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نگاه دولت آینده باید به سمت حکمرانی نوین 
در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد
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»اینترنت ایرانی« با چاشنی کمیسیون 
عالی تنظیم مقررات

    همزمان با بهبــود و تعدیل جدید جهانی ایجادشــده بعد از همه گیری 
کووید 19، اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور با توجه به فراخوان ســازمان 
ملل متحد، تالش هایی برای ایجاد ساختار بهتر انجام داده است.  این اتحادیه 
به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
بیش از پیش متعهد شــده  مزایای فناوری ها را برای مردم در سراسر دنیا به 

ارمغان آورد.
بحران کرونا نه تنها نقش حیاتی فناوری اطالعات و ارتباطات را برای ...

     بررســی طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی 
فضای مجازی« و همچنین رأی گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل 
۸۵ قانون اساسی به طور موقت از دستور کار صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی خارج شد اما گفته می شود قرار است به زودی بار دیگر به دستور 

کار مجلس بازگردد. 

    فناوری 5G، بشر را به مرز اتصال بی حد وحصر می رساند و در مجموع مزایای بی شماری را 
برای مصرف کنندگان، صنعت و جامعه فراهم می کند. متعادل سازی این مزایا با خطر سوء استفاده 
بالقوه برای هر فناوری نوین، خود چالش جدیدی است. تکنولوژی 5G نیز از این قاعده مستثنا 
نیست؛ به ویژه در خصوص ارتباط آن با حقوق بشر؛ باید ضمن برقراری تعادل دقیق، اطمینان 
حاصل شود و هرگونه تاثیر سوءاســتفاده عمدی یا غیرعمدی نه تنها درک شده، بلکه مدیریت 
 شود. اکنون سوال این است که چالش ها و البته خطرات ناشی از 5G برای حقوق بشر چیست؟به 
منظور اطمینان از یک رویکرد جامع، شرکت اریکسون ارزیابی کاملی درباره ارتباط حقوق بشر 
و فناوری 5G انجام داده است. در این گزارِش ارزیابی محور، شیوه حل این مسایل و تالش های 

حاصل برای رفع آنها با جزییات بیشتر، مورد بررسی قرار گرفته است....

  ساختارهای موازی مقررات گذاری در بخش ارتباطات رایانه ای کشــور، دسته ُگل بودند که با نوآوری »کمیسیون عالی 
تنظیم مقررات« به سبزه نیز آراسته می شوند!

در تیرماه سال جاری )1400( مساله قدیمی »اینترنت ملی، آری؟« )از سوی رییس رسانه به اصطالح ملی( یا »اینترنت ملی، 
نَه؟« )از طرف وزیر ارتباطات( و در کنار آنها، الیحه صیانت از داده های کاربران فضای ســایبری، با عنوان تغییریافته: »طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« ) از جانب کمیسیون فرهنگی مجلس( مطرح 

شدند که در زیر، ضمن اشاره به متن خبر هر یک از آنها، به طور مختصر تحلیل می شوند.

قانون جنگل در فضای مجازی
 حکمفرما است

حکمرانی خوب 
 مدیریتی نوین !

گزارش»اریکسون«ازچالشهای5Gبرایحقوقبشر

فناوری 5G چگونه می تواند به نقض 
حقوق بشر منجر شود؟
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گزارشITUاز»اتصال«برایهمهکسوهمهجا

ائتالف جهانی برای رفع شکاف دیجیتال
 از کووید تا پساکووید
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یادداشت

داوودصفیخانی

حکمرانی خوب 
 مدیریتی نوین !

ـــرح  ـــواره مط ـــا هم ـــیاری از م ـــن بس ـــوال در ذه ـــن س ـــاید ای ش
است که رمز پیشرفت سازمان های 

موفـــق دنیـــا دقیقـــا چیســـت؟ آنهـــا چگونـــه می تواننـــد در 
ســـازمان های خودشـــان فراینـــدی را بـــه جلـــو ببرنـــد کـــه 
ـــرفت  ـــرای پیش ـــوی ب ـــرک ق ـــی و مح ـــول اساس ـــه تح ـــر ب منج

در همـــه زمینه هـــا بـــا محوریـــت فنـــاوری می شـــود؟ 
رمـــز موفقیـــت آنهـــا دقیقـــا در کجاســـت؟ منابـــع قـــوی از 
نیـــروی انســـانی، ســـاختارها یـــا فرایندهـــای منظـــم و 

درســـت؟ 
ـــن  ـــت نوی ـــام مدیری ـــرفت در نظ ـــت و پیش ـــز موفقی ـــن رم یافت
کـــه بـــه طـــرز بســـیار برجســـته ای آمیختـــه بـــا فنـــاوری 
ــوار بـــه نظـــر  ــاید خیلـــی پیچیـــده و دشـ هـــم هســـت شـ

. می رســـد 
ـــه  ـــی ک ـــواری و پیچیدگ ـــه دش ـــاید ب ـــا، ش ـــده ام ـــر نگارن  از نظ
تصـــور می کنیـــم، نباشـــد. پشـــت ایـــن پیشـــرفت عجیـــب 
ــت  ــان اسـ ــاده ای پنهـ ــم سـ ــاید مفاهیـ ــاده شـ و خارق العـ
کـــه زرق و بـــرق چشـــم نواز فنـــاوری ، قـــدرت تمرکـــز بـــر 
مفاهیـــم ســـاده کـــه زیـــر بنـــای ایـــن پیشـــرفت عظیـــم 

ــرد  ــا می گیـ ــت را از مـ اسـ
مفاهیـــم ســـاده ای کـــه از آن صحبـــت می کنیـــم در بســـتر 
ــاخته و بـــر فرایندهـــای  ــی خـــوب، زاییـــده، سـ حکمرانـ
ســـازمان های موفـــق، جـــاری می شـــود و ایـــن دقیقـــا 

ــت . ــای ماسـ ــت مدیریت هـ ــیب و آفـ ــه آسـ نقطـ
بـــه ایـــن گفته هـــای شـــامی زنجانـــی اگـــر دقـــت کنیـــم، 

کلیـــدواژه حـــل ســـوال های مـــا در آن پنهـــان اســـت: 
“ درک درســـت یـــک مفهـــوم، کلیـــد اجـــرای موفقیت آمیـــز 
ـــتی  ـــوال چیس ـــرای س ـــبی ب ـــخ مناس ـــر پاس ـــا اگ ـــت. م آن اس
یـــک مفهـــوم نداشـــته باشـــیم، قطعـــا نمی توانیـــم پاســـخ 
ــم و  ــوم بدهیـ ــی آن مفهـ ــوال چگونگـ ــه سـ ــته ای بـ شایسـ
نمي توانیـــم آن را بـــه درســـتی مســـتقر و پیاده ســـازی 
ـــر  ـــه ه ـــت، ب ـــفرمان کجاس ـــد س ـــم مقص ـــا ندانی ـــر م ـــم. اگ کنی
جایـــی کـــه برســـیم می توانیـــم ادعـــا کنیـــم آنجـــا مقصـــد 
ـــیاری  ـــه بس ـــود ک ـــث می ش ـــاده باع ـــه س ـــن نکت ـــت .همی اس
از ســـازمان های مـــا در حـــوزه تحـــول دیجیتـــال شکســـت 
ــی در  ــک دامـ ــا یـ ــع مـ ــه و جامـ ــور خالصـ ــد، به طـ بخورنـ
ســـازمان ها داریـــم بـــه نـــام آفـــت صحبـــت حداکثـــری بـــا 
ـــزی  ـــورد چی ـــرارت در م ـــا ح ـــی در خصـــوص آن! ب ـــم حداقل فه
ــت  ــم آن را درسـ ــان داریـ ــه اطمینـ ــد کـ ــت می کننـ صحبـ

نـــد. درک نکرده ا
در واقـــع همان طـــور کـــه اشـــاره شـــد، مفاهیـــم موفقیـــت 
ـــیب  ـــد، آس ـــی ندارن ـــی عجیب ـــم، پیچیدگ ـــه گفتی ـــان ک آنچن
ــث  ــه باعـ ــت کـ ــت آن اسـ ــم نادرسـ ــع فهـ ــق در واقـ عمیـ
می شـــود خشـــت اولـــی را کـــج بگذاریـــم کـــه ایـــن دیـــوار 

تـــا ثریـــا کـــج خواهـــد رفـــت.
در واقـــع ایـــن بســـتر، پایـــه و زیرســـاختی بـــرای رویـــش 
چیـــزی اســـت کـــه آن را حکمرانـــی خـــوب می نامیـــم، 
حکمرانـــی خـــوب در واقـــع قلـــب تپنـــده و محـــرک قـــوی 
بـــرای رشـــد و پیشـــرفت ســـازمان ها در تمـــام رده هـــا 
قلمـــداد می شـــود. اگـــر بخواهیـــم تعریـــف دقیقـــی از 
حکمرانـــی ارایـــه بکنیـــم، بـــاز هـــم رجـــوع می کنیـــم 
بـــه شـــامی زنجانـــی: حکمرانـــی در واقـــع مدیریـــت، 
مدیریت هاســـت یعنـــی ابرمدیریـــت و سیســـتمی اســـت 
بـــرای مدیریـــت یـــک پدیـــده از باالتریـــن ســـطح تـــا 
پایین تریـــن ســـطح ممکـــن! مـــا حکمرانـــی را سیاســـت ها، 
ســـاختارها، فرایندهـــا و ســـازوکارهایی می دانیـــم کـــه 
بـــرای حصـــول اطمینـــان از کســـب ارزش و منفعـــت از 
ــرار  ــد و قـ ــرار می گیرنـ ــم قـ ــار هـ ــال کنـ ــده عمـ یـــک پدیـ
ــند.  ــفاف باشـ ــخگو و شـ ــوولیت پذیر، پاسـ ــه مسـ ــت کـ اسـ
ــای مختلفـــی دارد از سیاســـت گذاری  حکمرانـــی، کارکردهـ
و ســـاختاردهی و ســـازماندهی تـــا تعییـــن ارزش هـــا و 
ــرای  ــتقرار بـ ــازی و اسـ ــازی، مدیریـــت، پیاده سـ ــن بـ قوانیـ
آن مفهومـــی کـــه حکمرانـــی می کنیـــم، پایـــش و کنتـــرل 
ــه  ــع کـ ــق منافـ ــی تحقـ ــت ارزیابـ ــرفت آن و در نهایـ پیشـ
ـــال  ـــا دنب ـــه م ـــت ک ـــده ای اس ـــر پدی ـــل در ه ـــن عام مهم تری
ــان را  ــع مدنظرمـ ــتیم منافـ ــا توانسـ ــه آیـ ــتیم کـ ــن هسـ ایـ

محقـــق کنیـــم یـــا خیـــر !
از نظـــر نگارنـــده بـــا توجـــه بـــه مـــوارد گفتـــه شـــده، بـــه 
ــا در  ــازمان های مـ ــه سـ ــت کـ ــخص اسـ ــارزی مشـ ــرز بـ طـ
ــی  ــف مفرطـ ــار ضعـ ــده دچـ ــه شـ ــم گفتـ ــوی مفاهیـ دوسـ
ــم  ــت از مفاهیـ ــتن  درک درسـ ــوص وداشـ ــتند، به خصـ هسـ
در بســـتر حکمرانـــی خـــوب کـــه نگاهـــی جامـــع، کامـــل و 
ـــه  ـــود را ب ـــته وخ ـــات داش ـــای تصمیم ـــه فراینده ـــتمی ب سیس
ــتمی،  ــر سیسـ ــن )تفکـ ــت نویـ ــه مدیریـ ــای پنج گانـ ابزارهـ
تفکـــر راهبـــردی، تفکـــر انتقـــادی، تفکـــر نوآورانـــه و 
تفکـــر دانش بنیـــان( مجهـــز کنـــد، کلیـــد حـــل بســـیاری 
از مشـــکالت اســـت و بـــا جـــاری شـــدن آن بســـیاری از 
فرایندهـــای پرآســـیب فعلـــی، جـــای خـــود را بـــه فرصتـــی 
بـــرای پیشـــرفت و نـــوآوری در تمـــام حوزه هـــا خواهـــد داد. 
بـــه یقیـــن می تـــوان گفـــت وضعیـــت نابســـامان مدیریتـــی 
ــم  ــن مفاهیـ ــر ایـ ــه در فقـ ــده ریشـ ــور عمـ ــور به طـ در کشـ

نویـــن دارد .
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قانون جنگل در فضای مجازی حکمفرما است
بررســی طــرح »حمایــت از حقــوق کاربــران 
و خدمــات پایــه کاربــردی فضــای مجــازی« 
و همچنیــن رأی گیــری بــرای بررســی آن در 
چارچــوب اصــل ۸۵ قانــون اساســی به طــور 
موقــت از دســتور کار صحــن علنــی مجلــس 
شــورای اســالمی خــارج شــد امــا گفتــه 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــود ق می ش

دســتور کار مجلــس بازگــردد. 
گروهــی از نماینــدگان همچنــان پیگیــر تصویب 
ایــن طــرح جنجالــی هســتند کــه طــی روزهــای 
ــرح  ــترده ای از آن مط ــای گس ــته انتقاده گذش
شــده اســت. بــر اســاس ایــن طــرح، همــه 
ــان ها  ــی و پیام رس ــهور خارج ــرویس های مش س
ــت  ــوز دریاف ــد مج ــور بای ــت در کش ــرای فعالی ب
ــر می شــوند. ــن صــورت فیلت ــر ای ــد و در غی کنن

جریانهــایمالــیکثيــفومشــکوک،
ــفقانونمنــدیفضــایمجازی مخال

ــان  ــا بی ــس ب ــل 90 مجل ــیون اص ــو کمیس عض
ــا  ــازی قطع ــای مج ــدی فض ــا قانونمن ــه ب اینک
ــد،  ــر می افت ــه خط ــده ای ب ــروع ع ــع نامش مناف
ــکوک  ــف و مش ــی کثی ــای مال ــت: جریان ه گف
ــه  ــن زمین ــذاری در ای ــدی قانون گ ــف ج مخال

هســتند.
مصطفــی میرســلیم عضــو کمیســیون اصــل 
90 مجلــس در خصــوص علــل و ضــرورت 
ــران در  ــوق کارب ــت از حق ــرح »صیان ــن ط تدوی
ــای  ــان ه ــاماندهی پیام رس ــازی و س ــای مج فض
اجتماعــی«، گفــت: فعالیت هــای فرهنگــی و 
ــان را  ــی انس ــوراک روح ــانه ای، خ ــژه رس به وی
آمــاده می کنــد و هــدف مهــم و اصلــی آن آگاهی 
ــرای تولیــد و  ــه کــه ب رســانی اســت. همــان گون
ــد نظــارت دقیــق اعمــال  ــی بای ــع موادغذای توزی
شــود تــا بــه ســالمت مــردم خســارت وارد نیاید، 
ــه  ــل ب ــد قائ ــز بای ــی نی ــدات فرهنگ ــرای تولی ب
ــی  ــش فعالیت های ــا در پوش ــیم ت ــت باش مراقب
ــه  ــی جامع ــان فرهنگ ــه کی ــا ب ــر فریب ــا ظواه ب
خیانــت نشــود و بــه بهانــه آگاهــی رســانی، 
ــی  ــان عموم ــویش اذه ــه و تش ــف روحی تضعی
صــورت نگیــرد و بــا لجن پراکنــی، ســالمت 

ــورد. ــه نخ ــی لطم اجتماع
ــی طــرح یادشــده  ــدف اصل ــت: ه میرســلیم گف
ــا در فضــای مجــازی  ــد کــردن فعالیت ه قانونمن
ــی  ــه آگاه ــی در زمین ــوق عموم ــاع از حق و دف

رســانی و ســاماندهی پیام رســان ها اســت.
ــذاری  ــوع قانون گ ــن ن ــابقه ای ــوص س او درخص
در ســایر کشــورهای دنیــا اظهــار داشــت: 
ــا در  ــع م ــم وض ــر بگوی ــد اگ ــراق نباش ــاید اغ ش

ــه لحــاظ  ــران متاســفانه ب جمهــوری اســالمی ای
بی قانونــی در زمینــه فعالیت هــای فضــای 
ــه  ــس، از بیگان ــت و هرک ــتثنایی اس ــازی اس مج
و آشــنا، هــر اقدامــی کــه بخواهــد می توانــد 
ــه  ــدون آنک ــد ب ــام ده ــازی انج ــای مج در فض
ــق و  ــه ح ــیدگی ب ــکان رس ــمي ام ــور رس به ط

ــد. ــته باش ــود داش ــف وج تکلی
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــا مطــرح  ــه ب ــد: طبیعــی اســت ک اســالمی تاکی
ــدی،  ــاد قانونمن ــاز و ایج ــرز مج ــد و م ــدن ح ش
ــه:  ــی رود ک ــمان م ــه آس ــراد ب ــن اف ــاد همی فری
ــه  ــرار اســت ب ــی ق ــب طرحــی جنجال ــا تصوی »ب
آزادی هــا حملــه شــود و جلــوی کســب و کارهــا 
گرفتــه شــود و از اطالع رســانی ممانعــت به عمــل 

آید.«
میرســلیم گفــت: »البتــه ایــن ادعاهــا تــا 
ــدی،  ــا قانونمن ــرا ب ــت زی ــت اس ــدودی درس ح
بســیاری از کســب و کارهــای پلیــد کســاد 
می شــوند و جلــو جریان هــای مالــی کثیــف 
ــس  ــر عک ــد و ب ــد ش ــه خواه ــکوک گرفت و مش
ــا  ــه تنه ــاز ن ــی و مج ــای قانون ــب و کاره کس
ــه  ــوآوری ک ــواع ن ــا ان ــه ب ــود ک ــف نمی ش متوق
امــکان تبلــور آن در فضــای مجــازی وجــود 
ــه  ــه ب ــرد، البت ــق می گی ــدت رون ــه ش دارد، ب
صــورت ضابطه منــد، و هــدف طــرح قانونــی 

ــت.« ــن اس ــز همی نی

وی در خصــوص علــت بررســی طــرح »صیانــت 
از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی و 
ــق  ــی« طب ــان های اجتماع ــاماندهی پیام رس س
اصــل ۸۵ قانــون اساســی اظهــار داشــت: طبــق 
آیین نامــه داخلــی مجلــس، رســیدگی بــه 
ــرد  ــه شــیوه ای انجــام می گی ــح ب ــا و لوای طرح ه
کــه بســیاری از پیشــنهادها در صحــن مجلــس 
رســیدگی می شــود و پــس از اســتماع نظــر 
مخالفــان و موافقــان تصمیم گیــری می شــود 
ــه  ــت ک ــر اس ــی و زمانب ــدی طوالن ــن فراین و ای
مناســب طرح هــای مفصــل مثــل قانــون تجارت 
یــا قانــون مدنی بــا بیــش از هــزار مــاده نیســت، 
مگــر اینکــه چندیــن ســال بــرای بحــث و 

ــود. ــرف ش ــت ص ــب آن وق ــی و تصوی بررس
ــل  ــه در اص ــیوه ای ک ــه داد: »ش ــلیم ادام میرس
۸۵ پیش بینــی شــده همــان ارجــاع بــه 
کمیســیون در مــوارد ضــروری اســت؛ ایــن ســاز 
ــع مطــرح شــدن پیشــنهادها  ــه تنهــا مان و کار ن
ــران و  ــوت از صاحب نظ ــا دع ــه ب ــود بلک نمی ش
ــدی از  ــکان بهره من ــته ام ــر رش ــان ه متخصص
ــد  ــود می آی ــیون به وج ــا در کمیس ــات آنه نظری
و زوایــای تخصصــی طــرح بــه صــورت کامل تــر 

و موشــکافانه تر بررســی می شــود.«
عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس گفــت: 
بــا اجــرای ایــن ســاز و کار قانونــی بــرای 
ــدام  ــر ک ــکان حضــور ه ــرح ام ــن ط بررســی ای

از نماینــدگان مجلــس کــه پیشــنهادی داشــته 
ــه  ــگار و تهی ــکان حضــور خبرن ــز ام ــند و نی باش
گــزارش پیشــرفت بــرای آگاهــی عمومــی 
ــتفاده  ــه اس ــور خالص ــه ط ــس ب ــود دارد؛ پ وج
ــه  ــورد توجــه داهیان ــه م ــت اصــل ۸۵ ک از قابلی
ز مطــرح شــدن  ر بــوده مانــع ا قانونگــذا
پیشــنهادهای نماینــدگان نمی شــود و مانــع 
از تدویــن گــزارش خبــری پیشــرفت مذاکــرات 
در کمیســیون هــم نیســت بلکــه امــکان صرفــه 
جویــی در وقــت ضمــن مراعــات دقــت و بویــژه 
بررســی تخصصــی مفــاد طــرح بوجــود می آیــد 
ــذاری را  ــون گ ــت قان ــری از فعالی ــه گی و نتیج
ــرای آزمایشــی آن تســهیل و تســریع  ــرای اج ب

. می کنــد
ــوق در  ــرح ف ــزود: ط ــران اف ــردم ته ــده م نماین
ــش  ــدن دوران آزمای ــپری ش ــس از س ــت پ نهای
ــت  ــه دس ــه ب ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ــد ب بای
آمــده بــرای دائمــی شــدن بــه تصویــب مجلــس 
ــارض  ــه در تع ــچ وج ــه هی ــن روش ب ــد. ای برس
ــرح  ــفه مط ــاًل فلس ــت و اص ــفافیت نیس ــا ش ب
شــدن قانــون صیانــت از حقــوق کاربــران 
در فضــای مجــازی و ســاماندهی پیامرســان 
هــای اجتماعــی، ایجــاد شــفافیت در مــورد 
فعالیت هــای گوناگــون در فضــای مجــازی و 
ــفاف و  ــر ش ــای غی ــب و کاره ــت از کس ممانع

تبهکارانــه و مخــرب و پولشــویانه اســت.
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مااعالمکنند.

»ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
94 وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال 9۵ آغاز خواهد شد. این وعده 
البته جزو ماموریت های اپراتور چهارم ایرانیان نت بود 
که محقق نشده و حتي سرنوشــت این اپراتور هم در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

اتصال منازل به فیبر نوری 
16 خرداد 1396 یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چکاوك 2 و 3
هشتم خرداد 1396 دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک۲ و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک ۲ قرار بود 
موجب تجمیع آمار چک های درون بانکی 
با آمار چک های بین بانکی، توسط بانک 
مرکزی شود. ایجاد امکان واگذاری چک به 
مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصانقاط 
کشور نیز قابلیت ویژه اي بود که قرار بود چکاوک 3 ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي ۲ و 3 چکاوک عملیاتي نشده اند.

