حاشیه ها، 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 هیات رییسه مجلس اعالم کرد 
که در جلسه هیات رییسه برای بررسی ایرادات معاون قوانین مجلس بر نحوه 
تصویب کلیات طرح نظام تنظیم خدمات فضای مجازی در کمیســیون 
مشترک، اعضای هیات رییسه مجلس پس از استماع نظرات طرفین، ایرادات 
معاونت قوانینرا وارد دانستند. تصمیم گیری نهایی درباره این طرح به بعد از 

تصویب الیحه بودجه موکول شد.

خبر

نایبرییسمجلسشورایاسالمی

 طرحی که باعث اختالل در اینترنت 
شود، مورد تایید مجلس نیست

سعید میرشاهی

به دنبال تحریم های غربی علیه موسسات مالی روسیه در واکنش به حمله 
نظامی مسکو به اوکراین، مشتریان بعضی از بزرگ ترین بانک های روسیه دیگر 
 Apple Pay نمی توانند از کارت های بدهی و اعتباری خود در سرویس های

و Google Pay استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، طبق بیانیه مطبوعاتی بانک مرکزی روسیه، گروه وی تی بی، 
سووکام بانک، نویکام بانک، پرومز ویازبانک و اوتکریتی اف سی بانک در میان 

موسسات مالی هستند که هدف تحریم قرار گرفته اند.
مشتریان این بانک ها می توانند از کارت های شان برای پرداخت های بدون 
تماس استفاده کنند البته به شرطی که از چنین قابلیتی پشتیبانی کنند. با 
این حال کارت های بانکی آنها در خارج کار نمی کند و نمی توانند برای انجام 
پرداخت های آنالین به فروشندگان در کشورهایی که روسیه را هدف تحریم 

قرار داده اند، استفاده شوند.
با این حال وب ســایت ورج گزارش کرد ســرویس های Apple Pay و 
Google Pay در روســیه به اندازه ســرویس های بومی مانند یومانی 

محبوب نیستند.
بر اساس گزارش وب سایت انگجت، طبق اطالعات مربوط به سال ۲0۲0، 
تنها ۲۹ درصد از مردم روسیه از سرویس Google Pay  و۲0 درصد از 
Apple Pay در آن زمان استفاده می کردند. بر این اساس، محدودیت های 
مذکور چنــدان روی مصرف کنندگان روســی تاثیر نمی گــذارد زیرا به 
جایگزین های دیگری دسترسی دارند. با این حال احتمال حذف بانک های 
روسی از سیستم بین بانکی سوییفت می تواند به مسایلی مانند نوسان ارز 

منتهی شود که به اقتصاد روسیه آسیب خواهد زد.

 گــوگل تاییــد کــرد بخشــی از ابزارهــای ســرویس نقشــه گوگل
)Google Maps( راکه اطالعات لحظه ای درباره شــرایط ترافیکی و 
ازدحام مناطق مختلف نشان می دهند موقتا برای اوکراین غیرفعال کرده است. 
به گزارش ایسنا، این شرکت اینترنتی آمریکایی اعالم کرد پس از مشورت با 
منابع مختلف از جمله مقامات منطقه ای، اطالعات لحظه ای و الیه ترافیک 
نقشه گوگل درباره ازدحام فروشگاه ها و رستوران ها در اوکراین را برای ایمنی 

ساکنان محلی در این کشور، در سطح جهانی غیرفعال کرده است.
اوکراین با حمالت نیروهای روســیه روبه روست که از روز پنج شنبه حمله 
نظامی به این کشور را آغاز کرده و شهرهای اوکراین را موشک باران کرده اند. 
درنتیجه این حمالت 400هزار غیرنظامی که عمدتا زنان و کودکان بی دفاع 

بودند، به کشورهای همسایه پناه برده اند.
شرکت های فناوری بزرگ شامل گوگل اعالم کرده اند اقدامات جدیدی را 
برای حمایت از امنیت کاربران در این منطقه اجرا می کنند. خدمات آنالین و 
سایت های شبکه اجتماعی هم از سوی محققان برای جمع کردن اطالعات 
درباره جنگ استفاده می شوند. یک استاد موسســه مطالعات بین الملل 
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، رییس جمهور روسیه به سمت مرز حرکت می کردند.

بر اســاس گزارش رویترز، گوگل اعالم کرد اطالعــات ترافیکی زنده برای 
 رانندگان با اســتفاده از قابلیت های ناوبــری گام بــه گام در این منطقه 

موجود است.

