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 حکمرانی خوب 
ضامن سالمت روانی مردم

   نرخ تورم آلمان در ماه آگوست باالی نرخ هدف گذاری شده 2درصدی باقی مانده 
است. طبق اعالم مرکز آمار این کشور، متوســط بهای مصرف کننده مثبت ۳.۹درصد 
بوده که ۰.۱درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۴درصد بیشتر از انتظارات فعاالن 
اقتصادی بوده است. این نرخ تورم که باالترین تورم هاي ثبت شده در 2۷سال اخیر در 
این کشور محسوب می شــود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار 
گرفته که نرخ تورم آن به ۱2.۶درصد رسیده اســت. طبق اعالم مرکز آمار آلمان، تورم 
در بخش موادغذایی به ۴.۶درصد رسیده است. متوســط نرخ تورم آلمان در سال های 
۱۹۵۰ تا 2۰2۱ برابر با 2.۱۱درصد بوده اســت که باالترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ 
با ۱۱.۵۴درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶2درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ 

بوده است...

    پیام این یادداشت، کوتاه اســت: خطای تهیه کنندگان پیش نویس »طرح قانون 
حمایت از حقوق کاربران و خدمــات پایه کاربردِی فضای مجازی« ناســاختمندی 
تشــکیالت اداری درونی و پیرامونی آن و نارســایی اغلب اصطالحات به کار رفته در 

متن طرح است... 

   »قراردادهای هوشمند« را می توان یکی از اجزای مهم پلتفرم ها و برنامه های کاربردی دانست 
که با به کارگیری فناوری بالک چین یا دفتر کل توزیع شده پیاده سازی می شوند. در ادامه، پیشینه 
و نحوه عملکرد قراردادهای هوشمند را شرح داده و درخصوص قابلیت اجرای این گونه قراردادها 
به صورت توافق های قانونی بحث می کنیم. عالوه بر این مالحظات حقوقی و عملی ویژه ای را که قبل 
از به کارگیری گسترده در زمینه تجارت باید بررسی شوند، مطرح مي کنیم. »قراردادهای هوشمند« 
اصطالحی است که براي توصیف کد رایانه ای استفاده شده که به طور خودکار تمام یا بخشی از یک 
توافق نامه را اجرا می کند و در نهایت در یک پلتفرم مبتنی بر بالک چین ذخیره می شود. همان طور 
که در ادامه بحث خواهیم کرد، کد را می توان به عنوان مظهر توافق بین طرفین و یا مکمل یک قرارداد 
سنتی متنی دانست که مفاد خاصی، مانند انتقال وجوه از طرف »به طرف« را اجرا کند. کدها در 
چندین گره از یک بالک چین تکرار می شوند و در نتیجه از امنیت، دوام و تغییرناپذیری که توسط 
بالک چین ارایه می شود، سود می برند. این تکرار همچنین به معنی اجرای کد با اضافه شدن هر 
بالک جدید به بالک چین، نیز محسوب مي شود. اگر در شروع معامله توسط طرفین، برآورده شدن 
پارامترهای خاصی توافق شود، کد مرحله ای را که توسط این پارامترها ایجاد شده اجرا می کند و اگر 
چنین تراکنشی تعریف نشده باشد، کد هیچ اقدامی انجام نخواهد داد. اکثر قراردادهای هوشمند بر 
مبنای یکی از زبان های برنامه نویسی که به طور مستقیم  مناسب چنین برنامه های رایانه ای هستند 

مانند زبان برنامه نویسی Solidity نوشته می شوند...

   حکمرانی خوب در جامعه مدرن امروزی بر پایه مدیریتی نوین بنا شده است که یکی از پایه ها و مهم ترین آن، تفکر دانش بنیان 
است که در واقع نقش آن ایجاد توانایی و مهارت حداکثرسازی منافع حاصل از خلق و به کارگیری دانش و فناوری در سطح یک 
سازمان و یا کشور است.  فناوری در دنیای مدرن امروزی ابزاری کارآمد در خدمت مدیریت نوین است که به طرز بارز و برجسته ای، 
برآیند اثرگذاری از شفافیت را بر روندهای سازمان ها افزوده است و مسیر حکمرانی خوب را در جوامع پیشرفته به طور کلی هموارتر 
کرده است . در عصر کنونی عمق فناوری، مسیری نوین را بر کشورها ترسیم کرده است تا با کمک گرفتن از آن بتوانند در نهایت 
به چیزی به نام حکمرانی خوب برسند و اهداف و برنامه های ترسیم شده کشورها در آینده به طرز بارزی به فناوری و قدرت تغییر 
آن گره خورده است.  تقریبا اکثر کشورهای دنیا، مسیری تحت عنوان کشور دیجیتال برای خودشان ترسیم کرده اند تا آنها را به 

اهداف مختلفی در آینده برساند... 

باگ های طرح صیانت 
 ناساختمندی تشکیالتی 

و کج فهمی مفهومی

وقتی کرونا، آینده دیجیتالی 
پایدار را رقم می زند

مقدمه ای بر قراردادهای هوشمند 
و محدودیت های بالقوه و ذاتی آنها
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حکمرانی خوب در جامعه مدرن امروزی بر پایه مدیریتی 
نوین بنا شده است که یکی از پایه ها و مهم ترین آن، تفکر 
دانش بنیان اســت که در واقع نقش آن ایجاد توانایی و 
مهارت حداکثرسازی منافع حاصل از خلق و به کارگیری 

دانش و فناوری در سطح یک سازمان و یا کشور است. 
فناوری در دنیای مدرن امروزی ابزاری کارآمد در خدمت 
مدیریت نوین است که به طرز بارز و برجسته ای، برآیند 
اثرگذاری از شفافیت را بر روندهای سازمان ها افزوده است 
و مسیر حکمرانی خوب را در جوامع پیشرفته به طور کلی 

هموارتر کرده است .
در عصر کنونی عمق فناوری، مسیری نوین را بر کشورها 
ترسیم کرده اســت تا با کمک گرفتن از آن بتوانند در 
نهایت به چیزی به نام حکمرانی خوب برسند و اهداف و 
برنامه های ترسیم شده کشورها در آینده به طرز بارزی به 

فناوری و قدرت تغییر آن گره خورده است. 
تقریبا اکثر کشورهای دنیا، مسیری تحت عنوان کشور 
دیجیتال برای خودشان ترسیم کرده اند تا آنها را به اهداف 
مختلفی در آینده برساند. قدرت رقابت در دنیا، توسعه 
مهارت های دیجیتال بین مردم بــرای پر کردن فاصله 
بین صنعت و دانشــگاه، مقررات زدایی و حذف مقررات 
دست و پاگیر فن آفرین ها، شفافیت و پاسخگویی بهتر 
و بیشــتر، ارتقاي مراکز نوآوری و صنعتی کردن هوش 
مصنوعی تا تجربه خوشایندی از شــهروندی در سایه 

به کارگیری و فراگیری فناوری و غیره. 
سوال جدی این اســت که برنامه ترسیمی ما در قالب 
کشور دیجیتال چگونه ترسیم شــده است و قرار است 
کدام مساله یا مشکالت را حل کند و یا به تعبیری دقیق تر 
باید حل کند؟ مهدی شامی زنجانی با نگاهی دقیق به 
درستی معتقد است ما در بستر کشور دیجیتال بایستی 
۱۰ مساله اساسی را در کشور حل کنیم؛ بیکاری، سالمت 
روان، سرمایه اجتماعی، ناکارآمدی عملکردها، مساله 
آلودگی هوا، فقر و نابرابری، مساله آب، مساله فساد، مساله 
ناهنجاری های ساختاری اقتصاد و در نهایت امنیت روانی 

و اجتماعی. 
در واقع استراتژی کشور دیجیتال باید به سمتی هدایت 
شود تا در بازه مشخصی بتواند مشکالت ذکر شده باال 
را حل کند و مبنا و اســاس برنامه ریزی ایران دیجیتال 

براســاس اهداف کمی و کیفی باال و برای حصول نتایج 
مشخصی برنامه ریزی و سیاست گذاری شود. 

در واقع به گفته شامی زنجانی در کلیت رفع این مشکالت 
در توسعه بلوغ دیجیتال ســه بخش دولت دیجیتال، 
کسب وکار دیجیتال و جامعه دیجیتال امکان پذیر است و 
در واقع چشم انداز آینده دیجیتال کشور را بایستی شکل و 
فرم دهد.  در بستر دولت دیجیتال، حدود دولت دیجیتال 
یا به نوعی ارتقای بلوغ دیجیتال دولت بایستی افزایش 

پیدا کند در کنار موارد مهمی مثل؛
  جلب مشــارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات 

دولتی دیجیتال به شهروندان و کسب وکارها
  افزایش همگرایی در سیاست ها، قوانین و مقررات و 
اقدامات مرتبط در میان ارکان مختلف حاکمیت. ارایه 

خدمات دولتی مبتنی بر توسعه هویت دیجیتال 
  طراحی و پیاده ســازی پلتفرم هوشــمند مدیریت 

بحران و غیره. 
در حوزه کســب وکار دیجیتال هم بایستی به سمتی 
حرکت کنیم تا با بهره گیری از دیجیتالی شدن، بهره وری 
و کیفیت را به نحو بارزتری افزایــش بدهیم از جمله با 

اقدامات :
  افزایش سهم دیجیتال در اقتصاد یا به نوعی افزایش 

سهم اقتصاد دیجیتال 
  توسعه فضای کسب وکار دیجیتال با رویکرد ارتقای 

نوآوری و رقابت پذیری 
   نفــوذ در بازارهای دیجیتال منطقه و کشــورهای 

اسالمی 
   کمک به شبکه سازی بنگاه های نوپا، کوچک و متوسط 
متمرکز بر فناوری های تحول دیجیتال حول بنگاه های 

بزرگ 

  الزام پیمانکاران و ســازمان های همکار دولت براي 
رعایت استانداردهای مصوب در حوزه داده باز 

  تشویق بخش خصوصی به اتخاذ رویکرد داده باز در 
حوزه های دارای منافع عمومی 

  طراحی سیســتم رفتارهای ضدرقابتــی بازیگران 
حاکمیتی 

  توسعه پلتفرم آنالین برای صادرات خدمات تخصصی 
حوزه فاوا و غیره.

