در میزگرد آنالین با حضور مدیران شرکتهای فناوری بانکی مطرح شد
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ناکارآمدی مدیریت فضای سایبری کشور

واردات١٤میلیون
گوشیموبایل

معاون فنی گمرک ایــران از واردات بیش از ١٤میلیون دســتگاه
گوشی موبایل به روش تجاری و مسافری در ســال گذشته خبر داد که
نشان از سهم حداقل ٢١درصدی گوشی های اپل از این واردات داشت.
در جریان مصوبه جنجالی قانون بودجه ....

7

ارز دیجیتال چگونه میتواند
سیستمهای بانکی را متحد کند؟

8

بیتکوین به باالترین ارزش رسید تا سرمایه بازار ارزهای
رمزنگاری شده  با اپل برابری کند

دنیا به کام رمزارز

ورود به سال 1400و گسترش فزاینده مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت ،آغاز دوران گذار از
فناوری 4Gبه 5Gدر سال گذشته همراه با نوید توسعه این فناوری و نیز لزوم رشد چشمگیر خدمات
و کسبوکارهای آنالین با شیوع و تداوم کرونا از اواخر بهمن ماه  98تا کنون ،اضالع مثلثی هستند که
عصر جدیدی را برای اپراتورهای تلفن همراه کشور در حوزه توسعه ارتباطات موبایلی و اینترنتی رقم
زده و انتظارات مشتریان را از خدماتدهندگان اینترنتی دوچندان کردهاند؛ بهگونهای که اختالالت
اینترنتی مانند کاهش سرعت ،پایین آمدن کیفیت خدمات و نظایر آن ،ولو به صورت موقت ،یکی از
دغدغههای کاربران این اپراتورهاست و بازتابهای بسیاری در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی
به همراه دارد .این گزارش ،وضعیت اپراتورهای تلفن همراه ،مشترکان ،کاربران اینترنتی آنها و اقدامات
انجامشده در حوزه فناوری  5Gرا موردبررسی قرار داده است.

2

سهشــنبه هفته گذشــته ،قیمت بیتکوین ،مرز ۶۲هزار و ۳۰۰دالر را رد کرد.
براســاس اطالعــات کویندســک ،در آن روز بیتکوین با ۲.۳۴درصــد افزایش به
۶۲۳۹۴دالر رســید .افزایش قیمتی که قیمت این ارز رمزنگاری شــده را به حداکثر
مقدار خود در تاریخ رساند.
اما این پایان کار نبــود و یک روز بعد ،یعنی روز چهارشــنبه هفته گذشــته ،قیمت
بیتکوین به ۶۴هزار دالر رسید .روزی که قیمت این رمزارز با افزایش ۱.۱۹درصد تا
 ۶۴۳۴۴دالر افزایش داشت.
بیتکوین یک ارز رمزنگاری شده است که در سال  ۲۰۰۸توسط فرد یا گروهی از افراد
ناشناس با نام ساتوشی ناکاماتو ابداع شــد .این یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و بدون
نظارت بانک مرکزی یا یک مدیر منفرد است....

6

فضای سایبری کشور که روساخت شبکه ملی اطالعات اســت ،آنقدر مهمتر و عظیمتر از زیرساخت خود است که رهبر
انقالب اسالمی ایران بخشــی از پیام نوروز  1400خود را به مدیریت فضای مجازی کشــور اختصاص دادند و به ناکارآمدی
مدیریت فضای مجازی کشور در حال حاضر پرداختند و گفتند:
 «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را میکنند .متاسفانه در فضای مجازی کشور ما ،آن رعایتهای الزم با وجود آنس شان باشد.
همه تاکیدی که داشتهام ،صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعا ِول است .باید کسانی که مسوول هستند حوا 
همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت میکنند .اما ما افتخار میکنیم به این که
فضای مجازی را ِول کردیم .این افتخار ندارد .این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد».
افزایی «فعاالن فضای مجازی پاک» در سال  ۱۴۰۰تشکیل شد و به موضوع رهاشدگی
چند روز بعد ،نخستین نشســت هم
ِ
فضای مجازی و چگونگی مدیریت بهینه آن پرداخت.

3

داخلي
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ريیس کمیسیون اصل ۹۰خبر داد

تخلف ۳پلتفرم در محاسبه
اینترنت کاربران
ريیسکمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی گفت :بررسیها نشان
میدهد که دو پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیامرسان داخلی در فروش پهنای
باند تخلف کرده و ۵۰درصد هزینه اضافی از مشــترکان دریافت کردهاند.
حجتاالسالم نصراله پژمانفر در گفتوگو با مهر اظهار داشت :به دنبال این
تخلف صورت گرفته از سوی سه مجموعه نماوا ،فیلیمو و روبیکا ،شکایتی
به کمیسیون اصل  90ارايه شد .به این معنی که این پلتفرمها دریافت حق
اشتراک خود از کاربران را صفر کرده اما از سوی دیگر ،هزینه فروش پهنای
باند را که باید با تعرفه ۵۰درصد محاسبه میشــد به صورت ۱۰۰درصد
محاسبه کردهاند.
او با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و سوال این است که به
چه مستند قانونی این کار انجام شده و چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی در ارتباط با این موضوع ورود نکرده است ،افزود :از این رو ما سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برای پاسخگویی احضار کردیم.
ريیسکمیسیون اصل  90مجلس شورای اســامی ادام ه داد :در جلسه
پاسخگویی ،از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم که مستندات
خود را در ارتباط با پیگیری مساله به عنوان متولی و سازمانی که باید حقوق
مصرفکنندگان را رعایت کرده و بر مقررات فضای مجازی نظارت داشته
باشد ،ارايه کند.
او تاکید کرد :از آنها خواستیم که توضیح دهند چه اقداماتی انجام دادهاند
و مستندات خود را در این زمینه ارايه کنند .در این زمینه سازمان تنظیم
مقررات ارتباطات نیز بهطور شفاهی عنوان کرد که موضوع را به سه مجموعه
تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا این مسیر را ادامه میدهد که این یک
تخلف محرز است.
پژمانفر با بیان این مساله که ما نسبت به اینکه این مجموعهها حق اشتراک
خود را به مشترکانشان بخشیدهاند نظری نداریم و این حق خودشان بوده
و میتوانستند این کار را انجام دهند ،گفت :تاکید ما این است که ۵۰درصد
اضافه دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز باید مشخص شود که
این ۵۰درصد چه عدد و رقمی است.
او همچنين گفت :سوال ما این بوده که چرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
به این  ۳پلتفرم اجازه داده که پهنای باند را این گونه محاسبه کنند و چرا
این سه مجموعه مجاز به انجام چنین کاری بودهاند .این مساله قطعا موجب
تفاوت جایگاه این سه مجموعه با باقی مجموعههایی که در کشور فعالیت
ی با تاکید
میکنند ،است .ريیسکمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالم 
بر اینکه برداشت ما این است که خالف قانون صورت گرفته و رگوالتوری باید
نسبت به این موضوع پاسخگو باشد ،افزود :مقرر شد رگوالتوری ظرف مدت
 ۱۰روز گزارشات خود را در این خصوص ارايه دهد و ما به جمعبندی برسیم.
او با تاکید بر اینکه رگوالتوری پذیرفته که این تخلف صورت گرفته و تخلف
کامال محرز شد ،ادامه داد :البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را
دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعهها نداده است.
با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشــن شود .اگر هم مجوزی
ندادهاند باید پیگیری میکردند و مستندات پیگیریها را نسبت به برخورد با
این تخلف باید ارايه کنند .در غیر این صورت هم رگوالتوری مقصر است که
نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرمها مقصر هستند .پژمانفر با
بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی میشود که
از این پلتفرمها استفاده میکردند ،در مورد افزایش قیمت بستههای اشتراک
نماوا و فیلیمو نیز گفت :این پلتفرمها اگر قیمتها را غیرقانونی افزایش داده
باشند حتما با آنها برخورد میشود .مسوولیت رسیدگی به این بخش نیز با
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمیتوانند نسبت به
این موضوع شانه خالی کنند .ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.
توسطستادتوسعهاقتصاددیجیتال

شرکتهای توسعهدهنده پروژههای
متنباز مورد حمایت قرار میگیرند
ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت
علمی و فنــاوری ریاســتجمهوری ،فراخوان حمایت از شــرکتهای
توسعهدهنده پروژههای متنباز را منتشــر کرد .به گزارش ستاد توسعه
فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،قصد اجرای یک برنامه حمایتی از شرکتهای خصوصی
دارایپروژههای متنبازباهدف تشویقتحقیقو توسعه مشارکتیدرمقیاس
جهانی ،بینالمللیسازی فعالیتهای توسعهای شرکتهای دانشبنیان و
تسهیل ورود به بازارهای جهانی را دارد .عموما پروژههای متنباز بینالمللی،
سطح نوآوری باالتری داشته و عمق فناوری در آنها به نسبت سایر شرکتها
بیشتر است .لذا شرکتهای متقاضی در این فراخوان باید حتما پروژههایی
در سطح بینالمللی و ترجیحا به صورت مستقل داشته باشند و حمایت به
میزان موفق بودن پروژه متنباز نسبت به سایر پروژههای متنباز بینالمللی
انجام خواهد شــد .حمایت مطرح شــده در این فراخوان ،از شرکتهای
خصوصی دارای پروژههای متنباز بینالمللی فعال و مســتقل و با ارسال
اطالعات توسط متقاضیان و انجام روال ارزیابی صورت میپذیرد.
*شرایط ارزیابی طرحهای متقاضی
 ایجاد و نگهداری از یک پروژه متنباز فعال در پلتفرمهای بینالمللی نظیرگیتهاب
 مشارکت توسعهدهنده/دهندگان خارج از تیم اصلی پروژه آخرین تغییرات حداکثر مربوط به شش ماه اخیر باشد تعداد ستارههای گیتهاب میزان رشد جامعه (اندازه جامعه ،میزان مشــارکت افراد در پروژه نظیرکدهای توسعهیافته توســط افراد خارج از تیم ،تعداد سواالت پاسخ داده
شده و غيره)
 تعداد ارجاعات ،تعداد کل بازدید ،تعداد بازدیدکنندگانمتقاضیان باید طرحهای خود را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰به گروه
توسعه فناوریهایراهبردی ستاد توسعه فناوریهایحوزهاقتصاددیجیتال
و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،ارايه دهند.

سعید میرشاهی

ورود به سال  1400و گســترش فزاینده مشترکان
تلفن همراه و کاربران اینترنــت ،آغاز دوران گذار از
فناوری  4Gبه  5Gدر ســال گذشته همراه با نوید
توسعه این فناوری و نیز لزوم رشد چشمگیر خدمات
و کسبوکارهای آنالین با شیوع و تداوم کرونا از اواخر
بهمن ماه  98تا کنون ،اضالع مثلثی هستند که عصر
جدیدی را برای اپراتورهای تلفن همراه کشــور در
حوزه توســعه ارتباطات موبایلی و اینترنتی رقم زده
و انتظارات مشتریان را از خدماتدهندگان اینترنتی
دوچندان کردهاند؛ بهگونهای که اختالالت اینترنتی
مانند کاهش سرعت ،پایین آمدن کیفیت خدمات و
نظایر آن ،ولو به صورت موقــت ،یکی از دغدغههای
کاربران این اپراتورهاســت و بازتابهای بســیاری
در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی به همراه
دارد .این گزارش ،وضعیت اپراتورهای تلفن همراه،
مشترکان ،کاربران اینترنتی آنها و اقدامات انجامشده
در حوزه فناوری  5Gرا موردبررسی قرار داده است.
آمار مشترکان و سهم بازار اپراتورها
طبق گزارش رســمی ســازمان تنظیــم مقررات
و ارتباطــات رادیویــی بــه عنــوان زیرمجموعه
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات ،وضعیت
اپراتورهای تلفن همراه از نظر تعداد مشــترکان یا
سیمکارتهای فعال و ســهم بازار آنها تا پایان سه
ماهه سوم سال گذشــته ،منتشر شده است .بر این
اساس ،مجموع مشترکان اپراتورهای تلفن همراه،
رقمی نزدیک به 128میلیون مشترک است؛ یعنی
حدود 40میلیون نفر بیش از جمعیت کشور! طبق
این گــزارش ،ضریب نفــوذ تلفن همراه تــا پاییز
سال گذشــته151.8 ،درصد بوده اســت .در این
میان ،همراهاول ،بــا تخصیص بیش از 50درصد و
ایرانسل با کسب بیش از 40درصد آمار مشترکان،
در ردیفهای اول و دوم قرار دارنــد و رایتل ،تنها
3درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است؛
البته برای دستیابی به وضعیت آماری اپراتورهای
تلفن همراه تا پایان ســال ،99باید منتظر گزارش
رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سه
ماهه زمستان سال گذشته باشیم.
وضعیت مشترکان اپراتورهای تلفن همراه
(تا پاییز )1399
ردیف

نام
اپراتور


آمار
مشترکان

درصد
سهم بازار

1

همراهاول

68,175,656

53.419

2

ایرانسل

55,297,618

43.328

3

رایتل

4,151,677

3.253

جمع
کل

127,624,951

وضعیت سایتهای فعال از نظر فناوریهای
نسلی
بررسی وضعیت اپراتورهای موبایلی از نظر راهاندازی
فناوریهــای  2G، 3Gو  4Gبا توجــه به متغیر
قبلی یعنی میزان مشــترکان تلفن همراه نیز بیانگر
پیشتازی همراهاول در مقایســه با ایرانسل است .بر
اســاس آمار منتشــره تا پایان پاییز  ،99در مجموع

بیش از 109هزار سایت فعال شــبکه تلفن همراه،
مجهز به فناوریهای  2G، 3Gو  4Gدر کشــور
شــدهاند که از این میان ،حدود 57درصد ( 63هزار
ســایت) به همراهاول ،حدود 38درصــد (41هزار
سایت) به ایرانسل و حدود 5درصد ( 5300سایت)
نیز به رایتل اختصــاص دارد .هرچنــد در مجموع
اختالف 20درصــدی بین ایرانســل و همراهاول به
چشــم میخورد اما این فاصله ،درخصوص فناوری
 3Gو  ،4Gکمتر است و بیشترین اختالف در تعداد
سایتهای این دو اپراتور ،به فناوری  2Gبرمیگردد.
خالصه وضعیت سایتهای فعال اپراتورها ،در جدول
زیر آمده است.
ی 5G
وضعیت اپراتورها در زمینه فناور 
در زمینه فناوریهای نسلی تلفن همراه ،از سالهای
گذشــته ،زمزمه ظهور فناوری  ،5Gدر دنیا مطرح
شده بود .از این رو ،اپراتورهای موبایلی کشور ،تالش
میکردند نسل پنجم ارتباطات ســیار سلولی را که
البته به اشتباه ،نســل پنجم اینترنت یا نسل پنجم
اپراتورهای تلفن همراه نیز خوانده میشود ،راهاندازی
کنند .درخصــوص تجهیز به فنــاوری  ،5Gرقابت
شــدیدی بین این دو اپراتور وجود دارد و ایرانســل
مدعی است که در این حوزه کمی پیشتازتر است.
با این همه ،رقابت بر ســر گســترش فناوری 5G
توسط همراهاول و ایرانسل و افتتاح سایتهای آن در
شهرهای مختلف کشور بهخصوص در نیمه دوم سال
گذشته ادامه یافت.
اول که از سال  ،95ورود به عرصه
در این زمینه ،همراه 
فنــاوری  5Gرا آغاز کار کرده بود ،بیکار ننشســت
و راهاندازی ســایتهای  5Gرا پس از چهار ســال
اقدامات اولیه ،در دستورکار خود قرار داد؛ بهگونهای
که پنجمین سایت تجاری نسل پنجم همراهاول26 ،
اسفند  99در قم به بهرهبرداری رســید .قبل از آن،
اولین و دومین سایت  5Gهمراهاول 4 ،اسفند  99در
مشهد ،در «شهرداری منطقه ثامن» مشرف به حرم

