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دالیل ناکامی دولت در
پيشرفت شبكه ملي اطالعات

از كاستيهاي بزرگ تا ظهور
روز ملی فناوری اطالعات!

آغاز آثار مخرب بر آموزش و اقتصاد

با گذشت ۱۵سال از تعریف اولیه شــبکه ملی اطالعات و هفت ماه
پس از ابالغ ســند طرح کالن و معماری این شــبکه ،مرکز ملی فضای
مجازی درتاز هترین گزارش خود ،میزان پیشــرفت این ابرپروژه ملی را
۳۰درصد عنوان کرد.
بحث بر سر میزان پیشرفت شــبکه ملی اطالعات میان وزارت ارتباطات
به عنوان مجری این پروژه و مرکز ملی فضای مجازی و اعضای شــورای
عالی فضای مجازی ...
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ضربه رانت و انحصار
به بازار رقابتي

قطعی برق ،ارتباطات کشور
را مختل کرد
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وعده ما ،المپیک زمستانی2022

اوایل خرداد  1400اعالم شد كه شــورای عالی انقالب فرهنگی  ۲۲تیر ماه را به عنوان روز
فناوری اطالعات به تصویب رسانده است؛ شاید بپرسید چرا  22تیر ماه ،روز  ITما ایرانیان است؟
میگویند به دو دلیل واضح و مبرهن
 یکی این که خبرگان فرهنگی ما دریافتهاند که روز  22تیر ،سالروز تولد دانشمند شهیر ایرانی،محمدبنموسی خوارزمی است [در حالی که کسی در مورد سال تولد او بهطور دقیق خبر ندارد]
 و دوم به این دلیل که او مبدع الگوریتم بوده و نقش بسزایی در توسعه علوم رایانه داشته است.پس روز  22تیر ماه هر سال ،روز ملی فناوری اطالعات ما ایرانیان است .مبارک باشد! به هر حال،
کاربران جامعه اطالعات ایران در سال  1400و سالهای آینده نیز میتوانند به خود ببالند که
باالخره صاحب روز ملی فناوری اطالعات شدهاند!
در اهمیت «فناوری اطالعات» بسیار گفته و نوشتهاند ولی به خاطر بزرگداشت مناسبت مذکور،
خوب است كه نخست از اوضاع این فناوری در شــرایط کنونی کشور یاد کنیم و بعد ،بد نیست
پیشینه فناوری اطالعات و آغاز اسطوره مانند عصر فناوری اطالعات را مرور كنيم؛ و آنگاه دوباره
برگردیم به جامعه اطالعات خودمان و به آینده فناوری اطالعات در کشور بپردازیم....
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چین در یک قدمی کاربرد اولین
ارزدیجیتالمستقلجهان
بانک ارتباطات چین از يوآن دیجیتال خود در پکن به صورت آزمایشــی
رونمایی کرد .پکن ،برنامه تســت يوآن دیجیتال را آغاز کرده که به مشتریان
امکان میدهد این ارز دیجیتال را در چند پذیرنده این شهر خرج کنند .بانک
ارتباطات از رویداد آزمایشی يوآن ( )RMBدیجیتال خود در پکن رونمایی کرد.
کارکنان اطالعاتی را به بازدیدکنندگان ارايه کردند و سپس به آنها دستورالعمل
دانلود برنامه  RMBدیجیتال را دادند ،تا کیف پول  RMBدیجیتال را باز کنند و
اولین خریدهای يوآن دیجیتالشان را در شهربازی دره شادی پکن انجام دهند.
در اولین نمایشگاه بینالمللی محصوالت بینالمللی چین ....
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اینترنت این روزها به یکی از زیرساختهای اصلی کشــور تبدیل شده و مختل شدن آن به واسطه قطعی برق ،مسالهای
است که با توجه به دورکاری و آموزش مجازی ،مشکالتی را در روند زندگی مردم ایجاد کرده است.
اختالل در اینترنت تقریبا از دو ماه قبل با جدی شــدن برنامه قطع برق ،آغاز شده است .گالیهای که کاربران فضای مجازی
از این مساله دارند ،تنها به نیاز به اینترنت برای گذراندن فراغت مربوط نمیشود .دورکاری ،امتحانات ،کالسهای آموزشی،
حملونقل آنالین و بسیاری از کسبوکارها از خاموشیهای مقطعی برق در سراسر کشور متاثر هستند.
وزیر ارتباطاتوفناوری اطالعات ،شــب گذشــته و پس از اینکه کاربران تويیتر بارها درخصوص قطعی اینترنت از او سوال
پرسیدند ،ضمن عذرخواهی از مردم و بیان اینکه مسووالن باید نسبت به این مساله پاسخگو باشند....
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يادداشت

داوود صفیخانی

ضربهرانتوانحصار
بهبازاررقابتي

ميتوان گفت رقابت و تن دادن به الزامات آن ،اساســی برای توسعه هم
محسوب میشــود ،از آنجا که منابع و فرایندهای کارآفرینی و نوآوری را
در مسیری مولد و پایدار هدایت میکند که در درازمدت منجر به عمیقتر
شدن توسعه میشود .
اما دقیقا تحت چه شرایطی رقابت ضروری برای نوآوری و پیشرفت ،میتواند
شکل تخریبی به خود بگیرد؟ خیلی ساده است ،وقتی افراد شروع به استفاده
از تقلب و زور برای جلو زدن از رقیب خود بکنند ،تالش برای بهدست آوردن
انحصار و در یک کالم استفاده از مزیتی غیرمنصفانه !!
كامال روشن است كه درفضای رقابتی تحریک به تالش و نوآوری بیشتر،
موتور محرک قوی برای پیشرفت به شمار ميرود ،در این فضا ،تخریب رقیب
بیمعنی است .اما از طرفی در دنیای تجارت امروز به ندرت پیش میآید که
بیزنسها دست به تخریب مستقیم رقیب بزنند زيرا راهکار بسیار آسانتری
برای این عمل وجود دارد ،بله دولت! خیلی ساده میتوانند تخریب فضای
رقابتی را به دولت محول کنند تا دولت این کار را با توسل به زور انجام دهد.
تقریبا اکثر اقتصاددانان مزیت کسب شده ناشی از انحصار را رانت مینامند و
تالش برای استفاده از قدرت دولت برای گرفتن مزیت انحصاری رانتجویی
نامیده میشود.
بله اکنون مشخص شد که دولت چگونه میتواند ،موتور محرک تخریب
فضای رقابتی باشد ،با توزیع رانت .وقتی شرکتهای بزرگ و سایر گروههای
ذینفع از دولت مساعدتی خارج از الزامات فضای رقابتی دارند که من آنها
را زیربنای شــکلگیری انحصار مینامم و این مصداقی برای رانتجویی
محسوب میشــود .دلیل این کار این اســت که دولت میتواند مزایای
مخصوصی(اعمال تعرفه گمرکــی باال برای واردات ،وضــع انواع قوانین
محدودیت و ممنوعیت برای واردات کاالها برای برهم زدن فضای رقابتی
و غيره) را برای آنها تامین کند که ضد بازار و ارزشهای رقابتی حاکم بر آن
باشد که نتیجه آن به عمیقتر شدن نوعی از انحصار ختم میشود.
بدیهی است که رانتجویی در اقتصاد بسیار مخرب است ،زيرا باعث اتالف
فراوان منابع ،کندشدن فرایندهای کارآفرینی و نوآوریها شده و از طرفی
موجب دوام تکنولوژیهای ناکارآمد میشــود و بــه ادامه حیات آنها که
به صورت سیستمی باعث کند شدن فرایند کلی توسعه هستند ،کمک
میکند.
جدا از اینکه رانتجویی ناعادالنه و ضد ارزشهای حرفهای تجارت است به
گروهی اجازه موفقیت میدهد که موفقیت آنها نه به دلیل تامین خواست
مشــتریانش بلکه به دلیل روابط با سیستم سیاسی اســت که با زمینه
رانتجویی ،فراهم شده است.
از این جهت رانتجویی و توزیع رانت به هر شکل و نوع آن ،نه تنها نقش
تخریبی عمیق برای فرایند بازار رقابتی دارد بلكه موجب فساد شده و مانع
اصلی رشد و توسعه محسوب ميشود .
قطعا برای داشتن اقتصادي سالم ،بازار رقابتی و پویا ،دوری جستن و حذف
الیههای رانتجویی در هر سطحی الزم و ضروری است .كامال مبرهن است
كه برای رسیدن به توسعه و حتی تولید پایدار در هر زمینه و حوزهای ،یک
فرایند سیستمی منظمی الزم است که عاری از هر گونه رانت و رانتجویی
باشد كه الزمه اين مهم ،سیاستگذاری خوب و منسجم است که به تمام
ابعاد مسايل تفکر کند نه فقط تک مساله !

دریافت غیرحضوری خدمات دولت
با کارت هوشمند ملی میسر میشود

مصوبه اســتفاده فراگیــر از «کارت هوشــمند ملــی» در خدمات
الکترونیکی دولت که در جلسه بیستویکم شورای اجرایی فناوری
اطالعات تصویب شد ،به امضای رييسجمهوری رسید و از طریق وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات به تمام دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
رضا باقریاصل در خصــوص احراز هویت با اســتفاده از کارت ملی
هوشــمند ،اظهار کرد :پایلوت اول را با ســامانه دولت همراه شروع
کردهایــم .پایلوتهای بعدی هم در حوزههای ســامت و اقتصادی
عملیاتی خواهد شد .البته اگر استفاده از کارت هوشمند ملی و احراز
هویت در سامانه دولت همراه عملیاتی شود ،تمام سرویسهایی که
مسیر ورود آنها سامانه دولت همراه است هم میتوانند از این قابلیت
استفاده کنند.
او افزود :آنجا که روز به روز سرویسهای دولت همراه در حال افزایش
اســت بنابراین این نوع احــراز هویت برای خدمات و ســرویسهای
بسیاری قابل اجرا خواهد بود .احراز هویت به شیوه جدید احراز هویت
صددرصدی است .یعنی هیچ خطایی در این روش از احراز هویت وجود
ندارد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات ادامه داد :مهمتر اینکه بهزودی
استفاده از امضای الکترونیک با کارت هوشمند ملی نیز فراهم خواهد
شد تا اگر شخصی بخواهد قابلیت انکارناپذیری سند ارايه شده را فراهم
کند ،از طریق امضای الکترونیکی میسر شود پس این روش از احراز
هویت ،ارزش افزودههای بسیاری برای شهروندان دارد.
او تصریح کرد :بر اساس برنامه پنجم توسعه ماده  ۴۶مقرر شد تا کارت
هوشمند ملی برای تمامی شهروندان باالی  ۱۵سال کشور صادر شود
و باید گفت ۶۱میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی
هستند که تا خردادماه سالجاری برای حدود ۵۱میلیون نفر کارت
هوشمند ملی صادر شــده و ۱۰میلیون نفر هم هنوز کارت هوشمند
ملی دریافت نکردهاند.
باقری اصل گفت :امیدواریم سازمان ثبت احوال کشور بتواند هر چه
زودتر کارت هوشــمند ملی را برای این تعداد از شهروندانی که هنوز
کارت هوشمند ملی دریافت نکردهاند ،فراهم کند .البته به جز مرحله
صدور کارت هوشمند ملی برای شهروندان باید امکان دریافت مجدد
را برای افرادی که کارت هوشمند ملی آنها مفقود شده یا نیاز به اصالح
وغيره دارد یا امکان تجدید صدور برای افرادی که تاریخ انقضای آنها رو
به اتمام است ،نیز فراهم شود.

قطعی برق ،ارتباطات کشور را مختل کرد
اینترنـــت ایـــن روزهـــا بـــه یکـــی از
زیرســـاختهای اصلـــی کشـــور تبدیـــل شـــده
و مختـــل شـــدن آن بـــه واســـطه قطعـــی بـــرق،
مســـالهای اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه دورکاری
و آمـــوزش مجـــازی ،مشـــکالتی را در رونـــد
زندگـــی مـــردم ایجـــاد کـــرده اســـت.
اختـــال در اینترنـــت تقریبـــا از دو مـــاه قبـــل
بـــا جـــدی شـــدن برنامـــه قطـــع بـــرق ،آغـــاز
شـــده اســـت .گالیـــهای کـــه کاربـــران فضـــای
مج ــازی از ای ــن مس ــاله دارن ــد ،تنه ــا ب ــه نی ــاز
ب ــه اینترن ــت ب ــرای گذران ــدن فراغ ــت مرب ــوط
نمیشـــود .دورکاری ،امتحانـــات ،کالسهـــای
آموزشـــی ،حملونقـــل آنالیـــن و بســـیاری
از کســـبوکارها از خاموشـــیهای مقطعـــی
بـــرق در سراســـر کشـــور متاثـــر هســـتند.
وزیـــر ارتباطاتوفنـــاوری اطالعـــات ،شـــب
گذشـــته و پـــس از اینکـــه کاربـــران تويیتـــر
بارهـــا درخصـــوص قطعـــی اینترنـــت از او
س ــوال پرس ــیدند ،ضم ــن عذرخواه ــی از م ــردم
و بی ــان اینک ــه مس ــووالن بای ــد نس ــبت ب ــه ای ــن
مســـاله پاســـخگو باشـــند ،بـــه شـــرح اتفاقـــی
پرداخـــت کـــه منجـــر بـــه قطـــع یـــا بـــروز
اختـــال در اینترنـــت میشـــود« .محمدجـــواد
آذریجهرمـــی» گفـــت :دکلهـــای مخابراتـــی
پـــس از قطعـــی بـــرق و خالـــی شـــدن شـــارژ
باطریهـــا ،نیازمنـــد اتصـــال هشـــت ســـاعته
بـــه شـــارژر هســـتند تـــا بهطـــور کامـــل شـــارژ
شـــوند .متاســـفانه در برخـــی نواحـــی ،هشـــت
ســـاعت بـــرق مســـتمر شـــهری در دســـترس
نیســـت و همیـــن مســـاله باعـــث بـــه وجـــود
آمـــدن اختـــال میشـــود.
او بـــا بیـــان اینکـــه «فرکانـــس مثـــل تـــرازوی
شـــبکه بـــرق ميمانـــد» ،توضیـــح داد« :وقتـــی
مصـــرف از تولیـــد پیشـــی گرفـــت؛ فرکانـــس
افـــت میکنـــد و وقتـــی تولیـــد از مصـــرف
بیشـــتر شـــود ،باعـــث افزایـــش فرکانـــس
میشـــود .مغـــز شـــبکه بـــرق ،وظیفـــه تثبیـــت
فرکانـــس را بـــر عهـــده دارد و وقتـــی ماننـــد
ای ــن روزه ــا مص ــرف بی ــش از تولی ــد ش ــود ،ب ــه
اجبـــار بـــار شـــبکه را کـــم میکنـــد».
پرســـش اصلـــی کاربـــران شـــبکههای
اجتماعـــی ایـــن اســـت كـــه چـــرا در ســـال
 ۲۰۲۱بایـــد مصـــرف بـــرق در ایـــران از تولیـــد
پیش ــی بگی ــرد .ای ــن رخ ــداد دالی ــل متع ــددی
دارد .دلیـــل نخســـت ایـــن اســـت کـــه امســـال
ب ــه دلی ــل ش ــرایط ج ــوی و گرم ــای بیس ــابقه

در جهـــان ،مصـــرف بـــرق بیـــش از میـــزان
پیشبینـــی شـــده ،رشـــد داشـــته اســـت.
ســـرمایهگذاری در ایجـــاد نیروگا ههـــای
جدیـــد مطابـــق پیشبینیهـــا نبـــوده ،دلیـــل
عمـــده هـــم کمبـــود منابـــع اســـت.
آذری جهرمـــی دربـــاره دالیلـــی کـــه بـــه
کمبـــود منابـــع منجـــر شـــده اســـت ،افـــزود:
اولیـــن دلیـــل ،تحریمهایـــی اســـت کـــه
ماننـــد مانـــع بزرگـــی بـــر ســـر راه جـــذب
ســـرمایهگذاری خارجـــی قـــرار میگیـــرد.
مس ــاله بع ــدی مرب ــوط ب ــه صنع ــت ب ــرق اس ــت
ک ــه ب ــه دلی ــل تعرفهه ــای دس ــتوری ،اقتص ــاد
خودایســـتایی نـــدارد و وابســـته بـــه منابـــع
دولتـــی اســـت.
او تاکیـــد کـــرد :در کنـــار تمـــام اینهـــا بایـــد
بـــه کاهـــش بـــارش هـــم اشـــاره کـــرد،
نیروگاههـــای برقآبـــی بـــه دلیـــل حفـــظ
منابـــع آبـــی بـــا حداکثـــر ظرفیـــت خـــود
در مـــدار نیســـتند .البتـــه مســـاله برنامـــه
تعمیـــرات نیروگاههـــا و از مـــدار خـــارج بـــودن
برخـــی از نیروگاههـــا هـــم مســـالهای طبیعـــی
اســـت و آنهـــا عمـــا تـــوان جبـــران کمبـــود
آذری جهرمی درباره دالیلی که
به کمبود منابع منجر شده است،
افزود :اولین دلیل ،تحریمهایی
است که مانند مانع بزرگی بر سر
راه جذب سرمایهگذاری خارجی
قرار میگیرد .مساله بعدی
مربوط به صنعت برق است که
به دلیل تعرفههای دستوری،
اقتصاد خودایستایی ندارد و
وابسته به منابع دولتی است.
او تاکید کرد :در کنار تمام اینها
باید به کاهش بارش هم اشاره
کرد

تولیـــد نیروگا ههـــای بر قآبـــی را ندارنـــد.
جهرم ــی در ادام ــه پاس ــخ ب ــه کارب ــران ب ــه م ــورد
دیگ ــری نی ــز اش ــاره ک ــرد و ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه
حـــذف یارانههـــای پنهـــان ،حـــذف قیمتهـــای
دســـتوری و ایجـــاد یـــک اقتصـــاد رقابتـــی،
ضـــروری و نیازمنـــد یـــک جراحـــی بـــزرگ در