در حوزه جامعه دیجیتال نیز بایستی برای محقق کردن 
توسعه فرهنگ دیجیتال حرکت کنیم با اقداماتی نظیر: 

   پشتیبانی از ایده ها و ابتکارات دیجیتال برای حمایت 
از گروه های خاصــی مانند معلوالن، ســالخوردگان و 

بی سوادان 
  طراحی و توسعه پلیس هوشمند مبتنی بر فناوری های 

تحول دیجیتال 
  طراحی تجربه دیجیتال شهروندی 

  طراحی و توسعه دانشگاه های دیجیتال 
  طراحی و توسعه مدارس دیجیتال و غیره

این ها نمونه هایی از اقدامات موثر و قابل ارزیابی است که 
مهدی شامی زنجانی در فرایندی به نام ایران دیجیتال به 
روشنی برشمرده و قطعا با برنامه ریزی و سیاست گذاری 
درست که مکمل حکمرانی خوب است تحقق آن امری 

ضروری به شمار می رود.
ما در کشور به معنای واقعی کلمه نیازمند تحول اساسی 
و تغییر در ریل حکمرانی بوده و به شدت نیازمند توجه به 
مردم، نخبگان و کارشناسان هستیم و بدون ترمیم اعتماد 
مردم و تقویت سرمایه اجتماعی در ریل حکمرانی خوب 

قرار نخواهیم گرفت .
همان طور که پیش تر به عناوین مختلفی گفته شده است، 
مهم ترین گام در راستای حرکت در ریل سیاست گذاری 
و حکمرانی خوب، پایان دادن به بی توجهی ها و اهمیت 

دادن به خواسته های مردم و فعاالن است .
به تعبیری دیگر، سیاست گذاری خوب در واقع در دامن 
خرد جمعی که پایه های آن بر متفکرین مستقل استوار 
است، شکل و فرم می گیرد. در بستری از تنوع افرادی که 
به افکار، عقاید، قضاوت و دیدگاه خودشان اعتماد الزم 
را داشته و در دام تقلید از دیگران نیفتاده باشند. از نظر 
نگارنده در سایه خرد جمعی، بعد مهم تر و عمیق تری به 
نام تفکر سیستمی زاییده می شود. تفکری که به همه 
ابعاد سیاست گذاری ها و تصمیمات می اندیشد. اقدامات 
و برنامه هایی با حداقل هزینه روانی برای مردم طراحی و 
اجرا می کند و همواره قبل از هر تصمیمی این سوال مهم 
را می پرسد که اثرات روحی و روانی این تصمیم بر فعاالن 

و یا شهروندان چه خواهد بود؟
به تعبیری دیگر با حکمرانی بد نباید مسیری را ترسیم 
کنیم تا باعث شــویم مردم با روح و روان شــان هزینه 
سیاست گذاری ها را بپردازند. روشن است با عمیق تر شدن 
هر چه بیشتر این فرایند، شاهد کاهش سرمایه اجتماعی، 

امنیت و سالمت روانی مردم خواهیم بود .
مخلص کالم اینکه، مثل اکثر کشورهای جهان که در 
راستای کشور دیجیتال، برنامه ریزی جامع و کاملی در 
پیش گرفته  و چشم اندازهای قابل دسترسی در آینده 
ترسیم کرده اند، در کشور ما نیز مي بایست حرکت در این 
مسیر با ترسیم استراتژی و اهداف مشخص شده برای حل 
مشکالتی که ذکر شد و به تعبیری ۱۰ مشکل اساسی در 
کشور ما به شمار مي آید، صورت گیرد و باید استراتژی 
واحد و گام های جدی قابل وصول و ارزیابی ترسیم کرد تا 
در سایه آن بتوان سه هدف بسیار مهم حکمرانی خوب را 
تحقق بخشید؛ افزایش سرمایه اجتماعی، تامین امنیت 

روانی مردم و در نهایت سالمت روانی مردم.

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 
۹۴ وعده اتصال منازل به فیبر نوری 
را مطرح کرد و گفت فیبررسانی به 
منازل و محــل کار مردم از ابتدای 
سال ۹۵ 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 
۱۶ خرداد ۱۳۹۶ 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 ۱۳۹۶ دبیر کل بانک مرکزی 
از راه اندازی ســامانه های چــکاوک2 و 
چکاوک ۳ 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 ۳ ایجاد کند، اما 

همچنان نسخه هاي 2 و ۳ 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 ۱۱۰ 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 ۱۳۹۶ 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 ۹۶ 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 
۴8۰ 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
۱8 فروردین ۱۳۹۶رییس 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

حکمرانی خوب ضامن سالمت روانی مردم
خبر

کشــورهای مختلف یکی پس از دیگری علیــه انحصارطلبی 
فروشگاه های اپلیکیشــن اپل و گوگل قوانینی وضع و تالش 
می کنند به زورگویی آنها به توســعه دهندگان اپ بومی پایان 

دهند.
در حال حاضر یکی از پرســودترین صنایع، توسعه نرم افزار و 
اپلیکیشــن و البته بازی های رایانه ای برای موبایل است. این 
بازار پر سود، فرصت رشد بســیاری برای شرکت های کوچک 
و متوســط فراهم می کند و البته یک منبع ایجاد شغل نیز به 

حساب می آید.
هرچند ظاهر این صنعت بسیار خوش آب و رنگ به نظر می رسد 
اما زیر پوسته آن چالش های بسیاری از معرفی و عرضه گرفته 
تا هزینه های انبوه وجود دارد. شاید یکی از چالش های مهم در 

مسیر رشد توسعه دهندگان، فروشگاه های اپ باشد.
اپل و گوگل، دو بازار بزرگ معرفی اپلیکیشــن دارند. ورود به 
بازارهای این شرکت ها یک چالش و ادامه حضور و درآمدزایی 

در آن چالش دیگری است.
سال ها اســت که این شــرکت ها با توجه به قدرت انحصاری 
خود شــرایطی را بر توســعه دهندگان تحمیــل می کنند که 
عماًل امکان رشــد و نوآوری را کاهش می دهــد. عالوه بر آن، 
کمیســیون های باالی ۱۵ تا ۳۰ درصدی که این دو شرکت از 
توسعه دهندگان دریافت می کنند نیز اعتراضات زیادی را در پی 
داشته است. از سوی دیگر فرایند بررسی و اجازه ثبت اپلیکیشن 
در فروشگاه های اپ و اجبار به استفاده از سیستم پرداخت اپل و 
گوگل نیز مشکل ساز بوده است. به بیان دیگر این شرکت ها برای 
حفظ قدرت و درآمد خود، بازار اپلیکیشن ها را مختل می کنند.

اما اکنون در پی انتظارات مردم و فشار قانون گذاران، این شرایط 
در حال تغییر است و فروشــگاه های این شرکت ها تحت فشار 
هستند تا کنترل خود را بر بازار کاهش دهند. هرچند این امر کار 
ساده ای نیست اما قانون گذاران در سراسر جهان خود را آماده 

کرده اند تا با تصویب قوانینی جدید با اپل و گوگل مقابله کنند.
آمریــکابــرایکنترلقــدرتاپــلوگوگل

دستبهکارشد
تالش ها برای قانونمند کردن اپل و گوگل از مرداد ماه ســال 
جاری بیشــتر شــد. در اوایل مرداد، گروهی از ســناتورهای 
آمریکایــی، الیحــه ای را با هــدف تغییر ســاختار عملکرد 
فروشــگاه های اپ گوگل و اپل ارایه کردند. الیحه پیشنهادی 
»قانون بازارهای اپ آزاد« نام دارد و به اپراتورها اجازه نمی دهد 
توسعه دهندگان را وادار کنند از سیســتم های پرداخت شان 
استفاده کنند. این بخش مالکان بازارهای اپ را مجبور می کند 
تا به کاربران اجازه دهند نرم افزارها را از فروشگاه های اپ طرف 

سوم روی دستگاه های شان دانلود و نصب کنند.
این در حالی است که طی روزهای گذشــته چهار اپلیکیشن 
ایرانی آپارات، فیلیمو، بلد و طاقچه در گوگل پلی حذف شدند. 
قبل تر نیــز اپلیکیشــن های ایرانی روبیکا و ذره بین توســط 
گوگل پلی حذف شــدند و در پی آن مرکز ملی فضای مجازی 
در بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد. هرچند ســابقه برخورد 
اپ اســتورهای خارجی با برنامه های ایرانی طوالنی است، اما 
تاکنون واکنش جدی و عملی از ســوی مســووالن ذی ربط 

مشاهده نشده است.
در این میان نبود استقالل در خدمات کاربردی فضای مجازی 
و وابستگی کشور به سرویس های گوگل سبب شده این شرکت 
و سایر سرویس دهنده های آمریکایی نسبت به کاربران ایرانی 

اعمال قدرت کنند و رفتارهای یکجانبه ای داشته باشند.
به اذعان کارشناسان این حوزه، راهکار مقابله با تمام تحریم های 
فضای مجازی و قطع وابســتگی ها در این حوزه، توسعه شبکه 
ملی اطالعات است و برای آنکه بتوانیم سرویسی جایگزین برای 
این خدمات پیدا کنیم، در وهله اول باید پلتفرمی توســعه داد 

که خدمات مناسب را به مردم ارایه کند.
بررسی ها حاکی از آن است که ما در بیش از ۹۹درصد خدمات 
پایه کاربردی به API گوگل وابسته هستیم و تنها راه این قطع 
وابستگی، ایجاد اســتقالل  در الیه خدمات پایه در زیرساخت 
شبکه ملی اطالعات اســت. این موضوع در سند طرح کالن و 

معماری شبکه ملی اطالعات نیز تاکید شده است.

سیاست گذاری خوب در واقع در 
دامن خرد جمعی که پایه های آن بر 
متفکرین مستقل استوار است، 

شکل و فرم می گیرد. در بستری از 
تنوع افرادی که به افکار، عقاید، 
قضاوت و دیدگاه خودشان اعتماد 
الزم را داشته و در دام تقلید از 

دیگران نیفتاده باشند

داوودصفیخانی

اقداماتجهانیعلیهگوگلپلیواپاستور

چالش های ایران برای مقابله
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پیام این یادداشــت، کوتاه اســت: خطای تهیه کنندگان 
پیش نویس »طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردِی فضای مجازی« ناساختمندی تشکیالت اداری 
درونی و پیرامونی آن و نارسایی اغلب اصطالحات به کار رفته 

در متن طرح است. 
توضیح اینکه ناساختمندی، یعنی پراکندگی، دلبخواِهگی و 
انعطاف و انسجام ناپذیری تشکیالتی که قرار است به عنوان 
تنظیم گر تنظیم گراِن حوزه فضای سایبری کشور، سامانمند 
فعالیت کند؛ درحالی که در رأس هرم سازمانی آن، مثلثی 
حاکمیتی/فراقوه ای، شامل شورای عالی فضای مجازی، مرکز 
ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای 
مجازی قرار دارد و در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات 
فضای مجازی، بازوهای اجرایی آن پیش بینی شــده اند اما 
بازوهایی دور از هم، )و به خاطــر برخی جرح و تعدیل های 

نامطلوب در تشکیالت موجود( پشت بر هم. 
ششنهادجدیدواردمعرکهمیشوند

این بازوهای اجرایی، در برگیرنده شــش نهاد برســاخته 
نویسندگان طرح صیانت هستند، به شرح زیر:

   یک موسسه دولتی به نام صندوق حمایت از خدمات پایه 
کاربردي داخلی و محتواي مرتبط؛ 

   یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مــرزي در رابطه با 
شرکت ارتباطات زیرساخت، 

   یک کمیته اجرای اصل 2۵ قانون اساسی 
   به عالوه یک هیات ســه نفره ماده 2۷ بــرای مجازات 

اشخاص متخلف از مقررات،
   هیات ســه نفره ماده ۳۰ طرح صیانت برای تجدیدنظر 
آراي هیات بدوی )کمیته اجرای اصل 2۵ قانون اساســی و 
هیات های سه نفره ماده 2۷ و ماده ۳۰ طرح صیانت، هر سه 

در قوه قضاییه تشکیل می شوند( و 
   یک کارگروه ارزیابی و تشــخیص صالحیت شرکت ها و 
موسســات دانش بنیان برای دریافت حمایت های مالی در 

رابطه با معاونت علمی و کاربردی رییس جمهور. 
در کنار بازوهای اجرای جدید، ســازمان فناوری اطالعات 
ایران، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرکات کشور و 
بسیاری دیگر از دستگاه های اجرای موجود، به دیگر بازوهای 
اجرایی غول بی شاخ و دمی با عنوان مبالغه آمیز »تنظیم گر 

تنظیم گران فضای سایبری کشور« ارتقا می یابند.
چالشهایمدیریتمثلثشورایعالی،مرکزملی

وکمیسیونعالی
در ذیل ساختار مثلثِی »شورای عالی فضای مجازی، مرکز 
ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای 
مجازی« قرار است با تشکیل شش نهاد مذکور، فعالیت صدها 
دستگاه اجرایی ]یعنی مجموعه دستگاه هاي موضوع ماده 
پنج قانون مدیریت خدمات کشوري، ماده یک قانون احکام 
دائمی برنامه هاي توسعه و ماده بیســت و نهم قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه و مستندات آن ماده[ به عالوه نهادهای 
خصوصی و مدنی فعال در حوزه فضای سایبری کشور از لحاظ 
مقرراِت اقتصادی/فنی، مالی/تجاری، فرهنگی/سیاســی، 
قانونی/حقوقی و کشوری/لشــگری طوری یکپارچه شوند 
که governance یا حکمرانــی و sovereignty یا 
حاکمیِت جمهوری اسالمی ایران، آنچنان که در قلمرو واقعی 
کشور جریان دارد، به قلمرو سایبری کشور نیز تسری یابد تا 
درنهایت، فضای مجازی کشور تحت حکمرانی و حاکمیِت 
جمهوری اسالمی ایران در آید، در حالی که متن طرح صیانت 