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

از سرنوشت و خروجی آن نیست.

فیلترینگ هوشمند

شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات در جلســه ۲۵ 
اردیبهشت 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  ۸۸ تصویب شــده ا
ســال 96 با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
4۸0 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
1۸ فروردین 1396رییس سندیکای 
صنعت مخابرات از تدوین پیوســت 
 ICT فناوری برای طرح هــای کالن
دارای شریک خارجی خبر داد و اعالم 
کرد هدف این سند انتقال دانش فنی 
در قراردادهای خارجی است. این سند 
باید پس از تایید و تصویب توسط وزیر ارتباطات به منظور 
طرح در ســتاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده و به تصویب 

مي رسید که البته همچنان این اتفاق نیفتاده است. 

پیوست فناوري طرح هاي كالن

بررسی طرح »حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی«
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عباسپورخصالیان 
ساختارهای موازی مقررات گذاری در بخش ارتباطات رایانه ای 
کشور، دسته ُگل بودند که با نوآوری »کمیسیون عالی تنظیم 

مقررات« به سبزه نیز آراسته می شوند!
در تیرماه سال جاری )1400( مساله قدیمی »اینترنت ملی، 
آری؟« )از سوی رییس رسانه به اصطالح ملی( یا »اینترنت 
ملی، نَه؟« )از طــرف وزیر ارتباطــات( و در کنار آنها، الیحه 
صیانت از داده های کاربران فضای سایبری، با عنوان تغییریافته: 
»طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و ساماندهی 
پیام رســان های اجتماعی« ) از جانب کمیسیون فرهنگی 
مجلس( مطرح شدند که در زیر، ضمن اشاره به متن خبر هر 

یک از آنها، به طور مختصر تحلیل می شوند.

1»اینترنتخودمانی«درمقابل»اینترنتآمریکایی«
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مدعی 
است که ایران دارد اینترنت خودش را برنامه ریزی می کند! و 

اینترنت ملی، به زودی در ایران ایجاد می شود. 
به گزارش وبگاه www.didbaniran.ir، اعالم شده بود که در 
روز هشتم تیر 1400، به زودی در ایران اینترنت ملی راه اندازی 
می شود. بشارت دهنده این خبر مهم، کسی نیست جز رییس 
سازمان صدا و سیما که در جمع خبرنگاران می گوید: »ایران در 
حال برنامه ریزی برای آن است که اینترنت خودش را داشته 
باشد«. اما او بیان نمی کند که این برنامه ریزی کجا صورت گرفته 
است؟ و سازمان صدا و سیما چه نقشی در آن ایفا می کند؟ چه 
مقامی آن را تصویب کرده است؟ چه مقدار بودجه از کدام 
منبع برای آن تخصیص یافته است؟ پیشرفت این برنامه در 
چه مرحله از اجراست؟ مجری آن کیست؟ و مسایلی از این 
 دست که معموال پرسیده می شوند اما بی پاسخ باقی می مانند. 
 او بدون کوچک ترین اشاره به پرسش های معموال مطرح 
مذکور، بی مقدمه بیان می کند که: »نهضتی در جهان در 
مقابل اینترنت آمریکایی در حال شکل گیری است«. او باور 
دارد که »در چین این اتفاق افتاده، روسیه در حال شکل دادن 
به اینترنت روسی است حتی اروپایی ها هم اینترنت آمریکایی 
را بر نمی تابند«. اگرچه بیان رییس سازمان صدا و سیما در 
مورد اینکه »اروپایی ها هم اینترنت آمریکایی را بر نمی تابند« 
شفاف و روشن نیست، ولی در مورد ایران به روشنی بشارت 
می دهد که: »ایران در حال برنامه ریزی است برای اینکه 
شبیه قدرت های بزرگ، اینترنت خودش را داشته باشد«. 
مبارک است اما در چه سالی از قرن پانزدهم خورشیدی، 
 ایران اینترنت خودش را خواهد داشت، این نیز معلوم نیست! 

در پایان این خبر، از قول رییس سازمان صدا و سیما بیان 
می شود که: »کشورهای ضعیف و ناتوان در فناوری مجبورند 
تسلیم اینترنت آمریکایی شوند«. و سرآخر معلوم نمی شود 

منظور او از کشورهای ضعیف و ناتوان کدام کشور است؟ آیا 
جمهوری اسالمی ایران و در این کشور، سازمان صدا و سیما 
نشان داده است که کشور و سازمانی قوی و توانا در عرصه 

فناوری است؟

2قلمروملیبایددرفضایسایبرتعریفشود
یک روز بعد، در روز نهم تیرماه سال جاری )1400( در وبگاه 
www.mizan.news خبری دیگر در خصوص خبر مذکور، 
از قول رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور منتشر شد که 
یکی از عبارات آن این عبارت بود: »اساسا واژه اینترنت ملی 
دقیق نیست و ایجاد ابهام می کند«! ولی رییس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور بیان نمی کند که به جای اینترنت ملی باید 
همان شبکه ملی اطالعات را بنشــانیم؟ یا نامی دیگر را؟ به 
جای ورود به بحث نام گذاری، او می کوشد شفاف اما با احتیاط 
تصریح کند که »اگر قرار است دارایی های ما تبدیل به جنس 
سایبری شود و در این فضا نگهداری شود، قلمرو ملی باید در 
فضای سایبر و نظام حکمرانی کشور تعریف شود و کشور ما 
نیازمند یک نظام حکمرانی بومی در فضای سایبری است«. من 
این بیان رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور را می پسندیدم 
اگر نظام حکمرانی بومی در فضای واقعی کشور را بی عیب و 
نقص می یافتم. بهتر از جمله اخیر، این جمله رییس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور است که با اشاره به »لزوم بومی سازی 
محصوالت دفاعی در مقابل تهدیدات سایبری« بیان می کند: 
»فضای ســایبر، آمیخته بــا فرصت و تهدید اســت و برای 
بهره برداری حداکثری از فرصت ها باید مراقب تهدید ها باشیم«. 

 ولی خودمانیم ما که تاکنون جز فرصت سوزی کاری نکرده ایم؟ 
به عقیده او: »آمریکا ادعای مرکزیت زیرساخت های سایبری 
جهان را دارا ســت« و»با این حال شــدت آســیب پذیری 
آمریکا به دلیل توســعه فضای ســایبری نیز افزایش یافته 
است و آنها امروز ســاکن خانه های شیشــه ای هستند« و 
اضافه می کند که »تجربه پرداخت بــه این موضوعات برای 
جهانیان فراهم شده است و ما هم در این رابطه باید گام های 
جدی برداریم« و نتیجه می گیرد که »باید زیرســاخت های 
اصلی فضای ســایبر با رویکرد بومی ســازی، حتما تقویت 
شــود و این مهم برای حضور مقتــدر و حداکثری در فضای 
ســایبری جهان باید دنبال شــود«. پس »قلمرو ملی باید 
 در فضای ســایبر و نظام حکمرانی کشــور تعریف شــود«.

او بدون اشــاره به ســخنان رییس صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران در این مورد که »به زودی در ایران اینترنت ملی 
راه اندازی می شود« تنها با تاکید بر اینکه »اساسا واژه "اینترنت 
ملی" دقیق نیست و ایجاد ابهام می کند« گفت: »شبکه ملی 
اطالعات یک فضای امن و پرسرعت داخلی با هدف صیانت 
از دارایی های حیاتی سایبری شده کشور و در کنار اینترنت 
جهانی است و حتی می تواند سرعت اینترنت در ایران را نیز 
برای کاربران افزایش دهد که مثال آن مدل کشوری همچون 
کره جنوبی است«. ولی من )نگارنده این یادداشت( باید بگویم 
که کارشناســان مرکز پژوهش های مجلس حدود 1۲ سال 
پیش در مطالعات خود پیرامون آرپانت و گذار آن به اینترنت، 
دریافتند که در دوران این گذار، پنتاگون مراکزی تحقیقاتی در 
کره جنوبی را به حلقه کاربران آمریکایی اینترنت افزوده بود و 
کره ای ها به این بخش از شبکه داخلی خود که متصل به آرپانت 

 آمریکا بود، National Information Network می گفتند.
این در حالی است که شــبکه ملی اطالعات کره ای ها هویت 
داشت، زیرا مرکز مدیریتی مشخص و طرحی کامال مرزبندی 
شده از دیگر شبکه های داخل کره جنوبی داشت ولی شبکه 
ملی اطالعــات ما اصال یک نام بی مســما، عاریــه گرفته از 
 National یا برگرفته از National Information Network
Information Infrastructure اَلگــور اســت؛ فاقد مرکز 
مدیریت مشــخص و طرحی کامال مرزبندی نشده از دیگر 

شبکه های داخل کشور!
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشــور باور دارد که: »امروز 
فضای ســایبری جهانی قادر به دفاع از حقوق و منافع مردم 
نیست« )انگار که فضای ســایبری، یکی از زیرمجموع های 
سازمان ملل است!( و نتیجه می گیرد که: »با استفاده از قلمرو 
ملی باید در فضای سایبر و نظام حکمرانی از منافع کشور در 
برابر تهدیدات سایبری دفاع کنیم و طبق تاکیدات فرمانده 
معظم کل قوا، مردم از خدمات و سرویس های این فضا راحت، 
ایمن و بی دغدغه استفاده کنند«. او می گوید:»امیدواریم مساله 
حکمرانی ملی در فضای سایبری به دور از جوسازی ها و در یک 
فضای عقالنی و مبتنی بر تامین منافع ملی پیش رود« که البته 

سخنی درست است زیرا آرزوی همه کاربران است.

3کميسيونعالیتنظيممقرراتدرطرحقانونی
حفاظتازدادهها

سومین مطلب در خصوص اینترنت خودمانی که این 
روزها مطرح است، »طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای  مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« 

است که نام قبلی آن »الیحه صیانت از داده ها« بود. 
کمیسیون  عضو  یزدی خواه،  علی  این خصوص  در 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی از کمیسیون فرهنگی برای 
قرار گرفتن در دستور صحن علنی به هیات رییسه ارایه 
شده است«، در خصوص شایعات پیرامون این طرح 
گفت: »مطالب مطرح شده در فضای مجازی درباره 
این طرح، گمانه زنی است و احتماال چندان منطبق 
مانند »مدیریت  نیست. موضوعی  بر حقیقت طرح 
گذرگاه های اینترنت از سوی نیرو های مسلح« یک 
پیشنهاد است که اگر طرح یاد شده در صحن بررسی 
شود به یک نحو، و اگر نمایندگان رسیدگی به آن را بر 
اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک 
بررسی متفاوت خواهد شد«.  واگذار کنند، مسیر 

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
معتقد است که »نیرو های مسلح عهده دار حفظ و حراست 
فضای فیزیکی هستند و البته، فضای سایبری هم بخشی 
 از درگاه ورودی هستند که نیاز به حفاظت دارد«.

او درباره کاهش پهنای باند پیام رسان های خارجی 
هم اظهار کرد: »در این زمینه شورای عالی فضای 
مجازی مصوبه داشت، اما اجرا نشد. در طرح ساماندهی 
مجلس بر اجرای آن تاکید می شود. مساله پهنای 
باند و قیمت ها هر کدام بحث جداگانه ای است که 
در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای  مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تصریح شده باید 
بهای اینترنت داخلی یک سوم بهای اینترنت بین الملل 
باشد. البته مجلس در الیحه بودجه 1400 هم اجازه 
 افزایش قیمت اینترنت را به وزارت ارتباطات نداد«.

به طرح مورد بحث می گوید:  اشاره  با  یزدی خواه 
»پیام رسان هایی که خارج از کشور ایران هستند، برای 
 فعالیت در کشور حتما باید نمایندگی داشته باشند«.

و  توانمندی ها  از  حمایت  »برای  کرد:  اظهار  او 
مجازی  فضای  توسعه  داخلی،  کسب وکار های 
راه اندازی دولت  به  از محتواها، کمک  استفاده  و 
الکترونیک و تسهیل استفاده کابران ایرانی از اینترنت 
باید اقداماتی را دنبال کرد که ارایه طرح ساماندهی 
او  راستاست«.  اجتماعی در همین  پیام رسان های 
تصریح کرد: »در طرح مذکور، بحث صندوق حمایتی 
 و کمیسیون عالی تنظیم مقررات نیز مطرح شده است«.

در پایان این یادداشت فقط می توانم به دبیران شورای 
عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطالعات 
یادآوری کنم که این گونه مباحث متفرق و منبعث از 
سعی و خطاهای قبلی، بر آشوب حاکم بر فضای سایبری 
کشور می افزاید. شما برادران محترم! پیش از هر چیز نیاز 
 )Chaos Theory( به تحلیل مدل ریاضیاتی نظریه آشوب
دارید تا بتوانید الگوهای پنهان در پس قانونمندی های این 

آشوب را دریابید.

»اینترنت ایرانی« با چاشنی کمیسیون عالی تنظیم مقررات
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سال13۸9 مصوبه اي قانوني تکلیف 
زباله هــای الکترونیکی را در کشــور 
مشخص کرد با این وجود این مسوولیت 
همیشه پاسکاری شــده است. پس از 
آن، هجدهم اسفندماه 1394 وزارت 
ارتباطات با سازمان محیط زیست یک 
تفاهم نامه در خصوص این زباله ها به امضا رساندند که البته 
همان طور که قابل پیش بینی بود این تفاهم نامه نیز تکلیف 

زباله هاي الکترونیکي در کشور را مشخص نکرد.

زباله های الکترونیکی
از 1۵ اسفند 13۸4 که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون 9 ماهواره 
ساخته شده که علی رغم صرف هزینه های میلیون 
دالری، وضعیت هریک نامعلوم تر از دیگری است. 
در آخرین مورد رییس سازمان فضایی اعالم کرده، 
طبق بررســی های کارشناســانه در مورد ماهواره 
مصباح به این نتیجه رســیده ایم کــه هزینه های 
پرتاب این ماهواره بسیار باالست و ارزش ندارد که 

آن را به فضا بفرستیم.

ماهواره های ایرانی 
پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال 139۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و قرار 
شد با توســعه محتوا تاثیر قابل توجهی بر حوزه های 
علمی، پژوهشــی و اقتصادی کشــور گذاشته شود. 
آخرین خبر از این طرح اما این است که ظاهرا اجرای 
آن به طور کلی از اولویت های پروژه اقتصاد مقاومتی 

خارج شده است.

10برابر كردن محتواي الکترونیکي
چهارم اســفند 1396 بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال 1397 این بار 
از آماده ســازی مدل آزمایشی ارز 
دیجیتالی ایرانی خبر داد. با ایــن وجود تا این لحظه 
همچنان خبري از سرنوشــت، کارکرد و خروجی ارز 

دیجیتالی ملي نیست.

ارز دیجیتالی داخلي
پنجم اســفند ماه 1396 پنج الیحــه مرتبط با نظام 
حقوق فناوری اطالعــات و ارتباطات بــرای ارایه به 
هیــات دولت رونمایی شــد. حمایــت از اطالعات و 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، مســوولیت 
ارایه دهنــدگان خدمــات حوزه فنــاوری اطالعات، 
شناســه های الکترونیکی، حکمرانــی الکترونیکی و 
تراکنش هــای الکترونیکی از جملــه این پنج الیحه 
بودند که قرار بود در مجلس مصوب و به قانون تبدیل 
شوند که البته همچنان خبری از سرنوشت آن نیست.

لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطالعات 

هجدهم بهمن ماه سال 1396 وزیر 
ارتباطات ابالغ استفاده از آنتی ویروس 
پادویش در دستگاه های دولتی را به 
عنوان یک دســتور حاکمیتی اعالم 
کرد. اگرچه از همــان زمان تاکنون 
انتقادات متعددی به مخاطرات استفاده 
انحصاری از تنها یک آنتی ویروس مطرح شد لیکن همچنان 
گزارشی از میزان پیشرفت و اجرای این دستور حاکمیتی از 

سوی دستگاه های دولتی نیست.

الزام دولتی ها به نصب پادویش
دوم آبــان مــاه ســال 1396 وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
13 آبان و همزمان با روز دانش آموز 
خبر داد. با این وجود تاکنون خبري 
در خصوص رونمایي این سند منتشر 
نشده است. تولید محتوای متناسب با کودک و نوجوان در 
این فضا نیز در این سند پیش بینی شده بود که از میزان 

پیشرفت آن اطالعی در دست نیست.

سند مراقبت از كودكان در فضای مجازی 
از دی ماه سال 1393 با مصوبه شورای عالی اشتغال 
برای توسعه اشــتغال مبنی بر »مزیت های استانی« 
با عنوان »توسعه کســب و کار و اشــتغال پایدار« یا 
»تکاپو« در دستور کار قرار گرفت و آنگونه که مجریان 
طرح مي گفتنــد بهمن ماه 94 در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال 9۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد 130 هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تکاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
۲۸ اسفند ماه 139۵، قانون برنامه 
ششم توسعه کل کشور را که توسط 
شورای نگهبان تایید نهایی شده بود، 
به منظور اجرا به رییس جمهور ابالغ 
کرد. در قانون برنامه ششــم توسعه 
کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر 
امنیت سایبری پیش بینی شده بود که البته تا این لحظه 

هیچ آماري از پیشرفت آن منتشر نشده است.

در ۲1 تیر مــاه 1394 محمود واعظــي وزیر وقت 
ارتباطات مصوبه مربوط به »نظام ملي آدرس گذاري 
کشــور«)GNAF( را براي اجرا به تمام دستگاه هاي 
اجرایي کشــور ابالغ کرد. در این نظام امکان بررسي 
و صحت سنجي آدرس به همراه موقعیت جغرافیایي 
مقدور اســت و همین امر مي تواند باعــث باال رفتن 
ضریب ایمني ســایت هاي دولتي شود که پیشرفت 
دقیق و نتیجه این طرح که اجرای آن به عهده شرکت 

پست بود، مشخص نیست.

GNAF  طرح

۲3 تیر ماه 1397 یک عضو کمیسیون 
مصادیق مجرمانه اعالم کرد که وزارت 
ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی 
یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با 
سایت های قمار و شرط بندی به دولت 
ارایه  کرده اند و انتظار می رود در آینده ای نزدیک در صورت 
تصویب لوایح مذکور، تبدیل به قانون شوند. این لوایح نیز در 

زمره ناتمام های حوزه فاوا قرار دارند.

لوایح قمار و شرط بندی
مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی 
اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال 
1394 توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه 1397 
اما مدیرکل سازمان فضایی ایران پس از 
گذشت سه سال اعالم کرد که بررسی و صدور مجوز پروانه 
تدوین شده براي فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، 

در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. 

پروانه اپراتور ماهواره ای
حکم مربوط به اجرای طرح نظام جامع 
مالیاتی به ماده ۵9 قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال 13۸3 اعالم شد که 
شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی 
و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری شده و در برنامه 
اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال 1397 مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش 
نرخ مکالمات بین الملل از طریق دو صفر، 
در صورت آزادسازی ارایه این خدمات در 
کشور خبر داد. بر این اساس به جای آنکه 
شرکت زیرساخت به صورت مستقیم با 
اپراتورهای بین الملل قرارداد ببندد، قرار است اپراتورهای داخلی 
با طرف خارجی قرارداد بسته و شرکت زیرساخت تنها بحث 

تحویل ترافیک را عهده دار باشد.

خروج زیرساخت از مکالمات بین الملل
۲۸ اردیبهشــت ماه ســال 1397 معاون پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تهران با اشاره 
به ضرورت ایمن سازی اماکن ناایمن پایتخت، گفت: 
از مســووالن ذی ربط می خواهیم که فشار بیشتری 
بیاورند تا ساختمان عالء الدین ایمن سازی اش نهایی 
شود. باوجود آنکه پایتخت تجربه حادثه تلخ پالسکو 
را پشت سرگذاشــته اما به نظر مي رســد هشدارها 
درباره عالءالدین جدي گرفته نشده و این موضوع نیز 

همچنان بالتکلیف بماند.