«ناتمامهاي

فاوایکـشور»

ســـاختار اقتصـــاد ،سیاســـت و برنامهریـــزی
کشـــور اســـت ،تصریـــح کـــرد :از نظـــر مـــن
قطعیهـــای ایـــن روزهـــا ،ارتبـــاط گســـتردهای
ب ــا اس ــتخراج رم ــزارز ن ــدارد .ه ــر چن ــد م ــزارع
اس ــتخراج رم ــزارز چ ــه قانون ــی و چ ــه غیرقانون ــی
در ایـــن روزهـــا حتمـــا بایـــد خامـــوش شـــوند.
بناب ــر آم ــاری ک ــه وزی ــر ارتباط ــات از دکله ــای
مخابراتـــی در ســـطح کشـــور ارايـــه کـــرد،
اکنـــون 7هـــزار دکل مخابراتـــی تنهـــا در شـــهر
تهـــران قـــرار دارد :روشـــن کـــردن 7هـــزار
دیـــزل ،جـــدا از عملیـــات نگهـــداری بســـیار
دشـــوار و پرهزینـــه ،منبـــع آلودگـــی بزرگـــی
بـــرای تهـــران محســـوب میشـــود .بـــه همیـــن
دلیـــل ،دیـــزل ژنراتـــور بـــه تعـــداد محـــدود
و تنهـــا در ســـایتهای مـــادر نصـــب شـــده
اســـت.
پیشـــنهادی کـــه کاربـــران فضـــای مجـــازی
بـــرای روشـــن مانـــدن دکلهـــای مخابراتـــی
داشـــتند ،اســـتفاده از ســـلولهای خورشـــیدی
بـــود ،امـــا ایـــن کار نشـــدنی اســـت .جهرمـــی
در پاســـخ بـــه ایـــن کاربـــران افـــزود :مصـــرف
ی ــک س ــایت مخابرات ــی چن ــد ص ــد براب ــر ی ــک
دوربیـــن شـــهری اســـت و پیشـــنهاد اینکـــه

دولتها و مســووالن میآیند و میروند ،اما طرحها،
پروژهها و مشــکالت همــواره میمانند .رســانهها و
افکار عمومی هم به علت انباشــت مشــکالت قبلی و
زایش طرحها و پروژههای جدید ،با فراموشی مواجه
بوده و هستند .ما اما تالش کردهایم تا به شکلی ثابت
پیگیر سرنوشت مســایل و طرحهای حوزه کاری خود
باشیم .به همین منظور فهرســت حاضر که در آینده
اصالحات بیشــتری روی آن اعمال شده و موضوعات
بیشــتری به آن اضافه خواهد شــد ،صرفا به عنوان
یک حافظه عمل خواهد کرد و هــر از گاهی اقدام به
باز نشر آن خواهیم کرد .در دوره این بازنشرها طبعا

تمـــام ســـایتهای مخابراتـــی بـــا ســـلول
خورش ــیدی کار کنن ــد ،عم ــا اجرای ــی نیس ــت.
عذرخواهـــی وزیـــر ارتباطـــات بابـــت
قطـــع آنتندهـــی موبایـــل
محمدجـــواد آذری جهرمـــی در تويیتـــر در
پاســـخ بـــه یکـــی از کاربـــران کـــه گفتـــه بـــود
بهتـــر نیســـت شـــرکتها بـــرای عـــدم وجـــود
آنتـــن در زمـــان قطـــع بـــرق پاســـخگو باشـــند
و تمـــام BTSهـــای مخابراتـــی دارای UPS
هســـتند و اگـــر نیســـتند بایـــد علـــت داشـــته
باشـــد ،اظهـــار داشـــت :همـــه بایـــد پاســـخگو
باشـــند.
او افـــزود :باتـــری دکلهـــای تلفـــن همـــراه،
بـــرای دو ســـاعت پاســـخگوی قطـــع بـــرق
هســـتند ،پـــس از دشـــارژ کامـــل ،نیازمنـــد
هش ــت س ــاعت اتص ــال ب ــه ش ــارژر هس ــتند ت ــا
بهطـــور کامـــل شـــارژ شـــوند.
وزیـــر ارتباطـــات خاطـــر نشـــان کـــرد:
متاســـفانه در برخـــی نواحـــی ،هشـــت ســـاعت
ب ــرق مس ــتمر ش ــهری در دس ــترس نیس ــت .در
ت ــاش ب ــرای بهبودی ــم و از مش ــکل ب ــه وج ــود
آمـــده پـــوزش میطلبیـــم.

موضوعات و ســوژههایی از «حافظه حوزه  ICTکشور»
کم یا اضافه خواهد شــد کــه اطالعرســانی الزم در
خصوص آنها را انجام خواهیم داد .تحریریه هفتهنامه
عصر ارتباط معتقد است که این فهرست قطعا ناقص
بوده و موضوعــات متعددی باید به آن اضافه شــود
تا بــه عنوان شــاخص و داشــبوردی در مقابل مردم
و مســووالن بخشهای متخلف کشــور عمل کند .لذا
از تمامی عالقهمنــدان و فعاالن نیز دعوت میشــود
مــوارد مد نظــر خــود را از طریق ایمیــل @report
 asreertebat.comیا شماره تلفن  88947452به
ما اعالم کنند.

تجميع دادههاي مديريت بحران

سامانه دسترسي آزاد به اطالعات

پيوست فناوري طرحهاي كالن

مهلت شش ماهه اصالح سامانههاي دولتي

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

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

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

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه 25
اردیبهشت  1396براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات آییننامه اجرایی استقرار چارچوب
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصويب رساند.
بر اين اساس تمامي دستگاههای اجرایی موظف شدند
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت
به اصالح يا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و يا بازطراحی
ســامانههای اطالعاتی اقدام كنند كه البته همچنان
بسياريازدستگاهها اين كار را نكردهاند.

فیلترینگهوشمند

سامانههاي چكاوك  2و 3

اتصال منازل به فیبر نوری

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی

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

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

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

 16خرداد  1396يكي از اعضاي هیاتمدیره شــرکت
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای
امکانســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید
«خوارزمی» خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران
احداث شود .همچنين توسعه مشترک تحقیقات روی
تکنولوژی ســاختمانها نیز یکی دیگر از قراردادهای
امضاشده در تفاهمنامه با کره جنوبی بود كه تا اين لحظه
هيچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي اين
تفاهمنامههاي امضاشده با كرهايها منتشر نشده است.
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از كاستيهاي بزرگ تا ظهور ،روز ملی فناوری اطالعات!
را وارد کشور کرد و سرآخر این چنین شد که در اواخر دوره
دوم زمامداری خاتمی ،وزارت پست و تلگراف و تلفن به
نفع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کنار رفت .همزمان
با کوششهای غرضی ،شورای عالی انقالب فرهنگی نیز
دچار تغییر ماهیت شــد و در تمام طول ســالهای دهه
 ،70به مرجع مقرراتگذاری مخابرات ،ارتباطات دادهای
و خدمات اینترنتی مبدل شد و نوآورانه ،اصطالحات آب
نکشیده زیادی را مثل  PAPو  SAPو امثالهم وارد زبان
فارسی کرد! تا اینکه در سال  1383فعالیت مقرراتگذاری
را ساخت نایافته ،به اهالن و نااهالنی دیگران سپرد و حدود
 17سال بعد در اوایل خرداد  1400آمد روز  22تیر را روز
ملی فناوری اطالعات اعالم کرد.

عباس پورخصالیان

اوایل خرداد  1400اعالم شــد كه شورای عالی انقالب
فرهنگی  ۲۲تیر ماه را به عنوان روز فناوری اطالعات به
تصویب رسانده است؛ شاید بپرسید چرا  22تیر ماه ،روز
 ITما ایرانیان است؟
میگویند به دو دلیل واضح و مبرهن
 یکی این که خبرگان فرهنگی ما دریافتهاند که روز 22تیر ،سالروز تولد دانشمند شهیر ایرانی ،محمدبنموسی
خوارزمی است [در حالی که کسی در مورد سال تولد او
بهطور دقیق خبر ندارد]
 و دوم به این دلیل که او مبــدع الگوریتم بوده و نقشبسزایی در توسعه علوم رایانه داشته است.
پس روز  22تیر ماه هر سال ،روز ملی فناوری اطالعات
ما ایرانیان اســت .مبارک باشــد! به هر حال ،کاربران
جامعه اطالعات ایران در سال  1400و سالهای آینده
نیز میتوانند به خود ببالند که باالخره صاحب روز ملی
فناوری اطالعات شدهاند!
در اهمیت «فناوری اطالعات» بسیار گفته و نوشتهاند
ولی به خاطر بزرگداشت مناســبت مذکور ،خوب است
كه نخست از اوضاع این فناوری در شرایط کنونی کشور
یاد کنیم و بعد ،بد نیست پیشــینه فناوری اطالعات و
آغاز اسطوره مانند عصر فناوری اطالعات را مرور كنيم؛
و آنگاه دوباره برگردیم به جامعه اطالعات خودمان و به
آینده فناوری اطالعات در کشور بپردازیم.
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اوضاع فناوری اطالعات در شــرایط کنونی
کشور
هر وقت کسی از من میپرسد «اوضاع چطور است؟» پاسخ
میدهم وضع خوب است اما اوضاع خراب! و بعد مجبورم
من مفرد ،اگر هم
توضیح دهم که «وضع» ،مفرد است و وضع ِ
خوب باشد «اوضاع» چون جمع «وضع» افراد است ،به دهها
دلیل ،معموال چیزی خوب از آب در نمیآید.
به نظرم در مورد اوضــاع فناوری اطالعات در کشــور
هم باید همیــن را گفت؛ وضع خوب اســت زيرا دولت
یازدهم ،انشاا ...آخرین دولت نفتی کشور بوده است و
دولت دوازدهم اولین دولتی است که باالجبار از اقتصاد
نفتی دل کنده و تصادفی یا آگاهانه به اقتصاد دیجیتالی
دل بسته است! حاال دولت ســیزدهم باید (اگر بتواند)
ضمن احیاي اقتصاد نفت ،فراتر از دل بســتن به اقتصاد
دیجیتالی ،به آن در کوتاه مدت عمال روی آ َو َرد تا آن را
در بلند مدت به پایه و زیرساخت رشد همه اقتصادهای
خرد و کالن کشور تبدیل کند.
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پیشــینه فناوری اطالعات و آغاز اسطوره
مانندِ آن  
فناوری اطالعات ،به عنوان مضمون فناوری ارتباطات،
همواره در گذشته با انســان همگام و همراه بوده است.
همگامی همیشگی این دو فناوری در فرایند رشد جوامع
بشری ،موجب پیدایش فرهنگ و تمدن و برتریطلبی
ِ
طبیعت طبیعت
انسان بر انسان و دوریجویی انسان از
شده؛ یعنی باعث و بانی همان وسوسه انسانی که ادیان
ابراهیمی آن را شیطان در وجود انسان و جوامع بشری
مینامیدند و مینامند .هزاران ســال گذشــت ،تا این
که حدود هزارو دویست ســال پیش ،یک ایرانی به نام
محمدبنموسی خوارزمی ،نخستین علم جهان به معنی
امروزی آن یعنــی  Scienceرا پایهریزی کرد و نام این
علم را «الجبر و مقابله» گذاشــت .تا پیش از او یونانیان
و هندیان مبانی هندسه و حســاب را بنیان نهاده بودند
اما این خوارزمی بود که موفق به تاسیس نخستین علم
به معنی امروزیاش به نام «جبر و مقابله» شــد .امروزه
«الگوریتم» کــه از ابتــکارات علمی/منطقی خوارزمی
است و از نام او ریشه گرفته ،ســاختار مولکولی سازنده
نرمافزارهای رایانهای و هومص ( )AIدر روزگار ما است.
تــا اواخر نیمــه اول قرن بیســتم ،هنــوز اصطالحات
«فناوری»« ،اطالعات»« ،ارتباطات» مفهوم نشــده و
وارد واژگان دانشگاهی نشده بودند! گویشوران« ،فن» را

میشناختند («ت ِخنه» در یونانی و «پند» در فارسی که
در عربی به «فن» تغییر شکل داده)؛ اما «فناوری» را نه!
«اطالع» را میشناختند؛ اما «اطالعات» را نه! «ارتباط»
را میشناختند؛ اما«ارتباطات» را نه.
این اصطالحات علمی جدید با انتشــار کتــاب «ن ُربرت
عنــوان Cybernetics: Or Control and
وینر» تحــت
ِ

Communication in the Animal and the Machine
عنوان A Mathematical
و مقاله علمی «کلود شانون» با
ِ
 Theory of Communicationدر زبــان دانشــمندان،

کارشناسان و مدیران جاری شدند؛ دو کتابی که همزمان
در یک سال یعنی در ســال 1948م ( 1327خورشیدی)
منتشر شدند .به این ترتیب ،آغاز نظری فناوری اطالعات
و ارتباطات ،سال  1948ولی آغاز عملی فناوري اطالعات
و ارتباطات ،نوآوری نخســتین مرکز ترانزیت تلفن تمام
دیجیتالی ساخته شده در آزمایشــگاه بل آمریکا در سال
1979م بود .این سال مصادف شــد با سالهای  1357و
1358خورشیدی و پیروزی انقالب اسالمی در ایران! فقط
تصور کنید ،حال معدود ایرانیانی را که پیدایش فناوريهای
دورانســا ِز اطالعات و ارتباطات را «بو کشــیده» بودند و
کشمکش انجمن اسالمی آنالوگگرا در ساختمان میدان
امام خمینی علیه دیجیتالگرایان مســتقر در ساختمان
سیدخندان شرکت مخابرات ایران را شاهد بودند!؟
از ســال  1980به بعد ،مراکز تلفن محلی در کشورهای
پیشرفته ،تمامدیجیتالی شدند و شرکتهای مخابراتی

بزرگ در کشورهای شمال ،یکی پس از دیگری راهبردهای
گذار ملی از عصر مخابــرات آنالوگ به عصــر مخابرات
دیجیتال را بر اساس آموزهها و اســتانداردهای اتحادیه
بینالمللی مخابرات ( )ITUتدوین و اجرا میکردند ولی
دیجیتالگرایان وطنی ،گاه «زیرآبی» و گاهی هم رو در
رو از فناوريهای اطالعــات و ارتباطات دیجیتالی دفاع
میکردند .این کشاکش از نظر بازاریابان خارجی پنهان
نماند .بهزودی در سال  1363خورشیدی شرکت زیمنس
از رقبای خود در بازار فناوري اطالعات و ارتباطات ایران
سبقت گرفت و نخستین مرکز تلفن محلی تمامدیجیتالی
بــا نــام  EWSDیــا Electronic Digital Switching
 Systemرا به مرتضی نبوی ،وزیر وقت وزارت پســت و
تلگراف و تلفن هدیه داد .چند ماه بعد ،غرضی وزیر پست
و تلگراف و تلفن شد و رویکرد عمومی ما ایرانیان به عصر
فناوری اطالعــات تحت تاثیر نگرش غیرسیاســی او به
فناوری دگرگون شــد .در حالی که کشورهای صاحبان
فناوری ،دولت انقالبی ایران را از دسترسی به فناوریهای
دو منظوره (دارای کاربردهایی صلحآمیز و ســتیزهجو)
تحریم کــرده بودنــد ،انقالبیونی از قمــاش غرضی ،در
فرصتهایی چون سخنرانی پیش از سخنان امام جماعت
در نماز جمعه تهران ،فناوری ارتباطات را غیرسیاســی
میخواندند .او به واقع به رسانههای جدید الکترونیکی ،دل
بسته بود و با ودایعی که از مردم جمع کرده بود به خرید از
منابع خارجی پرداخت ،به زودی سیل تجهیزات دیجیتالی

آینده فناوری اطالعات در کشور
دیرکرد دو ،س ه نسلی مراجع انقالبی کشور برای پذیرش
فناوری اطالعات به عنوان آینــده فناوریِ فناوریهای
کشور ،مزیتهای فناوری اطالعات را کمرنگ و معایب
فناوری اطالعات را پررنگ کرده است.
مزیتهای فناوری اطالعات را در دولت دوازدهم شاهد
بودیم؛ باال نگه داشــتن «دمای اجتماعی» (اســتمرار
تعامالت تعلیم و تربیتی و تحــرک فزاینده جامعه برای
تولید و توزیع کاال و خدمــات) در عین افزایش «فاصله
اجتماعی» و تا حدودی هم حفظ «اعتماد اجتماعی» به
سامانههای دیجیتالی! در حالی که دلواپسان تا توانستند
مســاعی دولت دوازدهم در خصوص حفــظ «اعتماد
اجتماعی» به سامانههای دیجیتالی را تضعیف کردند.
اکنون ،بر دولت ســیزدهم و دولتهــای آینده ،فرض
اســت که «اعتماد اجتماعی» به سامانههای دیجیتالی
را برقرار و مزیتهای فناوری اطالعــات را حفظ کنند
و از معایب آن که بیشتر ناشــی از غفلت دو ،سه نسلی
نسبت به مزیتهای فناوری اطالعات است ،بکاهند .اما
چگونه؟ از نظر من ،همچنان که در هفتههای اخیر به آن
پرداختهام ،از طریق اصالح ساختارهای مقرراتگذاری
در بخشهای اقتصاد خدمات مخابراتــی ،ارتباطاتی و
اینترنتی ،به منظور کوتاه کردن دست حکام در تملیک و
تصاحب سهام اپراتوریها و انتزاع حقوق مالکیت بخشی
از مقرراتگذاری در بخشهای مذکور.
تا هنگامی که حکام ،در تملک سهام بخشهایی از اقتصاد
ملی ســهیماند ،نباید حق مقرراتگذاری داشته باشند.
در چنین شرایطی کمتر ســرمایهگذاری ترغیب میشود
ریســک کند و آنهایی که در بخشهای مذکور باالجبار
ســرمایهگذاری کردهاند ،به زودی پا پس میکشند .پس
یکی از مانعزداییهای بزرگ را دولت سیزدهم باید انجام
دهد :رفع موانع مقرراتگذاری در بازار مخابرات ،ارتباطات و
فناوری اطالعات از طریق ایجاد یکRegulatory Body
واحد در بخش فاوای کشور!
به امید تجربــه روز  22تیرهایی بهتــر از این؛ و اعتالی
فناوری اطالعات در کشور.