)نگارش۱۴۰۰/۴/2۶( دارای باگ های بسیار است. 
1.باِگانداموارگِیســاختارســازمانیتنظیمگر

تنظیمگرانفضایمجازیکشور
تجربه به ما آموخته اســت که اگر تعدادی از اندام های یک 
پیکر ارگانیک مثل دســت و پاهای یک بــدن زنده، فلج یا 
حتی جراحی و قطع شوند، بدن قادر است به نحوی دیگر به 
حیات خود ادامه دهد. این تجربه برای طراحان ساختارهای 
سازمانی به آن معنی است که ســاختار سازمانی منسجم، 
اندام وار نیست بلکه پیکروار است. ایراد ساختار تشکیالتی 
طرح صیانت، اندام وار بودن آن و پیکروار نبودن آن اســت، 
زیرا شش نهادی که نویسندگان طرح صیانت ذیل کمیسیون 
عالی تنظیم مقررات فضای مجــازی پیش بینی کرده اند، 
اگر فلج یا قطع شوند، هســته مثلثِی »شورای عالی فضای 
مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم 
مقررات فضای مجــازی« از کار خواهد افتاد! چرا؟ چون که 
هیچ رابطه ارگانیکی میان شــش نهاد مذکور و بین هریک 
از آنها با هســته مثلث حاکمیتی برقرار نیست. چرا چنین 
رابطه ارگانیکی میــان آنها وجود ندارد؟ زیــرا رکن اصلی 
ساختارهای تشکیل دهنده سازمان تنظیم گر تنظیم گران 
فضای مجازی کشور، فرد یا افرادی به نمایندگی از نهادی 
حاکمیتی و غیرحاکمیتی حاضر در یک جلسه تصمیم سازی 
و تصمیم گیری کالن هستند، در حالی که هیچ سازمان مانا 
و منسجمی، جمع جبری افراد تشکیل دهنده اش نیست و 
فعالیت هیچ نهاد مانا و منسجمی، وابسته به برگزاری نشست 

یا عدم تشکیل جلسه افراد انتصابی یا انتخابی نیست.
2.باگبیثباتیسازمانیو»ازاینروبهآنروشدن«

ادواریرویکردهاوراهبردها
نهادهای مبتنی بــر افــراد انتصابی، معمــوال بی ثبات و 

impermanent هستند. 
فرض کنید که طرح صیانت در سال ۱۳۹8 توسط مجلس 
شورای اسالمی تصویب شــده، مورد تایید شورای نگهبان 
قرار گرفته و برای اجرا ابالغ شــده بود و سازمان تنظیم گِر 
تنظیم گران فضای مجازی کشــور در اواخر سال ۱۳۹۹ در 
حال کار بود؛ تا کی؟ فقط تاچند ماه بعد! یعنی تا تابســتان 
۱۴۰۰! زیرا در نیمه اول سال ۱۴۰۰، با گذار از دولت دوازدهم 
به سیزدهم و با تغییر روسای قوه مجریه و قضاییه، تشکیل 
جلسات در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی 
و کارگروه ها و هیات هایش تا اطالع ثانوی متوقف می شــد! 
سپس همین که مدیریت های جدید در پاییز سال ۱۴۰۰ 
استقرار می یافتند، جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات 
فضای مجازی و کارگروه هــا و هیات هایش هم یکی پس از 
دیگری برگزار می شدند؛ تا کی؟ باز تا چند ماه بعد! تا هنگامی 
که با صدور حکم جدیدی از سوی رهبری، ترکیب اعضای 
شــورای عالی فضای مجازی تغییر کند و با تغییر ترکیب 
اعضای شــورای عالی، دبیر و رییس هسته مثلثی ساختار 
تنظیم مقررات فضای مجازی کشور هم تغییر پذیرد.   بدیهی 
است که سازمان های مبتنی بر تصمیمات شورایی پیش از 
جلسات شورا، در حین و پس از نشست ادواری اعضای شورا 
باید عالوه بر داشتن دبیرخانه ای دائمی و دبیرکلی ثابت طی 
چند نشست ادواری و فراتر از چند جلسه اقتضایی و موقتی، 

دارای منشوری دائمی و چارچوب فعالیتی بلندمدت باشند 
تا فعالیت سازمان مربوط با هر قیام و قعود اعضای شورا، دچار 
وقفه های ادواری و دگرگونی شدید نشود. در حالی که نظام 
شورایی کنونی کشور و از آن جمله شورای عالی فضای مجازی 
به عالوه نهادهای وابسته به آن بیش از ۱۰ سال است که دچار 

چالش وقفه های ادواری و دگرگونی شدید هستند.
3.باگرواجغلطهایمصطلحوعدمبرقراریتفهیم

وتفاهممیانافرادونهادها
بســیاری از واژه های فنی، فرهنگی سیاســی، اقتصادی و 
اجتماعی مصطلح در گفتار و نوشتار و ارتباطات ما، از طریق 
متون غیرمرجع و از راه ترجمه های غلط وارد زبان فارســی 

شــده اند، بدون آن که اجماعی بر مضمون و مصداق اغلب 
آنها به وجود آمده یا حاکم باشد. بنابراین هر کسی برداشت 
شخصی خاصی از یک اصطالح دارد؛ در حالی که ممکن است 
فکر کند دیگران هم همان برداشت را از آن اصطالح دارند یا 
باید داشته باشند. یکی از این واژه های به ظاهر بدیهی ولی 
در اصل بد فهمیده شده، اصطالح »تنظیم مقررات« است که 
گاه به آن »مقررات گذاری«، »تنظیم گری« یا »رگوالتوری«، 

»رگولیشن« و »رگوله کردن« نیز می گویند.   
در مــورد اصطالحات »حکمرانی مجــازی« و »حاکمیِت 
سایبری« نیز همین آشوب فکری/مفهومی/کاربردی حاکم 
 Internet است. در حالی که مفهوم و مصداق و مضمون
Governance که طی دو دهه اخیر، چالش بزرگ وزارت 
بازرگانی و وزارت دفاع ایاالت متحده و محل کشمکش میان 
سازمان ملل با ISoc )اینترنت سوسایتی( و مورد مناقشه در 
جلســات مجمع جهانی اقتصاد )WEF( بوده است، برای 
اغلب ایرانیان و احتماال برای اکثر نویسندگان طرح صیانت، 
اصطالحی بیگانه است یا اگر برای کسی ناآشنا نیست، او همه 

ابعاد آن را درک نکرده است.
4.خألهایموضوعیدرمتنپیشنویسطرحصیانت

خألها و شکاف های متن طرح صیانت، یکی، دو تا نیستند.
    در حالی که منتقدان و مدافعال طرح صیانت از »خدمات 
پایه کاربردي فضای مجازی« صحبت می کنند، آن را مطابق 
تعریف مصوب شوراي عالی فضاي مجازي مصرح در بند ۴-۴ 
مصوبه جلسه ۳۵ شوراي عالی فضاي مجازي در سند تبیین 
الزامات شبکه ملی اطالعات در نظر می گیرند، بدون آن که 
فرق های میان »خدمات پایه کاربردي شبکه ملی اطالعات« 
و »خدمات پایه کاربردي فضای مجازی« را در نظر بگیرند یا 

بیان کنند.
    بدیهی بودن و لزوم حکمرانی مجازی نیز ورد زبان منتقدان 
و مدافعان طرح صیانت است بدون آن که مفهوم و مصداق و 
مضمون Internet Governance را دقیق بشناسند 
یا اگر می شناسند توضیح دهند و بنابراین وقتی که از گذرگاه 
مرزِی فرضی در فضای سایبری صحبت می کنند، منظورشان 
»مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل 
و بالعکس است که از طریق آنها دسترسی بین المللی حاصل 
شده و تبادل داده جریان می یابد« در حالی که نقطه مرزی 
میان فضای مجازی داخل کشــور و فضای مجازی خارج از 
کشور، نقطه ای کامال انتزاعی است و نه همچون تعریف مذکور 
 Internet Governance فیزیکالی. مضافــا اینکــه

احاطه کننده حکمرانی »فضای مجازی کشور« است. 
تشــریح دیگر باگ های طــرح صیانت در این یادداشــت 

نمی  گنجد و نیاز به گزارش های بیشتری دارد.

باگ های طرح صیانت؛ ناساختمندی تشکیالتی و کج فهمی مفهومی

سال۱۳8۹ 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 ۱۳۹۴ 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 ۱۵ اسفند ۱۳8۴ که اولین تالش ها براي ساخت 
ماهواره داخلي صورت گرفت تــا کنون ۹ 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 ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد 
کسب و کار دیجیتال در ســال ۱۳۹۵ به تایید ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. در این مقطع حدود 
۴۰ 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 ۱۳۹۶ بود که وزیر 
ارتباطات در توییتي وعده ایجاد ارز 
دیجیتالی داخلي توسط پست بانک 
را مطرح کــرد. جهرمي، هشــتم 
اردیبهشت  ماه سال ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۶ 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 ۱۳۹۶ 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 ۱۳۹۶ وزیر 
ارتباطات از رونمایی ســند مراقبت 
از کودکان در فضای مجازی در روز 
۱۳ 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 ۱۳۹۳ 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 ۹۴ در کارگروه شــورای 
برنامه ریزی استان تصویب و از سال ۹۵ وارد فاز اجرایی 
شــد. با این وجود تاکنون نتیجه مشخصي از میزان 
اشتغال به وجود آمده از جمله ایجاد ۱۳۰ هزار شغل 

در بخش ICT نیست.

برنامه دفاع سایبریطرح تكاپو
رییس مجلس شــورای اسالمی در 
28 اسفند ماه ۱۳۹۵، 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 2۱ تیر مــاه ۱۳۹۴ 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

2۳ تیر ماه ۱۳۹۷ 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 
۱۳۹۴ توسط سازمان فضایی ایران آغاز 
شد و چارچوب کلی آن در رگوالتوري به 
تصویب رسید. سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ 
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 ۵۹ قانون برنامه ســوم 
توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح 
جامع مالیاتی بــاز می گردد. به همین 
منظور در ســال ۱۳8۳ 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 ۳۷ پروژه در پنج محور سازماندهی 

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

نظام جامع مالیاتی
پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۷ 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 

اصطالحات »حکمرانی مجازی« 
و »حاکمیِت سایبری« نیز همین 

آشوب فکری/مفهومی/کاربردی 
حاکم است. در حالی که مفهوم 
 Internet و مصداق و مضمون
Governance که طی دو دهه 

اخیر، چالش بزرگ وزارت بازرگانی 
و وزارت دفاع ایاالت متحده و 

محل کشمکش میان سازمان ملل 
با ISoc )اینترنت سوسایتی( و 
مورد مناقشه در جلسات مجمع 

جهانی اقتصاد )WEF( بوده است
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هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب 
موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می شود. امروزه مدیریت منابع انسانی 
فشارهای زیادی را برای تغییر، تجربه می کند. تغییرات در اقتصاد، جهانی شدن، 
تنوع داخلی و تکنولوژی، تقاضاهای جدیدی برای ســازمان ایجاد کرده و منابع 
انسانی را در جهت های جدیدی سوق داده است، با این وجود مدیریت منابع انسانی 
در سازمان ها با چالش های متعددی مواجه است اما مدیران این حوزه می توانند 
از طریق توانمندسازی کارکنان خود این چالش ها را رفع کرده یا از بروز اکثر آنها 
پیشگیری کنند. کارکنان توانمند با مدیران برای رفع چالش ها، نهایت همکاری و 
مشارکت را می کنند زیرا در توانمندسازی منابع انسانی، انگیزه، مشارکت، تعهد، 