رضوی و نیز کارخانه نوآوری مشهد ،سومین سایت
نسل پنجم 10 ،اسفند  99در برج ستاره ونک تهران و
چهارمین سایت نسل پنجم 23 ،اسفند در باغ کتاب
تهران ،راهاندازي شده بود.
همچنین ایرانسل 27 ،اســفند  ،99هفتمین سایت
 5Gرا در مشــهد ،پس از راهاندازی شــش سایت
نسل پنجم در شهرهای تهران ،شیراز و جزیره کیش
افتتاح کرد .قبل از آن ،اولین ســایت ،اول مردادماه
 99در پژوهشــگاه  ،ICTدومین سایت 7 ،مرداد 99
در ساختمان مرکزی ایرانســل ،سومین سایت21 ،
آبان  99در دانشگاه تربیت مدرس ،چهارمین سایت،
 28بهمن  99در بوســتان آب و آتش تهران کنار پل
طبیعت ،پنجمین ســایت 3 ،اســفند  99در شیراز
به عنوان اولین دکل اســتانی و ششمین سایت19 ،
اسفند  99در جزیره کیش ،راهاندازی شده بود.
جدال  1400بر سر 5G
به نظر میرســد با توجه به جذابیتها و کاربردهای
گســترده این فناوری ،جدال ایرانسل و همراهاول بر
سر توســعه  5Gدر نقاط مختلف کشور در ماههای
آینده و ســال جاری ،همچنان ادامه داشته باشد .در
این خصوص ،مشترکانی که گوشیهای تلفنهمراه
آنها از  5Gپشتیبانی میکند ،در نقاط تحت پوشش
قادر به استفاده از این فناوری اینترنتی هستند .سایر
مشترکان که گوشــی  5Gندارند ،از طریق مودم و
ســرویس وایفای میتوانند از این فناوری استفاده
کنند .این در حالی اســت که اگرچه هنوز تا فراگیر
شدن شبکههاي  5Gدر کشــور زمان زيادي باقی
است ،با اين حال کميسيون اروپا در حال برنامهريزي
براي توسعه نسل بعدي اين فناوري یعنی  6Gاست!
آمار اپراتورها درباره پوشش جمعیتی
پوشش جمعیتی شــهرها ،روســتاها و جادهها نیز
به عنوان یکی از شاخصهای توســعه و رقابتی بین
اپراتورهاســت که در این زمینه ،بــا درنظر گرفتن
پایینترین سطح تکنولوژی ،تا پاییز  ،99همراهاول
حدود 97درصد ،ایرانســل حدود 87درصد و رایتل
حدود 58درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار
میدهند .جدول زیر ،بیانگر وضعیت پوشــشدهی
اپراتورها در سطح کشور است.
آمار اپراتورها درخصوص توسعه ارتباطات
پهنباند
شــاخص مهم دیگر در زمینه وضعیــت اپراتورهای
تلفن همراه ،توســعه ارتباطات پهنباند بهخصوص
ارتباطات سیار است .در این زمینه ،طبق آمار رسمی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،ضریب
نفوذ ارتباطات پهن باند سیار شامل فناوریهای 3G
و  4Gدر اپراتورهای همراهاول ،ایرانسل و رایتل ،تا
آخر پاییز  ،99حدود 92.5درصد با رقمی نزدیک به
 78میلیون مشترک است که دو اپراتور رقیب ،آمار
نزدیکی نسبت به همدیگر دارند.
همراهاول با حدود 39میلیون مشــترک ،در ردیف

ردیف

اپراتور

2G

3G

4G

جمع کل

1

همراهاول

28,751

17,844

16,006

62,601

57.386

2

ایرانسل

13,860

13,832

13,503

41,195

37.763

3

رایتل
جمع کل

جدول توسعه ارتباطات پهنباند سیار (تا
پاییز )1399

ردیف

اپراتور

1

همراهاول

ایرانسل

2

رایتل

3

نوع فناوری

تعداد مشترک

3G

11,556,757

4G

27,224,809

جمع کل

38,781,566

3G

7,800,776

4G

27,805,800

جمع کل

35,606,576

3G

849,877

4G

2,468,866

جمع کل

3,318743

جمع ارتباطات سیار

77,706,885

ضریب نفوذ (درصد)

92.47

آمار رســمی وضعیت اپراتورهای موبایلــی ،بیانگر
ضریب نفوذ باالی تلفن همراه و اینترنت در کشــور
و رقابت تنگاتنگ فیروزهایپوشــان و زردپوشان دو
اپراتور رقیب است و بنفشپوشان رایتل نیز در کنار
این دو حریــف قدرتمند ،فعالیت میکند .توســعه
ارتباطات موبایلــی و اینترنتی توســط اپراتورهای
تلفن همراه در حالی است که با ورود به سال جدید
و تداوم فشــارهای اقتصادی بر اقشار جامعه ،مصوبه
مجلس مبنی بر افزایش 10درصدی مالیات اپراتورها
به منظور ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی ،که
اواخر اسفند سال گذشته توسط شورای نگهبان تایید
شد ،نگرانی برای افزایش قیمت بستههای اینترنت
را در سال  1400افزایش داده است .در این خصوص،
هرچند وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و ريیس
مرکز ملی فضای مجازی ،این مصوبه را موجب گرانی
شدید اینترنت دانستهاند اما برخی نمایندگان مجلس
وعده دادهاند اینترنت گران نمیشــود .به هر حال،
رقابت نفسگیر بین ایرانسل و همراهاول درخصوص
سهم بازار و توسعه فناوریها بهخصوص  5Gدر سال
 ،1400در لیگ برتر تلفن همراه ،همچنان ادامه دارد.
چه کسی صدرنشین خواهد شد؟!

وضعیت پوشش جمعیتی (شهری ،روستایی ،جاد های)
با توجه به اپراتور و پایینترین سطح فناوری (تا پاییز )1399

وضعیت سایتهای فعال شبکه تلفن همراه بر اساس اپراتور و فناوری (تا پاییز )1399
درصد

اول ،ایرانسل با حدود 36میلیون مشترک در ردیف
دوم ورایتل با حدود 3.5میلیون مشــترک در رتبه
سوم قرار دارند .همراهاول در این حوزه ،رتبه نخست
را دارد .همچنیــن طبق این گــزارش ،ضریب نفوذ
ارتباطات پهنباند ثابت شامل فناوریهای XDSL،
 FTTX، Wi-Fiو  ،TD-LTEبرابر با 11.64درصد و
حدود 9میلیون و 800هزار مشترک است .جدول زیر
درخصوص وضعیت توسعه ارتباطات پهنباند سیار،
بیانگر ضریب نفوذ و آمار مشترکان این حوزه است.

ردیف

نام اپراتور

تعداد شهرهای
تحت پوشش

تعداد روستاهای
تحت پوشش

درصد
پوشش
جمعیتی

کیلومتر جادههای
تحت پوشش

1

همراهاول

1,323

44,918

96.9

82,146

-

3,831

1,460

5,291

4.851

2

ایرانسل

1,314

18,885

87.21

64,066

42,611

35,507

30,969

109,087

100

3

رایتل

458

666

58.4

27,563
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ناکارآمدی مدیریت فضای سایبری کشور
دیگر اعضای شورا.

1

عباس پورخصالیان

فضای سایبری کشور که روساخت شبکه ملی اطالعات
است ،آنقدر مهمتر و عظیمتر از زیرساخت خود است که
رهبر انقالب اسالمی ایران بخشی از پیام نوروز 1400
خود را به مدیریت فضای مجازی کشور اختصاص دادند
و به ناکارآمدی مدیریت فضای مجازی کشــور در حال
حاضر پرداختند و گفتند:
 «دشــمنان از فضای مجــازی حداکثر اســتفاده رامیکنند .متاســفانه در فضای مجازی کشــور ما ،آن
رعایتهای الزم با وجود آن همه تاکیدی که داشتهام،
صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعا ِول اســت .باید
س شان باشد .همه دنیا و
کسانی که مسوول هستند حوا 
همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند
اعمال مدیریت میکنند .اما ما افتخار میکنیم به این که
فضای مجازی را ِول کردیم .این افتخار ندارد .این به هیچ
وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد».
افزایی «فعاالن فضای
چند روز بعد ،نخستین نشست هم
ِ
مجازی پاک» در سال  ۱۴۰۰تشکیل شد و به موضوع
رهاشدگی فضای مجازی و چگونگی مدیریت بهینه آن
پرداخت .در این نشست ،رســول جلیلی بهعنوان عضو
حقیقی شورای عالی فضای مجازی ،اعتراف کرد:
 «با گذشــت بیش از 9سال از تاســیس شورای عالیفضای مجازی ،باورکردنی نیست که از ظرفیتهای این
نهاد برای توســعه افتخارآمیز فضای مجازی جمهوری
اسالمی استفاده نشد ،به تعبیر دیگر با این نهاد و قرارگاه
ذیل آن (مرکز ملی) بازی شد و به بازی گرفته نشد!».
او به نوبه خود از ملت ایــران و از رهبری مغفرت طلبید
و عذرخواهی اصلی از مــردم و رهبری را بر عهده دیگر
مسووالن گذاشت؛ شامل:
حســن روحانی یعنی ريیس شــورای عالی فضای
مجازی،
نواب وی در این شــورا یعنی روسای مجلس دهم و
یازدهم بهعالوه ريیس پیشــین و ریاســت کنونی قوه
قضاییه؛
وزرای ارتباطات و فنــاوری اطالعات یعنی واعظی و
جهرمی؛
برخی دیگر از وزرای مربوط در دولت،
دبیر شورای عالی فضای مجازی و

«ناتمامهاي

قصور روحانی
از نظر جلیلی ،حسن روحانی بایستی عذرخواهی کند،
بابت اینکه:
روحانی طی هشت ســال حدودا هر هفت هفته یک
جلسه تشکیل داده ،در حالی که طبق ماده  ۶آییننامه
شورا ،بایستی حداقل هر چهار هفته یک جلسه تشکیل
میداد .تازه رهبری نیز بر تشکیل مرتب و با فاصله زمانی
هفتگی یا دوهفته یکبار تاکید داشتند.
روحانی گویا بودجه و نیرو به مرکز ملی فضای مجازی
تخصیص نداده و مرکز را از قرارگاه فضای مجازی کشور
به یک دبیرخانه تقلیل داده است!
روحانی به فضای مجازی خارجی بهعنوان یک رسانه
رقیب رسانه ملی ،برای اهداف سیاسی و موسم انتخابات
نظر داشته است.
روحانی ،آییننامه شــورا را قبول ندارد و با جدیت و
تاکید در بازنگری و اتکا به مفاد آن عمل نکرده است.
روحانی ،ناتوانانه و ذلیالنه به توان داخلی و مقتدرانه
به غرب بهعنوان یکهتاز فناوری و دارای اقتدار در فضای
مجازی نگریسته است.
روحانی ،مثبتنگری وافر به موهبات و مزایای فضای
مجازی و اپسیلوننگری به تهدیدات و مغلوبه شدنهای
کشــور در مهاجرت آحاد جامعه به ســکوهای دشمن
داشته است[ .البته منظور جلیلی از «اپسیلوننگری»،
«ندیدن عمق فاجعه» و منظور از «سکو» ،نیز «پلتفرم
رسانه اجتماعی» است]
روحانی بر اجرای بیشــتر مصوبات تمکین و تاکید
نداشت و اجرا نشدن مصوبات شورا را قبول ندارد.

2

قصور نایبريیسان شورای عالی مجازی
از نظر جلیلی ،نواب ريیس شورای عالی فضای مجازی
(روسای قوای مقننه و قضاییه) همبایستی عذرخواهی
کند ،بابت اینکه:
طبــق آییننامــه شــورا و تاکیــد رهبــری ،نواب
میتوانســتند در فواصل طوالنی عدم تشــکیل جلسه
توســط روحانی ،جلسات شورا را تشــکیل دهند ولی
چنین نکردند.
آنها افول قدرت و حاکمیت جمهوری اســامی در
حوزه فضای مجازی را شاهد بودند ولی نه آنچنان ابراز
کردند ،نه نامهای نوشــتند ،نه مصاحبهای كردند و نه
عکسالعملی درخور بروز دادند.
آنها پتانسیل نظارتی خود در قوه قضايیه و مقننه را

فاوایکـشور»
زبالههای الکترونیکی

در مقابل این همه کوتاهــی در حوزه فضای مجازی به
کار نگرفتند.

3

قصور وزیر ارتباطات
از نظر جلیلی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و برخی
دیگر از وزرای دولت یازدهم و دوازدهم باید عذرخواهی
کنند ،بابت اینکه:
آمار و اطالعات غلط (بیش از واقع) از وضعیت فضای
مجازی کشور به مقامات عالی کشور و مردم ارايه کردند.
بحث بسیار مهم و ســطح باالی حاکمیت در فضای
مجازی را بــا چمــاق فیلترینگ و ژســت مخالفت با
فیلترینگ ،تقلیل دادند.
از اجرای مصوبات صریح شورای عالی فضای مجازی
سر باز زدند و موضوع را به قبول مسوولیت دیگران و عدم
اذن دیگران احاله كردند.
در بســترهای غیرقانونی به حواشــی رســانهای و
رسانهسازی پرداختند و ذلت تقویت سکوهای خارجی
را به عزت حضور در سکوهای داخلی ترجیح دادند.
در لجاجت با رسانه ملی در مواردی صریح و ضمنی از
سکوی خارجی حمایت کردند.
در جایگزینی سکوی پیامرسان داخلی ،نامدبرانه
عمل كردند و سناریوهای طالگرام و حضور تلگرام
در ایــران را در تاریخچه فضای مجازی کشــور بنا
كردند.

دولتها و مســووالن میآیند و میرونــد ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشــت مســایل و طرحهای حوزه کاری خود
باشــیم .به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده
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قصور دبیر شورای عالی فضای مجازی
از نظر جلیلی ،دبیر شــورا و دیگر اعضای شورا هم باید
عذرخواهی کنند ،زیرا:
افول قدرت جمهوری اســامی در فضای مجازی را
شاهد بودند و فریاد بر نیاوردند.
عدم اجرای مصوبات شــورا و دیگــر مراجع قانونی
مرتبط با فضای مجازی را شاهد بودند ولی نسبت به آن
کم توجهی کردند.
وضع موجود را قبــول داشــتند و آن را عادی تلقی
میکردند.
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شرایط توسعه افتخارآمیز فضای مجازی
از نظر جلیلی ،نسبت به توســعهای از فضای مجازی
کشور میتوان افتخار کرد که:
فضای مجازیاش نقشــه راهبردی داشــته باشد
با ســرفصلهای مرســوم و معمول هر سند از قبیل
چشــمانداز ،ماموریــت ،ارزشها ،خط مشــیها،
راهبردها ،اقدامات ،بودجه ،نگاشت نهادی ،و برنامه
زمانبندی.
پس از داشــتن نقشــه راهبردی ،در اجرای نقشه
راهبردی فضای مجازی باید از تجربه دیگر کشورها و
به ویژه از کشورهای توسع ه یافته و از منابع مالی بخش

اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شــده و موضوعات
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد ،صرفا به عنوان
یک حافظه عمــل خواهد کرد و هر از گاهــی اقدام به
باز نشر آن خواهیم کرد .در دوره این بازنشرها طبعا
موضوعات و سوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور» کم
یا اضافه خواهد شد که اطالعرسانی الزم در خصوص
آنها را انجــام خواهیم داد .تحریریــه هفتهنامه عصر

ارتباطات
داخلی و خارجی با حداکثر بهرهمندی از توان فناوری
داخلی استفاده شود؛
توســعه فضای مجازی افتخارآفرین باید مدیریت
شده و مدیریتش صد درصد ایرانی و تحت حاکمیت
جمهوری اسالمی باشد؛
مدیریت شــبکه مجازی کشــور باید به دادههای
ایرانیان به عنوان اصلیترین و ارزشمندترین دارایی
بنگرد؛
حریم خصوصی ،امنیــت و ایمنی کاربران فردی و
سازمانی را فراهم كند؛
بــه هنجارهای اجتماعی ،فرهنگــی و ارزشهای
دینی احترام بگذارد؛ هیچ تراکنش بدون مسوولیتی
در آن رخ ندهد؛
نیازهای گروههای مختلف شــغلی ،سنی ،نژادی،
تخصصی را در اراي ه سطح خدمات لحاظ كند؛
 بــه فناوریهــای نوظهور بــه شــکل فعاالنه و
پیشدستانه عنایت و توجه داشته باشد؛
تنظیمگری سریع ،ساده ،و جمعسپارانه و نظارت
مستمر بر مقررات وجود داشته باشد؛
از نظــر اقتصــادی ،بــرای همــه اقشــار جامعه
اســتطاعتپذیر باشــد؛ مدیران جامعــه از اولین و
اصلیترین و باوفاترین کاربران آن باشند.
و دشمن خارجی از قلمرو سرزمینی فضای مجازی
کشور ،خارج شده و پایگاههایش را تعطیل کرده باشد.
جلیلی یقین دارد که بــا عذرخواهی اعضای حقیقی
و حقوقی شورایعالی فضای مجازی و قبول جبران
کاستیها و قصور گذشته میتوان در سال  1400حتی
در چندماه باقی مانده از دولت کنونی ،مسیری آرمانی
در توسعه فضای مجازی را رقم زد و به جای درگیری
با حواشی و رقابتهای سیاسی و جناحی در مواجهه
با فضای مجازی ،وفاق ملی را در عزت و اقتدار ملی در
فضای مجازی رقم زد.
او امیدوار است که چنین شرایطی در آینده نزدیک
پیش میآید .جلیلی در پایان سخنان خود گفت:
ما قاسم سلیمانی فضای مجازی میخواهیم که فضای
مجازی ما را فرماندهی کند ،فضای مجازی کشور را
فتح کند و این اشغالشــدگی [فضــای مجازی] ما،
پایان بپذیرد.
من (نگارنده یادداشــت حاضر) با این نوع نگریستن
کارشناسان عالیرتبه جامعه اطالعاتمان به مسايل
حاد کشور ،مشکل دارم و فکر میکنم که مانعزدایی
باید با مقابله علیه این نــوع ذهنیتهای بیش از حد
آرمانگرا آغاز شود.

ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص بوده و
موضوعات متعددی باید به آن اضافه شود تا به عنوان
شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم و مســووالن
بخشهــای متخلف کشــور عمل کنــد .لــذا از تمامی
عالقهمندان و فعاالن نیز دعوت میشود موارد مد نظر
خود را از طریق ایمیل report@asreertebat.com
یا شماره تلفن  88947452به ما اعالم کنند.

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

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

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

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

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

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

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

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

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

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

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

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

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

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

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

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

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

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

تحقق شعار امسال ،نیازمند تشکیل ستاد ملی در سطح سران قوا

بالغ بر یک دهه است که رهبر معظم انقالب ،شعارهای هرساله
راباموضوعتولید،اقتصادورویکردهایاقتصادمقاومتیانتخاب
ميكندکهحکایتازنگاهدقیقایشانبهپیششرطهایتولید
وحمایتازتولیددارد.شایدهمیکیازدغدغههایرهبرمعظم
انقالب اسالمی ،پویایی در اقتصاد و تولید بوده که با نامگذاری
ایشان در ســالهای اخیر ،این موضوع بیشــتر نمایان شده
است.با نامگذاری سال  1400با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها،
مانعزداییها» از سوی ایشان ،سنت نامگذاری سالها به بیش
از20سال رسید.
به باور برخی کارشناســان اقتصادی ،شــعار ( 1400تولید؛
پشتیبانیها،مانعزداییها)باشعارسال( 98رونقتولید)وسال
( 99جهش تولید) یکی است؛ با این تفاوت که رهبری ،تقویت
پشــتیبانی تولید را که همان نقطهضعف سالهای گذشته
است ،خواستار شدهاند.به عقیده این کارشناسان ،تولید در
کشوری رشد میکند که جذابیت اقتصادی داشته باشد ،لذا
باید بازارهای موازی تولید ،کنتــرل و ابزاری به نام مالیات به
عنوان دستمایه مناسبی برای حفظ تولید داخلی محقق شود.
از سوی دیگر ،مهمترین موضوع در رشد تولید ،نقش مردم،
اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و قدرت اقتصادی بر
پایه حضور مردمی و تعامل اقتصادی ارتقا مییابد.این در حالی
است که در سالهای گذشته بهخصوص از زمانی که بار دیگر
در زمینه برجام دچار مساله شدیم ،این امر ،مشکالت بسیاری
در حوزه نوسانات نرخ ارز ،ثبت سفارش تجهیزات و خرید مواد
اولیه ،ایجاد و کار را برای تولیدکنندگان داخلی سختتر کرد؛
بهگونهای که بسیاری از آنها یا تعطیل شدند یا در آستانه این
رخدادناخوشایندهستند.
ازاینرو،باتوجهبهنامگذاریامسالازسویمقاممعظمرهبری
به نام سال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» ،اين میزگرد را
اختصاص داديم به «بررسی فرصت طالیی تحقق شعار1400
درصنایعتولیدیتجهیزاتبانکی»کهباحضورمحمدگوگانی
مدیرعامل شرکت آدونیس ،حمید همتی قائممقام مدیرعامل
شرکت توسنتکنو و حیدر مغنی ،مدیرعامل شرکت فناپتک
برگزار شد و در آن ،بررسی موانع تولید در حوزه ماشینهای
بانکی ،نقش بازار سرمایه در تحقق شــعار امسال ،قاچاق و
راهکارهای عملی کنترل این پدیده شــوم ،بررسی وضعیت
موجود و چشمانداز آینده ،موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
مشروح این گفتوگو پیشروی شماست.
   آقای همتی! برای شروع میزگرد ،لطفا یک شماي
کلی از وضعیت تولید تجهیزات بانکی در دنیا و ایران
بفرمایید.االن در ایران ،در چه حوزههایی تولید داریمو
در چه حوزههایی واردات انجام میدهیم؟
همتی :اگر اجازه بدهید عرایضم را با دو گزارش شروع کنم.
گزارش اول از منبع  RBRاست.بر اساس این گزارش که در
سال  2020منتشر شد ،روند موجود ماشینهای بانکی را در
دنیا ،برای سال  ،2019حدود 3.7میلیون دستگاه ،برای سال
 ،2020حدود 3.9میلیون دســتگاه و پیشبینی برای سال
 2021را حدود 4میلیون دستگاه ،اعالم کرد.این اعداد ،نشان
میدهد روند تولید یا حتی جایگزینی این دستگاهها ،عددی
بین  100تا  150هزار مورد را در این ســالها دنبال میکند.
از این گزارش به گزارش وضعیت و روند دســتگاهها در چین
میپردازم که عموما 25درصد ماشینهای بانکی دنیا در این
کشور وجود دارند.در چین هم با نسبتی ،تعداد دستگاهها از
حدود 330هزار مورد به 360هزار تا 380هزار مورد در حال
رشد است.این امر نشــان میدهد بهطور متوسط در چین
نیز ساالنه حدود  30تا  40هزار دستگاه به ماشینهای بانکی
اضافه میشــود.بنده عمدا صحبتهایم را با این دو گزارش
شروع کردم.در دادههایی که جستوجو میکردم تا به صورت
مستقیم و اختصاصی ،تعداد تولید را استخراج کنم ،متاسفانه
به این دادهها دســت پیدا نکردم.گزارش برخی شرکتهای
بزرگ دنیا مانند  NCRمالی و درآمدی اســت و اشارهای به
تعداد نداشته است.این اعداد تقریبی ،از مجموعه دادههایی
است که استخراج کردهام.مدل دنیا در گزارش  RBRنشان
میدهد ســاالنه حدود  150هزار ماشین بانکی در روندهای
آتی اضافه میشود.اگر فرض کنیم این 150هزار مورد همان

150هزارتایی است که در دنیا تولید میشود ،میتوانیم آن را
پایه تولید وضعیت ماشینهای بانکی در دنیا قلمداد کنیم .در
ایران همتقریبا وضعیت مشابه دنیا داشتیم؛ یعنی در حوزه
دسترسی به اطالعات ،متاسفانه سامانه یا دادههایی که نشان
دهد اندک شــرکتهایی که بهطور مشخص در حوزه تولید
فعال هستند ،در سالهای گذشته ،به چه شکل عمل کردهاند،
از نظر تعداد وجود ندارد و به ناچار از طریق صورتهای مالی
شــرکتها و فروش آنها ،به اعداد تقریبی دست پیدا کردهام
که با احتیاط آن را اعالم میکنم.مشخصا در سال  2020از
محل فروش شــرکتهای درگیر در این حوزه ،حداکثر هزار
ماشین بانکی در نظام بانکی ما فروخته یا نصب شده اما این
امر ،الزاما دلیل بر این نیســت که این عدد ،تولید شده است.
تقریبا با احتیاط میتوان گفت تعداد تولید میتواند بیشــتر
از این بوده باشد اما با شــرایط خاص بانکها در این سالها و
وضعیت توسعهای ،برخی محصوالت تولیدشده هنوز در انبار
شرکتهاست.اگردرخوشبینانهترینحالت،فرضکنیمتولید
محصوالت بانکی در کشور ،عددی نزدیک به 2هزار دستگاه
است و آن را به عدد150هزار دستگاه که در دنیا تولید میشود،
تقریب بزنیم به عدد2درصد میرسیم که بیانگر جایگاه تولید
ماشینهای بانکی در دنیا و کشور است که البته باید در مورد
آن ،احتیاط کنیم.درباره بخش دوم سوال شما مبنی بر اینکه
در چه حوزههایی تولید داریم و در چه حوزههایی همچنان
محصوالت صنعتبانکی واردکشور میشود ،مشخصا در حوزه
پرداخت ،از ماه هشتم سال قبل ،واردات محصول کامل حوزه
پرداخت ،ممنوع اعالم شد و پس از این تاریخ ،هیچکس امکان
واردات محصول نداشت و عموما شرکتهای دخیل تولید ،در
حال تولید بودند.در حوزه بانکی ،عموما شرکتهای درگیر ،در
ارتباط با محصوالتی که به کمیت و مقدار مشخصی رسیده،
تولیداتی داشتهاند که دستگاه خودپرداز CRS ،و Cashless
میتواند در راس آن قرار گیرد و در برخی دستگاههای خاص
کهبهکمیتمشخصینرسیده،هنوزامکانوارداتمحصوالت
به صورت کامل وجود دارد و بنا به نیاز مجموعه نظام بانکی از
طریق شرکتهای مختلف وارد کشور میشود.امیدوارم این
توضیحات ،شمای کلی از وضعیت تولید ماشینهای بانکی در
دنیا و کشور ارايه کرده باشد.
    جنابمغنی!موضوعتولید،پشتیبانیورفعموانع
درسیاستخارجیوحذفتحریمهاتاچهحدمیتواند
بهحلمشکلتولیدکنندگانماکمککند؟
مغنی :برای پاسخ به این سوال ،ابتدا باید چند نکته عرض کنم.
اوال تحریمها ،اثرات خوب و بد داشــت.اولین نکته در زمینه
اثرات بد ،این بود که امکان عقد قرارداد مســتقیم با بسیاری
از تامینکنندگان وجود نداشــت که تبعات متفاوتی مانند
امکان مطالبه ،تعهد زمانی ،کیفیت وغيرهرا به همراه داشت
و تامینکنندگان را دچار بحران میکرد.در زمینه واردات هم
این اتفاقات افتاده بود اما برای تولیدکنندگان ،اثرات بیشتری
داشت.دومین نکته اینکه تحریمها ،راه انتقال پول را بسیار
سخت کرده بود و بعضا به ایجاد هزینه منجر شده بود.مثال در
مورد شرکت ما ،در یکی از این موارد ،اتفاقاتی رخ داد و مقداری
از پول ما در صرافیها دچار بحران شد و این اتفاق برای سایر
تولیدکنندگان نیز در حوزههای دیگر رخ داد و برخی صرافیها
در سال گذشته و حتی سال  ،98شرکتهای تولید را در این
موضوع دچار بحران کردند.سومین نکته ،زمان انتقال پول بود.
از زمانی که پول را در سامانه نیما وارد میکردیم تا وقتی که
در حساب تامینکننده مینشست ،حدود  40روز و بعضا تا
 60روز ،طول میکشید.این طوالنی شدن زمان ،هزینه مالی
و دوره تامین تولید را افزایش میداد و این امر ،باعث افزایش
هزینه مالی شرکتها میشــد.حملونقل نیز در تحریمها،
بســیار اذیتکننده بود؛ ما موردی داشتیم که مجبور بودیم
چندین کشور را دور بزنیم تا مواد را به داخل بیاوریم.تحریم،
اثرات خوبی هم داشت.یکی از این اثرات ،همانطور که آقای
مهندس همتی اشاره کردند ،این بود که از ماه هشتم سال قبل،
دولت به واســطه اینکه بچه پولدار بودنش را به خاطر نفت از
دست داد ،مجبور شد جلوی واردات کاالهایی که امکان تولید
داخل داشت ،بگیرد.اگر ما بتوانیم پس از این مدت ،این اثرات را

با نگاه سیاست هوشمندانه و سیاستگذاری صحیح دولت در
این حوزه مدل کنیم ،این امکان وجود دارد که حذف تحریمها،
یک فرصت برای بهرهوری و تولید بیشتر و افزایش چرخه ایجاد
کند.نکتهبعدی اینکه انتظار ازدولت ایننیستکه فقطبگوید
تحریمها حل شد.در بسیاری از کشورها ،در زمینه تولید به
صادرات مجموعه یا حتی شــریک پیدا کردن توسط دولت،
کمک میشود.این انتظار وجود دارد که با حذف تحریمها ،این
اتفاق رخ دهد.مثال در کره در دهه  1960تا  1980خودشان
بنگاه داشتند که اطالعات صادراتی را به بنگاههای تولیدی
میدادند که هزینه صادرات آنها را کاهش دهند.این انتظار
وجود دارد که دولت در این زمینه کمک کند؛ چه تحقق پیدا
کند یا خیر.به نظرم کلمه پشتیبانی ،بسیار کلیدی است که در
شعار امسال ذکر شده و باید روی آن بحث کرد.
همتی :میخواستم صحبتهای آقای مغنی را تکمیل کنم.
ببینید تولید یعنی مقیاسپذیری ،یعنی تعداد؛ و رســیدن
به مقیاس ،نیاز به زنجیره تامین قابل اتکا دارد.این زنجیره
میتواند با نگاه به داخل و با نگاه به زنجیره تامین جهانی باشد.
برای مقیاس شدن نیاز به بازارهای داخلی و منطقهای داریم؛
اطراف ما کشورهای خاورمیانه و  CISهستند.برای تحقیق
و توسعه ،نیاز به ارتباط با دنیا ،سرمایهگذاری از طریق ورود
پارتنرهای جدید و انتقال دانش و تکنولوژی نیاز داریم.اینها
موجب میشــود ما در تولید ،به مقیاسپذیری برسیم.در
زنجیره تامین ،ما نیاز به ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور،
ثبات قوانین در حوزه وزارت صمت ،قوانین ارزی ،گمرکات،
استفاده از نظام بانکی و سرویسهای بانکی استاندارد داریم.
بر کسی پوشیده نیست که ما سالهای سال است از حداقل
سرویسهای بانکی مانند ســرویسهای اعتبارات اسنادی
محروم هســتیم و معموال تمام پرداختهــا را صددرصد
 down-paymentانجام میدهیــم.بخش عمدهای از
همه این موارد ،به گره شدن باز سیاست خارجی و تحریمها
بستگی دارد.این سیاستهای خارجی و تحریمهاست که ما
را دوباره به جامعه جهانی و کشورهای منطقه وصل میکند و
اجازه میدهد به بحثهای صادراتی فکر کنیم و بتوانیم با دنیا
درباره انتقال تکنولوژی حرف بزنیم و از سرویسهای استاندارد
یکی از این اثرات ،همانطور که
آقای مهندس همتی اشاره کردند،
این بود که از ماه هشتم سال قبل،
دولت به واسطه اینکه بچه پولدار
بودنش را به خاطر نفت از دست
داد ،مجبور شد جلوی واردات
کاالهایی که امکان تولید داخل
داشت ،بگیرد
بانکیاستفادهکنیم.بندهنقشتحریمرادربحثتولید،خیلی
پررنگ میبینم.البته نگرانی بزرگی هم دارم.وقتی گشایشی
صورت میگیرد دولت درهای کشور را باز میکند.به هر حال
ما سالهای سختی را طی سالهای گذشته گذراندهایم.تولید
و سیاستگذاریهای حمایتی از آن ،موضوع یکشبه نیست
بلکه فرایندی مستمر است؛ فرایندی است که حتی صرفا به
دولتها برنمیگردد و شــاید به برنامههای چندین ده ساله
برمیگردد.دراینگشایشهایاقتصادی،مجموعهحاکمیتی
باید حواسش باشد که دوباره با اولین گشایش ،درهای واردات
بازرگانی یا ورود شرکتها به روشهای آسان به کشور باز نشود
چون عمال تمام سرمایهگذاریهای انجامشده در تولید را به
نابودی میکشاند.
    آقای گوگانی! جنابعالی به عنوان پیشکسوت در
این حوزه حضور دارید و فکر میکنم تجربیات مثبت
و منفی زیادی در این سالهای پرفراز و نشیب ،از پس
از انقالب تا کنون داشتهاید.در بسیاری از مصاحبهها
مطرح شده و البته کلیشهای هم شده که در زمینه
رفتارهای ضدتولید برخــی از بانکها و راهکارهای

پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان آنقدر بد عمل
میشود که عمال تولیدکنندگان به خاطر معوقات ،با
مصادرهتوسطبانکوتعطیلیشرکتمواجهمیشوند.
لطفا در این زمینه اطالعاتی ارايه بفرمایید.البته فکر
میکنم به واسطه ارتباطات شرکتهای تولیدکننده
تجهیزات بانکی با بانکها ،شاید این موضوعات در
مقایسه با شرکتهای تولیدی دیگر کمرنگتر باشد.
تحلیلشمارادراینزمینهمیشنویم.
گوگانی :بخشهای جزيی این ســوال جنابعالی به همان
ســوال اول برمیگردد.این موارد ،به نظرم چندان وجاهت
قانونی ندارد.دغدغه فعاالن سیســتم بانکی این است که با
ابزار مطمئنی به مردم سرویس بدهند.اگر این ابزار ،مطمئن
نباشد هم سیستم بانکی و هم مردم دچار مشکل میشوند.
تجهیزاتبانکی،تجهیزاتینیستندکهاگراشکالداشتهباشد،
چندان تفاوت نکند.ما باید این بحث را دو قسمت کنیم :یکی
بحث دستگاه پوز است و دیگری بحث دستگاههای خودکار
بانکی یا سلف سرویسها.بخش عمده صحبت من در زمینه
دستگاههای ترمینالهای بانکی است.وقتی از ATMصحبت
میکنیم ،سروته آن با پول ســروکار دارد ،وقتی صحبت از
 CRSمیکنیم ،باز هم با پول سروکار دارد.این دستگاهها ،باید
دستگاههاییباشندکهسیستمبانکیبهآنمطمئنباشد.اگر
سختگیری وجود دارد ،به این دلیل نیست که نمیخواهند از
بخش تولید استفاده کنند بلکه بخش تجهیزات بانکی ،حوزه
خاصی است.بیشتر دغدغه بانکی ،در حوزه موضوعات دیگر
تولید اســت.اگر ما را با صنعت پتروشیمی مقایسه کنید ،با
آنها بسیار تفاوت داریم.من با سیستم بانکی ،تصمیمگیران،
هیاتمدیره وغيرهبسیار کار کردهام.این افراد ،دغدغهشان
این است که جنسی که در اختیارشــان قرار میگیرد ،قابل
اعتماد و دارای حداقل استانداردهایی باشد که در دنیا برای
آنتعریفشدهاست.بهعنوانمثال،دستگاهیتولیدکنیمکه
گاوصندوق آن ،حداقل استانداردهای جهانی را نداشته باشد.
سیستم بانکی باید برای حفاظت از پولی که در این گاوصندوق
است ،هزینههای جانبی بســیاری انجام دهد تا امنیت این
دســتگاه و امنیت پولی که به امانت نزد بانکهاست ،تامین
کند.بدیهیاستاصرارداشتهباشندگاوصندوقفروختهشده،
استاندارد الزم را داشته باشد و گواهینامه آن به بانک عرضه
شود.نکته دیگر موضوعی است که آقای مهندس همتی اشاره
کردند.تداوم در تولید ،نکته ظریفی اســت.ما شرکتهایی
در ایران داشتیم که تولید را شــروع کردند اما نتوانستند به
تعهداتشــان عمل کنند.قطعا چالشهای زیادی پیشرو
بوده که این چالشها میتواند جذب سرمایه ،تحریم ،نبود
استانداردها وغيرهباشد.در مجموع به نظر من ،باور غلطی
است که بانکها از جنس غیرتولیدی استفاده کنند و یا اینکه
حمایت نکنند.واقعا مورد خاصی ندیدم.هر موقع ما جنس
باکیفیت تولید کردیم که مشتری از نظر کیفیت ،استانداردها
و امنیت دستگاه ،اطمینان داشته ،قطعا آن را خریداری کرده
است کمااینکه همین االن هم شرکتهای درگیر در حوزه
دستگاههای مونتاژ ،فعال هستند.بنده از تعبیر مونتاژ استفاده
میکنم چون تعریف من از تولید با دوستان ،متفاوت است
مثالبهتولیدگاوصندوق،تولیدنمیگویم؛هروقتماتوانستیم
 EPP، Dispenser،BBو ماننــد آن تولید کنیم ،اینها
موتورها و قطعات اصلی دستگاههای ما هستند یا کارت ریدر،
پرینترها ،مانیتور و بوردهای کنترلی و نظایر آن نشان میدهد
وارد بحث تولید شــدهایم وگرنه گاوصندوق درست کردن،
آورده جدی به عنوان تولید نیست.
   البته ما مورد نفی صحبتهای شما را در سالهای
گذشته داشتهایم.مثال شرکت هاتف در زمینه تولید
دستگاه  ATMداخلی (حاال اینکه آن هم مونتاژ بوده
یا نه ،اطالعات دقیقی ندارم) با اینکه در شبکه شتاب
هم کار کرد و مدتها تستهای فنی داد ،برای فروش
ل در بازار ،بسیار مشکل داشت و انتهای ماجرا
محصو 
مشخص شد دستگاههای NCRدست دوم آمریکایی،
به راحتی فروخته میشد اما تولید داخل این شرکت،
روی دستشان ماند و فکر میکنم از بازار حذف شدند.

اگردربارهاینهاهمتوضیحدهید،ممنونمیشوم.
گوگانی :به نظرم اطالعات از لحاظ زمانی پس و پیش شده
است.زمانی که دوستان شرکت هاتف که بسیار هوشمند و
متعهد به تولید بودند ،فعالیت میکردند ،دستگاه دست دوم
 NCRوجود نداشت و دســتگاه نو وجود داشت و نمایندگی
 NCRدر ایران ،فعال بود.در زمره تولیدکننده تجهیزات بانکی،
سه شرکت عمده در دنیا وجود داشت  NCRاول بود و سپس
 Dieboldو Wincor Nixdorfدر برخی سالها رنکینگ
دوم و سوم داشتند که جایگاهشان با هم تغییر میکرد NCR.و
 ،Dieboldآمریکایی بودند و Wincor Nixdorfآلمانی بود
که در سالهای اخیر به شرکت  Dieboldواگذار و به شرکت
 Diebold Nixdorfتبدیل شد.بنابراین االن دو شرکت که
عموم دستگاهها در اختیار اینهاست ،بیشتر نداریم.
    البتهبیشترمنظورمحمایتازتولیدداخلتوسط
شبکهبانکیبود.
گوگانی :آن موقع ،دســتگاه  NCRدست دوم مطرح نبود.
موضوع این بود که شــرکت هاتف وقتی شــروع به تولید
دســتگاه خودپرداز کرد ،تولید به معنای واقعی آن وجود
نداشت و قطعات آن را از کشورهای دیگر ،وارد میکردند اما
طراحی بدنه با آنها بود.مشکلی که وجود داشت و میتوانید
از بانکهایی مانند صادرات ،ملی ،توســعه تعاون (که بانک
توســعه تعاون در آخرین مراحل با هاتف در حال شراکت
بود و متعهد شد 500دستگاه از آنها خریداری کند و بخشی
از ســهام هاتف را خریده و این شرکت را تحت حمایت قرار
دهد) بپرسید ،این بود که کیفیت دستگاه و جوابگویی آن در
سیستمبانکیبهاثباتنرسیدوگرنهسیستمبانکی،عالقهمند
نبود هاتف را حذف کند.دستگاه از لحاظ کیفی ،بانکها را
راضی نکرد.البته طبیعی بود این دستگاه در برابر دستگاه
 NCRکه نامبروان دنیاست ،نمیتوانست حرفی برای گفتن
داشته باشد اما بانکهایی هم که حمایت کردند ،به نوعی ،از
کیفیت دستگاه ،رضایت نداشتند اما اگر ثبات در تولید ،دوام
میآورد ،میتوانســتیم بعدها یک محصول داخلی داشته
یدانیداگرمامحصولداخلیرا
باشیم.هرچندجنابعالیهمم 
در مقام مقایسه با محصول خارجی نگذاریم ،قطعا به وضعیت
صنعت خودروی امروز میرســیم که هرچه تولید میشود
باید بپذیریم و از کیفیت باالیی برخوردار نخواهد بود.ابعاد و
حواشی موضوع هاتف ،زیاد است و قطعا دستاندرکاران هاتف
هم باید روی خط بیایند.
    تالشکردمدوستانراپیداکنمامامتاسفانهنشد.
گوگانی :البته برخی از آنها را میشناسم و با آنها رفاقت دارم.
آنها را متعهد و پرکار میدانم اما این نکات ،باعث شــد هاتف
موردحمایتقرارنگیرد.بنابرایناینطورنیستکهیکطرفهبه
قاضیبرویموبگوییمسیستمبانکیحمایتنکرد.دقیقادرباره
بحث هاتف ،چند بانک قرارداد بستند تا حمایت کنند اما کارها
آن گونه که باید ،پیش نرفت و بعدها در خود شرکت هاتف نیز
جدایی اتفاق افتاد و برخی عزیزان منفک شدند.اگر در سیستم
بانکی ،یک دستگاه مطمئن ،از نظر حفظ امنیت پول ،رعایت
استاندارد و کیفیت موردقبول تولید شود ،قطعا از تولید داخل
حمایتخواهدکردکمااینکهآقایهمتی،آقایمغنیوشرکت
مادستاندرکارهستند.هروقتدستگاهخوببهمشتریدادیم
و رضایت داشتهاند ،قطعا از ما حمایت کردهاند.نباید سیستم
بانکی را یکطرفه در مظان اتهام قرار دهیم.البته روابطی وجود
دارد و قطعا بعضی بانکها ،راحتتر هستند که از جای خاصی
سرویس بگیرند چون از سرویس آن ،راضی هستند.معموال
شما اگر در زندگی شخصی خودتان ،ماشــینتان را جایی
ببرید که بهروز و با قیمت مناسب تعمیر میکند ،عالقهمندید
با آن مجموعه کار کنید.در سیستم بانکی هم این اعتماد بین
شرکتها و بانک وجود دارد که اگر از جایی سرویس مناسب
میگیرند ،قطعا تمایل دارند با همان شرکت ادامه کار بدهند.
هرچند مانند همه زمینهها ،ممکن است مسايلی وجود داشته
باشد که این مسايل به ندرت در سایر حوزهها هم اتفاق میافتد.
    نکاتی که اشاره کردید ،کامال درست و منطقی
است.قطعا شــبکه بانکی از تولیدات با جنس خوب
استقبال میکند و اگر واردات و ارتباط خوب هم داشته
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باشید،حمایتویژهتریهممیکند.جنابهمتی!گویا
شمانکتهایدراینزمینهدارید،بفرمایید.
همتی :بنده میخواستم موارد تکمیلی را به مباحث آقای
گوگانی اضافه کنــم.ما از کنترل کیفیت و مونتاژ شــروع
میکنیم اما بعد از آن با تحقیق و توسعه و طراحی ،به محصول
میرسیم و عمال فناوری را کاربردی میکنیم.این امر ،باید باور
ما ،صنعت و نگاه ملی باشد.اگر مدلهای آزمایششده دنیا را
در زمینه تولید نگاه کنیم ،میبینیم هیچکس در دنیا ،روز اول
چیزی را تولید نکرد .اگر رفتار کره و چین را با ژاپن نگاه کنیم،
ابتدا با صنعت مونتاژ شروع کردند بعد رگوالتورها ،مشخصا
بازار را به شرطی به کشورهای ژاپنی دادند که این شرکتها
با یک شرکت داخل کشورشان مشارکت کنند.این ملحق
شدن ،هم موجب اشتغال و هم باعث انتقال تکنولوژی شد
و به مرور ،این شرکتها از مرحله مونتاژ به مرحله  OEMو
سپس مرحله  ODMو در نهایت طراحی محصول رسیدند.
امروز شرکتهای بزرگی که عموما در چین و کره فعالیت
میکنند ،از همین مسیر عبور کردند و به این نقطه رسیدند.
من تاکید دارم که در حوزه بانکی از مرحله مونتاژ گذشتهایم و
در حال عمق گرفتن هستیم و طبق مجوزهای وزارت صنعت
در حوزه محصوالت بانکی یا حتی پرداخت ،عمق گرفتیم و
کاهشهزینههایارزیداشتیم.درمبحثکالنقضیه،کامال
باآقایگوگانیموافقموتولیدمابایدبازارگراباشد؛یعنیحتما
باید به لحاظ کیفیت ،پاسخ بازار را بدهد و اعتماد بازار را جلب
کند.قطعا اگر قرار باشد یکشبه چیزی بسازیم ،ممکن است
تجربه بد هاتف را داشته باشیم.در اینجا میخواهم بازار بانکی
راخطابقراردهمکهمدیراننظامبانکی،درکنارشرکتهایی
که فعالیت بازرگانی در این حوزه انجام میدهند ،شرکتهایی
که واقعا کار تولیدی میکنند ،سایت دارند ،سرمایهگذاری
کر دهاند ،نیروی انســانی دارند ،تحقیق و توسعه دارند ،کار
باکیفیت بیرون میدهند ،حمایت کنند.تولید در میانمدت،
قطعا باعث کاهش بهای تمامشده میشــود و منافع آن به
مجموعه نظام بانکی برمیگردد.تولید باعث میشود اعتماد و
سطح اتکای نظام بانکی به سرویسهای پشتیبانی بعدی ،در
شرکتهای تولیدی افزایش یابد.شرکتهای بازرگانی که با
آوردنمحصولکاملودلیورکردنآن،فعالیتمیکنند،قطعا
بعدا در مسير مربوط به نرمافزار و سختافزار ،پشتیبانی الزم را
نخواهندداشتچونانتقالدانشفنیدرتولیداتفاقمیافتد.
در تولید است که مهندسان کشور در موضوعات مختلف،
عمیق میشوند و راهحلهای مختلف را ارايه میدهند.
    برخی معتقدند برای رســیدن به اهداف شعار

امسال ،ابتدا باید یکسری اقدامات صورت گیرد.دو
نظر در این زمینه وجود دارد.یک عده بر این باورند که
باید با ظرفیتسازی جدید ،زمینههای افزایش تولید
رافراهمکردکهاینامرازطریقسرمایهگذاری،میسر
میشود و تعدادی هم معتقدند بدون سرمایهگذاری
و از طریق افزایش بهرهوری ،ظرفیت افزایش تولید
در کشور فراهم می شــود؛ یعنی بدون راهاندازی
کارخانههای جدید با استفاده از ظرفیتهای موجود،
میزان تولید را در کشور افزایش دهیم.اکنون سوال
این اســت آیا موافق این نظریات هســتيد؟ و اگر
موافقید،دلیلتانچیست؟
مغنی:اگراجازهبدهیدابتداتوضیحاتیرامطرحکنم؛هرچند
آقای همتی هم آماری را ارايه دادند.تولید ما در حوزه بانکی،
2هزار مورد بوده در حوزه پرداخــت هم تقریبا تولید کمی
نبوده با اینکه ممنوعیت واردات داشتیم.ما تقریبا به اندازه
نیاز بازار ،امکان تولید داریم؛ گرچه سال گذشته اتفاقاتی افتاد
و به واسطه افزایش نرخ ارز و گرانی دستگاهها ،خرید بانکها
و حوزههای  PSPبه شــدت کاهش پیدا کرد.در کشورهای
بزرگ و توسعهیافته دنیا ،همه به سمت شرکتهای بزرگ
رفتهاند و شرکتهای کوچک ایجاد نکردهاند؛ یعنی همان
چیزی که متاسفانه در ایران به شدت رشد پیدا میکند.وقتی
یک شرکت بزرگ راهاندازی میکنید ،اشتغال زیادی ایجاد
میشــود و این امر ،قدرت چانهزنی در مقابل دولت و سایر
حوزهها را پیدا میکند و میتواند روی قوانین تاثیرگذار باشد.
نکته دوم اینکه در شرکتهای بزرگ ،در مقایسه با بنگاههای
کوچک ،ارزش افزوده زیادی ایجاد میشود.نکته سوم اینکه
به واسطه داراییهای زیاد ،رقابتی بودن و منابع مالی ،امکان
تنوع محصول هم زیاد است.در حوزههای دیگر بانکی ،تجربه
شراکت را ایجاد کردیم و چند شــرکت بزرگ با هم شریک
شدند.االناگرنیازبازاربیشترشودوماظرفیتتولیدراافزایش
دهیم ،چرا ســرمایهگذاری کوچکی در جای دیگری انجام
دهیم؟ تا وقتی آن شرکت ،چرخه را یاد بگیرد و بزرگ شود
و تجربه کسب کند ،کلی هزینه دارد.بیاییم به فکر شراکت و
ایجادصنایعبزرگباشیم.اگردرکشور،سهچهارشرکتبزرگ
داشته باشیم ،بهتر از این است که  10شرکت کوچک داشته
باشیم که نتوانند این تجربه را انجام دهند.نکته دیگر پیرو
سوال قبلی ،این است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،مسیر
توسعه ،مسیری است که آقای همتی و گوگانی اشاره کردند؛
یعنی باید از مونتاژ شروع کنیم تا کسب تکنولوژی و مدیریت
آن و خلق محصول.این فرایند اتفاق نمیافتد مگر اینکه نگاه