زبالههای الکترونیکی

ماهوارههای ایرانی

10برابر كردن محتواي الكترونيكي

ارز ديجيتالی داخلي

لوایح پنجگانه حقوق فناوری اطالعات

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

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

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

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

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

الزام دولتیها به نصب پادویش

سند مراقبت از کودکان در فضای مجازی

طرح تکاپو

برنامه دفاع سایبری

طرح GNAF

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

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

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

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

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

لوایح قمار و شرطبندی

پروانه اپراتور ماهوارهای

نظام جامع مالیاتی

خروج زیرساخت از مکالمات بینالملل

ایمنسازی عالءالدین

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

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

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

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

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

بانكداريالكترونيكي
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باز شدن قفل نوآوری در گرو خصوصی سازی شرکت خدمات
ارفاق ناعادالنه بانک مرکزی به بانک های خدمات انفورماتیکی

سازمان خصوصیســازی در خرداد سال ،97
فهرست  631شرکت مشمول واگذاری در آن
سال را اعالم کرد .بر اســاس لیست اعالمشده
واگذاری 48.5درصد از سهام ملی انفورماتیک
ایران در برنامه سازمان خصوصیسازی در سال
 97وجود داشــت اما این واگذاری بنا به دالیل
نامشخص هنوز انجام نشده است.
این در حالی است که حتی سیدمصطفی الهی،
بنیانگذار خدمات انفورماتیک در گفتوگویی
بیان کــرده که دولتی یا خصوصــی بودن این
شــرکت یکی از مواردی بود که آثــار و تبعات
بسیاری داشــت .در نهایت باید به این نتیجه
میرسیدیم که شــرکت ،دولتی یا خصوصی
است .به همین منظور از وزارت دارایی استعالم
کردیم .معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی
اعالم کرد چون از بودجه دولت استفاده نمیکند
و اکثریت ســهام آن متعلق بــه بانک مرکزی
نیست و بخشهایی از آن برای بانک ملی است،
بنابراین شرکت دولتی به شمار نمیآید .البته
بانک مرکزی به لحاظ اســاسنامه به هیچوجه
دنبال سود نیســت بلکه به دنبال اصالح نقطه
ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت
داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت
الکترونیکی به سراســر کشور و تحقق کیفیت
خدمات به نقطه قابلقبول ،تحقق یابد.
حال اگر بــه صفحه معرفی شــرکت خدمات
انفورماتیک سر بزنید ،وظایفی فراتر از توسعه
بانکداری الکترونیکی خواهید دید .این شرکت،
از طراحی و تولید نرمافزارهای تخصصی تا ایجاد
و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی ،عرضه و
تولید دســتگاههای خودپرداز ( )ATMو پایانه
فروش( ،)POSارايه خدمات موردنیاز بانکها
بهصورت برونسپاری ( )Outsourcingو سبد
کاملی از راهحلهــا ،محصوالت و خدمات را به
مشتریان خود عرضه میکند.
با توجه به خدمات ارايهشــده از سوی شرکت
خدمــات انفورماتیک ،از آن به عنــوان بازوی
فناوری بانک مرکزی یاد میشود .این در حالی
است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای
سیاســتهای فناوری از ســوی بانک مرکزی
نمیداند و گاه به رقیبی برای سایر شرکتهای
فعال در حوزه فناوری تبدیل میشود و تا جایی
پیش میرود که به دلیل اختالفنظر با معاونان
فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی
میشود .حال اين سوال مطرح است؛ این بازوی
فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معناســت و
آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسايلی که
پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری
و انحصارگر؟
اینکه گفته میشود شرکت ملی انفورماتیک به
دلیل در اختیار داشــتن شبکههای حاکمیتی
نباید خصوصی شــود حرف درســتی نیست
زيرا در زمینه خصوصی شدن شرکت مخابرات
ایران نیز همین نگرانیها وجود داشــت که در
نهایت با اتفاقنظر در خصوص برخی موضوعات
حاکمیتی ،این شرکت خصوصی شد.
باید بپذیریم شرکتهای زیرمجموعه شرکت
ملــی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشــتن
شبکههای شــتاب و شــاپرک ،درآمد بسیار
زیادی از این محل دارند؛ بــه نحوی که حتی
مدیران این شرکتها ،ارايه خدمات به بانکها
در حوزههای کربنکینگ و سرویسهای دیگر را
چیزی جز دردسر نمیبینند و حاضرند تمامی
اینها را واگذار کننــد .البته در این موضوع نیز
اختالفنظرهایی وجود دارد.
موضوع مهم دیگری که شاید با خصوصی شدن
این شرکت ،باالخره گره مشــکل آن باز شود
اصالح نظام پرداخت کارمزد است زيرا به اعتقاد
کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی از محل
کارمزدها درآمــد دارد ،بازنگری در مدل فعلی
کارمزد امکانپذیر نخواهد بود .در مجموع ،این
میزان مقاومت در مخالفت با خصوصی شــدن
یک شرکت دولتی ،آن هم در شرایطی که دولت،
تصمیم به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد،
منطقی به نظر نمیرسد .سوال این است که مگر
در این شــرکتها چه منافعی جز نگرانیهای
امنیتی نهفته است (هرچند آنها نیز قابل حل
هســتند) که در برابر واگذاری شــرکت ملی
انفورماتیک این همه مقاومت وجود دارد؟
از ایــنرو ،در ایــن میزگرد آنالین از سلســله
نشســتهای تخصصی بانکــداری و اقتصاد
دیجیتال که با موضوع «توسعه صنعت فناوری

بانکی در گروگان شــرکتهای حاکمیتی» با
حضور مسعود داورینژاد ،رييس سابق هیات
مدیره شــرکت خدمات انفورماتیک و حسن
عالیی ،عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام
و بنگاههای سازمان خصوصیسازی برگزار شد،
این موضوع که چگونه توســعه فناوری بانکی،
گروگان شرکتهای حاکمیتی شده ،موردبحث
و تبادلنظر قرار گرفت .مشروح این گفتوگو،
پیشروی شماست.
(نام آقای حکیمــی به دلیل عــدم حضور در
میزگرد ،از مقدمه حذف شد)
در ابتدا ،عرض کنــم قرار بود در این
میزگرد در خدمــت آقای ناصر حکیمی،
معاون ســابق فناور یهای نوین بانک
مرکزی و مشاور مدیرعامل بانک تجارت
هم باشیم که با توجه به کسالتشان میسر
نشد .برای ایشان آرزوی سالمتی داریم.
همانطور که در مقدمه ذکر شــد خرداد
ســال ( 99در مقدمه گفته شده خرداد
سال 97؟؟!!!) سازمان خصوصیسازی،
فهرست  631شــرکت مشمول واگذاری
اصل  44قانون اساســی را اعالم کرد که
در آن لیســت ،واگذاری 48.5درصد از
سهام شرکت ملی انفورماتیک ایران نیز
در دستورکار قرار گرفت .به عنوان شروع
بحث بفرمایید چرا ایــن واگذاری هنوز
محقق نشده است؟
عالیی :ابتدا باید مقدمهای را عرض کنم .بنده
فهرســت گروهبندی که از بنگاهها در مصوبه
سال  88مربوط به واگذاریها تعیین شده ،چک
کردم ،در آن سال ،شــرکت ملی انفورماتیک
اصال در فهرست نبوده و بعدا اضافه شده است.
اســتنباط من این بود که حتما گروه دو است
نه گروه یک .شــرکتهایی که ذیل گروه یک
طبقهبندی میشوند20 ،درصد سهم بازار باید
در اختیار دولت باقی بماند اما سهام شرکتهای
گــروه دو100 ،درصد قابلیت واگــذاری دارد.
شــرکت ملی انفورماتیک نیز بعدا به فهرست
اضافه شــده و ذیل گــروه دو آمــده و قابلیت
واگــذاری 100درصد فعالیتهــای آن وجود
دارد .فهرست بنگاههای قابل واگذاری همهساله
برابر مستندات ســازمان خصوصیسازی که
از زیرمجموعه دســتگاههای دولتی گردآوری
میکند ،آماده میشــود و به هیــات واگذاری
پیشنهاد میدهد و هیات واگذاری ،آن فهرست
را مصوب و به ســازمان خصوصیسازی برای
اجرا ،ابالغ میکند .ظاهرا در سوابق سال  95نیز
این موضوع وجود داشته و آن سال ،این شرکت
هم جزو فهرست واگذاری تلقی شده و به هیات
واگذاری پیشنهاد شده است .طبق سوابقی که
چک کردم هیات واگذاریِ وقت ،به ســازمان
خصوصیسازی و بانک مرکزی ،مهلت داده با
توجه به ابهامات بانک مرکــزی در آن مقطع،
سازوکار حقوقی را برای تعیین تکلیف واگذاری
سهام این شرکت تدوین کنند که در این زمینه
اتفاقی نیفتاده و متاســفانه موضوع ،کماکان
به سبک و سیاق قبل باقی مانده است .سوابق
یکی دو سال اخیر نشان میدهد بانک مرکزی،
همهســاله در مقطعی که این فهرست ،نهایی
و به هیات واگذاری در ابتدای ســال پیشنهاد
میشده ،به دالیل متعدد ،مجموعه ملی خدمات
انفورماتیک را درخواســت و هیات واگذاری را
متقاعد کرده که موقتا برای یک سال از فهرست،
خارج شود و این اتفاق تا االن ادامه داشته و باز
هم به صورت موقت ،این شــرکت ،از فهرست
خارج است.
جناب داورینژاد! جنابعالی ،چه زمانی
که سمت داشــتید و چه زمانی که سمت
نداشتید ،جزو معدود مدیران دولتی بودید
که با خصوصیســازی و کاهش دخالت
دولت در امور اجرایی موافقت داشتید .این
مقاومت که مدیران بانک مرکزی در برابر
خصوصیسازی شرکت ملی انفورماتیک
دارند ،واقعا منطقی به نظر میرسد؟ چرا
دوستان نگران خصوصی شدن این شرکت
هستند؟
داورینژاد :البته این توضیــح را عرض کنم
اینکه بنده چند سالی در هیات مدیره شرکت
خدمات بودم ،من را متخصص شرکت خدمات
نمیکند! ما همواره مقاومــت مدیران داخلی
در برابر خصوصیســازی را داشتهایم و پدیده
عجیبی نیســت .اولیــن باری که بــا موضوع

خدمات در کشور درگیر شــدیم ،آن موقع در
شورای عالی انفورماتیک حضور داشتم و تنها
عاملی که وفاق ایجاد شد ،عدم توانایی شرکت
مخابرات در اراي ه سرویسهای جدید بود .البته
در شــرکت مخابرات ،آن زمــان آقای غرضی
بحث میکردند شما که نرمافزارهایتان آماده
نیست و نمیدانید چهکار میخواهید ،اگر قرار
است چهار بعدازظهر یکسری فایل به تهران
 FTPکنید که همین شــبکه جواب میدهد
اما مقاومتشــان در برابر فناوریهای جدید،
باعث شد ما هم در ســازمان برنامه نظر مثبتی
داشته باشیم و با دوستانی مانند آقای شرافت و
الهی ،این قضیه را تایید کردیم .نکته این است
مسعود داورینژاد
که در نقطه مقابل ما ،فقط عدم توان شــرکت
مخابرات بود .اصال به بخــش بانکی وغيره وارد
نشــدیم و آن موقع مطرح نبود .بعدا که داخل
شــرکت رفتم ،دیدم مجموعه عظیمی شــده
و خیلی تعجب کردم چون شــرکتی داشتیم
که کارت شــارژ وغيره میفروخــت .این امر،
نشان میدهد هیچوقت در این سالها ذهنیت
راهبردی وجود نداشت که به کدام سمت برویم
و خودم را هم از این قضیه مستثنا نمیکنم .در
بخش مخابرات ،به خاطر چارچوب محکمی که
در برنامه سوم مطرح شــد ،استراتژی داشتیم.
میدانستیم با شــرکتهای دولتی چهکار باید
کنیم ،میدانســتیم خصوصیســازی را باید
چگونه انجام دهیم و موفق هم بود اما هیچگاه
در بخش مالی ،وارد نشــدیم .بعد که به بانک
مرکزی آمدم ،دیدم هیچ هســته مطالعاتی که
با ذهنیت اســتراتژیک به آن نگاه کنند ،وجود
ندارد هرچند طرحی در قالب نقشه راه 1400
بود که کار بسیار خوبی بود .بنده زمانی که در
سازمان برنامه بودم ،آقای زنجانی رييس سازمان
بودند و من هم مسوول مجامع شرکتها بودم و
شــرکتهایی مانند دادهپردازی ،ایران ارقام و

بکشد .بدون مطالعه ،کار بسیار خطرناکی است
و االن هم داشتن یک مشاور باتجربه بینالمللی
الزم است .البته زمانی که برای خصوصیسازی
دادهپردازی تصمیمگیری قطعی کردیم ،اعضای
هیات مدیره را تغییر دادیم و با حضور دوستانی
مانند احمد عزیزی از افراد باتجربه در این زمینه
و سایر افراد ،این طرح هفت هشت ماهه پخته
شد .آن رو ِز دادهپردازی با امرو ِز خدمات به دلیل
پیچیدگی کار ،اصال قابل مقایسه نیست .اگر قرار
است دنبال این موضوع برویم ،دو سه وزارتخانه
و نهاد کشور مانند دارایی ،برنامه و بودجه و بانک
مرکزی باید به تفاهم برسند چون کلی معضالت
پیشرو دارند و اگر زمینههای آن اجرایی نشود،
حسن عالیی
این کار ،شکست میخورد.
  جناب داورینــژاد! حضرتعالی در
بحث خصوصیسازی مخابرات هم درگیر
بودید و این نگرانیهــا آنجا هم وجود
داشت اما وزارت ارتباطات به عنوان مالک
100درصدی ،خودش به این نتیجه رسید
که شرکت مخابرات خصوصیسازی شود.
بعد مشــاور خارجی گرفتند که چگونه
خصوصی شود و البته در این روند دچار
مشکالتی شد که فعال بماند اما در اینجا
بانک مرکزی ،کامال مخالــف واگذاری
است .البته چند سال گذشته هم مدیران
سازمان خصوصیســازی معتقد بودند
برای خصوصیسازی شــرکت خدمات
انفورماتیک ،دو ســال زمان نیاز است تا
وظایف حاکمیتی و تصدیگری ،تفکیک و
بعد خصوصی شود .با این حال ،تا جایی که
بنده خبر دارم و حضرتعالی هم میدانید،
خود بانک مرکزی چون مالک شــرکت
خدمات است و البته بخشی از آن هم به
بانک ملی و صادرات مربوط است ،رأسا

بانک هایی که کربنکینگشــان در اختیار شرکت خدمات بود و از ارایه نشدن
سرویس های مدنظرشان توسط شرکت خدمات ناراضی بودند و با این
وجود تصمیم به خروج از این شرکت ندارند این امر دو دلیل داشت ،یکی
اینکه چون هروقت سرویسشان میخوابد ،مطمئن بودند بانک مرکزی
با آنها برخورد نمیکند زیرا کار توسط شرکت خدمات انجام میشد! دوم
اینکه با پولی که میدادند ،اگر قرار بود خودشان کر راهاندازی کنند،
باید پول خیلی بیشــتری میدادند و دقیقا ارزیابی داشتند و به همین
دلیل نمیخواستند از شرکت خدمات بیرون بروند .حرفش را میزدند اما
اقدام اجرایی حداقل در بانک ملی نبود .میگفتند سرویس ،ضعیف است
و شکایت داشتند اما با توجه به ارزان بودن خدماتی که شرکت خدمات به
آنها میداد ،هیچوقت نتوانســتند برای رفتن ،تصمیم بگیرند.