خالقیت و وفاداری نهفته است. 
امروزه با وجود اهمیت فوق العاده توانمندسازی، متاسفانه در ایران، دالیل متعددی از 
جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری و شخصی، 
نبود سیستم مناســب ارزیابی عملکرد، عدم تعریف شاخص های مناسب برای 
سنجش بهره وری نیروی انسانی و برخی عوامل موجود در بازار که از غیررقابتی بودن 
محیط کسب وکار و ساختار اقتصادی کشور ناشی می  شود، سبب شده ساز وکار 
مشخصی در جهت کیفی سازی منابع انسانی تعریف نشود و حتی این سازوکار، 

چندان جدی به نظر نرسد.
از طرفی شرایط محیطی ایران به شکلی است که بارها شنیده ایم مدیرانی در سطوح 
مختلف به کار گرفته می شوند که نه شایستگی الزم را داشته اند و نه تحصیالت 
مرتبط با آن حوزه را. امروز این موضوع به عنوان یکی از چالش های اساســی در 
مدیریت کالن کشور مطرح است و بسیاری آن را مانعی برای توسعه می دانند. از این 
رو، آگاهی از اینکه در سال های گذشته تا چه میزان به موضوع مهم جانشین پروری، 
آموزش و توسعه منابع انسانی با رویکرد تحول گرایانه و استفاده از تجربیات داخلی 

و بین المللی پرداخته  شده، ضروری است.
از این   رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشســت های تخصصی بانکداری و 
اقتصاد دیجیتال، با موضوع »منابع انسانی، جانشین  پروری، چالش ها و راهکارها« 
که با حضور سارا سام خانی معاون منابع انســانی کارگزاری آگاه، محمدمهدی 
شالباف رییس مرکز نوآوری بهســازان فردا )پل وینو( و محمدمهدی عطوفی 
مدیرعامل شرکت پرسا برگزار شد، چالش ها و راهکارهای توسعه منابع انسانی 
و جانشین پروری در کشور، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه پیش روی 

شماست، مشروح این گفتگوست. 
آقایشالباف!اگراجازهبدهیدحضرتعالیراباتوجهبهسابقهکاری
درحوزههایمختلف،پیشکسوتحوزهفناوریهاینوینونظامبانکی
خطابکنیم.براساساینتجربیات،شماچالشهایمختلفیرادرحوزه
منابعانسانیدربدنهمدیریتی،کارشناسیو...ازنزدیکلمسکردهاید.
بهعنواناولینسوال،فکرمیکنیدکشورمادروضعیتکنونی،درحوزه
منابعانسانی،باچهچالشهاییمواجهاست؟اگراینچالشهارابهصورت

دستهبندیمطرحبفرمایید،ممنونمیشوم.
شالباف: طبیعی است در حوزه منابع انسانی، چالش ها با شرایط تطبیق دارد؛ 
یعنی در زمان های مختلف و شرایط مختلف، چالش  های متفاوتی داریم. آنچه 
عرض می کنم بیشتر معطوف به شرایط حال و آینده پیش رو که برآورد می کنیم، 
خواهد بود. نیروی انسانی همیشه به عنوان یک عامل و سرمایه اصلی رشد و بقای 
هر سازمان، بنگاه یا کسب وکار بوده و هست اما تفاوت خاصی در این برهه وجود 
دارد که اهمیت و جایگاه این موضوع را بیشتر می کند. ما در شرایطی هستیم که 
تغییر و تحوالت، نیازها و تامین آنها در محیط کسب وکار با تقاضاهای زیاد و متنوعی 
شکل می گیرند. ما با ورود فناوری های جدید مواجه هستیم و برای حفظ و بقای 
سازمان، بنگاه و کسب وکارمان مجبوریم این فناوری ها را به سرعت شناسایی کنیم، 
قابلیت های آنها را دریابیم و از آنها در سازوکارهای خودمان برای حفظ یا ارتقای 
مزیت های رقابتی استفاده نماییم. شرایط حاکم و مباحث حاکمیتی به شدت در 
حال تغییر است. همه این ها نشان می دهد ما باید در سازمان ها از سرعت بیشتری 
برای ضرورت بهبود و تحول برخوردار باشیم و نیاز مستمر به بهبود دائم و تحول 
در سازمان داریم. مسلما در هر سازمانی، نیروی انسانی، چه در سطح کارشناس 
و متخصص و چه در حوزه مدیریتی، عامل اصلی این تحوالت است. بنابراین در 
شرایط موجود و آینده، نیروی انسانی ماهر، متخصص و توانمند با قابلیت های 
موردنیاز با شرایط روز، اهمیت بسیار بیشــتری پیدا کرده است. از یک طرف با 
شرایطی روبه رو هستیم که نیاز و تغییرات و تحوالت نیروی انسانی بسیار ضروری 
است و از طرف دیگر، چالش های خاصی در این حوزه وجود دارد. اولین چالش این 
است که فعالیت های اجرایی، استاتیک و ثابت به سمت نوآوری ها و خالقیت های 
مستمر سوق پیدا می کند و فعالیت های اجرایی معمول به فعالیت های دانش بنیان 
تبدیل می شود. چالش دوم اینکه ما در حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار، محدود 
به جغرافیای خودمان نیستیم. شاید زمانی در شرایط جامعه سنتی، حتی فضای 
تقاضا و عرضه نیروی کار در یک بخش، روستا یا شهر کوچک، محدود بود اما به 
تدریج این موضوع به کل کشور، تسری پیدا کرد و افراد دیگر محدوده جغرافیایی 
خاص را برای خود قائل نیستند و کل کشور را دامنه انتخاب شغل می دانند و این، 
اتفاق رخ داده است. االن در شرایطی هستیم که این دامنه به کل جهان تسری پیدا 
کرده و بسیاری از نیروهای متخصص و کارشناسان، می توانند متناسب با عرضه 
کار و نیازمندی های موجود در یک مجموعه جهانی برای خودشان شغل پیدا کنند 
و در آن مجموعه ها مشغول به فعالیت شوند. علی رغم اینکه ما در کشور، با شرایط 

خاص خود یا اقتضائات خاص آن، فعالیت می کنیم اما در عرصه نیروی انسانی، 
در یک رقابت جهانی برای جذب و استفاده از نیروی کار قرار می گیریم. چالش 
سوم اینکه در چنین شرایط اقتصادی، نیروی کار نیز تابع عرضه و تقاضاست. اگر 
کاالیی را در داخل داشته باشیم که قیمت جهانی آن از قیمت داخلی، بیشتر باشد، 
تولیدکننده برای منافع بیشتر، سعی در صادرات آن دارد. قاعدتا شرایط نیروی کار 
نیز به همین صورت است. وقتی چالش های درونی داشته باشیم و قیمت نیروی 
کار در کشور و بنگاه پایین تر از سطح منطقه باشد، میل به صادرات و خروج بیشتر 
می شود و پتانسیل جذب نیروها به سمت خارج اتفاق می افتد و ما در چنین شرایطی 
هستیم. چالش چهارم اینکه در حال حاضر، نیروها، حرفه ای شده اند و برای اشتغال 
در یک مجموعه، به صورت بلندمدت، برنامه ریزی نمی کنند و تابع شرایط هستند. 
اگر شرایط، مناسب باشد، در سازمان می مانند وگرنه به راحتی جابه جا می   شوند. 
این امر به این دلیل است که مشاغل، تخصص ها و بسیاری از فرایندهای تولید و 
ارایه   خدمات و کسب وکارها استاندارد شــده  اند و هر فردی که در داخل کشور، 
فعالیتی را انجام می دهد، به راحتی می تواند با همین شرایط در گوشه ای دیگر 
از دنیا، فعالیت خود را انجام دهد و جذب کسب وکار دیگری شود. چالش پنجم 
اینکه ما در برخی زمینه ها کمبود نیروی متخصص به طور خاص داریم. این امر، به 
دو عامل برمی گردد: عامل اول، نظام آموزش عالی و عدم هماهنگی بین آموزش 
عالی و صنعت است. اهداف بخش آموزش عالی به گونه ای تعریف شده که تطبیق 
یا هماهنگی الزم را با صنعت ندارد. عامل دوم، مدرک گرایی و نظام پرداخت  هاست. 
این امر، در بخش دولتی واضح است و به بخش خصوصی هم سرایت کرده است. 
افراد برای اینکه حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، تالش می کنند مدارک 
باالتری اتخاذ کنند، در صورتی که نیاز نیست. بسیاری از افراد توانمند و مستعد 
که وارد بازار کار می شوند و فوق لیســانس یا دانشجوی دکتری هستند، اولین 
تجربه کاری خود را می گذرانند. این موضوع، یکی از مشــکالتی است که برای 
جذب نیرو وجود دارد. سازمان ها هم مشکل دارند. اگر سازمانی بخواهد برای یک 
برنامه نویس، دیپلم یا فوق دیپلم با مهارت الزم استخدام کند، از لحاظ پرداخت، با 
محدودیت مواجه است، چون مدرک، یکی از مباحث اساسی است. چالش ششم 
اینکه در بسیاری از سازمان ها حتی خصوصی، هنوز مکانیزم های جذب، نگهداری 
و توسعه منابع انسانی بر اساس روش های سنتی ارث گرفته از دولتی است. ما هنوز 
فکر می کنیم با شرایط عرضه نامتناهی روبه رو هستیم و باید از بین اینها، نیروی 
مناسب را انتخاب کنیم و هروقت مشاهده کردیم، نیرو، مناسب نیست، وی را اخراج 
کنیم یا عذرش را بخواهیم. مواردی مانند اینکه ما امروز در شرایط رقابتی جدید قرار 
گرفته ایم، اینکه نیروی انسانی ماهر، کم است و باید این نیروها، آموزش و پرورش 
داده شود، اینکه برای حفظ و نگهداری آنها، روش ها و تکنیک های به روز، علمی و 
مناسب استفاده شود، حتی در بسیاری از شرکت های تخصصی و حرفه  ای کمتر 
شاهد هستیم. هنوز فکر می کنیم منابع انسانی، همان بخش کارگزینی است که 
افراد را حضور و غیاب می کند، مرخصی ها را محاسبه و حقوق را پرداخت می کند و 
یک سری کنترل ها و نظارت های شکلی در آن انجام می شود. ما هنوز در بسیاری 
از شرکت ها، نظام تخصصی برای ارزیابی و مواردی از این قبیل نداریم و به همین 
دلیل تحولی که باید در حوزه منابع انسانی رخ دهد، چه در سطح کالن کشور و چه 

در سطح بنگاه ها و شرکت ها، اتفاق نیفتاده است.
آقایعطوفی!حضرتعالیدرفضاهایمختلفازاپراتوریتادانشگاه
ومشخصادردانشگاهشریفمشغولبهفعالیتبودهاید.همانطورکه
آقایشالبافاشارهکردندیکیازمشکالتدرحوزهنیرویانسانی،
فاصلهصنعتودانشگاهاست.دانشجویاندرسمیخوانندوسپس
واردمحیطکارمیشوند.البتهاالندانشگاهشریفوسایردانشگاههای
خوب،بیشترجذببازارکارخارجازکشورمیشوندودانشجویانهنوز
وارددانشگاهنشده،درترمیک،بااستاد،طرحموضوعمیکنندتادر
مقطعفوقلیسانس،درخارجازکشورادامهتحصیلدهند.باتوجهبه

اینموضوع،ازنظرشماچالشهاینیرویانسانیدرایرانچیست؟
عطوفی:با تاکید بر اظهارات آقای شالباف، باید عرض کنم آنچه در سطح دانشگاه 
خودش را نشان می دهد، عدم تخصص های موردنیاز است که از سمت دانشگاه به 

