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خانــواده  محترمتــان
درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را بــه شــما و
تســلیت عرض نموده برایشــان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شــما
و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

همکاران شما در عصرارتباط
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قانون پایانههای

فروشگاهی فرصتي
كه ميتواند تهديد شود

مديرعاملهلدينگ فناپ

موافقنظارتفراگيرو

گســتره و عمــق اثرگــذاری «قانــون پایانههای
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان» بــر حوزههای مختلف
اقتصادی کشور ،باعث شده تدوین آيیننامههای اجرایی
آن هم با حساسیتهای فراوانی از ســوی کارشناسان و
بوکارهای مختلف دنبال شــود .گذشته از
فعاالن کســ 
تنوع حوزههای تاثیرپذیر اما شبکه پرداخت الکترونیک به
عنوان بستر اصلی اجرای این قانون ،بیشترین فراز و فرود را
با اجرای آن تجربه خواهد کرد؛ افت و خیزهایی که شدت و
ضعف آنها وابسته به نتایج مذاکرات در حال انجام در کمیته
راهبری این قانون است.بررسی روند تولد قوانین در کشور
ما نشان میدهد معموال قوانین از زمان...

مخالف انحصارطلبيهستم

همزمان با واگذاري شركت خدمات دو شبكه پرداخت ايجاد شود

5

فقدان برنامه جامع برای
ساماندهی زباله های
الکترونیکی
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سرمقاله

رنج دوران
بردهایم

سعیداحمدیپویا

کارشناسارشدپرداختالکترونیکی

پیشکســوتان و پیشــگامان بانکــداری و پرداخــت
الکترونیکي به خاطر دارند که در دهه  1370ســنگبنای
اتوماســیونبانکداری الکترونیکي و در دهه  1380شبکه
پرداخت الکترونیکي گذاشته شد و فرایندهای بانکداری و
پرداخت پول در اکوسیستم جدیدی تحت عنوان بانکداری و
پرداخت الکترونیکي تعریف شد .روند اعتمادسازی و ایجاد
فضای امن برای مشتریان ،نیاز به اقدامات بسیاری داشت که
به مرور زمان و با صرف هزینههای بسیار و کار کارشناسی
بسیار طاقتفرسا ،انجام شد تا به امروز رسیدیم که با افتخار از
مدیریت بیش از 2میلیارد تراکنش ماهانه در شبکه پرداخت
الکترونیکی کشور صحبت میکنیم؛ این امر نشاندهنده
اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است و
تغییر تدریجی تجربه کاربری کاربران شبکه بانکی کشور از
مراجعهفیزیکیبهشعبهتابهرهگیریازابزارهایالکترونیکی
ادامه  در صفحه8
را نشان میدهد .

با شیوع کرونا

یادداشت

زخم اجراي نصفه و نيمه دولت الكترونيكي سر باز كرد

 3شاخص برای سنجش
آمادگیالکترونیکیایران
زهرامیرخانی

سال  98با سیل ویرانگر آغاز شــد؛ هرچند هیجان اخبار حوادث
طبیعی همچون سیل و زلزله به ســرعت فروکش کرده و به وادی
فراموشی سپرده میشوند اما نباید از خاطر برد که بهار امسال به گفته
مسووالن بالغ بر 1500میلیارد تومان خسارت به زیرساختهای
ارتباطی در مناطق سیلزده وارد شــد و در این میان سامانههای
هشدار سریع بالیای طبیعی اعم از سیل و زلزله نشان دادند که کامال
آسیبپذیرند .پس از قطع دوهفتهای اینترنت بینالملل در آبان ماه،
ضعفها و قوتهای آمادگی الکترونیکی کشور به شکل جدی محک
خورد؛ رکورد قطع اینترنت چه از بعد عمق و چه از لحاظ مدتزمان
آن در ایران شکسته شد و قطع اینترنت بینالملل در ایران نشان داد
که شبکه ملی اطالعات پاسخگوی تمامی نیازهای کشور نیست و
برای دومین بار در این سال آمادگی الکترونیکی کشور ارزیابی شد.
حاال چند ماه پس از قطع اینترنت بینالملل ،شیوع ویروس کرونا در
ایران در حال محک زدن نقاط قوت و ضعف خدمات الکترونیکی در
کشور است .گفته میشود تا مهار کامل ویروس کرونا شاید دو ماه
زمان نیاز باشد و حال بسیاری از شرکتها و کسبوکارها به شکل
خودخواسته خواهان استفاده از بسترهای الکترونیکی برای دورکاری
و دریافت و ارایه خدمات هستند .برخی پیشنهاد غیرحضوری کردن
آموزش دانشگاهها و مراکز آموزشی را میدهند اما در مقابل عدهای
معتقدند زیرساختهای الزم برای الکترونیکی کردن امور در کشور
فراهم نیست .طبعا زمانی که در پایتخت وضعیت به این گونه است با
توجه به شکاف دیجیتالی موجود با سایر استانها آیا اساسا مجالی
برای عرض اندام وجود دارد یا خیر؟ آیا در صورت ادامه شرایط بحرانی
تمامی کسبوکارها میتوانند در بستر الکترونیکی ادامه مسیر دهند
یا به کل فلج خواهند شد؟هرچند در این میان بازار ادعا داغ است اما
ناکارآمدی سامانههای هشدار سریع بالیای طبیعی و قطعی اینترنت
و در نهایت بحران کرونا نشان داد که در هر سه مورد گزارش جامعی
از چالشها و موانع الکترونیکی تدوین نشد تا در دستور کار قرار بگیرد
و با توجه به این که بحران کرونا واپسین بحران در کشور نخواهد بود
بر حسب وظیفه گوشزد میکنیم که ای کاش شورایعالی فضای
مجازی ،سازمان پدافند غیرعامل ،وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت
و دیگر نهادهای مرتبط آمادهســازی زیرســاختهای ارتباطی،
روشهای اطالعرسانی و تامین منابع را برای بحرانهای احتمالی
آینده در دستور کار قرار دهند.