ECDC؟؟؟ (دقیقــه  )10:55نیز بودند .همان
موقع شرکتهای خصوصی زیادی داشتیم که
در زمینه مینفریم کار میکردند و بنده به عنوان
قائممقام شــورا با این تناقض مواجه شده بودم
که ما هرچقدر تسهیالت برای شرکتها ایجاد
کنیم ،شــرکتهای دادهپردازی و ایران ارقام،
شاکی میشــوند که اینها رقبای ما هستند.
از آقای زنجانی خواســتم مــن را از این بخش
بردارند و گفتم این کار درست نیست .اینکه دو
شرکت بزرگ را به من ســپردهاید ،نمیتوانیم
در این مسايل پیش برویم .ایشان گفت نگران
نباش و به سمت خصوصیسازیِ این شرکتها
پیش میرویم و به ســمت خصوصیســازی
شــرکت دادهپردازی و ایران ارقام رفتیم .بعد
قانون مصوب کردند و جلــوی ما را تا حدودی
گرفتند که خصوصی نکنیم .ایــن نگرانی ،آن
زمان هم وجود داشــت .این تصمیم درســتی
بود که در سازمان برنامه گرفته شد تا به سمت
خصوصیسازی این شرکتها پیش برویم و ما
از این کار ،خیلی راضی هستیم .همان زمان هم
ما ذهنیت راهبردی برای ادامه کار نداشتیم اما
به عنوان یک سیاست درست آن را پیش بردیم.
وقتی بحث خصوصیســازی مطرح میشود،
موردی که مرا ترساند این است که کسی پشت
فرمان آن ننشســته كه آن را هدایت کند و با
یکســری اصول کلی پیش میرود .با اصول
کلی نمیتوان درباره مســايل خاص صحبت
کرد .از این منظر ،مدیران خدمات حق داشتند
نگران باشند که به کدام سمت میرود و آمادگی
الزم وجود نداشــت .اگر قرار است اتفاق بیفتد
باید مشاوران درجه یک اســتخدام کنند زیرا
ممکن اســت این روند ،پنج شــش سال طول

در این زمینه اقدامــی نکردند .این امر،
نشــان میدهد تضارب آرا بین سازمان
خصوصیسازی و بانک مرکزی وجود دارد.
عالیی :اگر اجازه بدهید بنده این قســمت را
توضیح بدهم.
اتفاقا میخواستم از شما هم بپرسم به
چه روشی این انتخاب انجام میشود که
یک شرکت دولتی ،خصوصی شود؟
عالیی :اینکه اصــل  44و دالیل آن چرا اتفاق
افتاد ،این اســت که اصوال دولت و سیســتم
دولتی ،بنگاهدار خوبی نیست؛ یعنی کارهایی
که از جنس تصدی اســت ،اگــر در مجموعه
دولت بماند ،گران و بیکیفیت تولید میشــود
و قابلیــت رقابت نــدارد .با همین اســتدالل،
سیاســتهای اصل  44رقم خورد ،شرکتها
فهرستبندی شدند و قرار شد دولت در جهت
اصالح ساختار اقتصادی از حوزه تصدی خارج
شــود .دولت به معنای اعم کلمــه؛ یعنی اگر
مجموعه بانــک مرکزی را به عنوان بخشــی
از دولت تلقــی کنیم ،آن هم شــامل موضوع
میشود .شــرکتها ،فهرســتبندی شدند و
قرار شد بر اساس فهرست ،دستگاهها همکاری
الزم را بــا وزارت اقتصاد و دارایی و ســازمان
خصوصیسازی داشته باشند تا این اتفاق رقم
بخورد .این فهرستها ارايه و هر ساله پیگیری
شد و تا االن بیش از  800بنگاه و دارایی از طریق
سازمان خصوصیســازی در مجموعه اقتصاد
کشور فروخته شد .البته اینکه به کجا فروخته
شده ،قابل بحث است که چگونه فروخته شده.
با این حال ،شرکتهای بزرگی مانند مخابرات تا
مجموعههای بزرگی مانند فوالد مبارکه و حتی
پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاهها عرضه و

توســط بخشهای مختلف خریداری شده که
عموما یا بخش خصوصــی بودهاند یا نهادهای
عمومی غیردولتی یا ترکیبی .معموال بنگاههایی
که در فهرســت واگذاری قــرار میگیرند ،اگر
فرایند واگذاریشــان دچار مشــکل نشود و
آمادگی عرضه ســهام بنگا ه وجود داشته باشد
به راحتی فهرست و قیمتگذاری میشود .البته
فرایند قیمتگذاری آن خاص است؛ اگر بورسی
باشــد در یک قالب و اگر غیربورسی باشد ،در
قالب دیگر ،طبق روال معمــول پیش میرود.
بنگاههایی مانند خدمات انفورماتیک که بخشی
از حوزه فعالیت آن حاکمیتی تلقی میشود ،به
استناد استداللهایی که از سوی دستگاه مادر
تخصصی صورت میگیرد ،در فهرســت آورده
میشود و در آنجا به آن زمان تعلق میگیرد که
زمان آمادهسازی نام دارد .این آمادهسازی به این
معناست که یک ،دو و حداکثر سه سال فرصت
داده میشود که شرکت مادر تخصصی ،بنگاه
را از نظر استانداردهای مختلف برای واگذاری
آماده کند .همچنین آن جنس از فعالیتهای
بنگا ه که قابلیت واگذاری برای آن وجود ندارد و
جنس حاکمیتی تلقی میشود ،آنها را تفکیک و
اصالح اساسنامه كرده ،از فهرست فعالیتهای
آن بنگاه خارج كند و در سازمان دولتی تخصصی
خودش ببرد و آن قسمت که از جنس تصدی
است ،عرضه و واگذار کند .درخصوص شرکت
ملی خدمات انفورماتیک ،شرایط خاصی وجود
دارد .آنگونه که در ســازمان خصوصیسازی
مشــاهده کردهام ،چند نمونه بنگاههای حوزه
زیرمجموعه دســتگاههای اجرایــی داریم که
مقاومت عجیبی در برابر واگــذاری آن وجود
دارد از جمله شرکت خدمات ملی انفورماتیک
که ماننــد خط قرمز بانک مرکزی اســت و هر
زمان واگذاری آن مطرح میشود ،بانک مرکزی
معتقد اســت از خط قرمزهای این بانک عبور
کردهایم و اینجا بحثها ،کامال امنیت شبکه و
حاکمیتی اســت و با منافع افراد و اشخاص در
طبقــات مختلف ســروکار دارد و واگذاری آن
میتواند با چالش مواجه شود .بنده شخصا این
اعتقاد را ندارم .به فرمایش آقــای داورینژاد،
اینها کامال قابلیت تفکیک در سیستم دارد و
آن بخشهایی که جنبــه حاکمیت ملی دارد،
میتواند به راحتی جدا شود و در قالب سازوکار
اجرایی خود طبقهبندی شــده ،پیش برود اما
فکر میکنم  80تا 90درصــد جنس فعالیت
خدمات انفورماتیک ،تصدی است و به راحتی
میتواند توسط بخش خصوصی ،با کیفیت بسیار
بهتر و قیمت تمامشــده خیلی پایینتر عرضه
شــود و در فرایند آن هم هیچ اختاللی ایجاد
نمیشود .بنابراین این مقاومت ،طبیعی است
که دستگاهها از جمله بانک مرکزی هم دارند و
با این استدالل یا مغلطه که جنس فعالیت آنقدر
مهم است ،با واگذاری آن مخالفت میکنند .ما
هم میگوییم بخش حاکمیتی را جدا کنید و با
آن مخالفتی نداریم اما دوستان عالقه دارند این
موضوع را مشــمول مرور زمان کنند و االن سه
سال است که ما موقت این شرکت را از فهرست
خصوصیسازی ،خارج میکنیم .در خصوص آن
شرکتهایی که هیات وزیران هم تشخیص داده،
فعالیتشان حاکمیتی است ،در مواردی مصوبه
هیات وزیران داریم که از فهرســتها جابهجا
شده و از فهرست گروه دو به گروه سه رفته و االن
واگذار نمیشود و دالیل خاص خود را دارد .اما
درخصوص شرکتهایی که در گروه دو و حتی
یک بودند ،دستگاهها ،مقاومت عجیبی داشتند.
فقط شرکت ملی انفورماتیک نیست و میتوانم
در حوزه مجموعههای وزارت نفت ،وزارت نیرو و
وزارت جهاد مثال بزنم که این مقاومت وجود داد
و عالقهای به واگذاری نیست .علت آن هم به نوع
فعالیت این شرکتها برمیگردد .چون بسیار
سودآور و درآمدزاست ،دستگاه مادر تخصصی
یا وزارتخانه مربوطه یا خود بانک مرکزی از آن
محل کسب درآمد و انتفاع خاصی دارد و به هر
دلیل سالهاست از آن در مجموعهاش استفاده
میکنــد بنابراين عالقه نــدارد از این انتفاع یا
درآمد خارج شود .میتوان گفت عادت پیوسته
و مستمری است که در مجموعهها اتفاق افتاده و
این مقاومت وجود دارد .البته اگر ارادهای وجود
داشته باشد امکان واگذاری وجود دارد اما بنده
ارادهای ندیدهام که در مجموعههای باالدستی
برای واگذاری وجود داشــته باشــد و اگر اراده
حاکمیت به این جمعبندی برسد که این اتفاق

رخ دهد ،حتما اتفاق میافتد کمااینکه سوابق
موضوع واگذاری مخابــرات در هیات واگذاری
نشان میدهد آقای دکتر شمسالدین حسینی،
یکتنه پای موضوع ایستاد و حتی آنطور نبوده
که وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در آن
زمان ،موافقت قطعی و کامل داشــته باشد اما
زمان فورس و اعتقادی کــه وزیر وقت اقتصاد
به این موضوع داشته موجب شده در فهرست
قرار بگیرد و این اتفاق بیفتد .اراده جدی بسیار
نکته مهمی است و اگر در حوزههای حاکمیتی
کشور ،هیات واگذاری ،شورای اصل  ،44دستگاه
اجرایی و هیات وزیران ،نگاه اصالح ساختار که
در اصل  44پیشبینی و ابالغ شده ،وجود داشته
باشد ،به راحتی اتفاق میافتد.
هما نطور که آقای عالیی گفتند به
واسطه سرویسهای شــتاب و شاپرک،
درآمــد زیادی ســمت شــرکت ملی
انفورماتیکسرازیرمیشود.طبقصحبتی
که با مدیران شــرکت ملی انفورماتیک
داشــتهایم ،دوســتان از این موضوع
صحبت میکنند که اصال یک ریال از این
درآمد به جیب ما نمــیرود و 100درصد
آن را به خزانه میریزیم و آن قسمت که
مربوط به سهامداران است ،به جیب آنها
میریزد .این موضوع را که آقای عالیی هم
غیرمستقیم اشاره کردند که انتفاعهای
غیرمستقیم در این زمینه وجود دارد و
علت این مخالفتها ،همین انتفاعهاست
که در این مجموعهها وجود دارد ،چگونه
ارزیابی میکنید؟ واقعا برای خود من جای
سوال اســت که فالنی در بانک مرکزی،
نگرانیاش از اینکه این شرکت خصوصی
بشود یا نشود ،واقعا امنیتی است یا اینکه
نگرانی دیگری وجــود دارد؟ به هر حال
تجربه خصوصیســازی مخابرات را هم
داریم .نمیتوان گفــت قیاس معالفارق
است که بگوییم اصال نباید آنها را قیاس
کرد .اتفاقا آنجا هم نکات امنیتی وجود
دارد اما باالخره به جمعبندی رسیدند که
واگذار شود .این انتفاع غیرمستقیم شامل
چه مواردی است که اجازه نمیدهد این
شرکت ،خصوصی شود؟!
داورینژاد :نکتهای که آقای عالیی اشــاره
کردند ،بسیار درست است .اگر در سیستمهای
باالدستی اعتقاد وجود نداشــته باشد ،محال
است به این نتایج برسیم .ما در خصوصیسازی
مخابرات ،اصول باالدســتی و برنامه توســعه
داشتیم و بر اساس آن اصول ،ماده  124و ...آن را
انجام دادیم .اگر دولت عوض میشود ،اصل 44
باز هم سرجایش است .ما سازمان رگوالتوری
درست کردیم با این هدف که دولتیها محدود
و بخش خصوصی وارد این قضیه شود .در دولت
آقای احمدینژاد ،با اینکه همهچیز سرجایش
بود و اصل  44برقرار بود ،اما کســی که پشت
فرمان آن نشست ،اعتقادی به خصوصیسازی
نداشت و ماموریت را 180درجه برعکس کرد و
خصوصیها را تضعیف کرد تا دولتیها سرجای
خود برگردنــد .حتی اگر خصوصیســازی را
در مقاطعی جلو ببرید اما مواظب آن نباشــید
مانند کش 180درجه به عقب برمیگردد .در
چند سال گذشته ندیدیم اســتراتژی تدوین
شود .البته در خدمات هم برنامه استراتژی در
حد شرکت تدوین شــد اما برای کشور ،بانک
مرکزی و این بخش ،حرف روشنی وجود ندارد
و مشاوران درست حسابی هم ندارند تا برنامه
تدوین شــود .اگر برنامه خوبی تدوین شــود و
مورد وفاق همه باشد ،شاید در عمل کاری انجام
دهیم .البته در زمینه درآمدهای بسیار درشتی
که در شــرکت خدمات است ،چند نکته منفی
وجود دارد .هرجا کسی از انحصار نان بخورد و
از رانت استفاده کند ،حتی اگر خصوصی باشد،
به هیچوجــه به دیگران اجازه رشــد نمیدهد
و شــرکتها را از درون پــوک میکند چون
نیاز ندارند به دنبال پــول و تکنولوژی بدوند و
میتوانند هر تز ورشکستهای را فاینانس کنند.
زمانی که میلیــارد ،رقم زیادی بود ،شــرکت
خدمات 1200میلیارد درآمد داشت .با این پول،
هر پروژه ورشکســتهای را میتوان راهاندازی و
اعالم کرد که ما کاری انجام دادهایم .اینها جزو
مفاسدی است که درآمدهای چکنشده ایجاد
کند .هرچند یکی دو مصوبــه الزم دارد تا این
نرخها بیرون بیاید اما از طرف خود بدنه اینها
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درست میشــود و الیه باالتری وجود ندارد که
چک کند چرا چنین هزینهای برعهده بانکها
گذاشته شده و گفته میشود بانکها اینقدر پول
دارند که نمیدانند چهکار کنند .این موضوع،
شــاید از برخی ابعاد درست باشــد و پول نقد
برای مخارج در دستشان موجود باشد ،اما این
نحوه برخورد ،صحیح نیست .باید هزینه بانکها
را پایین بیاوریم .هیچکــس دنبال این موضوع
نیست .ما میتوانیم به راحتی چهار پنج شرکت
دولتی درســت کنیم و نوعی از این انحصارات
و لوپ زائد ایجاد کنیم و چندین شرکت ،هزار
میلیارد پول در بیاورند اما اینها نقش مخرب
در اقتصاد کشــور دارد .به همیــن دلیل روی
مطالعه برای خصوصی شدن تاکید دارم البته
نه مطالعه داخلی و جستوجو در اینترنت بلکه
مطالعه حرفهای باید صــورت گیرد که بیش از
دو سال طول میکشد .باید دستگاههای موثر
روی این زیرســاختها کار کنند .بنده مطالعه
مســتقل نکردم و بحث کالن قضیه را مطرح
میکنم اما بــا همین چارچوبهــا میتوانیم
بخشی از وظایف اینها را به خصوصیها بدهیم
و شعار خصوصیسازی100 ،درصدی ندهیم.
البتهدرصد ســهام واگذارشــده مطرح نیست
بلکه برنامه مهم است مثال اینکه تا پایان ،1402
حدود 35درصد تراکنشها توسط خصوصیها
باشــد .میدانید این میزان ،چقدر چک و چانه
زدن با دســتگاههای مختلــف الزم دارد؟ اگر
این شیوه تدریجی را پیش نبریم ،محال است
خصوصیسازی را انجام دهیم.
  بنده چند پروژه را نام میبرم شــما
بفرمایید اینها حاکمیتی است یا خیر؟
االن در شرکت خدمات ،سه پروژه موازی
در حوزه نگارش کر جدید انجام میشود:
خرید سهام شرکتهای کوچک و ایجاد
شــرکتهای مشــتری (دقیقه 32:36
مشتری یا مشــترک؟؟) با افراد حقیقی،
خرید و فروش شارژ ،نوشتن مستند در
بحث امنیت برای بانک مرکزی که بیشتر
منظورم شرکت کاشف در سرویسهای
موبایل و اینترنتبانــک و پروژههای کر

است و یا هزینههای پهنای باند ماهوارهای
و تجهیزاتی که االن در این حوزه خریداری
میشود و معلوم نیست در این وضعیت با
توجه به گرانی دالر ،آیا توجیه دارد و اگر
این شرکت ،خصوصی بود ،باز هم در این
شــرایط تجهیزات ماهوارهای میخرید
و پول پهنای باند ماهوارهای را پرداخت
میکرد یا خیر .اینهــا چقدر حاکمیتی
محسوب میشود؟ اینکه ما چند کر برای
بانک آینده ،صادرات ،ملی و چند بانک
بنویسیم ،حاکمیتی اســت یا میتواند
تصدیگری محسوب شود؟
داورینژاد :من هیچ مــورد حاکمیتی در این
موارد نمیبینم .درســت اســت ما هم بخش
ماهوارهای را تایید کردیم اما دلیل مشــخصی
داشته است .سالهای بعد که در سازمان تنظیم
مقررات بودم به دوستان گفتم ما در حال صدور
پروانه هســتیم تا خصوصیها این کار را انجام
دهند و هیچ دلیلی وجود نــدارد دولت در این
حوزه ورود کند .دوســتان دلخور شــدند که
ما نیروهای محلی داریم .مســاله را شــخصی
میبینند .در محوطه بانک مرکزی ،دیشهای
بزرگي است و بازدیدکننده میآید و میرود و
بســیار لذت میبرند! اینها ظاهرا خوب است
اما هیچ کارکــردی نــدارد .االن که یک خط
APLS؟؟؟ دادهمیشود یا امکانات به سرعت در
حال گسترش است ،اصال دیگر این موارد ،مطرح
نیست و از ابتدا هم نبوده اســت .ما دیگر این
پروانه را به آنها ندادیم و گفتیم تعدادی دارید
نگهداری کنید و وارد کارهای جدید نشوید چون
به بخش خصوصی تکیه میکنیم .آنها چنین
اعتقادی نداشتند و کلی افراد آنجا مشغول به
فعالیت هستند ،دوست دارند آنتن بزرگ داشته
باشند ،مصاحبه انجام شود و این برنامهها مزاحم
قضیه بود! اگر حمایت جدی باشد ،بسیاری از
قسمتها میتواند جمع شود و شرکت خدمات
را با این تعداد پرسنل سبک کند .این شرکت،
یک موسسه بسیار بزرگ است که در یکسری
زمینهها ،برخی مدیریتها به شــدت تهدید
جدی است و اگر استراتژی هم نداریم ،حداقل

