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دالر دیجیتال راه چاره است؟

  ظهور فناوری های جدید، این امکان را فراهم کرده که در سال های اخیر استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به میزان قابل  توجهی افزایش یابد.  این 
فناوری ها با داشتن کاتالوگ گسترده ای از برنامه های کاربردی در بخش های مختلف مانند 
سرگرمی، مدیریت، روباتیک، آموزش و انواع شرکت ها، در محیط کنونی ما بسیار مورد 
توجه قرار گرفته اند.  در این مطلب، تاثیر استفاده از ICT در آموزش و پرورش، بررسی 
شده است. فناوری اطالعات و ارتباطات، مجموعه ای از تکنیک ها و دستگاه ها بر اساس 
ابزارهای جدید تکنولوژیک، پشتیبانی ها و کانال های مختلف اطالعات و ارتباطات است. 
 همچنین می توان به این تعریف، فرایند کســب، ذخیره، پردازش و انتقال اطالعات به 

صورت دیجیتال را نیز اضافه کرد. 

   مسوول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین تغییرات 
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشــریح کرد و 
گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مــورد انتقاد بود که در پیش نویس جدید 

طرح رفع شده است.

  با دریافت »کارت زرد« از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ایران 
در روز دوشنبه 28 تیرماه 1400، یعنی در آخرین روزهای دولت دوازدهم، این مرحله از سیر 
ترقی سیاسی چهارســاله اخیر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
به پایانی ناخوشایند رســید.   آیا محمدجواد آذری جهرمی جرات و فرصت خواهد داشت تا 
درس های آموخته از این مرحله را برای اوج گیری در مراحل بعدی سیر ترقی سیاسی خود، )به 
گمان من( نه در سیاست بلکه در بخش فاوا، مورد نقد و استفاده قرار دهد؟ در هر صورت برای او 
و بخش فاوا، روزهای بهتری را آرزو می کنم.    آنچه از سوی خبرنگاران، »کارت زرد« نمایندگان 
مجلس نامیده می  شود، در واقع بیان نارضایتی اکثر نمایندگان مجلس است از نارسا و ناکافی 
بودن توضیحات وزیر دعوت شده به جلسه اســتیضاح و توضیح دهنده به مجلس، آن هم به 
عنوان اخطار به او در خصوص ضرورت اصالح عملکرد.   اما در مورد محمدجواد آذری جهرمی 
این روزها، منظور از اصالح، تصحیح کدام عملکرد اســت و در کدامین فرصت؟ مگر او دیگر 
فرصتی برای اقدام در این دولت یا در دولت سیزدهم دارد؟ اصال موضوعی که باعث و بانی این 
استیضاح شده است، اگر وزنه کشی نیست، چیست؟ کدام عملکرد وزیر جوان، در چه موردی؟ 

و در کدام فرصت باید بهبود یابد؟ 

  افزایش قیمت ها کمی نرخ اصلی تورم را باال می برند. قیمت مصرف کننده در سال منتهی به ژوئن در آمریکا تا ۵.4درصد و در 
انگلیس تا 2.۵درصد افزایش یافته است و هر دو افزایش فراتر از انتظارات اقتصاددانان است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو، در 
سخنرانی 14 جوالی خود در کنگره اظهار کرد که افزایش تورم آمریکا موقتی است.  اما ریشی سوناک با توجه به تاثیرات اقتصادی 
ناشی از بحران کرونا، بودجه خود را تا سال 2022 افزایش می دهد. به نقل از گاردین، انتظار می رود که اقتصاد این کشور در سه 
ماهه چهارم به مرحله مهمی برسد، با اینکه حمایت از تجارت کاهش یافته است. وزیر دارایی بریتانیا در حال بررسی فشار بودجه 
برای سال آینده است تا خزانه داری بتواند تاثیرات اقتصادی ناشی از خاتمه طرح موج سوم همه گیری و پاسخگویی بازار کار به آن 
را طی ماه های آینده بسنجد. منابع دولتی تایید کرده اند که او پیش از تعطیالت پارلمانی هفته آینده در نظر دارد به نمایندگان 

مجلس بگوید که یک بررسی سه ساله در پاییز انجام خواهد داد، اما در فکر تاخیر اقدامات مالیاتی تا بهار است.
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یک فعال فضای مجازی با پیشــنهاد اینکه وزارت ارتباطات دولت جدید 
هشت اولویت را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار دهد، گفت: 
رسیدن سهم ICT از تولید ناخالص داخلی  به 20درصد دور از ذهن نیست.

محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به برخی 
اولویت ها و محورهای پیشنهادی فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در دولت ســیزدهم اظهار داشت: در شــرایط کنونی فارغ از رویکردهای 
خاص به عملکرد مثبت یا منفــی وزارت ارتباطــات در دولت دوازدهم، 
اولویت و برنامه های کالن و تاثیرگــذار این وزارتخانه در دولت جدید باید 
حول سه محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول دیجیتال 
و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع زدایی در بخش 

ICT دنبال شود.
این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال با توجه به وضعیت 
فعلی کشــور برنامه ریزی باید به سمت توســعه زیرساخت های حیاتی، 
به خصوص در جهت برنامه ریزی برای باال بردن سهم اقتصاد دیجیتال در 
اقتصاد کالن کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می شود که هدف تیم 
مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حول محور ظرفیت های 

جدید و افزایش تاثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت کند.
او با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم اکنون 
زیر ۶درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل باالیی که در بخش های 
گوناگون اعم از بخش های ســخت افزاری، نرم افزاری و بخش مهم ایده و 
طرح یعنی مغزافزار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور وجود 
دارد، می توان این عدد را تا 20درصد باال برد؛ امری که هم اکنون در شرایط 
تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است. کاشی برای توسعه ظرفیت های 
این حوزه هشت اقدام را به عنوان پیشران و اولویت های نخست برای توسعه 

اقتصاد دیجیتال مطرح می کرد که شامل موارد زیر است:
1. توســعه مراکز خدمات داده و زیرســاخت های ابــری به منظور ارایه 

سرویس های داخلی با کیفیت و سرعت بهتر؛
2. بسترسازی به منظور ارایه سرویس های پایه بومی و سرویس های داخلی 
برای تسهیل کسب وکارهای خرد و کالن، به خصوص با نگاه نوآوری و انتقال 

فناوری؛
3. برنامه ریزی برای بومی سازی و توســعه ظرفیت های بالقوه در بخش 

سخت افزاری و نرم افزاری؛
4. توسعه کمی و کیفی شــبکه ملی اطالعات به عنوان شاهراه سرویس و 

محتوا برای شبکه داخلی؛
۵. بسترسازی به منظور تجاری سازی ظرفیت های بالقوه حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای کسب وکارهای کوچک و باال بردن ضریب اشتغال 

در این حوزه برای مردم؛
۶. تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه 

شبکه ملی اطالعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور؛
7. نگاه ویژه به الیه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح های ملی با قابلیت 

درآمدزایی و سرمایه پذیری برای مشارکت بخش خصوصی؛
8. توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک کشور 

جهت توسعه زیرساخت های کالن.
این فعال فضای مجــازی و اقتصاد دیجیتال خاطرنشــان کرد: در بخش 
تحول دیجیتال، وزیر پیشنهادی باید برنامه ریزی و فرایندهای اجرایی در 
اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر 
استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. بسیاری از ظرفیت ها و 
برنامه ها در شرکت ها و کسب وکارهای این حوزه به صورت کامل بهره برداری 

نشده و از تمام پتانسیل آنها استفاده نمی شود.
ابعاددیجیتالیشدنکسبوکارهاوارزیابیآمادگیدیجیتال

کاشی تاکید کرد: وزارت ارتباطات باید میزان پیشرفت دیجیتالی شدن در 
ابعاد گوناگون کسب وکارهای حوزه فناوری و نوآوری و همین طور الیه های 
مختلف مانند اپراتورهای ثابت و سیار وغیره و همچنین گلوگاه ها و تنگناهای 
ایجادشده در اثر عدم بهره برداری صحیح از فناوری های دیجیتال را در این 

ابعاد ارزیابی کند.
او با بیان اینکه این وزارتخانه باید برای این گلوگاه ها راه حل بیابد، مهم ترین 
ابعاد دیجیتالی شدن برای کسب و کارها را شامل محصوالت و خدمات، 
بازاریابی و کانال های توزیع، فرایندهای کسب وکار، زنجیره تامین، رقبا و به 
صورت کلی شکل گیری زنجیره ارزشی عنوان کرد که می تواند اکوسیستم 

دیجیتال و در نهایت اقتصاد دیجیتال را شکل دهد.
این فعال فضای مجازی ادامه داد: در راســتای ارزیابی آمادگی دیجیتال، 
وزارت ارتباطــات باید رهبری فناوری های دیجیتــال را به طور جامع در 
کشور برنامه ریزی و مدیریت کند. او گفت: این وزارتخانه باید دارایی های 
استراتژیک خود را که می تواند برای بهره برداری از فرصت ها یا خنثی کردن 
تهدیدها در حوزه فناوری های دیجیتال استفاده شود، شناسایی کند که 
مهم ترین دارایی در اینجا داده های تولیدی کاربران است که یک ظرفیت 
و ثروت ملی است. کاشی افزود: همچنین باید به صورت مداوم چشم انداز 
تحول دیجیتال در سطح کالن برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
به روزرسانی و تکمیل شود. این چشم انداز باید در سطح کالن اطالع رسانی 

شده و منافع حاصل از تحقق آن برای ذی نفعان تشریح شود.
به گفته او، استراتژی های دیجیتال به علت پیشــرفت های سریع حوزه 
فناوری های دیجیتال و عدم اطمینان بازار برای بازه های زمانی یک ساله و 
به صورت چابک و منسجم تدوین می شوند و در صورت لزوم مورد بازبینی 
قرار می گیرند که هم اکنون در بسیاری از دولت ها این برنامه ها در سطح 
کالن اطالع رسانی شده و میزان دســتیابی به این اهداف به مردم گزارش 

می شود.

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

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

ما اعالم کنند.

 »ناتمام هاي
 فاوای کـشور«

وزیر وقــت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در اوایل بهمن ماه ســال 
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 
1۶ خرداد 139۶ یکي از اعضاي هیات مدیره شــرکت 
عمران شــهرهای جدید از رایزنی با کــره جنوبی برای 
امکان ســنجی ایجاد شهر هوشــمند برای شهر جدید 
»خوارزمی« خبر داد که قرار بود در جنوب شرقی تهران 
احداث شود. همچنین توسعه مشترک تحقیقات روی 
تکنولوژی ســاختمان ها نیز یکی دیگر از قراردادهای 
امضا شده در تفاهم نامه با کره جنوبی بود که تا این لحظه 
هیچ گزارشــي در خصوص دســتاوردهاي عملي این 
تفاهم نامه هاي امضا شده با کره اي ها منتشر نشده است.

ایجاد شهر هوشمند خوارزمی سامانه  هاي چكاوك 2 و 3
هشتم خرداد 139۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک 3 خبرداد. چــکاوک 2 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 2 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 28 
فروردین 139۶ براساس پیشــنهاد وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب 
تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به تصویب رساند. 
بر این اساس تمامي دستگاه های اجرایی موظف شدند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ مصوبه نسبت 
به اصالح یا تکمیل پایگاه اطالعاتــی و یا بازطراحی 
ســامانه های اطالعاتی اقدام کنند که البته همچنان 

بسیاریازدستگاه ها این کار را نکرده اند.

 مهلت شش ماهه اصالح سامانه هاي دولتي

با وجــود آنکــه قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات سال 
ما تــا تیرماه  88 تصویب شــده ا
ســال 9۶ با وجود الــزام قانون و 
ابــالغ آیین نامــه آن، راه اندازی 
فتاده بود. حال  سامانه به تعویق ا
اما باوجود راه اندازي ســامانه همچنان بســیاري از 
480 دستگاهي که باید در این سامانه عضو شوند به 

آن متصل نشده اند. 

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

محقق نشده است.

تجمیع داده هاي  مدیریت بحران
18 فروردین 139۶رییس 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

خبر

رییس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در راستای بررسی 
راهکارهای رسیدن به اهداف صادراتی حوزه ICT در کنیا با سفیر ایران در 

این کشور دیدار کردند.
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران )IRICTU(، داوود 
ادیب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و فریبرز نژاددادگر 
دبیر این اتحادیه در نشست مشترکی با جعفر برمکی سفیر ایران در کنیا با 
بحث درخصوص فعالیت پایگاه صادراتی این اتحادیه در کنیا، راهکارهای 

مختلف رسیدن به اهداف صادراتی حوزه ICT در کنیا را بررسی کردند.
دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران 
صنعت مخابرات ایران 8 بهمن 1399، همزمان با افتتاح مرکز نوآوری فناوری 
ایران و مصادف با برگزاری دومین نشست تجاری - فناوری شرکت های دانش 
بنیان در نایروبی پایتخت کنیا با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری راه  اندازی شد و قرار است این دفتر به عنوان پایگاه دائمی ایران 
 ICT در کنیا برای تسهیل صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان در حوزه

به بازار شرق آفریقا فعالیت کند.
کنیا به عنوان تجاری ترین کشور شرق آفریقا، دروازه ورود به این بخش از قاره 
آفریقا محسوب می شود و نایروبی به عنوان پایتخت این کشور یکی از سه مقر 
سازمان ملل متحد است و عالوه بر این، بندر مومباسا مهم ترین بندر ورودی به 
شرق قاره آفریقا در این کشور قرار دارد؛ تمامی این عوامل می تواند به افزایش 

سطح مبادالت تجاری و باال بردن میزان صادرات ایران منتج شود.
طبیعتا برگزاری دومین جلسه مجازی شــرکت های خصوصی دو کشور 
می تواند موثر باشــد و نتایج مفیدی برای دو کشور رقم بزند؛ چون در حال 
حاضر مهم ترین مشکل کاالهای ایرانی برای ورود به بازار کنیا، ضعف بازاریابی 
و ناشناخته بودن ظرفیت و توانمندی های کشورمان برای تجار کنیا است و 

تاکنون به خوبی از این ظرفیت استفاده نشده است.

این یادداشت را هنگامی می نویسم که نمی دانم )و اغلب 
نمی دانیم( وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت 
سیزدهم کیست. اما در زمانی که این یادداشت منتشر 
می شود، شــاید هویت او بر همگان معلوم باشد. در این 
یادداشت روی ســخنم با فردی خاص نیست. نوشتار و 
انتشار نوشته هایم نخست گویای یقیِن ضمنی ام نسبت 
به موضوع مورد بحث اســت و ســپس، مبین ضرورت 
در میان گذاشــتن آنها با خوانندگان این یادداشت ها 
در برهــه حاضر، تا شــاید بــرای بســیاری از همین 
 مخاطبان که از تصمیم ســازان در حوزه فاوا کشورند، 

راهگشا باشند.
 عصرارتباط-به باور من، با مــروری گذرا در فضای 
سایبری مشــاهده نمی شــود که »فا«نویسان در سال 
1400، توصیه ای جدی برای وزیــر آینده ارتباطات و 
فناوری اطالعات داشــته باشــند. »فا«نویسان ما گویا 
دیگر خسته شده اند از اینکه هر چهار سال یک بار، خود 
را جای وزیر آینده ارتباطــات یا رییس جمهور منتخب 
بگذارند و به این بــزرگان پند و اندرز دهند که در حوزه 
فاوا چه باید و چه نباید بکننــد! به تجربه آموخته ام که 
آنها بی نیاز از پند و اندرز »فا«نویســانند. پس بگذارید 
این بار، حرف دیگری بزنم! حرفی که شاید به درد همه 
ما بخورد. آن حرِف حرف ها را من به نوبه خود این گونه 
بیان می کنم: پرهیــز از وارونگی متوهــم که تا کنون 
گرفتارش بوده ایم! )در زیر، شرح خواهم داد که منظورم 

از وارونگی متوهم چیست.(
نخســتین ویژگی بایســته وزیر ارتباطــات در دولت 
ســیزدهم، درک وارونگی متوهم، دوری جستن از آن 
و حتی المقدور معکوس کردن آن )یعنی وارونه ســازی 
مجدد وارونگی متوهــم( به منظور رســیدن به درک 
درست و سرراســت از واقعیت های تاریخی-اجتماعی 
در بخش فاوا و فرابخش آن )در جامعه اطالعات کشور 

و جهان( است.
ســتن از آن و  البتــه، درک وارونگی متوهــم، دوری ُ
حتی المقدور معکوس کردن آن، بایســته ای نیست که 
تنها مربوط به وزیر ارتباطات دولت ســیزدهم باشد و 
فقط به درد او بخورد بلکه چون اکثر ما معاصران، دچار 
و گرفتارش هســتیم، وظیفه هر روز یکایک ما اســت 
که مشــکل وارونگی متوهم و مســاله چگونه معکوس 
کردن آن را درک کنیم و به یکدیگر بیاموزیم تا شــاید 
از سردرگمی های کنونی رهایی یافته و صراط مستقیم 

توسعه همه جانبه کشور را دریابیم. 
پیش از اینکه بگویم وارونگی متوهم چیست باید به این 

نکته اشاره کنم که جماعت »فا«نویسان برای راهنمایی 
رییس جمهور منتخب و نامزد وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعاتش، در ســال  های گذشــته از روی امیدواری و 
دلسوزی، کلیاتی اصالحی را مطرح، برنامه هایی را ارایه و 
توصیه هایی را پیشنهاد می کردند تا بلکه طی چهار سال 
بعد، رییس جمهــور و وزرای محترم، تک و توکی وضع 
نسبتا خوب اکنون را بهتر کنند و در هر صورت به اوضاع 
کامال خراب آینده تبدیل نکنند بلکه برعکس! به مرور 
زمان شاهد موفقیت وزیر ارتباطات و اعتالی همه جانبه 

بخش فاوا در کشور باشیم. 
امسال این امیدواری و دلسوزی، جایش را به سکوت و 
انتظار داده است؛ انتظار کسی که وقتی خواب نبوده ایم 

خوابش رادیده ایم. 
عموم کــودکان از روی کنجــکاوی، تخریب می کنند 
و اغلب بزرگســاالنی کــه ویژگی کنجکاو بــودن را از 
دست داده اند، از روی سهل انگاری با نیت خیر به قصد 
سازندگی، دســت به تخریب می زنند؛ آن هم به روش 
سعی و خطا. لذا وارونه سازی وارونگی متوهم، بایسته ای 
نیست که تنها مربوط به رییس جمهور منتخب و وزیر 
ارتباطات دولت سیزدهم باشد بلکه چون اکثر ما دچار 
و گرفتارش هستیم، وظیفه یکایک ما است که مشکل 
وارونگی متوهم و مســاله چگونه معکوس کردن آن را 

درک کنیم. 
پدیده وارونگــی را می توان با اســتفاده از ســازوکار 
 )Camera obscura( دوربین های سوراخ سوزنی
توضیــح داد. در این دوربین، تصویر شــی روی نگاتیو 
یا پرده دوربین های ســوراخ ســوزنی، معکوس ظاهر 
می شود. چشــم ما هم همچون دوربین سوراخ سوزنی 
عمل می کند، بنابراین اگر ما معمــوال درکی وارونه از 
واقعیات مشاهده شده نداریم دلیلش این است که مغز 
و سلسله اعصاب ما می آیند تصویر منعکس شده روی 
شبکیه چشم را دوباره معکوس می کنند تا ما واقعیات 
را به درستی بازشناسیم. همین کار را ما باید آگاهانه و 
عالمانه، در مورد همه مفاهیم اکتسابی مان انجام بدهیم.