کاوه درفشانی

با وجود هزينههاي ميلياردي براي اجرايي شــدن دولت
الكترونيكی در كشور و جلســات و برنامههاي متعدد اما
همچنان زيرساختهاي دولت الكترونيكی در كشور فراهم
نيست و همين مشكل در مواقع بحراني خود را بيشتر نشان
ميدهد.با شــيوع ويروس كرونا كه به لحاظ جغرافيايي
منطقههاي مختلفي از شمال تا مركز و پايتخت كشور را
فرا گرفته ،انتظار ميرود كه ســازمانها و ادارات دولتي با
ارايه غيرحضوري خدمات خود مانع ازدحام مردم شده و
خدمات را به صورت الكترونيكي ارايه دهند .با اين وجود
اما فراهم نبودن زيرساختهاي الكترونيكي در بسياري از
سازمانها ،ادارات دولتي و دانشگاهها باعث شده تا امكان
ارايه الكترونيكي خدمات دولتي فراهم نباشد.
در اين گزارش سعي ميكنيم به اجراي نصفه و نيمه دولت
الكترونيكي و مشكالت آن براي كشور اشاره كرده و نهادها و
سازمانهايي را كه ميبايست با سرعت هرچه بيشتر دولت
الكترونيكی در آنها اجرايي شود را برشماريم.
  عملکرد ضعیف دستگاهها برای اجرای دولت
الکترونیکی
اگرچه تاكنون چندين جلسه توســط وزارت ارتباطات و
سازمان فناوري اطالعات به منظور پيگيري اجراي دولت
الكترونيكي در كشور برگزار شده اما همچنان بسياري از
سازمانهاي دولتي فرايندهاي خود را الكترونيكي نكردهاند
و مردم در همه حال به خصوص در شــرايط بحراني فعلي
ناچار به مراجعه حضوري به ســازمانهايي نظير تامين
اجتماعي برای پيگيري كارهاي اداري خود هستند.
اين در حالي است كه به راحتي اين امكان وجود داشت كه
بســياري از خدمات تامين اجتماعي و ساير سازمانها به
صورت الكترونيكي ارايه شود .باتوجه به عدم اجراي صحيح
و كامل دولت الكترونيكي در شرايط بحراني كنوني اما از
سويي برخي از ادارات و سازمانها عمال با كمبود نيرو مواجه
شده و تعطيل شدهاند و برخي ديگر نيز به مكاني پرازدحام
تبدیل شدهاند كه این عامل ،خطر انتشار ويروس كرونا در
كشور را تشديد ميكند.
تير ماه سال جاري با نظر به بيتوجهي دستگاههاي اجرايي

به اجراي دولت الكترونيكي نشست خبری كارنامه دولت
الكترونیكیكشورباانتقاداتصریحوبیپردهرضاباقریاصل
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات از عملكرد دستگاهها
و وزارتخانهها در زمینه اجرای دولت الكترونیكی همراه شد.
اين انتقادات بيش از هر چيز گوياي آن بود كه سازمانهايي
كه ميبايست خدمات به مردم ارايه دهند به لحاظ اجراي
دولت الكترونيكی عملكرد ضعيفي داشتهاند.
از ســوي ديگر واقعیت تلخی كه وجود دارد این است كه
دســتگاهها در ارایه ســرویسهای خود بیشتر تمایل به
جزیرهای بودن و ارايــه پلتفرمهاي اختصاصي خود دارند
و همين امر ،مــردم را ناچار ميكند عــاوه بر وارد كردن
اطالعات به صورت رايانهاي چندين مراجعه حضوري نيز به
دستگاههاي مختلف داشته باشند.
  عدم امكان ارايه آموزش الكترونيكي در دانشگاهها
با انتشار ويروس كرونا در كشــور بسياري از دانشگاههاي
پايتخت اعالم كردنــد كه كالسهاي آموزشــي برگزار
نميشود و حتي دانشگاه تهران اقدام به تخليه خوابگاه از
دانشــجويان كرد .با توجه به اينكه در طول سال جاري به
داليل مختلف از جمله بارش برف و آلودگي هوا ،دانشگاهها
درچندنوبتتعطيلشدندتعطيليبيشتربدونشكفرايند
آموزشي را با مشكل مواجه ميكند.
در شرايط بروز بحرانهاي اين چنيني به طور معمول انتظار
ميرود مراكز آموزشــي از طريق دوركاري اقدام به ارايه
آموزشهاي الزم كنند .در كشور ما اما به سبب فراهم نبودن
زيرساختهاي الكترونيكي برای ارايه آموزش الكترونيكي
از يك سو و نيز به سبب پايين بودن سرعت اينترنت از سوي
ديگر عمال امكان ارايه آموزشهاي الكترونيكي وجود ندارد.
براي انجام آموزش الكترونيكي ،ايجاد چترومهاي ويديويي
از طريق سايت يا نرمافزارهاي رسمي دانشگاههاي مختلف
و نيز در نظر گرفتن فيلمبردار ،صدابردار و اتاق ويژه براي
ضبط و ارايه آنالين مطالب اساتيد بايد فراهم شود؛ ضمنا
ميبايســت به صورت سيستمي امكان ســوال پرسيدن
دانشجويان نيز مهیا شود اما تاكنون چنين خدماتي در اين
سطح توسط دانشگاهها ارايه نشده است.طبيعي است كه اگر
چنينزيرساختهاييتامينميشددانشگاههاميتوانستند