برای این همه تمرکز ،باید برنامه اجرایی تدوین
كرده تا به آن عمل كنيم.
اگر اجازه بدهیــد ادامه مباحث را با
آقای عالیی پیش ببريــم و موضوعات
مربوط به ایشان را تمام کنیم چون جلسه
دیگری دارند سپس مباحث را با شما ادامه
بدهیم .جناب عالیی! شما فرمودید بانک
مرکزی سال به سال ،تمدید میگیرد تا
خصوصی نشود .معلوم است بانک مرکزی
نمیخواهد شــرکت خدمات ،خصوصی
شود .تا چه زمانی میتواند مجوز توقف
بگیرد؟ رفتار سازمان خصوصیسازی تا
چه زمانی میتواند با اینها مصالحهآمیز
باشد؟
عالیی :ابتدا اجازه بدهیــد دو توضیح روی
مباحث داشــته باشــم تا اصالح شــود .اول
اینکه درآمدهــای ملــی انفورماتیک ،چون
در قالب ســاختار شرکت اســت ،به حساب
خود شرکت واریز میشــود و آنچه به خزانه
میدهد ،مالیات بر سود سهام شرکتهاست
که پایان ســال به خزانه واریز میشــود .دوم
اینکه اگر به ترکیب سهامداران خدمات ملی
انفورماتیک نگاه کنیــم ،در ابتدا 100درصد
بانک مرکزی ،ســهامدار بــوده و خود بانک
مرکزی51.5 ،درصد از سهام را به بانک ملی،
صادرات و صنعت و معدن واگذار کرده است.
تلقی بنده این است که این شرکت خصوصی،
تلقی نمیشود (البته باید چک کنم) به دلیل
اینکه 48.5درصد سهام آن مستقیما مربوط
به بانک است که دولت است و آن بخش سهام
که در بانک ملی و صنعت و معدن است ،چون
این دو بانک هــم دولتی هســتند ،بنابراین
باالی 50درصــد ،دولتی اســت .از آنجا که
بنده هم اســتخدام ســازمان برنامه و بودجه
و مشــاور برنامهریزی معاونــت تولید بودم و
از ســازمان به وزارتخانههای مختلف مامور
شــدم ،کامال در جریان مباحثــی که آقای
داورینژاد مطرح میکنند ،هســتم .بنابراین
با قطعیت میتوانم بگویــم بیش از 50درصد
سهام شرکت خدمات انفورماتیک با توجه به

ترکیب ســهامداران ،دولتی است و نمیتواند
خصوصی تلقی شــود؛ یعنی جنس شــرکت
با سازوکار جنس شــرکتهای خصوصی از
نظر قانون تجارت ،یکســان نیست .بنابراین
این شرکت میتواند ذیل شرکتهای دولتی
قرار گیرد چون اکثریت سهام آن دولتی است
هرچند بانک صادرات ،دولتی تلقی نمیشود
چون اکثریت سهام آن دولتی نیست .دو نکته
دیگر هم عرض کنم .نکتــه اول اینکه اگر از
نظر بانــک مرکزی ،جنس فعالیت شــرکت
خدمات ،در حوزه حاکمیتــی میگنجد چرا
51درصد آن در ســالهای قبل واگذار شده
اســت؟ البته با این توجیه بوده که حوزههای
بانکی هم دخیل شــوند ،کمک کنند و بهروز
باشند که به نظرم این استدالل ،قوی نیست.
نکته دوم اینکه 5درصد ســهام مجموعه در
بازار سرمایه ،عرضه و کشــف قیمت شده تا
از مکانیزمها و ســازوکارهای بازار ســرمایه
هم اســتفاده کند .بنابراین اعتقاد این است
که میتواند در ســازوکارهای بازار ســرمایه
نیز فعال باشــد .لذا با این دو نکته ،استدالل
بانک مرکزی برای اینکه این شرکت کماکان
در حــوزه تصدی بانــک قرار گیــرد ،موجه
نیست .اینکه هر سال ،بهطور موقت در هیات
واگذاری ،مجوز موقت یک ساله میگیرد و تا
حاال نتوانســته مصوبه هیات وزیران روی آن
بگیرد ،به این دلیل است که در نهاد باالدستی
نیز اعتقادی به اینکه این مجموعه به صورت
دائمی از حوزه واگذاری خارج شــود ،وجود
ندارد .این مجوزهای موقــت هم وجود دارد
و نمیتوان گفت تا کی ادامه دارد! ســازمان
خصوصیســازی فینفســه اگر اعتقادی به
موضوع دارد ،آن را به هیات واگذاری میبرد
و مرجع تصمیم ،ســازمان خصوصیســازی
نیست .موارد متعددی وجود دارد که اعتقاد
ســازمان ،چیز دیگری اســت اما موضوع در
هیات واگذاری مطرح میشــود و این هیات
از خود سازمان دعوت میکند و آن دستگاه و
نمایندگان بخشهای مختلف هم در آن حضور
دارند و بسیاری موارد ،در جمعبندی ،مخالف
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شــود و ترس ناخواســته را در پیکره اقتصاد
کشــور ایجاد میکنند .این واهمه وجود دارد
که شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کنیم اما
سه چهار سال بعد گفته شــود چرا این کار را
کردید و جنس آن حاکمیتی بوده و کل قالب
را زیرسوال میبرند و ممکن است چالش ایجاد
شود .در واقع از ترس اینکه از خیابان رد شویم
و ماشین به ما برخورد کند ،ترجیح این است
که محافظهکاری کننــد و از خیابان هم عبور
نکنند .متاســفانه االن این فضا حاکم است و
دســتگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی
هم از این فضا سوءاســتفاده میکند و آن را
به تاخیر میاندازد و اینکــه تا کی ادامه دارد،
خدا میداند! این موضوع به نگاه اقتصادی تیم
دولت جدید برمیگردد که واقعا اعتقادی به
حوزه خصوصیسازی داشته باشند یا خیر .اگر
اعتقاد قاطع داشته باشند ،فضا میتواند تغییر
کند و استارت بخورد و در یک زمانبندی یکی
دو ســاله ،فضا و صحنه کار عوض شود اما اگر
نوع نگاه ،دولتیمآب و حفظ حوزههای دولت
باشد ،اتفاقی نخواهد افتاد.
بله همانطور که اشاره کردید سری
که درد نمیکند چرا دســتمال ببندیم!
مانند مباحثی که درباره نیشکر هفتتپه
و مشکالت مخابرات ایران مطرح میشود
که البته درخصوص مخابرات آنقدر شدت
ندارد.
عالیی :مخابرات هم نکته دارد که نمیخواهم
زیاد باز کنم .آن مقطع که مخابرات واگذار شده،
متاسفانه بخشــی از حوزه حاکمیت نیز همراه
آن واگذار شده است اما خوشبختانه کسی که
متولی حوزه مخابرات است ،چون در پیکره نظام
است ،این نگرانی و دغدغه را کاهش میدهد با
این حال ،چون خود دولت ،رگوالتور بازار است،
یک بخش از جنس مصالح و متریالی که باید در
بازار داشته باشد ،نیاز اســت به دولت برگردد.
به همین خاطر اســت که نگاه وزیر ارتباطات
این است که بخشی از اینها باید برگردد و نگاه
ایشان درست است.

نظر سازمان خصوصیســازی تصمیمگیری
میشــود .همانطور که نظر مــا درخصوص
شــرکت خدمات انفورماتیــک و حوزههای
دیگر این اســت که جنس آنها تصدی است و
حاکمیتی نیست .ابتدای امسال هم سه ،چهار
بنگاه اقتصادی بزرگ که باقیمانده سهم دولت
در آنها وجود دارد و باالخره باید روزی عرضه
شود ،به هیات واگذاری پیشنهاد دادیم و این
هیات به دولت بعدی پاس داد و احساسش این
بود که شاید آنها بهتر میتوانند تصمیم بگیرند
چون چهار سال آینده ،آنها قرار است موضوع
را مدیریت کنند .اگر بخواهیم پاسخ قاطع به
این موضوع بدهیم که تــا کی میتواند مجوز
موقت صادر شــود ،نمیتوان زمان مشخصی
را اعالم کرد و تا زمانی کــه ارادهای به معنای
واقعی کلمه برای خروج از حوزه تصدیها در
همه حوزهها ،اعم از بانک مرکزی ،در مجموعه
پیکره نظام اقتصادی کشــور وجود نداشــته
باشد ،این در ،روی همین پاشنه میچرخد و
نهادهای کلیدی با عالقهمندی دستگاههای
اجرایــی و مالحظــات و رودربایســتیهای
موجود ،متاســفانه تداوم پیدا میکند و پیش
میرود .البته توجه داشته باشیم اتمسفر فضای
آنچه که اصطالحا به معنای خصوصیسازی
میبینیم ،خیلی مثبت نبوده اســت و شاید
بتوان گفت خدمات سازمان خصوصیسازی
مهجور واقع شده است .ما همایش یا سمیناری
را در اتاق داشتیم که بنده گزارشی در حضور
وزرای صمت ،اقتصاد ،روسای کمیسیونهای
مختلف مجلــس و معاون قــوه قضايیه ارايه
کردم و توضیح دادم کــه حدود  870تا 880
واگذاری توسط سازمان خصوصیسازی انجام
شده که فقط  10تا  11مورد آن ،دچار چالش
شــده اما در فضای موجود حاکم بر کشــور،
از این وضعیت بــه عنوان غــارت بیتالمال
تعبیر میشــود! این موارد ،به دستگاههایی
که مقاومت دارند ،کمــک میکند و از همین
فضا اســتفاده میکنند و میگویند اگر اینجا
هم به بخش خصوصی واگذار شــود ،ممکن
است مشمول همین قضایا و گرفتاریها
ادامه این ميزگرد را در صفحه  7بخوانید.
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کنارهگیری جف بزوس از مدیرعاملی
آمازون پس از  27سال

پروژه فضایی
مهمتر از همه چیز

بــزوس پــس از  ۲۷ســال از ســمت خــود بــه عنــوان مدیرعامــل
آمــازون کنارهگیــری کــرد .قــرار بــود جــف بــزوس ،بنیانگــذار
آمــازون ،در تاریــخ  ۵جــوالی بهطــور رســمي از ســمت
مدیرعاملــی خــود کنارهگیــری کنــد .بــزوس کــه در اوایــل ســال
جــاری از ســوی مجلــه فوربــس بــه عنــوان ثروتمندتریــن مــرد
جهان بــا دارایــی بــه ارزش ۱۸۹میلیــارد دالر معرفی شــد ،پســت
خــود را رهــا کــرد تــا وقتــش را بــرای ســرمایهگذاری در ســفر
فضایــی Blue Origin ،آزاد کنــد.
آمــازون کــه در ابتدا بــه عنــوان یــک کتابفروشــی آنالیــن در دهه
 ۱۹۹۰ســاخته شــد ،اکنــون بــا ســرمایه بــازار ۱.۷تریلیــون دالر
یکــی از بــا ارزشتریــن شــرکتهای تجــاری در جهــان اســت.
بــزوس قصــد دارد ۱۰.۳درصــد ســهام خــود را در ایــن شــرکت و
ســمت خــود را بــه عنــوان رییــس اجرایــی هیاتمدیــره آمــازون
حفــظ کنــد .او پســت مدیرعاملــی را بــه انــدی جاســی واگــذار
میکنــد کــه در ســال  ۱۹۹۷بــه ایــن غــول تجــارت الکترونیکــی
پیوســت و در حــال حاضــر پیشــگام تجــارت رایانــهای آمــازون
اســت.
بــزوس قــرار اســت بــه اولیــن پــرواز شــرکت فضایــی خــود در
کپســول شــش نفــره  New Shepardبپیونــدد .ایــن پرتــاب
بــرای تاریــخ  ۲۰جــوالی ،ســالگرد فــرود آمــدن آپولــو در ۱۹۶۹
برنامهریــزی شــده اســت .ایــن در حالــی بــود کــه پــس از آنکــه
شــاخص میلیاردرهــای بلومبــرگ روز گذشــته بیشــترین افــت
خــود را طــی هشــت ســال اخیــر تجربــه کــرد۵۰۰ ،ثروتمنــد
جهــان در مجمــوع ۳۳۱میلیــارد دالر از داراییهــای خــود را
از دســت دادنــد .از نیویــورک و پاریــس گرفتــه تــا ســائوپائولو و
هنگکنــگ؛ خســارتهای وارد شــده بــه ثروتمنــدان جهــان
بیســابقه بــوده اســت.
ســقوط بازارهــای جهــان پایــان یــک دهــه رونــد صعــودی آن
بــود؛ رونــدی کــه بــه ثروتمنــدان ســیاره خاکــی کمــک کــرد تــا
ظــرف کمتــر از دو مــاه ،در مجمــوع ۶.۱تریلیــون دالر بیاندوزنــد.
بــا هراسهــای روزافــزون ناشــی از شــیوع ویــروس مهلــک کرونا و
ســقوط قیمــت نفــت کــه دماغــه بازارهــای جهــان را نزولــی کرد،
ایــن ثــروت اندوختــه را طــی چهــار دهــه گذشــته بــر بــاد داد و
در نتیجــه آن ،مجمــوع ضررهــای آنــان را از ابتــدای ســال جــاری
تاکنــون بــه ۹۵۰میلیــارد دالر رســاند.
بــه عبــارت دیگــر ،از آغــاز ســال جدیــد میــادی ثروتمنــدان
جهــان در مجمــوع ۱۶درصــد از ثــروت خالــص خــود را از
دســت دادهانــد؛ رکــود بازارهــا ،میلیونرهــا را از اقصــی نقــاط
جهــان و انــواع و اقســام صنایــع بــه خــاک ســیاه نشــانده اســت.
نگرانیهــای فــوق ثروتمنــدان جهــان را از شــرایط موجــود
میتــوان بــه وضــوح در افزایــش تقاضــا بــرای هواپیماهــای
اختصاصــی ،لغــو شــدن مراســمهای خیریــه و کــوچ دســته
جمعــی آنــان بــه عمارتهــای شــخصی و دورافتادهشــان
مشــاهده کــرد.
تدابیــر جهانــی بــرای تحدیــد گســترش کوویــد۱۹ -
محدودیتهایــی را بــرای ایــن دســته افــراد بــه وجــود آورد کــه
بــه نــدرت میتوانســتند چنیــن محدودیتهایــی را بــرای خــود
متصــور شــوند« .هارولــد هــم» یکــی از چهرههــای پرنفــوذ و نــام
آشــنا در صنعــت شِ ــیل آمریکا پــس از ســقوط شــدید بهــای نفت
بــه دنبــال جنــگ نفتــی درگرفتــه مابیــن روســیه و عربســتان و
همچنیــن فرمــان مســافرتی اخیــر «دونالــد ترامــپ» مبنــی بــر
ممنوعیــت ســفر از اروپــا بــه خــاک آمریــکا بــرای مــدت ۳۰روز،
تقریبــا نیمــی از ثــروت خالــص خــود را از دســت داد و متعاقبــا از
شــاخص میلیاردرهــای بلومبــرگ خــارج شــد.
«میکــی آریســون» رییــس گــروه کارنیــوال کورپوریشــن،
بزر گتریــن شــرکت خدمــات توریســتی و گردشــگری
آمریکایی-بریتانیایــی پــس از ریــزش ۳۱درصــدی ســهام ایــن
شــرکت و رســیدن آن بــه پایینتریــن ســطح در  ۲۳ســال اخیــر،
رتبــه ششــم ثروتمندتریــن افــراد جهــان را از دســت داد.
ثروتمنــدان حاضــر در بخشهــای باالیــی فهرســت ،متحمــل
ضررهــای یــک روزه بــه مراتــب چشــمگیرتری شــدند« .برنــارد
آرنولــت» رییــس شــرکت  ،LVMHحــدود ۹.۵میلیــارد دالر از
دارایــی خــود را از دســت داد و دارایــی خالــص «جــف بــزوس»
مالــک شــرکت آمــازون نیــز ۸.۱میلیــارد دالر کاهــش یافــت و
۵۳میلیــاردر جهــان ،شــاهد بیشــترین افــت داراییهــای خــود از
زمــان حضــور در فهرســت بلومبــرگ بودنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه  ۲۴نفــر از ثروتمندتریــن افــراد روســیه
ســال جــاری در مجمــوع ۶۵میلیــارد دالر از ثــروت خود از دســت
دادهانــد کــه بخشــی از آن ،بــه دلیــل جنــگ نفتــی اســت کــه
«والدیمیــر پوتیــن» بــا ریــاض آغــاز کــرده اســت.
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چین در یک قدمی کاربرد اولین ارز دیجیتال مستقل جهان
بانک ارتباطات چین از يـوآن دیجیتال
خـود در پکـن بـه صـورت آزمایشـی
رونمایی کـرد .پکن ،برنامه تسـت يوآن
دیجیتـال را آغاز کرده که به مشـتریان
امـکان میدهد ایـن ارز دیجیتـال را در
چنـد پذیرنـده ایـن شـهر خـرج کنند.
بانـک ارتباطـات از رویـداد آزمایشـی
يـوآن ( )RMBدیجیتال خـود در پکن
رونمایی کـرد .کارکنـان اطالعاتی را به
بازدیدکننـدگان ارايـه کردند و سـپس
بـه آنهـا دسـتورالعمل دانلـود برنامـه
 RMBدیجیتـال را دادنـد ،تـا کیـف
پـول  RMBدیجیتـال را بـاز کننـد و
اولیـن خریدهای يـوآن دیجیتالشـان
را در شـهربازی دره شـادی پکـن انجام
دهنـد.
در اولیـن نمایشـگاه بینالمللـی
محصـوالت بینالمللـی چیـن کـه در
اسـتان هاینـان برگـزار شـد ،خیلـی
از بانکهـا فضاهـای آزمایشـی را
راهانـدازی کردنـد تـا بازدیدکننـدگان
چندیـن روش اسـتفاده از يـوآن
دیجیتـال را تجربـه کننـد .دولت چین
پیـش از ایـن چندیـن آزمایـش يـوآن
الکترونیـک را بـه عنـوان بخشـی از
آزمایشهـای ارز دیجیتال خـود انجام
داده و قصـد دارد ایـن برنامه آزمایشـی
را در آینـده گسـترش دهـد.
سـال گذشـته ،بانـک چیـن ()PBOC
برنامههایـی را بـرای آماد هسـازی
ارز دیجیتـال مسـتقل خـود هنـگام
بازیهـای المپیـک زمسـتانی ۲۰۲۲
اعالم کرد .گفته شـد که ایـن ارز جدید
کـه نـام رسـمی نـدارد امـا بـا DCEP
مخفـف پرداخـت الکترونیکـی ارز
دیجیتـال شـناخته میشـود ،برخی از
ویژگیها را بـا ارزهای رمزنگاری شـده
بـه اشـتراک میگـذارد .پیشبینـی
میشـود کـه يـوآن الکترونیـک
جایگزیـن پول نقـد شـود ،در حالی که
چین قصـد دارد اولیـن اقتصـاد بزرگی
باشـد کـه آزمایـش ارز دیجیتـال را در
سـطح ملـی انجـام میدهـد.
ایـن درحالـی بـود کـه ممنوعیـت
معاملـه و اسـتخراج رمزارزهـا در چین
بـازار کریپتوکارنسـی را بـه چالـش
کشـید؛ امـا قـرار اسـت همچنیـن این
کشـور ۴۰میلیـون يـوآن دیجیتـال به
شـهروندان خود بدهـد .بانـک مرکزی
چین قصـد دارد بـه مبلـغ ۶٫۲میلیون
دالر ،پـول دیجیتـال چینـی بـه
شـهروندان خود در پکن بدهـد و طبق
قرعهکشـی ۴۰میلیون يـوآن دیجیتال
چیـن بـه شـهروندان خـود در پکـن
اعطـا کند .طبـق گفتـه اداره نظـارت و
مدیریت محلـی پکن ،شـهروندان پکن
میتواننـد از دو برنامـه بانکـی در ایـن