وسیعتری در حمایت از این حوزه رخ دهد.حوزه تجهیزات
الکترونیک و بانکی ،بسیار دانشبنیانتر از سایر حوزههای
تولیدی است و عمق دانش آن ،بیشتر است.به نظرم ،درباره
سرمایهگذاری فعال نیاز موجود کفایت میکند و باید بهرهوری
و تولید بیشــتر از همین مجموعههایي کــه در این زمینه
سرمایهگذاریمیکنند،صورتگیرد.حجمسرمایهگذاریدر
کشور کم نیست.شرکت ما140میلیارد تومان سرمایهگذاری
کرده و شرکتهای دیگر هم شاید بیشتر.این حجم باید به
سمت افزایش تولید و مقیاسپذیری سوق یابد که در تولید
بسیار مهم است.وقتی خط تولید ،یک ماه متوقف شود ،یعنی
بهای تمامشده ،یک ماه باالتر میرود و این امر ،قدرت رقابت
را کاهش میدهد.این مقیاسپذیری با ایجاد شــرکتهای
کوچک و سرمایهگذاری کوچک امکانپذیر نیست.
گوگانی :اگر اجازه بدهید نکتهای را به مباحث آقای مغنی
اضافه کنم.ما باید در کالن مملکت یکســری چیزها را یاد
بگیریم.اینکهچگونههمکاریکنیموچگونهبهحریمشخصی
دیگران احترام بگذاریم و از آن سوءاستفاده نکنیم.در چین،
یک شرکت هم برای موتوروال و هم برای نوکیا ،موبایل تولید
میکند.همین االن شرکتهایی هستند که برای سه چهار
رقیب ،کاال تولید میکنند بدون اینکه هیچکدام از اطالعات
مربوط به تولیدکنندگان ،مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
لسیدی میدهد.
    فکر کنم سامسونگ به اپل ا 
گوگانی :دقیقا! شاید شنیده باشید که یکی دو سال پیش
اپل با سامسونگ ،دعوای دادگاهی داشتند و در عین حال که
درخصوص یک موضوع ،در دادگاه بودند ،مذاکره بر سر این بود
کهمثالالسیدیهای EFDموبایلاپلرابتوانندازسامسونگ
تامین کنند.این امر ،بلوغ سازمانی باالیی را میخواهد که از
امکاناتهمدیگراستفادهکنیم.بهشهرکهایصنعتیمانسر
بزنید.البته این شعارهایی که در روزنامهها داده میشود ،کنار
بگذارید.این شهرکها با 30درصد ظرفیت در حال فعالیت
هستند.در این حالت ،میخواهیم کارخانه بزنیم ،هزینه کنیم
و پول بنا و سوله بدهیم و تا قصد فعالیت داریم ،شرکتهای
دیگری هم ایجاد میشوند و بعد مجبور میشویم کارخانه
را ببندیم و هزینه را فریز کنیم.مگر چقدر کشور ثروتمندی
هســتیم که بخواهیم این اقدامات را انجام دهیم.ما باید یاد
بگیریم که از امکانات موجود ،حداکثر بهرهبرداری را بکنیم؛
یعنی لزومی ندارد که کارخانه مجدد بزنیم اما یاد بگیریم برای
رقیبمان هم تولید کنیم بدون اینکه به اندازه سر سوزنی از
اعتمادش به آن مجموعه سوءاستفاده کنیم.دنیا به همین
شکل دارد به جلو میرود.بنابراین استفاده از امکانات موجود،

قطعا به صالح است اما یکســری پارامترها را باید از لحاظ
فرهنگی ،فکری و بلوغ همکاری مدنظر قرار دهیم.
    به نکته درستی اشــاره کردید.اگر دوستان در
صنعت بانکی ،چه در حوزه تولیدکنندگان و چه در
حوزه ارايهکنندگان خدمــت ،به اين موضوع توجه
دقیقتري داشته باشند ،بسیار راحتتر میتوانند از
فضا و امکاناتی که دارند ،درآمد جدیدتری بهدست
آورند.در حوزه اپراتورهای تلفن همراه ،ایرانسل و
همراهاول ،به راحتی رومینگ را به روی هم باز کردند و
هرجایی که مشترک ایرانسل یا همراه اول از امکانات
اپراتوررقیباستفادهکند،یکعددیبهاپراتوررقیب
دادهمیشود.چیزسختیهمنیست.
همتی :ببینید اصال best practiceدنیا همین است.دقیقا
فرمایش آقای گوگانی است.در دنیا ،بسیاری از شرکتهای
بزرگ ،دست به تولید نمیشوند و طراحی و R&Dرا در اختیار
دارند و بر اساس آن به سراغ زنجیره تامین میروند و در نهایت
آن را به یکسری شرکتها میدهند که کارشان تولید است و
کارخانهدار هستند.بنده هم شرکتهای متعددی را در چین
مالحظه کردهام که یک محصول را برای چند شرکت با رعایت
مسايلمحرمانهتولیدمیکند.درصنعتداخلیخودمانباید
حواسمان باشد.مقیاسپذیری و کمیت تولید مهم است.ما
باید از سمت تقاضا به این موضوع برگردیم.
امــروز تقاضایی که در حــوزه پرداخت و بانکی در کشــور
وجــود دارد ،حداقل شــرکتهای فعال در ایــن زمینه ،به
راحتی پاسخگوی تامین این تقاضاها هستند.دوباره چرخ
را اختراع کردن و اتالف منابع و ســرمایهگذاری ســنگین
کردن ،موجب میشود کل این شــرکتها تضعیف شوند.
ممکن است عالیقی باشد که در این حوزهها مشارکت شود.
شرکتها باید ظرفیتشــان را باال ببرند و اجازه بدهند در
موضوعات سهامداری ،این شرکتها روی شرکتهای فعلی
ســرمایهگذاری کنند نه اینکه اتالف منابع شود و در نهایت
بازار از دست برود.
مغنی :ما تغییر نگاه فرهنگی نیاز داریم.مثال در حوزه سرور،
بحث کلود ،تقریبا تغییر فرهنگی ایجاد شده است.ما واقعا در
حوزه تولید به تغییر فرهنگ نیاز داریم.اگر مقیاسپذیری را
رعایت نکنیم ،قطعا همگی ضربه میخوریم.در تحریمهای
یکی دو سال گذشته ،آنهایی که واردات دستگاه کارتخوان
وغيرهداشتند،اثراتآنراکامالمشاهدهکردند.مقیاسپذیری
فقط برای تولیدکننده نیست ،برای مشتری هم خیلی موثر
است.باید بتوانیم این فرهنگ را جا بیندازیم.
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   جناب همتــی و مغنی! هر دو شــما عزیزان،
تولیدکننده هستید.لطفا بفرمایید االن دستگاههای
پوز بر اساس کیفیت دســتگاه تولیدشده به فروش
میرود یا بر اساس رابطه؟ احساس من این است که
رابطه ،میفروشد تا کیفیت محصول.هرچند هر دو
شــرکت هم بانکهایی تحت قرارداد در موضوعات
مختلف دارید که به فروش محصول کمک میکند.در
بازار ایران ،رابطه میفروشد یا کیفیت محصول؟ لطفا
فقط در حد اشاره جزيی پاسخ دهید.
مغنی :از آنجا که رشته دکترای بنده بازاریابی بوده ،باید عرض
کنم در بازاریابی ،یکی از آمیختههای بازاریابیproduct ،
است که در آن کیفیت و قیمت مطرح است.بسیاری از موارد
در مناقصات با آقای همتی ،رقیب هستیم.امسال چندین
مناقصه با همدیگر رقیب بودهایم که یا ایشان باختهاند یا ما.
در مارکتینگ ،یک موضوع هم بحث نوع ارتباط است؛ ارتباط
به معنای خدمات پس از فروش ،زنجیره فروش و مانند آن.
نمیشود گفت که...
    منظورم این بود که فقط یک اشاره کلی کنید کفه
رابطهسنگینتراستیاکیفیتوقیمت؟
مغنی :برای ما قیمت ،خیلی تاثیر داشت.
همتی:بنده تاکید میکنم کیفیت یکشبه به دست نمیآید
و به دوره و تجربه  10تا  15ساله برمیگردد.نظام پرداخت ما
هم وقتی محصول کارتخوان وارد بازار میشود ،در عین حال
که دوست دارد با کف قیمت خرید کند ،نگاهی به پشتیبانی
پنج ساله تا احیانا هفت ساله محصول دارد؛ اینکه این شرکت،
در مشکالت میتواند پشتیبانی کند ،مهم است.بنابراین من
وزنهرابهکیفیتوقیمتمیدهم؛بههرحالبیزینسبهارتباط
سالم ،نیاز دارد تا محصول را طوری عرضه کند که نیاز مشتری
را برآورده کند.
    البته بحث هفت تا  10سال با این فناوریها که
روز به روز تغییر میکند ،چنــدان جایگاهی ندارد.
در ادامه میزگرد به این مبحث خواهیم پرداخت که
با ظهور بانکداری دیجیتال ،تکلیف در حوزه تولید
سختافزارهایبانکیچیست.
گوگانی :در پارامتر فروش دستگاههای پوز ،موجودیت
در دسترس بودن آن را در مملکت ما اضافه کنید.کیفیت
و قیمت یک مساله است و اینکه امکان وارد کردن و تولید
را داریم ،موضوع دیگری است.پس اگر محصول ،وجود
داشته باشد ،مشتری به خاطر نیازش آن را هرچه باشد،
میخرد.
ادامه این ميزگرد را در صفحه  6بخوانید.
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علیرغم پیشبینیهای سال گذشته ،به نظر نمیرسد اقتصاد جهانی در سال  2021از
بحران خارج شود

تمدید تهدید

کارشناسان دانشکده عالی اقتصاد خاطرنشان کردند که هنوز عواملی که
بر اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۰تاثیر منفی گذاشته ،از بین نرفتهاند .طبق
مطالعه کارشناسان دانشکده عالی اقتصاد همراه با اتحادیه صنعتگران و
کارآفرینان روسیه ،پیشبینیها مبنی بر غلبه اقتصاد جهانی بر بحران
کرونا در ســال  ۲۰۲۱توجیهپذیر نیســت .در برابــر پیکهای جدید
همهگیری که در ماههای اخیر بســیاری از کشورها را درگیر خود کرده
اســت ،از هم اکنون بدیهی اســت که پیشبینیهای اولیه بهبود کامل
اقتصاد جهانی از این بحران در سال  ۲۰۲۱توجیهپذیر نیست.
بر اساس یک تحقیق جامع ،مشخص شد اقتصاد جهانی قادر نیست در
سال ۲۰۲۱از بحران خارج شود .کارشناسان خاطرنشان کردند که هنوز
عوامل با تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی ،از بین نرفتهاند .این کارشناسان
معتقدند :شــدت محدودیتهــای قرنطینه و میزان واکسیناســیون
کووید 19-متفاوت در کشــورهای خاص و همچنین ظهور سویههای
جدید خطرناک ویروس ،همچنان بر وضعیت اقتصاد ملی و زنجیرههای
تامین جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشــت .نتیجه گزارش این است که
دولتها باید سیاســتهای اقتصادی خود را با شرایط رکود طوالنیتر
منطبق کنند .در عین حال ،چشمانداز بهبود اقتصادی نه تنها به اقدامات
دولت ،بلکه تا حد زیادی به برنامهها و انتظارات بنگاهها نیز بستگی دارد
و اما درمورد دولت روسیه ،تقویت نقش دولت ،خطرات ناشی از مداخله
دولت در کنترل مشــاغل و قیمتگذاری ،کاهش نیافتــن بار اداری و
دیجیتالی شدن فرایندهای تجاری حایز اهمیت هستند .این درحالی

است که کاهش رشــد تولید ناخالص داخلی جهان در  ۲۰۲۱نیز پیش
بینی میشود و مطالعات نشان میدهد محدودیتهای جدید میتواند
رشد تولید ناخالص داخلی جهان را  2الی ۳درصد در سال  ۲۰۲۱کاهش
دهد .نویسندگان این مطالعه خاطر نشان کردند که در حال حاضر بهبود
اقتصاد جهانی کندتر از پیشبینیهاســت .با توجه به گزارش تحلیلی
دانشکده اقتصاد که در سالگرد این همهگیری آماده شده است ،ممکن
اســت محدودیتهای جدید گسترده ،رشــد اقتصادی جهان در سال
 ۲۰۲۱را که با خطرات امور مالی عمومــی و افزایش بیکاری تا ۴درصد
همراه است ،تا  ۲-۳درصد کاهش دهد.
محققان همچنین خاطرنشان کردند که در حال حاضر بهبود اقتصاد جهانی
کندتر از پیشبینی است ،آنها به واکسیناسیون و توسعه هوش مصنوعی و
فناوریهای تجارت الکترونیکی به عنوان عوامل رشد مثبت اشاره میکنند.
در ابتدای همهگیری ،انتظارات رکود اقتصادی عمدتا مربوط به ســال
 ۲۰۲۰بود و سال  ۲۰۲۱را ســال بهبود میدانستند ،یعنی یک شوک
اقتصادی نسبتا کوتاه مدت در این ســال فرض میشد .با این حال ،در
اواسط سال گذشته ،پیشبینی شــد که احتماال این بحران طوالنیتر
میشــود .طبق این گزارش ،پس از شــروع موج دوم ویــروس کرونا،
مشخص شد که این تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت.
همزمان ،تولید و معرفی واکســنها علیه این ویروس باعث شده است
که انتظارات طی چند ماه آینده کاهش یابد و فرصتهایی برای بهبود
اقتصاد و تجارت ایجاد شود .بر اساس برآوردها ،همانگونه که پیشتر
نیز ذکر شد ،محدودیتهای جدید و گسترده میتواند رشد پیشبینی
شده تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال  ۲۰۲۱تا  ۳-۲واحد درصد
کاهش دهد که توام با خطرات مالی عمومی و افزایش ۴درصد بیکاری
است .به گفته کارشناسان ،واکسیناسیون موثر به نوبه خود ،میتواند ۱
تا  ۲درصد به رشــد تولید ناخالص داخلی و ۳درصد به رشد تجارت در
سال  ۲۰۲۱اضافه کند .از دیگر عوامل رشد مثبت ،تسریع در پیشرفت
فناوری به دلیل معرفی و گسترش استفاده از هوش مصنوعی و تجارت
الکترونیکی در هر دو بخش ســنتی و جدید اقتصاد است .به هرحال،
نتیجه چنین است که علیرغم خوشبینی برای بهبود و پیشبینیهای
مثبت ،کارشناســان بینالمللی به تعدادی از خطرات اشاره میکنند
که ممکن است تاثیر منفی بر چشــمانداز و سرعت بهبود داشته باشد.
بنابراین ،بهبود این وضعیت اقتصادی به رشد سرمایهگذاری و اشتغال
بستگی دارد ،که در صورت افزایش مجدد موارد ابتال به کرونا ویروس
و تعطیلیهای جدید گسترده ،رشد سرمایهگذاری و اشتغال ،میتواند
به شدت تضعیف شود.