بدون مشكل در دو هفته پاياني سال نيز خدمات آموزشي
خود را به دانشجويان ارايه دهند كه البته باتوجه به فراهم
نبودن اين زيرساخت و البته سرعت كند اينترنت كشور اين
امر محقق نشد.
براساس تازهترين ارزيابي شاخص اوکال مشخص شده در ماه
ژانویه ،ايران در رده هفتادم سرعت اينترنت موبايل در جهان
قرار گرفته و اين در حالي اســت كه كشور همسايه يعني
امارات متحده عربي در رتبه نخست اين جدول قرار دارد.
طبيعي است كه با اين سرعت پايين اينترنت امكان ارايه
آموزش ويديومحور آنالين با چالش جدي مواجه ميشود.
  آمادگي شركتهاي خصوصي براي ارايه خدمات
غيرحضوري
در شرايطي كه بســياري از ســازمانها و ادارات دولتي
از ارايه خدمــات غيرحضوري بــه اربابرجوعهای خود
عاجز هستند اما شركتهاي خصوصي هستند كه نه تنها
خدمات خود را به مشتريانشــان از راه دور ارايه ميدهند
بلكه حتي حاضر هستند به ســازمانهاي دولتي در ارايه
خدمات غيرحضوري كمك كنند.در همين زمينه ،عباس
آرند مديرعامل ايرانسل با انتشار پســتي در اينستاگرام
شخصي خود اعالم كرد كه اين اپراتور نه تنها خدمات خود
را به شكل غيرحضوري ارايه ميدهد بلكه امكان كمك به
ساير ســازمانهاي بر ای ارايه خدمات بهصورت دوركار را
نيز دارد.در پيام مديرعامل اينستاگرام آمده است« :محیط
کار می تواند یکــی از آلودهترین محیطها بــرای انتقال
بیماری باشــد و میدانیم تعطیلی سازمان یا شرکتهای
خدمترســان برای مدت طوالنی ،میتواند آسیبهای
جدی به اعتبار و تداوم کسب و کار آن مجموعه وارد کند.
دورکاری یا همان کار از خانه روشی است که در شرکتهای
بزرگ بینالمللــی بهکار گرفته شــده و نتایج مثبتی نیز
داشته است .ما هم زیرساختها و آییننامههای مربوطه
را آماده کردیــم و بهصورت آزمایشــی در دپارتمانهای
مختلف اجــرا میکنیم.همچنین ما بهعنوان شــرکت
خدمات ارتباطی و با پوشش سراسری آمادگی خود را برای
فراهم کردن این زیرســاخت برای شرکت و سازمانهای
دیگــر در کوتاهتریــن زمان ممکــن ،اعالم مــی کنیم

باید دست در دست هم نهیم تا از این دوران گذار ،بهسالمت
گذریم».از سوي ديگر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر
لزوم استفاده مشترکان از درگاههای غیرحضوری و عدم
مراجعه به مراکز مخابراتی به منظور کاهش احتمال ابتال
به ویروس کرونا تاکید کرده است.مجید صدری با تشریح
لزوم استفاده مشترکان از درگاههای غیرحضوری شرکت
مخابرات به منظور کاهش احتمــال ابتال به ویروس کرونا
اظهار کرده اســت :درگاههای ارايه خدمات غیرحضوری
مخابرات ،نقشــی مهم در عدم انتشــار بیماری در سطح
جامعه ایفا میکنند و مشترکان الزم است با استفاده از این
درگاهها ،نقش و مسوولیت اجتماعی خود را در عدم شیوع
این بیماری ایفا کرده و حتیاالمکان از مراجعه حضوری به
مراکز مخابراتی خودداری کنند.
  جمعبندي
ارايه خدمات غيرحضوري و الكترونيكی توســط دولتها
موضوعي است كه با اولويت جدي توسط تمامي دولتهاي
جهان دنبال شده است .اين در حالي است كه در كشور ما
براساس آمار رسمي فقط  62درصد از پروژه الكترونيكي در
كشور اجرايي شده است .حتي اگر اين آمار اعالمي را معيار
قرار دهيم همچنان  38درصــد خدمات دولتي به صورت
غيرالكترونيكي و حضوري ارايه ميشــود و از سوي ديگر
نواقص اجرايي و جزيرهاي بــودن اقدامات در حوزه دولت
الكترونيكی نيز باعث مراجعه حضوری بســياري از افراد
حتي به سازمانهايی شــده كه روي كاغذ اعالم كردهاند
الكترونيكي شدهاند.بوروكراسي و كاغذبازي ادارات دولتي،
مشــكالت در احراز هويت الكترونيكي افراد و بسياري از
مشكالت ديگر در اجراي دولت الكترونيكي دست به دست
هم داده تا مردم از دريافت خدمــات الكترونيكي دولتي
محروم بمانند و صد البته كه در شــرايط بحران همچون
حال و روزهاي اين روزهاي كشور اين مساله بيشتر خود را
نشان داده و مردم و دولت را با چالشي جدي مواجه ميكند.
به نظر ميرسد ايجاد ضمانت اجرايي و الزام دستگاهها به
اجراي دولت الكترونيكي اقدامي است كه دولت و مجلس
ميبايست آن را جدي گرفته و در خصوص آن اقدامي عاجل
انجام دهند.