ایمن سازی عالءالدین
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با پایان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 
و مشخص شدن رییس جمهور منتخب، برخی از گروه ها 
و افراد با انتشار لیست کابینه احتمالی، یا سعی در مطرح 
کردن خود دارند یا درصــدد تخریب کاندیدای احتمالی 
وزارتخانه های مدنظر خود هستند تا با این روش بتوانند 
رقیب را از میدان به در کرده و فرد مورد نظرشان را در دولت 

آینده جای دهند. 
انتخاب ترکیب تیم اقتصــادی و اجرایی قوی با تجارب و 
قدرت اجرایی باال و هماهنگ بــا خصوصیت روحیه کار 
جهادی خستگی ناپذیر در آغاز دوره گام دوم انقالب، بدون 
هرگونه اقدامات احساسی و شــتاب گونه و با به کارگیری 
تمامی امکانات و توانمندی های داخلی و بر اســاس خود 
اتکایی جمعی منبعث از ظرفیت توان علمی و خالقیت های 
داخلی و ایجاد تعامل سازنده به منظور استفاده و هم افزایی 
از دانش و فناوری های پیشرفته خارجی، نیاز به یک برنامه 
جامع و مانع دارد کــه از هر جهت بــرای رییس جمهور 
منتخب به منظور چینش کابینه دولت آینده، حائز اهمیت 

است.
متاسفانه در روزهای گذشــته  که البته موضوع جدیدی 
نیست بسیاری از افراد شناخته شده و گروه های سیاسی 
چنان رنگ باخته اند که در برخی از اظهارنظرها شاهدیم 
با اظهار تشــکر از افرادی که حتــی در انتخابات حضور 
نداشتند بیان می کنند: »ممنون که نیامدید و ما توانستیم 
رییس جمهور منتخب را انتخاب کنیم!« این در حالی است 
که این ها در ایام انتخابــات حتی یک خط هم در حمایت 
از رییس  جمهور منتخب منتشر نکردند و جالب تر اینکه 
چنان با دولت فعلی درآمیختــه بودند و کار می کردند که 
کسانی که از عملکرد این افراد مطلع هستند از این چرخش 
1۸0درجه ای چنان در شگفتند که گویا طی هشت سال 

گذشته در ایران نبوده اند!
آنچه امروز جای تاسف دارد این است که افراد و گروه های 
سیاسی به جای اینکه از برنامه و کارنامه مدیران پیشنهادی 
خود که این روزها رسانه ها را درنوردیده اند، دفاع کنند، تنها 
با قرار دادن دو یا چند اسم در کنار یکدیگر آن هم به شکلی 
که بین خوب و خوب تر یکی نمایان تر باشد، تالش می کنند 

مسیر را برای کاندیدای موردنظر خود باز کنند.
ما اما برخــالف رویه های معمول تــالش می کنیم بدون 
درنظرگرفتن اسامی، بیشتر روی اولویت های کاری دولت 

آینده و شاخص های یک انتخاب اصلح تمرکز کنیم.
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشست های 
تخصصی بانکداری و اقتصــاد دیجیتال کــه با »عنوان 
انتظارات نظام بانکی و فناوری از رییس جمهور منتخب« 
با حضور ســیدمهدی جوادی، رییس ستاد کارآفرینان و 
نوآفرینان آیت ا... رییســی، رمضانعلی صادق زاده مشاور 
آموزش پژوهش و فنــاوری در وزارت صمت و محمدرضا 
طالیی، رییس کمیســیون فاوای اتــاق بازرگانی ایران 
برگزار شــد، شــاخص های انتخاب و اولویت های کاری 
وزارتخانه های ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی، موردبحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیش روی 

شماست. 
آقایجوادی!ابتداخدمتتانتبریکعرض
کنمکهآقایریيسی،ریيسجمهورمنتخبکشور
شدند.اميدواریمدرادامهمسيرباانتخابکابينه
اصالح،مسووليتشانرابهبهترینشکلممکن
انجامدهند.بهعنواننقطهشــروعميزگرد،لطفا
بفرمایيدکارکردستادکارآفرینانونوآفرینان،قبل
ازانتخاباتچهبودوآیاقراراستدرمسيردولت

آیندهبهفعاليتخودادامهدهدیاخير؟
جوادی: اوال تبریک برای همه مردم اســت. ان شاءا...این 
انتخاب و اعتماد عمومی به آقای رییسی، منشا خیر و برکت 
برای همه مردم باشــد و موجب حل مشکالت و وضعیت 
امروز جامعه شود. درباره علت تشکیل ستاد کارآفرینان و 
نوآفرینان باید عرض کنم معموال در ستادهای انتخاباتی، 
ستادی به نام اقشــار وجود دارد که همه قشــرها اعم از 
فرهنگیان، ورزشکاران، دانشگاهیان وغیره را تحت پوشش 
قرار می دهد اما نگاه ایشان به مقوله کارآفرینی و نوآوری، 
متفاوت از این فضا بود و آن را یک موضــوع اولویت دار و 
ستاره دار می دانستند. در ســتاد، جمع بندی بر این شد 
که فارغ از کنش های مختلفی کــه کمیته های مختلف 
مانند اقشار، استان وغیره دارند، بتوانیم اهالی اکوسیستم 
کارآفرینی و نــوآوری را در قالب منســجم تری زیرنظر 
شخص رییس ستاد با دو ماموریت ویژه جمع آوری کنیم: 
یکی شبکه ســازی و ارتباط با اهالی اکوسیستم و دیگری 
تدوین بســته های سیاســتی و راه حلی ناظــر بر فضای 
کارآفرینی و نوآوری و موضوعاتی از این جنس. فکر می کنم 
بخش زیادی از این موضوع هم محقق شد. به خصوص در 
مناظره سوم بســیاری از نکاتی که ایشان مطرح کردند، 
درباره سامانه های هوشمند، سامانه های جامع اطالعاتی، 
پیشینی و پسینی کردن نظارت ها به جای پیشینی بودن 
آنها در کســب وکار، تســهیل اخذ مجوزهای راه اندازی 
کسب وکارها وغیره مجموع نکات ماحصل جلسات فعاالن 
این اکوسیستم بود و در بســته های راه حلی ما به ایشان 

ارایه  شد.

پسازانتخابریيسجمهور،ليســتهای
زیادیبهعنوانکابينهمطرحمیشودکههميشه
همبودهاســت.لطفابفرمایيدبرایانتخابوزیر
ارتباطات،وزیراقتصادوریيسکلبانکمرکزی
چهشاخصهاییرابایدمدنظرقراردهيم؟اینکه
اینروزهادرحوزهوزارتارتباطاتتاکيدبراین
اســتکهچونوزیرقبلی،جوانبودهحتماوباید
ریيسجمهورآینده،یکوزیرجوانبرایاینحوزه
درنظربگيردنيزتوضيحدهيدکهچقدراینموضوع،
میتواندمالکباشد؟بهطورکلیشاخصهایوزرای

آیندهچيست؟
طالیی: بعد از تایید صالحیت های شورای نگهبان، دکتر 
رییسی اولین فضایی که حضور پیدا کردند، اتاق بازرگانی 
بود و در جمــع فعاالن اقتصادی اتــاق بازرگانی، تعاون و 
اصناف حاضر شدند و این امر نشانه خوبی بود برای اینکه 
بعد از یک گذر هشت ساله از بحران های اقتصادی، احتماال 
در آینده، شاهد تسهیل قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد و 
کسب وکار خواهیم بود. جوان گرایی گزینه بسیار مناسبی 
در دولت هاست و باعث رشد کشــور خواهد شد اما اینکه 
الزام باشد وزیر ارتباطات حتما جوان باشد، گزینه اصلی 
نیست. به نظرم اســتفاده از تجربه کشورهای دیگر که در 
وزارت ارتباطات شان در دو بعد برنامه ریزی کرده اند، مسیر 
مناسبی اســت: اول درآمدزایی از حوزه فناوری اطالعات 
به صورت مستقیم و دوم تبیین نقش فناوری اطالعات به 
عنوان موتور محرک در اقتصاد کشور. اگر این دو موضوع، 
در اولویت وزیر ارتباطات آینده قرار گیرد و ما شاهد توسعه 
واقعی زیرساخت های ارتباطات کشور باشیم و  در حوزه 
فناوری اطالعات مقررات زدایی داشته باشیم و نقشه راه 
توســعه فناوری اطالعات را در اولویت قرار دهیم، بخشی 
از مشکالت  در حوزه فناوری اطالعات حل خواهد شد. این 
امر، مسلما به توسعه اقتصاد و بنگاه های اقتصادی کشور به 
عنوان یک وزارتخانه اصلی کمک می کند تا زیرساخت های 
اقتصاد هوشمند یا دیجیتال را فراهم کند. در ابتدای دولت 
آقای روحانی اندکی افزایش ســرعت اینترنت داشتیم و 
شاهد آن بودیم که چقدر کسب وکارهای جدید ایجاد شد 
و حوزه فعالیت بنگاه هــای اقتصادی، تغییراتی کرد اما به 
همین مقدار بسنده شد و شاهد آن نبودیم که نوآوری هایی 
در حوزه فناوری اطالعات بــه وجود بیاید. فیلترینگ هم 
بحث دیگری بود؛ یعنی وزارت ارتباطــات را عمال در دو 
بخش افزایش اندک سرعت اینترنت و مباحث فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی محدود کردیم. البته دولت الکترونیک 
و شبکه ملی اطالعات هم گام هایی را برداشتند. این گام ها 
هرچند در ابتدا مثبت بود اما در مقایســه با کشــورهای 
همسایه نیازمند بازنگری است. نکته دیگر اینکه تولی گری 
در حوزه فناوری اطالعات مشخص نیست. دستگاه های 
متعدد در کشور در حوزه فناوری اطالعات تصمیم گیری 
می کنند. با فرمان حضرت آقا تاسیس شورای عالی فضای 
مجازی را داشــتیم و به این ســمت رفتیم که شاید این 
تولی گری ها در شورای عالی فضای مجازی به انسجام برسد 
اما متاسفانه این امر، نتوانست تاثیر فراوانی داشته باشد و 
هرکدام از دستگاه ها مسیر خودشان را طی می کنند. در 
حال حاضر، سه دســتگاه وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد 
و وزارت صمــت در حــوزه فناوری اطالعــات به صورت 
جزیره ای فعالیت مي کنند. اگر وزارت ارتباطات در دولت، 
زیرساخت ها را توسعه دهد و برای جلوگیری از فعالیت های 
جزیره ای در حوزه فعالیت های فناوری اطالعات در دولت، 
انسجام ایجاد کند، مسلما شــاهد بروز اتفاقات خوبی در 

آینده، در کشور خواهیم بود.
جنابجوادیدرخصوصهمينسوالیعنی
انتخابوزرایآیندهواینکهجوانبودنیانبودن،
شاخصدرستیاستیاخير،جنابعالیهمتوضيح

بفرمایيد.
جوادی: جوان بودن می تواند یکی از شــاخص های تیم 
جدید باشد و در انتصابات وزرا، مدنظر آقای رییسی خواهد 
بود اما تنها شــاخص انتخاب وزرا نیست؛ به خصوص در 
وزارتخانه هایی که جنبه های تخصصی و پیچیدگی دارند 
مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات. این وزارتخانه در 
حال حاضر صرفا مبتنی بر فناوری مانند مخابرات نیست 
بلکه اقتصاد دیجیتال یکی از مباحث بســیار مهم است و 

باید توجه جدی به این موضوع داشته باشیم. سهم اقتصاد 
دیجیتال در اقتصاد کشور بســیار ناچیز و غیرقابل قبول 
است. حوزه های زیرساختی، فنی و گسترش شبکه های 
اجتماعــی فناوری اطالعــات، انتخاب وزیــر را پیچیده 
می کند و احتمــاال وزیر نمی تواند خارج از فضای آشــنا 
به این موضوعات و اکوسیســتم منصوب شود و به خوبی 
سکان داری کند. این موارد باعث می شود که به جای توجه 
به شاخص جوان بودن، شاخص های فنی و تخصصی بودن 
مدنظر قرار گیرد. باید دید کدام افــراد تجربیات موفقی 
داشــته اند و به این فضا آشنا هســتند و حوزه های فنی، 
دانشــی و اقتصادی این فضا را می شناسند. نکته دیگری 
که به آن اشاره شد و کامال درست است، تعدد دستگاه های 
تصمیم گیر است. وزیر باید این قدرت را داشته باشد که در 
بلبشوی دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز همگرایی و 
همگنی ایجاد کند. ما در حوزه فناوری اطالعات و فضای 
مجازی مانند ســایر حوزه ها با تکثر و تورم دستگاه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز مواجه هستیم. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، شورای عالی فضای مجازی، کارگره مصادیق 
مجرمانه یا فیلترینگ و حتی شورای عالی انقالب فرهنگی و 
تداخل آن با شورای عالی فضای مجازی و تصمیمات وزارت 
ارتباطات، همگی نیاز به وزیری دارد که این ها را همگن و 
همسو کند وگرنه با ناهماهنگی بین این دستگاه ها، هیچ 
مساله ای پیش نخواهد رفت. بنابراین شاخص وزیر توانمند 
برای دولت، وزیری است که همسویی بین نهادهای متکثر 

ایجاد کند. 
جنابصادقزاده!لطفاجنابعالیهمنظرتانرا
دربارهشاخصهایانتخابوزرایارتباطات،اقتصاد
وریيسکلبانکمرکزیتوســطریيسجمهور

منتخببفرمایيد.

صادقزاده: ابتدا مقدمه کوتاهی درباره شعارها و رئوس 
برنامه های رییس جمهور منتخب عرض می کنم چرا که 
وزرای اقتصاد، ارتباطات و رییــس کل بانک مرکزی در 
راستای این برنامه ها و شعارها حرکت می کنند. این شعارها 
در چند گروه تقسیم بندی می شود: شــفافیت، عدالت، 
رفاه، پاسخگو بودن و در دسترس بودن. درباره رفاه، یک 
میلیون مسکن در سال و درباره ارتقای معیشت و اشتغال، 
ایجاد ساالنه یک میلیون شغل، در شعارهای آقای رییسی 
مطرح شــده اســت و وزرا و معاونان رییس جمهور باید 
برنامه های خود را در این زمینه تبیین کنند. به طور خاص 
اگر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بخواهد در راستای 
شفافیت و عدالت محوری حرکت کند، باید در حوزه کاری 
خودش شفافیت داشته باشد. همچنین هماهنگی با سایر 
دستگاه ها، به منظور هم افزایی، چه در حوزه اعضای کابینه 
و چه در حوزه فعالیت های تخصصی یک وزیر باید رعایت 
شود. معموال یکی از وظایف اصلی و مهم وزارت ارتباطات، 
رگوالتوری است. متاســفانه در زمینه رگوالتوری در این 
حوزه، علی رغم اینکه وزیر، جوان و پرانرژی بوده، چندان 
قوی عمل نشده اســت. این روزها، جوان گرایی بیشتر بر 
اساس سن و سال تعبیر می شود که این امر باید در جهت 
باانگیزه بودن و انرژی داشتن نیز مطرح شود و فقط شاخص 

سنی، مدنظر نباشد. در این خصوص، در حوزه هماهنگی 
با ســایر نهادها و ارگان های ذی ربط در عرصه مرتبط با 
اعمال رگوالتوری، موفق عمل نشده است. البته نمی توان 
آن را تقصیر وزیر ارتباطات دانست و این عدم هماهنگی 
شــاید در الیه های دیگری نیز وجود داشته باشد. مثال در 
مناظره های انتخابات از قول یکی از کاندیداها، یعنی دکتر 
همتی، اعالم شد در مســایل اقتصادی با رییس جمهور 
هماهنگ نبودم؛ یعنی اختالف نظر داشته است. اگر وزیر 
ارتباطات با سایر نهادهای مرتبط مانند مرکز ملی فضای 
مجازی، وزارت ارشاد، صداوســیما، شورای عالی انقالب 
فرهنگی و حتی در الیه هــای پایین تر نظارتی خود مانند 
اپراتورها که باید تصمیمات مربــوط به تنظیم مقررات و 
رگوالتوری را اجرایی کنند، نتواند هماهنگی داشته باشد، 
هرچقدر برنامه هــای مترقی و اهداف بلندمدت داشــته 
باشد، قابل اجرا نیست. بنابراین اگر وزیر ارتباطات و سایر 
وزارتخانه ها مانند وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، با استفاده 
از توان و ظرفیت هیات دولت و رییس جمهور، نتوانند این 
هماهنگی را به مرحله اجرا درآورند، ضعف تلقی می شود 
و فرصت از دســت می رود و در پایان دوره مدیریت شان، 
توپ را در زمین دیگران می اندازند و خواهند گفت نظرم 
مخالف بود و هماهنگ نبودیم. در مصوبات هیات وزیران 
این موضوع تقریبا به منزله قانون اســت که تمام وزرا در 
این مصوبات در کابینه به ســهم خود مســوول هستند. 
البته ممکن است وزیری در زمینه ای که در کابینه به رای 
گذاشته می شود، مخالف باشد اما زمانی که تصمیم گرفته 
شد، مسوول است و باید بدون چون و چرا آن را اجرا کند و 
نمی تواند به دلیل مخالفت، در اجرا دست اندازی کند. اگر 
وزیر ارتباطات در همان ماه های اول احساس کند نمی تواند 
هماهنگی را ایجاد کند و از وی در زمینه اعمال رگوالتوری 
حرف شنوی وجود ندارد، باید استعفا دهد و نباید تا پایان 
دوره چهارساله بماند و بعد بگوید با من هماهنگ نبودند 
و مخالف بودم. این موضوعات، شــامل همــه یعنی وزیر 
ارتباطات، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی می شود 
اما به طور خاص برای وزیر ارتباطات، با توجه به وسعت رشد 
علم و فناوری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، انتظار 
نیست وزیر در همه این حوزه ها عالمه و مطلع باشد اما باید 
شناخت و تجربه کافی داشته باشد. یادم هست در دولت 
دوم آقای احمدی نژاد، یکی از افرادی که در چند ماه آخر 
به عنوان وزیر معرفی شد، آقای نامی بود. ایشان در حوزه 
نظامی، کارایی خوبی داشت اما وزیر ارتباطات شد. وزیر 
ارتباطات، ضمن اینکه باید تخصص الزم را در این حوزه و 
در یکی از گرایش های فناوری اطالعات و ارتباطات داشته 
باشــد، حداقل باید تجربه کافی از نظر مدیریتی داشــته 
باشد تا زیرمجموعه اش از وی تمکین کرده و تصمیماتش 
را از نظر اجرایی بپذیرند و اجرا کننــد. بنابراین وزیر باید 
شــناخت اجمالی، تجربه کافی و حداقل تخصص الزم را 
داشته باشد تا در آن حوزه موفق باشد. با شعار نمی شود کار 
را پیش برد. آنچه االن در سخنرانی ها مصطلح شده، و در 
حوزه فناوری های نوین در دنیا، در صف مقدم پژوهش و 
دانشگاه در حال طرح و یا در مرحله فناوری، مورد استفاده 
اســت، به کار بردن واژگان لوکس است که می توان آن را 
در اینترنت جست وجو کرد. این ها کفایت نمی کند. وزیر 
باید آشنایی نسبی داشته باشــد تا سیاست گذاری کند و 
در مرحله اجرا پیش برود، ضمن اینکه باید با سایر نهادها 
هماهنگی داشته باشــد. در حوزه وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی، باید حداقل تخصص الزم وجود داشته باشد و واقعا 
باید اقتصاددان باشــند و تجربه کافی در مسایل اجرایی، 
اقتصادی و بانکداری داشته باشــند. نمی توان فردی را از 
بیرون که هیچ تخصصی ندارد یا تخصص داشــته باشد 
اما تجربه اداره یک مجموعه اقتصادی یا مجموعه بزرگی 
بانکی را نداشته باشد، در این حوزه به کار گرفت. این فرد 
باید هماهنگی الزم را داشته باشد و به دیدگاه کارشناسی 
برای اجرا مانند یک پزشک متعهد باشد؛ یعنی مثل یک 
پزشک که بیماری را تشــخیص داده و دارویی را تجویز 
کرده، به آن معتقد باشد و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، 
رودربایستی با رییس جمهور، گروه بندی و سیاست ورزی ، 
نظر کارشناســی خود یا زیرمجموعه اش را فدا نکند و اگر 
مجبور است تصمیماتی را اجرایی کند در حالی که می داند 
داروی سازگار نیست و موجب بدتر شدن اوضاع می شود، 

باید نظر اقتصادی خود را نهادینــه و اعالم کند. مثال اگر 
سازمان برنامه و بودجه معتقد است فالن موضوع باید در 
بانک مرکزی اجرا شود، به طور صریح، نظر خود را بگوید 
و مانند این نباشــد که در مواقع عرضه طال و ارز، رییس 
بانک مرکزی بگوید از معاون اقتصادی شما به طور شفاهی 
دستور گرفتم! یا رییس ســازمان برنامه و بودجه به طور 
شفاهی دستور داده که فالن میزان طال یا دالر عرضه شود. 
اگر علی رغم نظر کارشناسی خود بخواهد طبق این دستور 
عمل کند و بعد عنوان کند طبق دســتور عمل کردم اما 
خودم اعتقاد نداشتم، خســارت غیرقابل جبران به کشور 
می زند. بهتر است همان لحظه اســتعفا داده و خودش را 
از این مسوولیت سنگین نجات دهد. این امر باید با توجه 
به تجربیات تلخ و شیرین 40 سال گذشته عملیاتی شود 
و چندان سیاست ورزی ها را در مجموعه های کارشناسی 
دخالت ندهیم و به مصلحت اندیشی های حزبی تکیه نکنیم 
و بیشتر به مصلحت اندیشی های کارشناسی و تخصصی 

تمکین کنیم.
بهنکاتدرستیاشــارهکردید.آقایهمتی
درمناظراتگفتندکارهاییانجامدادمکهاعتقاد
نداشــتمامادردولتآقایاحمدینــژادآقای
طهماسبمظاهریبهعنوانریيسکلبانکمرکزی
منصوبشدکهریيسجمهوروقت،توقعاتیداشت
بااینحال،ایشانزیربارنرفتوبهراحتیاستعفا
داد.دردولتفعلیهمقبلازاینکهوضعيتبورس
بهوضعيتکنونیبرسد،آقایشاپورمحمدیریيس
بودودرخواســتهاییوجودداشتاماچوناین
درخواستهاخالفمصلحتبود،استعفادادوآقای
قاليبافجایگزینشدوچنانرشتهملترابافت
کهاالنوضعيتنابسامانبورسراشاهدهستيم.
باالخرهقدرتوشــهرتباعثمیشوددوستان
کتوشلواردیگریبرایخودشانبدوزندوحاضر
میشوندرویمبانیپابگذارندکهدردانشگاههای
خوبدرسآنراخواندهاند!متاســفانهثمرهآن
راهممیبينيم.اميدواریــمحداقلدردولتبعد،
چنيناتفاقینيفتدوحداقلآقایریيسیکسانی
راانتخابکنندکهپایاعتقاداتشــانبمانندو
کارشانرابراساسدانشیکهآموختند،جلوببرند
نهبراساسمباحثدســتوریوشفاهی.بگذریم.
جنابطالیی!درصحبتهایتاناشارهکردیدکه
همزمانباآغازرقابتانتخاباتی،آیتا...ریيسیدر
اتاقبازرگانیوبخشخصوصیحضورپيداکردند.
لطفابفرمایيدتعاملدولتآقایروحانیبابخش
خصوصیچگونهبود؟آیااینتعاملبهدرستیبرقرار
شد؟دردولتبعد،اولویتهایکاریوزارتخانههای
ارتباطات،اقتصادوبانکمرکزیدرتعاملبابخش