نظریه وارونگی متوهــم می خواهد بگویــد که ما این 
سازوکار طبیعی مغز و سلسله اعصاب مان را در خصوص 
درک concept ها و مفاهیم برآمــده از علم نوین و 
نوآوری فناوری ها به نــدرت و با زحمت زیاد به خدمت 
می گیریم و اغلب فرامــوش می کنیم که در مورد درک 
درست این مفاهیم، راســتی آزمایی کنیم. هر بار که ما 
ایرانیان معاصر از طریق ترجمه یک خبر، یک اثر یا یک 
ســفرنامه، روزنه ای به »غرب« و به »جامعه کشورهای 

شمال« به منظور شناسایی خود و دیگران گشوده ایم، 
این روزنه، شــبیه به روزنه دوربین سوراخ سوزنی عمل 
کــرده و اغلب دچــار وارونگی پدیدآمــده در دوربین 
سوراخ سوزنی ذهن مان شده ایم. از آن بدتر، هر بار که 
مفاهیم تاریخی مان را به واسطه شرق شناسان کج فهم 
دریافت کرده ایم، وارنگی متوهم، ســهم ما شده است. 
برای مثال حدود ۶0 سال پیش، دو فرانسوی »هانری 
کربن« و »ریموند کلیبانســکی« و یک ژاپنی »توشی 
هیکو ایزوتسو« به ایران دعوت می شــوند که بیایند و 
به دانشجویان و اســتادان ما، چه بیاموزند؟ -آری: طرز 
مطالعه در آثار مالصــدرا و فارابی و ابن ســینا و دیگر 
بزرگان عرفان و حکمت اســالمی را به دانشــجویان و 
اســتادان ایرانی یاد بدهند. نتیجه آن وارونگی، اوضاع 

حاضر است.
در یادداشــت های گذشــته ام یادآور شــده بودم که 
کارشناســان خارجی شــاغل در اتحادیه بین المللی 
مخابرات )ITU( هم در ســال 2001 به ایران دعوت 
شــدند تا به مــا )کارشناســان مخابــرات و مدیران 
وزارت پســت و تلگراف و تلفن وقت( شــیوه درســت 
خصوصی ســازی شــرکت های دولتی، مقررات زدایی، 
مقررات گــذاری و تجدید ســاختار بخــش ارتباطات 
کشــور را بیاموزند، اما باید توجه داشــت که برخالف 
آن شرق شناســان نااهل، این کارشناسان ITU دارای 

اهلیت در زمینــه کاری خود بودند و نیامــده بودند تا 
ایران را به ایرانی بشناســانند، بلکه آمده بودند تا تنها 
concept  ها و مفاهیم برآمــده از فناوری اطالعات و 

اقتصاد جهانی شده را به ما یاد دهند. سهم و وظیفه ما 
درســت درک کردن آن آموزه ها و درست به کار بستن 
آنها در ایران بود؛ کاری که نکردیم و آنچه کردیم مخالف 
عقل ســلیم بود. البته، بســیاری از آنهایی که مسوول 
خصوصی ســازی شــرکت های دولتی، مقررات زدایی، 
مقررات گذاری و تجدید ساختار بخش ارتباطات کشور 

شــدند، اصال آموزشــی ندیده بودند تا آگانه دست به 
ارتقاب ســاختارهای موجود و جانشین سازی صحیح 

آنها با ساختارهای جدید بزنند.
همچنان کــه درنتیجه آن آموزه های ۶0 ســال پیش 
شرق شناسان متوهم، مبانی »موسسه پژوهشی حکمت 
و فلسفه« توسط سیدحسین نصر در ایران پا می گیرد؛ 
در اثر آموزه های 20سال پیش کارشناسان ITU نیز، 
»کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات«، »سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی«، »ســاترا«، »ایرنیک« و 
امثالهم در بخــش فاوا و زیربخش هــای آن به گونه ای 
آشوبناک و متفرق توسط سیاستمداران و قانون گذاران 

ما شکل می گیرند.
فراموش نکنیم که فاوا، تنها شامل یک یا چند فناوری 
نیســت بلکه ســائق و ماجد دورانی جدیــد در تاریخ 
بشــریت معاصر و نیرویی محرک و پیشران برای همه 
دگرگونی های حادث در تمام شئون زندگی اجتماعی 
جهانیان و روابط متقابل انسان با طبیعت است. اگرچه 
شناخت وارونه شرق شناســان از فرهنگ و تمدن ایران 
و مشــرق زمین، و انتقال آن به اســتادان و مدیران ما، 
ریشه اصلی نارســایی های کنونی عمل و نظر ما است، 
کج فهمی ما از آموزه های کارشناســان ITU، ناآگاهی 
مجریان و مدیران ما از آنها و عمل نکردن برخی از ما به 
توصیه هایی درست فهمیده شده از طرف ما، باعث و بانی 
پدیده وارونگی متوهم در اذهان وزرای تاکنونی فاوا در 
کشور شده اند زیرا که ما خود نیامده ایم مفاهیم تاریخی 

خودمان را بازشناسیم و آنها را مجددا وارونه کنیم. 
نمونه تخریب بزرگســاالن مان را می تــوان در نوآوری 

فناوری مشاهده کرد. 
تجربه نــوآوری فناوری طــی چند دهه اخیر نشــان 
داده اســت که نوآوری فنــاوری و رواج آن در جامعه 
ایرانی، به خصوص از نوع فرافن، همواره گسست آفرین 
)disruptive( بوده اســت، اما نــوآوری فناوری به 
دلیل گسســت آفرینی )disruptiveness( نباید 
لزوما مخرب باشــد بلکــه برعکس، می تواند ســازنده 
باشــد. این گسســت آفرینی نوآوری فناوری معموال 
هنگامی برای ما آشــکار می شــود که مدتی از نوآوری 
فناوری می گذرد، فناوری پیشــین، موزه ای می شود و 
ما دیرهنگام می فهمیم که خــراب کرده ایم و کار از کار 

گذشته است. 
دولت ســیزدهم وارث این همه خرابکاری ها اســت. 
پس اگر می خواهد دچار نحســی گذشته نشود باید در 

وارونه سازی وارونگی های متوهم از اساس بکوشد. 

وای از وزیر ارتباطات گرفتار آمده در چنبره »وارونگی متوهم«

تجربه نوآوری فناوری طی چند دهه 
اخیر نشان داده است که نوآوری 

فناوری و رواج آن در جامعه ایرانی، 
به خصوص از نوع فرافن، همواره 

 )disruptive( گسست آفرین
بوده است، اما نوآوری فناوری 

به دلیل گسست آفرینی 
)disruptiveness( نباید 

لزوما مخرب باشد بلکه برعکس، 
می تواند سازنده باشد

 راهكارهای صادرات ICT ایران 
به كنیا بررسی شد
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با دریافت »کارت زرد« از نماینــدگان حاضر در صحن 
علنی مجلس شــورای اســالمی ایران در روز دوشنبه 
28 تیرماه 1400، یعنــی در آخریــن روزهای دولت 
دوازدهم، این مرحله از ســیر ترقی سیاسی چهارساله 
اخیر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به پایانی ناخوشــایند رســید.   آیا محمدجواد 
آذری جهرمی جرات و فرصت خواهد داشت تا درس های 
آموخته از این مرحله را برای اوج گیری در مراحل بعدی 
سیر ترقی سیاسی خود، )به گمان من( نه در سیاست بلکه 
در بخش فاوا، مورد نقد و استفاده قرار دهد؟ در هر صورت 

برای او و بخش فاوا، روزهای بهتری را آرزو می کنم.   
آنچه از سوی خبرنگاران، »کارت زرد« نمایندگان مجلس 
نامیده می  شود، در واقع بیان نارضایتی اکثر نمایندگان 
مجلس اســت از نارســا و ناکافی بودن توضیحات وزیر 
دعوت شده به جلسه استیضاح و توضیح دهنده به مجلس، 
آن هم به عنوان اخطار به او در خصوص ضرورت اصالح 
عملکرد.   اما در مورد محمدجواد آذری جهرمی این روزها، 
منظور از اصالح، تصحیح کدام عملکرد است و در کدامین 
فرصت؟ مگر او دیگر فرصتی برای اقدام در این دولت یا در 
دولت سیزدهم دارد؟ اصال موضوعی که باعث و بانی این 
استیضاح شده است، اگر وزنه کشی نیست، چیست؟ کدام 
عملکرد وزیر جوان، در چه موردی؟ و در کدام فرصت باید 

بهبود یابد؟ 
عجیب است که موضوع استیضاح، به رویدادهای دوره 
پیشین شــورای عالی فضای مجازی و به زمان تصدی 
وزیر قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )واعظی( 
در قبال »مسایل امنیتِی« پیام رسان تلگرام بر می گردد؛ 
پیا رسانی که به دستور دادستانی مسدود شد که اکنون 

آزاد نیست تا روشنگری کند.   
به یاد بیاوریم داستان راستان ما از چه قرار بود! در اواخر 
دولت یازدهم )روز بیستم مردادماه 139۵( سند تبیین 
الزامات شــبکه ملی اطالعات در شــورای عالی فضای 
مجازی به تصویب می رسد.   یکی از احکام این سند مربوط 
است به تعریف مدل اقتصادی شــبکه ملی اطالعات و 
اجرای شیوه تعرفه گذاری نابرابر به نفع اپراتور داخلی و 
به ضرر اغلب اپراتورهای خارج از کشور، به این امید که 

شــبکه ملی اطالعات ما ارتقا یابد و رفتار کاربران داخل 
کشور طوری اصالح شود که از سرویس های داخلی )مثال 
از شبکه های اجتماعی داخلی و خدمات پیام رسان های 
وطنی( بیش از خدمات اپراتورهای خارجی اســتفاده 
کنند.   ســازوکار این تغییر رفتار، غنی سازی شبکه ملی 
اطالعات نبود بلکه تنبیه مالی و نقره داغ کردن کاربران در 
صورت ادامه دادن به رفتار جاری خود: استفاده از خدمات 
اپراتورهای خارجی بود! توجیهی به ظاهر معقول اما در 

عمل نابخردانه زیرا زودهنگام.
در زمانی که صاحبان پیام رســان تلگرام با تصمیم و به 
توصیه مقامات ایرانی باالتر از وزیر ارتباطات، 70 دستگاه 
سرور خود را به ایران فرستادند و با نصب و بهره برداری 
از آنها، شبکه توزیع محتوای تلگرام را به نزدیکی کاربران 
داخل کشور آوردند؛ به خودی خود، بار ترافیک سنگین 
رفت و برگشت داده ها )از کشــور به خارج و از خارج به 
کشــور( کاهش یافت و لذا اپراتورهــای داخلی انتظار 
داشتند که هزینه سهم بین المللی ترافیک داده ای آنها 
دیگر مانند گذشته، »گران« محاسبه نشود.   انتظاری که 
باالخره اجابت شد اما تا اجابت شود مدتی طول کشید 
زیرا نیاز به حکم کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات 
داشت که روز بیست و یکم آذر ماه 139۵ تصویب شد. 
  حدود شش ماه بعد، وزیر جوان می آید و مصوبه مذکور را 

به اجرا در می آورد.
سپس به دالیلی که چندان شفاف ســازی نشده اند، در 
اردیبهشــت 1397 تلگرام در ایران به دســتور قضایی 
مسدود می شود؛ به طوری که تمام ارایه دهندگان خدمات 
دسترسی به اینترنت کشور به خصوص شرکت ارتباطات 
زیرساخت، اپراتورهای شبکه عمومی تلفن و دارندگان 
پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت )FCP( مکلف شدند 
از تاریخ 10 اردیبهشت 1397 نسبت به مسدودسازی 
کامل وبگاه و برنامه کاربردی رســانه اجتماعی تلگرام 
اقدام کنند آنچنان که مسدودسازی به گونه ای باشد که 
محتوای پیام رسان یادشده با هیچ نرم افزاری در کشور 
قابل دسترس نباشد. در دستور قضایی تاکید شده بود که 
تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب کیفری خواهد 

بود؛ به هرحال چنین نشد.
به ظاهر دلیل مسدودکنندگان این بود که مدیر رسانه 
اجتماعی تلگرام به عدم رعایت مســایل امنیتی کشور 
محکوم شده است ولی روایت او با روایت مقام های قضایی 
ما کامال فرق داشت. او )مدیر رســانه اجتماعی تلگرام( 
اعالم کرد که مقامات ایرانی سودای دستیابی به کلید رمز 
پیام های خصوصی تعدادی از کاربران را در نظر داشتند و 

چون انتظارات شان برآورده نشد، تلگرام را مسدود کردند.    
 این داستان راســتان )مسدودســازی تلگرام در عین 
دسترس پذیری به کمک فیلترشکن خودکار( موضوعی 
شد برای منتقدان، علیه روحانی و دستاویزی شد برای 
انتقاد از عملکرد محمدجواد آذري جهرمی.   به جای آن 
که صادرکنندگان دستور قضایی و واردکنندگان اتهام 
به محمدجواد آذري جهرمی پاسخگوی خسارات وارده 
به کشور و کاربران باشــند؛ گاه و بیگاه وزیر ارتباطات را 
به کمیسیون های مجلس فرا می خواندند تا پاسخگوی 
تناقض مسدودسازی تلگرام در عین ادامه دسترس پذیری 
کاربــران به کمک فیلترشــکن خودکار باشــد.   اگر آن 
روز مسایل پیرامون مسدودســازی تلگرام به درستی 
شفاف سازی شده بودند، امروز شاهد »کارت زرد« دوم 
مجلس به محمدجواد آذري جهرمی نبودیم؛ امروزی که 
کار از کار گذشته و در نهایت به نتیجه ای کمتر مثبت و 

بیشتر منفی رسیده ایم:
- واتس اپ برنده ندانم  کاری های ما شد، 

- امنیت کشور با رواج رقبای تلگرام در ایران شکننده تر 
از پیش شد؛ 

- اپراتورهای داخلی نیز به سود خود رسیده اند بی آن که 
سودی به کاربران برسد! و

- نیرویی جوان مورد انواع تهمت ها قرار گرفت. 
حال کسی باید به این پرسش پاسخ دهد که این داستان 
راستان ما تا چه حد و اندازه به برگزاری جلسه استیضاح 
اخیر در دوره یازدهم مجلس نیاز داشت؟ آن هم دو هفته 

مانده به پایان دولت دوازدهم.

بــا وجــود کمیســیون های مجلــس، چــرا بایــد 
 ایــن گونــه مســایل در صحــن علنــی مجلــس 

مطرح شوند؟ 
من پاســخ این پرســش ها را نمی دانم، تنهــا می دانم 
اطالعاتی که محمدجواد آذري جهرمی در جلســه روز 
دوشــنبه 28 تیرماه 1400 ارایه کــرد، برایم بدیع بود 

و کنجکاوی ام را در خصوص کســب اطالعات بیشــتر 
برانگیخت.   

محمدجواد آذري جهرمی در جلسه مذکور گفت: »من 
تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف سازی کنم اما چون 
در آینده برخی فرصت ها را سوزانده و تعامالت را با مشکل 
مواجه می کند باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در 

سال 9۶ با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق 
وارد مذاکره )با مالکان تلگرام( شده و بنابر مجوز دبیرخانه 
شورای عالی فضای مجازی در 4 مرداد ماه 9۶ )سرورهای 
تلگرام در ایران( مجوز استقرار گرفت، ضمن اینکه تلگرام 
در کل در ایران 70 سرور دارد که وزارت ارتباطات ریالی 
برای آن پرداخت نکرده است.   قیمت این سرورها 2هزار 
دالر بود یعنی مجموعا دارایی تلگرام در ایران 140هزار 
دالر بوده که به نرخ روز ارز، ۶00میلیون تومان می شد، 
همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن 320گیگابیت بر 
ثانیه بود که در 180گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده ضمن 
اینکه این تفاهم باعث شد ما ورای خرید 180گیگابیت بر 
ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال 9۶ حداکثر 

300هزار یورو می شد.
آذری جهرمی با بیان اینکه ســرورهای تلگرام 9 ماه در 
CDN ایران روشن بود که هزینه  آن 2.7میلیون یورو 
شد، گفت: »شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به 
خارجی ها صرفه جویی کرد و برای خرید اینترنت با قیمت 
آن روز 1۵میلیارد تومان هزینه شد که در صورت مالی 

ثبت شده است.«
محمدجواد آذري جهرمی ســپس با رد این ســخنان 
)منتقدان( که وزارتخانه هزاران میلیــارد پول مردم را 
به جیب زده  است، افزود: »ما این کار را نکردیم و درآمد 
حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود، ضمن اینکه کل 

فروش اینترنت در ماه کمتر از 80میلیارد تومان است.«
گفته های وزیر ارتباطات برای من تا حدودی غریب و تا 
اندازه ای جدید بود.   از خود می پرسم اگر کار نمایندگان 
مجلس به اســتیضاح در صحن علنی مجلس کشــیده 
نمی شــد، همین خرده اطالعات کدر نیز به دســتمان 

نمی رسید. 
امیدوارم کسی که در دولت ســیزدهم وزیر ارتباطات 
خواهد شد شفاف تر و زودتر، از عملکرد خود گزارش دهد.   
اگرچه کارت زرد مجلس به محمدجواد آذري جهرمی به 
رییس جمهور منتخب و دستگاه های تحت فرمانش نیز 
حالی می کند که از محمدجواد آذري جهرمی و امثال او 
بپرهیزند، دوست ندارم جوانی که با هزینه مردم، تجربه 
گرانبهاِی سیاســت ورزی در کســوت وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات را کسب کرده است، مفت و مجانی به 
مهره ای سوخته بدل شود.   توســعه کشور منوط به سه 
انباشت است: انباشت سرمایه دانشی، انباشت سرمایه 
مادی و انباشت تجربه و مهارت مدیریتی )که متاسفانه 
از این آخری با عناوینی سخیف، زیرا ضد بشری، چون 

»سرمایه انسانی« و »مغز افزار« یاد می کنند(.