ایستگاه

صاحب امتیاز و مديرمسئول :مهدي بگلري

 A S R E E R T E B A T . C O Mنخستين هفتهنامه فناوري اطالعات و ارتباطات

8

قائممقام مديرمسئول :عبداله افتاده

دبیر تحریریه :زهرا میرخانی

 شنبه  10اسفند 29 Feb. 2020 1398

نشاني دفتر مرکزي :وليعصر /باالتر از زرتشت /کوچه نوربخش /شماره 20

INFO@ASREERTEBAT.COM

ليتوگرافي و چاپ :رواق روشن مهر توزيع :نشر گستر امروز

تلفن تحريريه 88936454 :مرکز تلفن 88946450 :دورنگار88936456 :

اجرای نسخه الکترونیکی تا پایان 98یا1403؟
مهراد کریمی

از سال 94قرار بود نسخهنویسی الکترونیکي به عنوان یکی
از زیرساختهای طرح پزشک خانواده و بخشی از پرونده
الکترونیکي سالمت اجرا شود تا از این طریق دفترچههای
بیمه کاغذی از چرخه سالمت خارج شوند.
این طرح قطعا فواید زیادی دارد و همانطور که پیداست با
توجه به وسعت کار و مراکز درمانی و دارویی بسیار کالن و
پرهزینه است .اما اینکه طرح مذکور تا چه حد دچار انحراف،
شعارزدگی و در نهایت با کندی و توقف یا اجرای ناقص و
نمایشی مواجه شود ،بحثی است که باید مراقب آن بود.
وعدهتکمیلپروژهنسخهالکترونیکیتاپایانآذر
 11آبان ماه ســال جاری وزیر بهداشــت وعده داد که تا
پایان سال طرح الکترونیکی شدن نســخ به اتمام برسد؛
وی مشخصا گفت :انجام نسخهنویسی الکترونیکي ممکن
است حداقل تا سه ماهه پایانی سال تکمیل شده و بتوانیم
از این طرح بهرهبرداری کنیم .وزیر بهداشت در آن مقطع
در خصوص جزییات پیشرفت طرح نیز گفت :نسخهنویسی
و نســخهپیچی الکترونیکی در دو بخــش قابل تعریف
اســت .در زمینه نسخهنویســی الکترونیکی هم در حال
همکاری با ســازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمهگر
و بخش خصوصی هستیم تا این کار نیز اجرایی شود.وزیر
بهداشت درباره استقبال سازمان نظام پزشکی و پزشکان از
نسخهنویسی الکترونیکی هم گفت :استقبال سازمان نظام
پزشکیوپزشکانازطرحنسخهنویسیالکترونیکیمناسب
است و تشــویقها و انگیزههایی در زمینه پرداختیها در
نظر گرفتیم تا بتوانیم این کار را سریعتر به نتیجه برسانیم.
جالب آنکه پیش از این علیاصغر انصــاری ،معاون مرکز
مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشــت درباره
طرح نســخهپیچی الکترونیکی در داروخانهها گفته بود:

گواهی نرمافزارهای داروخانههــا تا ابتدای پاییز ارزیابی و
صادر میشود و تمام داروخانههای کشور تا آبان ماه باید به
سامانههای جدید ارتقا پیدا کنند تا امکان تبادل اطالعات با
پرونده الکترونیکي سالمت را داشته باشند؛ اتفاقی که البته
همچنان رخ نداده است.

مسایل ارایهدهنده خدمت را خسته میکند .برای اجرای
نسخهنویســی الکترونیکی ما مشــوقهای الزم را برای
ارایهدهندگان خدمات در نظر گرفتهایم و کسانی که از این
طرح استفاده کنند اسنادشان در پایان ماه پرداخت میشود
تا مشمول بدهیهای ما نشوند.