خصوصیچيست؟
طالیی:اتاق بازرگانی بر اســاس قانون، مشــاور سه قوه 
است و در همه دولت ها، سعی کرده مشاوره هایی در حوزه 
فعالیت های اقتصادی و کسب وکار به دولت های منتخب 
ارایه  کند و همین قول هم به آقای رییســی داده شده و 
ایشان هم عنوان کردند که اولویت اصلی شان اقتصاد است 
و با بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان متولی 
بخش خصوصی که می تواند تولیــد، صادرات و واردات را 
مدیریت کند، همکاری ویژه خواهند داشــت. مهم ترین 
موضوع موردبررسی این است که ما باید آزادسازی اقتصاد 
داشته باشیم و با بهبود محیط کسب وکار، به سوی اقتصاد 
باز حرکت کنیم؛ به  گونه ای که شــرایط ســرمایه گذاری 
و رقابت پذیری را در کشــور افزایش دهیم و شاهد ورود 
سرمایه به بنگاه های اقتصادی باشــیم. وزیر اقتصاد باید 
مقداری بیشتر روی اصالحات اساسی در قوانین و مقررات 
و مقررات زدایی تمرکز کند تا مشارکت بخش خصوصی 
را افزایش دهد و با اجرای آن به رشــد اقتصادی موردنظر 
کشور دســت پیدا کند. این اصالحات و قوانین و مقررات 
با فناوری اطالعات با ســرعت بیشــتری حرکت خواهد 
کرد. سال گذشته شــاهد بودیم ویروس کرونا، تعطیلی 
را در کل دنیا به وجود آورد. در این خصوص، کشورهایی 
که از فناوری اطالعات اســتفاده کــرده بودند، تاب آوری 
اقتصادشان بیشتر شد و کشورهایی که از فناوری اطالعات 
استفاده نکرده و برنامه هایی را در سال های قبل پیاده سازی 
نکرده بودند، آسیب های اقتصادی بیشتری به خاطر شیوع 
ویروس کرونا داشــتند. در این زمینه، بانک مرکزی باید 
روش های نوین بانکــداری را ارایه  و عالوه بر اجرای دقیق 
سیاست های پولی و نیز اعتبار و ارزش پول ملی کشور، به 
بنگاه های اقتصادی کشور کمک بیشتری کند. اعتباردهی 
به بنگاه های اقتصادی بایــد در اولویت بانک مرکزی قرار 
گیرد. امروز شــاهدیم تولیدکنندگان ما دچار مشکالت 
اساسی در تامین سرمایه در گردش خود هستند. بانک ها 
باید در رشته بانکداری، بنگاه های اقتصادی شوند و توسط 
بانک مرکزی از حضورشان در عرصه های مختلف اقتصادی 
جلوگیری شود. از این جهت عرض می کنم بنگاه اقتصادی 
که بانک های ما حاضر نیســتند در هیچ بخشی زیان ده 
باشــند. اگر به عنوان یک تولیدکننده برای تامین منابع 
مالی، به بانک ها مراجعه کنید بــه هر صورتی قصد دارند 

نگاه دولت آینده باید به سمت حکمرانی نوین در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد
  فناوریاطالعاتبایدازواگنبهلوکوموتيوتبدیلشود

وزیربایدشناختاجمالی،تجربه
کافیوحداقلتخصصالزم
راداشتهباشدتادرآنحوزه
موفقباشد.باشعارنمیشود
کارراپیشبرد.آنچهاالندر
سخنرانیهامصطلحشده،ودر
حوزهفناوریهاینویندردنیا،
درصفمقدمپژوهشودانشگاه

درحالطرحویادرمرحله
فناوری،مورداستفادهاست،به
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کهمیتوانآنرادراینترنت
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ریســک پذیری خود را کاهش دهند و به هیچ عنوان در 
ضرر و زیان ورود نکنند. این امر، نشان می دهد بانک ها به 
سمت فعالیت اقتصادی، غیر از فعالیت بانکداری سوق پیدا 
کرده اند. حلقه واسط امروز وزرای اقتصادی، باید فناوری 
اطالعات باشد و به سمتی حرکت کند که زیرساخت  های 
اقتصادی را توسعه دهد. امروز شاهدیم وزارت ارتباطات، به 
عنوان متولی اصلی حوزه اقتصاد شناخته نمی شود. البته 
این امر دال بر این نیست که می خواهیم نقش وزارت اقتصاد 
یا ارتباطات را تغییر دهیم. اگر به ترکیه یا چین نگاه کنیم، 
می بینیم چقدر از فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه 
اقتصاد استفاده کرده اند. همگرایی بیشتر وزارتخانه های 
اقتصادی می تواند از طریق وزارت ارتباطات ایجاد شــود. 
این، موضوعی بوده که اتاق نیز طی ســال های گذشــته 
همیشه تذکر داده که وزارت ارتباطات نباید فقط وزارتخانه 
تخصصی فنی باشد بلکه باید باعث توسعه کسب وکار در 
جامعه شود. شفافیت می تواند از طریق وزارت ارتباطات، با 
ایجاد زیرساخت ها به وجود بیاید. بانکداری الکترونیک باید 
با روش های جدید تغییر پیدا کند و استفاده از روش های 
نوین بانکداری در توســعه کسب وکار رونق بیشتری پیدا 
کند. وزارت اقتصاد با توجه به اینکه نفت تقریبا از اقتصاد و 
بودجه کشور ما حذف می شود، به سمت افزایش مالیات ها 
حرکت می کنــد، در حالی که آنهایی که شناســنامه دار 
هستند، مالیات بیشــتری پرداخت می کنند و آنهایی که 
فاقد شناسنامه هستند و از مشاغل واسطه گری استفاده 
می کنند، مالیات کمتــری می دهند. آقای رییســی در 
مناظرات و فرمایشات شان در اتاق هم اعالم کردند کاهش 
مالیات از تولید و کارهای مولد در دستورکار دولت است. 
امیدوارم با این اقدام، شاهد رونق اقتصادی در بخش تولید 
و مولد کشور باشیم که شــعار امسال هم است. همچنین 
دنیا به سمت اســناد تجاری دیجیتال و تحول دیجیتال 
می رود و وزارت ارتباطات باید با دستگاه ها و وزارتخانه های 
دیگر همکاری بیشــتری داشته باشــد. موضوع دیگری 
که آسیب زیادی به کشــور می زند، عدم هماهنگی بین 
وزارتخانه هاست. در سال های اخیر این موضوع باب شده که 
دو وزارتخانه برای اجرای یک فعالیت با همدیگر تفاهم نامه 
امضا می کنند. مگر این دوســتان در هیات وزیران حضور 
ندارند؟! مگر دولت، مســیری را برای توســعه اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی کشور تدوین نکرده است؟ چه نیازی 
به امضای تفاهم نامه است؟ وقتی تفاهم نامه امضا می شود، 
به این معناست که نقشه راه و هماهنگی بین وزارتخانه ها 
وجود ندارد. به نظرم در ایــن دوره، وقتی وزارتخانه های 
اقتصادی، کنار هم می نشینند، وزارت ارتباطات هم باید 
در کنار آنها بنشیند و به عنوان وزارتخانه ای که می تواند 
تحول اقتصادی ایجــاد کند، در کنار ســایر وزارتخانه ها 
حضور مستمر داشته باشد. یک سری کشورها مانند هند 
به طور مستقیم از حوزه فناوری اطالعات برای خود درآمد 
ایجاد می کنند و کشورهای دیگر، از فناوری اطالعات به 
عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده مي کنند. ما در کشور 
سعی کردیم هر دو بخش را فعال کنیم. البته پتانسیلی که 
در نیروی متخصص انســانی داریم، باعث شده در هر دو 
بخش فعال باشیم. صادرات فناوری اطالعات ما ارقام بسیار 
چشمگیری دارد. صادرات پوست ساالمبور ما از صادرات 
فرش ما بیشتر است )دقیقه 39:۲۵ نحوه گفتار، ابهام دارد. 
برعکس جمله درست است یا همین جمله؟؟( و می تواند 
با تدوین قوانین و مقررات، جایگاه بهتری داشته باشد اما 
طی سال های گذشــته، وزارت ارتباطات به ویژه در حوزه 
فناوری اطالعات، ورود نداشــته و در برخی موارد، حتی 
خودش را عقب کشیده که معضل بزرگی است. امیدوارم در 
دولت بعد، روی اقتصاد هوشمند و دیجتال تمرکز بیشتری 
شود و شاهد باشیم رونق اقتصادی در کشور رقم بخورد. 
اولویت اصلی دولت، رونق اقتصادی است که با حوزه فناوری 

اطالعات می تواند خیلی پررنگ تر شود. 
آقایصادقی،معاونفنــاوریبانکاقتصاد
نویندرگروهاشارهکردهاندکهچراازحوزهبانکی،
کســیبهعنوانميهماندرميزگرددعوتنشده
است.بهگفتهایشان،ميهمانانگرامینمیتوانند
حوزهبانکیرانمایندگیکنند.دراینخصوصباید
عرضکنمهفتهگذشتههرچهتالشکردمیکنفر
ازحوزهبانکیرادرميزگردامروزداشــتهباشيم،
هيچکسلبيکنگفتوبرخیدوستانگفتندما
بهسيستمفعلینقدداریمواگربخواهيمایننقد
راطرحموضوعکنيم،ممکناستتصورشودبرای
خودماندردولتآینده،جابازمیکنيمکهیاارتقای
بيشتریبگيریمیاوضعموجودراحفظکنيمکهبه
نظرم،حرفدرستومنطقیبود.مادرعصرارتباط
هيچوقتسکوتنکردیمونقدهایمانراتندوبا
صدایبلندمطرحکردیمامااکنونصحبتازاین
استکهمشــکالتوضعفهاییراامروزمبتالبه
آنهســتيم،دردولتبعدیباکمترینمشکل
پيشببریم.)امااکنونصحبتازایناســتکه
دردولتبعديباکمتریتمشکالتپيشبرویم(
آقایجوادی!خداروشکرحضورشمارادربرنامه
امروزبهعنوانپلارتباطیباآیتا...ریيسیداریم.
اميدواریممباحثیکهمطرحمیشــود،بهگوش
مدیرانوایشانبرسدکهانشاءا...انتخابشایسته
وبایستهدراینحوزهداشتهباشند.دراینحوزه،
تعاملبابخشخصوصی،چقدرجزواولویتهای
آقایریيسیدردولتآیندهاســتوقراراست
مشکالتبخشخصوصیچگونهدردولتایشان

حلشود؟
جوادی: بنده ابتدا یک نکته را عرض کنم. یکی از مسایلی 
که در دولت ها به جای اشخاص و اسامی باید به دنبال آن 
بگردیم، رویکردهاست. باید ببینیم رویکرد دولت ها از چه 
جنسی اســت. مثال رویکرد دولت آقای رییسی نسبت به 
موضوعات بانکی و فناوری اطالعات از چه جنســی است. 
نگاه ایشان از جنس ابزار حکمرانی نوین است که بسیاری 
از مفاهیم و سیاســت گذاری های عمومــی را تغییر داده 
و ابزارهای خاص خود را دارد. مباحثی مانند نئوبانک ها، 
استفاده از فناوری های هوشــمند و حکمرانی در فضای 
مجازی، ابزارهای حکمرانی نوین اســت. اگر قبول داریم 
وارد عصر حکمرانی نوین شــده ایم، باید نگاه مان به این 
حوزه ها و مقوالت از این جنس باشد و به عنوان ابزارهایی 
برای حکمرانی دیده شــود. نگاه ســلبی و دفعی داشتن 
موجب می شود خودمان را از به کارگیری و بهره مند کردن 
از این ابزارها محروم کنیم. تجربــه بنده به عنوان رییس 
مرکز نوآوری قوه قضاییه و موضوعاتــی که از این جنس 
به ایشان طرح موضوع شده بود، نگاه ایشان و دولت آینده، 
بهره گیری از ابزارهای حکمرانی نویــن برای ورود به این 
عرصه است و نگاه شان به حوزه بانکداری، بیمه، بورس به 
عنوان ابزارهای مالی نوین، فناوری اطالعات و ارتباطات و 
فضای مجازی از این جنس است و این امر می تواند شاخص 
خوبی برای شناسایی رویکرد دولت آینده باشد و اینکه به 
کدام سمت وسو خواهد رفت. نقد دوستان در گروه درست 
است و مقوله وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بانک 
مرکزی، متفاوت و نیازمند دو بحث مجزاست. درباره بانک 
مرکزی باید عرض کنم یکی از پاشــنه آشــیل  های همه 
دولت ها، سیاســت های پولی و مالی بوده است و همگی 
دنبال تغییرات در این زمینــه بوده اند. آقای احمدی نژاد 
هم از شعارهای  اصلی شان تغییرات اساسی در حوزه بانک 
و مالیات بود اما عمال موفقیتی حاصل نشد. یکی از دالیلش 
این است که قوانین بانکداری ما بسیار قدیمی است و فکر 
می کنم یکی از قوانین بانکداری ما مربوط به ســال های 
13۵1 و 13۵۲ است و قانون بانکداری بدون ربا سال 136۲ 
را داریم در حالی که االن مفاهیم مالی و پولی نسبت به آن 
سال ها، به کلی، متحول و متغیر شده و قوانین ما کشش 
فضای بانکی و مالی و پولی جدید را ندارد و باید تحول ایجاد 
شود. اخیرا مجلس، مصوبه ای را درباره تغییر ساختار بانک 
مرکزی در دستورکار قرار داده که آن هم انتقادات زیادی 
به دنبال داشت. یکی از مشکالت اساسی بانک مرکزی، طی 
سال های گذشته، عدم استقالل و توصیه پذیری از جانب 
دولت بوده است. این امر باعث شــده واکنش این نهاد در 
بحران های مالی به شدت کاهش پیدا کند. نمونه آن عدم 
افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در بهار سال گذشته 
بود که حبابی را در بازار بورس شــکل داد. در این حالت 
قدرت نظارتی بانک مرکزی، کامال کاهش پیدا می کند. در 
زمان معضل نهادها و موسسات ورشکسته و قرض الحسنه 
مشاهده کردیم علی رغم تذکراتی که خود بانک مرکزی 
داده بود، باز هم مجبور شــد برای جبران خسارات مردم، 
تزریق پایه پولی انجام دهد و تورم افزایش یابد یا ناسازگاری 
زمانِی سیاســت های مالی دولت با سیاست های پولی و 
بانکی بانک مرکزی وغیره از دیگر مشــکالت است. این 
عوامل، موجب شد مجلس، اخیرا طرحی بدهد که استقالل 
بانک مرکزی در آن تقویت شود که آن هم دچار اشکاالت 
اساسی است مثال حذف شورای پول و اعتبار و تبدیل آن به 
هیات عالی بانک مرکزی توسط افراد غیراجرایی که عمال 
مسوولیت پذیر هم نیستند، در این مقطع زمانی، تصمیم 
مناسبی نیست چراکه کالن ترین و حساس ترین موضوع 
کشور که تصویب سیاست های پولی و مالی و نظارت بر آن 
است به شورایی سپرده می شود که هیچ کدام از این اعضا، 
جوابگو نخواهند بود و مســوولیتی نخواهند داشت و این 
اشکاالت به طرح مجلس، وارد اســت. در مجموع مساله 
بانک مرکزی، حساس و پیچیده است و تا وقتی تغییرات 
ســاختاری در بانک مرکزی اتفاق نیفتد، فــارغ از اینکه 
چه کسی بر مسند ریاســت این بانک بنشیند و سکان دار 
آن شــود، اتفاق خاصی در این حــوزه نمی افتد. مضاف 
بر اینکــه در حوزه های بانکی، بیمه و بــورس با چرخش 
مدیران مواجه هستیم که با این چرخش دسته مدیران، 
به دشــواری می توان افراد جدید را وارد این عرصه کرد. 
قوانین و کمیته های گزینش بانک مرکزی و بیمه که برای 
افراد، وجود دارد، نشان می دهد میانگین سنی هیات مدیره 
بانک ها و بیمه ها، باالی ۵0سال و غالبا افراد تکراری هستند. 
مثال فردی بانک ملی بوده و به بانک ملت و از آنجا به بانک 
صادرات رفته و سپس بر سمند بیمه نشسته است! در این 
شرایط، نیروی جدید و تفکر جدید به سختی در این ساختار 
تزریق می شــود. اگر می خواهیم اتفاقی در حوزه بانکی و 
بانکداری ما بیفتد دولت باید در حــوزه لوایح بانکی، فکر 
اساسی کرده و مقداری قانون بانکداری کشور را متحول 
کند، ضمن اینکه همان قانون بانکداری بدون ربا ســال 
136۲ عمال متروک واقع شده و به آن عمل نمی شود. ما 
فرصت بسیار خوبی پیش روی دولت آقای رییسی داریم که 
اگر به نحو احسن از آن استفاده کند، بخشی از پشتوانه های 
تقنینی و ظرفیت های قانونی را می تواند حل وفصل کند و 
آن هم تدوین برنامه هفتم توسعه است. تدوین این برنامه 
چه در حوزه فاوا و چه در حــوزه بانکداری، فرصت خوبی 
برای پنج سال آینده کشور است و با اخذ نظرات تخصصی و 
اعمال آنها در تدوین برنامه، می تواند اتفاقات خوبی بیفتد. ما 
در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، با تکثر عجیب 
مفاد قانونی و تکالیف و احکام مواجه بودیم. مثال اگر احکام 

حوزه فاوا در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه را نگاه 
کنید، کامال مشخص است سیاست گذاری جزیره ای ناشی 
از دغدغه های متکثر قانون گــذار بوده و هرکس هرجایی 
توانســته اعمال نفوذ کرده و قوانین، غالبا متضاد و مغایر 
همدیگر و احکام نیز نافی یکدیگر است و این امر، موجب 
شــده یک نگاه جامع، کالن نگر و پیکره واحدی بر احکام 
برنامه های توسعه ما غالب نباشــد. فرصت تدوین برنامه 
هفتم توسعه، در دولت آتی، فرصت مغتنمی است که دولت 
بتواند حداقل در عرصه سیاست گذاری، یک پیکره واحد و 
یکدستی را در احکام برنامه ای برای حوزه فاوا و بانکداری 
ایجاد کند و این امر، پشتوانه اجرایی برای کسی باشد که 
هرگاه سکان دار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یا بانک 
مرکزی شد، امور را بر مبنای یک ریل گذاری صحیح پیش 
ببرد و از این تکثر و گیجی کــه معموال از لحاظ تقنینی و 
سیاست گذاری، در سیستم های ما وجود دارد، خارج شود؛ 
ضمن اینکه دولت همیشــه فرصت ارایه  الیحه را دارد و 
می تواند از این ظرفیتی که دولت ها در شکل گیری قوانین و 
تقنین دارند، استفاده کند و اصالحات ساختاری را رقم بزند. 
اميــدوارمهمزمانباتدویــنقانونبرنامه
هفتمتوســعه،ازمتخصصانحوزههایمختلف
درکارگروههایمشورتیاستفادهکنيد.حتیدر
انتخابوزرایآینده،دربرنامههایقبلپيشنهاد
دادماصنافبراساستجربه،دیدگاهوشناختخود
نسبتبهحوزههایمختلف،پيشنهادخودرامطرح

کردهوبهدولتآقایریيسی،وزیرمعرفیکنند.
جوادی:اتفاقا یکی از مســایلی که در ســتاد پیگیر آن 
هستیم و قبال در نشســت هایی که با دوســتان و اهالی 
اکوسیستم داشــتیم، عرض کردم و مجددا هم می گویم 
این اســت که معموال انتخابات، فرصت خوبی برای حرف 
شنیدن و حرف زدن است و مسووالن، زمانی که نیاز به رای 
ما رعیت جماعت پیدا می کنند، فاصله شان کم می شود! اما 
بعد از انتخابات دوباره فاصله ها زیاد می شود. صحبتی که 
ما داشتیم و با آن موافقت شد، این بود که ستاد کارآفرینی 
و نوآوری را بعــد از انتخابات در قالب انجمن، ســازمان 
مردم نهاد یا تشکل در کنار دولت و متصل به آن به عنوان 
مشاور امین تخصصی نگه داریم و در همین ایاِم 40 تا ۵0 
روزه که گلدن تایم شکل گیری سیاست های دولت هاست؛ 
یعنی از زمانی که دولت ها رأی می آورند تا زمانی که کابینه 
و برنامه های خود را به مجلــس ارایه  کنند، فرصت خوبی 
است تا با دوســتان فعال این حوزه در بخش خصوصی، 
جلسات متعددی بگذاریم و برنامه های آنها را به تیم کمیته 
برنامه ریزی ارایه  دهیم و هم اســامی و افراد پیشنهادی 
را منطبق با ضوابط، شــاخصه ها و شرایطی که می توان از 
جانب بخش خصوصی و فعاالن این حوزه پیشــنهاد داد، 
جمع آوری کنیم. ما این ماموریت را داریم و از هفته آینده 
در چند حوزه شامل بورس، بانک، بیمه، فناوری اطالعات و 
ارتباطات و مسایل مرتبط با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری فعالیت خواهیم کرد. قرار بر این است جلساتی 

را با اهالی اکوسیستم بگذاریم، نظرات را جمع آوری کرده، 
بسته های راه حل را تدوین کنیم و در قالب اسامی و بسته ها 

به ریاست جمهوری پیشنهاد دهیم.
بسيارعالی!خوشبختانهارتباطماباشمابرقرار
است.دراینزمينه،جمعیازنخبگانصنعتبانکی
وحوزهارتباطاتراداریم.هروقتقرارشدجلسات
برگزارشــود،اعالمبفرمایيد،بندهاطالعرسانی
میکنمتابهگوشعزیزانبرسدوازنظراتارزنده
اینافراددرجلساتخصوصیهماستفادهشود.
جنابصادقزاده!شــمادرکارنامهکاریخودتان
نمایندهمجلسوریاســتکميتهارتباطاترادارا
هستيد.فکرمیکنماگربررســیحوزهفناوری
اطالعاتووزارتارتباطاتراباتوجهبهشناخت
شــما،برعهدهحضرتعالیبگذاریم،بدنيســت.
البتهکهجنابعالیدروزارتصمتچندسالاست
مشغولهستيدواطالعاتخوبیدراینحوزهدارید
کهبدنيستآنراهمارایهکنيد.فکرمیکنيددر
ماجرایمشکالتبخشخصوصیباحاکميت،نقاط
عطفکجاستوماکجابایداینمسایلراحلکنيم؟