پایان سیاست ورزی وزیر جوان یا دورخیز برای اغتنام فرصتی دیگر؟

سال1389 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 الكترونیكی
از 1۵ اسفند 1384 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 الكترونیكي
چهارم اســفند 139۶ 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 139۶ 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 139۶ 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 139۶ 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 تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 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 21 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

23 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 1383 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 مكالمات بین الملل
28 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

عباس پورخصالیان 

داستان راستان )مسدودسازی 
تلگرام در عین دسترس پذیری به 
کمک فیلترشکن خودکار( موضوعی 
شد برای منتقدان، علیه روحانی و 

دستاویزی شد برای انتقاد از عملکرد 
محمدجواد آذري جهرمی.   به جای آن 
که صادرکنندگان دستور قضایی و 
واردکنندگان اتهام به محمدجواد 
آذري جهرمی پاسخگوی خسارات 
وارده به کشور و کاربران باشند
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ســید ولی اله فاطمی اردکانی یکی از چند چهره تاثیرگذار فناوری اطالعات 
بانکی است. او زمانی در گروهی بود که در دهه 70 تصمیم داشت برای اولین 
بار سیستم های یکپارچه بانکی را وارد ایران کند. فاطمی بعدها از آن تیم جدا 
شد و شرکت توسن یا همان کیش ویر سابق را با همراهی چند نفر از دوستان 
دانشــگاهی اش ایجاد کرد. زمانی که آنها در ســال 78، تولید سیستم های 
نرم افزاری یکپارچه بانکی را در ایران شروع کردند، کمتر کسی قبول داشت 
ایرانی ها هم می توانند نرم افزارهای ســنگین »کربنکینگ« بنویسند و آن 
را پشــتیبانی کنند. البته فاطمی این روزها دیگر در توسن ِسَمتی ندارد و به 
 دنبال اجرایی کردن ایده های جدیدی در زمینه موبایل و ابزارهای نوین مالی 

اسالمی است.
این در حالی اســت که با توجه به اعتبار توســن و تمایل مشتریان، شرکت 
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین )توسن( کسب وکار خود را از طریق ایجاد 
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توسن و نیز همکاری با سایر شرکت های فعال 
و معتبر حاضر در صنعت فناوری اطالعات و بانکداری گسترش داده تا بتواند با 
ارایه سبد کامل از خدمات همگن به رشد و بهبود کسب وکار مشتریان کمک 
کند. شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری فناوری تکوست )گروه 
توسن( که اکنون 14 شرکت را تشکیل می دهند، به  منظور ارایه خدمات متمرکز 
در یک حوزه تخصصی، کاهش زمان عرضه محصول به بازار و افزایش سرعت 
پاسخ به درخواست های مشتریان در حوزه هایی نظیر سخت افزار، هوشمندی 
کسب وکار، مراکز داده، مدیریت ریســک، راهکارهای کیف الکترونیک پول 
وغیره مشغول به فعالیت هستند. البته اخیرا گروه توسن مجموعه جدیدی به 
نام »تکوست آرمان« ایجاد کرده که در حوزه  های نوآورانه و جسورانه فعالیت 

می کند که اطالعات دقیقی از این شرکت در دسترس نیست.
همگان اذعان دارند اگر قرار باشد در صنعت بانکی ایران، چند فرد را نام ببریم که 
بی پرده و شفاف از مشکالت موجود، بدون هیچ گونه نگرانی صحبت می کنند، 
قطعا ولی اله فاطمی یکی از این افراد است. او معتقد است نه تنها باید به نقدهای 

سازنده پاسخ داد بلکه راه پیشرفت کشور از همین مسیر، پایه گذاری می شود.
از این رو، در شصت ویکمین میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی 
بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع »بررسی عملکرد گروه توسن« که با 
حضور سیدولی اله فاطمی یکی از بنیان گذاران این گروه، عبدالحمید منصوری 
عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین )توسن( و مرتضی 
مقدسیان پیشکسوت حوزه فناوری بانکی برگزار شد، ابهاماتی که در سال های 
گذشته حول محور این هلدینگ فناوری وجود داشته، بی پرده و شفاف مورد 

نقد، بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
مشروح این گفت وگو، پیش روی شماست. 

قبلازشروعبحث،بایدازمجموعهتوسنتشکرکنم.هروقت
درحوزهرسانهنقدوبررسیعملکردشرکتهارامطرحمیکنیم،
چنانچهتمجیدکنیم،خوباستامااگرعنوانشودمسیراشتباهطی
شده،حیفومیلاتفاقافتادهوبهوعدههایدادهشده،عملنشده،
رويرسانهبرچسبزدهمیشــود.امروزبرایاولینباربهنقطهای
رسیدیمکهبرایبندهپساز22سالفعالیترسانهای،ارزشمنداست
کهنقدوبررسیعملکردیکشرکتباحضورمدیرانمجموعهصورت
میگیردتامدیرانحوزهفنــاوریبانکیبداننددرهفتهنامهعصر
ارتباطهیچگونهجناحبندیسیاسیوتجارینداریموصحبتها،
درجهترشدوتعالیصنعتبانکیومشکالتموجوداست.بنده
ازگروهتوسن،آقایانفاطمیومنصوریبرایحضوردراینمیزگرد
چالشیتشکرمیکنمکهعالوهبرحضور،ازاینبرنامهحمایتکردند.
بارهاازآقایفاطمیدربرنامههایخودمانشنیدهامکهنهتنهابایداز
نقدحمایتکنیمبلکهبایدبهآنفضابدهیمتابراساسآننقد،مسیر
پیشرفتکشوررابازکنیم.هلدینگهایفناوریدیگرهمازبرگزاری
میزگردهایچالشیبرایبررسیعملکردشاناستقبالکردهاند.
آقایفاطمی،شمادردهه1370باشرکتخدماتبهحوزهصنعت
فناوریبانکیورودکردید.آنجااتفاقاتیافتاد.شمامعتقدبودیدتوان
تولیدداخلیمیتوانددرنظامبانکیبهکارگرفتهشودوافراددیگری
صحبتازنرمافزارهایخارجیمیکردند.همینموضوعباعثشد
ازمجموعهجداشویدوخودتانبامجموعهحاکمیتیبانکمرکزیو
شرکتهایزیرمجموعهرقابتکنید.لطفامانندهمیشهرک،بیپرده
وشفافبفرماییددرسالهایگذشته،برمجموعهتوسنچهگذشت
وچهاتفاقاتیافتاد؟بهقولآقایمقدسیان،ابتداسن،بیوگرافیو

سوابقحرفهایتانراهمبفرمایید.
فاطمی:برای اینکه نشان بدهم دوستان، حق استادی بر گردن بنده دارند، 
عرض می کنم! من متولد 134۵ هستم، ۵۵ ساله. سال 13۶3 تا 13۶8 مقطع 
کارشناسی را در دانشگاه شریف گذراندم، سال 13۶8 کارشناسی ارشد و سال 
1371 اعزام به خارج برای دکترا قبول شدم اما درگیر فعالیت در شرکت خدمات 
بودم و نرفتم و سال 1374، در پلی تکنیک، اولین دوره ای که ایران، مجوز دوره 
دکترای کامپیوتر را دریافت و آن را برگزار کرد، این مقطع را شروع کردم. تا سال 
1378 آزمون جامع، شرکت و برای پایان نامه تالش کردم اما باز هم به خاطر 
فشــار زیاد در یکی از قراردادهای پروژه ها، مجبور شدم وقت زیادی بگذارم و 

سال 1378 دفاع آخر را انجام ندادم و دکترا ناتمام ماند. هرچند دوست ندارم به 
گذشته برگردیم اما برخی واقعیت ها را برای توجیه بعضی نواقص و محدودیت ها، 
عرض می کنم. در ایران، دهه 13۶0، دو شرکت مطرح داشتیم که لیدر بودند 
و دانش خصوصا در حوزه نظام بانکی در آنجا متمرکز بود. البته دانش در همه 
حوزه ها بود و همه فارغ التحصیالن، نگاه شان این بود که در این دو مجموعه 
شــروع به تولید و ارزش آفرینی کنند. در دهه 1370 همزمان با شروع به کار 
بنده، شرکت خدمات ایجاد شد و سابقه چهار پنج ساله در کنار دوستان داشتم 
و کل موضوع بانکداری الکترونیک را آنجا در تعامل با شرکت های بین المللی و 
دوره ها در کنار متخصصان بین المللی یاد گرفتم. همان طور که اشاره کردید، 
اواخر دهه 1370 و زمانی که شاهد اولین تحریم ها بودیم، پیشنهاد این بود که در 
کنار نرم افزارهای مقیاس بزرگ و بانک های بزرگ، خودمان اقدامات کوچکی را 
شروع کنیم. باالخره تولید از صفر، مقوله ای بود که حداقل در نظام بانکی، تجربه 
کمی داشتیم. یادم هست یکی از دوستان همکالسی، پس از 10   1۵ سال که 
در انگلیس کار کرده بود و حتی با بیل گیتس عکس و در رده بین المللی جایگاه 
داشت و نرم افزارهای زیادی خصوصا در حوه اتوماسیون تولید کرده بود، به بنده 
گفت شما چطور جرات کردید نرم افزار تولید از ابتدا را در یک فضای تجربه نشده 
و کمتر اثبات شده در حوزه مالی شروع کنید. این موضوع را پیشنهاد دادیم اما 
در آن زمان، همه نگاه ها روی بانک های بزرگ متمرکز و البته نگاهی منطقی 
بود. نمی توان یک نرم افزار از ابتدا نوشته شــده را در یک مقیاس بزرگ اجرا 
کرد؛ به خصوص اینکه فضای مهاجرت از مین فریم به PC ایجاد شــده بود. 
دهه 1370، دهه ای بود که موج نرم  افزارهای PC محور در دانشگاه ها وجود 
داشت. البته ما در دهه 13۶0، روی PC کار می کردیم، هرچند مین فریم هم 
بود. این توانمندی باعث شد موجی برای تولید پلتفرم های PC ایجاد شود که 
شرکت های بزرگ با توجه به تجربه و سابقه مین فریمی با آن فاصله داشتند. به 
همین دلیل پیشنهاد ما در آن مقطع، مبنی بر اینکه در کنار موج اصلی برای 
آوردن محصوالت خارجی، با تجربه ۵0ساله در فضای بانک های بزرگ، موجی 
برای بانک های کوچک و نرم افزارهای    PC محور نیز ایجاد شود، مدنظر قرار 
نگرفت. بنابراین اواسط آن دهه، ایده کار مستقل را داشتیم و تا اواخر دهه 1370 
مجموعه توسن را با کمک تعدادی از دوستان ایجاد کردیم. نگاه مان این بود 
که بتوانیم برای مقیاس کوچک فعالیت کنیم. مثال اولین موسسه به عنوان 
مشتری ما، 30 شعبه داشت که به صورت توزیع شده و مستقل کار می کردند. 
اولین نرم افزار ها تولید و تست شد و کمی توانستیم فعالیت عملیاتی را در این 
حوزه تجربه کنیم. فکر می کنم این حرکت، در آن دهه باعث شد در دهه 1380، 
شرکت های دیگری ظهور کنند مانند شرکت داتین که آن موقع هنوز فناپ 
بود یا مجموعه کاســپین که آقای منصوری در بانک پارسیان ایجاد کردند و 
شرکت های بعدی در سایه این توانمندی و شجاعت ایجادشده شکل گرفتند. 
امروز شاهد هستیم که به سادگی می توانیم در مقیاس بزرگ نیز نرم افزارهای 
تولید داخل را داشته باشــیم. درخصوص اینکه چرا توسن در فضای رقابتی 
با حاکمیت اســت، باید از آن طرف هم نگاه کنیم. در دهه 1370، خود بانک 
مرکزی، پروژه اتوماســیون بانکی را شروع کرد سپس شرکت خدمات ایجاد 
شد و زحمت فضای کربنکینگ را کشید اما نمی توان گفت باید همیشه در 
قالب فضای حاکمیتی به کربنکینگ نگاه شود. اینکه مجموعه ای مانند توسن، 
فناپ، کاسپین و سایر شرکت ها ایجاد می شوند، بیانگر این است که بانک ها به 
پروایدرهای دیگری نیز نیاز دارند که بتوانند بدون نگاه حاکمیتی از آن سرویس 
بگیرند. بنابراین اینکه کربنکینگ در فضای حاکمیتی شکل گرفته، جای نقد 
دارد. البته می توان این بحث را در فضای تولید سوییچ  ادامه داد. سوییچ  های 
بزرگی که بانک ها استفاده می کنند یا حتی شتاب و شاپرک، پایه آن از خارج وارد 
شده و نمی توان گفت فضای سوییچ  تسویه یا فضای سایر زیرساخت های مربوط 
به اشتراک سرویس، یک فضای حاکمیتی است. همیشه این سوال وجود دارد 
که شاپرک با این هدف ایجاد شد که تعداد دستگاه های کارت خوان را کاهش 
دهد اما شاپرک امروز، مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل سرعت نقدینگی 
یا سرعت چرخش پول یا اخیرا مباحث نظام مالیاتی شده است. البته بنده رد 
نمی کنم که حاکمیت می تواند از تصمیم قبلی اش، استفاده مثبت کند اما آیا 

اگر بخش خصوصی در این حوزه توانمندی داشت و فعالیتی انجام داد، می توان 
گفت چرا وارد فضای حاکمیتی شده اید؟! اینجاست که فضای حاکمیتی به 
فضای کسب وکار نزدیک شده است. شاید این ایراد مطرح شود که آیا توسن، 
کار دیگری بلد نیست؟ آیا نمی تواند پس از 20 سال، مانند شرکت هایی که در 
حوزه B2C کار می کنند، به سراغ فضاهای کسب وکار دیگری برود. این موضوع 
را به حساب این بگذارید که توسن در دهه 1370، در مجموعه هایی با فضای 
فرهنگ داده پردازی،DPF  و خدمات، بزرگ شــده و کاری که بلد هستیم 
در همین حوزه است. نقشه راه 1400 بانک مرکزی، در دهه 1370، مطرح و 
در در دهه 1380 تکمیل تر شد و همین طور ادامه پیدا می کند. این ها نتیجه 
تفکراتی است که ما آن موقع در کنار آقایان منصوری، مقدسیان، قائمیان و سایر 
دوستان یاد گرفتیم. اکنون توسن در فضای حاکمیتی دولوپ می کند و به سراغ 
زیرساخت های امضای الکترونیک، بوم  سرویس و زیرساخت های اعتباری رفته 
و جنس همه این ها، حاکمیتی و B2B است. اگر سوال شما این است که چرا به 
سراغ B2C نمی رود، به حساب این موضوع بگذارید که بلد نیستیم و در عین 
حال چندان دوست نداریم با حاکمیت رقابت کنیم. ان شاءا... نسل بعدی توسن 
یاد بگیرد که در ایران، الزم نیست همیشه در فضایی که حاکمیت، صالح دیده و 
از دستاوردهایش استفاده می کند و محصول، دولوپ می کند، فعالیت کند. اگر 
کاری انجام دهد، بعد از یکی دو سال توسط حاکمیت، آن فضا قبضه می شود 
و باید سوییچ  کند و نمی تواند به کسب وکارش عمق بخشد و در نقطه مطلوب 
اولیه که به آن فکر شده، نگاه کند. این موضوع را قبول می کنم و جواب ساده اش 
این است که حداقل من، غیر از این ها بلد نبودم و امیدوارم نسل بعد، یاد بگیرد از 
این فضای زیرساختی و حاکمیتی که در ایران وجود دارد )و البته بنده این فضا 
و نگاه حاکمیتی را قبول ندارم( مهاجرت کند و به سمت مشتری برود. واقعیت 
این است که همیشه فکر می کردم ما نباید با مشتری های توسن رقابت کنیم؛ 
یعنی اگر بخواهیم به سراغ سرویس C برویم، با مشتریان رقابت می کنیم. پس 
باید همیشه برای بانک ها سرویس فراهم کنیم. این موضوع، محدوده ای بود 
که فکر می کردم وظیفه ما این است که باید بهترین دولوپ را داشته باشیم و 
بهترین سرویس را به بانک ها که مشتریان ما هستند، ارایه کنیم. باید بپذیریم 
اینجا مرز ندارد و بانک مرکزی تا پشت در بانک ها آمده است. با این وضعیت، فکر 
می کنم به زودی کربنکینگ جامع برای همه بانک ها داشته باشیم و گفته شود 
این هم مرز ماست! اجازه بدهید من هم مانند شما در این زمینه نقد داشته باشم 
اما پاسخ این است که این امر، الیه ای بوده که قرار بود ما بین بانک ها به عنوان 
مشتریان مان و بانک مرکزی باشیم. همگی این ها بستگی به این دارد که دوستان 
در بانک مرکزی چقدر لطف کنند و فضا برای بخش خصوصی بگذارند. البته االن 

باید منتظر زمان و رویکردهای جدید باشیم.
درتاییدصحبتهایشــما،قبلازمیزگــرد،کلیپیازآقای
حسامالدینآشنا،مشاورآقایروحانیمشاهدهکردمکهمیگفتند
دردورهایدرسرفصلبندیبودجه،وارداینفضاشدیمکهتعدادی
سازمانباعددیکمیلیونتا10میلیوندربودجهکشور،جاخوش
کردند.االنبهنقطهایرسیدهکهایناعدادچند10هزارمیلیاردشده
واالنکهبهخاطرمشکالتقصدداریماینبودجههاراحذفکنیم،
کلبودجهکشوردرمجلسدچارمسالهمیشودوتاییدنمیشود!
اینافشاگری،جالببود.وقتیبهسازمانحاکمیتیاشارهمیکنید،
همهمیناست.اصالنقششاپرکوخدماتقرارنبوداینباشداما
گویادوستانبهنقطهایرسیدندکهجذاباست.باالخرهپولاستو
جذابیتایجادمیکندومیگویندچراخودماناستفادهنکنیموچرا

آنرابهبقیهبدهیم؟درخدمتآقایمقدسیانهستیم،بفرمایید.
مقدسیان: اگر نظر جناب منصوری را داشته باشیم، شاید ایشان هم نکته ای 

داشته باشند، وگرنه به سراغ سوال بعدی برویم.
جنابمنصوری،شماهمنکاتخودتانرابفرمایید.

منصوری: درباره سن، باید عرض کنم من متولد آبان 1334 هستم و ۶۶ ساله. 
کارم را با حسابداری شروع کردم و همزمان از سال 13۵۵ به عنوان برنامه نویس 
در پروژه ها فعالیت داشتم و حدود 4۶   47 ســال، سابقه کار دارم. حسن کار 

این بود که چون با حسابداری و مالی کار را شروع کردم، بعدا که وارد سیستم 
بانکی شدم، همیشه دید بدهکار و بستانکار در طراحی  کارها داشتم؛ حتی در 
شرکت نفت که مسوول پروژه نیروی انسانی بودم و آدیتور هم در سیستم ها، 
پیاده سازی کردیم. این موضوع، به خاطر نگاهی بود که سیستم مالی در بنده 
ایجاد کرد که هر حرفی زده و تاییدیه می شود، پشت آن سند داشته باشد. در 
شهرداری، شرکت نفت و سپس در داده پردازی بودم. آنجا هم آقای مقدسیان و 
دوستان به ما ملحق شدند. بعدها به دالیلی به پارسیان مهاجرت کردم و سپس 
از آنجا، یک سال در اسوه بودم و بعد از آن تا کنون، در گروه توسن انجام وظیفه 
می کنم. شما بحث سیستم های حاکمیتی و غیرحاکمیتی را مطرح کردید. 
ما در کشورمان این مرز را درســت کردیم و حتی بودجه کشور، موضوعات 
کشور و دولت، به سمت وسویی حرکت می کند و متولی حرکت هایی می شود 
و خودش را محق می داند، اما در بسیاری از کشورها این طور نیست. به عنوان 
یک تکنوکرات گفته ام این رفت وآمد و جزر و مد، هر روز گسترده تر می شود. به 
قول آقای فاطمی، شاید روزی برسد که گفته شود همه باید از سوییچ  ما استفاده 
کنند یا همین شاپرک. اصل شاپرک در کارگروهی که آقای فاطمی و مقدسیان 
حضور داشتند، مدل CUP PAYMENT  به عنوان مدل کپی برداری و 
بومی سازی دیده شد. برای اینکه  PSP ها از بانک ها مستقل شوند، این طور 
مطرح کردیم که سه PSP بزرگ داشته باشیم و آنها مگا پی اس پی بود که 
اداره آن از بانک ها خارج شود و مستقل در این فضا کار کنند. ناگهان تبدیل به 
شاپرک شد که همه تراکنش ها باید از طریق آن انجام می شد. قرار بود شاپرک، 
پوزهای دوبله را حذف، کارمزد را از مرچندها دریافت و واریز آنی را حل کند. 
 PSP  این ها سه ماموریت اصلی بود که هیچ کدام محقق نشده و در نهایت همه
ها، به اعتقاد بنده، کارگزار شاپرک شده اند. ما این چالش را هم همیشه داشته ایم. 
یک روز در داده پردازی مشغول بودم و در زمینه سیستم های بانکی، مسوولیت 
داشتم. آن موقع جاری متمرکز داشتیم. جوانی را معرفی کردند که در دفتر 
 TPS بنده با لپ تاپ، سیستمی را ارایه داد که از نظر عملکرد خیلی خوب بود و
باالی ۵00 را روی آن برای من پرزنت کرد. اولین دیدار من با آقای فاطمی آنجا 
شکل گرفت. آن موقع سیســتم را با اوراکل به شعبه برده بود و تراکنش های 
بین شعب را به صورت کالینت ســروری ارایه کرد که یک شعبه مستر بود و 
شعبه دیگر کالینت. دید تکنیکال قوی در آنجا وجود داشت. البته ایرادهایی 
هم وجود داشت که بعدها به اقتضای بازار در ارتباط بودیم و افتخار همکاری 
با فردی داشتم که از من 10   12 سال جوان تر بود )دکتر فاطمی( و ایده های 
جدیدتر و جسارت های آن زمان که بنده نداشتم، ایشان داشت. باالخره گروه 
توسن تشکیل شد. ما همیشه در بخش خصوصی فراتر از توسن، این موضوع را 
مطرح می کنیم که حاکمیت کجا قرار می گیرد. حتی در صنعت هم این موضوع 
را داریم. مثال ایران خودرو و سایپا حاکمیتی شده اند. به جای اینکه مانند سایر 
کشورها، دولت، ناقد این ها باشد و در بحران ها به آنها کمک کند، خودرو را با هزار 

ایراد بیرون می دهند و کسی هم نمی تواند حرفی بزند.
مقدسیان: سوال این است که مهم ترین چالش پیش روی توسن در سال های 
گذشته چه بوده است؟ توسن دوست داشته پیشتاز، نوآور و مخترع باشد و االن 
هم در این مسیر پیش می رود. عالوه بر ذکر چالش ها، نیم نگاهی هم به »چه 

باید کرد«، داشته باشید.
منصوری: خود شما هم در این عرصه حضور داشتید. دهه 1370، تحولی در 
بانک مرکزی ایجاد شد که ما باید حساب جاری متمرکز داشته باشیم و مسیر 
توسعه با آن مغایر بود. آن زمان شرکت پویا و DPFE، در زمینه سیستم های 
شعبه ای فعالیت می کردند. می گفتند ما شعبه را مکانیزه می کنیم و وقت داریم 
که در بک آفیس و هپ کوآرتر آن را تجمیع کنیم. این ایده در دهه 13۶0 حاکم 
شد و در چند ســال ابتدای دهه 1370 هم ادامه داشت. یکی از چالش های 
سیستم بانکی کشور، حساب های واسط بود که تالی فاسد سنگینی داشت و 

گروه قدیمی در سیستم بانکی به حساب جاری متمرکز رسیدند. 
مقدسیان:البته ما االن دنبال چالش های توسن هستیم. شاید در سواالت 
بعدی، به این موضوعات برسیم. شاید برخی افراد قصد داشته باشند شرکت، 

راه اندازی کنند. 
منصوری:چالش های اصلی توســن، شرکت های حاکمیتی و شرکت های 
وابسته به بانک ها بودند که نگذاشتند مسیری که توسن می خواست پیش برود. 