صنعت جهت گیری می شود. متاسفانه موارد مطرح شده در دانشگاه ها، متکی به 
یک سری تئوری های دانشی است که هرچند آن را قبول داریم اما کمتر موردنیاز 
جامعه است خصوصا در حوزه آی تی. نکته بعدی، فشارهای اقتصادی است که به 
شرکت ها و نیروی انسانی وارد می شود. در حال حاضر، توان اقتصادی شرکت ها 
به ویژه شرکت های خصوصی کم است اما با توجه به تورم موجود، نیروی انسانی 
حاضر نیست در رده ای که شرکت ها می توانند پرداخت کنند، وارد محیط کار شوند. 
اگر وارد بازی اجرایی شوند، عددها بسیار باالست و عمال شرکت های خصوصی را به 
طور خاص و شرکت های دولتی را به طور عام، دچار مشکالت عدیده می کند. نکته 
بعدی، مهاجرت است. با توجه به فضای نشأت گرفته از شرایط اقتصادی، در بخش 
خصوصی به طور متوسط گردش نیروی انسانی مجموعه ما، دو سال است و بعد 
از دو سال، حتما نیروها جابه جا می شوند و متاسفانه به خارج از کشور می روند و با 
تجربه کسب شده، به راحتی در کشورهای اروپایی به عنوان توسعه دهنده یا موارد 
دیگر جذب می شوند. این سه چالش، اساسی است. البته چالش مدرک گرایی نیز 
وجود دارد اما در شرکت های خصوصی، مهارت، حرف اول را می زند و اگر فردی با 
مدارک پایین تر اما مهارت مناسب باشد، جذب می شود و می تواند عایدی مناسبی 
هم در این فضا داشته باشد. اینکه مهارت ها را کجا یاد می گیرد، در خود شرکت این 
اتفاق می افتد. سازمان فنی حرفه ای و مراکز موجود، با نیازهای شرکت ها فاصله 

دارند و عمال نمی توان نیروی انسانی را از آنجا تامین و کسب کرد.
بلهدرستاست.مادرطولدورهآموزشی،مباحثیرابایدفرابگیریم
وامتحانبدهیمکهشایدبخشزیادیازآنبهکارمانیاید.البتهعالوه
برافرادیکهامکانمهاجرتدارندومهاجرتمیکنند،حتیکسانی
کهامکانمهاجرتندارند،بهصورتفریلنسر،پروژههایاروپاییرا
میگیرندودرمنزل،کارراانجاممیدهند.باتوجهبهوضعیتکروناکهدر
دنیاروبهکاهشاستودرکشورماهممقداریروبهکاهشمیرود،این
امر،عاملیشدهکهافرادباحوزهفریلنسریبیشترآشناشوندوبیشتر
کارکنند.خانمسامخانی!سرکارعالیمشخصاومستقیمادرحوزهمنابع
انسانیفعالیتداریدوتحصیالتتاننیزدرهمینرشتهاست.شماهمدر
شرکتهاباموضوعاتیازجنسمواردیکهآقایانشالبافوعطوفیاشاره
کردند،درگیرهستید.باتوجهبهتجربیاتتان،چالشهاییکهشماحس

کردید،چهبودهوچهمواردیرابیشترشاهدهستید؟
سامخانی:آقایان شــالباف و عطوفی، به خوبی به چالش ها اشاره کردند. به هر 
حال سطحی از این چالش ها را در همه دوره ها شاهد هستیم اما درباره وضعیت 
حال حاضر باید عرض کنم دو چالش اصلی که علت العلل هستند، یکی پیدا کردن 
نیروی متخصص است و دیگری راه حل هایی است که بتوانیم نیروی انسانی را 
باانگیزه کنیم و آنها را نگه داریم. چند وقت قبل توئیتی را می خواندم که نوشته بود 
کم کم در آگهی های استخدامی این موضوع که چه مهارتی برای ما مهم است، باید 
برداریم و بگوییم مهم نیست چه مهارتی دارید و صرفا اگر قصد مهاجرت ندارید، 
برای مصاحبه حضور پیدا کنید! بنده هیچ وقت در بخش دولتی کار نکردم و عوارض 
و چالش های بخش خصوصی را که از نزدیک شاهد آن بوده ام، عرض می کنم. واقعا 
پیدا کردن نیرو به دلیل فاصله صنعت و دانشگاه و عدم آموزش تخصص هایی که در 
محیط کار به آن نیاز داریم، مشکل است اما ما اصال به آنجا نمی رسیم؛ یعنی فردی 
که صرفا انگیزه و حداقل هایی برای توان یادگیری داشته باشد، پیدا نمی کنیم. ما 
ناچاریم برای بسیاری از حوزه ها، افراد تقریبا بی تجربه یا باتجربه کم جذب کنیم 
و برای  آنها زمان بگذاریم و روی توســعه مهارت ها کار کنیم تا به یک کارشناس 
تبدیل شوند که بتوان روی آنها حساب کرد. بنابراین مساله اول که با فاصله در 
بخش  خصوصی در این چند سال مشاهده کرده ام، پیدا کردن نیرویی با حداقل 
کیفیت و شرایط احراز برای موقعیت های مختلف است. گام بعدی اینکه بعد از 
پیدا کردن نیروی انســانی، چگونه او را باانگیزه نگه داریم. امروز به خاطر شرایط 
اقتصادی و مسائلی که از کنترل ســازمان ها خارج است، انگیزه ای در افراد برای 
اینکه بمانند، بسازند، تالش کنند و در بلندمدت خودشان را در این فضا ببینند، 
وجود ندارد بلکه آنها مترصد فرصت هایی هستند که شانس خود را به شکل دیگری 
امتحان کنند و به قول شما، اگر برای آنها ممکن باشد، دورکاری انجام می دهند، 

وگرنه مهاجرت می کنند. زمان دانشــجویی و فارغ التحصیلی ما، افراد بیشتر به 
آمریکا و کانادا مهاجرت می کردند اما االن، گرجستان، ترکیه، ارمنستان و اطراف 
ایران هم در دایره انتخاب قرار گرفته، چون افراد احساس می کنند حداقل هایی 
از ثبات را در آن کشورها خواهند داشت. به همین دلیل، کاشتن بذر امید در دل 
افراد و اینکه بخواهیم به آنها نوید آینده ای بدهیم که با تالش خودشان ساخته 
می شود، بسیاری مواقع، دشوار اســت چون نمی توانیم خودمان را از آن بستر، 
زمینه و بافتی که در آن قرار داریم، جدا ببینیم. خیلی اوقات هرچقدر تالش کنیم، 
فضای سازمان ها را مساعد و خوشایند کنیم، ممکن است افراد، متاثر از شرایطی 
که خارج از کنترل ماست، در موقعیت هایی قرار بگیرند که ما برای آن راهکاری 
نداشته باشیم. اینکه افرادی که مانده اند و تالش می کنند، اشک می  ریزند! و برخی 
اوقات، با غصه کار می کنند، عارضه ای است که باید بفهمیم و برای آن راهکار داشته 
باشیم. در این زمینه، یکی از دوستان از تعبیر خشکسالی یا قحطی منابع انسانی 
استفاده کرده بود که بسیار به آن قائل هستم و برای آینده سازمان ها، نگران  ترم. 
تا پیش از این، رقابت برای مجموعه های مختلف بوده تا روی برند کارفرمایی شان 
کار کنند و سرویس های متفاوتی بدهند تا افراد را جذب کنند، نگه دارند و روی 
وفاداری آنها کار کنند اما وقتی فردی قرار است به خارج از کشور مهاجرت کند، 
کار ما در سازمان ها نمی تواند برای وی مزیت ایجاد کند و عامل ماندن باشد. در 
 مجموع، پیدا کردن نیرو و ایجاد انگیزه برای دستیابی به اهداف سازمان، دو چالش 

اصلی هستند.
بلههمینطوراست.نگهداشتمنابعانسانیدرسازمان،بسیار
سختاست.چندروزپیش،آقایآرشسروری،مصاحبهایرابایکی
ازکارآفریناندربارهطرحصیانتکردهبودمبنیبراینکهبرخیافرادی
کهباوجودســختیهاتمایلبهماندندرکشوردارند،باطرحصیانت
ازفضایمجازیروبهرومیشوند.آنهاسالهاستتالشکردهاندوبه
نقطهایرسیدهانداماهمیناالننگرانهستندهرچهِرشتهباشند،
پنبهشودونتیجهتالشآنهاازبینبرود.اینموضوع،بهدغدغهبزرگ
آنهاتبدیلشدهوحتیاشکآنهاهمدرآمدهاست.امیدوارمایناتفاق

ادامهپیدانکند.
سامخانی: بله مصاحبه با آقای زوبین نعمتی بود. هنگام مصاحبه، بنده هم با ایشان 
اشک ریختم! به نظر می رسد این اتفاق، خطرناک و دردناک باشد. ما که تصمیم 
گرفته ایم بمانیم، با این دشواری ها مواجه هســتیم. امیدوارم برای آن راهکاری 

پیدا شود.
البتهبرخیمواقعهمبرایماپیشمیآیدکهازمسیردرست،با
بهترینخروجیایکهمیتوانیمداشتهباشیم،کاریاپروژهراپیشنهاد
میدهیم،امامتاسفانهپروژهجلونمیرود.بعدمعلوممیشودفرددیگری
بارابطه،کاررامیگیرد.البتهپوســتمانکلفتشدهواشکماندر
نمیآیدامادرنهان،افسوسمیخوریمکهچرادرکشورما،برخیمواقع
دربعضیموضوعات،تعدادیازدوستان،بهخاطرروابطسیاسیقبلی،
کارهایخوبمیگیرندوالبتهایکاش،کارخوبهمتحویلمیدادند!
درحالیکهکارباباالترینهزینه،انجاممیشوداماخروجیآن،بسیار
پاییناست.بگذریم...آقایعطوفی!شمادرسال78،مدیرعاملانستیتو
ایزایرانبودید.آنموقعمرحومدکتروفاغفاریان،کهازاساتیدحوزه
مدیریتاستراتژیککشوربودند،تصمیمگرفتنددرمجموعهصاایران،
طرحتوسعهمدیراناجراییموسومبهGMDراکهبعدهابه100مدیربرتر
درکشورمعروفشد،اجراکنند.جنابعالیآنموقع،دبیرکمیته100مدیر
برتربودید.لطفابفرماییدبرگزاریایندورهدرصاایرانباچهسیاستی
انجامشد؟امروزشاهدیمهرکدامازمدیرانیکهمیشناسیم،مشغولبه
فعالیتهستند.درحالیکههمگیسازمانهادرگیرموضوعاتدیگری
بودند،چهاتفاقیدرسال78درصاایرانرخداد؟ازتجربیاتآنزمان

بگویید.
عطوفی:ابتدا عرض کنم به موضوعاتی که آقای شــالباف مطرح کردند، باید 
فقدان مدیر مناسب را هم اضافه کنیم. ما مشــکل نیروی انسانی را به طور عام 

هزینه های سنگین برای پرورش جانشینان ضعیف

محمدمهدیشالباف محمدمهدیعطوفیساراسامخانی

درمیزگردیباحضورمدیرانومتخصصانمنابعانسانیمطرحشد
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داریم اما مشکل مدیر را به طور خاص داریم؛ مدیری که شایسته باشد و بتواند با 
نیروهایش کار کند، افراد را کشف کند و کار را به موقع و با اثربخشی مناسب انجام 
دهد. درخصوص سوال شما باید عرض کنم در سال ۷8، یکی از مباحث، توسعه 
صاایران بود. دکتر غفاریان سال ۷۳ یا ۷۴ مدیرعامل صاایران شدند. یک سری طرح 
 های خاص داشتند. صاایران با شعار »هر روز بهتر از دیروز«، شروع به کار کرد و با 
توجه به ایده های مرحوم غفاریان، پوست اندازی کرد، در سطح کشور خود را نشان 
داد و در خارج از کشــور هم صادرات مناسبی داشت. با این حال، زمانی که آقای 
غفاریان، توسعه صاایران را مدنظر قرار داد، اولین معضل، نداشتن مدیر شایسته و 
مدیری که در اجرای کار، اثربخشی داشته باشد، بود. مباحثی درباره اینکه مدیر را 
از جای دیگری بیاوریم، مطرح می شد اما ایشان خیلی به این موضوع، باور نداشت 
و معتقد بود باید مدیر را در داخل مجموعه پرورش دهیم تا با ساختار سازمانی  
آن آشنایی کامل داشته باشد و توسعه الزم را ایجاد کند. با توجه به نیاز به توسعه 
صاایران، مرحوم غفاریان، طرح GMD را در سال ۷8 شروع کرد. باور ایشان، این 
بود که مدیران شایسته برای سازمان خود، ثروت و افتخار ایجاد می کنند که نظر 
کامال درستی است. اگر افراد شایسته ای را در رأس سازمان ها داشته باشیم، قاعدتا 
فضای بالنده ای خواهیم داشت. همان طور که خانم سام خانی اشاره کردند، یک 
مدیر شایسته حتما می تواند امید به آینده را در کارکنان زنده کند و این امر، باعث 
می شود افراد در سازمان ها باقی بمانند، برای آن، دل بسوزانند و نسبت به آن تعهد 
داشته باشند. وقتی نیرویی از سازمان می رود، اولین چیزی که در آنها می میرد، امید 
است؛ این نیروها، امید به توسعه و رشد سازمان ندارند، بنابراین ترجیح می دهند از 