قطع خدمات پرداخت گوگل و اپل 
برای کارت های بانكی روسیه

 اطالعات ترافیكی لحظه ای 
نقشه گوگل در اوکراین غیرفعال شد

عضو کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: 
فناوری بالک چین در صنعت بانکداری مزایایــی دارد که کاهش هزینه های 
سازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشویی و بهینه سازی تعامالت مالی 

بین المللی مهم ترین آنهاست.
علی پاک باخته گان زنجانی در گفت وگو با ایسنا، در مورد ضرورت توجه همه 
بخش ها و صنایع مختلف به ارزهای دیجیتــال و بالک چین، گفت: چند روز 
گذشته رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد که اکنون بالک چین در سامانه 
جامع تجارت پیاده سازی شده و سازوکارهای ارزی جدید مانند بالک چین در 
کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفته است که این خبر و اخبار این 
چنینی درحوزه تجارت داخلی و خارجی می تواند دموکراسی اقتصادی را به دنبال 

داشته باشد و انقالبی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
وی افزود: در محافل مختلف سعی در شفاف سازی و آگاهی رسانی در زمینه این 
انقالب صنعتی چهارم را داشته و دارم، چون به اعتقاد بنده مهم ترین مشکل در 
این زمینه عدم آگاهی صحیح در رابطه با این فرافناوری جهان است که موجب 
بروز مشکل، چالش ها و یا خألهای قانونی آن شده است. زمانی که تمام مزیت های 
فناوری شناسایی شده و راهکارهای استفاده صحیح از آن معرفی و اطالع رسانی 
شود طبیعی است که می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی حاِل حاضر کشورها 

و از جمله کشورمان را حل کرد.
عضو کمیســیون رمزارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
خاطرنشان کرد: مقاومت در برابر تکنولوژی های جدید به دلیل داشتن تبعات 

منفی آن به دلیل عدم شناخت کافی و خأل قوانین، مشکلی را حل نمی کند، چون 
اگر اینگونه بود که چیزهای ابتدایی مثل تلفن همراه را نباید استفاده می کردیم  
و یا فناوری هوش مصنوعی که گفته می شود قدرت هوش مصنوعی به میزانی 
خواهد بود که جرایم وحشتناکی را دامن خواهد زد. همه این ها دارای جنبه های 
مثبت و منفی هستند که الزمه زندگی بوده و نمی توان بدون آنها پیشرفت کرده 
و جلوی ورود آنها را گرفت، بلکه باید جوانب مثبت و فواید آنها را شناســایی و 

آگاهی رسانی کرد.
پاک باخته گان زنجانی در عین حال بیان کــرد: در مورد بالک چین و ارزهای 
دیجیتال هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. خود بالک چین می تواند شروع یک 
سری تحوالت فناوری باشد که منجر به تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
شــود و می تواند در آینده ای نه چندان دور، چیزی شــبیه نقش IT یا انفجار 
اطالعات داشته باشد. بنابراین نمی توان آن را محدود به بیت کوین و ماینینگ 
کرد. وی با بیان اینکه فناوری بالک چین در صنعت بانکداری مزایایی دارد که 
کاهش هزینه های سازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشویی و بهینه سازی 
تعامالت مالی بین المللی مهم ترین 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 می تواند در 
تسهیل تجارت بین المللی کمک کند. بازرگانان می توانند با استفاده از رمزارزهای 
تولیدشده نسبت به واردات کاال اقدام کرده و صادرکنندگان نیز محصول خود را 
در ازای دریافت رمزارز واگذار کنند. رییس کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان 

نظام صنفی رایانه ای استان البرز افزود: ماهیت حوزه رمزارزها مبتنی بر فناوری 
بالک چین است که این پدیده را دستورناپذیر می کند و در صورت هرگونه فشار 
یا برخورد به جای رویکرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسک های این حوزه 
صرفا منجر به تشویق به فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی خواهد شد. بیت کوین و 
ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، مهم ترین و موفق ترین کاربرد فناوری بالک چین 
هستند. به عنوان مثال، در بیت کوین با اســتفاده از این فناوری امکان تقلب و 

برگشت تراکنش ها از بین می رود.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، بانک ها و سرمایه گذاران خطرپذیر در دنیا 
به این جمع بندی رسیده اند که انقالب صنعتی چهارم توسط بالک چین قابل 
اجراست و می تواند نحوه تبادل ارزش و دموکراسی اقتصادی را به دنبال داشته 
باشد. پس بسیار جسورانه در حال هزینه کردن هستند تا بتوانند شرکت های 
فناورانه نسل بعدی را پیدا و اقتصادشان را متحول کنند. مهم ترین ویژگی این 
فناوری تمرکززدایی آن است که با ذخیره داده ها در سراسر شبکه بالک چین، 

خطراتی را که با ذخیره داده ها به طور مرکزی به وجود می آید، حذف می کند.
واژه بالک چیــن )Blockchain( ترکیبی از دو کلمــه Block )بلوک( و 
Chain )زنجیره( است. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوک هاست. در هر 
بالک، هر اطالعاتی می تواند ثبت شود؛ از جرم و جنایت های یک فرد تا جزییات 
تراکنش های یک شبکه پولی مانند بیت کوین؛ اطالعات در بالک ها ثبت می شوند 
و بالک ها با هم به صورت زنجیره ای مرتبط می شوند. این زنجیره، بالک چین را 

تشکیل می دهد.

نقش بالك چین در آینده  شبیه نقش IT و انفجار اطالعات است