بیتکوین به باالترین ارزش رسید تا سرمایه بازار ارزهای رمزنگاری شده
با اپل برابری کند

دنیا به کام رمزارز

سهشنبههفتهگذشته،قیمتبیتکوین،مرز۶۲هزارو۳۰۰دالرراردکرد.
براساساطالعاتکویندسک،درآنروزبیتکوینبا۲.۳۴درصدافزایش
به۶۲۳۹۴دالررسید.افزایشقیمتیکهقیمتاینارزرمزنگاریشدهرابه
حداکثر مقدار خود در تاریخ رساند.
اما این پایان کار نبود و یک روز بعد ،یعنی روز چهارشنبه هفته گذشته،
قیمت بیتکوین به ۶۴هزار دالر رســید .روزی که قیمت این رمزارز با
افزایش۱.۱۹درصد تا ۶۴۳۴۴دالر افزایش داشت.
بیتکوین یک ارز رمزنگاری شده است که در سال  ۲۰۰۸توسط فرد یا
گروهی از افراد ناشناس با نام ساتوشی ناکاماتو ابداع شد .این یک ارز
دیجیتالغیرمتمرکزوبدوننظارتبانکمرکزییایکمدیرمنفرداست
که میتواند بدون واسطه از یک کاربر به کاربر دیگر در شبکه بیتکوین
ارسالشود.اماسرمایهبازارارزهایرمزنگاریشدهباشرکتاپلهمترازی
میکند .یعنی سرمایه بازار ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر و پس
از کسب رکورد2تریلیون دالر ،تقریبا به اندازه شرکت اپل ارزش دارد.
به نقل از راشاتودی ،برای اولین بار در تاریخ ،سرمایه بازار همه ارزهای
رمزپایه از2تریلیون دالر فراتر رفته است که با رشد چشمگیر بیتکوین
و سایر سکهها تقویت شده است .دادههای وبسایت کوین گکو نشان
میدهد که عصر دوشنبه هفته گذشته ارزش تمام ارزهای رمزپایه از مرز
2تریلیون دالر فراتر رفت و پس از آن نیز به روند صعودی خود ادامه داده
است.صبحروزسهشنبه،پیشازآنکهبهسطحفعلییعنی۲.۰۲۰تریلیون
دالر برسد ،ســرمایه بازار ارز رمزنگاری شده به باالترین قیمت ۲.۰۳۹
تریلیون دالر رسید .این به آن معناست که اکنون تمام ارزهای رمزنگاری
شده موجود در بازار تقریبا به اندازه شرکت اپل ،دومین شرکت بزرگ
جهان یا مجموع شرکتهای گوگل و تسال ،ارزشمند هستند .کمتر از سه
ماه طول کشیده تا بازار ارز رمزنگاری شده بیش از یک تریلیون دالر سود
کسب کند .ارزش بازار کل تمام ارزهای رمزنگاری شده برای اولین بار در
ژانویه به يك تریلیون دالر رســیده بود .این رکورد جدید از سود باالی
ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیتکوین حاصل شده است .سرمایه بازار
بیتکوین از اواخر ماه مارس به زیر یک تریلیون دالر کاهش پیدا نکرده
است و در حال حاضر در حدود ۱.۱تریلیون دالر است .قیمت بزرگترین
ارز رمزنگاری شده جهان در سال جاری بیش از دو برابر شد و اخیرا در
کویندسک به باالترین سطح  ۶۱۵۵۶.۵۹دالر رسید  .بامداد سهشنبه
دومین ارز مجازی ،اتریوم ،به باالترین قیمت يعني ۲۱۵۱.۲۵دالر رسید.
طبقدادههایکویندسک،نسبتبهروزگذشتهاش۵درصدرشدداشت
و کماکان معامله میشود .عالوه برافزایش سرمایهگذاران خرد ،طی چند
ماهگذشتهگلدمنساکسودویچهبانکوهمچنینتامینکنندگاناصلی
پرداخت هم به این بازار روی آوردهاند.

این در حالی اســت که مدیرعامل گلدمن ســاکس پیشبینی کرد:
تحولی بزرگ برای ارزهای رمزنگاری شــده در راه است .مدیرعامل
گلدمن ساکس تحولی بزرگ برای ارز رمزنگاری شده پیشبینی کرده
است .دیوید ساالمون ،مدیرعامل بانک سرمایهگذاری جهانی گلدمن
ساکس ،نظر خود را در خصوص تنظیم رمزارز به اشتراک گذاشته و
اظهار داشته که پیشبینی میکند این حوزه بسیار پیشرفت کند .او
در مصاحبه هفته گذشته با  CNBCدرباره تنظیم ارز رمزنگاری شده
و پیامدهای آن بحث کرد .در این باره ،ساالمون پیشبینی کرد که این
یک فضای در حال تحول است .او با تاکید بر اینکه شرکت وی در قبال
مشتریان خود چقدر متعهد است ،خاطرنشان کرد :حدس نمیزنم
که قوانین برای موسسات مالی کجا وضع میشود ،اما ما برای یافتن
راههایی برای خدمت به مشتریان خود رو به جلو میرویم .مدیرعامل با
اشتراک دیدگاه خود درباره آینده رمزارزها ،بر حمایت گلدمن ساکس
از این تغییرات تاکید کرد .او اظهار كرد که این بانک همچنان در مورد
چگونگی حمایت از تقاضای مشتریان خود برای ارزهای رمزنگاری
شده متمرکز اســت .آنها در خصوص ارزهای دیجیتال و دیجیتال
کردن پول به روشی کامال فعال فکر میکنند .دلیل این امر این است
که مشتریان گلدمن ساکس تقاضای زیادی برای این نوع پشتیبانی
دارند .طبق نظر مدیرعامل ،این بانک همچنان برای درخواستهای
مشتریان خود کار میکند .او افزود که این بانک میتواند به مشتریان
در تسهیل نگهداری داراییهای دیجیتال کمک کند.
اخیرا در رابطه با این امر ،گلدمن ســاکس معامالت بیتکوین خود را
بازگشــایی کرده اســت .به این طریق ،هدف آن ارايه طیف کاملی از
سرمایهگذاریهای بیتکوین است .عالوه بر این ،این بانک میخواهد
داراییهای دیجیتال را بخشی از خدمات مدیریت ثروت خود قرار دهد.
این اقدام به دنبال افزایش بسیار زیاد تقاضا برای بیتکوین و سایرارزهای
رمزنگاریشدهتوسطشرکتهاوتجارانجاممیشود.

تحقق شعار امسال ،نیازمند تشکیل ستاد ملی در سطح سران قوا
ادامه از صفحه5
    بله.صددرصد! شنیده شده حتی کلید دستگاه
پوز که قبال روی همان قیمــت اولیه پوز به فروش
میرفت ،با شرایط تحریم ،سختی و سوءاستفاده از
این وضعیت ،بابت آن ،پول اضافه مطالبه میکنند!
حاال این وسط ،پول اضافهشده ،به چه کسی میرسد،
واهللاعلم!بگذریم...آقایهمتی!ازسختیهای تولید
با شرایط موجود کشور صحبت کردیم.ما با پدیده
شوم قاچاق اعم از مبادی رسمی یا غیررسمی مواجه
هستیم.یک جایی شــنیدم با وضعیت نرخ دالر و
کاهش ارزش ریال ،دستگاههای دست دوم پوز وارد
کشور و شبکه پرداخت میشود و استانداردها را در
برخی مواقع رعایت نمیکنند.لطفا اگر اطالعاتی
دارید که غیر از دستگاه پوز ،آیا در بخشهای دیگر
همقاچاقداریمیاخیر،بفرماییدواینکهحجمقاچاق،
در وضعیت موجود ،در مقایسه با بازار مصرفی به چه
میزان است؟
همتی :قاچاق در مفهوم عام خود ،عموما در دو دســته از
محصوالت اتفاق میافتــد.اول زمانی که ورود محصوالت
به کشور ممنوع است البته نه تنها در حوزه ما بلکه در سایر
حوزهها هم همینطور اســت و دوم زمانی که یک انتخاب
است.ورود یک محصول به کشور ،ممنوع نیست اما الزاما
هزینههای گمرک وغيرهبهای تمامشده محصول را افزایش
میدهد و واســطهگ ر و دالل را مجبور میکند وارد قاچاق
شــوند.نکته مبالغهآمیزی را خدمتتان عرض کنم.اتفاقا
ترکیب عجیبی در این حوزه در حال رخ دادن است و روز به
روز در حال تعمیق است؛ هم در حوزه بانکی و هم پرداخت.
در حوزه بانکی ،حاضران در این میزگرد آنالین میدانند که
معموال از مرزهای شمال غربی کشور ،تعداد زیادی قطعات
دست دوم ماشینهای بانکی که عموما عمر بیش از 15یا20
ساله دارند و در کشورهایی مانند ترکیه و روسیه قبال استفاده
شده ،وارد کشور میشوند و حتی در بعضی مناطق آزاد ،این
قطعات ،ریفربیش اولیه میشود و یا برای آن بادی میسازند
و یا از مجموعه بادیهایی که در کشور ،مستعمل بوده و آزاد
شده،جایگذاریمیکنندوایندستگاههاواردچرخهATM
های تراکنشی میشوند.این اتفاق ،بهطور مشخص کشور را
به زبالهدانی محصوالت بانکی کشورهای دیگر مثل ترکیه،
روسیهوچینتبدیلمیکند.اینامر،دشمنتولیدوکیفیت
خدماتشدهکهفردیانظامپرداختوبانکیرادچارپرستاری
ونگهداریمیکندوعمالاتالفمنابعملیاست.ایندرحالی

استکهمحصولیکهعمرمفیدآنپنجسالاستودرکشور
مبدا بیشتر از این میزان ،از آن کار کشیده شده ،قرار نیست و
نباید همان عمر را در کشور ما تکرار کند.
    االنATMهای از رده خارج که بانکها خودشان
به مزایده میگذارند ،همین وضعیت برای آنها هم
اتفاق میافتد.درست است؟
همتی:بلهدقیقا!بسیاریازاینATMهاهمتوسطبانکهااز
چرخه آزاد میشوند ،چندتا یکی میشوند و به مسیر هدایت
تراکنش میروند.در حوزه کارتخوان هم این موضوع وجود
دارد.البته در یکســری برندها و تایپهای خاص اســت.
بهطور مشخص از کشور چین میآید و در ترکیه یا دوبی،
دستگاههای مستعمل به صورت غیرقانونی وارد میشود
چون واردات کاالی مستعمل ممنوع است.در این حوزه ،با
اولین مشکلی که دستگاه به آن برمیخورد و پشت دستگاه
باز میشود ،عمال نمیتوان آن را به چرخه خودش برگرداند.
عموما این دستگاهها ،صفحه کلیدهای غیرایرانی دارند و
به لحاظ ارتباط با اپراتورها ،دچار مشکل میشوند و اینها
دشمن ارايه کیفیت خوب و تولید شده است.در اینجا ،دو
ِ
پیشنهادداشتم.البتهیکیازاینهارانمیتوانپیشنهادنامید.
یکیاینکهسازمانهاونهادهایدولتیکهمسوولیتنظارترا
دارند؛ ،باید جلوی واردات را بگیرند.نکته دوم که شاید با تالش
الزم برای همیشه جلوی آن گرفته شود ،هم در حوزه بانکی
و هم در حوزه پرداخت ،بحث رجیستری این دستگاههاست.
در حوزه موبایل بعد از سالهای سال که واردات قاچاق وجود
داشت ،ظرف دو سال گذشــته ،رجیستری ،انجام و تقریبا
موضوع ،حل شــد.در حوزه بانکی و پرداخت نیز میتوانیم
به راحتی با رجیستر کردن شماره سریال دستگاههایی که
به صورت قانونی وارد کشور شــده و یا به صورت قانونی از
شرکتهای تولیدکننده داخلی ایجاد شده ،سمت رگوالتور
داشته باشیم و هنگامی که دســتگاه در حال نصب است،
کنترل شده و سپس ،کار عادی خودش را انجام دهد.در این
زمینه،نیازبههمراهی ،تعامل وکمک دو سه مجموعه دولتی
یعنی بانک مرکزی ،وزارت صمت و گمرک وجود دارد.
    از نظر اجرایی ،هزینه  -فایده آن چقدر است؟
چون درباره موبایل برای رجیســتری ،میگفتند
آن-قدر هزینهاش سنگین است که اصال نمیتوانیم
به سمت آن برویم.در این حوزه مطالعاتی داشتهاید
که اگر اعالم شد شرکتی ،رجیستری را انجام دهد،
هزینهآنچقدراست؟
همتی :بنده دنبال عدد آن نرفتهام اما موضوع سادهای است.

االن ما واردات محصول کامل حداقل در حوزه کارتخوان
نداریم.ما موظف هستیم ماهانه محصوالت تولیدی را در
ســایت بهینهیاب وارد کنیم.خب می توانیم سریال را هم
وارد نماییم تا این سریال ،به عنوان فایل ،در اختیار رگوالتور
قرار گیرد و موقع نصب شدن این محصوالت ،فقط نیاز به
چک کردن است و اینکه در چارچوب مقررات قانونی کشور
در داخل تولید شده و قاچاق نیست.این امر ،اجازه میدهد
نظام بانکی یا پرداخت ،پیش برود.به لحاظ پیادهسازی ،این
موضوع را چندان پیچیده نمیبینم شاید پیچیدگی در حوزه
موبایل در اینجا نباشد.چون در آنجا با شمارگان زیادی از
افراد ،سروکار داریم اما در اینجا با حدود هفت هشت PSPبه
عالوه بانکها مواجه هستیم.
مغنی:در بحث قاچاق ،یکی بحث هزینه -فایده است اما نگاه
دیگر ،این است که چقدر سرمایهگذاری در کشور انجا م شده
است.هزینه سرمایهگذاری را با هر هزینه دیگری بسنحید،
قابلقیاسنیست.وزنهآنبسیاربیشترازاینحرفهاست.ما
دراینحوزه،یکپارچگینداریم.وزارتصمتیکمسوولیتی
دارد ،بانک مرکزی هم که فکر نمیکنم در زمینه تولید برای
خودش مسوولیتی قائل باشد و سازمانهای مبارزه با قاچاق
هم سر جایشان هستند.یکپارچگی نداشتن در این حوزه،
باعث شده اصال هیچکس مسوولیت پیدا نکند وگرنه بحث
رجیستری توســط بنده ،دکتر مظاهری و آقای مهندس
همتی ،از یکسال و نیم پیش تا کنون در حال پیگیری است.
قبال در حوزه  ATMبود و حاال در حوزه پوز هم در حال رخ
دادن اســت و تبعات آن هم هدر رفتن سرمایههای کشور
اســت.عدم یکپارچگی در نظام اداری و قوانین ما موجب
شده که هرکس توپ را به سمت دیگری بیندازد.این امر،
اذیتکننده است.
    قبل از برنامه با آقــای دکتر مظاهری صحبت
میکردم که االن هم در جمع ما هســتند.به نکته
درستی اشاره میکردند که اگر واقعا بحث تولید در
داخل کشور ،اینقدر مهم است که سه سال است به
صورت پیاپی در قالب شعار سال ،توسط مقام معظم
رهبری اشاره میشود ،آقایان در بدنه دولت و نظام،
مانندستادملیکرونا،ستادیتشکیلدهندوازهمه
قوا ،سران یا معاونان اول هر قوه ،به درستی تصمیم
بگیرند و این پاسکاری را جمع کنند.اگر موضوع،
مهم است ،ســتاد تولید داخلی متشکل از کسانی
که میتوانند تصمیمساز باشــند ،تشکیل دهند.
هرچند ســتاد ملی کرونا را هم به واسطه اتفاقاتی

که رخ داده ،کارآ ندیدم اما اگر اراده قویتری پشت
آن باشد ،میتواند چشمانداز درستتری را ترسیم
کند.بگذریم.جناب گوگانی! مســتحضر هستید
همیشهنسبتیازتولیدناخالصملیماسرمایهگذاری
میشود.بهطورمعمول،دراقتصادایران،بین 30تا35
درصد تولید ناخالص ملی ،سرمایهگذاری میشد اما
در سالهای اخیر ،این رقم به  22درصد کاهش پیدا
کرده که بسیار کم اســت.این روند ،از نظر شما چه
آسیبهاییبهصنایعداخلیزدهاست؟
گوگانی :اگر شرکتی بخشی از مجموعه درآمد ساالنهاش را
در  R&Dسرمایهگذاری نکند ،قطعا در آینده نه چندان دور
چه از لحاظ فنی ،چه از نظر بهروزآوری محصوالت یا ایجاد
محصوالت جدید با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد شد.
بخشی از سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه ،ممکن
است جواب بدهد و بخشی دیگر ،واقعا جزء هزینهها قلمداد
میشــود ولی ضرورت دارد.در دنیا بخش بسیار بزرگی از
شرکتها ،این بخش را از نظر منابع درآمدی تغذیه میکنند.
در مقیاس بزرگتر ،آماری که اشــاره کردید ،بیشتر قابل
تاسف اســت.هزینههای جاری و مخارج روزمره به قدری
زیاد میشود و جذب تمامی منابع خارجی به گونه-ای در
مسائل دیگر ،سرمایهگذاری میشود که بحث سرمایهگذاری
در این زمینه را به شدت کاهش داده و فرمایش شما کامال
درست است.این رقم در سال قبل ،به  22درصد رسیده که
مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد و آسیبهایی که به صنایع
داخلی از جمله شرکت ما میزند مانند بهروزآوری ،تولید
روی دســتگاههای جدید و جوابگویی به نیازهای جدید،
بسیار زیاد است.حتما در سواالت شما هم مطرح خواهد شد
که نظام بانکی ما با دیجیتال شدن فضای کاری ،به چه سمت
و سویی خواهد رفت؟ اگر در این زمینه ،سرمایهگذاری نشود،
قطعا نظام بانکی در آینده با مشــکالت جدی در خصوص
بهکارگیری تجهیزات مربوط به اقتصاد دیجیتالی و بانکداری
دیجیتالی روبهرو خواهد شــد.ما هم بخشی از صنعت این
کشورهستیم.ماتحریمهایکمرشکنداشتیم.هرچندبنده
معتقدمهمهمشکالتبهتحریمبرنمیگردد.هرچندتحریم
موثر است ،اما برخی تحریمها میتواند فرصتی برای کشور
باشد.با این حال ،درخصوص صنایع ما که بسیار به بازارهای
جهانی وابسته است ،قطعا تحریمها ،آسیب جدی خواهد زد.
فشار عدم ثبات در اقتصاد کالن ،بر روی بحث سرمایهگذاری
خواهد بود و تشکیل سرمایه ،کوچکتر خواهد شد.یکی از
عناصر اساسی در تولید ،نبود نقدینگی مناسب است؛ یعنی