آن سازمان، خارج شوند و به مجموعه های دیگر بروند.
 آقای غفاریان با این ایده، طرح GMD را با استفاده از اساتید دانشگاه شروع کردند 
که الگوی عمومی توسعه مدیران هستند. شما با هریک از اساتید دانشگاه صحبت 
کنید، این الگو را می توانند ارایه   کنند. البته آقای غفاریان، دو فیلتر بر روی موضوع 
الگوی عمومی قرار دادند. اولین فیلتر، اِعمال عوامل محیطی بود. محیط بیرونی ما 
فشارها و عواملی دارد که این عوامل به شدت روی تربیت و توسعه ما تاثیر می گذارد 
مانند عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تکنولوژی، بازار فروش و تامین کنندگان 

که به شدت بر محیط کار تاثیرگذارند و مدیران را متاثر از آن می کنند. 
دومین فیلتر این بود که ســازمان از نظر کوچکی و بزرگی، اهداف استراتژیک، 
نیروی کار، چرخه عمر و جو سازمانی، مشخصاتی دارد. این عوامل، می طلبد وقتی 
الگوی عمومی توسعه مدیران را بررسی می کنیم، آنها را کاستومایز و متناسب با 
سازمان، آنها را دستکاری کنیم. مرحوم غفاریان با توجه به این موارد، ساختاری را 
ایجاد کردند. ایشان سعی کردند این طرح را در کل سازمان، اجرا کنند و هرکس 
ادعایی داشت، وارد بازی نمایند. با فراخوان ایشان، ۷۰۰ نفر وارد بازی شدند. البته 
هر طرحی که در سازمان ها خصوصا سازمان  های بزرگ شروع می شود، بالفاصله 

مقاومت ها و سوءبرداشــت ها صورت می گیرد. ایشــان یک کمیته آماده سازی 
داشتند که وظیفه اش این بود که به افراد، امنیت خاطر بدهد ما می خواهیم شما 
را رشد بدهیم تا سازمان، رشد پیدا کند. به همین خاطر اعتماد ایجاد شد و ۷۰۰ 
نفر وارد بازی توسعه مدیران شــدند. چون امکانات، محدود بود و نمی توانستیم 
۷۰۰ نفر را تحت پوشش قرار دهیم، فیلترینگ ایجاد کردیم؛ البته نه به این معنا 
که کسی را حذف کنیم بلکه قصدمان این بود که شایسته ترها را وارد بازی کنیم. 
با ایجاد یک فضای انتخابی، افراد، عمال به ســه گروه  حضوری، نیمه حضوری و 
غیرحضوری تقسیم شدند. نکته مهم و کلیدی موردنظر مرحوم غفاریان این بود 
که ایشــان می گفت تک تک این افراد را انتخاب می کنم و انتخاب آنها بر اساس 
شایستگی های شان است که در آینده تضمین می کند می توانند بالنده شوند و 
صاایران را بالنده کنند. تک تک اعضا این باور را داشــتند که در حال کشف افراد 
هستند نه اینکه صرفا یک برنامه آموزشی ساده را اجرا می کنند. همان زمان برای 
هویت بخشی به این موضوع، آرم انتخاب کردیم. آرم، یک صدف و داخل آن مروارید 
بود. لوگوی صدف تاثیر خاصی بر روی افرادی گذاشت که بعد از یک اسلوب و روش 
سنگین، انتخاب و وارد اجرا می شدند. بعد از پروسه ورود و تقسیم بندی، کمیته 
تدوین محتوا ایجاد شد که برای هر ســه گروه، مطالبی را با چهار موضوع خاص 
برای مدیران آماده می کرد. موضوع یا پارامتر اول توسعه دانش و معلومات حرفه ای 
بود که یک نُرم همگانی است. این بخش، مدیریت منابع انسانی، اصول مدیریت 
و رهبری، برنامه ریزی استراتژیک و اصول رفتار سازمانی را شامل می شد. مطالب 
این موضوعات در حوزه توسعه و دانش معلومات حرفه ای در گروه تدوین محتوا 
آماده می شــد. موضوع یا پارامتر دوم توسعه مهارت ها بود؛ خصوصا مهارت های 
تصمیم گیری و ارتباطی. برای هر فردی که برای این مجموعه انتخاب می شد، 
مهارت های ارتباطی بسیار مهم بود. مهارت ارتباطی شامل دو قسمت عمده بود. 
یکی زبان ارتباطی که افراد بتوانند سلیس و روان مطالب شان را بیان کنند و دیگر 

اینکه با منابعی که امکانات آنها را تامین می کند، در ارتباط باشند.
 با توجه به اینکه اکثر مواردی که صنایع ما نیاز دارند، در کشورهای غربی است و زبان 
انگلیسی، زبان محاوره محسوب می شود، تاکید خاص بر این بود که این افراد بتوانند 
بر روی مهارت های ارتباطی خصوصا زبان انگلیسی، در چهار حوزه نوشتن، خواندن، 
شنیدن و مکالمه )سخن گفتن( تسلط داشته باشند. به همین دلیل، دوره هایی 
گذاشته شد که آنها را به سطح خاصی برساند. موضوع یا پارامتر سوم، ویژگی های 
شخصیتی مدیر بود که خودباوری، مســوولیت پذیری و کسب اعتماد کارکنان 
را شامل می شــد. موضوع یا پارامتر چهارم بینش و نگرش بود که رعایت اخالق 
اسالمی و اخالق حرفه ای در محیط کار را شامل می شد. کمیته تدوین محتوا، 
مطالب را در این چهار دسته آماده می کرد و به سه گروه ارایه   می داد. همه این ها در 
رفتار و بهبود اثربخشی مدیر شامل تحقق اهداف سازمان، رضایت مشتری و تعهد 

بیشتر کارکنان خالصه می شد؛ یعنی اگر مدیری موفق می شد با استفاده از این 
آموزش ها، این اهداف را محقق کند، به خواسته مان رسیده بودیم. اثربخشی دوره 
برای شرکت کنندگان این بود که یک پله آنها را باالتر آوردیم و توانستیم به فضای 

مدیریتی شان کمک کنیم.
اینپروژه،موضوعبسیارجذابیاست.بسیارعالقهمندبودمدرباره
100مدیربرتر،دیتایجزئیتریپیداکنموچیزهایبیشتریحتیدر
حوزهکاریخودمانیادبگیرمامامرجعیبرایاســتفادهازتجربیات
آنزمانپیدانکردم.هرچندمربوطبهسال78است،اماخروجیهای
آنپروژه،بهگونهایبودکهدوستانحاضردرآندورههایآموزشی،
فضاهایخوبیرافتحکردند.انصافاکارنامهقابلقبولیهمداشتهاند.
البتهاتفاقاتیهمممکناسترخدهدکهطبیعیاست.خانمسامخانی!
شنیدهامشماقبلازحضوردرکارگزاریآگاه،درشرکتارتباطفردا،
معاونمنابعانسانیبودهایدوگویاازطرحGMDیکنسخهکپیگرفتید
وباایدهگرفتنازاینطرحدرصاایران،شماهمطرحیبهنامرهبران
آیندهرااجراییکردید.لطفاتجربیاتخودرابامابهاشتراکبگذارید.
شماهمبافراخوانکارراجلوبردیدودرزمانحضورتان،یکیازنیروهای
خدماتیبهتیمتربیتمدیراناضافهشد.ظاهراایشاناالنبهعنوانمدیر
تشریفاتشرکتارتباطفردافعالیتمیکندکهنشانمیدهدکارشما

بسیارارزندهبودهاست.
سامخانی:بله! ما هم مشابه همین طرح، برنامه ای داشتیم اما ابعاد کار ما محدود 
به یک سازمان بود و به گستردگی کار صاایران نبود. ضمن اینکه پروژه ۱۰۰ مدیر 
برتر، در سال ۷8 یک کار پیشــرو بود و ما چند سال بعد، فعالیتی را در این حوزه 
سامان دادیم. این برنامه، پنج ویژگی قابل توجه داشت: اولین مساله اینکه خیلی 
اوقات در برنامه های توسعه، وزن زیادی بر روی حوزه های فنی کار اتفاق می افتد 
در حالی که ما معتقدیم برای پرورش مدیران توانمند که قادر باشند در ادامه مسیر، 
افراد را باانگیزه و توانمند کنند، باید روی مهارت های خاصی کار کنیم. بسیاری 
معتقدند به تجربه باید آنها را کسب کنند و آموزش دادنی نیست. ما باید نسبت 
به تقویت مهارت های مدیریت و رهبری، آگاه باشیم و سپس برای آن برنامه ریزی 
کنیم. طبیعتا به صورت تجربی این اتفاق می افتد اما اگر به شیوه ای این مسیر را 
تسهیل و تسریع کنیم، احتماال می توانیم در زمان کوتاه تر و با کیفیت باالتری به 
خروجی  های موردانتظارمان برسیم. ما تاکید زیادی بر توسعه مهارت های مدیریتی 
و رهبری افراد داشتیم. دومین مساله اینکه بسیاری از مدل های دنیا و ترجمه های 
خوب را در کشور بررسی و تالش کردیم از مدلی استفاده نماییم که ادبیات غنی، 
پشت سر آن وجود داشته باشد. مدل مورداســتفاده ما، در بسیاری از نقاط دنیا 
استفاده شده بود. ماحصل ۳۰ سال تحقیق طولی بر روی مدیران و رهبران بود و به 