توسن با حمایت بانک سامان تشکیل شد. 
مقدسیان: فکر کنم بانک انصار و آقای قائمیان هم بودند.

منصوری: خیر انصار نبود! آن موقع در داده پردازی بودم و شما حضور نداشتید. 
در مناقصه ای صندوقی بود که پروپوزال دادیم. آنجا به عنوان رقیب پیش رفتیم. 
پویا و داده پردازی بودند و ما هم بودیم. صندوق بسیجیان یا انصارالمجاهدین 
یا مشابه این ها بود. االن نام آن، دقیقا یادم نیست اما دفترش در پاسداران بود 
و بعدا به بانک انصار تبدیل شدند. آنجا اولین سیستم جامع را از داده پردازی به 
خاطر جامعیت آن منتقل کردیم چون سیستم های ما جامعیت نداشت. به هر 
حال اولین تجربه های دکتر فاطمی با بانک سامان بود. نیاز بازار، بانک ها را به 
سوی توسن کشاند. ما به عنوان آی تی پارسیان، اقداماتی را انجام می دادیم و 
خودکفایی می کردیم. وقتی می خواستم از خدمات به توسن بیایم، به عنوان 
هیات عامل تنها انگیزه ای که داشتیم، این بود که سیستم یکپارچه می شد. 
همچنین قیمت و هزینه ای که در مقابل خدمــات می دادیم، اعداد به قدری 

درمیزگردآنالینباحضورمدیرانشرکتتوسنوصاحبنظرانفناوریبانکیبررسیشد
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وسوسه انگیز بود که بنده به عنوان عضو هیات عامل، اجبارا باید می پذیرفتم که 
به سراغ توسن بروم و ریسک های آن را بپذیرم.

مقدسیان:اینکه چالش نبود و جزو محاسن آن بود!
منصوری: چالش بود! رفتن به سراغ توسن برای ما سنگین بود.

مقدسیان: شما به عنوان مشــتری توسن بودید. االن کســی که مالک و 
صاحب توسن است، چه چالش هایی دارد؟ یک مورد را گفتید. اینکه دولتی ها 

نمی گذارند خصوصی ها کار کنند.
منصوری:آن موقع چون شراکت توسن با بانک سامان بود، یکی از چالش های 
آن همین بود که البته توسن مســاله را حل کرد و بیشترین چالش، همان 

سیستم های حاکمیتی بود.
فاطمی: از دو منظر به سوال شما پاســخ می دهم. اول از منظر خود توسن 
عرض می کنم. توســن با نقاط مزیت شروع کرد و شــاید نتوانست آن را به 
درستی مدیریت کند که امروز این ها به چالش تبدیل شده است. توسن به 
خاطر چابکی، هزینه کم و الزام رقابت، با قیمت پایین، با سازمان های بزرگ 
رقابت کرد که این امر، مزیت بود و سریع قرارداد می گرفت. در هر مناقصه ای 
شرکت می کرد، قیمت پایین تر از آن وجود نداشت. وقتی به بانک می رفت، 
در شروع کار، انرژی زیاد بود و دهه 1370 و 1380، در حوزه برنامه نویسی، 
وضعیت خوبی داشتیم. در دهه 1380، وقتی به سابقه هفت هشت ساله نگاه 
می کردیم، میزان خارج شدن کارشناسان توسن از شرکت، بسیار پایین بود و 
یک نفر خروجی نداشتیم بلکه همه ورود داشتند و سازمان از هفت هشت نفر 
به 300 تا ۵00 نفر رسید و همین طور رشد می کرد. با این حال، استراتژی  که 
توسن برای رقابت انتخاب کرد، امروز با توجه به شرایط زمانه، فضای تحریم و 
عالقه کارشناسان برای خروج از کشور به چالش برای شرکت تبدیل شد. زمانی 
آنقدر برای change، هزینه کم دریافت می کرد که بانک ها به جای اینکه 
خودشان را با محصوالت و نرم افزارها تطبیق دهند، سلیقه کارشناسان، حاکم 
بر system of system شد؛ یعنی هر کارشناسی، نظراتش را درخواست 
می داد و این  chang  ها آن قدر زیاد شد که به چالش بزرگ تبدیل شد. فکر 
می کنم ریشه آن در دهه 1370 باشد که وقتی استراتژی ورود را رقابت در حوزه 
هزینه و پذیرش درخواست مشتری قرار دادیم، می توانست در دهه های بعدی 
دچار مشکل شود و تغییر فرهنگ آن، کار دشواری باشد و انتظار نداشتیم دهه 
1380 ناگهان با تحریم و خروج منابع انسانی مواجه شویم. از منظر توسن، 
مهم ترین چالش، ایجاد توقع در بازار و فرهنگ ســازی برای سرویس گیری 
بانک ها بوده است. االن بانک ها دوست دارند درخواست های خود را به سرعت 
بگیرند و تا ایده جدیدی دارند ظرف مدت چند هفته اجرایی شود و البته توقع 
درستی هم هست اما با معماری دهه 1370 و 1380، کار سختی است که برای 
هر مشتری، در دوره چندهفته ای یا چندماهه بتوان release مشخصی را 
ارایه کرد و االن با سیستم اینترویتد خیلی بزرگ شده و تست کردن آن ممکن 
است چندین ماه زمان ببرد. این چالش در دهه 1390 و طی چند سال گذشته 
نیاز به مدیریت داشته و دارد و فکر می کنم هنوز توسن موفق نشده این چالش 
را پشت سر بگذارد و به سمت محصوالت و معمار ی های جدید مانند SOA و 
BPMS برود تا مشتری با سرعت موردنظر خود سرویس ها را آپ کند. توسن 
چندین سال است این کار را شروع کرده و در برخی بانک ها انجام شده اما اینکه 
بدنه و منابع توسن بتواند از فشار روزمره با رقابت زیاد آزاد شود، زمانبر است و 
طی سه تا پنج سال آینده، یکی از چالش های بزرگ توسن است که مشتریان 
و بانک ها را به سمتی ببرد که نیازهای رقابتی شان را خودشان تامین کنند یا 
با شرکت های خودشان یا با تیم داخلی شان یا با تیم های کسب  وکاری شان. 
اینکه توسن همه محصوالت را در این مموری بیاورد، زمانبر است. این چالش، 
از منظر توسن و بین بانک ها بود. بنابراین چالش دوم توسن، استراتژی بازار و 
فرهنگ سازی پذیرش درخواست های مشتری و سرعت العمل در ارایه نسخه 
است که با معماری های دهه 1370 و 1380 خیلی سخت بود و به عدم امکان 
رسید. البته با پوست اندازی در حوزه معماری نرم افزار، می تواند این چالش را 
مدیریت کند. نکته دیگر به عنوان چالش بزرگ که خود شما هم در تجارب آن 
حضور داشته اید، به موضوعی برمی گردد که االن به آن سندباکس می گوییم. 
اگر در پروژه کارت هوشــمند، کارت EMW و مدل ویزا در دهه 1380 در 
بانک ملت، تصمیم ساز اصلی بودیم، برای اینکه نیاز 10سال آینده را ببینیم، 
در تصمیمات مان نگاه های هزینه بعدی یک change هم تاثیر داشت. در 
توسن با این مشکل، بسیار مواجه بودیم که عمال چون به عنوان پیمانکار، نفر 
دوم و مجری بودیم، نتوانستیم ایده اصلی را در بسیاری از تصمیمات به خوبی 
اجرا کنیم و به ما فناورانه گونه نگاه شده است. می خواهم ادعای تندی مطرح 
کنم و حتما مرا به چالش بکشید! اگر دست بنده بود، قطعا دست هر نفر ایرانی 
یک کارت اعتباری می گذاشــتم؛ یعنی بحرانی که امروز در کارت دبیت و 
زیرساخت بسیار سنگین آنالین داریم و مجبوریم با رمز OTP وغیره آن را 
حل کنیم، دنیا از مسیر دیگری آن را حل کرده است. جناب مقدسیان، شما 
خودتان شاهد هستید ما از سال 1384 چقدر روی این موضوع، کار کردیم و 
چقدر تالش کردیم که این موضوع را جا بیندازیم. در سال 1387 چقدر روی 
کیف پول کار کردیم و دیدیم در دنیا، در کره جنوبی روی مدل اختاپوس کار 
کردند. برای حل این مساله، به سراغ بلیت الکترونیک رفته اند؛ یعنی از پول 
خرد به صورت آفالین رفته اند و بدون پین راه اندازی کرده اند و سپس در سطح 
مغازه ها ادامه داده اند. ما شهرداری تهران را مجاب کردیم و مناقصه گرفتیم. 
اما وقتی این موضوع را در یکی از شرکت های وابسته به بانک، مانند توسعه 
نوآوری شهر، سیمرغ وغیره به اشتراک می گذاریم، انرژی اولیه گرفته می شود. 
ما دنبال این بودیم که 30 تا 40 درصد از پرداخت های کشور که خرد است، 
به صورت آفالین در قالب کیف پول انجام شود. امروز به سطح یک درصد هم 
نرسیده و در مغازه ها چنین ابزاری را نداریم. پس چالش دوم توسن این است که 
نتوانسته در بسیاری موارد، تصمیم سازی کند و عمال مجری بوده و تصمیمات 
را کارفرماها که مدیران اقتصادی و بانکی بودند، می گرفتند. یادم هست حدود 
ســال 84، اولین بانک دیجیتال که قرار بود مجوز بدهند، آقای منصوری به 

عنوان مدیرعامل اقدام کرده و متقاضی بود. ایشان به بنده گفت مدت زیادی در 
جلسات در هیات عامل نشستم اما نگاه فناورانه داشتند و فکر می کردند مدیران 
بهتر از ما تصمیم می گیرند که خسته شدم، درصورتی که مدیران فناوری هم 
ممکن است تصمیمات بدتری نگیرند. ایشان گفت بنده می خواهم یک بار به 
عنوان مدیرعامل بانک خصوصا بانک الکترونیک، حضور پیدا کنم و نشان بدهم 
ما هم می توانیم با دانش فناوری در جایگاه مدیریت، تصمیم سازهای خوبی 
باشیم. در دو سه پروژه  اخیر مانند عوارض آزادراهی، تمام ریسک پروژه را قبول 
کردیم. گفتیم ماشین با دوربین و پالک را تشخیص می دهیم و اگر به پلیس 
راهور بدهیم و پیامک بزند، ریسک دریافت پول آن با ماست. کسی نگفت اگر 
وصولی 40درصد دارید، چه می شود؟ البته سازمان دولتی هم همراه ما بود و 
مجاب کردیم اما در دهه 1380 تا این اندازه در چالش بودیم که ریسک انجام 
کار را به طور کامل خودمان بپذیریم. اگر بخواهم درباره چه باید کرد، بگویم، 
باید عرض کنم استارت آپ های ما باید به اکوسیستم عملیاتی خود از ابتدا فکر 
کنند. باید به این موضوع فکر کنند محصولی که آماده می  کنند و ایده ای که 
تبدیل به یک سرویس می شود، چه کسانی در این اکوسیستم دخیل هستند. 
اگر خودشان می توانند این اکوسیستم را به طور کامل جمع کنند، صددرصد 
موفق هستند اما اگر قرار است به سراغ ســایر اجزای اکوسیستم بروند و آن 
اجزا، بانک ها یا شرکت های دیگر باشند، باید از ابتدا انتخاب های هوشمندانه 
را مدنظر قرار دهند. در کره و اغلب کشورها، پنج شش شرکت معتبر و صاحب 
برند، اکوسیستم را هدایت و حمایت می کنند و حس افزایش فضای کسب وکار 
در آنها وجود دارد. ما در ایران، متاســفانه در این حوزه، ضعیف هســتیم و 
استارت آپ ها باید در بازار به دنبال اکوسیستم یا مجموعه ای که سرویس آنها 
را به کار گیرد، باشند. این قسمت، جای کار دارد و اگر استارت آپ ها در فضای 
سرویس دهی به یک مجموعه بزر گ تر وابسته باشند، باید حواس شان باشد. 
مانند توسن که 20سال این مسیر را طی کرده و پروژه هایی دارد که ممکن 
است امروز به چالش کشیده شده و از عدم موفقیت آن صحبت شود و باید حق 
داد. ما این تجربه را نداشتیم و فکر می کردیم اگر کیف پول را بیاوریم، ظرف سه 
سال کل کشور در این مسیر حرکت می کند، فارغ از اینکه االن حدود 1۵سال 

گذشته و اتفاقی نیفتاده است!
مقدسیان: من یک انتقاد کوچک به شما داشته باشم. به نظرم شما و آقای 
منصوری به مهندسان خیانت کردید! می گویند: مهندسان یا راهی می سازند 
یا راهی می یابند. شــما دو نفر هنوز به دنبال یافتن راه هستید تا به این و آن، 
التماس کنید و به دنبال یک رییس خوب می گردید! آیا به این نقطه نرسیدید 
که اصال رییس خوب وجود ندارد و خودتان بسازید؟ باالخره یک سرمایه گذار، 
خطرپذیر، فرشته! یا چیزی پیدا می کردید و یک مدل را می ساختید. حتما که 

نباید التماس کنید!
البتهفکرمیکنمحرکتهایاخیرآقایفاطمیدرحوزهسیاست

دقیقادرهمینمسیربودهاست.اگرخودشانبگویند،بهتراست.
مقدسیان:خیر! بعدا خدمت شما عرض می کنم. آقای فاطمی، انسان مثبتی 
است. نزد سیاستمداران می رود و مثال می خواهد با آقای همتی همراه شود. اصال 
فرض کنیم آقای همتی، سیاست گذار بزرگی است، حتما آقای فاطمی آنجا 
مغلوب می شود و مورداستفاده قرار می گیرد. این ها خوب نیست. اتفاقا یکی از 
انتقادات در بازار نسبت به ایشان که امیدواریم به آن جواب بدهند، همین است. 
چرا ایشان با سیاستمداران می پرد؟! آیا فکر می کند برای شان عاقبت دارد؟! البته 

اول سوال قبلی را پاسخ بدهند.
منصوری:اجازه بدهید بنده، قبل از آقای فاطمی، نکاتی را عرض کنم. روزی 
که قرار شد بانک مجازی را راه اندازی کنم، از دوستان بانک مرکزی به من انتقاد 
کردند که چرا متوسط سن هیات مدیره شما 40سال است؟ پیرترین آنها بنده 
بودم. باالخره عمده مشتریان داده پردازی، بانکی بودند و وقتی قرار بود 2هزار 
پوز توسط بانکی به مناقصه گذاشته شود، البی گری در حوزه معاون وزیر بود. 
پس ما همیشه در آن سمت هم که بودیم، تصمیم گیرنده نبودیم و به فناوری 
همیشه به عنوان یک ابزار نگاه می شد. مسوول بانک مرکزی که آن موقع ارزیابی 
انجام می داد به من گفت یکی از موسفیدها را در سیستم وارد کنید چون این 
موضوع برای بانک مرکزی مهم است. گفتم بنده از زمانی که در فناوری، سیستم 
تولید کردم با مخالفت کارشناسان که آیین نامه ها را به رخ ما می کشیدند، عرض 
می کردم مجوز را به ما بدهید، بنده 30نفر از این ها را در اتاق فکر می گذارم، چون 
این ها همیشه نه می  گفتند. هر پیشنهادی که از طرف ما مطرح می شد، چون 
ما تا حدی تکنولوژی آن موقع را می شناختیم، آنها پاسخ منفی می دادند! پاسخ 
منفی آنها را از طریق آیین نامه ها و مقررات پیدا و به مثبت تبدیل می کردم. در 
پارسیان، زمانی که همدلی بود و فناوری، اقتدار داشت و حرف نهایی را می زد 
این کارها را با کمک خود شما انجام می دادیم. پارسیان، 230هزار کارت اعتباری 
را طی یک سال، بدون اینکه آیین نامه و مقررات وجود داشته باشد، توزیع کرد.

مقدسیان: البته بعد افول پیدا کردید.
منصوری: به خاطر چه بود؟ در دنیا هم همین است. بانک های آینده از بین 
خواهند رفت و اپل، گوشی سازها و سرویس سازها، کار مالی را هم انجام می دهند 

بدون اینکه زیرساخت های الزم را نیاز داشته باشند.
مقدسیان: بله. اما من می گویم منصوری و فاطمی کجا رفتند؟! به قول حافظ: 
»چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو«! ظاهرا موضوع را رها کرده اید! 

دنبال این موضوع نیستید که چیزی بسازید و منت نکشید!
منصوری: باالخره تمام استارت آپ ها در این کشور کار می کنند. چرا برای 
سرویس دادن در اکوسیستم، سر تعظیم فرود می آوریم؟ همین ETC که به 
صورت امروزی راه  افتاده، ما 20سال پیش روی آن بحث می کردیم یا همین 
بلیت اتوبوس. همان موضوع کره که آقای فاطمی گفتند با کشور خودمان وفق 

دادیم اما عمال...
ببخشیداگرمباحثراخالصهمطرحکنید،ممنونمیشوم،چون

هنوزسواالتاصلیرانپرسیدیم!
منصوری: االن هر سرمایه داری به اکوسیستمی برود که بیشترین مدیریت آن 

در دست خودش باشد، موفق تر است. شما یک اکوسیستم نشان بدهید که ما 
در آن اکوسیستم، درگیر سیستم های حاکمیتی نباشیم.