وعدهبیسرانجامتخصیصوامبرایطرحنسخه
الکترونیکی
 11آذرماه یک مقام وزارت بهداشت خبر از تخصیص وام
برای تجهیز مراکز درمانــی و دارویی به تجهیزات اجرای
نسخه الکترونیکی داد.
در آن مقطــع طاهر موهبتی ،مدیرعامل ســازمان بیمه
سالمت گفت :بر اساس برنامهریزی انجام شده قرار بود که
در  ۳۰درصد از شهرهای کشور نسخهنویسی الکترونیکی
اجرایی شود که اکنون نسخهنویسی الکترونیکی در ۲۳۵
شهرستان عملیاتی شده است و فعال در شهرستان جدیدی
این طرح توسعه نخواهد داشت.
وی افزود :این قول را به ما داده بودند که تا پایان سال تمام
زیرساختهای الزم در زمینه نسخهنویسی الکترونیکی در
شهرستانهای کشور فراهم شود و استفاده ارایهدهندگان
خدمات بهداشتی و درمانی از امکاناتی مانند نسخهنویسی
الکترونیکی ،شــرایط خودش را میطلبد .در راه اجرای
نسخهنویسی الکترونیکی طبیعتا مقاومتهایی وجود دارد،
اما ایران در زمینه رشد اجرای نسخهنویسی الکترونیکی
نسبت به سایر کشورها بسیار بهتر عمل کرده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزود :یکی از طرحهای ما
این است که تعداد داروخانههای بیشتری به نسخهنویسی
الکترونیکی متصل شوند .با پیشــرفت کار نواقص طرح
مشــخص و نیازهای جدیدی ایجاد میشــود .طی چند
ماه آینده باید اشــکاالت الزم را رفع کنیم ،زیرا این گونه

الکترونیکی شدن نسخ تا1403
کمی بعد از اظهارات مطرح شده اما یک مقام سازمان نظام
پزشکی از زمان پنج ساله برای اجرای این طرح خبر داد تا
بهطور کلی وضعیت انجام کار در خصوص این طرح مهم در
هالهای از ابهام قرار گیرد.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی در این
خصوص گفت :تکمیل نسخهنویسی الکترونیکي زمانبر
بوده و تکمیل آن نیازمند کاری حداقل پنج ساله است.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی با بیان
اینکه از طرفی مــا در حوزههای مختلــف در حال آماده
کردن زیرســاختها برای اجرای کامل نسخهنویســی
الکترونیکی هســتیم ،گفــت :در ســطوح مختلفی که
نسخهنویســی الکترونیکی باید انجام شود ،نیازمند یک
همآوایی در عرصههای مختلف برای پزشــکان و بیماران
هســتیم؛ بهطوری که راه بیمــاران بــرای ارایه هویت و
استحقاقسنجیشان مشخص شــود و پزشکانی هم که
صالحیت ارایه خدمت دارند ،مشــخص شوند .بر همین
اساس بیمهها برای استحقاقسنجی بیماران ،سامانههای
الکترونیکي را آماده کردهاند و در اختیار گذاشتند و سازمان
نظام پزشــکی هم ســامانههای مربوط به ارایهکنندگان
خدمت را طراحی کرده و در اختیار گذاشته است و به این
ترتیب تقریبا زیرســاختها آماده است و به تدریج پیش
میرویم.این مقام مســوول با بیان اینکه نسخهنویســی
الکترونیکي نیازمند داشــتن دفترچه بیمه الکترونیکي

رنج دوران بردهایم
ادامه سرمقاله
برای حصول به ایــن نتیجه ،بانک مرکزی ،شــرکت شــاپرک و
شرکتهای  PSPتالش بسیاری کردند تا این بستر به صورت امن
و همیشه در دسترس ،در اختیار مشتریان قرار بگیرد تا مشتریان
شــبکه بانکی ،کارتهای بانکی را جایگزین پول نقــد کنند و به
صورت رایگان از خدمات خرید الکترونیکی استفاده کنند.
هدف از بیان مطالب فوق ،یــادآوری مختصری بود از تالشهایی
که در این حوزه برای تغییر تجربه کاربری مشتریان بانکی صورت
گرفته است و بر همین اســاس فعاالن حوزه پرداخت الکترونیکی
نسبت به بهرهگیری از شبکه پرداخت الکترونیکی برای اخذ مالیات
از پذیرندگان دغدغه بسیار دارند و نگران هستند که این استراتژی
به کاهش رغبت مشــتریان به بهرهگیــری از ابزارهای پرداخت
الکترونیکی منجر شود .اتفاقات چند ســال اخیر و واکنش صنف
پزشکان نســبت به ارتباط مباحث مالیاتی با دستگاه کارتخوان
بانکی و اینکه در میان پذیرندگان شبکه پرداخت کشور ،پزشکان
قشر تحصیلکرده و آشنا به لزوم و اهمیت اخذ مالیات در کشورهای
پیشرفته هستند ،نشــان داد که دغدغه و نگرانی شبکه پرداخت
الکترونیکی کشور ،از اهمیت بسیاري برخوردار است و نیاز است با
دقت و ظرافت بیشتری در این حوزه کار کرد.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که به تصویب مجلس
شورای اســامی رســیده و آبانماه امســال ،براي اجرا به وزارت
اموراقتصادی و دارایی ابالغ شد ،نکات بسیاری داشت که هر کدام
برای فعاالن حوزه پرداخت الکترونیکي حائز اهمیت است.
نکته مهم و امیدوارکننده این قانون ،بخش ابتدایی و تعاریف مصرح
در قانون است که بین پایانه فروشگاهی و کارتخوانبانکی ()POS
تفاوت قائل شده است و پایانه فروشگاهی را ابزاری میداند که دارای
حافظه مالیاتی اســت و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی
مطابق با فرایندهای مصرح شده در قانون را برای مؤدیان مالیاتی
داشــته باشــد .به عبارت دیگر ،منظور از پایانههای فروشگاهی
در قانون ،همان صندوقهای فروشــگاهی اســت که حتی برخی
شرکتهای  PSPبرای جذب تراکنشهای پذیرندگان ،به صورت
رایگان به آنها ارايه کردند.
نکته مهم دیگر ،تعریف شــرکتهای معتمد ارايهدهنده خدمات
مالیاتی است که به نوعی قانون ســعی دارد شبکه و شرکتهایی
مانند شــرکتهای  PSPدر حوزه اخذ الکترونیکی مالیات ایجاد
کند و باز این نکته هوشــمندی قانونگذار در ایجاد تمایز و تفاوت