صادقزاده: درباره فرمایشات آقای جوادی درباره برنامه 
هفتم که به نکات خوبی اشاره کردند، باید عرض کنم برنامه 
ششم یک سال با تاخیر مصوب، ابالغ و اجرایی شد و امسال، 
آخرین سال برنامه ششم است. در برنامه های قبلی، چون 
دولت معموال وارث برنامه دولت قبلی بود، انتقاداتی به آن 
برنامه داشت اما از آنجا که االن در سال آخر برنامه ششم 
هستیم و از نیمه دوم سال، مجلس وارد مباحث مربوط به 
تصویب برنامه هفتم خواهد شد و دولت باید الیحه برنامه 
هفتم را به مجلس تقدیم کند، این همزمانی را باید به فال 
نیک بگیریم که سیاست های دولت در قالب برنامه هفتم 
به مجلس ارایه  شــود و در آنجا نیز چکش کاری های الزم 
صورت گیرد تا از سال آینده که ابتدای اجرای برنامه هفتم 
است، همان سیاست ها و محورهای برنامه های دولت جدید 
اجرایی شود. اگر واقعا از کارشناسان مرتبط استفاده شود 
و کار کارشناسی خوبی درباره برنامه ها در همه زمینه ها به 
عنوان منابع انسانی و تجربیات مختلف به عنوان دستاورد 
انقالب اسالمی در طول 40 ســال گذشته صورت گیرد، 
برنامه خوبی خواهد شــد. درباره بخــش خصوصی باید 
عرض کنم معموال تعارض منافع در دو دســته قابل بحث 
است: اول تعارض منافع حقیقی است که معموال اگر فردی 
در شرکتی عضو هیات مدیره باشد و آن شرکت بخواهد با 
مجموعه ای قرارداد ببندد که به نحوی سهامدار آن همین 
شخص باشــد، در اینجا تعارض منافع حقیقی شخصی 
ایجاد می شود که اگر دولتی باشــد، قانون منع معامالت 
دولتی آن فرد را منع می کند. دوم اینکه اگر تعارض منافع 
حقوقی شکل گیرد و نهاد یا دستگاه اجرایی در موضوعی 
ذی نفع باشد و کار هم به عنوان کارفرما در دست این نهاد 
باشد، طبیعی است به جای اینکه کارها به بخش خصوصی 
که تعارض منافع ندارد، سپرده شود، با دست انداز مواجه 
می شــود. این امر یکی از معضالتی است که در طول این 
سال ها داشــته ایم و مرتبط به دولت خاصی هم نیست و 
اعم از دولت سازندگی، اصالحات، اعتدال و دولت تحول 
که در آینده، مسوولیت را برعهده خواهد گرفت، این مساله 
وجود دارد و باید برای آن راه حل پیدا کرد. مثل نهادها یا 
دستگاه هایی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی، 
نه فقط آن سازمان بازنشستگی که زیرنظر دولت و تامین 
اجتماعی است، بلکه سازمان های بازنشستگی متعددی 
داریم که دســتگاه های اجرایی دارند و معموال کارها را به 
شرکت های زیرمجموعه خودشان واگذار می کنند. اینکه 
بخش خصوصی در محافل ســمیناری و... تحویل گرفته 
شود و شعار داده شود، مشــکلی ندارد اما سوال این است 
که چرا بخش خصوصی عمال در کشور ما قوی و توانمند 
نمی شود؟ هرچند قانون سیاست های اصل 44 در مجلس 
هفتم تصویب شد، اما در اجرا به خوبی عمل نشد و انتقادات 
شدیدی به برخی واگذاری  های صورت گرفته وجود دارد. به 
نظرم یکی از معضالت، تعارض منافع حقوقی یا دستگاهی 
اســت. موارد متعددی به عنوان مصداق دارم که اگر ورود 
کنم، چون دســتگاه های دیگر برای پاسخگویی نیستند، 
شاید عادالنه نباشد و حق مطلب ادا نشود تا از آن خودشان 
دفاع کنند. بخش خصوصی ما در حوزه کاری خودش، غیر 
از سیاست گذاری و نظارت، همچنان محتاج دولت است و 
باید پشت در مدیر دولتی که کلید طالیی   البته االن با توجه 
به رشــد فناوری باید از کلید دیجیتالی یا تیک سامانه ای 
)دقیقه 1:00:33( صحبت کنیم   در دست آن مدیر است، 
صف بکشند تا مشکل را حل کنند. البته خود ما هم جزء 
مدیران دولتی هستیم! مثال درباره ثبت سفارش باید یک 
تیک از طرف کارشناسان دولتی زده شود که اگر آن تیک، 
ظرف یک هفته، دو هفته یا یک ماه و دو ماه زده نشــود، 
بخش خصوصی باید چه کار کنــد؟! همان طور که آقای 
طالیی اشــاره کردند، وزارت ارتباطات باید به عنوان یک 
وزارتخانه اقتصادی تلقی شــود مثل وزارت جهاد، وزارت 
صمت، وزارت نفت و خود وزارت اقتصاد، در تیم اقتصادی 
باشد و زیرساخت ها را ایجاد کند. مثال باید گفته شود اگر 
تیک طالیی ظرف چهار روز صادر نشــد، سامانه به طور 
اتوماتیــک آن را برای مراحل بعدی صــادر کند و بخش 
خصوصی معطل نشود. بنابراین تیک طالیی سامانه ای باید 
با فناوری های جدید ساماندهی شود و البته انواع و اقسام 
سامانه ها برای شفاف سازی بسیار خوب است. بنابراین یکی 
تعارض منافع به صورت دستگاهی و  دیگری تیک طالیی 

سامانه ای باید ساماندهی شود.
آقایدکترمرتضیترکتبریزی،پيشکسوت ̀
حوزهآیتیوعضوهياتمدیرهبانکتجارتروی
خطهستند.ایشاننکاتیدربارهحکمرانینوین

مدنظردارند.بفرمایيد.
ترکتبریزی: با توجه بــه صحبت های آقای صادق زاده 
و جــوادی، درخصوص حکمرانی نویــن باید عرض کنم 
همان طور که بسیاری از کارهای ما تا االن تک بعدی بوده 
اســت. در بانکداری الکترونیک ما یک حکمران داشتیم 
که کار خود را با آن جلو می بردیم اما در حوزه دیجیتالی 
و تحول، نیاز به حکمرانان مختلف داریم. این حکمران ها 
باید با هم ارتباط داشــته باشــند و این ارتباط به گونه ای 
باشــد که در کارهای بزرگ و مشارکتی، نظر مثبت همه 
حکمران ها را داشــته باشــیم. این حکمران ها در وزارت 
ارتباطات و دیتا، بانک مرکــزی، وزارت صمت، مجلس و 
دولت هستند و اگر قرار است کاری انجام دهیم نیاز داریم 
در حوزه های تحولی با توجه به تکنولوژی های نوین اقدام 
کنیم. این تکنولوژی ها، به سرعت همه چیز را برهم می زند 
و هر روز با پدیده جدید مواجه هستیم که باید آن را رگوله 
کنیم که فقط از طریق یک حکمران میسر نیست. بسیاری 

از موضوعات ما در کشــور به دلیل اینکــه حکمران های 
مختلف درباره یک موضــوع، نمی توانند به صورت مثبت 
و پیش رونده، فکر کنند و  نظر دهند، باقی مانده اســت. 
بعضا همه ماژول های الزم برای پیشــروی در حوزه های 
IT و تحولی را داریم اما کار پیــش نمی رود، فین تک ها و 
لن تک ها راضی نیســتند، احراز هویت درست می کنیم 
اما ابالغ نمی شــود؛ یعنی برخی مواقع چیزهایی درست 
می شود اما به دلیل اینکه حکمران دیگر مخالفت می کند 
یا نظر دیگری دارد، دچار ایستایی می شود. در حوزه های 
مختلف در کشــور، کارهای خوبی انجام شده است. طبق 
جلسه ای که با آقای زارع پور داشتم، در قوه قضائیه کد ثنا 
و سیستمی که ایجاد شده، موجب تحول قوه قضائیه شده 
است. االن به دفتر قضائی مراجعه کنید، با یک کد، با یک 
موبایل کارها انجام می شــود و ثبت می شود و بعد از آن با 
همان کد، همه اطالع رسانی ها و پیگیری ها انجام می شود. 
در حوزه بانکــی وقتی به بحث امضــای دیجیتال، احراز 
هویت، بانکداری باز و دیتا می رسیم، فقط بانک مرکزی، 
تصمیم گیر نیست چون بحث ضدپولشویی مطرح است، 
هم وزارت صمت دخیل است و هم مجلس. در همین قانون 
مجلس، بحث نئوبانک و بانکداری جدید دیده نشده است. 
شاید بگوییم اشکالی ندارد دیده نشده اما ممکن است بعد 
از آن گفته شود قرار نبوده نئوبانک ایجاد شود و یک بانک 
بیشتر دیده نشده و آن هم مثال بانک توسعه است. اتفاقا ما 
نیاز داریم بعضی از حکمران های دیگری که حتما بر روی 
بانکداری تاثیر دارند، در کنار خودمان داشته باشیم. ما به 
عنوان بانک ها و بانک مرکزی، مگر می توانیم به تنهایی در 
حوزه دیتای کشور تصمیم بگیریم؟ اگر قرار است مشتری 
را احراز هویت کنیم حتما باید دیتای مختلف داشته باشیم. 
چه کســی به ما دیتا می دهد؟ این هیات امنای دیتا که 
بارها بحث آن مطرح شــده، مگر می تواند توسط سیستم 
بانکی و بانک مرکزی ایجاد شود؟ حتما NTTهای دیگر 
که خودشان هم حکمرانی دارند، باید در کنار هم باشند. 
در یک سال گذشته درباره احراز هویت، در بانک مرکزی 
با کارشناسان آی تی و بانکی حضور پیدا کردیم و کاری را 
تحویل بانک مرکزی دادیم. این موضوع، در وزارتخانه های 
دیگر، بانک مرکزی و مباحث ضدپولشــویی که همگی 
حاکمیتی هســتند و حکمرانی دارند، باقی مانده و هنوز 
ابالغ نشده است! مطمئن هســتم در زمینه بانکداری باز، 
تحول دیجیتال و دیتا هم با این مشــکل مواجه خواهیم 
شد. ما از حدود سال های ۸3 و ۸4 امضای دیجیتال را در 
کشور داریم اما هنوز نتوانستیم آن را عملیاتی کنیم زیرا 
حکمران های باالدستی ما با همدیگر هماهنگ نیستند. 
هرکدام فقط بخشنامه های خودشان، روش های خودشان  
و روال خودشان را می بینند در حالی که وقتی قرار است کار 
تحولی انجام شود، نیازمند همکاری، مشارکت و با هم کار 
کردن است. با این شیوه، کارها پیش نمی رود. در حکمرانی 
نوین به دلیل سرعت تکنولوژی، نمی توان مانند بانکداری 
الکترونیک رفتار کــرد. دیجیتالی فکر کردن و دیجیتالی 
حکمرانی کردن نوع دیگری از حکمرانی است که باید با 
هم شکل دهیم و با هم درباره این موضوعات فکر کنیم و 

بخش بانکی، به تنهایی قدرت آن را ندارد.
•آقایدکتراینالوییمعــاونفناوریبانکایران
زميننيزرویخطهســتندونکاتــیرادرباره

موضوعاتمطرحشدهدرنظردارند.بفرمایيد.
اینالویی:همان طور که اشاره شــد جای مدیران ارشد 
بانکی در این میزگرد خالی اســت اما چون بحث بانکی و 
فناوری است، نکاتی را درباره حوزه فناور ی های اطالعات 
خصوصا در عرصه بانکداری مطرح می کنم. بیشــتر روی 
صحبت بنده با آقای جوادی است. صحبت های دو بزرگوار 
دیگر را شــنیدم. نمی دانم چرا مدام سوال می کردند. فکر 
می کنم دوستان وزارت بازرگانی و وزارت صمت باید بیشتر 

پاسخگو باشند.
•البتهآقایطالییازوزارتبازرگانینيستند.از

اتاقبازرگانیهستند.
اینالویی: اتفاقا ایشان در ابتدای صحبت های شان اشاره 
کردند کــه وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات باید دو 
موضع داشته باشد. یکی اینکه باید به دنبال درآمد باشد. 
از این صحبت خیلی تعجب کردم. همین سیاست باعث 
شد که FCP و MVNها )1:09:۵7( ایجاد و البته بدبخت 
شوند و بخش خصوصی به خاطر این موضوع، بیچاره شد 
و دولت، پول هایش را گرفت و اینها به جایی نرسیدند. ما 
باید در مباحث استراتژیک مان دقت کنیم چون قرار است 
سیاست گذاری ها را مشخص نماییم. دوم اینکه االن مدام از 
ایجاد زیرساخت صحبت می کنیم. این کار باید انجام شده 
باشد. اینکه بعد از ۸ سال بگوییم باید این زیرساخت ها ایجاد 
می شد اما نشده و باز زیرســاخت ایجاد کنیم، کسب وکار 
بدون صاحب می ماند و به جایی نمی رسد. در اینجا چند 
نکته وجود دارد. دولت واقعا در حوزه هایی بسیار کم کار 
کرده است و حتی اگر زیرساخت هایی ایجاد شده، نتوانسته 
بر روی آنها سرویس های مناسب ایجاد کند. در خصوص 
همین شبکه ملی اطالعات که مدت ها در عصر پرداخت، 
بررســی شــد و متولیان آن توضیح دادند، سازمان های 
دولتی خودشان را ملزم ندانســتند سرویس های خود را 
در پلتفرم های شبکه ملی اطالعات قرار دهند به جز چند 
شرکت که با زور حاکمیتی چند سرویس را قرار دادند و ما 
همچنان از این موضوع، در رنج هستیم. این نکته کلیدی 
است. زیرساخت شبکه ملی اطالعات را از اواخر دولت آقای 

دراینمقطعزمانی،تصمیممناسبینیست
چراکهکالنترینوحساسترینموضوع
کشورکهتصویبسیاستهایپولیومالی
ونظارتبرآناستبهشوراییسپرده
میشودکههیچکدامازایناعضا،جوابگو
نخواهندبودومسوولیتینخواهندداشت
وایناشکاالتبهطرحمجلس،وارداست.
درمجموعمسالهبانکمرکزی،حساسو
پیچیدهاستوتاوقتیتغییراتساختاری
دربانکمرکزیاتفاقنیفتد،فارغازاینکه
چهکسیبرمسندریاستاینبانکبنشیند
وسکاندارآنشود،اتفاقخاصیدراین
حوزهنمیافتد.مضافبراینکهدرحوزههای
بانکی،بیمهوبورسباچرخشمدیران
مواجههستیمکهبااینچرخشدسته
مدیران،بهدشواریمیتوانافرادجدید

راوارداینعرصهکرد.
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بينالملل

ـــدی  ـــات جدی ـــا تحقیق ـــیون اروپ کمیس
را درخصـــوص گـــوگل آغـــاز کـــرد 
تـــا مشـــخص کنـــد آیـــا ایـــن غـــول 
ـــات  ـــات تبلیغ ـــع خدم ـــه نف ـــاوری ب فن
ــداری  ــود جانبـ ــن خـ ــش آنالیـ نمایـ
کـــرده و مقـــررات ضدانحصـــاری 
ــا  ــرده یـ ــا را نقـــض کـ ــه اروپـ اتحادیـ

ــر؟ خیـ
مارگـــرت وســـتاگر، معـــاون اجرایـــی 
ـــت:  ـــه ای گف ـــا در بیانی ـــیون اروپ کمیس
ـــه  ـــتیم ک ـــوع هس ـــن موض ـــران ای ـــا نگ م
گـــوگل باعـــث شـــده باشـــد رقابـــت 
بـــرای شـــرکت های فعـــال در زمینـــه 
خدمـــات تبلیغـــات آنالیـــن دشـــوارتر 

شـــده باشـــد.
وســـتاگر در ادامـــه تاکیـــد کـــرد کـــه 
ــا در  ــی تقریبـ ــرکت آمریکایـ ــن شـ ایـ
ـــرای  ـــن ب ـــره تامی ـــطوح زنجی ـــام س تم
ــور  ــن حضـ ــش آنالیـ ــات نمایـ تبلیغـ
داشـــته اســـت، زیـــرا اطالعاتـــی 
را کـــه بـــرای تبلیغـــات هدفمنـــد 
مـــورد اســـتفاده قـــرار می گرفـــت، 
فضـــای  می کـــرد،  جمـــع آوری 
تبلیغاتـــی را می فروخـــت و همچنیـــن 
ـــات  ـــز در تبلیغ ـــطه نی ـــوان واس ـــه عن ب

آنالیـــن فعالیـــت می کـــرد.
حـــال  در  کمیســـیون  ایـــن 
ارزیابـــی  بـــرای  برنامه ریـــزی 
شـــده  اعمـــال  محدودیت هـــای 
نایـــی  توا بـــر  گـــوگل  توســـط 
تبلیغ کننـــدگان، ناشـــران و ســـایر 
ــه  ــی بـ ــث در دسترسـ ــخاص ثالـ اشـ
ـــر و  ـــت کارب ـــه هوی ـــوط ب ـــای مرب داده ه

رفتـــار کاربـــر اســـت.
ایـــن تحقیقـــات بـــه لیســـتی از 
تحقیقـــات و جریمه هایـــی کـــه 
طـــی ســـال های اخیـــر در فضـــای 
ـــوگل  ـــه گ ـــا علی ـــه اروپ ـــی اتحادی نظارت
رخ داده اســـت، اضافـــه می شـــود. 
اوایـــل مـــاه جـــاری میـــالدی، 
ــل  ــه دلیـ ــه بـ ــت فرانسـ ــر رقابـ ناظـ
ــود  ــازار خـ ــدرت بـ ــتفاده از قـ سوءاسـ
ـــوگل  ـــن، گ ـــات آنالی ـــت تبلیغ در صنع
را ۲۲0میلیـــون یـــورو )۲6۲میلیـــون 

دالر( جریمـــه کـــرد.
ایـــن درحالـــی اســـت کـــه ســـرمایه 
ــده در  ــگاری شـ ــای رمزنـ ــازار ارزهـ بـ
ـــورد  ـــب رک ـــس از کس ـــر و پ ـــال حاض ح
۲تریلیـــون دالر و تقریبـــا بـــه انـــدازه 
ـــن  ـــرای اولی ـــل ارزش دارد. ب ـــرکت اپ ش
بـــار در تاریـــخ ســـرمایه بازارهمـــه 
ــون دالر  ــه از ۲تریلیـ ــای رمزپایـ ارزهـ
ــد  ــا رشـ ــه بـ ــت کـ ــه اسـ ــر رفتـ فراتـ
ســـایر  و  بیت کویـــن  چشـــمگیر 

ســـکه ها تقویـــت شـــد.
ــو  ــن گکـ ــایت کویـ ــای وب سـ داده هـ
نشـــان می دهـــد کـــه ارزش تمـــام 

ارزهـــای رمزپایـــه از مـــرز ۲تریلیـــون 
ــز  ــس از آن نیـ ــت و پـ ــر رفـ دالر فراتـ
ـــه داده  ـــود ادام ـــودی خ ـــد صع ـــه رون ب
ــطح  ــه سـ ــه بـ ــش از آنکـ ــت و پیـ اسـ
فعلـــی یعنـــی ۲.0۲0تریلیـــون دالر 
برســـد، ســـرمایه بـــازار ارز رمزنـــگاری 
قیمـــت  باالتریـــن  بـــه  شـــده 

۲.039تریلیـــون دالر رســـید.
ایـــن بـــه آن معناســـت کـــه اکنـــون 
تمـــام ارزهـــای رمزنـــگاری شـــده 
موجـــود در بـــازار تقریبـــا بـــه انـــدازه 
ـــزرگ  ـــرکت ب ـــن ش ـــل، دومی ـــرکت اپ ش
جهـــان یـــا مجمـــوع شـــرکت های 
گـــوگل و تســـال، ارزشـــمند هســـتند. 
ــیده  ــول کشـ ــاه طـ ــه مـ ــر از سـ کمتـ
تـــا بـــازار ارز رمزنـــگاری شـــده بیـــش 
ــب  ــود کسـ ــون دالر سـ از یـــک تریلیـ
کنـــد. ارزش بـــازار کل تمـــام ارزهـــای 
رمزنـــگاری شـــده بـــرای اولیـــن بـــار 
در ژانویـــه بـــه یـــک تریلیـــون دالر 

ــود. ــیده بـ رسـ
گـــوگل امـــا علی رغـــم ایـــن شـــایعات 
10میلیـــارد  حاشیه ســـازی ها،  و 
دالر در هنـــد ســـرمایه گذاری کـــرد. 
ـــرکت  ـــه ش ـــق ب ـــت متعل ـــرکت آلفاب ش
گـــوگل، نســـبت بـــه ســـرمایه گذاری 
ــد  ــارد دالری در هنـ ــدود 10میلیـ حـ
ــرکت ها  ــهام شـ ــد سـ ــق خریـ از طریـ
ــی  ــال آتـ ــت سـ ــا هفـ ــج تـ ــی پنـ طـ

متعهـــد شـــد.
ایـــن ســـرمایه گذاری از طریـــق 
ــزر  ــالح دیجیتایـ ــه اصطـ ــدوق بـ صنـ
کـــه تاکیـــدی اســـت بـــر تمرکـــز 
ــه  ــل توجـ ــرعت قابـ ــر سـ ــوگل بـ گـ
رشـــد اپلیکیشـــن ها و پلتفرم هـــای 
نرم افـــزاری در هنـــد بـــه عنـــوان 

یکـــی از بزرگ تریـــن بازارهـــای 
ــام  ــان، انجـ ــی جهـ ــات اینترنتـ خدمـ

. د می شـــو
جـــدا از ســـرمایه گذاری در ایـــن 
صنـــدوق، گـــوگل در حوزه هایـــی 
و  مصنوعـــی  هـــوش  همچـــون 
ــد  ــز خواهـ ــد تمرکـ ــوزش در هنـ آمـ
ــات  ــی از مقامـ ــه یکـ ــه گفتـ ــرد. بـ کـ
ـــاوری  ـــروه فن ـــه گ ـــت ک ـــی آلفاب اجرای
آمریکایـــی بـــوده و سیســـتم عامل 
اندرویـــد آن حـــدود ۵00میلیـــون 
ـــدی را  ـــران هن ـــمند کارب ـــی هوش گوش
ــکاری  ــه همـ ــد، بـ ــدازی می کنـ راه انـ