مقدسیان:باید بسازیم و راهی پیدا کنیم. خب به سراغ آقای فاطمی برویم و 
اینکه چرا به سمت سیاست رفته اند؟!

فاطمی:اوال به مزاح عرض کنم طبق تعریف خودتان، تا پنج سال دیگر که 
عقالنیت مان کامل شود، هنوز وقت داریم! پنج سال دیگر سعی و خطا می کنیم، 

در ۶0سالگی قول می دهیم، عقالنیت مان کامل شود!
مقدسیان: در صنعت، برخی دوستان می گویند آقای فاطمی، آب زیرکاه است! 
این حرف شما هم ناشی از همین حرف هاست. همیشه می گویید نمی دانم اما 

کارهایی انجام می دهید که می دانید!
فاطمی:صددرصد نظر شما را تایید می کنم! اشتباه بزرگی بود و برای چندمین 
بار انجام شد. البته من به این امر، سیاست مداری نمی گفتم بلکه فکر می کردم 
به عنوان یک مدیر حرفه ای بتوانیم کار را پیش ببریم و موفق شویم. من چهار 
پنج روزی بیشــتر در خدمت آقای همتی نبودم و وقتــی دیدم وارد فضای 
سیاسی شدند، چون با نگاه تکنوکراتی حضور پیدا کرده بودم، خارج شدم. قرار 
ما وجود یک دوران مدیریت حرفه ای که اقتصادبنیان است، بود اما وقتی به 
سمت فضای سیاسی کشیده شد، جدا شدم. کامال می پذیرم مسیر ما، سیاسی 
نیست و خودمان باید شروع کنیم و تجارب محدود را به سمت تصمیم سازی 
ببریم و نکته شما درست است. اکوسیستم شرکت های IT به حدی رسیده 
که اغلب پروژه هایی که دچار چالش یا مغفول است و یا حرکت های بزرگی 
که نیازمند تصمیم سازی است، مجموعه مدیران حوزه خودمان به راحتی 
می توانند برای آن پروژه ها، به تنهایی تصمیم سازی کنند. درباره اینکه چقدر 
باید در جایگاه های سیاسی وارد شویم یا اینکه همچنان در فضای کسب وکاری 
و خصوصی حضور داشته باشیم، جای بحث است. مثال اینکه بتوانیم به صورت 
PPP کار کنیم، از مشکالت جدی است. شما شاهد بودید که دو سه سال 
یا بیشتر است که درگیر امضای دیجیتال هستیم و وزارت بازرگانی چندین 
سال است ورود کرده اما بر سر اینکه سرویس افتتاح حساب در بانک، سرویس 
پایه است یا خیر، چقدر اذیت می شویم و در اینجا، کرونا ما را نجات می دهد! 
دعوای چندین ماهه بین دو سیستم واحد وجود دارد. در بسیاری از فعالیت ها، 
امروز به خاطر برخی محدودیت های ذهنِی بعضی تصمیم سازها که دغدغه و 
نگرانی دارند و از تاثیرگذاری آن می ترسند، امکان ورود داده نمی شود. با این 
وضعیت، آقای مقدسیان به شما حق می دهم. بعد از 27   28 سال سابقه به 
این نتیجه رسیدم که باید در جایگاه تصمیم سازی بنشینیم تا تصمیم ها را از 
موضع باالتر بگیریم یا اینکه کل ریسک ها و مشکالت تصمیم را خودمان قبول 
کنیم. خاطره ای عرض کنم. سال 1381 آقای منصوری در شرکت ایرانیان در 
کیش تعدادی پوز داشتند و قرار شد ما در تهران هم این کار را انجام دهیم. 
هنوز  PSP ها نبودند. آن موقع با آقای رجایی ایده را مطرح کردیم. ایشان 
نمی توانست با این موضوع، ارتباط برقرار کند. می خواست بنده را امتحان کند. 
گفت به یک شرط قبول می کنم که این موضوع را در قالب یک شرکت مشترک 
به صورت ۵0   ۵0 پیش ببریم. گفتم بنده یک ریال ندارم. سال 1381، ایشان 
به من 2میلیارد تومان وام داد و آن شرکت را به طور مشترک تاسیس کردیم 
چون ایشان می خواست ریسک را بنده مدیریت کنم و البته بهترین تصمیم 
مدیریتی بود. چون قرار نبود ارزش مارکت آن 20   30 هزار میلیارد تومان شود. 
واقعا سال 1381 هم نترسیدم. سفته امضا کردیم، چک قبول کردیم، آقای 
قائمیان حمایت کرد، چک های شخصی برای بنده امضا می کرد و آن مجموعه 
را راه اندازی کردیم که امروز نامش، پرداخت الکترونیک سامان است. ریسک 
2میلیارد تومانی سال 1381 را برداشتم، چون قصد داشتیم پوز را بیاوریم و 
ابزار پرداخت کارت را در بازار جا بیندازیم و جایگزین پول نقد کنیم. این تفکر، 
خیلی هزینه داده است. جناب مقدسیان! به شما حق می دهم که نباید مرتبا 
بخواهیم پشت در اتاق یک نفر تصمیم ساز، خارج از حوزه فناوری بنشینیم و 
التماس کنیم. امروز شرکت های حوزه IT ما، هم پول و سرمایه دارند و هم 
ایده. باید حرکت جدیدی آغاز کرد و دیگر پشــت در اتاق نشستن، نفر دوم 
بودن، تسلیم بودن و وتو کردن ایده ها توسط دیگران وغیره کافی است. بنده 
در بانک ملی، مصوبه ای گرفتم که دیگر نباید تمام وام های خرد، در شعبه ارایه 
شود و باید از طریق سیستم یعنی اینترنت یا کارت اعتباری باشد. روزی که 
از بانک ملی بیرون آمدم، هفته بعد، اولین مصوبه ای که لغو شد، همین بود! 
مقطعی دوستان را مجاب کردم، ریسک را برداشتند اما به محض خارج شدن، 
مصوبه، لغو شد! جمله شما کامال درست است. راه ما این نیست که به دوستان 
سیاسی، ملحق شویم و خود دوستان تکنوکرات و مهندس باید با هم بنشینند 
و در زمینه هایي که افراد حاکمیتی می ترسند و نمی توانند تصمیم بگیرند یا 
خدای ناکرده، منافع دیگری دارند، برای نسل آینده، نسل Z و دهه های 1380 
و 1390 به صورت اثرگذار حرکت کنیم و کم هزینه تر از نسل خودمان، فرایند 
بهبود و نوآوری را آماده کنیم. طی 20سال گذشته، هزینه های زیادی برای 
نوآوری انجام شد. فکر می کنم روش های گذشته، ما را در دنیا عقب می اندازد. 
وظیفه ما این است که سال های آخر عمر خود را هزینه کنیم که تصمیم سازی 
در کشور، راحت تر و روان تر شود و نسل جدید بتوانند ایده های خود را سریع تر 

اجرا کنند و به مقیاس جهانی برسانند. 
مقدســیان: به نظر می رســد برای اینکه در این میزگرد از مدیران خوب، 
خطرپذیر و شجاع بانکی مانند آقای رجایی قدردانی کنیم که ریسک کردند، 
بفرمایید دو میلیارد توماِن آقای رجایی در آن زمان، چند میلیارد تومان، در 

زمان فعلی است؟
فاطمی:آخرین مارکت  کپ پرداخت الکترونیک سامان را نمی دانم. ما در نتیجه 
تسهیالتی که  همان سال اول، سود نداشت و البته سرمایه گذاری دیگری که 
کردیم، مجبور شدیم سهام مان را به بانک بدهیم که بدهی زیاد نشود اما امروز 
فکر می کنم ارزش آن شرکت از 10 هزار میلیارد تومان هم باالتر باشد. البته 
این روزها را نمی دانم با این حال فکر می کنم در مقیاس 7 تا 10 هزار میلیارد 

تومان باشد.

درصحبتهایتاناشارهکردیدبابسیاریازبخشهایحاکمیتی
دچارمسالهبودیدودرتصمیمات،شمارااذیتمیکردند.حضرتعالی،
دریکدورهایازتوسنجداشــدیدوبهبانکملیرفتید.رفتناز
بخشخصوصیبهدولتی،یکسریتعارضمنافعایجادمیکند.در
یکسریپروژهها،دربانکهاوشرکتهایهمکارتان،اینتعارض
منافعبهتربهچشممیآید.شمامشاورمدیرعاملبانکآیندهدر
حوزهفناوریهستید.باتوجهبهترکیبوتغییرمدیرانشرکتهای
فناوریبانکآیندهکهعمدتامجموعهارتباطفرداوشــرکتهای
زیرمجموعههمکارآنهستند،االنصحبتازایناستکهتوسن،
ارتباطفرداراتیکاُِورکرد؛یعنیرسماباتغییرمدیرانآنطرفو
حضورافرادیکهدرتوسنفعالیتداشتندودارند،بهشکلیارتباط
فردا،بهتوسناختصاصپیداکرد.اگربخواهیمبهعنوانیکرقیب
تجارینامببریم،باالخرهفردیکهقبالدرتوسنبودهواالنبهارتباط

فرداآمده،دیتایتجاریاینشرکترادراختیاردارد.
منصوری: اگر اجازه بدهید ابتدا یکی دو نکته را عرض کنم. بعد آقای فاطمی 
نظرات شان را مطرح کنند. من افتخار داشتم از نزدیک با دکتر فطانت کار کنم. 
مدیرعامل ارتباط فردا، قبل از توسن، با دکتر فطانت در مجموعه صنعتی دیگر 
آشنا بودند. چون بنده هیات مدیره توسن هستم، ما زیاد موافق نبودیم، ایشان 
به آنجا برود و این امر، تصمیمی بوده که آقای دکتر فطانت چون با این فرد، قبل 
از اینکه وارد توسن شود، همکار بوده، گرفته اند و شناخت قبلی داشتند. همین 

امر، دلیل رفتن دکتر فطانت به آنجا بوده است.
فاطمی:آقای افتاده! اجازه بدهید در این زمینه، بنده هم یک سوال داشته باشم. 
در مجموعه سداد، نتیجه و دستاورد حرکت های چهارساله چقدر به توسن 
مربوط است و چقدر به مجموعه ای که راهبرد می شود و بانک، تحول دیجیتال 
خود را بر اســاس آن پیش می برد؟ آقای مختاریان لطف کردند در مجموعه 
سداد به من کمک کردند. فقط تصمیم، مهم نیست، اجرا هم مهم است. اینکه 
چرا در آن مقطع، فرد دیگری به جز آقای مختاریان پیدا نشد یا نیامد، یک نگاه 
است و اینکه چه کسی آقای مختاریان را مدیرعامل کرد، نکته دیگری است که 
آقای منصوری هم اشاره کردند. بنده آقای مختاریان را به عنوان مدیر تولید به 
مجموعه سداد بردم و ایشان از توسن جدا شده و در مجموعه دیگر فعال شده 
بود و با دعوت بنده لطف کرد و با همکاری همدیگر، چندین سال تولید را در 
سداد، تقریبا از صفر پیش بردیم، چون سداد اصال مجموعه تولیدی نبود. امروز 
سداد، به راحتی محصول، تولید می کند، تســهیالت جدید اینترپرایز دارد، 
حسابداری اش را توســعه می دهد، نرم افزار ATM دارد و مجموعه پرداخت 
الکترونیک سداد در حال فعالیت است. اینکه در مقطعی، یک سری مدیران، بنا 
به اقتضائاتی حتی شخصا تصمیم بگیرند، جابه جا شوند، همواره وجود دارد. بنده 
آقای کافی را که به عنوان مدیرعامل آوردم، از دوستان آقای دکتر همتی بود و 
اتفاقا دوستان خودرویی، ایشان را معرفی کرده بودند و آن موقع، آقای مختاریان 
معاون بود که بعد از بیرون آمدن من از بانک ملی، ایشان مدیرعامل شد. بنده  
نمی خواهم بگویم من تصمیم گرفتم یا نه. گرچه در بانک آینده هم آقای دکتر 
بنائیان را معرفی کردم. اصال فرض کنیم بنده دوستان را بیاورم. دیتای تجاری، 
در تعارض های کسب وکاری مهم است یا اینکه ثمره مدیریت در آن دوره باعث 
شود تولید به طور واقعی شکل بگیرد؟ تجربه سداد نشان می دهد از روزی که 
بنده در مجموعه نیستم، سداد روی موتور جدیدی افتاده که برای تمام کشور 
موجب افتخار است. در حوزه بانک آینده، هم نقد و هم فضای مثبت زیادی 
وجود داشت. هرچند در حوزه استارت آپی، زیرساخت های بسیار خوبی ایجاد 
شده بود اما بانک آینده نیازمند حرکت جدید بود و اینکه شرکت ارتباط فردا در 
حوزه زیرساخت های این بانک ورود کند. امروز چندین شرکت تولیدی در آنجا 
ایجاد شده که دنبال ساخت زیرساخت، نرم افزار،  BPMS و توسعه فرایندهای 
بانک هستند. محصوالت نسل بعد بانک را در چهار پنج سال  آینده خواهیم دید. 
تمام محصوالت مشتری و محصوالت توسعه بانک آینده در فضای داخل شرکت 
خودش و با تیم های خود مجموعه استفاده خواهد شد. آن موقع نه بنده هستم 
و نه هیچ کدام از مدیرانی که فرمودید از مجموعه توسن آمده اند. آن قدر اعتماد 
زیاد به خودم داشته ام که اگر به بانک ملی بروم، حتی در یک مورد، تعارض منافع 
باعث نشود حتی در شرایط یکسان به یک سبد توسنی رای بدهم. موارد، زیاد 
است. االن سوییچ  اعتباری بانک ملی، مربوط به دوستان داتین است. در صورتی 
که دقیقا مناقصه ای بود که هر دو مجموعه حضور داشتند و بنده دوست داشتم 
کار طوری پیش برود که توسن نباشد! هنوز دوستان توسن گله مند هستند که 
می توانستند همان سوییچ  کارت بانک ملی را پیش ببرند. به صراحت اعتراف 
می کنم می توانست این کار انجام شــود اما دوست داشتم از مجموعه توسن 
نباشد و سوییچ  روسی برنده شد. احساسم این بود که باید در مقیاس بانک ملی 
و بین المللی، کار را پیش ببریم و خصوصا وقتی در فضای اسمارت با ویزا کار 
می کنیم، سوییچ  بین المللی معتبر داشته باشیم. آن سوییچ  روسی را خریداری 
کردیم و آوردیم و متاسفانه دوستان نتوانستند آن را راه اندازی کنند! مثال دیگر، 
بحث بام است. توسن همان زمان، پلتفرم بام را در اختیار داشت اما برای اینکه 
تعارض منافع نباشد، به مناقصه بین المللی گذاشته شد و فکر می کنم حرکتی 
که برای بام در بانک ملی ایجاد شد، امروز موجب شده تمام بانک های ما به سمت 
OART  بیایند و مباحث مربوط به UI و UX و وی جت را مطرح کنند،. با این 
اتفاقات، به نظر می رسد پوست اندازی خوبی در فناوری حوزه های نرم افزارهای 
اینترنتی با پلتفرم بام و مناقصه بین المللی که سال های سال برای بنده، دردسر 
نظارتی ایجاد کرد، صورت گرفت. با این حال، حتی یک مورد پیدا نشد که جایی 
تعارض منافع برای مجموعه توسن در سداد ایجاد شود؛ حتی در جایی که بنده 

می توانستم تصمیم سازی کنم.
منصوری: این نکته را هم عرض کنم که توسن در مناقصه ای در حوزه ۵00 

خودپرداز، برنده شد، وقتی آقای فاطمی به بانک ملی رفتند، لغو شد!
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آرژانتین در اجالس G-20 درخصوص بدهی اش به صندوق بین المللی 
پول با یلن گفت وگو کرد. مارتین گزمن، وزیر اقتصاد آرژانتین گفت که 
در زمینه بدهی 4۵میلیارد دالری کشورش به صندوق بین المللی پول 
با جانت یلن وزیر خزانه داری ایاالت متحده گفت وگوی ارزشــمندی 

داشته است.
این مقامات در جلسه گروه 20 روســای امور مالی در ونیز گفت وگو 
کردند. گزمن در توییتر نوشت: ما با جانت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت 
متحده، در خصوص اهمیت حل چند جانبه مساله اجتناب از مالیات و 
مذاکرات برای حل مشکل بدهی با صندوق بین المللی پول گفت وگوی 

بسیار ارزنده و مفصلی داشتیم.
مدیرعامل صندوق بین المللی پول، کریستالینا جورجیوا هم ب طور 
جداگانه گفت که او در جلسه ونیز با گزمن در مورد چالش های اقتصادی 
 آرژانتین صحبت کرده و متعهد شــده کــه همکاری های صندوق را 

ادامه دهد.
این در حالی است که نرخ بیکاری در آرژانتین به باالترین سطح خود در 
1۶سال اخیر رسیده و همزمان با زیر و رو شدن کشور آرژانتین، متاثر از 
پاندمی ویروس کرونا، نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه دوم سال 
2020 با جهش 13.1درصدی به باالترین سطح خود از سال 2004 

تاکنون رسید.
آرژانتین در اواسط مارس قرنطینه ســختگیرانه ای را اعمال کرد و در 
نتیجه آن اقتصاد شکننده این کشور که از سال 2018 در رکود بود، با 
ضربه سختی روبه رو شد و بسیاری از کسب و کارها را برای ادامه حیات 

در تقال رها کرد.
آرژانتین هم اکنــون بیش از ۶۵0هزار مورد ابتال بــه کرونا را گزارش 
کرده اســت. نرخ بیکاری در آرژانتین در سه ماهه نخست سال جاری 

10.4درصد بود.
مرکز آمار آرژانتین )INDEC( در گزارشــی نوشت: ارقام مرتبط با 
بیکاری به طور گســترده انعکاس دهنده تاثیر پاندمی کووید-19 و 
محدودیت های اعمال شده روی برخی از فعالیت ها و تحرکات خاص، 

بر پویایی بازار کار است.
این مرکز اعالم کرد که پاندمی کرونا بیشترین آسیب را به بخش های 

ساخت و ساز، هتل ها و رستوران ها و خدمات داخلی وارد کرده است.
آرژانتین که تولیدکننده غالت آمریکای جنوبی محسوب می شود و به 
تازگی از ناکامی در بازپرداخت بدهی خارجی خود رهایی یافته است، 
به منظور احیای اقتصاد خود و بازگرداندن شهروندان به کار به منظور 
تعدیل نرخ فزاینده فقر و پر کردن بودجه تحلیل رفته دولت، به شدت 

محتاج کمک و حمایت بین المللی است.
کرونا، تولید ناخالص داخلی بوینس آیــرس را 12درصد کاهش داده 
است و آرژانتین را بر لبه پرتگاه بحران قرار داده است. براساس پیش بینی 
اقتصاددانان بانک مرکزی آرژانتین، اقتصاد این کشور به احتمال فراوان 
در سال جاری به دلیل تاثیرات ناشی از پاندمی کرونا 12درصد کوچک 
خواهد شد. این پیش بینی در مقایســه با کاهش 12.۵درصدی رشد 
اقتصادی در پیش بینی ماه گذشته از ســوی بانک مرکزی آرژانتین، 
اندکی خوشبینانه تر است. اقتصاددانان در سه ماهه دوم شاهد کاهش 
1۶.۶درصدی رشد اقتصادی آرژانتین بودند که در مقایسه با محاسابات 
17درصدی پیشــین، کمی بهتر بود و این در حالی است که براساس 
پیش بینی آنان، اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم با رشد 8.7درصدی 

مواجه خواهد شد.
در گزارش مطالعات بانک مرکزی آرژانتین آمده بود: پیش بینی رشد 
اقتصادی برای ادامه سال 2020 حاکی از آن است که تاثیرات پاندمی 
کرونا گذرا خواهد بود. کشور آرژانتین، حدود ۵00هزار مورد ابتال به 
کرونا گزارش کرد که از این تعداد حدود 10هــزار تن جان خود را از 
دست دادند. دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی جمعیتی حدود 

4۵میلیون نفر دارد.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین شرکت داشتند، 
پیش بینی کرده اند که نرخ تورم در سال 2020 روی 37.8 نوسان کرده 
و این رقم برای ماه آگوســت 2.7 بوده است. براساس پیش بینی آنان 
متوسط نرخ ارز در این کشور در دسامبر سال جاری، به ازای هر دالر به 
84.3پزو رسیده و این رقم برای ماه مشابه در سال 2021 حدود 122 

پزو باشد.