شبکه اخذ الکترونیکی مالیات از شبکه پرداخت الکترونیکی است.
این دو نکته نشــان میدهد که قانونگذار با دغدغههای شــبکه
پرداخت الکترونیکي بیگانه نیست ،اما اشکال وقتی به وجود میآید
که قانونگذار وارد فرایند اجرایی انجام کار میشود .وقتی در ماده
 10قانون به صراحت اشخاص مشمول را مکلف میکند که شناسه
یکتای کارتخوان بانکی خود ( )POSرا به مجریان مالیات اعالم
کنند .گذشته از اینکه شناسه مذکور ،در شرایط فعلی وجود ندارد
و شماره پایانه ( )POSدر سطح هر  PSPیکتا است ،این موضوع
سبب آشــفتگی پذیرندگان و ایجاد چالش برای شبکه پرداخت
الکترونیکی خواهد شد .از ســوی دیگر ماده  ،11بانک مرکزی را
موظف میکند با ایجاد همین شناسه یکتا ،تمامی اطالعات حساب
بانکی مؤدیان مانده اول دوره ،وجوه واریزی ،وجوه برداشــت شده
و مانده آخر دوره را به صورت برخط ،در اختیار ســازمان مالیاتی
بگذارد .قانونگذار به صراحت به حساب بانکی مؤدی اشاره کرده
اســت که متصل به هر ابزار دریافت و پرداخت باشد و میخواهد
تمامی فعالیتهای مالی مؤدی را نظارت کند .این امر میتواند به
سادگی از طریق شــبکه بانکی صورت پذیرد و نیاز به درگیر شدن
شرکتهای  PSPو ابزار کارتخوان بانکی در فرایند اجرای قانون
نیســت؛ مگر آنکه قانونگذار دغدغه دیگری مانند تبصره همین
ماده داشته باشد که ارايهدهندگان خدمات پرداخت را مکلف کرده
است از ارايه کارتخوان بانکی به متخلفان مالیاتی خودداری کنند.
این امر هماکنون تحت عنوان لیست سیاه در شاپرک عملیاتی شده
است و هر پذیرنده که در مراجع قانونی متخلف شناخته شده باشد،
با کد ملی یا شناسه ملی شناسایی و تعریف میشود و هیچ شرکت
 PSPنمیتواند خدمات پرداخت به این شخص ارايه کند.
پس میتوان نتیجه گرفت که برای اجــرای صحیح و موثر قانون،
نیاز اســت کارگروهی از کارشناســان و فعاالن صنعت پرداخت
الکترونیکی کشور در کنار کارشناسان ســازمان مالیاتی تشکیل
شــود که با همفکری و همافزایی دو تیم ،آییننامه اجرایی قانون
به نحوی تدوین شــود که هم اهداف قانونگذار حاصل شده و هم
کمترین آسیب به صنعت و کسبوکار پرداخت الکترونیکی کشور
وارد شود .صنعت و کسبو کاری که در مقدمه عنوان شد بیش از
دو دهه است که کارشناسان بسیاری خشت خشت آن را با مرارت
بنا نهادهاند تا امروز به سهولت ،آسودگی و آرامشخاطر برای تمامی
کاربران شبکه پرداخت الکترونیکی فراهم شود و برای تحقق این
امر ،خطرهای بسیار کردند و رنج دوران بردهاند.