اگر سرمایه مناسب نداشته باشید ،تولید به میزان دلخواه
نخواهد رســید.امیدوارم با بهبود شرایط سیاسی ،کاهش
تحریمها و ثبات در اقتصاد کالن وضعیت بهتری داشــته
باشــیم.بدون وصل شــدن به اقتصاد جهانی نمیتوانیم
حرکتهای جدی داشته باشیم.اتصال به اقتصاد دنیا ،تولید
مارامفهوممیدهد.مامانندچیننیستیمکهبخشعمدهای
از تولیدات ما در داخل مصرف داشته باشد.اگر میخواهیم
تولیدی داشته باشیم که حرفی برای گفتن داشته باشد ،باید
به اقتصاد جهانی متصل شویم لذا امیدوارم اصالح بنیادی
ایجاد شود تا تشکیل سرمایه ،دوباره شکل بگیرد و آمارهای
باالیی نشان دهد.حتی  30تا  35درصد هم برای کشو ِر در
حالتوسعههمجوابگونیست.
مغنی :بنده یک نکته عرض کنم.چرا سرمایهگذاری اتفاق
نیفتاده است؟ نکته اول اینکه تجربه گذشته سرمایه-گذاران
قبلی،عمدتابهشکستمنجرشدهاست.وقتیبهشهرکهای
صنعتی مراجعه میکنید و میبینید تولید ،متوقف شده،
برای آن فــرد صرفه ندارد که دوباره ســرمایهگذاری کند،
کسی که طعم شــیرین واردات را چشیده ،دیگر به راحتی
حاضر نیست سرمایهگذاری کند.این فرهنگ ،باید اصالح
شود.نکته دوم اینکه در اقتصاد کالن ،وقتی بازارهای موازی،
بیشتر درآمدزایی میکنند ،چرا باید سرمایهگذاری اتفاق
بیفتد.نگاه دولت هم که اینگونه نیست ،خود سرمایهگذار
خصوصی هم وقتی میبیند بازارهای موازی بیشتر حواب
میدهد ،چه انتظاری هست ،در حوزه تولید ،سرمایهگذاری
کند؟ نکته سوم ،تغییر مکرر قوانین است.هر دو هفته یا سه
هفته یک بار یک قانون جدید در حــوزه گمرک ،ارز ،نحوه
پرداخت بیمه و...ابالغ میشــود و وقتی تولیدکننده با این
همه قوانین و مشکالت مواجه میشــود ،چرا باید اشتیاق
به سرمایهگذاری داشته باشد؟ نکته کلیدیتر همین است.
اگر پارامترهای کالن اقتصادی درســت بود ،چگونه مردم
حاضر میشدند ساختمانشــان خالی بماند اما در حوزه
ساختمان ســرمایهگذاری کنند چون آورده اقتصادیاش
زیاد است حتی اگر اجاره ندهند و از آن استفاده نکنند.در
حوزه سرمایهگذاری ،تجربه گذشته ،بدتر میشود.حاال در
زمینه اتفاقاتی که سرمایه-گذاری شده ،حداقل کمک کنیم
این موارد ،به بهرهوری بیشــتر برسد و چند نمونه موفق به
بقیه نشان دهیم که میتوانیم این فرهنگ را تغییر دهیم.
اگر امسال این موضوع را جا بیندازیم ،خودش خیلی جای
کار دارد.
برای مشاهده ادامه مطلب به سایت رجوع کنید

گزارش
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معاون گمرک اعالم کرد

واردات ١٤میلیون گوشی موبایل
معاون فنی گمرک ایران از واردات بیش از
١٤میلیون دستگاه گوشی موبایل به روش
تجاری و مســافری در ســال گذشته خبر
داد که نشان از ســهم حداقل ٢١درصدی
گوشی های اپل از این واردات داشت.
در جریان مصوبه جنجالــی قانون بودجه
در مورد تغییرات حقوقــی ورودی کاال با
تاکید بر حذف نرخ  ٤٢٠٠برای محاســبه
حقوق ورودی و محاســبه با نرخ ســامانه
ای تی اس بانک مرکــزی (نرخی نزدیک
به بازار) ،در خصوص گوشــیهای باالی
٦٠٠دالر نیز مصوب شد که حقوق ورودی
گوشی موبایل به روش تجاری از هشت به
١٢درصد افزایش یابد.
به دنبال ایــن مصوبه که خــود میتواند
بر بازار گوشی در ســال جاری تاثیرگذار
باشد و در کنار سایر اقالم بخشی از درآمد
گمرکی دولت را پوشــش دهــد ،آخرین
وضعیــت واردات گوشــیهای موبایل از
گمرک ایران پیگیری شد.
در همین خصوص مهرداد جمال ارونقی -
معاون فنی گمرک ایران  -گزارش مفصلی
از واردات گوشــی موبایــل را بر اســاس
اطالعات دفتر آمار و پــردازش اطالعات
گمرکی به ایسنا اعالم کرده است .
افزایش ٦٩درصــدی واردات به
روش تجاری
براســاس این گزارش ،طی ۱۲ماهه ســال
گذشــته حــدود ۱۳میلیــون و ۴۹۲هزار

دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از
2میلیارد و ۴۳۶میلیون دالر به رویه تجاری
وارد کشور شده که نســبت به سال ۱۳۹۸
حدود ۲۰درصد از نظر تعــداد و ۶۹درصد
از نظر ارزش افزایــش دارد .به عبارتی دیگر
میزان واردات گوشــی تلفن همراه در سال
گذشــته از نظر تعداد ،حــدود 2میلیون و
۲۵۰هزار دستگاه رشد کرده است.
این در حالی است که در سال  ۱۳۹۸بالغ
بر ۱۱میلیــون و ۲۴۴هزار دســتگاه و به
ارزش یــک میلیــارد و ۴۴۲میلیون دالر
گوشی وارد شده بود.
متوسط قیمت گوشی ١٨٠ ،دالر
اما متوســط قیمت هــر گوشــی موبایل
وارداتی در ســال گذشته حدود ۱۸۰دالر
بوده که نســبت به متوسط ارزش وارداتی
هر دستگاه در ســال  ۱۳۹۸که ۱۲۸دالر
بود ،حدود  ۵۲دالر افزایش داشته است.
بیشترین واردات گوشی در دی ماه
با بیش از ١.٧میلیون دستگاه
بیشترین واردات گوشی موبایل بر حسب
تعداد دستگاه طی سال گذشته مربوط به
د یماه با یک میلیون و ۷۶۰هزار دستگاه،
اســفند یک میلیون و ۶۶۸هزار دستگاه و
تیرماه با یک میلیون و ۶۶۷هزار دســتگاه
بوده است .کمترین میزان واردات گوشی
تلفن همراه نیز به فروردینماه با ۳۱۷هزار
دستگاه اختصاص دارد.
مبدا اصلی واردات ،امارات و چین

اما بیشترین واردات گوشی تلفن همراه از
کشــور امارات متحده عربی و چین انجام
شده است.

کرونــا و تعطیلی مدارس و آموزشــگا هها
اشاره کرد.
او گفت :از ســوی دیگر مدتزمان محدود

مصــرف دانشآمــوزان ،واردات
گوشی را افزایش داد
طبق اعــام معاون فنی گمــرک ایران از
مهمتریــن دالیل افزایش تعــداد واردات
گوشــی موبایل نســبت به ســال ١٣٩٨
میتوان به گســتره نیاز به گوشــیهای
تلفن همراه هوشــمند در منازل توســط
دانشآموزان بــه دلیل شــرایط آموزش
مجازی مدارس ،ناشــی از اثرات بیماری

بهرهبرداری از موبایل به دلیل چرخه طول
عمر کوتاه این کاال از دیگر دالیل نیاز بازار
به واردات آن است.
٢١درصد واردات ،اپل است
اما در این گفتوگو ،ســهم ارزشی و تعداد
واردات گوشــی موبایل در ســال گذشته
براســاس برندهای مختلف اعالم شد که
نشان داد سهم برند سامسونگ ۴۴درصد،
شیائومی ۲۵درصد ،اپل ۲۱درصد ،هواوی

6درصد ،نوکیا 2درصد و سایر گوشیها نيز
2درصد بوده است.
همچنین ســهم تعدادی واردات گوشــی
موبایل در برنــد سامســونگ ۴۴درصد،
شــیائومی ۲۴درصد ،اپل 4درصد ،هواوی
7درصــد ،نوکیا ۱۴درصد و ســایر برندها
6درصد بوده است.
سامسونگ با ٥٣درصد ،باالترین
سهم مصرف را دارد
در مورد ســهم تعــداد مصرف در ســال
گذشته ،به ترتیب گوشیهای سامسونگ
با ۵۳درصد ،شــیائومی ۲۸درصد ،هواوی
6درصد ،اپل 6درصد ،نوکیا 5درصد و سایر
برندها نيز 2درصد بوده است.
تعداد گوشیهای وارداتی به ایران براساس
اطالعات شــرکتهای تولیدکننده موبایل
از قبیل سامســونگ ،شــیائومی ،هواوی،
اپل ،نوکیــا ،لیگــو حــدود ۱۵میلیون و
۶۶هزار دســتگاه اســت که با آمار رسمی
واردات تجــارت گوشــی تلفــن همراه و
واردات مســافری آن به تعداد ۱۳میلیون
و ۹۴۲هزار دســتگاه حدود یک میلیون و
۵۷۴هزار دستگاه تفاوت دارد.
ارزش گوشیهای فروخته شده توسط این
شــرکتها بالغ بر 2میلیارد و ۷۸۶میلیون
دالر اســت که بــا ارزش تجاری رســمی
تلفنهــای وارداتــی و همچنین توســط
مسافران به ارزش 2میلیارد و ۴۳۶میلیون
دالر به میــزان ۳۵۰میلیــون دالر تفاوت

دارد که به گفته ارونقی ،طبیعتا این تفاوت
در تعداد و ارزش کاال را میتوان ناشــی از
دالیلی از جمله کماظهاری تلقی کرد.
مجموع واردات گوشی مسافری و
تجاری از ١٤میلیون گذشت
معاون فنی گمرک ایران در ادامه با بیان
اینکه در کنار واردات گوشی تلفن همراه
با رویه تجاری ،واردات این کاال از طریق
مسافر نیز انجام شــده است ،توضیح داد:
در سال گذشته ۶۵۲هزار دستگاه گوشی
موبایل از طریق مسافری وارد شده است،
بر این اســاس در مجمــوع کل واردات
گوشــی تلفن همــراه به طریــق تجاری
و مســافری به ۱۴میلیــون و ۱۴۴هزار
دســتگاه افزایش يافته که نسبت به سال
 ۱۳۹۸حدود  ۹۰۰هزار دســتگاه کاهش
داشته است.
به گفته ارونقی ،واردات گوشــی مسافری
در ســال  ١٣٩٨بیش از 3میلیون و ٨٣٩
دســتگاه بوده که نشــان میدهــد ورود
گوشی از این طریق در ســال قبل حدود
٨٢درصد کاهش داشته است.
ایــن مقام مســوول در گمــرک ایران در
خصــوص چرایــی کاهش ورود گوشــی
همراه مسافر در سال قبل گفت که کاهش
تردد مســافر به دلیل کرونا ،اعمال قوانین
سختگیرانه در ثبت گوشیهای مسافری و
محدودیت تعدادی برای هر مسافر بر این
جریان موثر بوده است.

صندوقبینالمللیپولوبانکجهانی،درصددحمایتازتعلیقبدهیکشورهابرآمدند
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ترکیه درحالی برای تقویت ذخایر ارزی ،دست به تهاتر زده است
که چین و روسیه ،شرایط متفاوتی را تجربه میکنند

سیاست نامتعارف

طبق دادهها ،ذخایر خالــص ارزی بانک مرکزی ترکیه به
۱۰.۶۸میلیارد دالر و پایینترین سطح از سال  ۲۰۰۳رسیده
است.هفتهگذشتهنرخاینارز ۸.۱۷۰۷درمقایسهبا۷.۹۴۰۹
هفته قبل بود .این ذخایر سال گذشته سقوط کرد ،با اینکه
بانکهای محلی حدود ۱۳۰میلیــارد دالر برای تثبیت لیر
فروختند .ذخایر خالص ارزی در پایان ســال  ۲۰۱۹حدود
۴۱میلیارد دالر بود.
درحالی ذخایر ارزی ترکیه با ۱۰.۶۸میلیارد دالر به کمترین
میزاندر ۱۸سالاخیررسیدهاستکهتحلیلگرانمیگویند
بانک مرکزی برای تقویت ذخایر ارزی خود در سالهای۲۰۱۹
و  ۲۰۲۰از تهاتر با بانکهای محلی استفاده کرده است .این
سیاستغیرمتعارف،سرمایهگذارانخارجیرابهخودجلب
کردوخطربحرانترازپرداختهاراافزایشداد.دادههانشان
دادمعامالتتهاتریاینبانکتاروزچهارشنبههفتهگذشته،
۴۱.۱۱۶میلیارد دالر بوده است.
اما چین و روســیه ،مصداق بارزی برای ایستادن در جبهه
مقابلکشورهاییهستندکهبحرانبیسابقهایراپشتسر
خواهندگذاشت.دادههایادارهتبادالتخارجیچیننشان
داد که در سال  ۲۰۲۰علیرغم پاندمی کرونا ذخایر ارزی این
کشور ۱۰۸.۶میلیارد دالر رشد کرده و به۳.۲۲تریلیون دالر
رسیده است.
به نقل از راشاتودی ،دادههای اداره تبادالت خارجی چین
نشان داد که در ســال  ۲۰۲۰علیرغم پاندمی کرونا ذخایر
ارزی این کشور بیش از108میلیارد دالر رشد کرده و به بیش
از3تریلیون دالر رسیده است.
تان یاون ،ريیس موسسه تحقیقات ارز خارجی چین ،در
مصاحبه با گلوبال تایمز گفت :تقویت ارزهای غیرآمریکایی
مانند دالر اســترالیا و دالر کانادا در سال گذشته موجب
افزایشذخایرارزیخارجیچینشد.اواضافهکرد:همچنین
ســرعت باالی فعالیتهای اقتصادی و بازگشت به تولید

چین عامل مهم دیگری بود که ذخایر ارزی این کشــور را
تقویتکرد.
تان یاون گفت :مقابله موثر چین با شــیوع کرونا و کنترل
قدرتمند آن در سال گذشــته چین را به گزینهای برای
موقعیتمناسبیبرایصنایعجهانیکهبهدنبالفضاییامن
بودند،تبدیلکرد.
این درحالی اســت که ذخایر ارزی روســیه نیز به حدود
۶۰۰میلیارد دالر رسید .بر اساس آخرین اطالعات منتشر
شده توسط بانک مرکزی روسیه ،داراییهای طال و ارزهای
خارجی روسیه از  ۸ژانویه به ۵۹۷.۴میلیارد دالر افزایش
یافته است .این وجوه بینالمللی از  ۲۵دسامبر تا اول ژانویه
۵میلیارد دالر یا تقریبا  ۰.۸درصد رشد کرد ،تنظیمکننده
اعالم کرد که حجم آن تا  ۸ژانویه عمال تغییر نکرده است.
این رشد ناشی از ارزیابی مجدد نرخ ارز مثبت و قیمتهای
باالترطال است.
ذخایربینالمللیروسیه،داراییهایخارجیبسیاریشامل
سهام پولی طال ،ارزهای خارجی و داراییهای ویژه ()SDR
اســت که در اختیار بانک مرکزی روسیه ( )CBRو دولت
است .داراییهاطی سالهای اخیربهطور مداوم درحالرشد
بودهوازحدنیمتریلیوندالریکهتنظیمکنندهتنظیمکرده
فراتر رفتهاند .سال گذشته ،رشد کل۴۳میلیارد دالر بود ،در
حالیکهدرسال ۲۰۱۸و ۲۰۱۹بهترتیبنزدیکبه۸۶میلیارد
دالر و حدود۳۳میلیارد دالر بود.
همچنین این کشــور در حال تغییر شــکل دادن منابع
بینالمللی خود بوده و ســهم دالر آمریکا را به سود سایر
ارزها و طال کاهش داده است .رکورد اخیر افزایش قیمت طال،
داراییهای بینالمللی روسیه را در ماه آگوست به باالترین
حد خود رساند ،زمانی که آنها از سطح۶۰۰میلیارد دالر عبور
کردند .رکورد قبلی ۵۹۸.۱میلیارد دالر در آگوست ،۲۰۰۸
درستقبل ازبحرانمالی جهانیبه دست آمد.

صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،خواستار کمک به
پرداخت بدهی کشورهای با درآمد متوسط شدند .هفته
گذشته ،کمیته توسعه بانک و صندوق اعالم کرد :صندوق
بینالمللی پــول و بانک جهانی باید بــرای کمک به رفع
چالشهای رو به رشد بدهی کشورهای با درآمد متوسط
و شناسایی دالیل اصلی بدهیهای بیش از حد و ناپایدار،
اقدامات بیشتری انجام دهند .این کمیته مشترک گفت که
از تصمیم روز چهارشنبه کشورهای گروه 20در مورد تمدید
طرح تعلیق خدمات بدهی ( )DSSIیعنی توقف پرداخت
بدهی برای کشورهای فقیر تا شش ماه دیگر تا پایان سال
 ۲۰۲۱حمایت میکند.
این گروه گفت :درخواســت خود را از بخش خصوصی ،در
خصوص کشورهای واجد شرایط برای شرکت در تمدید
طرح تعلیق خدمات بدهی با شــرایط مشابه مجددا تکرار
میکنیم.
کشورهای با درآمد متوسطواجد شرایط توقف در پرداخت
نیســتند ،اما این کمیته گفت که بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول باید تجزیه و تحلیل پایداری بدهی را تسهیل
کنند .ما به تاثیر جدی همهگیری بر بسیاری از ایالتهای
کوچک و کشورهای با درآمد متوسط ،که در آنها خطرات و
آسیبهای جدیدی وجود دارد ،توجه میکنیم .و ما از بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول میخواهیم که تالشهای
خود را برای حمایت از این کشورها ،مطابق با اختیارات آنها،
تقویت کنند .کمیته توسعه گفت که بانک جهانی کار خود
را با کشورهای در حال توسعه در زمینه سرمایهگذاریهای
اقلیمی افزایــش میدهد و برای شناســایی فقدان تنوع
زیســتی ،تخریب زمین و ســازگاری تغییرات اقلیمی،
فعالیتهایش را افزایش میدهــد .همچنین گروه بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول را تشویق میکنیم که از
اقتصاد با کربن کم پشتیبانی کنند ،در حالی که به نیازهای
انرژی کشــورها توجه میکنیم و از فقیرترین کشــورها
پشــتیبانی هدفمند میکنیم .این تالش ها شامل حذف
تدریجی یارانههای ناکارآمد انرژی و سایر سیاستهای مالی
ناجور خواهد بود .این در حالی است که طبق اعالم سایت
بدهی آمریکا ،ایرلند کماکان بیشترین میزان بدهی خارجی
نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای جهان
دارد .تا پایان ماه فوریه ،ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی
به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونهای
که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود،
بدهی خارجی دارد .در ادامه با شش کشوری که بیشترین
نسبت بدهی را به اندازه اقتصاد خود دارند ،آشنا میشوید:
ایرلند
جمعیت4:میلیون و۸۱۸هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۳۴۷:میلیارد و ۴۵۸میلیون دالر

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۷۸۳.۱۶ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۹۶.۵۸درصد
هلند
جمعیت۱۷:میلیون و۱۸۴هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۸۲۸:میلیارد و ۱۰میلیون دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۵۸۶.۱۶ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۸۰.۴۴درصد
یونان
جمعیت۱۰:میلیون و۴۱۲هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۱۹۹ :میلیارد و ۹۹۰میلیون دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۳۰۲.۳۵ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۲۳۸.۵۷درصد
بلژیک
جمعیت۱۱:میلیون و۶۰۹هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۵۰۶ :میلیارد و ۷۰۴میلیون دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۳۰۱.۲۹ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۱۳۳.۳۲درصد
سويیس
جمعیت8:میلیون و۶۷۳هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۶۷۱ :میلیارد و ۴۶۷میلیون دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۲۹۶.۰۳ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۵۲.۲۸درصد
فرانسه
جمعیت۶۵:میلیون و۳۰۱هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس2 :تریلیون و ۶۹۹میلیارد دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۲۵۱.۷۵ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۱۱۸.۰۴درصد
امــا در جمع بدهکارترین کشــورهای جهان ،نام ســایر
ابرقدرتهای اقتصادی نیز به چشــم میخــورد که قابل
پیشبینی است این کشورها ،با فعل و انفعاالت اقتصادی –
سیاسی در سالهای آینده و پایان پاندمی کرونا ویروس ،به
رتبههای اول نیز برسند.
در جمع بدهکارترین کشورهای جهان ،نام کشورهای زیر
نیز به چشم میخورد:

آمریکا
جمعیت۳۳۰:میلیون و۲۴۹هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۲۱ :تریلیون ۶۳۶میلیارد دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۱۲۹.۵۲ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۱۰۲.۱۸درصد
چین
جمعیت :یک میلیارد و۴۴۱میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس۱۴ :تریلیون و ۶۹۰میلیارد دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۱۲.۸۵ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۵۳.۹۶درصد
ژاپن
جمعیت۱۲۶:میلیون و۴۳۴هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس5 :تریلیون و ۴۰۸میلیارد دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۸۴.۹۰ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۲۷۱.۶۴درصد
آلمان
جمعیت۸۴:میلیون و۱۰هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس3:تریلیون و ۲۱۴میلیارد دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۱۷۰.۳۵ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۸۴.۹۰درصد
انگلیس
جمعیت۶۸:میلیون و۱۳هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلــی در  ۱۲ماه منتهی به
مارس3:تریلیون ۲۷۵میلیارد دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۳۱۵.۲۰ :درصد
نســبت بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی:
۱۰۹.۹۳درصد
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ارزدیجیتالچگونهمیتواندسیستمهایبانکیرامتحدکند؟
آسیه فروردین

دنیایی را تصور کنید که میتوانید ظرف چند ثانیه،
پول را به دوستان یا خانواده خود در هر نقطه از جهان
منتقل کنید .با سیستم فعلی برای انتقال پول از یک
کشــور به کشــور دیگر ،تا  10روز ،زمان الزم است و
از طریق تعامل سیســتم بانکی با واســطه یک بانک
صورت میگیرد .همه این اقدامات ،به زمان نیاز دارد
و بانکها را ملزم به حفظ ذخایــر میکند که نتیجه
آن ،نقدینگی بحرانی و افزایــش هزینه ورود بانکها
به این بازار است اما اکنون شاهد فناوریهای نوینی
هستیم که فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به
نقل و انتقاالت فوری ،با مزایای قابل توجه اقتصادی
ارايه میدهند.
یک مطالعه در ســال  2017از شرکت خدمات مالی
گلدمن ســاکس ( )Goldman Sachsنشان داد
که اگر پول از طریق نقل و انتقاالت همراه با فاکتور یا
قرارداد هوشمند به سرعت منتقل شود ،تولید ناخالص
داخلی در کشورهای بسیار توسعهیافته به میزان یک
تا  2درصد و در کشورهای در حال توسعه به میزان 6
تا  7درصد افزایش مییابد .این تعامل متقابل و قابلیت
همکاری میتواند پول را در سراسر جهان ،به سرعت
و یکپارچه از طریق فناوری انتقال دهد و نقش واسطه
قابل اعتماد را ایفا كند .از اینرو ســخن گفتن درباره
ارز دیجیتال و بررسی اینکه ارزهای دیجیتال چگونه
میتوانند مبنایی جهانی برای تبادل یکپارچه پول در
سراسر جهان فراهم کنند ،حائز اهمیت است.
یک نیروی متحد
تحقیقات اساســی در زمینه ارز دیجیتال ،دو بخش
قابلیت همکاری و تعامل و نیــز اثبات دانش صفر در
مرزهای مدلســازی بالکچین را شــامل میشود.
اثبات دانش صفر یعنی اثبات یک واقعیت بدون انتقال

اطالعات غیرضروری است .تحقیقات پیرامون اثبات
دانش صفر بهطور چشمگیری تسریع شده است .این
مفهوم در مورد حفظ حریم خصوصی تازگی ندارد ،اما
به دنبال بررسی طیف وسیعی از موضوعات مربوط به
سیاست حریم خصوصی و محرمانه بودن ارز دیجیتال
ملی یا بانک مرکزی ( )CBDCاست.
بالکچین اساسا یک سیستم ثبت سوابق است و به
قابلیت پایایی و روایی آن میتــوان اعتماد کرد .یک
مجموعه از رایانهها میتوانند به عنوان یک واســطه
قابل اعتماد عمل کننــد چراکه مبتنی بر ریاضیات و
حقایق اثباتشده اســت .وقتی از قابلیت همکاری و
تعامل صحبت میکنیم ،در مورد توانایی سیستمهای
مختلف بالکچین ،فناوری دفترکل توزیعشــده و
سایر فناوریها سخن میگوییم تا یکپارچه و کارآمد
عمل کنیم .دستیابی به قابلیت تعامل به معنای انتقال
سریع پول در سراسر جهان است .ارز دیجیتال و بهطور
خاصتر ،قابلیت تعامل سیستمهای پشتیبانی ،این
پتانســیل را دارد که یک نیروی متحد و واحد برای
زندگی مالی مردم در سراســر جهان تشــکیل دهد.
ابعاد مختلفی در اســتفاده ارز دیجیتال وجود دارد

که نــوآوری در این زمینه ،پیامدهــای قابل توجهی
برای ثبات اقتصاد کالن ،اکوسیستمهای پرداخت و
زیرســاختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
ایجاد میکند .پیشــرفتهای فنــاوری اطالعات و
ارتباطات در هســته مرکزی این موضــوع قرار دارد.
تدوین مقررات بانکی همــواره به خاطر عدم وحدت
در مقررات با چالش اساسی مواجه بوده است .اکنون
یک اصل واحد در فناوری اطالعات و ارتباطات داریم.
فناوری اطالعات و ارتباطات میتوانند انتقال پول را
در سرتاسر جهان فعال کنند ،آنها میتوانند پرداخت
را فعال كنند ،آنها قادرند احراز هویت را فعال كنند؛
یعنی میتوانند بانكداری را ســاده كننــد .فناوری
اطالعات و ارتباطات ،بنیادیترین اصل اساسی برای
تکامل سیستمهای بانکی و نسل بعدی مقررات بانکی
خواهد بود.
خدمات مالی و بخش فنــاوری اطالعات و ارتباطات،
همگرا هســتند و فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
نیروی متحد این همگرایی به شــمار مــیرود .این
نیروی متحدکننده نه تنها بانکهــای مرکزی را به
هم نزدیــک میکند ،بلکه پایــهای را برای مجموعه

جدیدی از مقررات بانکی ایجــاد میكند .به همین
دلیل دانشگاه استنفورد برای راهاندازی ابتکار جهانی
ارز دیجیتال با  ITUهمکاری کرده اســت .هدف این
اســت که حرکت تکمیلی ایجادشــده توسط گروه
قبلی  ITU Focus Groupحفظ شود .ما تقاضای
فزایندهای برای استانداردهای مربوط به ارز دیجیتال
و ســایر داراییهای دیجیتال مشاهده میکنیم .این
اســتانداردها به نیروی متحد ارايهشده توسط ICT
قدرت بیشتری میبخشد .این استانداردها همچنان
تکامل مییابند و این تحول توســط جوامع مختلف
که توســط ابتکار جهانی جدید ارزهــای دیجیتال
حمایت میشود ،از پشتیبانی برخوردار است .بخشی از
پشتیبانی ارايهشده توسط استنفورد ،اعتبارسنجی بر
 CBDCها و سایر مدلهای ارز دیجیتال است .بهترین
روشهای شناساییشده این مدلها با  ITUبرای بهبود
استانداردها به اشتراک گذاشته میشود.
ما شاهد واکنشــی دلگرمکننده برای شــروع ابتکار
عمل در جوامع فناورانه هســتیم .این امر ،همچنین
بســیاری از بانکهای مرکزی را به حمایت از ابتکار
عمل تشویق کرده است .مشارکت دانشگاه استنفورد با
اتحادیه جهانی ارتباطات از راه دور ،یک بستر باز برای
انسجام در تحقیقات ارزهای دیجیتال فراهم میکند.
همگرایی فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مالی،
پتانسیل بزرگی را نشان میدهد تا بتواند یک ساختار
جهانی بسیار کارآمد و یکپارچه را برای خدمات مالی
فراهم کند اما برای موفقیــت در فناوری اطالعات و
ارتباطات به عنوان نیــروی متحدکننده عناصر این
ساختار جهانی ،نیازمند متحد ساختن جوامع درگیر
در این تکامل هستیم .ما فقط با کمک همکاریهای
بینالمللی تحریکشــده توســط  ITUبه این هدف
دست خواهیم یافت.
منبع:

https://news.itu.int/how-digitalcurrency-could-unify-bankingsystems/

مرکز مدیریت راهبردی افتا هشدار داد

سوءاستفاده از FortiGate VPN
برای توزیع باجافزار
مهاجمان بــا هــدف قــرار دادن یــک آســیبپذیری در
 FortiGate VPN serverبه شــبکه قربانیــان رخنه و
باجافزار  Cringرا روی دستگاههای آنان توزیع کردهاند.
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا ،با سوءاســتفاده این
آسیبپذیری با نام ،CVE-2018-13379امکان خواندن
فایلهای سیســتمی از جمله فایل نشســتها ()Session
برای مهاجمان بدون نیاز به اصالتســنجی فراهم میشود و
مهاجمان ســایبری به راحتی به نامهای کاربری و «رمزهای
عبــوری بهصورت متن ســاده» ( )Plain Textدسترســی
مییابند.
مهاجمان پس از فراهم شدن دسترسی ،از ابزار Mimikatz
برای اســتخراج اطالعات اصالتســنجی حســاب کاربرانی
که پیشتر به دســتگاه آلوده وارد شــدهاند اســتفاده کرده
و در صورت دســتیابی به یک حســاب کاربری Domain
 Administratorدامنه نفوذ خود را در سطح شبکه افزایش
میدهند.
شــرکت کسپرســکی در گزارشــی ،یادآوری کرده است که
بهتازگی نیز برخی نهادهای امنیتی از سوءاســتفاده احتمالی
هکرهای دولتی از چهار آسیبپذیری شامل -2018-CVE
 13379در محصوالت  Fortinetهم خبر داده بودند.
اگر چه اصالحیــه  CVE-2018-13379در می 2019
عرضه شد اما در نوامبر  2020شــرکت سازنده اعالم کرد که
ســهم قابلتوجهی از ســختافزارهای  Fortinetبه دلیل
عدم اعمال اصالحیه مربوطه توســط راهبران آنها همچنان
آســیبپذیر باقی ماندهاند و حتی نشــانی  IPبرخی از آنها را
تبهکاران سایبری به فروش میرسانند.
نام  23فایلی که کــه باجافزار  Cringآنها را بــرای باجخواهی
رمزگذاری میکند ،اطالعات فنی این آسیبپذیری و نشانههای
آلودگی آن ،در پایگاه اینترنتی مرکــز مدیریت راهبردی افتا به
آدرس https://www.afta.gov.ir/portal/home/
 /?news/235046/237266/243307در دسترس
متخصصان ،کارشناسان و مدیران  ITسازمانها و دستگاههای
زیرساختی کشور قرار گرفته است.

زیبایی بهار،
بســـته بـــه نـــگاه توســـت!
۳۰جایزه  ۵۰میلیون تومانی ،با خرید بستههای ایرانسل

در بهــــار  1400بــا خریــد بســتههای مکالمــه و اینترنــت ایرانســل در قرعهکشــی

ماهانــه  1۰جایــزه  ۵۰میلیــون تومانــی شــرکت کنیــد.

با خرید بستههای مکالمه و اینترنت به مبلغ بیشتر از  ۲هزار تومان ،یک امتیاز

و با همین مقدار خرید از اپلیکیشن ایرانسلمن ،دو امتیاز دریافت کنید.
دریافت ایرانسلمن:
Irancell.ir/myirancell

ایرانسل؛ اولین و بزرگتـرین
اپــراتــور دیـجــیــتــال ایــران

www.irancell.ir

بــا مــا در ارتبــاط باشــید700 :
دارای مجـــوز سـراسـری از سـازمان تنظیم مقـررات