خـــود بـــا تولیدکننـــدگان بـــرای 
ســـاخت ابزارهـــای کم هزینـــه بـــه 
منظـــور افزایـــش هرچـــه بیشـــتر 
دسترســـی بـــه اینترنـــت در سرتاســـر 

ــد داد. ــه خواهـ ــان ادامـ جهـ
امـــا ســـال گذشـــته، بـــا ادعـــای 
حفاظـــت از کاربـــران، گـــوگل یکـــی 
در  را  بیت کویـــن  محصـــوالت  از 
ــق  ــود تعلیـ ــی خـ ــگاه اینترنتـ فروشـ
کـــرد. شـــرکت گـــوگل در تازه تریـــن 
اقـــدام خـــود علیـــه بیت کویـــن، 
ــه  ــته بـ ــات وابسـ ــوالت و خدمـ محصـ
آن، بـــازی »بیت کویـــن بالســـت« 
ــذف  ــی اش حـ ــگاه اینترنتـ را از فروشـ
ـــازی  ـــن ب ـــه ای ـــد ک ـــی ش ـــرد و مدع ک
از »روش هـــای فریبکارانـــه« بهـــره 

. د می بـــر
ــن  ــازل جورچیـ ــازی یـــک پـ ــن بـ ایـ
ـــاداری،  ـــاز وف ـــای امتی ـــا اعط ـــوده و ب ب
»بیت کویـــن قابـــل تبدیـــل« بـــه 
کابـــران پـــاداش می دهـــد و بـــا 
ریتنیـــگ 4.۵ در رتبه بندی هـــا و 
ــازی  ــزار بـ ــدود ۲0هـ ــزی در حـ چیـ
ـــد،  ـــزار بازدی ـــن 13ه ـــابه و همچنی مش
ـــوردار  ـــی برخ ـــل توجه ـــت قاب از محبوبی
ــز  ــازی نیـ ــن بـ ــان ایـ ــت؛ طراحـ اسـ
بابـــت تعلیـــق شـــدن آن توســـط 
ــل  ــچ دلیـ ــه هیـ ــدون ارایـ ــوگل بـ گـ
ــکایت  ــرکت شـ ــن شـ ــی، از ایـ واضحـ

کردنـــد.
ــت  ــال اسـ ــک سـ ــزار یـ ــن نرم افـ ایـ
ــوالت  ــی محصـ ــگاه اینترنتـ در فروشـ
شـــرکت اپـــل نیـــز بـــدون هیـــچ 
ــوده و  ــی بـ ــل دسترسـ ــکلی قابـ مشـ
حـــاال دوبـــاره در ایـــن فروشـــگاه نیـــز 
در دســـترس قـــرار گرفتـــه اســـت 
امـــا ایـــن اتفـــاق زمانـــی رخ داد کـــه 
ـــازی  ـــن ب ـــراح ای ـــرکت ط ـــگ« ش »بلین
ـــوی  ـــک، دع ـــت کم ـــور دریاف ـــه منظ ب
ـــه  ـــی ک ـــرد؛ موضوع ـــه ک ـــی اقام عموم

انعـــکاس شـــرایطی مشـــابه در ســـال 
گذشـــته بـــود؛ زمانـــی کـــه یوتیـــوب 
کـــه متعلـــق بـــه گـــوگل اســـت 
بســـیاری از ســـازندگان مشـــهورترین 
ــن  ــا بیت کویـ ــط بـ ــوالت مرتبـ محصـ
ـــروم  ـــرم مح ـــن پلتف ـــتفاده از ای را از اس
ـــق  ـــن تعلی ـــو ای ـــل لغ ـــا دلی ـــرده و تنه ک
ــه  ــه بـ ــود کـ ــی بـ ــای عمومـ انتقادهـ

ـــد. ـــوگل وارد ش گ
ـــی  ـــدام تنبیه ـــس از اق ـــاه پ ـــی کوت مدت
ـــزارز  ـــول رم ـــف پ ـــوگل کی ـــوب، گ یوتی
مشـــهور و محبـــوب موســـوم بـــه 
متاماســـک و رمـــزارز اتریـــوم را در 
گوگل پلـــی تعلیـــق کـــرد و ســـرانجام 
دوبـــاره آن را بـــه حالـــت اولیـــه 
ــت  ــق بیت کوین  بالسـ ــد. تعلیـ برگردانـ
موجـــب شـــد تـــا »اِیمـــی وان« 
مدیراجرایـــی بلینـــگ فعالیت هـــای 
ـــر  ـــوگل زی ـــا گ ـــرکت را ب ـــن ش ـــی ای آت
ـــبت  ـــن، نس ـــر ای ـــالوه ب ـــرده و ع ـــوال ب س
ـــا  ـــایر رمزارزه ـــاری س ـــکاری تج ـــه هم ب
از پلتفرم هـــای گـــوگل هشـــدار دهـــد.

وان در یادداشـــتی نوشـــت: تعلیـــق 
از ســـوی گـــوگل بـــا اشـــاره بـــه 
فریبکارانـــه«  »سیاســـت های 
انجـــام شـــده امـــا ایـــن شـــرکت 
ــدام  ــه کـ ــه کـ ــق نگفتـ ــور دقیـ به طـ
ــر از  ــی دیگـ ــه! برخـ ــار فریبکارانـ رفتـ
صنایـــع فعـــال در تجـــارت بیت کویـــن 
و رمـــزارز پیش تـــر تهدیـــد کـــرده 
ـــت رفتارهایـــش  ـــد کـــه گـــوگل را باب بودن
در خصـــوص اخبـــار مرتبـــط بـــا 
بیت کویـــن، خدمـــات و محصـــوالت 
ــی  ــرد و برخـ ــد کـ ــم خواهنـ آن تحریـ
دیگـــر نیـــز درخواســـت جایگزیـــن 
ــت وجو را  ــور جسـ ــن موتـ ــردن ایـ کـ

. نـــد ه ا د کر
ـــر،  ـــاه اخی ـــن دو م ـــر گرفت ـــدون در نظ ب
بهـــای بیت کویـــن در یـــک ســـال 
اخیـــر بـــه واســـطه افزایـــش تمایـــل 
شـــرکت های بـــزرگ فنـــاوری جهـــان 
ـــل  ـــا رشـــد قاب ـــرای اســـتفاده از رمزارزه ب
ـــی اســـت  ـــن در حال توجهـــی داشـــته و ای
کـــه ســـایر شـــرکت ها همچـــون اپـــل 
ـــت  ـــازون فعالی ـــی آم ـــرکت آمریکای و ش
ــات  ــه خدمـ ــا روی آوردن بـ ــود را بـ خـ

مالـــی ســـنتی پیگیـــری می کننـــد.
ـــه ایـــن  ـــت بیت کویـــن ب افزایـــش قیم
ــا  ــای رمزارزهـ ــه فضـ ــا اســـت کـ معنـ
بـــا کالهبرداری هـــای اینترنتـــی کـــه 
بـــه دروغ وعـــده ســـود کالن از طریـــق 
ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش را 
می دهنـــد، پـــر شـــده اســـت. گـــوگل 
ـــل دارد  ـــز دیگـــری تمای بیـــش از هـــر چی
تـــا کاربـــران خـــود را در برابـــر چنیـــن 
اقدامـــات و کالهبرداری هایـــی مصـــون 

ــه دارد. نگـ

یک بام، دو هوا
خبر

سرمایه گذاری 40میلیارد دالري در هند 
علی رغم ممنوعیت استفاده از رمزارزها 

پای چین در میان است!

با وجود اقدامـات دولت هند بـرای محدودیت شـدید دارایی های 
دیجیتال، گزارش شـده که سـرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه در 
این کشـور فقـط در سـال ۲0۲0، از ۲00میلیون دالر بـه نزدیک 
40میلیـارد دالر افزایش یافته اسـت. در سـال های اخیـر افرادی 
کـه در هنـد، سـکه های دیجیتـال را خریـد و فـروش می کننـد 
در حـال افزایـش اسـت و طبـق گزارش هـا، اکنـون تعـداد آنها از 

1۵میلیون نفر نیـز فراتر رفته اسـت.
این رقم به سـرعت در حال رسـیدن بـه ۲3میلیـون معامله گر ارز 
رمزنگاری شـده در ایاالت متحده است و بسیار بیشـتر از متوسط   
۲.3میلیـون سـرمایه گذار ارز رمزنگاری شـده در انگلیس اسـت. 
گزارش شـده که در میان خانوارهـای هندی که بیـش از ۲۵هزار 
تن طال دارند، رشـد سـرمایه گذاری در ارزهای دیجیتـال از گروه 

سـنی 1۸ تا 3۵ سـال است.
طبـق شـورای جهانـی طـال، هندی های زیـر 34 سـال بـه اندازه 
مصرف کننـدگان مسـن بـه سـرمایه گذاری در طـال متمرکـز 
نیسـتند. یـک مقـام مسـوول گفـت کـه سـرمایه گذاری در ارز 
رمزنـگاری شـده بسـیار سـاده تر از طالسـت، زیـرا ایـن فرایندی 
بسـیار سـاده اسـت. این متخصص اضافه کـرد: آنالین می شـوید 

و می توانیـد برخـالف طـال ارز رمزنـگاری شـده بخریـد.
با این وجود، عدم اطمینان نظارتی در کشـور هنـد در حال حاضر 
مانـع بزرگـی بـرای پذیـرش گسـترده تر اسـت. سـال گذشـته، 
دیوان عالـی، مصوبـه سـال ۲01۸ را ممنوع کـرد که تجـارت ارز 
رمز نگاری شـده توسـط نهادهای بانکـی را منع کـرده و منجر به 

افزایش شـده بود.
بـا ایـن حـال، در اوایـل سـال جـاری، منابـع ناشـناس به نقـل از 
رویتـرز گفتند کـه دولت هنـد در حـال بررسـی قانـون جدیدی 
اسـت که مالکیت، صدور و اسـتخراج، معامله و انتقال دارایی های 

ارز رمزنـگاری شـده را جـرم تلقـی می کند.
گزارش شـده که ارزش دارایی هـای دیجیتال در هند، این کشـور 
را در رتبـه دوم بـازار بـزرگ ارز دیجیتـال نگه داشـته کـه به طور 
سـنتی تحت سـلطه طال قرار دارد، یک سـال قبل، تجارت روزانه 
در چهـار صرافی بـزرگ ارز رمزنـگاری شـده از 10.6میلیون دالر 

به 10۲میلیون دالر رسـیده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه چیـن بـه عنـوان دومیـن مقصـد بزرگ 
صادراتـی هنـد در سـال مالـی ۲0۲1 جایگزیـن امـارات متحده 
عربی شـده، با وجـود ایـن همه گیـری، محموله هـای خروجی به 
کشـور همسـایه با ۲7درصد افزایش به بیـش از ۲1میلیـارد دالر 
رسـیده اسـت. اطالعـات رسـمی نشـان داده کـه ایـاالت متحده 
مهم تریـن شـریک صادراتـی ایـن کشـور باقی مانـده، امـا میزان 
حمـل و نقـل بـا ۲.7۸درصـد کاهـش بـه ۵1.63میلیـارد دالر 

رسـیده اسـت.
سـنگ آهـن، مـواد شـیمیایی آلـی و نفـت علی رغـم تنش هـای 
مـرزی بیـن دو کشـور، مهم تریـن صـادرات بـه چیـن بود. سـهم 
چیـن از سـبد صادراتـی هنـد از ۵.3درصـد در سـال قبـل بـه 
7.۲9درصـد در سـال مالـی ۲0۲1 افزایـش یافـت. بـه گفته یک 
مقـام مسـوول: بازگشـت محصـوالت آلـی و ارزش افـزوده ماننـد 
سـبزیجات فرآوری شـده و نوشـیدنی ها مـورد انتظار اسـت که از 
تقاضـای زیـاد در خاورمیانـه، خـاور دور، آمریکا و انگلیس اسـت.
صـادرات کلـی هنـد بـا 7.3درصد کاهـش بـه ۲90میلیـارد دالر 
رسـید، در حالی کـه واردات با 1۸درصـد کاهش بـه 3۸9میلیارد 
دالر رسـید که منجـر به کسـری تجـاری 9۸.6میلیارد دالر شـد. 
با کوچک شـدن تجـارت جهانـی در سـال ۲0۲0، صـادرات هند 

نیز چنیـن تجربه مشـابهی داشـت.
صنـدوق بین المللـی پول نیـز اعالم کـرد: هند شـاهد بزرگ ترین 
جهـش در تعـداد حسـاب های پـول دیجیتال ثبت شـده از سـال 
۲01۵ تـا کنـون بـوده اسـت. طبـق داده هـای منتشـر شـده در 
گـزارش صنـدوق بین المللـی پـول، تعـداد حسـاب های پـول 
دیجیتـال ثبـت شـده در هنـد شـاهد یـک جهـش کوانتومـی از 
73نفـر در هـر هـزار بزرگسـال در سـال ۲01۵ بـه 1۲6۵نفـر در 
سـال ۲019 بوده کـه حاکی از پیشـرفت گسـترده در دسترسـی 

بـه خدمـات مالـی دیجیتـال در سـال های اخیر اسـت.
این گزارش، پـول دیجیتال را به عنوان سـرویس مالی ارایه شـده 
توسـط اپراتور شـبکه تلفن همـراه یا نهـاد دیگـری که بـا اپراتور 
شـبکه تلفـن همـراه شـریک اسـت، تعریـف می کنـد و توسـط 

شـبکه ای از عوامـل پـول دیجیتال تسـهیل می شـود.
پـول دیجیتـال یک فنـاوری اسـت که بـه مـردم امـکان می دهد 
با اسـتفاده از تلفن همـراه، پول دریافـت و ذخیـره و هزینه کنند. 
بیـش از ۲70 سـرویس مختلـف پـول همـراه در سراسـر جهـان 
وجـود دارد، اگرچـه بیشـتر در آفریقـا، آسـیا و آمریـکای التیـن 
محبوب هسـتند. پول همـراه، جایگزینـی محبوب بـرای پول نقد 
و بانـک اسـت، زیـرا اسـتفاده از آن آسـان و ایمـن اسـت و در هر 
مکانی که سـیگنال تلفن همـراه وجود دارد قابل اسـتفاده اسـت.
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ارزهای رمزنگاری شده اصلی با وجود افزایش ناچیز، بیت کوین با 
حدود 3درصد کاهش در 34۲31 دالر و اتریوم با کاهش 3 درصدی 

در ۲۲7۲دالر، روند نزولی داشتند.
CoinMarketCap اعالم کرد: بازار ارزهای رمزنگاری شده 
بیش از ۲.۸درصد از ارزش خود را از دست داده است. در اوایل 
سال جاری، رکورد قیمت باالی بیت کوین با بیش از 64هزار دالر 
در اواسط آوریل، بازار جامع ارزهای رمزنگاری شده را به ارزش 
بیش از ۲تریلیون دالر رساند. از آن زمان، بازار ارز رمزنگاری شده 
بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده و در حال حاضر حدود 

1.4تریلیون دالر ارزش دارد.
ماه گذشته بیت کوین بیش از 11درصد افت قیمت روزانه را پشت 
سر گذاشت و به پایین ترین سطح یعني به۲۸993 دالر در سال 
جاری رسید. این افت پس از آن انجام شد که بانک مرکزی چین، به 
بانک ها و شرکت های پرداخت دستور داد تا در مرحله بعدی سرکوب 
ارزهای رمزپایه در سراسر کشور، تسهیل معامالت ارز رمزنگاری 
شده را متوقف کنند. نگرانی های روزافزون در مورد استفاده از انرژی 
نیز به روند نزولی بازار رمزنگاری کمک کرد. با این حال، کارشناسان 
می گویند این پایان بیت کوین و به طور کلی ارزهای رمزپایه نیست.

یک مقام مسوول درخصوص بیت کوین به Cointelegraph در 
سال ۲0۲1 در میامی گفت: با افزایش زیاد و خیلی سریع، اصالح 
انجام می شود. او پیش بینی کرد که ممکن است قیمت بیت کوین 
به 160 هزاردالر در سال جاری برسد: ما هنوز باالترین سطح را در 

سال جاری ندیده ایم.
اما در عین حال، سهام های آسیا و اقیانوسیه در حالی که معامالت 
آتی نفت خام برنت در قیمت حدود 76دالر پیش از نشست دوباره 

اوپک پالس شناور بود، نوسان داشت.
سهم فناوری در آسیا کاهش داشت. سهام های شرکت های فناوری 
چین در هنگ کنگ در معامالت کاهش یافت. در هنگ کنگ، 
سهام های تن سنت 3.9۲ درصد کاهش یافت در حالی که علی بابا 
۲.36درصد و می تو آن ۵.46درصد افت کرد. شاخص جامع تر 
هنگ سنگ در هنگ کنگ نیز ۲.۲3درصد کاهش یافت. سهام های 
گروه سافت بانک ژاپن نیز در معامالت دوشنبه ۵.04درصد سقوط 

کرد.
 Didi این خسارات پس از آن رخ داد که ناظران چینی ادعا کردند که
مورد حمایت SoftBank اطالعات شخصی کاربران را به طور 
غیرقانونی جمع آوری کرده و به فروشگاه های این اپلیکیشن سفارش 

کرده است که دیگر پیشنهاد اپلیکیشن Didi را ندهند.
دیدی گفت: این اپلیکیشن دیگر در چین دانلود نمی شود، اگرچه 
کاربرانی که قبال اپلیکیشن را دانلود و نصب کرده بودند، ممکن است 
از آن استفاده کنند. این شرکت اعالم کرده بود که ثبت نام کاربران 

جدید در چین را به حالت تعلیق درآورده است.
اس اند پی / ای اس اکس ۲00 در استرالیا حدود 0.1درصد افزایش 
یافت. اطالعات خرده فروشی استرالیا که توسط اداره آمار استرالیا 
منتشر شد، نشان داد که فروش خرده فروشی استرالیا در ماه می 

0.4درصد افزایش یافته است.
سهام های چین افزایش یافت: کامپوزیت شانگهای 0.16درصد 
افزایش یافت، شنژن در باالی خط قرار گرفت، شاخص هنگ سنگ 
در هنگ کنگ 0.4۵درصد افت کرد. یک نظرسنجی در مورد فعالیت 
بخش خدمات چین در ماه ژوئن نشان داد که رشد در ماه ژوئن به 

پایین ترین سطح 14 ماهه رسیده است.
در ژاپن، نیک کی ۲۲۵، 0.۵۵درصد افت داشت در حالی که 
شاخص تاپیکس 0.۲6درصد افت کرد. کاسپای کره جنوبی 0.3۸ 
درصد صعود کرد. ام اس سی آی، جامع ترین شاخص سهام آسیا و 

اقیانوسیه 0.1درصد باالتر بود.

پيشبينیهاازافزایشمجددارزشبيتکوینتاپایانسال2021
قله 160هزار دالری، قابل دستیابی!

اینبازییکپازلجورچین
بودهوبااعطایامتیازوفاداری،
»بیتکوینقابلتبدیل«به
کابرانپاداشمیدهدوبا

ریتنیگ4.5دررتبهبندیهاو
چیزیدرحدود2۰هزاربازی
مشابهوهمچنین۱۳هزار

بازدید،ازمحبوبیتقابلتوجهی
برخورداراست؛طراحاناین
بازینیزبابتتعلیقشدنآن
توسطگوگلبدونارایههیچ
دلیلواضحی،ازاینشرکت

شکایتکردند.
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گزارش

خاتمی داشتیم، دولت های آقایان احمدی نژاد و روحانی 
هم پیگیری کردند، در نهایت سرویس آن چنانی بر روی 
پلتفرم ها قرار نگرفت. این امر به معنای خسارت و توسعه 
پیدا نکردن کسب وکار اســت. زور متولیان این کار که 
می خواهند همکاری های بین ســازمانی ایجاد کنند، 
به سازمان ها نمی رسد و نتوانســته اند این سرویس ها 
را بگیرند. نکتــه دیگر در صحبت هــای آقای جوادی 
وجود داشت که فالن سیستم را ایجاد می کنیم تا مردم 
راحت تر کار کننــد. تجربه خــودم در بانک مرکزی را 
عرض می کنم. یک بار به دکتر محرمیان گفتم روزی را 
می بینم که کسی بیاید و جزء افتخاراتش این باشد که ما 
سیستم زدایی می کنیم. این همه سیستم و سیستم های 
متفرقه و جزیره ای ایجاد کردن که باید رگولیشن انجام 
دهد و در تولی گری وارد شود، در درازمدت به زیان ما 
خواهد بود. ما باید این سیستم ها را در فرایندهایی قرار 
دهیم که یکپارچه تر باشد. هر سازمانی یک سیستم را 
راه اندازی می کند و می گوید در این سایت، فالن کار را 
انجام دهید که این امر مشکالت زیادی ایجاد می کند. 
بحث اصلی اقتصاد دیجیتال اســت. آقــای افتاده! اگر 
یادتان باشد سه سال پیش در جلســه ای که گذاشته 
بودید، یک صندلی هم قرار داده بودید که ما درباره سند 
بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد و نقشه راه آن صحبت 
کنیم. فکر کنم بحث 40 دقیقه ای داشتیم. آنجا صحبت 
شد که تا یکی دو ماه آینده، این سند ابالغ می شود. االن 

اواخر دولت است و االن جزء افتخاراتش است که یکی دو 
هفته پیش در همین میزگردها گفته شد به زودی سند 
بانک های دولتی در حوزه بانکداری دیجیتال منتشــر 
خواهد شد. ما هنوز در انتشار ســند مانده ایم! عجیب 
است که سال ها گذشته و نمی گوییم چقدر برنامه های 
اقتصاد دیجیتال محقق شــده و هنوز در حال نگارش 
سند هستیم. این، واقعا فاجعه است! مشکل اینجاست 
که مفهوم اقتصاد دیجیتال هنوز بــرای دولتمردان ما 
جا نیفتاده اســت و اصل موضوع را متوجه نشده اند. در 
بانک مرکزی، اقتصاد دیجیتال در ذات خودش مفهوم 
توزیع شدگی دارد مانند بالک چین. اگر بخواهیم آن را 
با سیســتم متمرکر کنترل کنیم، امکان پذیر نیست. 
اگر حواس مان به موضوعات نباشــد، تبدیل به شــعار 
می شود. رگوالتوری هم ترمز می شود. شعارهای خوبی 
داده ایم، اقتصاد دیجیتال، بانکداری دیجیتال و مانند 
آن. اما در عمــل واقعا نمی توانیم پیــش برویم و کار و 
فعالیت آن چنانی انجام دهیم. تا بحث فناوری اطالعات 
می شود، همه به سراغ یک وزارتخانه می رویم در حالی 
که در اینجا بحث حاکمیت فناوری اطالعات اســت نه 
فقط اجرا. حاکمیت فناوری اطالعات در کشور، متولی 
ندارد. بنده بعد از ۲۵   ۲6 سال کار کردن در این حوزه، 
متوجه نمی شــوم حاکمیت حوزه فناوری اطالعات با 
کیست. متاسفم این قدر دچار شعار و حرف هستیم. باید 
از این فضا بیرون بیاییم. درباره دولت جدید نمی توانیم 
قضاوت کنیم و منتظریم دولت، وزرا و روسا را بچیند و 

سیاسیون و اقتصاددان ها را در سر جای خودش بنشاند. 
اگر امکان تعامل اســت باید کمک کنیم تا موضوع را 
یک قدم جلو ببریم وگرنه اگر فقط از اقتصاد دیجیتال 
هوشمند و نظایر آن صحبت کنیم، با این شعارها مدام 
درجا می زنیم و هفت هشت سال را از دست می دهیم 
و دوباره به سر جای اول مان برمی گردیم. امیدوارم در 
دولت جدید بعد از جایگزینی و استقرار، فضای باز ایجاد 
شود. حتما بخش خصوصی و نظام بانکی دوست دارد 
با بدنه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات 

تعامل داشته باشد و کمک کند.
آقایاینالوییوآقایترکتبریزی!باالخره
باحضورشماتوانســتيممقداریبخشحوزه
بانکداریراپوشــشبدهيم.انشــاءاهللآقای
صادقزادههمرضایتبدهند!جناباینالویی!
دربارهساختارمشــکلداروضعيتنظامبانکی

چهبایدکرد؟
طالیی:آقای افتاده! مــن عذرخواهی می کنم. قبل از 
نظرات جناب اینالویی عرض کنم دوســت ما، اشتباه 
برداشتی از عرایض بنده داشتند. عرض کردم کشورها از 
فناوری اطالعات در دو بخش برای درآمدزایی استفاده 
می کنند: یکی به صورت مســتقیم از حــوزه فناوری 
اطالعات مانند هند که از صــادرات فناوری اطالعات 
بیــش از ۸0 میلیــارد دالر درآمــد دارد و دوم اینکه 
یک ســری کشــورها از فناوری اطالعات برای توسعه 
زیرســاخت های کسب وکارشــان به طور غیرمستقیم 

اســتفاده می کنند اما اینکه FCPها چه کار می کنند، 
بنده ورودی نداشتم.