افزایش قیمت ها کمی نرخ اصلی تورم را باال می برند. قیمت 
مصرف کننده در سال منتهی به ژوئن در آمریکا تا ۵.4درصد 
و در انگلیس تا 2.۵درصد افزایش یافته است و هر دو افزایش 

فراتر از انتظارات اقتصاددانان است.
جروم پاول، رییس فدرال رزرو، در سخنرانی 14 جوالی 
خود در کنگره اظهار کرد که افزایش تورم آمریکا موقتی 
است.  اما ریشی سوناک با توجه به تاثیرات اقتصادی ناشی 
از بحران کرونا، بودجه خود را تا سال 2022 افزایش می دهد. 
به نقل از گاردین، انتظار می رود که اقتصاد این کشور در 
سه ماهه چهارم به مرحله مهمی برسد، با اینکه حمایت 
از تجارت کاهش یافته است. وزیر دارایی بریتانیا در حال 
بررسی فشار بودجه برای سال آینده است تا خزانه داری 
بتواند تاثیرات اقتصادی ناشــی از خاتمه طرح موج سوم 
همه گیری و پاسخگویی بازار کار به آن را طی ماه های آینده 
بسنجد. منابع دولتی تایید کرده اند که او پیش از تعطیالت 
پارلمانی هفته آینده در نظر دارد به نمایندگان مجلس بگوید 
که یک بررسی سه ساله در پاییز انجام خواهد داد، اما در فکر 

تاخیر اقدامات مالیاتی تا بهار است.
به گفته رییس بانک مرکزی آمریکا، وضعیت بد تورم و نرخ 
بیکاری تا چند ماه دیگر هم به این حالت باقی خواهد ماند. 
رییس بانک مرکزی آمریکا انتظار دارد نرخ تورم در ماه های 

آینده نیز کماکان در سطح باالیی باقی بماند. به گفته جروم 
پاول، تورم با سرعت باالیی افزایش یافته و به همین دلیل 
برای کاهش آن به چندین ماه زمان نیاز است. رییس فدرال 
رزرو در جمع اعضای کمیته مالی کنگره گفته است که در 
نتیجه شیوع کرونا، بخش تولید با محدودیت مواجه شد 
و برای عرضه نیز محدودیت هایــی پیش آمد که همین 
عامل، باعث افزایش تورم هم در بخش کاال و هم در بخش 

خدمات شد.
پاول بار دیگر با تاکید بر اینکه ابزارهای الزم برای مهار تورم 
و بازگرداندن آن به محدوده هدف در اختیار بانک مرکزی 
است، از بازگشت تورم به محدوده 2درصدی پس از یک 

دوره زمانی چند ماهه خبر داد.
وضعیت بازار کار، یکی دیگر از محورهای سخنان پاول بود؛ 
او با اشاره به بهبود بازار در هفته های اخیر گفت که هنوز 
راه زیادی برای رسیدن به یک بازار کار ایده آل باقی مانده 
است. پاول تقاضا برای استخدام نیروهای جدید را نیرومند 
توصیف کرد اما در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که 
شمار بیکاران هنوز در سطح باالیی قرار دارد و باید بیش از 

این مقدار کاهش یابد.
متوســط نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان در 12ماه 
منتهی به ژوئن با 0.4درصد افزایش نسبت به دوره مشابه 
منتهی به ماه قبل به سطح ۵.4درصد رسید که این نرخ 
تورم، 0.۵درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و باالترین 
سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در 13 سال اخیر بوده 
است. نرخ بیکاری هم به ۵.9درصد رسیده که 0.1درصد 
بیشــتر از ماه قبل و همچنین باالترین نرخ بیکاری ثبت 
شده این کشور در طول سه ماه اخیر است. اکنون حدود 

10میلیون آمریکایی بیکار هستند. این درحالی است که 
دالر دیجیتال نیز یکی از مقوله هــای جذاب پر بحث در 
ماه های آینده خواهد بود. رییس فدرال رزرو معتقد است 
در صــورت ایجاد توکن دیجیتال توســط بانک مرکزی 
آمریکا،  دیگر نیازی به بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال 

نخواهد بود.
جروم پاول، رییس فــدرال رزرو به این ســوال این طور 
پاســخ داد که اگر ایاالت متحده، توکن دیجیتال بانک 
مرکزی ایجاد کنــد، دیگر نیازی به بیت کوین یا ســایر 
ارزهای رمزنگاری شده نخواهد بود. پاسخ تحلیلگران دیگر 
نیز قابل بررسی خواهد بود. چندی پیش، رونمایی از ارز 
دیجیتال دولتی باهاما موسوم به »دالر شنی« با موفقیت 
به انجام رسید. بانک مرکزی باهاما قصد داشت از یک ارز 
دیجیتال تحت حمایت دولت و قابل استفاده در سراسر این 

مجمع الجزایر رونمایی کند.
اساسا باهاما در نظر داشت تا به نخستین کشوری در جهان 
بدل شــود که یک ارز مجازی دولتی را به طور سراسری 
عرضه می کند و اعالم کرد که در ماه اکتبر نیز یک رمزارز 
صادر شده از سوی بانک مرکزی این کشور وارد بازار خواهد 
کرد. »چائوژن چن« معاون واحد راهکارهای الکترونیکی 
بانک مرکزی باهاما، در گفت وگو بــا بلومبرگ گفت که 
هدف از عرضه این ارز دیجیتال، موسوم به »سکه دریایی/
دالر شنی«، این بوده است که جامعیت مالی بیشتری در 
جزایر دورافتاده این مجمع الجزایر ایجاد شود. نقل و انتقال 
سکه دریایی از طریق گوشی همراه انجام می شود؛ براساس 
آمار منتشر شده تا سال 2017، حدود 90درصد جمعیت 
باهاما از موبایل استفاده می کنند. ِچن در ادامه تاکید کرد 

که رمزارز ملی چین تابع همان مقرراتی خواهد بود که در 
مورد سکه دریایی اعمال می شود.

بانک مرکزی باهاما ابتدا در ژوئــن 2018 اعالم کرد که 
قصد دارد به طور آزمایشی از یک رمزارز ملی رونمایی کند 
و در ادامه تاکید کرد که در بســیاری از جزایر کوچک تر، 
بانک های تجاری کوچک شده و خدمات بانکی محدودی 

ارایه می کنند.
هر سکه دریایی با دالر باهاما نوسان کرده و این یعنی دامنه 
نوسان آن با تغییرات دالر آمریکا همخوانی دارد؛ در حالی 
که تنها 48هزار واحد دالر دیجیتال در طرح آزمایشی بانک 
مرکزی باهاما صادر شده، این پروژه همواره به عنوان یک 

موفقیت، مورد تمجید قرار گرفته است.
همچنین دالر دیجیتال، چندی پیش بر بستر استارت آپ 
کلمبیایی، به کمــک ونزوئالی غرق در تورم شــتافت. 
استارت آپ کلمبیایی فعال در حوزه فین تک و جابه جایی 
پول، از»دالر دیجیتال« خود رونمایی کرد؛ دالری مصنوعی 
با پشتوانه بیت کوین که ونزوئالیی ها می توانستند از آن برای 

پرداخت و جابه جایی پول استفاده کنند.
استارت آپ چند ملیتی مســتقر در کلمبیا که در زمینه 
پرداخت پول فعالیت می کند، این دالر دیجیتال را به عنوان 
ابزاری برای مردم ونزوئال به منظور دسترســی به دارایی 
باثبات و میانبری برای دور زدن تورم شــدید گریبانگیر 

اقتصاد این کشور، راه اندازی کرد.
به عبارتی دیگر، »دالر دیجیتال« به عنوان راه حلی برای 
»تورم شدید« شناخته می شود و باید دید ایاالت متحده 
آمریکا موفق به مهار این بحران با تکیه بر دالر دیجیتال 
خواهد شد یا خیر. مدیرعامل والیو به سیل کارگران خارجی 
سرازیر شده از ونزوئال به کلمبیا به عنوان منبع الهامی برای 
راه اندازی پروژه دالر دیجیتال اشاره کرد زیرا پس از آنکه 
وسترن یونین و مانی گرم )دو شرکت بزرگ و عمده در زمینه 
جابه جایی شتابان پول( به شکلی فزاینده تحت مقررات 
نظارتی آمریکا در حوزه ورود و خروج سرمایه خارجی قرار 
گرفتند، بسیاری از آنان )مهاجران( از بازار سیاه پرخطری 
که برای جابه جایی پول ایجاد شده است، استفاده می کنند.
والیو برای مدت هفت ماه برای ونزوئالیی ها خدمات انتقال 
ارز رایج این کشور را فراهم می کرد اما تورم شدید موجب 
شــد تا در زمانی که صرف انتقال وجوه می شد، دریافت 

کنندگان پول، دست خالی بمانند.
»آلخاندرو ماچادو« رییس بخش تحقیقات والیو اوایل ماه 
جاری در توییتی نوشت: 99درصد وجوه انتقالی هنوز با 
بولیوار ونزوئال می رسند، دالر نقد به سختی بین کشورها 
جابه جا می شــود به ویژه در بحبوحه قرنطینه ناشــی از 
کووید19. در حالی که ونزوئالیی ها تورم شدیدی را تجربه 
می کنند، برخی از کارشناسان معتقد بودند که آمریکا و 
استرالیا به دلیل ریزش تقاضا ناشی از قرنطینه به سمت 
تورم منفی در حرکتند که صد البته، شواهد این گونه نشان 

نمی دهد.

بانک مرکزی چین اعالم کرد که مسافران خارجی دیگر نیازی به افتتاح حساب 
بانکی برای انجام پرداخت های الکترونیکی در چین ندارند. این بانک در مورد 
)e-CNY( ارز دیجیتال دولت چین، گفت: ساکنان خارجی که به طور موقت 
به چین سفر می کنند قادر خواهند بود کیف پول الکترونیکی برای پرداخت های 
مورد نیاز روزانه بدون افتتاح حساب بانکی داخلی باز کنند. علی رغم اینکه 
پرداخت های الکترونیکی شکل عمده ای از معامالت در چین به شمار می رود، 
دو اپلیکیشن پرداخت تلفن همراه پیشــرو در این کشور که تا همین اواخر 
توســط »Alibaba« و »Tencent« اداره می شدند، برای پرداخت در 
داخل کشور به یک حساب بانکی چین احتیاج داشتند که برای خارجی ها 

مشکالتی ایجاد می کرد.
بانک مرکزی اذعان داشت: این اقدام بانک مرکزی چین با هدف حذف این 
دردسر، فقط یک شماره تلفن همراه برای پرداخت دیجیتال در داخل کشور 
مورد نیاز قرار داده است. بین المللی شدن این ارز نتیجه انتخاب بازار است. 
وضعیت بین المللی واحد پول این کشور به اصول اقتصادی، کارایی و بازشدن 
بازارهای مالی آن بستگی دارد. چین از سال 2014 در حال توسعه ارز دیجیتال 
دولتی اســت. به گفته بانک مرکزی چین، ارز دیجیتــال دولتی، اطالعات 
معامالت کمتری را نسبت به پرداخت های الکترونیکی سنتی جمع آوری 
می کند و اطالعات را به اشخاص ثالث یا سایر سازمان های دولتی ارایه نمی دهد 

مگر اینکه خالف قوانین و مقررات مقرر شده باشد.
بانک مرکزی چین با افتتــاح بیش از 20.87میلیون کیف پول شــخصی 
و 3.۵1میلیون کیف پول مشــارکتی، بیش از یک ســال اســت که یوآن 
دیجیتال خود را در چین آزمایش می کنــد. ارزش این معامالت ترکیبی، 
معادل 34.۵میلیارد یوآن )۵.39میلیارد دالر( است. این بانک اطالعاتی در 

خصوص زمان ارایه یوآن دیجیتال ارایه نداد. CNBC گزارش داده است که 
کارمندش در چین قبال از طریق حساب بانکی داخلی خود قادر به دسترسی 
به ارز دیجیتال دولتی بوده است، این درحالی است که پس از پاندمی کرونا، با 
افزایش فروش خرده فروشی ها در طول سه ماه، اقتصاد چین نزدیک به 8درصد 
رشد یافت و دفتر ملی آمار چین گفت: تولید ناخالص داخلی )GDP( چین 
در سه ماهه دوم 7.9درصد افزایش یافته است. نرخ رشد نسبت به سه ماه اول 
سال 2021 بیش از نصف کاهش داشت. در سه ماهه اول، اقتصاد چین با رشد 
بی سابقه 18.3درصدی روبه رو شده اســت. علی رغم کاهش سرعت در سه 
ماهه دوم، اداره آمار در بیانیه مطبوعاتی خود اعالم کرد که اقتصاد چین بهبود 
مداومی داشته است.  سریع ترین رشد تولید برای نوشیدنی ها بود که نسبت به 
سال گذشته 29.1درصد رشد داشت، در حالی که تولیدات صنعتی 8.3درصد 
افزایش یافت. آژانس گمرک چین اخیرا اعالم کرده که صادرات در ماه ژوئن 

32.2درصد افزایش یافته، در حالی که واردات 43درصد افزایش یافته است.
مقامات چینی اخیرا در تالش برای نجات اقتصاد داخلی از بالتکلیفی پساکرونا، 
قول افزایش حمایت از شرکت هایی را داده اند که از افزایش قیمت کاالها آسیب 
دیده اند، عمدتا مشاغل کوچک اما مشاغلی که به رشد تولید ناخالص داخلی، 
درآمد مالیاتی و مشاغل کمک می کنند. طبق شورای دولت چین، در پایان ماه 
آوریل در مجموع حدود 139میلیون کسب و کار کوچک به صورت جداگانه 

اداره شدند.
وزارت امور خارجه چین اعالم کرده که پکن از تصمیم روسیه برای حذف پول 
ایاالت متحده از صندوق ملی ثروت خود و دادن قدرت بیشتر به یوآن استقبال 
کرده است. روسیه دالر آمریکا را به طور کامل از صندوق ملی ثروت خود حذف 
کرد و سهم آن را از 3۵درصد به صفر کاهش داد. در همین حال، میزان یوآن 

چین در این صندوق را به 30.4درصد رساند که پس از یورو با میزان 39.7درصد 
در جایگاه دوم قرار گرفت. وانگ ونبن سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که 
این اقدام روسیه، اعتماد به توســعه اقتصادی چین و آینده همکاری این دو 
کشور را نشان می دهد. او تاکید کرد که چین ضمن حمایت از متحدش در امور 
بین الملل و منطقه ای، به تقویت همکاری خود با روسیه ادامه خواهد داد. چین 
به پول خود اعتقاد راسخ دارد، با این امید که تا سال 20۵0 تحت استراتژی 
گردش دوگانه این کشور، یوآن به ارز انتخابی جهان تبدیل شود. این ابتکار 
که برای اولین بار در جلسه کمیته سیاست گذاری چین در اواسط ماه می بیان 
شد، تمرکز توسعه اقتصادی این کشور را به سمت بازار داخلی اش یا گردش 
داخلی آن تغییر داده و هدف آن این است که چین به استراتژی توسعه بر مبنای 
صادرات فعلی اعتماد کند. چین هم با راه اندازی برنامه آزمایشی یوآن دیجیتال 
و همچنین ایجاد سرمایه گذاری مشترک با سوییفت، شبکه ای که موسسات 
مالی را قادر به تبادل اطالعات در معامالت بانکی می کند، تالش های خود را 
برای جهانی کردن یوآن افزایش داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
چین، در سال جاری نیز تقریبا 34درصد افزایش یافته است. طبق اعالم وزارت 
بازرگانی چین، اقتصاد این کشور در نیمه اول سال 2021 بیش از ۶07میلیارد 
یوآن )91میلیارد دالر( سرمایه مســتقیم خارجی )FDI( جذب کرده که 
33.9درصد رشد ساالنه داشته است. گزارش شده که بخش خدمات چین 
بیشترین سرمایه خارجی را با افزایش 33.4درصدی نسبت به سال گذشته به 

خود اختصاص داده است.
این صنعت فناوری پیشــرفته نیز افزایش چشــمگیری در سرمایه گذاری 
خارجی تا 39.4درصد داشته است. خدمات فناوری پیشرفته 42.7درصد 
سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سال 2020 به خود جلب کرده اند، در حالی 
که جذابیت این صنعت 29.2درصد افزایش یافته است. در این سند آمده که 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شرکای اصلی چین در طرح کمربند 
49.۶درصد افزایش یافته اســت، در حالی که میزان دریافت از انجمن ملل 

آسیای جنوب شرقی ۵0.7درصد افزایش یافته است.