است ،گفت :بر همین اساس هم بیمهها سامانههایی مانند
استحقاقســنجی الکترونیکي و  ...را راهاندازی کردهاند.
بهطوری که با ارايه کد ملی فرد ،مشخص میشود که فرد
تحت پوشش کدام بیمه قرار دارد ،بیمهاش چقدر اعتبار
دارد و چه خدماتی را میتواند دریافت کند .شناسایی فرد
هم از طریق کارت ملی انجام میشود .این طرح در مراکز
ملکی تامین اجتماعی و بخشهایی از بیمه ســامت در
حال انجام است .همچنین در برخی بخشهای  ۱۵استان
کشور هم کار نسخهنویسی الکترونیکي به صورت پایلوت
آغاز شده است.وی تاکید کرد :امیدواریم تا پایان سال به
جایگاه خوبی در این حوزه دست یابیم ،اما باید توجه کرد که
تکمیل نسخهنویسی الکترونیکي زمانبر است ،شاید برخی
فرایندهای آن تا پایان سال جاری اجرا شود ،اما تکمیل آن
نیازمند کاری حداقل پنج ساله است که امیدواریم بتوانیم
این اقدام را انجام دهیم .الکترونیکی بودن نسخ ،از تجویز
و تحویل دارو را دربرمیگیرد که همان نسخهنویســی و
نسخهپیچیالکترونیکياست.
در نهایت اینکه با نگاهی کلی به سیر وعدههای مطرح شده
در خصوص الکترونیکی شدن نسخ روشن است که با وجود
تمام این وعدهها ،تا این لحظه شــرایط و زیرساختهای
الزم در داروخانهها و ســایر مراکز درمانی کشور به شکل
کامل پیاده نشده است و راه طوالنی تا اجرای عملی طرح
الکترونیکی شدن نسخ وجود دارد.شاید در چنین وضعیتی
بهتر باشد که مســووالن وزارت بهداشت به جای مطرح
کردن وعدههای بینتیجه ،از سویی تمرکز خود را بر اجرای
عملی این طرح بگذارند و از سوی دیگر پیش از مطرح کردن
هر وعدهای امکانســنجی صحیحی در خصوص امکان
انجام آن داشته باشند ،زيرا تداوم شرایط فعلی نتیجهای
به جز بدقولی ،شعاردادن ،زیرسوال رفتن کارشناسیها و
بیاعتمادی مردم را در پی نخواهد داشت.

سازمانآگهیها 88804572 :توزيع و مشترکين88946449 :


خبر

«تهران من» و کمک به پیشگیری
از شیوع بیماریها

شهروندان تهرانی میتوانند خرید بلیت تکسفره مترو و شارژ کارتبلیت
مترو و اتوبوس را به صورت برخط از طریق سامانه یا اپلیکیشن «تهران
من» انجام دهند و از حضــور در صفهای طوالنی بــرای این منظور
بپرهیزند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
تهران ،در روزهایی که نگرانیها درباره شیوع ویروس کرونا افزایش یافته
و حضور در شهر و رسیدگی به کارهای روزانه هم گریزناپزیر است ،برخی
مسايل به ویژه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به دغدغهای همگانی
تبدیل شده ،اما برای رفع این نگرانیها راههای بسیاری وجود دارد و یکی از
آنها استفاده از خدمات برخط و غیرحضوری شهروندی است.
سازمان فاوای شــهرداری تهران که به تازگی نسخه جدید اپلیکيشن
«تهران من» را راهاندازی کرده با ارايه خدمات شهروندی برخط ،تسهیل
پرداختهای شهری ،انواع قبوض و همچنین خدمات شهرسازی ،امکان
رسیدگی به بسیاری از نیازهای شهری را به صورت غیرحضوری در این
سامانه فراهم کرده است.
یکی از کارآمدترین خدماتی که این روزها و با افزایش نگرانیها پیرامون
ویروس کرونا در سامانه و اپلیکیشــن «تهران من» در دسترس است،
خرید آنالین بلیت تکسفره مترو و شارژ کاربلیت مترو و اتوبوس است.
شهروندان به این شیوه بدون نیاز برای حضور در صفهای طویل خرید یا
شارژ بلیت در اماکن عمومی و لمس غیرضروری وسایل یکی از مهمترین
نیازهای روزمره شهروندی را دریافت میکنند.
گفتنی است در سامانه تهران من به نشانی  my.tehran.irو اپلیکیشن
ویژه آن که از کافه بازار و گوگلپلی قابل دانلود است ،خدمات ویژه شهری
در حوزه حمل و نقل ،پارک حاشیهای و همچنین خدمات غیرحضوری
در حوزه شهرسازی که شهروندان را از حضور در دفاتر و شهرداریهای
نواحی و مناطق بینیاز میکند به سادگی در دسترس قرار گرفته است.
در نهايت بايد گفت اينكه شهرداري به عنوان يك نهاد عمومي به دنبال
تامين سالمت شهروندان است و از همين جهت نيز اقدام به ارايه راهكار
ميكند بسيار مفيد است و ساير نهادها نيز ميبايست اقدامات مشابهي
را انجام دهند.