اینالویی: احتماال من اشــتباه متوجه شدم چون کلمه 
وزارت را در ابتدای صحبت ها شــنیده بودم، اشــتباه 
از برداشــت من بوده و عذرخواهی می کنم. 10 ســال 
پیش، ســال 90، مجوز دو بانک مجازی، شامل بانک 
آرین و بانک امین داده شــد اما بالفاصله بعد از شــش 
ماه، مجوز آن لغو شــد! اکنون بعد از 10 ســال دوباره 
می گوییم بانک جدید بیاید یا خیر و بانک بدون شعبه 
باشد یا نه! 10 سال فرصت سوزی کردیم. اگر 10 سال 
پیش این دو بانک را داشــتیم، االن فرایندهای آن نیز 
مشخص شده بود. در حال حاضر هم هرچه زودتر وارد 
این حوزه ها شویم و به این نکات توجه کنیم، وضعیت 
بهتر می شود. البته نمی توان همه مشکالت را به گردن 
بانک مرکزی انداخت و اقدامات خوبی هم داشته است. 
بانک مرکزی در زمینه چک، به هر صورت بود، سیستم 
را جمع وجور کرد امــا در برخی جاها مشــکل دارد و 
آن مشــکل اساسی، این اســت که برخی شرکت های 
حاکمیتــی را ایجــاد و رقیب بخــش خصوصی کرده 
و آنها وارد تولی گــری و ایجاد سیســتم های اجرایی 
شــده و معتقد اســت تراکنش بانکی باید از طریق آن 
سیستم عبور کند. اینها مفاهیمی است که در بانکداری 
الکترونیک هم جایگاهی نداشت چه برسد به بانکداری 
دیجیتال که با  NTTهای جدید مانند فین تک مواجه 
هستیم که اصال این رگولیشن را نمی پذیرند. اگر در این 

 regulated ،چند سال، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی
directory ایجاد کرده بود و آن کسانی که می توانند 
خدمات مالی بدهند، جایی رگولــه می کرد، یک قدم 
جلو بودیم. ما دو سه ســال روی معماری بحث کردیم 
اما هنوز به نتیجه نرســیدیم. آقــای ترک تبریزی هم 
اشاره کردندکه ما چقدر به دنیال احراز هویت دویدیم. 
آن قدر قوانین دست وپاگیر هســتند که نمی دانم کجا 
گیر هستیم! دو نکته وجود دارد: یکی تولی گری بانک 
مرکزی زیاد شده، خودش سیســتم می نویسد و اجرا 
می کند و توســعه می دهد. کجای دنیــا دیدید بانک 
مرکزی برای اینکه قانونی را ابالغ کند، همه بانک ها را 
مجبور کند سیستم شان را تغییر دهند! در کشوری که 
100 بانک باشد، این بانک ها که از 100 شرکت مختلف، 
سیســتم های مختلف دارند باید سیستم های خود را 
تطبیق دهند. اصال چنین چیزی درست نیست. روش 
نظارت بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که با تغییر در 
سیستم های خودش بتواند نظارت انجام دهد. بنابراین 
هزینه های گزاف به سیستم بانکی تحمیل می کنیم تا 
به نظارت بانک مرکزی کمک کنیم. این امر، گرفتاری 
دارد و این همه سیســتم های متفرقه، دارای مشــکل 
است. شرکت هایی مانند خدمات انفورماتیک، درست 
است جزء شرکت های حاکمیتی اســت اما وقتی وارد 
کسب وکار و رقابت با بخش خصوصی می شود، قطعا یک 
جای کار می لنگد. البته نبایــد از تعامل این دوره بانک 

نگاه دولت آینده باید به سمت حکمرانی نوین در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد

برایمشاهدهادامهمطلببهسایترجوعکنيد

سعیدمیرشاهی

همزمان با بهبود و تعدیل جدید جهانی ایجادشــده بعد از همه گیری 
کووید 19، اتحادیه بین المللی ارتباطــات راه دور با توجه به فراخوان 
سازمان ملل متحد، تالش هایی برای ایجاد ســاختار بهتر انجام داده 
است.  این اتحادیه به عنوان آژانس تخصصی ســازمان ملل در عرصه 
فناوری اطالعــات و ارتباطات، بیــش از پیش متعهد شــده  مزایای 

فناوری ها را برای مردم در سراسر دنیا به ارمغان آورد.
بحران کرونــا نه تنها نقش حیاتــی فناوری اطالعــات و ارتباطات را 
برای ادامه کار جوامع، برجســته کرده بلکــه نابرابری های دیجیتالی 
حیرت انگیز بین کشــورها و درون آنها را نیز به منصه ظهور رســانده 
است.  اعضای اتحادیه با این اعتقاد قدرتمند که فناوری می تواند منبع 
خوبی برای همه باشد، فعالیت هایی انجام داده اند که برای نجات جان 
انسان ها و تداوم اقتصاد ضروری اســت.  در این خصوص، تالش بر این 
بوده تا کشورها از فناوری های دیجیتال برای پاسخگویی و آمادگی در 
موارد اضطراری مشابه در آینده استفاده کنند.  اکنون بیش از هر زمان 
دیگر، جهان باید به فناوری اطالعات و ارتباطــات و رهبری اتحادیه 
بین المللی ارتباطات راه دور در مسیر ارتقا، اتصال جهانی، ایمن، قابل 

اعتماد و مقرون به صرفه، اعتماد کند.

  اقداماتبرجسته
طی ماه های اخیر دستیابی به این نتایج، قابل توجه است:

نخست: کووید 19، همانند گذشته بیانگر دو موضوع است؛ اول اهمیت 
فناوری های دیجیتال و دوم وابستگی جهانی و عمیق تر به آن.  باید دید 
اجالس جهانی جامعه اطالعاتی )WSIS( چگونه می تواند به مشارکت 
فناوری های اطالعات و ارتباطات برای تقویــت جوامع و اقتصادهای 

فراگیر، مقاوم و پایدار کمک کند.
دوم: صنعــت ICT اکنون در عرصــه کرونا در مرحله بازیابی اســت 
اما کارشناســان و رگوالتورهای سیاســت های فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در حوزه بین المللــی و منطقه ای، باید برای دســتیابی به 
هدف جمعی اتصال معنادار و فراگیر برای همه تالش کنند.  به همین 
دلیل گفت وگوهای چندجانبه با ذی نفعان مانند همایش جهانی برای 
رگوالتورها )GSR( بسیار مهم است و بســتری را برای بهبود و رشد 

مشترک فراهم می کند.  
ســوم: اتصــال پهن بانــد و زیرســاخت های دیجیتال نــه تنها یک 
ضرورت بلکه یک ضــرورت جدید برای جامعه جهانی اســت.  ابتکار 
Connect2Recover ITU با همکاری شــرکای ژاپن و عربســتان 
ســعودی، به دنبال تقویت زیرســاخت های دیجیتال و اکوسیســتم 
کشــورهای ذی نفع و فعالیت بــرای اتصال مقرون بــه صرفه و قابل 

اطمینان به عنوان بخشی از استراتژی های بازیابی کووید 19 است.
این ابتکار با هدف تقویت زیرساخت های دیجیتالی کشورهای ذی نفع 
و استفاده بهتر از فناوری های دیجیتال )به عنوان مثال کار از راه دور، 
تجارت الکترونیکــی، یادگیری از راه دور و پزشــکی از راه دور( برای 
پشتیبانی از تالش های بازیابی کووید 19 و آمادگی برای شرایط نرمال 

جدید و نیز آمادگی برای اپیدمی های آینده ایجاد شده است.

)REG4COVID(پلتفرمانعطافپذیریشبکهجهانی
اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور، برای رفع فشــارهای ناشــی از 

شــبکه های مخابراتی که برای ســالمتی و ایمنی افراد حیاتی است، 
بستر جدیدی را برای تجمیع تجارب و سیاست های نوآورانه و اقدامات 

نظارتی راه اندازی کرده است.

ICTمرکزپروندههای  
مرکز پرونده هــاي ICT، پروژه ها و فعالیت های ابتــکاری را در مورد 
چگونگی کمک به ICTs به سهامداران در زندگی روزمره، کار و مبارزه با 

چالش های ناشی از این وضعیت خاص جمع آوری می کند.

CYB4COVID  
در مواردی مانند کووید 19، باید اطمینان حاصل کنیم که سیستم ها و 
شبکه های ما از امنیت برخوردار هستند. درCYB4COVID ، اطالعاتی 
درخصوص ابتــکارات، اقدامات، منابع و پروژه هــای مربوط به امنیت 
سایبری به اشــتراک گذاشته می شــود که برای کمک به اطمینان از 

اتصال ایمن جوامع در اینجا طراحی شده  است.

  گروهموقتفناوریهایدیجيتالبرایموارداضطراری
سالمت

گروه ITU WHO در حوزه هوش مصنوعی برای بهداشــت، قصد دارد 
بهترین روش ها را در زمینه اســتفاده از هوش مصنوعی در هر چرخه 
زندگی در موارد اضطراری بهداشــت عمومی ایجاد کند.  در واقع این 
گروه، عملکرد هوش مصنوعی و ســایر فناوری های سالمت دیجیتال 
را در مقابله با کووید 19 و موارد اضطراری بهداشتی در آینده بررسی 

می کند.

  دستورکارکميسيونپهنباند
کمیسیون ها متعهد می شوند یک برنامه عملیاتی را پشتیبانی و اجرا 
کنند: اتصال انعطاف پذیر، دسترسی مقرون به صرفه و استفاده ایمن 

از خدمات آنالین.

G20جلسهفوقالعادهوزرایاقتصاددیجيتال  
 G 20 اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور از وزیران اقتصاد دیجیتال
در تعهد خود برای اشتراک اطالعات به روشی ایمن و تشویق به تحقیق 
و توسعه فناوری های دیجیتال در حوزه بهداشت و سالمت پشتیبانی 

می کند.   

 دسترسیبههمه
ســازمان بهداشــت جهانی و اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور با 
حمایت یونیســف، با شــرکت های ارتباط از راه دور برای ارسال پیام 
مســتقیم به تلفن های همراه با پیام های حیاتی ســالمت، همکاری 

خواهند کرد.

  تحليلروند
گزارش جدید، اقدامات مهم و ابتکاراتی را که در اوایل همه گیری کرونا 
انجام شــده، در نظر می گیرد و کارایی و پایداری آنها را در میان مدت 
و بلندمدت بررســی می کند.  این اقدامات نظارتی با هدف رفع شکاف 
دیجیتال، مواردی همچــون تقویت تعمیق دیجیتــال، تاثیر تحول 

دیجیتال و ایجاد انعطاف پذیری دیجیتــال را توصیه می کند.  در این 
گزارش، با تحلیل صنعت ارتباطــات از راه دور در جهان پس از کرونا، 
مدل های عملیاتی و تجاری و همچنین اســتراتژی های تامین مالی 
بررسی می شود.  این امر می تواند استقرار زیرساخت های ICT را در بین 
جمعیت هایی که به آن دسترسی ندارند یا جوامع کم برخوردار تسهیل 

کند و ارتباط جهانی را پس از آن فراهم کند.

  اتصالوآموزش
گـزارش گیـگا بـا عنـوان”Connecting the Dots” یا اتصـال نقاط، 
خالصـه ای از موفقیت های اصلـی ابتـکار ITU UNICEF  برای اتصال 
هر مدرسـه و محیط اطـراف آن بـه اینترنـت اسـت.  همزمان بـا بروز 
کرونـا در سـال ۲0۲0، گیـگا نقشـه دسترسـی بـه اینترنـت در بیش 
از ۸00هـزار مدرسـه، اسـتقبال از 10 شـریک و برنامه هـای کاری در 
17 کشـور را تهیـه کـرد.  در نقشـه راه همـکاری دیجیتـال، دبیرکل 
سـازمان ملل متحـد از گیگا به عنـوان راهـی کلیدی به سـوی تحول 

دیجیتـال نـام برد.
گزارش مشـترک اتحادیـه بین المللـی ارتباطـات راه دور و یونیسـف 
درخصـوص اینکـه »چنـد کـودک و جـوان بـه اینترنـت دسترسـی 
دارنـد؟« نشـان می دهـد عـدم اتصـال بـه دلیـل کوویـد 19، فقـط 
توانایی اتصـال آنالین کـودکان و جوانـان را محدود نمی کنـد بلکه از 
رقابت آنهـا در اقتصاد مـدرن جلوگیری و آنهـا را از دنیا جـدا می کند. 
 عدم دسترسـی بـه اینترنت بـرای نسـل آینـده هزینه های زیـادی را 

به همـراه دارد.

اتصالوسالمت
اورژانس بهداشت جهانی به طور چشمگیری بر اهمیت مهار تمام توان 
فناوری های دیجیتال برای تقویت سیســتم ها و برنامه های بهداشتی 
تاکید کرده اســت.  کتابچه راهنمای بســترهای نرم افزاری سالمت 
دیجیتال با هدف کمک به کشورها برای پیشبرد سیستم ملی سالمت 
دیجیتال، یک بستر بهداشــت دیجیتال را که پایه برنامه های مختلف 
و سیســتم  های مورداستفاده برای پشــتیبانی از خدمات بهداشتی و 

مراقبت است، فراهم می کند.
مقاله جدید ITU REG4COVID اقدامات انجام شده در زمینه کووید 
 Last Mile( »19 را برای پرداختن به مشکالت »اتصال آخرین مایل
Connectivity( تجزیه و تحلیل و بهترین روش ها را شناسایی می کند. 
 این جنبه هــای بازار،LMS  را بــا هدف ترویج و تنظیــم راه حل های 
زیرساخت پایدار، بررســی و راهنمایی هایی را برای سهامداران بخش 
 LMC خصوصی و جامعه مدنی فراهم می کند تا براساس فرصت های

امروز عمل کنند.

  ائتالفآموزشجهانی
 WEF،برنامه اقدام مشــترک توسعه دیجیتال توســط بانک جهانی
GSMA، و ITU دســتورکار مشــترک برای اقدام درباره خشــونت 
علیه فرزندان، مشــارکت برای اتصال و تسریع اتصال دیجیتال است. 
 همچنین وبینارهای مشــترک اتحادیه اروپا و اتحادیــه بین المللی 
ارتباطات راه دور، درخصــوص همکاری دیجیتــال جوانان در دوره 

پاندمی، برگرفته از بیانیه UNLANDY درباره کرونا و جوانان است.

گزارشITUاز»اتصال«برایهمهکسوهمهجا

ائتالف جهانی برای رفع شکاف دیجیتال
 از کووید تا پساکووید
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اتحادیه جهانی مخابرات منتشر کرد
رتبه جدید ایران در امنیت سایبری

GCI( شاخصی است که همه  شاخص جهانی امنیت سایبری )
ساله براساس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات )ITU(  وابسته به 
سازمان ملل متحد منتشر می شود. این شاخص نخستین بار در سال 
۲01۵ توسط اتحادیه مخابرات منتشر شد و هدف از تهیه و انتشار 
آن کمک به کشورهای جهان برای اقدام عملی و آگاهی عمومی در 
جهت ارتقای امنیت سایبری است.در گزارش امسال این اتحادیه، 
رتبه ایران در میان 1۸۲ کشور جهان به ۵4 رسید که شش رتبه 
نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد.این گزارش براساس تحلیل 
پرسش های متنوعی از حوزه های مختلف از 194 کشور جهان تهیه 
می شود.این دوره شاهد رشد ریسک های امنیت سایبری بودیم 
و از این رو تهیه کنندگان شاخص جهانی امنیت سایبری در سال 
۲0۲0 تاثیر پاندمی بر امنیت سایبری را مورد مطالعه قرار دادند. 
براساس تخمین های جهانی، میزان جرایم رایانه ای از یک تریلیون 
دالر در سال ۲0۲0 به 6تریلیون دالر در سال ۲0۲1 خواهد رسید. 
به همین دلیل زیرساخت های حقوقی و رگوالتوری مطمئنی برای 
حفظ امنیت ملی درسطح ملی باید ایجاد شود.براساس این گزارش 
هم اکنون 133 کشور در جهان مقررات حفظ حریم شخصی را 
قانون کرده اند، 1۵ کشور چنین مقرراتی را در دستور بررسی و 
تدوین دارند و 46 کشور نیز اساسا هیچ قانونی برای این موضوع 
ندارند.در این میان بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که ضریب 
نفوذ اینترنت باالتری دارند بیش از کشورهای دارای ضریب نفوذ 
پایین به داشتن قوانین و زیرساخت های حفاظت حریم شخصی 
و امنیت داده ها توجه کرده اند.از سوی دیگر بحث های مربوط به 
آزار و اذیت آنالین، نژادپرستی آنالین و بیگانه هراسی نیز از جمله 
مباحثی هستند که در 100 کشور جهان هم اکنون برای مقابله با 
آنها زیرساخت های حقوقی و قانونی الزم به وجود آمده است.داشتن 
مکانیزم هایی در سطح ملی برای مقابله با خطرات و حوادث سایبری 
نیز حاال به موضوعی مهم تبدیل شده است. وجود مرکز اعالم 
رخدادهای کامپیوتری که به اختصار CIRT نامیده می شود کشورها 
را قادر می سازد در برابر حوادث و رخدادهای سایبری در سطح 
ملی از طریق یک نقطه تماس متمرکز اقدام سیستماتیک انجام 
دهند یا از تجربه دیگر کشورها در این زمینه بیاموزند. تا پایان سال 
۲0۲0 تعداد کشورهایی که دارای تیم واکنش سریع کامپیوتری 
در سطح ملی هستند به 131 کشور رسیده است. همچنین داشتن 
یک برنامه استراتژیک در سطح ملی نیز به یک ضرورت اصلی 
تبدیل شده و درحال حاضر 9۵درصد کاربران اینترنت در جهان 
در کشورهایی هستند که برنامه استراتژیک امنیت سایبری و مرکز 
اعالم رخدادهای ملی سایبری دارند. با این حال شاخص جهانی 
امنیت سایبری در سال ۲0۲0 تاکید می کند داشتن یک برنامه 
استراتژیک به تنهایی کافی نیست و داشتن برنامه به روزرسانی و 
بازبینی هم بسیار مهم است. بنا بر این گزارش بسیاری از کشورها 
دارای برنامه استراتژیک امنیت سایبری هستند اما این برنامه را 

به طور مرتب به روز نمی کنند.
 برنامههایملیآگاهیرسانی

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، روزانه حدود یک میلیون نفر 
برای نخستین بار به اینترنت متصل می شوند و دو سوم جمعیت جهان 
دارای تلفن همراه هستند. درحالی که منافع تکنولوژی دیجیتال در 
حوزه های اقتصادی و اجتماعی کامال عیان است، ریسک های دیجیتالی 
شدن هم قابل توجه است.در همین حال این گزارش نشان دهنده این 
است که حتی برخی کشورهایی که در قعر لیست کشورهای درحال 
توسعه هستند مثل بنگالدش، بنین، رواندا و تانزانیا هم زیرساخت های 
توسعه امنیت سایبری خود را ایجاد کرده و درحال رشد دادن هستند.