قرعهکشـی شـرکت کننـد.
هـر بسـته کـه بـه شـهروندان داد ه
میشـود حـاوی ۲۰۰يـوآن ( ۳۱دالر)
چیـن اسـت کـه شـهروندان میتوانند
در مراکـزی کـه بـه يـوآن دیجیتـال
چیـن خدمـات میدهنـد از ایـن
رمـزارز اسـتفاده کنند .دومیـن اقتصاد
بـزرگ جهان از سـال  ۲۰۱۴بر توسـعه
ارزهـای دیجیتـال تحقیـق میکنـد
امـا هنـوز يـوآن دیجیتـال چیـن بـه
صـورت گسـترده در دسـترس مـردم
قـرار نگرفتـه اسـت.
لیبـو ،معـاون بانـک مردمـی چیـن
در خصـوص توسـعه يـوآن دیجیتـال
چیـن گفـت :مـا قصـد داریـم دامنـه
آزمایشـات خـود را گسـترش دهیـم،
همچنيـن بازدیدکننـدگان المپیـک
 ۲۰۲۲پکـن اجـازه دارنـد از يـوآن
دیجیتـال اسـتفاده کنند .هـدف بانک
مردم چیـن دیجیتالی کردن اسـکناس
و سـکههای بانکـی در گـردش اسـت.
لیبـو در پایـان گفـت :يـوآن دیجیتال
برای مصـارف داخلی اسـت نه تالشـی
برای بـه چالـش کشـیدن سـلطه دالر
آمریـکا.
همچنیـن بانک صنعـت و تجارت چین
امکان خرید يـوآن دیجیتـال در حدود
۳هـزار عابربانک خود در پکـن را فراهم
کـرده اسـت .بـر همیـن اسـاس بانـک
صنعت و تجـارت چین نخسـتین بانک
در ایـن کشـور خواهـد بـود کـه چنین
امکانـی را بـرای کاربـران فراهـم کرده
اسـت.
در واقـع کاربـران از این پـس میتوانند
در پکـن بـه راحتـی در عابربانکهـای
بانـک صنعـت و تجـارت چیـن يـوآن
دیجیتـال خریده و یا آن را به اسـکناس
تبدیـل کننـد .بانـک کشـاورزی چین

هـم کـه یکـی از بزرگتریـن بانکهای
ایـن کشـور محسـوب میشـود ،رونـد
مشـابهی را در پیـش گرفتـه و هـم
اکنون  ۱۰عابـر بانک خود را بـرای این
منظـور تجهیـز کرده اسـت.
بانـک مرکـزی چیـن قصـد دارد تـا
المپیـک زمسـتانی  ۲۰۲۲پکـن،
شـرایط بـرای اسـتفاده سراسـری
از يـوآن دیجیتـال در ایـن کشـور را
فراهـم کنـد .ایـن بانـک گفته :ایـن ارز
دیجیتـال جدید کـه البتـه هنوز اسـم
رسـمی برای آن انتخاب نشـده ،بخشی
از خصوصیـات ارزهای دیجیتـال را هم
بـا خـود بـه همـراه خواهـد داشـت.
قرار اسـت يـوآن دیجیتـال جـای پول
نقـد در چرخـه مالی چیـن را پـر کند و
قرار اسـت به سـادگی و از طریـق تلفن
همـراه شـرایط بـرای تراکنشهـای
مربـوط بـه آن از طریـق نصـب یـک
نرمافـزار فراهـم شـود .طـرح پایلـوت
اسـتفاده از این ارز دیجیتال در تعدادی
از شـهرهای بـزرگ چیـن آغـاز شـده
اسـت.
طبق گفتـه یکی از مقامـات آمریکا ،اگر
پشـتوانه ارزهـای دیجیتـال مخصوصا
ارز دیجیتال چیـن دالر باشـد ،تاثیری
بـر سـلطه آن بـه عنـوان ارز برتـر دنیـا
نخواهـد گذاشـت .طبـق گفتـه یکی از
مقامات ارشـد کمیسـیون اوراق بهادار
و ارز آمریـکا ،طـرح چیـن برای انتشـار
يـوآن دیجیتـال باعـث سـقوط دالر
آمریـکا نمیشـود چـون انتشـار این به
اصطلاح پولهـای با ثبـات با پشـتوانه
دالر انجـام میشـود.
بزر گتریـن بانکهـای مرکـزی دنیـا
از جملـه بانـک مرکـزی چیـن و فدرال
رزرو آمریـکا در حال کار بر انتشـار یک
پـول دیجیتال هسـتند و هدفشـان از

ایـن کار بهبـود سیسـتمهای پرداخت
و جلوگیری از افزایـش ارزهای مجازی
اسـت .طـرح بانـک مرکـزی چیـن
برای انتشـار يـوآن دیجیتـال در تالش
بـرای بینالمللـی کـردن يوآن ،بسـیار
جلوتـر از طر حهـای مشـابه در سـایر
اقتصادهـای بـزرگ دنیاسـت.
بـه ایـن ترتیـب برخـی از تحلیلگـران
نگـران هسـتند كـه سـرعت باالتـر
سـومین اقتصـاد بـزرگ دنیـا در
انتشـار يـوآن دیجیتـال باعـث کاهش
سـلطه دالر در دنیـا شـود .ولی هسـتر
پیـرس ،یـک افسـر جمهوریخـواه در
کمیسـیون اوراق بهـادار و ارز آمریـکا
اعالم کـرد افزایـش اسـتفاده از ارزهای
دیجیتال که بهطور خصوصـی و عموما
بـا پشـتوانه دالر منتشـر میشـوند،
همچنـان موقعیـت ارز آمریـکا را حفظ
خواهـد کـرد .او ميگويد :اگر پشـتوانه
ایـن ارزهـای دیجیتـال دالر باشـد،
میتوانـد همچنـان ارز برتـر دنیـا باقی
بمانـد.
جروم پـاول ،ريیس فـدرال رزرو آمریکا
نيـز بيـان كـرده اسـت كـه طرحهـای
چیـن بـرای انتشـار يـوآن دیجیتـال
باعـث تسـریع رونـد انتشـار دالر
دیجیتال نمیشـود و تاکیـد کرد هدف
اولیه تسـریع ورود به بازار نیسـت بلکه
جلوگیـری از بروز اشـتباه در دیجیتالی
کـردن دالر اسـت.
از طـرف دیگـر نیـز وزیـر امـور خارجه
چین اعالم کـرد :حجم سـرمایهگذاری
مستقیم شـرکتهای چینی در اقتصاد
کشـورهای شـرکتکننده در کمربنـد
جـاده ابریشـم ،بالـغ بـر ۱۳۰میلیـارد
دالر اسـت .وبسـایت وزارت خارجـه
چیـن بـه نقـل از وزیـر امـور خارجـه
ايـن كشـور در کنفرانـس ویديویـی

در مـورد همـکاری در ایـن چارچـوب
در منطقـه آسـیا و اقیانوسـیه ،گفـت:
طـی هشـت سـال گذشـته ،طـرح این
جـاده کمربنـدی بـه واقعیـت تبدیـل
شـده و فرصتهـا و پادا شهـای
فو قالعـا دهای را بـرای کشـورهای
جهـان فراهـم میکنـد .تجـارت کل
چیـن بـا کشـورهای شـرکتکننده در
طـرح کمربنـد /جـاده از ۹.۲تریلیـون
دالر فراتـر رفته اسـت .سـرمایهگذاری
مسـتقیم شـرکتهای چینـی در ایـن
پـروژه بیـش از ۱۳۰میلیـارد دالر بوده
اسـت.
او اشـاره کـرد کـه علیرغـم شـرایط
دشـوار همهگیـری ،تجـارت چیـن بـا
کشـورهای پیشقدم در سـال  ۲۰۲۰به
رکورد ۱.۳۵تریلیون دالر رسیده است.
ایـن تاثیـر مثبتی در مبـارزه بـا عواقب
همهگیـری کوویـد ،ثبـات اقتصـاد و
محافظـت از رفاه مردم کشـور داشـت.
جـاده هـزار تریلیونـی جدیـد ابریشـم
کـه توسـط شـی جیـن پینـگ؛
ريیسجمهـور چیـن در سـال ۲۰۱۳
اعلام شـد ،با هـدف تقویـت ارتبـاط و
همـکاری بیـن آسـیای شـرقی ،اروپا و
شـرق آفریقا اسـت .بـا ایـن انتظـار که
تجـارت جهانـی بهطـور قابـل توجهی
گسـترش یابـد و هزینههـای تجـارت
را بـرای کشـورهای دخیـل بـه نصـف
کاهـش دهـد.
ایـن درحالـی اسـت که سـهم يـوآن از
ذخایـر ارز جهـان بـه رکـورد جدیـدی
رسـید .سـهم يـوآن در ذخایـر ارز
خارجـی نیـز تـا ۲.۴۵درصـد معـادل
۲۸۷.۴۵میلیـارد دالر افزایـش یافتـه
اسـت .صنـدوق بینالمللی پـول اعالم
کـرد سـهم ارز چیـن در بانکهـای
مرکـزی جهـان بـه رکـورد جدیـد
۲.۴۵درصـد در سـه ماهـه اول ۲۰۲۱
رسـیده اسـت .سـهم يـوآن در ذخایـر
ارز خارجـی تـا ۲۸۷.۴۵میلیـارد دالر
افزایـش یافتـه اسـت .سـهم يـوآن از
ایـن ذخایـر در سـه ماهـه پایانی سـال
گذشـته میلادی ۲.۲درصـد بـود.
تحقیقـات صنـدوق بینالمللـی پـول
نشـان میدهد سـهم ارز چین از ذخایر
ارزی جهـان طـی  ۹فصـل پیاپـی رو
بـه رشـد بـوده اسـت .ایـن تحقیقـات
همچنیـن نشـان میدهـد دالر
آمریـکا بیشـترین سـهم را در ذخایـر
بانکهـای مرکـزی جهـان دارد .سـهم
دالر ۵۹.۵درصـد ،یـورو ۲۰.۵۷درصـد
و یـن ژاپـن ۵.۸۹درصـد اسـت .حـال
بایـد دید تـا المپیک زمسـتانی ،2022
چـه جابهجاییهایـی در رونـد صعـود
و سـقوط ارزش ارزهـای جهانـی رخ
خواهـد داد.

علیرغم تورم در انگلستان قدم زدن بر لبه پرتگاه!

بریتانیاییها ریسک سرمایهگذاری در رمزارزها را پذیرفتند
بررسـیها نشـان داده کـه سـال گذشـته بریتانیاییهـا بیشـتر از
سـهام ،ارز رمزنـگاری شـده خریـداری کردنـد و تحقیـق جدیـد
شـرکت سـرمایهگذاری انگلیـس  AJ Bellنشـان میدهـد کـه
۷درصد از بزرگسـاالن انگلیس در طول سال گذشـته ارز رمزنگاری
شـده خریـداری کردهانـد ،در حالـی کـه ۵درصـد از آنهـا در بـازار
سـهام و حسـابهای پسانـداز فـردی سـرمایهگذاری کردهانـد.
ایـن تحقیـق حاکـی از آن اسـت کـه انگلیسـیها بیـش از
سـها مهای سـنتی و سـرمایهگذار یهای مبتنـی بـر سـهام،
مشـتاق سـرمایهگذاری در ارزهـای رمزپایـه شـدهاند .طبـق این
تحقیـق ،سـرمایهگذاران ارز رمزنـگاری شـده در بریتانیـا عمدتـا
مرد و در بازه سـنی کمتر از  ۳۵سـال هسـتند .بیـش از ۷۰درصد
از کسـانی که ارزهای رمزنـگاری شـده را خریـداری کردهاند ادعا
داشـتهاند کـه سـود کردهانـد ،در حالـی کـه ۱۲درصـد از آنها در
سـال گذشـته ضرر کردهانـد .در همیـن حـال۱۷ ،درصـد گفتند
کـه حتـی نمیداننـد بـا سـرمایهگذاریهای ارز رمزنگاری شـده
خـود سـود یـا زیـان کردهاند.
اما این ریسـک در حالی اسـت کـه کنارهگیـری اقتصاددان ارشـد
باسـابقه بانـک مرکـزی انگلیـس ،خطـر تـورم را بیـش از پیـش

گوشـزد میکنـد.
اندی هلـدان اقتصاددان ارشـد آزاداندیش ،پس از ۳۲سـال سـابقه
در بانکـداری مرکـزی بهطـور رسـمي کنارهگیـری کـرد .او كـه
اقتصـاددان ارشـد بانـک مرکـزی انگلیـس با شـهرت اقتصـاددان
مسـتقل بـا ایدههـای بـزرگ بـود ،پـس از آخریـن جلسـه کمیتـه
سیاسـت پولی ( ،)MPCخیابـان  Threadneedleرا ترک کرد.
پیش از این اتفـاق ،نرخ تـورم انگلیس از سـطح هدفگذاری شـده
2درصـدی عبور کـرده بـود و همزمـان با شـیوع گسـترده ویروس
کرونـا در اروپـا و انگلیـس کـه منجـر بـه توقـف بخـش بزرگـی از
فعالیتهـای اقتصـادی در این کشـور شـد ،نرخ تـورم سـاالنه این
کشـور تـا پایـان مـاه مـی بـا ۰.۶درصـد افزایـش نسـبت بـه مدت
مشـابه منتهـی به مـاه قبـل بـه  ۲.۱درصد رسـید.
این نرخ تـورم کـه باالترین نـرخ تورمـی انگلیـس در طـول ۲۲ماه
اخیـر محسـوب میشـود ،بیـش از همه تحـت تاثیـر افزایـش نرخ
تـورم بخـش سـوخت قـرار گرفتـه اسـت کـه تـورم آن بـه مثبـت
۴.۸درصد در این مـاه افزایش پیدا کرده اسـت .نرخ تـورم در بخش
مواد غذایی و نوشـیدنی به ۰.۹درصد رسـیده اسـت .تـورم لباس و
پوشـاک نیز منفـی ۰.۲درصـد اندازهگیری شـده اسـت.