طرح نظام مهندسی فاوا یا انحالل سازمان نظام
صنفی رایانهای؟
ادامه از صفحه 3
 طرحی تکراری اســت ،در صورتی که از مجلس نهم به مجلس دهمدست به دست شده و احتماال وارد مجلس یازدهم هم میشود!
 حذف «نظام صنفی رایانهای» را از بخش فعاالن بازار تولید و توزیعکاالها و خدمات فاوا هدفگیری میکند ،بدون آن برای پرکردن خأل
به جا مانده در بخش خصوصی فاوای کشور ،فکری کند یا جایگزینی
در نظر گیرد!
 ارتقاي مکانیکی «نظام صنفی» به «سازمان نظام مهندسی فاوا» رامطالبه میکند ،در حالی که  12سال است سند تشکیل سازمان نظام
مهندسی فاوا (بدون دخالت در امور صنفی بخش خصوصی فاوای کشور)
در سازمان فناوری اطالعات ایران با کیفیت باال تدوین شده و فقط نیاز
به بهروزرسانی و اطالعرسانی به منظور شفافسازی و جلب مشارکت
جامعه مدنی مهندسان و دانشگاهیان کشور در حوزههای مرتبط دارد تا
به عنوان الیحهای سالم ،تقدیم مجلس شود.
 استقرار نمافا ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،بدنه خودبهخودلَ ِ
خت دولت را تبلیغ میکند در حالی که هر روز بر تنوع و تکثر حوزههای
فاوا افزوده میشــود و مدیریتهای ناظر بر امور این حوزهها ،همواره
غیرمتمرکزتر از پیش میشوند! -امضاکنندگان طرح مورد بحث توجه
ندارند که قانون کنونی وظایف وزارت فاوا با واقعیت فعلی این وزارتخانه
دیگر وفق ندارد و مدتها است که وزارت ارتباطات فاقد اعتبار و اقتدار
الزم برای نظاممندسازی امور جاری مخابرات و ارتباطات است؛ لذا باید
بازبینی و با اولویت باال اصالح شود تا تغییر و تحولی اساسی در ساختار

وزارتخانه صورت گیرد.
 طرح مورد بحث ،نمافا را به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تحمیلكرده و در عین حال از «مستقل» بودنش تعریف میکند.
 در حالی که تولیدات فاوا هم «مصرفکننده» دارد و هم «کاربر»؛ ومفاهیم ،مضامین و معانــی «مصرفکنندگی» و «کاربری» ،مقوالتی
کامال متمایز از یکدیگرند ،تدوینکنندگان طرح ،این دو مفهوم را یکی
میپندارند.
 طرح مذکور آنقدر خام است که در نظر نمیگیرد ،فارغالتحصیالندانشگاهی نباید بدون (فرضا) پنج سال کار و کسب مهارت تخصصی
مرتبط بالفاصله پس از اخذ مدرک به عضویت نمافا درآیند.
 قدرت انحصاری نمافا ،مانند همه انحصارهای دولتی ،مســیر ابتکارعمل آزاد مردم را در زمینه مهندسی فاوا ،مسدود میکند.
 جایجای متن طرح ،نشــان از التقاطی بودن ذهنیت نمافا و موازیبودن و تداخل کاری آن با تعدادی از وظایف سازمانهای موجود دارد،
ازآنجمله با ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،ساترا (که
نظامی فراقانونی ،فرادولتی و فرابخشی ،مستقر در سازمان صداوسیما
است!) مرکز ملی فضای مجازی و حتی نظام صنفی ساختمان (برای
مثال :مورد اشاره شــده در مقدمه طرح تحت عنوان «هوشمندسازی
ابنیــه» اداری و مســکونی).با در نظر داشــت زیادهطلبیها ،اغالط،
«بدمفهومی»ها و کجفهمیهای متن طــرح مورد بحث ،پس گرفتن
امضا و ریزش تاییدکنندگان اولیه این طرح در روزهای آینده ،امری است
معقول و مورد انتظار فعاالن بخش خصوصی فاوا و اتاق بازرگانی ایران.

وزارت ارتباطات اینترنت کالسهای مجازی را رایگان کند
دانشجویان دانشگاه تهران طی درخواســتی از وزیر ارتباطات خواستند
حجم اینترنت مصرفی کالسهای مجازی را رایگان کند.باتوجه به شیوع
ویروس کرونا و مجازی شدن کالسهای دانشگاه تهران ،اکانت توییتری
رسانه دانشجویی دانشگاه تهران طی درخواستی از وزیر ارتباطات خواست
حجم اینترنت مصرفی کالسهای مجازی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها
را رایگان کند.همچنین محسن حاجيميرزايي وزير آموزش و پرورش در
پاسخ به اين پرسش كه برنامه اين وزارتخانه براي كالسهاي جبراني چيست
و آيا امتحانات پايان سال به تاخير ميافتد ،گفت :براي اينكه شرايط تحصيل

را تامين كنيم و اگر در جايي تعطيالت بلندمدتتري نياز بود ،از روشهاي
مجازي اســتفاده ميكنيم .وي افزود :گروهي را مامور كرديم تا آخر اين
هفته اين كار را انجام بدهند و آمادگي خود را براي انتقال آموزش مجازي
به دانشآموزان اعالم ميكنيم و اگر در جايي الزم بود تعطيالت ادامه پيدا
كند ،از طريق فضاي مجازي آموزش غيرحضوري را در دستوركار داريم .اما
چرا بهرغم آنكه بخشي به نام آموزش از راه دور ،در آموزش و پرورش داريم
ولی هنوز بايد گروهي مامور شوند كه ببينند آيا بستر آموزش مجازي به
دانشآموزان فراهم است یا خیر تاملبرانگیز است!