ادامهازصفحه5
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فناوری واقعیت مجازی با 

تالش پنج شرکت در کشور توسعه یافت.
به گزارش معاونت علمی، واقعیت مجازی یک ترکیب غریب و عجیبی 
است که این روزها کاربرد فراوانی یافته است. واقعیتی که واقعی و حقیقی 
نیست اما وجود دارد. این مفهوم نوین خیلی زود جای خود را در دنیا باز 
کرد و جنبه های مختلفی از زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص داد. 
شاید طراحی عینک های ویژه برای دیدن فیلم های چند بعدی یکی از 

نمادهای توسعه این فناوری در جهان باشد.
نقاشی های پانوراما یا 360 درجه نخستین تالش ها برای تحقق رویای 
واقعیت مجازی بود. نقاشی هایی دایره ای شکل که بیننده را در میان 
رویدادها و مکان نقاشی شده قرار می دهد. اما قرن ۲1 را دوره اوج گیری 

این فناوری در دنیا تلقی می کنند.
به بیان دیگر از بین بردن محدودیت میان فضای واقعی و فضای مجازی 
را واقعیت مجازی می نامند. این فناوری محیطی مجازی روبه روی 
کاربران قرار می دهد که بر اساس حرکت بدن آن محیط مجازی قابل 

رویت خواهد بود.
فناوری واقعیت مجازی، کاربردهای فراوانی دارد. از این مفهوم در 
حوزه های علمی، فرهنگی، آموزشی، تجارت پزشکی و سالمت استفاده 

می کنند.
این فناوری در ایران نیز با تالش پنج شرکت دانش بنیان توسعه یافته 
است. ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از این محصوالت حمایت 

کرده است.
یکی از این محصوالت، امکان گردش مجازی در تخت جمشید را فراهم 
می کند. این برنامه درواقع نمایش بازسازی سه بعدی تخت جمشید به 
کمک تکنولوژی های AR و VR است و به گردشگران مجازی کمک 
می کند تا با استفاده از موبایل، تبلت و هدست واقعیت مجازی بنای 
تاریخی تخت جمشید را به صورت سه بعدی ببینند و با انتخاب یک 

کلید، کل مجموعه را به صورت 360درجه مشاهده کنند.
بازدید مجازی از موزه ها از دیگر محصوالت بومی ارایه شده توسط شرکت 
دانش بنیان ایرانی در حوزه واقعیت مجازی است که از فناوری های 
نوینی چون فتوگرامتری، پهپاد فتوگرامتری، اسکن لیزر، عکاسی 
گیگاپیکسلی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و پرینت سه بعدی برای 

فراهم کردن بازدید مجازی از موزه های کشور استفاده کرده است.
آموزش مجازی ساخت صنایع دستی نیز از دیگر محصوالت این حوزه 
است. طراحی و تولید دوربین های واقعیت افزوده شهری و گردشگری با 
رویکرد تجربه محوری و هم آفرینی با این هدف انجام شده است. به نحوی 
که به گردشگران این امکان را می دهد که عالوه بر دیدن پروسه ساخت 
هنرهایی چون مقرنس آینه، معرق کاشی، دوخت های سنتی، میناکاری، 

هنر قلمکار و مشبک فلز در کارگاه های تجربه محوری شرکت کنند.
گردشگری مجازی در برج طغرل و نیز توسعه فناوری های گردش 
مجازی از دیگر خدمات واقعیت مجازی است که با استفاده از فناوری های 
نوین طراحی وب، داده کاوی کالن داده ها، سامانه های بازدید واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی ارایه 

می شود.

17 July. 2021 شنبه26تير1400 

فناوری واقعیت مجازی با تالش
 ۵ شرکت در کشور، توسعه یافت

 فناوری 5G، بشر را به مرز اتصال بی حد وحصر می رساند و در مجموع مزایای 
بی شماری را برای مصرف کنندگان، صنعت و جامعه فراهم می کند. متعادل سازی 
این مزایا با خطر سوء استفاده بالقوه برای هر فناوری نوین، خود چالش جدیدی 
است. تکنولوژی 5G نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ به ویژه در خصوص ارتباط آن 
با حقوق بشر؛ باید ضمن برقراری تعادل دقیق، اطمینان حاصل شود و هرگونه تاثیر 
سوءاستفاده عمدی یا غیرعمدی نه تنها درک شده، بلکه مدیریت  شود. اکنون سوال 
این است که چالش ها و البته خطرات ناشی از 5G برای حقوق بشر چیست؟به منظور 
اطمینان از یک رویکرد جامع، شرکت اریکسون ارزیابی کاملی درباره ارتباط حقوق 
بشر و فناوری 5G انجام داده است. در این گزارِش ارزیابی محور، شیوه حل این مسایل 

و تالش های حاصل برای رفع آنها با جزییات بیشتر، مورد بررسی قرار گرفته است.
5G؛فرصتیاتهدید؟

فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( عمیقا در زندگی کاری و شخصی ما ادغام شده 
است. ارتباطات دیجیتال بیش از هر زمان دیگری، جهانی، مقرون به صرفه و در 
دسترس است و میلیاردها نفر را قادر به اشتراک ایده، کسب دانش، بهبود کیفیت 
زندگی خود و تقویت معیشت می کند. فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین 
شفافیت بیشتری را ایجاد و بسیاری از ابعاد حقوق اساسی بشر را تقویت می کند مانند 
حق بهداشت، تحصیالت، آزادی اجتماعات و آزادی بیان. در حالی که زیرساخت های 
پشتیبانی شده از فناوری دیجیتال، بخش مهمی در جامعه مدرن محسوب می شود، 
شناخت خطرات بالقوه ای که اتصال بیشتر به همراه دارد، نیز مهم است. حقوق بشری 
که از طریق اتصال دیجیتال، فعال و دگرگون می شود،  می تواند در صورت سوءاستفاده 

از این فناوری، نقض شود. 
5Gبازیگرانعرصهفناوری  

فناوری  5G شامل طیف گسترده ای از شرکت هاست که محصوالت و خدمات را 
برای پشتیبانی از شبکه های تلفن همراه سریع تر و ایمن تر ارایه می دهند. این ها 
شامل اپراتورهای تلفن همراه، فروشندگان شبکه، سیستم هاي عامل تحت وب، 
تولیدکنندگان قطعات و سخت افزارها و توسعه دهندگان نرم افزارها هستند. در 
سطح باالتر، فضای نوآوری گسترده ای قرار دارد که از تعداد بی شماری برنامه برای 

مصرف کنندگان و مشاغل پشتیبانی می کند.

بازیگران مختلف این صحنه دارای وابستگی متقابل هستند. با این حال، نوع خطراتی 
از جنس حقوق بشر که آنها با آن روبه رو هستند   و همچنین ظرفیت شان در پرداختن 
به آن   بسته به جایگاه و نقش  این بازیگران در زنجیره ارزش، به میزان قابل توجهی 
متفاوت است. درک این وابستگی  های متقابل و همچنین نقش های منحصر به فرد 
هر بازیگر، شرکت ها را قادر می سازد تا خطرات برجسته ناشی از فناوری 5G برای 
حقوق بشر را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنند و فرصت هایی را برای همکاری در 
جهت مقابله با خطرات و اعمال اهرم ها ایجاد کنند. این امر به ویژه درخصوص عرضه 

و گسترش 5G صادق است.
  فهرستخطراتوتاثيراتاحتمالی

خطرات عرضه 5G برای حقوق بشر، می تواند از طریق شیوه های مختلف رخ دهد. 
حوزه های تاثیرگذار می توانند از نظر ماهیت بسیار متفاوت باشند و در زنجیره تامین 
فعالیت های خود شرکت کنند و این امر می تواند درخصوص استفاده نهایی از فناوری 
توسط طیف وسیعی از بازیگران رخ دهد. ارزیابی اریکسون این موارد را با جزییات 

بیشتر بررسی می کند، اما به طور خالصه عبارتند از:
  معیشت و انتقال شغل: از آنجا که 5G ماشین آالت را قادر می سازد تا کار تخصصی تر 
و حرفه ای تر انجام دهند، بر بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل در آینده می تواند 
تاثیر بگذارد. این امر نه تنها برای مشاغل موجود در کارخانه ها، بلکه درخصوص 
برخی از گروه های خاص استخدامی نیز صدق می کند. این تحوالت عالوه بر اینکه 
نقش  مشاغل فعلی را زائد می کند، باعث فشار بر مشاغل، دولت ها و کارگران برای 
ایجاد مهارت های جدید می شود که در آینده ممکن است کمبود در این حوزه ها 

احساس شود.
  نگرانی های سالمت: اگرچه این امر برای 5G، جدید نیست اما حوادث محل کار 
مربوط به نصب تجهیزات شبکه   از جمله شبکه های 5G به ویژه هنگام کار از ارتفاع و 

کار با برق، یک خطر است. این مساله نیاز به توجه مداوم خواهد داشت.
  تاثیرات زنجیره تامین: تولید سخت افزارها، همچنان تهدیدهایی برای حقوق کار 
ایجاد می کند. محصوالت 5G، تقاضا برای مواد معدنی خاص را افزایش می دهد که 
در دسترس بودن آنها ممکن است به تجارت با کشورهایی با ریسک باالتر و در مناطق 

تحت تاثیر درگیری بینجامد و آن را ضروری سازد. 
  حریم خصوصی، از دست دادن داده ها و سوءاستفاده: استفاده از اینترنت اشیا منجر 
به افزایش بسیار زیاد جریان داده ها و موارد مربوط به ذخیره سازی و اشتراک گذاری 
می شود. داده های شخصی شامل کنشگران دولتی است که بر شرکای خصوصی نیز 
نظارت دارند و از داده های خصوصی برای پیش بینی رفتار مصرف کننده و درآمدزایی 

از آن، استفاده و در واقع سوءاستفاده می کنند.
  شبکه های امنیتی و حیاتی: زیرساخت های مهم مانند آب و برق از طریق 5G به طور 
فزاینده متصل می شوند. خطر نقض امنیت سایبری در این سیستم ها به طور بالقوه 

می تواند عواقب قابل توجهی برای جوامع و حقوق بشر آنها داشته باشد.
  تقسیم بندی و تمایز شبکه: شبکه های خصوصی بیشتر مورد استفاده شرکت ها و 
دولت ها قرار می گیرند. انتظار می رود که این امر، شامل عملیات استخراج معدن، 
کارخانه های هوشمند و شبکه های مهم ماموریت برای سازمان های مجری قانون 
باشد. فعال کردن چنین شبکه هایی پیوند مستقیمی با تاثیرات منفی احتمالی ناشی 

از اقدامات شرکت یا دولت دارد.
  نظارت و خاموش شدن شبکه: 5G ممکن است قابلیت نظارت را افزایش دهد، از 
جمله داده های دقیق تر موقعیت مکانی که می تواند برای اهداف غیرقانونی مورد 
سوءاستفاده قرار گیرد. شبکه ها می توانند به روش های گسسته تر خاموش شوند. به 
عنوان مثال بخش های خاصی که مناطق جغرافیایی را هدف قرار می دهند و ابزارهایی 
را برای هدف قرار دادن گروه های خاص برای دولت ها فراهم می کنند. این امر، ممکن 
است منجر به ایجاد شکاف دیجیتالی و تشدید نابرابری بین جمعیت شود. موضوعات 
مربوط به هوش مصنوعی قابل اعتماد، مانند تعصب، شفافیت و نظارت بر انسان نیز 

با عرضه 5G افزایش  می یابد.
  استفادهازاهرمفشار

طبق چارچوب های بین المللی انتظار می رود یک شرکت هنگامی که در ارتباط 
با حقوق بشر قرار می گیرد، از اهرم فشار خود، همراه با یک یا چند شخص ثالث 
استفاده کند یا در ارتباط مستقیم با فعالیت ها، محصوالت یا خدمات، تاثیرگذار 
باشد. اهرم فشار در این زمینه، توانایی شرکت برای تاثیرگذاری بر رفتار دیگران 

است.
 ICT 5، درگیر اکوسیستمG با توجه به اینکه حوزه های تاثیر بالقوه متصل به
هستند، توانایی یک شرکت در استفاده از اهرم فشار، امر مهمی است. موقعیت 
تجاری غالب یا تاثیرگذار در یک رابطه تجاری احتماال به توانایی شرکت در 
استفاده از اهرم فشار کمک می کند. البته این امر مهم است که اهرم صرفا تجاری 
را درنظر نگیرید. بسیاری از شرکت ها احتماال با شرایطی روبه رو خواهند شد 
که فاقد چنین موقعیت تجاری هستند و باید فکر خالقانه تری داشته باشند. 
شرکت ها می توانند با مشورت با ذی نفعان، انواع مختلف اهرم ها را در نظر بگیرند 
و انتخاب کنند که با توجه به تهدیدات ناشی از فناوری های جدید در یک شرایط 
خاص بر حقوق افراد، چه ترکیبی می تواند موثرتر باشد. انواع مختلف اهرم فشار 

شامل موارد زیر است:
  اهرم تجاری سنتی: فعالیت هایی که یک شرکت به طور معمول در روابط تجاری 

انجام می دهد مانند الزامات قراردادی.
  اهرم تجاری بین المللی: فعالیت هایی که در روابط تجاری معمول نیستند مانند 

ظرفیت سازی، ابتکارات آموزش همساالن و غیره.
  مشارکت: تعامل دوجانبه با بازیگران خارجی مانند دولت ها، همتایان تجاری یک 

سازمان بین المللی یا یک سازمان جامعه مدنی.
  همکاری سهامداران: اقدام جمعی با همتایان تجاری، دولت ها، سازمان های 

بین المللی و یا سازمان های جامعه مدنی.
همچنین در صورت ایجاد فرصت خاص برای استفاده از اهرم فشار، شناسایی 

لحظات خاص در ایجاد و حفظ روابط تجاری می تواند مفید باشد.
  رویکردفعالبرایمواجههباخطرات

حوزه های تاثیرگذار ذکرشده در صنعت  ICT، تا حدود زیادی کاهش یافته در 
حالی که مسوولیت فردی شرکت، بسیار مهم است. چالش های حقوق بشر 
پیرامون ICT نیز باید از طریق رویکردهایی با چند ذی نفع حل شود. یک بازیگر 
واحد در اکوسیستم ICT قادر نیست به طور موثر دامنه کامل خطرات مرتبط با 
فناوری 5G را کاهش دهد. شرکت های فعال اکوسیستم ICT باید درخصوص 
مسایلی که در نتیجه فعالیت ها، محصوالت، خدمات و روابط تجاری آنها منجر به 
اثرات سوء در حوزه حقوق بشر می شود، مدیریت پیشگیرانه داشته باشند. هرچه 
زودتر ریسک ها را شناسایی کنید، بهتر می توانید آنها را مدیریت کنید. هر بازیگر در 
اکوسیستم ICT فرصت هایی برای اقدام خواهد داشت و از این طریق به پیشگیری 

مسایل کمک می کند.
  ارزیابیحقوقبشروفناوری 5Gازدیدگاهاریکسون

در حال حاضر، فناوری 5G بر صنعت مخابرات تمرکز دارد و به عنوان یک بازیگر 
اصلی، نقش مهمی در شناسایی مسایل و ایجاد آگاهی در سراسر صنعت را داراست 
با این حال، گزارش اریکسون، بیشتر بر شدت تاثیرات احتمالی، اینکه چه کسانی 
را تحت تاثیر قرار می دهد و اقدامات الزم برای کاهش خطر در عرصه حقوق بشر، 
متمرکز است. با توجه به اینکه هنوز در مراحل اولیه عرضه 5G هستیم، باید اقدامات 

دیگری را شناسایی کنیم. 
هدف گزارش ارزیابی اریکسون این است که یک نقطه شروع برای تعامل بیشتر 
و یادگیری باشد. از مشتریان، تامین کنندگان، سازمان هاي جامعه مدني ، 
سرمایه گذاران و سایر ذي نفعان دعوت شده با یکدیگر گفت وگو کنند تا راه هاي 
مشترک درخصوص موضوعات را بیابند و نگراني های خود را درباره موضوعات آینده 
مطرح کنند. این ارزیابی می تواند مبنای محکمی برای صنعت ICT ایجاد کند تا به 
رویکردی جامع برای رسیدگی به خطرات و چالش های ناشی از فناوری های نوین 

به خصوص 5G در زمینه حقوق بشر دست یابد.

گزارش»اریکسون«ازچالشهای5Gبرایحقوقبشر

فناوری 5G چگونه می تواند به نقض حقوق بشر منجر شود؟!

نحوه کسب درآمد پلتفرم های خارجی از ایرانی ها
نحوه درآمدزایی پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی از کاربران 
ایرانی، موضوعی است که با ارایه طرح »حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« بار دیگر مورد توجه قرار گرفته 

است.
به گزارش مهر، امروزه بخش قابل توجهی از ارتباطات بین انسان ها از 
طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها شکل می گیرد و داده هایی 

که توسط کاربران تولید می شود در این پلتفرم ها میزبانی می شوند.
به بیان دیگر پلتفرم های ارتباطی نظیر پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی، اصلی ترین ابزار جمع آوری داده ها هستند و از آنجا که پس از 
طال و نفت، داده و اطالعات ارزشمندترین کاالی جهان امروز به شمار 
می آیند، شرکت های بزرگ فناوری اطالعات، سرمایه گذاری هنگفتی 

برای تصاحب سهم هرچه بیشتری از این داده ها انجام می دهند.
از این رو پیش نویس طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی« که به تازگی توسط کمیسیون فرهنگی 
مجلس و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تدوین شده است نیز 
به موضوع حمایت از حریم خصوصی و داده افراد در فضای مجازی نگاه 
ویژه ای دارد. این طرح بر مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور 
و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده ها در گذرگاه های مرزی 

تاکید کرده است.
در جای دیگر این طرح نیز بر لزوم اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار 
پایه کاربردی داخلی و خارجی تاکید شده و عرضه و فعالیت خدمات 
پایه کاربردی خارجی اثرگذار در کشور را مستلزم معرفی نماینده 
قانونی و پذیرش تعهدات ابالغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای 

مجازی کرده است.
بر این اساس ارایه دهندگان خدمات پایه کاربردی، باید نسبت به 
کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مواردی از جمله »صیانت از 
حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده های 
آ نها«، »احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطالعات کاربران مطابق 
تعهدات و قوانین« و »عدم انتقال داده های مرتبط با هویت و فعالیت 
کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره سازی و پردازش آن در خارج 

از کشور« را رعایت کنند.
در این خصوص مسعود فیاضی معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز 
پژوهش های مجلس پیش از این در خصوص دالیل الزامی شدن داشتن 
نمایندگی پلتفرم های خارجی در ایران مطابق با آنچه که در این طرح 
به آن اشاره شده است، تاکید کرد: پیام رسان های خارجی منافعی از 
جامعه ۸0 میلیونی ایرانی دارند و درآمدزایی که در این شبکه ها اتفاق 
می افتد، اندک نیست تا این پلتفرم ها به راحتی از آن چشم پوشی کنند.
او با بیان اینکه حضور کاربران ایرانی در این پلتفرم ها برای آنها سودآوری 
دارد، گفت: آنها منافعی دارند و فقط برای ارایه خدمت فی سبیل ا...، 
زیرساخت های پرهزینه خود را در اختیار ما نمی گذارند و اگر صرفه 

اقتصادی نداشته باشند قطعا به ما سرویس نمی دهند.
با این وجود از نگاه یک کاربر که با دنیای فناوری و مسیرهای کسب 

درآمد از آن میانه ای ندارد این سوال در ذهن متبادر مي شود که 
چرا پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی خارجی در ازای خدمتی که 
ارایه می دهند مبلغی برای حق عضویت و اشتراک از مخاطبان خود 
نمی گیرند و به طور کل نحوه درآمدزایی آنها از فعالیت کاربران ایرانی در 

این شبکه ها چگونه است.
محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، به مواردی اشاره می کند که برای پلتفرم ها با سودآوری همراه 
است و می گوید: یک پلتفرم دارای ویترینی از سرویس ها و خدمات 
است که اشتراک یک کاربر و استفاده از آن سرویس ها می تواند برای 

پلتفرم منفعت به همراه داشته باشد.
او با بیان اینکه کاربران در شبکه های اجتماعی با اشتراک، الیک و درج 
کامنت بدون آنکه بدانند، بخشی از داده های خود را نشر می دهند، 
اضافه کرد: هم اکنون چند 10میلیون ایرانی با عضویت در پلتفرم های 
خارجی از جمله اینستاگرام عالیق خود را به اشتراک می گذارند و این 
پلتفرم ها بر مبنای ذائقه سنجی از طریق هوش مصنوعی نسبت به تبلیغ 

محصوالت اقدام می کنند.
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: آنچه که برای پلتفرم ها از اهمیت 
زیادی برخوردار است و به نوعی منابع مالی پنهان آنها محسوب می شود، 
مربوط به فروش داده کاربران است. فروش دیتا به مراکز امنیتی و 
دستگاه های جاسوسی دنیا از جمله اقداماتی است که تمامی پلتفرم های 
خارجی انجام می دهند و این مراکز از این طریق به مهندسی داده و 

مهندسی فرهنگی کشورها از جمله ایران اقدام می کنند.
نعناکار گفت: منبع درآمدی پلتفرم ها تنها مختص به فروش تبلیغات 
نبوده و با توجه به اهمیت داده و اطالعات استخراج شده از آن به عنوان 
ثروت و ارزشمندترین کاالی جهان، این پلتفرم ها از فروش داده کاربران 
به نهادهای امنیتی کشورها، هزینه های هنگفتی دریافت می کنند. به 
همین علت به نفع شان است که در کشور ما بدون ضابطه و رعایت قوانین 
و مقررات و به دور از پرداخت کسورات قانونی فعالیت داشته باشند و 

داده کاربران را به فروش بگذارند.
بررسی ها نشان می دهد که سیاستی که پلتفرم های خارجی به کار 
گرفته اند این است که در ابتدا با شعارهایی نظیر حفظ حریم خصوصی 
و آزادی بیان و استفاده رایگان، تعداد زیادی کاربر را به خود جذب 
می کنند، سپس پس از مدتی کاربر با توجه به خدمات و ویژگی هایی 
که پلتفرم در اختیارش قرار می دهد، به این پلتفرم ها وابسته می شود و 
در نهایت این وابستگی به حدی می رسد که در صورت عدم دسترسی 
به این پلتفرم ها زندگی فرد مختل شده و مجبور است که شرایط 

سرویس دهنده را بپذیرد.
با این وجود، شواهد نشان می دهد که کاربران ایرانی حساسیت زیادی 
روی به اشتراک گذاشتن اطالعات شان ندارند و به ارزشمندی داده های 
تولیدشده توسط خودشان واقف نیستند و این موضوع برایشان 
تبیین نشده که چه اطالعات ارزشمندی از داده های ایجادشده آنها 

قابل استخراج است.

آسیهفروردین