بانـک مرکـزی انگلیـس دسـتیابی بـه تـورم 2درصـدی را
هدفگذاری کرده اسـت و باقـی ماندن تـورم در این محـدوده ،کار
را بـرای سیاسـتگذار در ادامه دشـوار خواهـد کرد .هسـته تورمی
کـه تغییـرات قیمـت مـواد غذایـی و انـرژی را بـه دلیـل نوسـانات
باالی آن در نظـر نمیگیرد ،تـا پایان این مـاه با ۰.۲درصـد افزایش
نسـبت به مـاه قبـل خـود بـه  ۱.۸درصد رسـیده اسـت.
نرخ تـورم ماهانـه در انگلیـس نیز بـا ۰.۱درصـد افزایش نسـبت به
ماه قبـل به ۰.۴درصد رسـیده اسـت .متوسـط نـرخ تـورم انگلیس
در بـازه زمانی  ۱۹۸۹تـا  ۲۰۲۱معـادل  ۲.۴۸درصد بوده اسـت که
باالتریـن تورم ثبت شـده مربوط به مـاه آوریل  ۲۰۱۵بـا ۸.۵درصد
و کمتریـن تـورم نیز مربـوط بـه آوریل  ۲۰۱۵بـا منفـی ۰.۱درصد
بوده اسـت.
نیـل بریل ،کارشـناس ارشـد مدیریـت دارایـی در موسسـه پریمیر
میتـون گفته اسـت :در حـال حاضر نـرخ تـورم خیلی مایـه نگرانی
بانک مرکزی نیسـت و برعکـس هنوز فضـای مانور زیـادی با توجه
بـه فاصلـه نـرخ تـورم از سـطح هدفگـذاری شـده وجـود دارد ،به
نظر نمیرسـد تـا چندین مـاه آینده شـاهد نزدیک شـدن تـورم به
محـدوده 2درصدی باشـیم.
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پیشرفت شبکه ملی اطالعات  ۳۰درصد ارزیابی شد

دالیل ناکامی دولت

با گذشت ۱۵سال از تعریف اولیه شبکه ملی اطالعات و هفت ماه پس از ابالغ
سند طرح کالن و معماری این شــبکه ،مرکز ملی فضای مجازی درتازهترین
گزارش خود ،میزان پیشرفت این ابرپروژه ملی را ۳۰درصد عنوان کرد.
بحث بر سر میزان پیشرفت شبکه ملی اطالعات میان وزارت ارتباطات به عنوان
مجری این پروژه و مرکز ملی فضای مجازی و اعضای شورای عالی فضای مجازی
به عنوان ناظر و سیاستگذاران فضای مجازی کشور در سالهای اخیر بارها تکرار
شده است .اما آنچه که کام ً
ال واضح است این بوده که صرفنظر از اعداد و ارقامی که
در برخی مواقع بر پیشرفت ۹۰درصدی این پروژه تاکید داشته ،اما شبکهای که
استقالل کشور را در زیرساخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و خدمات دولت
و خدمات پایه به مردم را با کیفیت و سرعت مناسب ارايه کند ،دیده نمیشود.
در این شبکه هنوز برای مباحث مربوط به پیامرسانها و شبکههای اجتماعی
که این روزها یکی از پرچالشترین موضوعات فضای مجازی کشور است نیز
راهحلی ارايه نشده است .در ســالهای اخیر همواره عملکرد وزارت ارتباطات
دولت دوازدهم به عنوان مجری شبکه ملی اطالعات با انتقادات بسیاری همراه
بوده و گفته میشود که این وزارتخانه طی سالهای گذشته در پیادهسازی و
عملیاتی کردن این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن ،عزم جدی به کار
نگرفته است .مطابق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ،دولتهای مختلف طی
۱۴سال اخیر (سال ۸۴تا سال )۹۸حدود۱۹هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی
اطالعات هزینه کردهاند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی هنوز
کامل نشده است .به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم سال
 ۹۹معماری و طرح کالن شبکه ملی اطالعات را ترسیم و سند آن را به تمامی
دستگاههای متولی ابالغ کرد .با وجود این طرح ،پیشبینی میشد که موتور
شبکه ملی اطالعات مطابق با اهداف عملیاتی در نظر گرفته شده برای آن ،روشن
شود اما با گذشــت بیش از هفت ماه از ابالغ این سند و در روزهای پایانی عمر
دولت دوازدهم ،مرکز ملی فضای مجازی عملکرد وزارت ارتباطات را برای اجرای
اهداف این سند ،تایید نمیکند .مطابق با اهداف طرح کالن شبکه ملی اطالعات،
تا پایان سال ۱۴۰۰باید خدمات پایه کاربردی داخلی بهطور کامل تامین شوند.
توسعهپیامرسانهایاجتماعیبومیتارسیدنبهظرفیت۵۰میلیونکاربرفعال
و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی ،جویشگر داخلی ،سیستمعامل داخلی موبایل
و رایانامه داخلی به وزارت ارتباطات محول شده است .اسفندماه ۹۹امیر ناظمی
معاون وزیر ارتباطات در گفتوگو با مهر ،از ارايه گزارش جدیدی در خصوص
پیشرفت شبکه ملی اطالعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت :تا
پایان دولت ،وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطالعات را تکمیل میکند.
او با توجه به تفاوتهایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است،
گفت :ما گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و
منتظر نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی هستیم .ادعای ما این بوده که
۸۰درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این
راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد .در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که
باقیمانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم .هم اکنون از دید ما۲۰درصد از تکالیف
باقی مانده است.

در این راستا ابوالفضل روحانی ،معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو
با خبرنگار مهر در خصوص جدیدترین اقدامات نظارتی این مرکز در خصوص
پیادهسازی اهداف شبکه ملی اطالعات و ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر ارايه
گزارش پیشــرفت این طرح ،توضیح داد .او گفت :مهمترین ابزار در سنجش
پیشرفت هر پروژهای ،معماری و طرح عملیاتی آن پروژه است .وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات موظف بود که نسبت به تدوین طرح عملیاتی شبکه ملی
اطالعات اقــدام الزم را انجام دهد .با این حال تاکنــون ،به جز مجموعهای از
پروژههای پیشنهادی ،طرحی برای توسعه شــبکه ملی اطالعات ارايه نداده
است .روحانی در پاسخ به این سوال که این طرح باید تا چه تاریخی تدوین و ارايه
میشد ،چنين گفت :بر اساس ابالغیههای مربوطه ،این طرح باید دو ماه بعد از
ارايه سند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات ارايه میشد .یعنی قاعدتا
باید تا خردادماه  ۱۳۹۹این کار صورت میپذیرفت .البته اگر زمان ابالغ نسخه
نهایی سند طرح کالن و معماری را به عنوان مبدا زمانی در نظر بگیریم ،این طرح
باید تا آذرماه سال قبل ارايه میشد که متاسفانه انجام نشده است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آخرین گزارش پیشرفت
شبکه ملی اطالعات در چه تاریخی برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده
و ارزیابی شما از آن گزارش ،چه میزانی از پیشرفت را برای شبکه ملی اطالعات
تایید میکند ،اظهار داشت :آخرین گزارش در فروردینماه به دست ما رسید و
مورد ارزیابی قرار گرفت .ما در شهریورماه سال قبل اعالم کردیم که پیشرفت کلی
شبکه ملی اطالعات بیش از۲۵درصد نیست .پس از این گزارش ،میزان پیشرفت
کار سنجش مجددا انجام و حدود ۳۰درصد پیشرفت محاسبه شد .او در ادامه
گفت :البته تاکید میکنم که تا زمان ارايه طرح توسعه شبکه ،امکان سنجش
دقیق وجود ندارد .ولی احتمال اینکه پس از ارايه آن طرح ،میزان پیشرفت از این
عدد بیشتر باشد ،وجود ندارد.
نظارتی که موثر نیست
روحانی در مورد اینکه چرا نظارت مرکــز ملی فضای مجازی بر مصوبات
شــورایعالی بهخصوص مصوبات مربوط به شبکه ملی اطالعات آنچنان
که باید اعمال نمیشود ،تاکید کرد :اگر منظور شما این است که آیا مرکز
ملی بر حسن اجرای مصوبات شــورایعالی فضای مجازی نظارت دارد،
پاسخ مثبت اســت .مرکز ملی فضای مجازی بر اجرای تمامی مصوبات
اهتمام ویژه دارد و مقامات مســوول را به صورت دورهای در جریان کم و
کیف پیشرفت اقدامات قرار میدهد .او در ادامه افزود :اما اگر سوال شما
این است که آیا نظارت مرکز ملی بر پیشرفت مصوبات موثر است؟ پاسخ
مثبت نیســت و مهمترین دلیل آن نیز ،الزامی نبــودن اجرای مصوبات
شورایعالی فضای مجازی و فقدان ضمانت اجرایی الزم برای شأن نظارتی
این مرکز است.
به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی ،عدم اجرا یا اجرای با تاخیر و یا
اجرای ناقص ماموریتها ،مسوولیتی برای دستگاههای متولی در پی ندارد
و این ضعف قانونی باید از طریق مجلس برطرف شود.

در هیچکدام از اهداف شبکه ملی اطالعات موفق نبودیم
او درباره میزان تحقق اهداف مدنظر در شبکه ملی اطالعات از جمله افزایش
میزان ترافیک داخلی اظهار داشت :باید تصریح کنم که از اهداف عملیاتی سند
طرح کالن و معماری که باید تا سال ۱۴۰۰محقق میشدند ،در هیچکدام موفق
نبودهایم .بخشی از این اهداف ،استقرار کامل خدمات پایه کاربردی است که
بخش عمدهای از ترافیک کشور را هدایت میکنند.
روحانیگفت:طبیعتاتازمانتحققکاملاینخدمات،نبایدانتظارتغییرشگرف
در نسبت ترافیک داخل و خارج داشته باشیم و عمده ترافیک در سبد مصرفی
کاربران ،متعلق به خدمات خارجی و ترافیک خارجی خواهد بود.
چالشهای یک پروژه۱۵ساله
حسین زیبنده دانشجوی دکترای حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگر هسته
خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در همین زمینه
میگوید :به نظر میرسد در عرصه فنی فضای مجازی مهمترین مساله ،شبکه
ملی اطالعات است که شاید حدود 13سال است که این مساله مطرح شده و
در اسناد مختلف و در سیاستهای مختلف نیز بر آن تاکید شده اما هنوز در این
عرصه ناکامیهایی وجود دارد .او گفت :با وجودی که سالیان سال است که در
عرصه فنی زیرساختی شبکه ملی اطالعات وظایف اصلی وزارت ارتباطات مورد
تاکید قرار گرفته اما در منازعات سالهای اخیر ،برآوردها از پیشرفت نه چندان
مناسب این شبکه حکایت دارد و توسعه پهنای باند اینترنت بینالملل به اسم
شبکه ملی اطالعات در واقع چالشی است که پیش روی این شبکه قرار دارد.
زیبنده با اشاره به اینکه در این حوزه دو سند بســیار خوب و فاخر از جمله
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات و طرح کالن و معماری شبکه ملی
اطالعات به عنوان مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد ،ادامه داد:
این مصوبات تکلیف سیاستگذاری را به صورت خوب و مناسب ادا کرده و به
همین دلیل بیش از این نباید روی بحث سیاستگذاری این پروژه کار کرد؛
بلکه باید تمام توان و تالش و جد و جهد را برای پیادهسازی و عملیاتیسازی
شبکه ملی اطالعات به کار گرفت.

ناکامی وزارت ارتباطات به دلیل پرداختن به امور غیروظیفهای
این پژوهشگر هسته خط مشــی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام
صادق خاطرنشان کرد :از شبکه ملی اطالعات آنچه که مدنظر است رسیدن
به امنیت ،کیفیت و سرعت در ارتباطات و همچنین ارايه خدمات پایهای
مثل جســتوجوگر بومی ،شــبکههای اجتماعی ،رایانامه ،سرویسهای
احراز هویت و این چنین مسايلی است که باید در برنامه وزارت ارتباطات
به عنوان مجری این پــروژه قرار گیرد .او با بیان اینکــه این پروژهها باید
ذیل بحث فنی زیرساختی شبکه ملی اطالعات مطابق با دو سند مصوب
شــورای عالی فضای مجازی قرار گیرد ،خاطرنشــان کرد :با وجودی که
دولت دوازدهم در اجرای این پروژهها ناکام ماند دولت آینده باید ســراغ
پیادهسازی این زیرســاختها برود .زیبنده اضافه کرد :به منظور تامین
امنیت ،کیفیت ،سرعت و ارايه خدمات در فضای مجازی که در ذیل شبکه
ملی اطالعات تعریف شده ،باید سراغ زیرســاخت ارايه خدمات پایه مثل
جســتوجوگر بومی و شــبکههای اجتماعی و رایانامه برویم که در مدل
مفهومی شــبکه ملی اطالعات به آنها اشاره شده اســت .بهطور کلی باید
سراغ زیرساخت ارايه خدمات جدیدی که در حوزه فضای مجازی مطرح
میشود برویم و نیاز کاربران را در تامین زیرساخت به رسمیت بشناسیم.او
گفت :این نیاز همان زیرساخت گردش باکیفیت داخلی ترافیک و سرعت
مناسب در انتقال اطالعات است که مجموع اینها را باید در بحث شبکه
ملی اطالعات پیگیری کرد.
دانشجوی دکترای حکمرانی فضای مجازی با اشاره به بررسی عملکرد وزارت
ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطالعات خاطرنشان کرد :یکی از دالیل ناکامی
ورود ،وزارت ارتباطات به حوزههــای غیروظیفهای مثل محتوای کودک و
نوجوان یا بحث استارتآپها و اقتصاد دیجیتال بود .مباحثی که به صورت
اصولی و مبنایی جزو وظایف وزارت ارتباطات نبود.
او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات وظیفه ایجاد زیرساختها برای توسعه این
خدمات را دارد ،گفت :نتیجه پرداختن به امور غیروظیفهای ،در واقع بازماندن
از امور وظیفهای و توسعه زیرساختهایی مثل شبکه ملی اطالعات است.

باز شدن قفل نوآوری در گروه خصوصی سازی شرکت خدمات
ادامه از صفحه5
  فکر میکنم اخیــرا آقای جهرمی
مصوبهای در همین زمینه گرفته است.
عالیی :بله .اما تا زمانی که اجرایی شود ،طول
میکشد و مرجع باالدست که باید آن را تایید
کند ،زمانبر است و باید ببینیم در دولت جدید
چه اتفاقی میافتد.
  اگر کابل مسی بخواهد به حاکمیت
برگردد ،دولت باید بابت برگشــت این
زیرساختی که پس میگیرد ،پول بدهد؟
عالیی :به هرحال فروخته شده و اگر قرار باشد
این توافق ملی حاصل شــود که برگردد باید
مجددا قیمتگذاری شود و برابر قیمتگذاری
جدید ،دولت باید پرداخت داشته باشد.
خوش به حــال مخابــرات ایران!
امیدوارم شرکت مخابرات بابت کابلهای
مســی چند برابر قیمت از دولت پول
نگیرد!
داورینژاد :قبــل از اینکه آقــای عالیی،
جمع ما را تــرک کنند ،میخواســتم یک
نکته خدمت ایشان عرض کنم .بنده جریان
خصوصیســازی را تعقیب میکردم و نکته
آزاردهنده این بود که وقتی کارخانه بزرگی
مانند نیشــکر دچار مشــکل میشود ،باید
ببینیــم چقــدر در مطالعــات آن تاثیرات
اجتماعی دیده میشود .فکر میکنم عمده
مطالعات در سازمان خصوصیسازی ،توسط
کارشناسان داخلی صورت میگیرد در حالی
که از نیروهای حرفهای بیرون کمتر استفاده
میشود .میخواســتم ببینم ارزیابی آقای
عالیی از این موضوع چیست؟
عالیی :ما با ســه فرایند اصلــی در حوزه
خصوصیســازی مواجه هستیم؛ حوزه اول
آمادهسازی است .آمادهسازی در سالهای
اخیر از جنس حسابداری ،مالی ،زیرساختی
و فنی بوده و تاثیــرات فرهنگی ،اجتماعی،

قومی واگذاریها
سیاسی ،منطقهای و
ِ
کمتر دیده شــده و این امر ،به عنوان
یک نقطــه ضعــف در فرایند واگــذاری یا
خصوصیسازی محســوب میشود .همان
کارخانه هفتتپه ،جنــس فعالیت ،منطقه
فعالیت و اقوامی کــه در آن حوزه فعالیت،
کار میکنند ،ســاختار و فرهنگ آن ،بسیار
تعیینکننده و کلیدی بوده اما متاســفانه
هیچکــدام از اینها در حوزه آمادهســازی
دیده نشده اســت .بنابراین نکته جنابعالی،
درست است .خود سازمان خصوصیسازی،
چابک است و بدنه و پیکره آن با فرایندهای
اصلی و پشتیبانی 120 ،تا  130نفر است و
عدد بزرگی نیســت اما قانونگذار ،ظرفیت
خوبی داده و در تبصره  3ماده  27اساسنامه
سازمان خصوصیسازی گفته شده از خدمات
اشــخاص حقیقی و حقوقی کــه در دولت
حضور ندارند هم میتوان اســتفاده کرد .از
این ظرفیت ،استفاده شــده اما میتوانست
بسیار وسیعتر استفاده شود و آن حوزههای
چالشی ،بهتر بود برونسپاری و از این طریق،
مطالعات خوبی روی آن انجام شــود .مثال
درخصوص هفتتپه باید مطالعه منطقهای،
قومی و فرهنگی روی آن انجام میشد چون
ساختار آن ،کلیدی اســت و حجم باالیی از
اقوام لر و عرب در آنجا مشــغول هستند و
منطقه ،مرزی است و مالحظات امنیتی دارد.
درخصوص آنچه در حوزه آمادهسازی برای
واگذاری است ،حتما پیوستهای امنیتی،
فرهنگی ،اجتماعی ،فنی و قیمتگذاری آن
باید در یک پکیج دیده شود که متاسفانه این
پکیجها در حوزههای واگذاری ما دیده نشده
و باید در آینده وجود داشته باشد.
کاش آقای ناصر حکیمی هم در این گفتوگو
حضور داشــتند .باز هم برای ایشان آرزوی
ســامتی داریم .در دورهای که آقای دکتر

احمدی و حکیمــی در بانک مرکزی بودند،
به این ســمت رفتند که ســهام 5درصدی
کــه از شــرکت خدمــات انفورماتیک در
بورس واگذار شــده بود ،جمع کنند .ظاهرا
بخشــی را توانســتند از بورس جمع کنند
اما 3درصد آن در دســت خانواده معروفی
بود که اسمشــان هم یادم نیست! و هرکار
کردند ،موفق نشــدند .به گفته دوســتان،
حتی سود سهم را تقســیم نکردند تا شاید
آن خانــواده3 ،درصد را بفروشــد و خارج
شود و بانک مرکزی بتواند شرکت خدمات
انفورماتیک را به بدنــه حاکمیتی برگرداند.
اینکه فرمودید 5درصد آن در بورس واگذار
شود5 ،درصد دیگر هم ابتدای سال گذشته
بدون اینکه اطالعرســانی قبلی انجام شود،
در اوج بازار داغ سهام ،در روزهای اول سال
گذشته واگذار شد و البته جای شبهه داشت
چگونه 5درصد شرکتی به این عظمت ،آن
هم در وضعیــت بازار داغ واگذار شــد ،و ما
هم که در حوزه بانکداری بودیم ،بعد از یک
هفته متوجه شــدیم! بگذریم ...طبق قانون
سازمان بورس20 ،درصد سهام شرکتی که
در بورس است ،باید به صورت شناور در بازار
سرمایه عرضه شود .تا االن 10درصد واگذار
شده و شــرکت رانفور یا همان شرکت ملی
انفورماتیک به عنــوان مالک 90درصدی،
هنوز 10درصد دوم را واگذار نمیکند .این
رفتار شــتر گاو پلنگ که در نکات شما هم
بهگونهای مطرح بود ،چه توجیهی دارد؟ اگر
حاکمیتی است ،چطور خرد خرد در بورس
واگذار میشــود و اگر حاکمیتی نیست چرا
مقاومت در برابر واگذاری صورت میگیرد؟
در اینجا قانونگذار چه رفتاری باید داشته
باشــد؟ اینکه ســاالنه تمدید بگیرند ،خب
میگیرند! گویا سازمان خصوصیسازی هم
برای این تمدید ،چندان سخت نمیگیرد.