نظر می رسید این مدل، به قدر کافی، غنی و دارای پشتوانه قابل توجه است. این امر 
کمک می کرد در این مسیر مطمئن تر گام برداریم. ما پایه مدل را متناسب با نیاز، 
فرهنگ و بستر خودمان، شخصی سازی و در عمل، از آن استفاده کردیم. سومین 
مساله اینکه در تمام اقداماتی که در حوزه توسعه مدیران یا منابع انسانی باید روی 
آن دقت شود، تاکید بر عینی کردن و کمی کردن یک سری مفاهیم ذهنی و انتزاعی 
است. بسیاری اوقات معتقدیم یک توانمندی مدیریتی یا مهارت  نرم در افراد باید 
بهتر شود اما معیاری برای اینکه این امر، اتفاق افتاده یا خیر و اینکه در مسیر درست 
حرکت می کنیم یا خیر، نداریم. آنچه در مدل اجرایی ما یک نقطه قوت بود، این بود 
که به واسطه آزمون های استاندارد، وضعیت را پیش از دوره و پس از آن، قیاس نسبی 
کردیم تا مطمئن شویم اقداماتی که انجام داده ایم، روی ریل و مسیر درست قرار 
داشته است یا خیر. اگر متخصصان منابع انسانی بر روی این مساله دقت بیشتری 
کنند، شاید بهتر بتوانند با سایر مدیران مجموعه یا هیات مدیره سازمان ها صحبت 
کنند تا حرف  شان، مقبول تر واقع شود. بنابراین مساله سوم، تاکید بر پیش آزمون و 
پس آزمون و اطمینان از اثربخشی اقدامات مان بود. مساله چهارم اینکه این پروسه ها، 
بلندمدت است و باید سطح انتظارمان را متناسب با واقعیت مساله تنظیم کنیم. 
به طور کلی ضلع توسعه در جنبه های غیرفنی به این صورت است که باید اجازه 
بدهیم یک مفهوم ته نشین شود، جا بیفتد و درست درک شود. خیلی مواقع با این 
مساله مواجه شده ام که یک مدیر ارشد، هنگام جذب مدیر، می گفت آیا می توانید 
کاری کنید فالن ویژگی های وی، دوماهه اصالح شود! من سعی می کردم این اصل 
بدیهی را توضیح دهم که این ها قرص و کپسول یک شبه نیست بلکه ماحصل یک 
مسیر و مجموعه ای از تجارب، در قالب مطالعه، دانش و زندگی کردن با حرفه و 
جنبه های مختلف کار است و می توان انتظار داشت بعد از مدتی به مدیر حاذق و 
متبحر برسیم. اینکه سطح انتظارات مان را به درستی تنظیم کنیم و این موضوع را 
در فرایند طوالنی مدت تر ببینیم، وقت زیادی بگذاریم و صبورتر باشیم، بسیار مهم 
است. مساله پنجم اینکه افراد در این پروژه، در طی مسیر رها نمی شدند. دوره ما 
ترکیبی بود از یک سری کارگاه، تمرین، کوچینگ و ابزارهای مختلفی که به افراد 
در مسیر کمک می کرد و وقتی در عمل، آنچه آموخته بودند، تجربه می کردند، 
کسی بود که بر این افراد، نظارت کند و حواسش به آنها باشد. این امر کمک می کرد 
مفاهیمی که یاد گرفته بودند، سریع تر و ساده تر به تجربه واقعی و ملموس، تبدیل 
شود. به اذعان دوستان حاضر در دوره، این دوره، مفید بوده است. این پنج نکته در 
تجربه واقعی به ما بسیار کمک کرد و اگر بخواهیم دوره هایی با این سبک و سیاق 
 برگزار کنیم، حتما از این درس آموخته ها، برای برگزاری جذاب تر دوره های بعدی 

استفاده خواهیم کرد.
ادامهاینمیزگردرادرسایتهفتهنامهعصرارتباطبهنشانی

asreertebat.comبخوانید.
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براساس گزارشی از کوین دســک، دولت چین با صدور 
بیانیه جدیدی به مردم این کشور هشدار داد در توکن هاي 
غیرمثلی )یا همان NFT ( ســرمایه گذاری نکنند زیرا 
قیمت آنها کامال حباب است و از دیدگاه مالی، این دارایی ها 
داراي ارزش خیلی کمتر از چیزی هســتند که اکنون 

قیمت گذاری می شوند.
وانگ جونهی، خبرنگار روزنامه ســاوث چاینا مورنینگ 
پست در مطلبی با انتشار این هشــدار نوشت: وقتی که 
هیجان بازارها تخلیه شود، ارزش این NFT  ها به میزان 

قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست NFT  هایي که توسط شرکت هاي 
بزرگ چینی عرضه شده اند چه سرنوشتی پیدا خواهند 
کرد. هم علی بابا و هم تنسنت، از بزرگ ترین شرکت هاي 
چین، تاکنون از توکن هاي خــود رونمایی کرده اند. این 
شرکت ها همچنین پیش تر آگهی هایي برای استخدام 
نیروهای متخصص منتشــر و از برنامه ریزی خود برای 
راه اندازی واحدهای تحقیقاتــی مرتبط با توکن ها خبر 
داده بودند. دولت چین در ماه هاي اخیر موضع گیری هاي 
بسیار سرسختانه ای علیه رمزارزها داشته و طبق تصمیم 
بانک مرکزی، هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارزها از جمله 
اســتخراج، خرید و فروش و ســرمایه گذاری در حوزه 
رمزارزها ممنوع اعالم شده است. این در حالی است که 
چین تا ابتدای امسال، بزرگ ترین مرکز استخراج ارزهای 
دیجیتالی در جهان بود و اخبار مرتبط با سختگیری هاي 
حکومت چین، تاثیر منفی زیادی روی قیمت ها در بازار 

داشته است.
بانک مرکــزی چین در حال طی کــردن مراحل نهایی 
راه اندازی ارز دیجیتالی رسمی این کشور موسوم به یوآن 
دیجیتالی است و پیش بینی می شود که چین به نخستین 
کشوری در جهان تبدیل شود که ارز دیجیتالی رسمی 
خود را راه انــدازی می کند؛ با این حــال مقامات چینی 
ارزهای دیجیتالی موجود در بازار را تهدیدی برای ثبات 

مالی کشورشان می دانند.
این موارد، در شرایطی مطرح می شوند که تجارت خارجی 
با ارز یوآن بین استان هاینان چین و انجمن کشورهای 
جنوب شرقی آسیا ASEAN در سال 2۰2۱، هفت برابر 
افزایش یافته است.  در سال 2۰۰۹ یک برنامه آزمایشی 
برای تجارت خارجی با ارز چینی آغاز شد که در ابتدا شامل 
شانگهای و چهار شهر دیگر در استان گوانگدونگ جنوبی 
چین بود. بعدها پکن تعداد مناطقی را که این برنامه در 
آنها کار می کرد تا 2۰ منطقه، از جمله اســتان هاینان، 
افزایش داد. این ابتکار با هدف کاهــش خطرات ارزی، 
حصول اطمینان از شفافیت قیمت گذاری و امکان تجارت 
تامین کنندگان چینی که به ارزهای خارجی دسترسی 

ندارند، با شرکت هاي خارجی را فراهم کرد.
بر اســاس این برنامه، شــرکای تجارت خارجی چین 
می توانند یک اعتبارنامه به یوآن با یک بانک چینی صادر 
کرده و سپس معامالت خود را به طور آزادانه با ارز محلی 

انجام دهند. هاینان جنوبی ترین استان چین است و دارای 
مزیت جغرافیایی در روابط با کشــورهای جنوب شرقی 
آسیا، از جمله برونئی، کامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، 

میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.
پکن در سال هاي اخیر تالش  خود را برای تقویت توسعه 
اقتصادی هاینان افزایش داده و در سال 2۰۱8 یک منطقه 
آزمایشی تجاری آزاد و بندري در این جزیره ایجاد کرده 
است. در جدیدترین توسعه، مقامات این استان، مقررات 
خدمات تجارت فرامرزی را به روز کردند و عمال به عنوان 
اولین منطقه چینی به شرکت هاي خارجی اجازه دادند تا 
فعالیت تجاری خود را تحت قوانین مشابه چینی انجام 
دهند. وزارت بازرگانی چین همچنین در روزهاي اخیر از 

مقررات جدیدش نیز رونمایی کرد.
جالب اســت بدانید که افزایش تقاضا برای یوآن پس از 
انتظار آمار تورمی باعث کاهش قیمت دالر شــد و تورم 
چین در ۱2 ماه منتهی به آگوســت به مثبت ۰.8درصد 
رسید. این نرخ تورم که ۰.2درصد کمتر از تورم ماه قبل و 
۰.۱درصد بیشتر از نرخ پیش بینی شده توسط کارشناسان 
بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش تورم حمل و نقل 
قرار گرفته که تورم آن به مثبت ۵.۹درصد افزایش پیدا 
کرده است. این کمترین تورم ثبت شده پنج ماه اخیر در 
چین بوده اســت. موادغذایی با تورم منفی ۰.8درصدی 
اصلی ترین عامل کاهنده تورم بوده اســت.تورم فرهنگ 
و آموزش ۳.۰درصد و آب و بــرق ۱.۱درصد اندازه گیری 

شده است.
در هشــداری آشــکار برای اقتصاد آمریکا، شــاخص 
خوش بینی به اقتصاد این کشــور در هفته نخست ماه 
سپتامبر به ۴8.۵ واحد رسیده که این رقم ۵.۱درصد کمتر 
از رقم ثبت شده در ماه قبل است. با توجه به این روند انتظار 
می رود ورود جریان ســرمایه هاي جدید به بخش هاي 
مختلف کندتر شده و دولت مجبور شود به طور مستقیم 
نقدینگی بیشتری به بازارها تزریق کند. کار بررسی الیحه 
پیشنهادی دولت برای تخصیص یک تریلیون دالر اعتبار 

در سنا به زودی آغاز می شود.
پس از ۱۱ماه، روند صعودی ذخایر طال و ارز چین متوقف 
شده و آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم 
کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۳میلیارد دالر کاهش 
نسبت به ماه قبل به ۳تریلیون و 2۳2 میلیارد دالر رسیده 
اســت. طی ماه هاي اخیر چین با اجرای سیاســت هاي 
سختگیرانه از خروج منابع ارزی تا حد زیادی جلوگیری 

کرده بود. تا پایان این ماه چیــن دارای ۱۱۳.۶۹میلیارد 
دالر ذخایر طال نیز بوده اســت که در مقایسه با ماه قبل 

۶8۰میلیون دالر کمتر شده است.
انتظار می رود که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری، یکی 
از باالترین ارقام ثبت شده دو دهه اخیر باشد. با این حال 
این رشد احتماال به نیرومندی رشدی که پیش تر تصور 
می شد، نخواهد بود؛ بانک گلدمن ســاکس در گزارش 
جدیدي اعالم کرده است که پیش بینی رشد اقتصادی 
امســال آمریکا را به ۵.۷درصد کاهش داده که این رشد 

نسبت به برآورد قبل ۰.2درصد کمتر شده است. 
شاخص اطمینان فعاالن بخش خدمات آمریکا به کمترین 
سطح دو سال اخیر رسیده و این مســاله آن هم پس از 
اوج گیری تورم، باعث نگرانی فعاالن بازار شده است. در ماه 
جوالی، این شاخص به ۵۵.۱۱واحد رسید که نسبت به 
ماه قبل ۴.8واحد کمتر شده است. با وجود آنکه تقاضای 
خارجی برای دریافت کاال و خدمات آمریکایی به باالترین 
سطح خود در سال جاری رسیده است، به نظر می رسد 
کرونا و تورم کماکان مایه نگرانی فعاالن باشــد به ویژه 
آن که شمار قربانیان کووید-۱۹ در آمریکا مجددا رو به 

افزایش است.  
آمار منتشــره وزارت بازرگانی آمریکا حاکــی از بهبود 
نســبی وضعیت اقتصادی این کشــور در حوزه تجارت 
خارجی است. تا پایان ماه جوالی کسری تجاری آمریکا به 
۷۰.۱میلیارد دالر رسیده که این رقم ۴.۳درصد کمتر از 
ماه قبلی و 2.۵میلیارد دالر کمتر از چیزی است که پیش تر 
پیش بینی می شــد. در این ماه میزان واردات آمریکا با 
۱.2درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 2۳۶.۳میلیارد دالر 
رسیده در حالی که صادرات با افزایش ۱.۳درصدی، رقم 

2۱2.8 میلیارد دالر را به ثبت رسانده است.
در ادامه تنش هاي چین و آمریکا، پکن دستور تعطیلی 
نمایندگی اتاق بازرگانی آمریکا در منطقه چنگدو را صادر 
کرده اســت. با وجود همه اختالفات بیــن دو طرف، دو 
اقتصاد برتر جهان دارای بیشــترین حجم روابط تجاری 
دوجانبه در جهان هستند. اختالفات میان آمریکا و چین 
از اواخر دولت ترامپ که دو طرف دست به تعطیلی متقابل 
کنســولگری هاي یکدیگر زدند، با روی کار آمدن دولت 
جدید آمریکا کمی فروکش کرده بود و حتی مقامات ارشد 
دو کشــور دیدارهایی را با یکدیگر برای کاهش تنش ها 