مسافراِنچین،بهیوآندیجیتالدسترسیخواهندداشت

نیازی به افتتاح حساب نیست

امیرعباسزمانیان

بدهیسنگینآرژانتینبهصندوقبینالمللی
درپيقرنطینهسختگیرانه

سكته در قلب بوینس آیرس

انگلیسوآمریکابهدنبالراهحلی
براینجاتازتورمچندساله

دالر دیجیتال
راه چاره است؟
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همزمان با یک سالگی ورود فناوری 5G به کشور، وزارت ارتباطات در 
گزارشی با بیان ویژگی های این فناوری از دولت آینده خواست تا با توسعه 

کاربردهای 5G ، به جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه کمک کند.
به گزارش وزارت ارتباطات، دو سال پیش بود که وزیر ارتباطات با اعالم 
خبر برگزاری »جلسات خوب« درخصوص زیرساخت های 5G، وعده 
راه اندازی نسل پنجم اینترنت تلفن همراه را با وجود تحریم های آمریکا داد.
در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت: »جلسات خوبی درباره زیرساخت های 5G داشتیم. جهش بزرگی 
برای کشور خواهد بود. اگرچه تحریم های آمریکا سرعت ما را کم می کند 
اما همان گونه که در یک سال گذشته به طور میانگین هر روز به 20 روستا 
دسترسی دادیم و 80درصد تکالیف شبکه ملی محقق شد،5G  را هم راه 

می اندازیم.«
این خبر خوب در سال 1399 با راه اندازی مراکز 5G  در شیراز، کیش، 

مشهد و تهران به صورت پایلوت تحقق یافت.
   5Gچیستوچهکاربردیدارد؟

  5G،برای ما در ایران که با مشکل دانلود و سرعت اینترنت مواجه هستیم
را می شود این طور تعریف کرد: گمان کنید یک فیلم سینمایی را در کمتر 

از چند ثانیه با این فناوری می توانید دانلود کنید.
سرعت اینترنت نسل پنجم تا حدی زیاد است که حتی نیازی به فیبرهای 

نوری گران قیمت نیز نخواهید داشت.
سازمان بین المللی ارتباطات )ITU( در حال حاضر پیش بینی تجربه 
ســرعت 100مگ تا یک گیگابیت را برای کاربران ارایه داده و حداکثر 
سرعت قابل دستیابی را نیز 20گیگابیت اعالم کرده که قطعا جای پیشرفت 
دارد. اما همین اعداد هم به مراتب باالتر از سرعت هایی است که اکنون از 

آنها استفاده می کنیم.
   افزایشچشمگیردرظرفیتپهنایباند

برخی از کمپانی ها معتقدند ظرفیت نسل آینده چیزی بین 100 تا 1000 
برابر ظرفیت کنونی بوده و اشیا متصل به اینترنت بیشترین استفاده را از 

این ظرفیت خواهند برد.
شاید ملموس ترین مثالی که می توان برای چگونگی تغییر زندگی در آینده 
با حضور 5G زد، بخش حمل و نقل باشد. جایی که دیگر حتی الزم نیست 
اتومبیل خود را برانیم. تشخیص برخورد، مسیریابی لحظه ای، مدیریت 
ترافیک از راه دور و سیستم های ترمز خودکار تنها بخشی از قابلیت هایی 

هستند که می توان با حضور فناوری 5G متصور شد.
5Gعدمقطعیشبکهدر   

یکی از برجســته ترین ویژگی هایی که برای فنــاوری 5G  پیش بینی 
می شود، پایداری و ثبات آن است. دقت و سرعتی که حتی می توان از آن در 

عمل های جراحی حساس استفاده کرد.
جراحی از راه دور به دلیل حساسیت آن نیاز به یک شبکه مطمئن و پایدار 
دارد که نسل پنجم تلفن همراه این امکان را در اختیار پزشکان قرار می دهد 
که از راه دور و در شرایط بحرانی بتوانند به بیماران کمک کرده و تحول 

مهمی را در حوزه درمان ایجاد کند.
5Gاینترنتاشیادربستر   

در آینده نزدیک بیشتر اشیا بر بستر اینترنت به هم متصل می شوند و اتصال 
این حجم گسترده از لوازم هوشمند به یکدیگر به ظرفیت مخابراتی و پهنای 
باند قابل مالحظه ای نیاز دارد و همین مساله اهمیت 5G  را نشان می دهد. 
بنابراین در آینده ای نزدیک با استفاده از فناوری 5G و گوشی هوشمند 
خود می توانید از کیلومترها دورتر، لوازم خانگی خود را کنترل کرده و به 

عنوان مثال آنها را خاموش یا روشن کنید.
توسعه فناوری 5G نیاز به ســرمایه گذاری سنگینی دارد و کشورهای 
مختلف نیز برنامه هایی برای توســعه کاربردهای آن و ایجاد بازار انجام 

داده اند.
ما در ایران در حوزه 5G در ابتدای مسیری هستیم که در دولت دوازدهم 
در سال 1399 آغاز شــد. از این رو دولت آینده باید به سرعت با توسعه 
کاربردهای این فناوری و ایجاد بازار مناسب، به جذابیت سرمایه گذاری 

در این حوزه کمک کند.
فرهنگ سازی و تدوین مقررات موارد دیگری هستند که باید در کنار توسعه 
فناوری و بازار به آنها پرداخته شود تا با رشد همزمان این بخش ها،5G  و 
مزیت های آن به سرعت عملیاتی شود تا مردم همزمان با دیگر کشورها از 

فواید این فناوری به روز دنیا بهره مند شوند.

 در ابتدای سال 2020، اکثر کشورها در سراسر جهان 
از ویروس جدید و غیرقابل پیش بینی کووید 19 رنج 
می بردند. لهستان نیز مانند سایر نقاط دنیا، تحت تاثیر 
ویروس قرار گرفت و در مدت زمان کم، عملکرد تمام 
موسسات محدود شد و تعلیق کالس های حضوری در 
اکثر مراکز آموزشی لهستان )از جمله پیش دبستانی ها، 
مدارس ابتدایی و مدارس زبان( در پی اعالم ســازمان 
جهانی بهداشت درخصوص شیوع همه گیری کرونا 

صورت گرفت. 
   آموزشآنالینزباندوم

با شیوع ویروس کرونا در مارس 2020، وزارت آموزش 
و پرورش لهستان تصمیم گرفت تقریبا همه موسسات 
آموزشی را تعطیل کند. معلمان مجبور شدند با استفاده 
از ابزار آموزش از راه دور، تدریس را انجام دهند. اکنون 
سوال این اســت که معلمان زبان انگلیسی در زمینه 
آموزش زبان خارجی، به عنوان زبان دوم )ESL( در سه 
نوع موسسه مختلف شامل مدارس دولتی، خصوصی و 
موسسات زبان، در این شرایط غیرمعمول چگونه کار 

می کنند؟ 
در این گزارش، چالش ها و نتایج فعالیت های معلمان 
انگلیسی که با زبان آموزان جوان در لهستان به عنوان 
زبان دوم )ESL( کار می  کنند و اینکه چگونه با انتقال 
غیرمنتظره کالس های حضوری با آموزش از راه دور، 
کنار آمدند، در مدارس دولتــی، خصوصی و مدارس 
زبان موردتوجه قرار گرفته اســت. ارایه این پژوهش، 
شــامل مصاحبه با دوازده معلم زبان انگلیسی است 
که با خردســال ترین دانش آموزان در مهد کودک ها 
و مدارس ابتدایــی دولتــی و غیردولتی و همچنین 
در مدارس زبان خصوصی در روســتاها، شــهرهای 
کوچک و بزرگ کار می کنند. شرکت کنندگان در این 
مطالعه، معلمان 2۵ تا ۵0 ساله، با شایستگی ها و درجه 
پیشــرفت حرفه ای مختلف هستند. این نظرسنجی 
در جوالی و آگوست ســال 2020، پس از پایان سال 
تحصیلــی 2020  -2019، و پــس از اولین قرنطینه 
در زمان مــوج اول ویروس انجام شــد. همه معلمان 
شرکت کننده در این بررسی، در زمینه آموزش از راه 
دور، در اولین تعطیلی مدرســه ناشی از شیوع کرونا، 
 به دو صورت همزمان )در زمــان واقعی( یا ناهمزمان 

تجربه داشتند.
در این زمینه، 8۵درصد معلمان لهستان هیچ تجربه ای 
در زمینه آموزش آنالین نداشــتند و مردم نیز برای 
سازگاری با واقعیت و آموزش مبتنی بر آنالین به زمان 
نیاز داشــتند. در حالی که بیش از ۵1درصد جمعیت 
جهان در سال 2019، به اینترنت  دسترسی داشتند، 
بیش از 90درصد خانواده های لهســتانی، با اینترنت 
در منــزل کار می کردند و 99.۵ درصــد خانوارهای 
دارای فرزند بــه اینترنت پهن باند متصــل بودند در 
حالی که تقریبــا فقط ۶0درصد کــودکان و جوانان 
 اروپای شــرقی 2۵ ســال به باال، در خانه به اینترنت 

دسترسی دارند.

   معلمانزبانانگلیسیوچالشهایآموزش
آنالین

طبق تعریف، فناوری های مدرن برای سهولت کارها، 
حل مشکالت و صرفه  جویی در وقت طراحی شده اند. 
قبال معلمان باید در مدارس مراقب کودکانی  بودند که 
در حال گذر از راهرو مدرسه بودند. از طرف دیگر، یکی 
از بزرگ ترین چالش های معلمان، افزایش شدید زمان 
آماده  سازی کالس بود. در حالی که معلمان کمک های 
آماده بسیاری برای دروس عادی مانند کتاب درسی، 
کاربرگ، بازی، عروســک و غیره داشتند، استفاده از 
ابزاری که کامال با آنها آشنا نبودند، وقت و تالش زیادی 
از آنها می گرفت. به گفته یکی از معلمان: »گاهی اوقات 
به جای شش هفت ساعت کار، حدودا 12 ساعت، باید 

وقت صرف می کردم.« 
چالش دوم، مهارت های محدود کودکان در امور رایانه ای 
است. انجام فعالیت ها بدون کمک والدین یا سرپرست به 
سادگی ممکن نبود و یک فرد بزرگسال باید وارد کالس 
می شد تا کودک بتواند در فعالیت ها شرکت کند. یکی از 
معلمان می گوید: »مطمئنا حمایت والدین بسیار مهم 
بود.« چالش سوم، استفاده از این ابزارها به روشی بود که 
انجام فعالیت های مطابق با روش آموزش به زبان آموزان 
جوان را تســهیل کند تا کودکان بتوانند با استفاده از 
ICT تکالیف خود را انجام دهند. کمک والدین برای 
تحویل برنامه آمــوزش از راه دور ضروری بود. یکی از 
شرکت  کنندگان در این تحقیق می گوید: والدین تمایلی 
به کمک به فرزندان خود برای یادگیری زبان انگلیسی 
با استفاده از ICT ندارند و تعداد بسیار کمی از کودکان 
چهار یا پنج ساله در کالس ها شرکت می کردند. والدین 
آنها می گفتند این کودکان، خیلی کوچک هستند و 
نمی خواهند در کالس زبان شرکت کنند. علت این بود 

که والدین نمی دانند چگونه با آنها کار کنند. 
چالش چهارم، محدودیت های ناشی از ویژگی های کار 
با کودکان خردسال بود. قبال معلمان برای حمایت از 
فعالیت های کالس به ابزارهای ICT متکی بودند اما 
استفاده از بســترهای تدریس در زمان واقعی یا تهیه 
مطالب جذاب و ساده برای خردساالن به منظور کنار 
آمدن با آنها، چالش مهمی برای معلمان بوده اســت. 
بسیاری از آنها بر دشواری عدم درگیر کردن کودکان از 
نظر فعالیت بدنی تاکید داشتند. یکی از معلمان می گوید: 
نکته ناخوشایند این کالس ها این است که احساس 
می کنم انجام بیش از حد فعالیت های مبتنی بر حرکت، 
غیرممکن است و تمرکز بیشتر بر فعالیت  هایی است که 
در آن می نشینید و زیاد حرکت نمی کنید. چالش پنجم 

اینکه موضوعات فنی مربوط به عملکرد اپلیکیشن های 
مورداســتفاده برای معلمان مشکل ســاز بود. مثال 
دسترسی کودکان به عملکردهای خاصی که معلمان 
احساس می کنند نباید در دسترس آنها باشد یا عدم 
توانایی مشاهده همزمان تعداد خاصی از دانش آموزان. 
چالش ششم، اشکال جدید و جذاب ارتباطی بین معلم 
و کالس است. این امر، گاهی دستاویزی برای آزمون و 
خطای دانش آموزانی است که با داشتن چنین امکان 
فنی، مانع آموزش به روش های مختلف می شــدند. 
عالوه بر آن مشکالت فنی در تهیه مطالب آموزشی و 
دستورالعمل های موردنیاز برای آموزش ناهمزمان وجود 
داشت. چالش های فنی یادشده توسط شرکت کنندگان، 
هم معلمان و هم فراگیران را تحت تاثیر قرار داده است. 

چالش هفتــم اینکه فاکتورهای زیــادی در کیفیت 
یادگیری از راه دور کودکان تاثیرگذار اســت. در این 
زمینه، مصاحبه شوندگان به وضعیت زندگی افراد اشاره 
کردند که فضای کار معلم و دانش آموز را تعیین می کند. 
اظهارات بی شماری درخصوص مشکالت کار در خانه 
با سایر اعضای خانواده که در آن محل حضور داشتند، 
وجود داشت مانند ســازماندهی فضای مناسب برای 
کودکان در خانه و جلوگیری از سروصداهایی که از اتاق 

دیگر می آید.
چالش هشتم اینکه به اشــتراک گذاشتن فضا برای 
اهداف آموزشــی و حرفه ای، اغلب نیاز به ســازگاری 
مجدد فضا دارد اما این امر ممکن است به معنای بدتر 

شدن راحتی کار باشد. 
چالش نهم اینکه مشکالت ناشی از فقدان یا دسترسی 
محدود برخی افراد به پشتیبانی فنی نیز باید برجسته 
شــود. آماده ســازی کالس های از راه دور، به صورت 
همزمان یا غیرهمزمان، نیاز به اتصال پایدار اینترنت 
برای برقراری ارتباط دارد. کیفیت اتصال به اینترنت نیز 
اغلب مشکل ساز به نظر می رسید.  چالش دهم عمدتا 
در مورد خانوارهای دارای فرزند، بیشتر از نظر تعداد و 
شرایط فنی تجهیزات موجود بود. بعضی اوقات، کودکان 
نمی  توانستند در کالس های آنالین شرکت کنند زیرا 
وسایل، موردنیاز خواهر و برادر بزرگ تر آنها بود یا اصال 

در دسترس نبود. 
   چهبایدکرد؟

نتایج این پژوهش کیفی در پایــان اولین موج کووید 
19 در لهستان، در جوالی و آگوست سال 2020 نشان 
می دهد معلمان در هر یک از این سه نوع محیط آموزشی 
شــامل دولتی، خصوصی و مدارس زبان، پشتیبانی 
متفاوتی دریافت می کنند. این امر به آنها کمک می کند 

تا با شرایط جدید آموزش از راه دور، از طریق شیوه های 
زیر کنار بیایند:

-  انتخاب بستر آموزش آنالین 
-  برگزاری جلسات با یک متخصص حوزه روش شناسی 

)در مدارس خصوصی و مدارس زبان( 
-  واگذاری تصمیمات به معلمان )مدارس عمومی یا 

دولتی(
یافته های ایــن پژوهش می تواند در زمینه توســعه 
دانش های مربوط به آموزش از راه دور و پیاده ســازی 
فناوری های جدید در آموزش انگلیسی به زبان آموزان 
جوان کمک کند تا در آینده، آموزش زبان، با کیفیت 

باالتر صورت گیرد.
 نکته دیگر اینکه بدون شــک فناوری های اطالعات و 
ارتباطات، صرفنظر از نوع موسسه ای که در آن به کار 
گرفته می شوند، ابزار مهمی برای معلمان هستند. در 
مصاحبه های این پژوهش، می توان به آگاهی فنی باالیی 
پی برد که قبال در مرحله آموزش ایجاد شــده بود. در 
مجموع، انتقال آموزش از راه دور، منجر به نیاز معلمان 
برای استفاده گسترده از ICT نسبت به گذشته شد. بر 
این اساس، مشکالت ناشی از آموزش آنالین، مطرح و 

معلمان با چالش هایی در این زمینه مواجه شدند.
نتایج این پژوهش، نشان می دهد سطح آمادگی معلم 
برای آمــوزش از راه دور کافی نبــوده و یادگیری آن، 
استرس زیادی را برای آنها ایجاد کرده است. در حالی که 
حتی قبل از همه گیری کرونا، تالش هایی برای آموزش 
رسمی و غیررسمی در دوران پسادیجیتال وجود داشت 
اما نمی توان نگرانی در زمینه شکاف مهارت ها در استفاده 
از سیستم های آموزش از راه دور را که توسط یونسکو 
بیان شده، نادیده گرفت. بر این اساس، تقریبا معلمان 
دوسوم کشورها، مهارت الزم برای تسهیل آموزش از 

راه دور را دارند.
در این زمینه، تجارب معلمان انگلیسی از ارایه آموزش از 
راه دور به زبان آموزان به دالیل متعدد، دشوار است زیرا 
هنوز تعداد دانش  آموزان، محدود و برخی از آموزش از راه 
دور، محروم هستند. انجام فعالیت جامع، با خردساالن 
حتی گاهی اوقات، غیرممکن تلقی می شــد. این امر 
همچنین نتیجه مهارت های روش شــناختی خاص 
معلمان زبان انگلیسی برای خردساالن است. با توجه به 
این نکته، به نظر می رسد تامل در هر دو روش تدریس 
و ابزار استفاده، بسیار مهم است و خردساالن نیز باید 

پشتیبانی شوند. 
توصیه دیگر، انتشار روش های خوب آموزشی در بین 
معلمان است. به نظر می رسد امکان حمایت از آموزش از 
راه دور، به خصوص در مورد خردساالن از سوی والدین 
با روش هایی مانند انعطاف پذیرتر کردن ساعات کاری 
یا استفاده از اشتغال ترکیبی برای اطمینان از مشارکت 

کودکان در زمینه آموزش زبان، امر مهمی است. 
طبق گفته معلمان، بیشترین منبع اطالعاتی در طول 
دوره آمــوزش آنالین، آموزش یا دســتورالعمل های 
رسمی نبود بلکه به مواردی همانند اینترنت با 2۶درصد، 
مطالعه خودآموز با 22درصد و اطالعات ارایه شــده 
توسط ســایر معلمان با 21درصد اختصاص داشته 
است. بنابراین می توان با توسعه شبکه های آموزشی، 
آموزش ها، وبینارها و ارتقای استفاده از ICT در زمینه 
آموزش زبان و کار با کودکان، گام های بیشتری در جهت 

بهبود فعالیت معلمان برداشت.

دولت آینده كاربردهای 5G  را 
توسعه دهد

خبر

آسیه فروردین 

نتایجگزارشپژوهشیازمعلماندرلهستاننشانداد

10 چالش آموزش آنالین زبان انگلیسی به کودکان در دوران کرونا

گزارش ســرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه ژوئن نشان می دهد 
هرچند جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد کرده 
اما جایگاه آن در بخش اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. به گزارش 
مهر، وب سایت اسپیدتســت جدیدترین گزارش متوسط سرعت جهانی 
اینترنت ثابت و موبایل جهان را منتشر کرده است. براساس این گزارش، 
متوسط سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه ژوئن 2021 میالدی ۵۵.34 
و متوسط سرعت اینترنت ثابت 10۶.۶1مگابیت بر ثانیه بوده است. این آمار 
نشان می دهد متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژوئن نسبت 
به می 2021 میالدی اندکی بهبود یافته است. براساس اطالعات ثبت شده 

در این گزارش در ششمین ماه میالدی، متوسط سرعت اینترنت موبایل 
ایران 31.0۶ و متوسط اینترنت ثابت آن 22.02مگابیت برثانیه بوده است. 
به این ترتیب ایران در رده هفتاد و هشتم فهرست کشورهایی با بیشترین 
سرعت اینترنت موبایل و در رده 133 کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت 
ثابت قرار دارد. این درحالی است که جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت 
موبایل یک پله رشد و در رده بندی اینترنت ثابت یک پله سقوط کرده است. 
گزارش جدید وب سایت اسپیدتست نشان می دهد کشورهای امارات متحده 
عربی )193.۵1مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )180.48مگابیت برثانیه( و قطر 
)171.7۶مگابیت برثانیه( مانند ماه گذشته همچنان در رده نخست تا سوم 

کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان قرار دارند. در رده 
چهارم و پنجم به ترتیب دو کشور نروژ )1۶7.۶0مگابیت برثانیه( و قبرس 
)1۶1.80مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه نروژ دو و جایگاه قبرس پنج 
پله در این فهرست صعود کرده است. در رده ششم چین )1۵9.47مگابیت 
برثانیه(، هفتم عربستان سعودی )1۵3.18مگابیت برثانیه( و هشتم کویت 
)137.۵1مگابیت برثانیه( قرار دارند. طبق اطالعات ثبت شده جایگاه چین، 
کویت و استرالیا در این رده بندی یک پله سقوط کرده است. جایگاه عربستان 
سعودی نیز در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل سه 

پله سقوط کرده است.