عالیی :ســازمان ،اختیاری نــدارد .بنده
توضیح دادم .سازمان خصوصیسازی صرفا
در این موضوع ،اپراتور است و نظر کارشناسی
میدهد و در تصمیمســازی ،پیشنهاد داده
میشود .حتی سازمان برنامه هم در دولت،
همیشه نظر کارشناسی میدهد و حتی حق
رای هم ندارد و تصمیمگیری توسط هیات
وزیران با حق رای گرفته میشود که ممکن
است نظر ســازمان برنامه و بودجه هم چیز
دیگری باشد .در حوزه خصوصیسازی نیز
سازمان خصوصیســازی ،پیشنهاد مثبت
یا منفی میبــرد و تصمیمســازی با هیات
واگذاری است که در فهرست بماند ،خروج
موقت داشته باشد و اینکه قیمت آن به چه
نحو باشد و سازوکارهای قیمتی آن چگونه
اســت .درباره بخش دیگر هم توضیح دهم.
سازوکارهای بازار سرمایه با خصوصیسازی
متفاوت است .بازار ســرمایه ،قانون خاص
خود را دارد .اینکه ســهام در بازار ســرمایه
چگونــه عرضه میشــود و حداقل ســهام
شناوری چقدر باید باشــد ،با حوزه سازمان
خصوصیســازی ،ارتباط معناداری ندارد.
ما که تا االن شــرکت خدمات انفورماتیک
را عرضــه نکردیم .اگر روزی ســازمان ،این
ابالغ را از هیات واگذاری برای عرضه سهام
داشته باشد ،با توجه به اینکه شرکت ،بورسی
و روی تابلوی بورس اســت ،همیشه قیمت
تابلو به اضافه یک پریمیــوم ،مبنای عرضه
برای شــرکتهای بورسی اســت؛ البته آن
شرکتهایی که بخشی از سهام دولت است.
اینکه چهدرصدی از ســهم شــناور باشد،
سازوکاری است که ســازمان بورس و اوراق
بهادار برابر قانون بازار سرمایه اتخاذ میکند
و سازمان خصوصیســازی ،اصال دخالتی
ندارد.
با توجه به اینکه شما جلسه دیگری

دارید ،اگر نکته پایانی مدنظرتان است ،پیش میرود .بنابرایــن باید ابتدا همگرایی
در ارکان نظام اتفــاق بیفتد و آن همگرایی
بفرمایید.
عالیی :چــون مخاطبان شــما تخصصی موجب شود اعتقاد راسخ همه ارکان به این
هســتند و عام نیســتند ،چند نکتــه را در سمت باشد که جنس تصدی به سمت بخش
پایان عرض میکنم .اگر آنچه تحت عنوان خصوصی برود.
اصالح ساختار در کشور برای خروج دولت
  از آقــای عالیــی خداحافظی
از تصد یهــا را عملیاتی کنیم ،مســتلزم میکنیم و ادامه بحــث را در خدمت
همگرایی ملی اســت و اگر این امر در تمام آقای داورینژاد هستیم .لطفا نظرتان
ارکان کشــور ،اعــم از دولــت و حکومت ،را درباره نکاتی که آقای عالیی مطرح
یعنی قوه قضائیه ،قــوه مقننه و قوه مجریه کردند ،بفرمایید.
اتفاق بیفتــد و اعتقاد پیــدا کنند ،جنس داورینژاد :آقای عالیی هــم چندین بار
تصدیها از پیکــره اجرایی حــوزه اجرای اشــاره کردند که دولت جدید باید حتما به
کشور منفک میشود و امور در دست خود خصوصیسازی اعتقاد داشته باشد .من روی
مردم قــرار میگیرد اما اگــر این همگرایی این موضوع ،تبصرهای دارم و میخواهم آن
ملی اتفاق نیفتد ،همین وضعیت موجود را را بهتر روشن کنم .ما این امور اجرایی را به
خواهیم داشــت .ما بیش از  15سال سابقه صرف خودش نمیتوانیم جهتگیریاش را
خصوصیسازی در کشــور داریم ،اما اگر به تایید کنیم .به تعبیر بهتر ،خصوصیسازی
بودجه شرکتهای دولتی برگردیم ،میبینیم برای هیچکس نمیتواند معیار باشــد .اصال
سهم و بخش شــرکتهای دولتی ،نه تنها چرا دولتی نباشــد؟! اگر خصوصیسازی را
کوچکتر نشده بلکه پیوسته در حال بزرگتر در یک مقطع 5 ،سال یا  10سال ،با برنامهها
شدن است و جایگاه شرکتهای دولتی در مالک قرار دهیم ،بایــد دائما آن را با اهداف
بودجه کل کشور ،بزرگتر و چاقتر میشود .باالدستی محک بزنیم و ببینیم به آن اهداف
دولت و پیکره نظام برای چابک شدن ،باید رسیدیم یا خیر .اگر گفتیم مثال میخواهیم
به این موضوع اعتقاد پیدا کنند .یادم هست اقتصاد را به این شیوه کنترل کنیم که از این
ســال  83و  84دفتر وزارتی وزارت اقتصاد میزان تورم یا اشتغال به آن میزان برسیم و
بودم .آن مقطع ،کل پرسنل کارکنان دولت ،یا در آیتی ،دو میلیون شــغل ایجاد کنیم،
 2میلیــون نفر بود و االن بــه  4میلیون نفر باید حتما شرکت خدمات را خصوصی کنیم
رسیده اســت! این امر ،نشــان میدهد آن چون اجازه نمیدهد ســایر شرکتها نفس
جهتگیری و هدفگذاری که قانونگذار در بکشند! خصوصیسازی ،هدف نیست بلکه
اصل  44دیده و اصل بسیار مترقیای است باید در خدمت هــدف دیگری قرار گیرد اما
و به خوبی در منویات مقــام معظم رهبری چون الیه باالدستی راهبردی وجود ندارد،
هم آمده و به مجموعه پیکره اقتصاد کشور اگر در همان الیهها خصوصیسازی کنیم،
ابالغ شده ،در عمل رعایت نشده و قالب کار بهتر است خصوصیســازی نکنیم و ایجاد
به خاطر آن چســبندگی و عــادت  40 30آن ،ممکن است در خیلی موارد ،مشکلساز
ساله در مجموعه پیکره نظام اجرایی کشور باشد .اصل ،رسیدن به چارچوبهای عملی
وجود دارد و خالف خصوصیسازی
برای مشاهده ادامه مطلب به سایت رجوع کنید

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

تلفن تحريريه 88936454 :مرکز تلفن 88946450 :دورنگار88936456 :

سازمانآگهیها 88804572 :توزيع و مشترکين88946449 :

از کاربرد هوش مصنوعی در سالمت ریوی تا غذای تازه آنالین

پ نوآورانه و متفاوت برای مقابله با کرونا در جهان
 8استارتآ 
سعید میرشاهی

در سراسر جهان ،استارتآپها ،نوآوریهای پیشرفتهای
را در خدمت کارکنان پیشرو قرار میدهند .بسیاری
از آنها از هوش مصنوعی و رایانش ابری برای کمک
به سازمانها در پردازش دادهها ،استفاده میکنند تا
بینش جدیدی برای مقابله با ویروس ایجاد كنند .برخی
شرکتها نرمافزار خود را در دسترس کسانی که نیاز
بیشتری دارند ،قرار دادهاند .در این خصوص ،سازمانها
و کارآفرینان متعدد با استفاده از مسیرهای گوناگون به
افرادی که در خط مقدم مبارزه با کووید  19قرار دارند،
کمک میکنند.
ایـن شـرکتها در تمـام دنیـا ،همهچیـز ،از نرمافـزار
و روباتیـک گرفتـه تـا همـکاری مناسـب بـه سـبک
سـنتی را بـرای مبارزه بـا این بیمـاری همهگیـر به کار
میگیرنـد .گجتهـای جدیـد بـرای مبـارزه بـا کووید
 19طراحی شـدهاند؛ از هوش مصنوعـی در کرهجنوبی
تا تحویل مواد غذایـی تازه در آفریقـا .در اینجا برخی از
ایدههای جذاب بـا اسـتفاده از دیدگاههای پیشـگامان
فنـاوری در سـال  2020کـه توسـط مجمـع جهانـی
اقتصاد مـورد توجـه قـرار گرفته ،ارايه شـده اسـت.

1

برزیلCargoX:
ایـن شـرکت فنـاوری تـدارکات برزیلـی ،صنـدوق
5.6میلیـون دالری بـرای حمایـت از حملونقـل
کاالهـای اساسـی ماننـد غـذا ،دارو و محصـوالت
بهداشـتی ضـروری کشـور در هنـگام شـیوع بیمـاری
تاسـیس کـرده اسـت .ایـن طـرح ،پرداخت دسـتمزد
شـرکتهای حملونقـل و راننـدگان را مدنظـر قـرار
میدهـد .هنگامی که کشـور به شـدت توسـط ویروس
آسـیب دیده ،تداوم فعالیت در این بازار مشـکل اسـت،
بـا ایـن حـال ،ایـن سیسـتم 70درصـد پـول را هنگام
بارگیـری و 30درصد باقیمانـده را هنـگام تحویل کاال
پرداخـت میکند که بیشـتر از قبل اسـت .بنابراین این

نرمافـزار زمانی کـه جریـان نقدینگی محدود اسـت ،از
کارگـران پشـتیبانی میکنـد.

2

آمریکا :فناوریهای Takeoff

از آنجا که فروش مواد غذایی آنالین در طی همهگیر
شدن کووید  19افزایش یافته ،خرد هفروشان برای
کمک در این زمینه ،از روبا تها استفاده میکنند.
فروشگاههای مواد غذایی در طی شیوع کرونا ،جهش
زیادی در فروش آنالین داشتهاند و بسیاری از آنها
سفار شهای دیجیتالی را افزایش داد هاند اما محقق
شدن سفار شهای آنالین ،در مواقعی که تعداد
کارمندان بسیار محدود و راهروهای فروشگاه شلوغ
است ،میتواند مشکلساز شود.
اگر به عنوان یک خرد هفروش عضو شرکت فناوری
خرد هفروشی  Takeoff Technologiesمستقر در
ایاالت متحده و مراکز خرد آن شوید ،میتوانید از انبار
کوچک در پشت فروشگاههای مواد غذایی که از روباتها
برای تهیه سفار شهای مشتریان استفاده می کنند،
بهرهمند شوید .این امر به فاصلهگذاری اجتماعی کمک
میکند و برای مشاغل محلی که فاقد انبارهای خودکار
هستند ،رقابت در سفارش غذاهای آنالین را امکانپذیر
میسازد؛ روندی که انتظار میرود با وجود کووید ،19
همچنان تسریع شود.

3

انگلیس :بانک  Starling
طی همهگیری کرونا ،مردم در سراسر جهان ،منزوی
شدهاند .با ماندن در خانه ،آنها برای غذا و سایر ملزومات
به دیگران وابسته میشوند اما پرداخت توسط مردم
چگونه صورت میگیرد؟ در این زمینهBritish fintech ،
 firm Starling Bankيا شرکت بریتیش فینتک بانک
استارلینگ در انگلیس یک راهحل دارد :کارت نقدی که
به شخص معتمد اجازه میدهد از طرف مالک چیزهایی
را خریداری کند .همچنین این کارتها نیاز به هرگونه
مبادله فیزیکی پول نقد یا چک را برطرف كرده و یک

الیه محافظت بیشتر برای فرد آسیبپذیر فراهم میكند.
مسترکارت و شرکت کارتهای اعتباری  PFSهمچنین
گزینههای نقدی برای مراقبان و داوطلبان انگلیس
ایجاد کردهاند.
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کرهجنوبیLunit :

شـرکت نر مافـزاری پزشـکی کر هجنوبـي  ،Lunitبـا
توسـعه برنامههـای هـوش مصنوعـی ،قـادر اسـت
بیماریهـای ریـوی را از طریـق تصاویـر اشـعه ایکس
تشـخیص دهـد .ایـن شـرکت اکنـون نرمافـزار خـود
را به صـورت آنالیـن و رایـگان در دسـترس قـرار داده
اسـت .بیمارسـتانهای برزیل و کرهجنوبـی میتوانند
حداکثـر  20مـورد در روز را برای تشـخیص بیماری از
طریق هـوش مصنوعـی بارگـذاری کنند .این شـرکت
میگویـد نوآوریهایـی مانند هـوش مصنوعـی ،نقش
مهمـی در بهبود وضعیـت کرونا در کره جنوبی داشـته
اسـت.
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کنیا :غذاهای  Jumiaو Twiga
دو پیشــگام فناوری آفریقایی برای انتقال محصوالت
تازه به خانههای محصور بــا یکدیگر همکاری کردهاند.
شرکت  Jumiaدارای کسبوکار تحویل آنالین بزرگ در
سراسر آفریقاست و  Twiga Foodsنیز شبکه متشکل
از 17هزار کشــاورز در کنیا را از طریق بستهبندی در
خانههای خود بــه بازارها متصل میکنــد .هدف این
دو شــرکت با همــکاری یکدیگر این اســت که نقاط
قوتشــان را در ارايه محصوالت تــازه ترکیب کنند و
توانایی خود را برای تامین غــذای تازه به خانوادهها در
زمان محدودیتهای کرونایی افزایش دهند.
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فرانسهDawex :
دادههـا نقـش مهمـی در مبـارزه بـا کوویـد  19دارند؛
خـواه از طریـق طرحهـای ردیابـی ،خـواه از طریـق
برنامههای آزمایشـی یا درک نحوه کار ویـروس .تبادل

بینالمللـی دادههـای آنالیـن بینالمللـی مسـتقر در
 ، Dawexابتـکار تبـادل داده را در عرصـه کرونـا ایجاد
کـرده اسـت .در ایـن زمینـه ،پلتفـرم  Dawexبهطـور
رایـگان در اختیـار شـرکتها و سـازما نهایی کـه
نیاز بـه تبـادل دادههـای غیرشـخصی بـرای مطالعات
ویـروس کرونـا و کاهـش آسـیب اقتصـادی آن دارند،
قـرار داده میشـود.

معمـول مسـافر را جابهجـا میکردند .شـرکت فناوری
حملونقـل  ، Optibusامیـدوار اسـت بتوانـد ایـن
روندهـا را معکـوس کنـد .این شـرکت ،یافتـن بهترین
مسـیرها ،برنامه خدمت و هزینه مناسـب بـرای کمک
بـه سـفرهای دسـتهجمعی در زمـان کرونـا و خدمات
بـدون هزینـه آژانسهـای حملونقـل انبـوه را بـرای
چندمـاه پذیرفتـه اسـت.

انگلیسOptibus :
تعـداد افـرادی کـه در انگلیـس از اتوبـوس اسـتفاده
میکننـد ،طـی همهگیـری کوویـد  19بـه شـدت
کاهـش یافتهانـد .هما نطـور کـه کشـورها تلاش
میکنند اقتصاد خـود را دوباره راهانـدازی کنند ،جلب
توجه مردم برای این کار ضروری اسـت .متاسـفانه این
چالش بـزرگ باقـی مانده و خطـرات ازدحـام جمعیت
و سـرایت ،هنـوز بسـیار واقعـی اسـت .در عیـن حـال،
اختالل در خدمـات از طریق کمبود نیـرو و مقصدهای
بسـته وجـود دارد .در نتیجـه تعـداد مسـافران کاهش
مییابـد .بـر اسـاس گـزارش بیبیسـی ،در انگلیـس
در برخـی از ما ههـای گذشـته ،حـدود 40درصـد از
سـرویسهای اتوبوسـرانی فقـط 10درصـد حجـم

فرانسهMirakl :
یکـی از بزر گتریـن مشـکالت کرونـا ایـن اسـت
کـه چگونـه مطمئـن شـویم تجهیـزات حفاظتـی بـه
سـرعت به مرحلـه اجرایی میرسـد و در صف نخسـت
قـرار میگیـرد .شـرکت تجـارت الکترونیـک میـراکل
(  )Miraklبـا همـکاری دولـت فرانسـه ،بسـتر یـک
مرحلـهای ایجـاد کـرده کـه در آن تولیدکننـدگان،
توزیعکننـدگان و پیمانـکاران فرعـی میتواننـد از
طریـق سـفارش ضدعفونیکننـده دسـت بـه منظـور
اسـتفاده پزشـکی ارتباط برقـرار کنند .هرچنـد تولید
محصول در فرانسـه و سراسـر جهان افزایـش یافته اما
بـدون خطـوط ارتباطـی مشـخص ،ممکـن اسـت در
مواقـع نیـاز ،دیرتـر بـه بیمارسـتان برسـد.
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با اپلیکیشن همهکاره ایرانسلمن هیچی بعید نیست!
 ۳۰سیمکارت طا بهارزش  ۵۰میلیون تومان و اینترنت هدیه
تابسـتان  ۱۴۰۰بـا اسـتفاده از خدمـات و محصـوالت متنـوع اپلیکیشـن همـهکاره ایرانسـلمن و خریـد از
فروشـگاه اینترنتـی ایرانسـل ،در قرعهکشـی تابسـتانه ایرانسـل شـرکت کنیـد و یکـی از  ۳۰برنـده سـیمکارت از
جنـس طـا بـه ارزش  ۵۰میلیـون تومـان باشـید.
عالوه بر این ،با استفاده از سرویسهای منتخب در اپلیکیشن ایرانسلمن از جمله اسنپفود و
اسنپمارکت ،از اینترنت هدیه بهرهمند شوید.
• بـهازای هـر خریـد یـا تراکنـش بـاالی  ۵هـزار تومـان از ایرانسـلمن و فروشـگاه اینترنتـی ایرانسـل ،یـک امتیـاز
در قرعهکشـی دریافـت کنیـد.

ایرانسلمن *۴۵#
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