درگزارشاسپیدتستاعالمشد

تازه ترین رتبه ایران در اینترنت ثابت و موبایل
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

ظهور فناوری های جدید، این امکان را فراهم کرده که در سال های اخیر استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات در آمــوزش و پرورش به میزان قابل  توجهی 
افزایش یابد.  این فناوری ها با داشتن کاتالوگ گسترده ای از برنامه های کاربردی 
در بخش های مختلف مانند ســرگرمی، مدیریت، روباتیک، آموزش و انواع 
شرکت ها، در محیط کنونی ما بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.  در این مطلب، 

تاثیر استفاده از ICT در آموزش و پرورش، بررسی شده است.
   قبلازآغاز

فناوری اطالعات و ارتباطات، مجموعه ای از تکنیک ها و دستگاه ها بر اساس 
ابزارهای جدید تکنولوژیک، پشــتیبانی ها و کانال های مختلف اطالعات و 
ارتباطات اســت.  همچنین می توان به این تعریف، فرایند کسب، ذخیره، 
پردازش و انتقال اطالعات به صورت دیجیتال را نیز اضافه کرد.  افزایش قابل 
توجه استفاده اجتماعی از ICT و تاثیر گسترده آن، جنبه ای است که نمی توان 
در دنیای آموزش از آن چشم پوشی کرد.  فناوری های اطالعات و ارتباطات، به 

ابزاری اساسی برای معلمان و دانش آموزان امروزی در کالس تبدیل شده اند.
ICTآموزشو   

استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات، در آموزش بسیار گسترده است؛ 
به گونه ای که کالس های درس نبایــد آن را نادیده بگیرند و باید تا جایی که 
می توانند از آن بهره ببرند.  با این حال، باید به کــودکان و نوجوانان یاد داد از 
این ابزار، آگاهانه و ایمن استفاده کنند.  حوزه آموزش، باید مسوولیت اجرای 
تدریجی همه فناوری هایی را که ممکن است به نوعی به یادگیری دانش آموزان 
کمک کنند، برعهده گیرد و اطمینان حاصل کند در دنیایی که بخشی از زندگی 

حرفه ای و محیط اجتماعی آنهاست، استفاده از ICT را یاد می گیرند.
   کاربردهایاستفادهازفناوریدرکالس

وبالگ ها و شبکه های اجتماعی این امکان را به ما می دهد تا گروه های کاری 

ایجاد کنیم که در آن دانش آموزان، موضوعات مختلف را مشاهده کرده، مطالب 
مرتبط با موضوعات را منتشر کنند و مواردی از این قبیل.

-برنامهریزیازطریقابزار:تقویم ها برای مدیران، برنامه ریزی امتحانات، 
ایجاد گردش کار و نظایر آن بسیار مفید هستند.  

-ذخیرهسازیدادههادرفضایابری:امکان دسترسی از هر دستگاه و از 
هر مکان را به ما می دهد.  برخی از ابزارهایی که از این فناوری استفاده می کنند، 

بسته های اداری، انبار و غیره هستند.
-تختههایسفیددیجیتالیوجداولتعاملی: تخته های سفید، امکان 
نمایش و کنترل تصاویر از طریق رایانه، ایجاد یادداشت و نظر، ذخیره و یا ارسال 
صفحه از طریق ایمیل را دارند.  جداول تعاملی، این امکان را برای دانش آموزان 
فراهم می کند که به طور مستقیم با معلمان ارتباط برقرار کنند.  در سیستم هاي 
عامل  یادگیری الکترونیکی مانند پداگو، ارزیابی آنالین از جمله هزاران سوال 
امتحان، پیشرفت دقیق دانش آموزان، استانداردسازی ارزیابی ها و ایجاد گردش 

کار به آنها اضافه می شود.
   مزایایاستفادهازفناوریدرآموزش

اکنون ثابت شده استفاده از فناوری های نوین در کالس، باعث افزایش انگیزه 
دانش آموزان می شود و آنها عالقه بیشتری نشان می دهند و در زمینه هایی 
که تحصیل می کنند، بیشتر درگیر می شــوند.  این فناوری های اطالعات و 
ارتباطات، استفاده از منابع آموزشــی نوآورانه، تجدید روش های یادگیری، 

ایجاد همکاری فعال تر دانش آموزان و کسب همزمان دانش فنی را امکان پذیر 
می سازد.  عالوه بر این، فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد تشخیص، کمک 
زیادی می کنند.  توانایی جست وجو در منابع مختلف، ایجاد تضاد بین آنها و 
همچنین ساختار اطالعات، از مهم ترین مهارت هایی است که دانش آموزان به 
 لطف استفاده از ICT می آموزند. با این حال، مزایای بیشتری نیز وجود دارد که 

عبارتند از:
-عالقهبهیادگیریافزایشمییابد:استفاده از منابع متنوع مانند فیلم ها، 
وب سایت ها، گرافیک ها و بازی ها، باعث جذابیت بیشتر موضوعات سنتی 
می شود.     محتوای چندرسانه ای، ابزار بسیار مفیدی برای نزدیکی موضوعات 

مختلف با روش سرگرم کننده به دانش آموزان است.
-تعامل: استفاده از ICT در کالس، باعث افزایش نگرش فعال و مشارکتی 
دانش آموز می شود که این امر در یادگیری نقش دارد و او به عنوان قهرمان 

اصلی، ایفای نقش می کند.
-همکاریبیندانشآموزان: این امر به لطف ابزارهای مختلف دیجیتال به 
وضوح افزایش می یابد.  با استفاده از فناوری های نوین، ایجاد پروژه های تیمی، 

همکاری و یادگیری از یکدیگر برای دانش آموزان، بسیار آسان تر است.
-خالقیتراافزایشمیدهد: فناوری ها، رشد تخیل و همچنین ابتکار 

عمل همه اعضای کالس را تحریک می کند.
-افزایشارتباط:ارتباط نزدیک بین دانش آمــوزان و معلمان از طریق 

کانال های مختلف به روش خودجوش و کمتر رسمی تشویق می شود.
-شخصیسازیوبهروزرسانیمطالب:محیط های دیجیتالی، امکان 
به روزرسانی بی درنگ تمام اطالعات و منابع را فراهم می کنند.  عالوه بر این، 

امکان تنظیم ابزار و محتوا با واقعیت های محلی و نزدیک وجود دارد.
-پداگو: بستر آنالینی اســت که یادگیری را آسان تر می کند.  مهارت های 
دیجیتالی در تعیین ورود به دنیای حرفه ای و به طور کلی، برای زندگی، اساسی 
هستند.  بنابراین استفاده از ICT در کالس، بیش از توجیه است.  با استفاده از 
پداگو، می توانید به راحتی سوال و آزمون ایجاد کنید، انواع مهارت ها را ارزیابی 
کرده و سریعا نتیجه بگیرید.  با استفاده از این فناوری، دانش آموزان می توانند 
دانش و درک خود را بهبود بخشند و معلمان قادر به کاهش کار خود باشند و 

این فناوری به آنها اجازه می دهد روی تدریس تمرکز کنند.

دولت آمریکا در حالی به پیامدهای ویرانگر انتشار و پخش 
اطالعات غلط در شبکه های اجتماعی اذعان کرده است که 
همه کشورهای جهان طعم تلخ این بحران را چشیده و برای 

حل آن به تکاپو افتاده اند.
به گزارش ایرنا، اگرچه انتشار اخبار جعلی چیز جدیدی نیست 
اما ظهور شبکه های اجتماعی در سال های اخیر بازار آن را 
حسابی داغ کرده است. این اطالعات ممکن است هر چیزی 
باشند، از حقیقت های دستکاری شده و تئوری های توطئه 
گرفته تا ادعاهایی که از بیخ و بن دروغند. اما هدف از انتشار 
این نوع اطالعات چیست؟ هدف اصلی از این کار، دستکاری 
باورهای یک گروه خاص، ایجاد چند دستگی و بی اعتبار کردن 
حقیقت است. این روزها دولت ها و افراد به واسطه شبکه های 
اجتماعی به راحتی می توانند به سرعت نور اطالعات ساختگی 

خود را در دنیا پخش کنند و عواقب جدی به جاي بگذارند.
   وقتیصدایآمریکاهمدرآمد!

جو بایدن رییس جمهوری آمریکا جمعه گذشته، )2۵ تیر( 
از شبکه های اجتماعی چون فیس بوک برای پخش و اشاعه 
اطالعات غلط درخصوص ویروس و واکسن کرونا، به شدت 
انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر همه گیری تنها بین جمعیت 
واکسینه نشــده آمریکا ادامه دارد. )شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک با پخش اطالعات غلط( دارند جان مردم را 

می گیرند.
این اولین بار نیست که یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا به 
آثار مخرب پدیده همه گیری اطالعات غلط یا اینفودمی اشاره 
می کرد؛ ویوک مورتی جراح کل آمریکا که سخنگوی ارشد 
دولت واشنگتن در حوزه بهداشت عمومی است، یک روز قبل 
از بایدن ضمن هشدار درخصوص عواقب جبران ناپذیر انتشار 
این حجم باال از داده های نادرست و اطالعات غیرعلمی، از 
غول های فناوری خواســته بود با تغییر الگوریتم های خود 
جلوی ترند شدن این نوع از پســت ها را بگیرند و اطالعات 
بیشــتری را با محققان و دولتمردان به اشتراک بگذارند تا 
بتوانند به معلمان، کادر درمان و رسانه ها در مقابله با اینفودمی 

کمک کنند.
مورتی گفته بود: انتشــار اطالعات غلط در حوزه بهداشت، 
یک تهدید جدی برای سالمت مردم است. این کار می تواند 
موجب سردرگمی و بی اعتمادی مردم شده، به سالمت آنها 
آسیب بزند و تالش ها برای ارتقای سالمت عمومی را خنثی 

کند. مهار انتشار اطالعات غلط، یک وظیفه اخالقی و مدنی 
است.

به گفته جراح کل آمریکا، شبکه های اجتماعی با فراهم آوردن 
بستری برای اشاعه بی دردســر اطالعات بی اساس زمینه 
تردید مردم برای واکسینه شدن را فراهم می کنند، امری که 
برآیندی نخواهد داشت جز به راه افتادن موجی از مرگ و میر 
قابل پیشگیری. مورتی در ادامه تاکید کرد انتشار اطالعات 
غلط عالوه بر کرونا می تواند بر دیگر بیماری ها نیز تاثیر بگذارد 

و یک مشکل جهانی است.
مورتی در نشست توجیهی که در کاخ سفید برگزار می شد، 
عاجزانه از مردم خواست از پخش اطالعات شبهه برانگیز در 
فضای آنالین خودداری کنند اما به گفته عمران احمد، رییس 
مرکز مقابله با نفرت پراکنی دیجیتال که مسوولیت ردگیری 
اطالعات غلطی که درباره کرونا در اینترنت منتشر می شود را 

برعهده دارد، فقط این  کافی نیست.
احمد در گفت وگو با ان پــی آر گفت: همان  طور که در مورد 
سیگار می گویند دخانیات کشنده است. در مورد شبکه های 
اجتماعی نیز جراح کل آمریکا باید بیاید و بگوید اطالعات غلط 

کشنده است.
اعتراض مقامات دولت آمریکا بــه پخش اطالعات غلط در 

پلتفرم های اجتماعی به همین جا محدود نشد.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است فیس بوک 
آن طور که باید و شاید برای جلوگیری از انتشار اطالعات غلط 

درخصوص ویروس کرونا تالش نمی کند.
ساکی تصریح کرد: کاخ ســفید چند پیشنهاد و توصیه به 
متولیان فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی ارایه کرده 
است تا از آنها در رسیدگی به اشاعه اطالعات نادرست استفاده 
کنند. از جمله این پیشنهادها می توان به حذف 12 کاربری 
اشاره کرد که مسوول انتشار نزدیک به ۶۵درصد محتوای ضد 

واکسیناسیون کرونا در شبکه های اجتماعی بودند.
فیس بوک در توجیه عملکرد خود از حذف بیش از 18میلیون 
پست با محتوای غلط درباره ویروس کرونا، حذف حساب هایی 
که بارها قوانین مربوط به عدم انتشــار این نوع از محتوا را 
شکسته بودند و اتصال 2میلیارد کاربر به منابع اطالعاتی قابل 
اعتماد و موثق درخصوص کرونا و واکسیناسیون گفت اما 
ساکی می گوید این کارها کافی نیست و باید اقدامات بیشتری 
در این زمینــه صورت گیرد. کاخ ســفید، به طور خاص، به 

شبکه های اجتماعی توصیه کرده است عواقب انتشار اطالعات 
غلط در پلتفرم های خود را ارزیابی و به طور علنی منتشر کنند.
آمار ابتال به کرونا در آمریکا، در هفته ای که گذشــت حدود 
11درصد نســبت به هفته قبل افزایش پیدا کرد و تمرکز 
مبتالیان بیشتر در مناطقی بود که زیر 40درصد جمعیت 
علیه ویروس واکسینه شــده بودند. به گزارش رویترز، آمار 
شــیوع کرونا در ایاالت متحده، بهار امســال به دنبال آغاز 
واکسیناسیون ها نسبت به رشد شدیدی که در فصل زمستان 
داشــت، کاهش یافت اما حاال ســرعت تزریق واکسن رو 
به کاهش گذاشته اســت آن هم در حالی که تاکنون تنها 
۵1درصد جمعیت آمریکا واکسینه شده اند. مقامات آمریکایی 
دلیل تردید و اکراه باقی مردم این کشور برای دریافت واکسن 
را در اطالعات غلط و هشــدارهای بی اساسی جست وجو 
می کنند که هر روزه در شبکه های اجتماعی دست به دست 

می شوند.
   ازآسیاتااروپا،زیرآوار»اینفودمی«

فقط آمریکا نیســت که با بحران اینفودمی در دوران کرونا 
دست و پنجه نرم می کند. عمل کردن براساس اطالعات غلط 
در هر کجای دنیا می تواند مرگبار باشد. به گزارش سازمان 
بهداشت جهانی، تنها در سه ماهه اول سال 2020، نزدیک 
به ۶هزار نفر در سراســر جهان به دلیل اطالعات غلطی که 
درباره کرونا از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی دست به 
دست شده بود، در بیمارستان ها بستری شدند و در این مدت 
دست کم 800نفر به دلیل اعتماد به این اطالعات جان خود 

را از دست دادند. هند یکی از نمونه های بارز بالیی است که 
اینفودمی به سر مردم ناآگاهی می آورد که با بحرانی جدی به 
اسم کرونا روبه رو هستند؛ این کشور که پس از آمریکا با بیش 
از 31میلیون مبتال، بیشترین آمار ابتال به کرونا در سراسر 
جهان را دارد، در ماه های اخیر با یک بحران انسانی روبه رو 
شد که دست به دست شدن روش های درمانی من درآوردی 
و بی فایده، داستان های ترسناک از عوارض جانبی واکسن 
کرونا، ادعاهای بی اساس درباره اینکه مسلمانان این ویروس را 
در جهان پخش می کنند و شایعات و حرف های پوچی که یا 
دهان به دهان می چرخیدند یا در شبکه های اجتماعی پخش 

می شد، آن را بیش از پیش تشدید کرد.
در یکی دو سال گذشته در ایران هم از این موارد کم ندیدیم. 
از همان نخستین روزهای شــیوع ویروس کرونا کلیپ ها و 
تبلیغات مختلفی درباره استفاده از داروها و راه های مختلف 
برای جلوگیری از ابتال به کرونا در فضای مجازی منتشر شد؛ 

ادعایی که هیچ یک از مراجع علمی آن را تایید نکردند.
کمی بعد این باور غلط بر سر زبان ها افتاد که با مصرف الکل 
می توان از ابتال به کرونا پیشگیری کرد و همین مساله اسباب 
مسمومیت هزاران نفر را فراهم کرد. تعدادی از افراد سودجو 
از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کردند و با تولید مشروبات 
دست ساز که درصد متانول بیشتری داشتند جان بسیاری 

از انسان ها را گرفتند.
مالزی اما درخصوص شبکه های اجتماعی، رویکرد دیگری را 
در پیش گرفت و حسابی سختگیری کرد. چندی پیش خبر 

رسید این کشور آسیایی مدت زمان زندانی شدن برای انتشار 
اخبار جعلی درخصوص ویروس کرونا را افزایش داده است. 
دولت مالزی گفته بود باید مجازات های سنگین تری اعمال 
شود تا بتوان با انتشار فزاینده اطالعات غلط درباره همه گیری 

کرونا مقابله کرد.
اروپا نیز این روزها به فکر برخورد جدی با شبکه های متخلف 
اجتماعی افتاده است. حدود سه هفته پیش بود که موسسه 
غیرانتقاعــی اواز )Avaaz( از انتشــار نتایج یک مطالعه 
مقدماتی خبر داد که نشان می داد شبکه های اجتماعی از 
جمله فیس بوک، اینســتاگرام، توییتر و یوتیوب در مقابل 
انتشار شایعات نادرست درباره ویروس کرونا کاری نکرده اند. 
این موسسه که با ماموریت ساختن جهانی بهتر، مردم را به 
فعالیت در مسایلی مثل حقوق بشر، حقوق جانوران، تغییرات 
آب و هوا، فســاد، فقر و جنگ دعوت می کند، تصریح کرد 
اگرچه از زمان شروع بحران کرونا همه این شبکه ها به انتشار 
اطالعات موثق در پلتفرم های خود متعهد شدند اما حاال که 
اروپا با موج جدید احتمالی شیوع کرونا روبه روست، هیچ کدام 
از این غول های فناوری به طور موثر جلوی انتشار اطالعات 

غلط درباره این بیماری را نگرفته است.
لوکا نیکوترا از مدیران اواز در این باره گفته بود: دیگر خسته 
شدیم بس که گفتیم هیچ کدام از شبکه های اجتماعی به 
اندازه کافی برای جلوگیری از انتشار دروغ های مسمومی که 
پلتفرم های شان را آلوده کرده تالش نمی کنند. همین حاال 
به معاهده ای مثل پاریس برای مقابله با اطالعات غلط نیاز 
داریم که البته رسیدن به آن مستلزم تعهد معنادار و اقدامات 
محسوس غول های فناوری است. این آخرین فرصت آنهاست 
که اگر از دستش بدهند باید خودشــان را برای رویارویی با 

قانون آماده کنند.
ورا یوروا، کمیســر قضایی اتحادیه اروپا، از موضع موسسه 
اواز حمایت کرده و در توییتی گفته بود: باید ابزار الزم برای 
مجازات آنهایی را که دست داشتن شان در انتشار اطالعات 

غلط ثابت می شود، در اختیار داشته باشیم.
هر چقدر هم که مدعی آزادی بیان و عقیده باشیم، نمی توان 
منکر آن شد که شبکه های اجتماعی بدون نظارت و اعمال 
برخی فیلترها بستری مناسب برای پخش شایعات و اطالعات 
بی اســاس فراهم می کنند که در بیشتر موارد آثار مخرب و 
جبران ناپذیری را در جوامع انسانی بر جای خواهند گذاشت.

مسوول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین 
تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد 

انتقاد بود که در پیش نویس جدید طرح رفع شده است.
به گزارش فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی اصالح شــده اســت و طراحان این طرح 

خواستار استفاده از اصل 8۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.
به گفته طراحان طرح، این پیش نویس جدید نسبت به طرح قبلی از 
جنبه های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب 

کند.
برای اطالع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت به پیش نویس قبلی با 
امین زاده حسین مسوول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های 
مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی ترین بخش هایی را که در 

طرح دچار تغییرات شده، بیان کرد.
او اظهار کرد: چند موضوع در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از 

بررسی کارشناسی نظرات در این پیش نویس اصالح شد.
زاده حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی 
که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقــد مجوز را به صورت پیش فرض 
نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می تواند تا 3۵درصد 
عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای 
الکترونیکی که خدمات پایه کاربــردی داخلی را به صورت پیش فرض 
نصب کنند، کمیسیون می تواند تا ســقف 3۵درصد عوارض واردات را 
کاهش دهد. زاده حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن ها نیز تغییری 
در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، 
تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن ها و وی پی ان ها و همچنین انتشار 
عمده آنها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی 

موضوعیتی ندارد.

دراصالحپیشنویسقانونحمایتازکاربران
فضایمجازی

 استفاده از فیلترشكن 
دیگر جرم نیست

چهار کاربرد و هشت مزیت استفاده از فناوری در آموزش

معضل جهانی ترویج اخبار جعلی در شبکه  های اجتماعی
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