انجام داده بودند.
با وجود کاهش نسبی کسری بودجه دولت آمریکا پس از 

افزایش درآمدهای مالیاتی اما میزان بدهی های دولت این 
کشور تا پایان ماه آگوست به 28تریلیون و ۷۰۶میلیارد و 
۴۴۳میلیون دالر رسیده است. میزان بدهی هر شهروند 
آمریکایی تا پایان ایــن ماه به طور متوســط 8۶هزار و 
۱۵۷ دالر و میزان بدهی هــر مالیات دهنده آمریکایی 
به طور متوسط 228هزار و ۳22 دالر بوده است. کسری 
بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه آگوست به ۳تریلیون و 

۱۰2میلیارد و ۵۶۷میلیون دالر رسیده است.
نظرسنجی صورت گرفته توســط موسسه گالوپ نشان 
می دهد ۶۰درصد مردم آمریــکا فکر می کنند وضعیت 
اقتصادی کشورشــان در حال بدتر شدن است در حالی 
که تنها ۳۷درصد پاسخ دهندگان معتقد به بهبود اوضاع 
بوده اند. این در حالی است که طبق نظرسنجی ماه قبل، 
۵۴درصد شهروندان آمریکایی معتقد به بدتر شدن اوضاع 
بودند. از سوی دیگر شاخص اطمینان اقتصادی گالوپ نیز 
که بین منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ در نوسان است در ماه 

آگوست به کمترین سطح خود از فوریه سال قبل رسید.
ســرانجام پس از مدت ها گمانه زنی، جروم پاول، رییس 
بانک مرکزی آمریکا تایید کرد که سیاست هاي حمایتی 
این نهاد در حال نزدیک شدن به پایان خود است. جروم 
پاول با بیان اینکه قرار نیست نرخ بهره خیلی سریع افزایش 
پیدا کند، از برنامه ریزی برای مدیریــت تورم خبر داد و 
افزود: آن طور که ارزیابی هاي ما نشان می دهد، نرخ تورم 
در ماه هاي پیش رو از مقدار فعلی، کمتر خواهد بود و یا 

دست کم ثابت می شود.
گریگوری اندرسون، استراتژیست ارشد ارزی در موسسه 
بی ام او کپیتال مارکتس گفت: بازارها در یک دوره گذار 
بســر می برند و خود را آماده دوران پس از حمایت هاي 
بانک هاي مرکزی می کنند. بــا افزایش نرخ بهره، دالیل 
بیشتری برای حمایت از دالر وجود دارد اما تقاضا برای آن 

نیز کمتر خواهد شد. 
این درحالی است که داده های رسمی نشان می دهد میزان 
ذخایر ارزی و طالی چین در پایان ماه آگوست ۳.8میلیارد 
دالر کاهش یافته و به ۳.2۳2۱تریلیون دالر رسیده است و 
اداره ملی ذخایر ارزی چین اعالم کرد که میزان این ذخایر 
در این ماه ۰.۱2درصد کاهش یافته است. وانگ چونیینگ، 
معاون و سخنگوی این اداره می گوید: ماه گذشته عرضه و 
تقاضای بازارهای ارزی داخلی متوازن بوده و عملکرد این 

بازارها با آرامش ادامه داشته است.
ون بین، رییس بانک مینشــنگ چین، می گوید: ذخایر 
ارزی چین تقریبا پایدار است و برای چهارمین ماه متوالی 
باالی ۳.2تریلیــون دالر باقی مانده اســت. او در ادامه، 
کاهش ذخایر در ماه آگوســت را به ترکیبــی از عوامل 
مانند نرخ تبادل ارزها و تغییرات در قیمت دارایی هایی 
مانند طال نســبت داد. حال باید دید کشور چین که به 
نظر می رسد روزهای خوبی از منظر بازپروری در روزگار 
پسا کرونا را تجربه می کند، تا چه زمان به سختگیری ها و 
سرکوبگری بازار رمزارزها ادامه خواهد داد. در شرایطی 
که به گوش می رسد این کشور درصدد رونمایی از رمزارز 
ملی خود است، سرکوب بازارهای مالی دیجیتال، کمی 
عجیب تر از حد تصور به نظر می آیــد. به هر حال، چین 
نشان داده در چارچوب خاصی عمل نمی کند و همچون 
گذشته، سیاسِت یک بام و دو هوا را برای رسانه ای کردن 

تصمیماتش اعمال می کند.

خبر

نرخ تورم آلمان در ماه آگوست باالی نرخ هدف گذاری شده 2درصدی باقی 
مانده است. طبق اعالم مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده 
مثبت ۳.۹درصد بوده که ۰.۱درصد بیشــتر از رقم ثبت شــده ماه قبل و 

۰.۴درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است.
این نرخ تورم که باالترین تورم هاي ثبت شده در 2۷سال اخیر در این کشور 
محسوب می شود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار 
گرفته که نرخ تورم آن به ۱2.۶درصد رســیده است. طبق اعالم مرکز آمار 

آلمان، تورم در بخش موادغذایی به ۴.۶درصد رسیده است.
متوسط نرخ تورم آلمان در سال های ۱۹۵۰ تا 2۰2۱ برابر با 2.۱۱درصد بوده 
است که باالترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴درصد و کمترین نرخ 

تورم نیز تورم منفی ۷.۶2درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در این ماه ۰.۱درصد اندازه گیری شده که 
۰.8درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت 
مربوط به گروه موادغذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها در نظر نمی گیرد، 

در این ماه به ۱.8درصد رسیده است.
همچنین به مانند بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، نرخ تورم در سوئد 
افزایش پیدا کرده اســت؛ به گونه ای که تورم ساالنه این کشور تا پایان ماه 
جوالی با ۰.۱درصد افزایش نســبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۴درصد 

رسیده است.
این نرخ تورم که بیشترین نرخ تورمی سوئد در طول سه ماه اخیر محسوب 
می شــود، بیش از همه تحت افزایش تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته 
است که تورم آن به ۷.۵درصد رسیده اســت. تورم بخش لباس و پوشاک 
نیز به ۳.۷درصد است. در بین دیگر بخش ها، نرخ تورم در بخش رستوران و 

هتلداری 2.۱درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه در سوئد با ۰.2درصد افزایش، نسبت به ماه قبل به ۰.۳درصد 
رسیده است. متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹8۰ تا 2۰2۱ معادل 
۳.۴۱درصد بوده که باالترین تورم ثبت شــده، مربوط به ماه اکتبر ۱۹8۰ 
با ۱۵.۵درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ماه ســپتامبر 2۰۰۹ با منفی 

۱.۶درصد بوده است.
همچنین در ماه آگوست، تورم منطقه یورو به باالترین سطح ۱۰ساله رسید 
و تورم منطقه یورو پیش از اجالس مورد انتظار بانک مرکزی اروپا، در ماه 

آگوست دوباره رشد کرد و به باالترین سطح در ۱۰سال اخیر رسید.
قیمت های مصرف کننده در ماه آگوست ۳درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل جهش داشته است. قیمت ها در ماه جوالی هم 2.2درصد جهش کرده 

بودند.
البته باید هنوز چند هفته منتظر بود تا این داده ها توسط بانک مرکزی اروپا 
تایید شوند. ســالومون فیدلر، اقتصاددان برنبرگ، می گوید: خانوارهای 
منطقه یورو در طول قرنطینه توانستند مقدار قابل توجهی پول مازاد خود را 
ذخیره کنند. اگر آنها تصمیم بگیرند بیش از آنچه انتظار می رود از این پول 
خرج کنند و سطح مصرف را باال ببرند، در کوتاه مدت افزایش قیمت ها ادامه 

خواهند داشت.
قرار است اعضای بانک مرکزی اروپا با هم دیدار داشته باشند و درخصوص 
آینده برنامه خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی به بازار بحث کنند. گفته 
می شود اعضای این بانک هنوز در مورد زمان  بندی کاهش این برنامه های 
حمایتی اختالف نظر دارند. بانک مرکزی اروپا ســطح تورم هدف خود را 
2درصد اعالم کرده است. این بانک تخمین زده است نرخ تورم در سال جاری 
به ۱.۹درصد برسد و در سال های 2۰22 و 2۰2۳ به ترتیب به ۱.۵درصد و 

۱.۴درصد کاهش یابد.
به همین ترتیب، نگاه کارشناسان به بازارهای مالی دیجیتال، کم و بیش 
تغییر کرده است و برخی بر لزوم به کارگیری ارزهای دیجیتال در آینده هرچه 
نزدیک تر برای فرار از تورم تاکید دارند. پیشنهادی که باید دید تا چه اندازه، 
تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ اصال بازار رمزارزها، راه حلی منطقی برای 
مهار تورم است؟ با هفته نامه عصر ارتباط در هفته آینده نیز همراه باشید تا 

کمی عمیق تر به این موضوع بپردازیم.

چیندرادامهموضعخصمانهنسبتبهبازاررمزارزها،قیمتNFT هارا»حباب«خواند

سِر ناسازگاری چین با توکن های غیرمثلی

امیرعباسزمانیان

2استارتآپبزرگترکیه،رویهم۶4۵هزارمیلیاردتومانارزشدارند

استارت آپ های ایرانی در پیچ و خم های هزارراه 
دنیای استارت آپ ها دنیای رقابت هفته و روز است و کسی که عقب بماند، 
به سختی می تواند عقب ماندگی را جبران کند. این داستان استارت آپ های 
ایرانی و رقبای ترکیه ای آنها هم هست؛ تا همین چند سال پیش، اکوسیستم 
استارت آپی ایران، بهترین و بزرگ ترین در منطقه بود، اما حاال ایران در این 
زمینه عقب افتاده است. یک بررسی ساده نشان می دهد که دو استارت آپ 

بزرگ ترکیه، روی هم حدود ۶۴۵هزار میلیارد تومان ارزش دارند.
گزارش سال 2۰2۱ موسسه »استارت آپ بلینک« )startupblink( که در 
زمینه مطالعات جهانی اکوسیستم استارت آپی فعالیت می کند، نشان می دهد 
که جایگاه ایران )و به طور مشخص شهر »تهران« به عنوان قلب استارت آپی 

ایران( نزول داشته است.
این گزارش به رتبه بندی اکوسیستم های استارت آپی شهر ها و کشور های 
جهان براساس کمیت، کیفیت و محیط کسب وکار استارت آپی می پردازد. 
بر اساس بررســی دنیای اقتصاد از گزارش سال 2۰2۱ این موسسه، آمریکا 
همچنان صدرنشین دنیاِی استارت آپ ها اســت و رشد چین در این زمینه 
هم قابل توجه بوده است. در رتبه بندی ارایه شده از بهترین اکوسیستم های 

استارت آپی در میان کشور های جهان، آمریکا در صدر فهرست و بریتانیا در 
رتبه دوم قرار دارد. هر دو این کشور ها از سال 2۰۱۹ تاکنون، جایگاه خود را در 
رتبه بندی مذکور حفظ کرده اند. از آن سو، در حالی که نام ایران حتی در میان 
۱۰۰ کشور برتر برای راه اندازی کسب و کار های استارت آپی نیست، تهران با 
۱۷۴پله سقوط، در جایگاه ۵۱2 میان هزار شهر برتر از نظر فضای اکوسیستم 
استارت آپی قرار گرفته است. به این ترتیب، با وجود آنکه در سال های اخیر 
اســتارت آپ های ایرانی رشــد قابل قبولی را تجربه کرده بودند، اما پس از 
دشواری های تحریم، کاهش سرمایه گذاری های خارجی و پاندمی کرونا، تنها 
تعداد معدودی از استارت آپ های بزرگ توانسته اند دوام آورند که البته همین 
تعداد معدود نیز با چالش هایی، چون تامین سرمایه، ورود به بورس و مواردی 

از این دست مواجه بوده اند.

ایران»یونیکورن«ندارد
محمدجواد آذری جهرمی، جوان ترین وزیر دولت دوازهم، در هنگام معارفه 
خود در سال ۱۳۹۶، وعده داد که مدیریت او بر وزارت ارتباطات در طول چهار 
سال، ایجاد پنج استارت آپ »یونیکورن« )تک شاخ( را به دنبال خواهد داشت. 
)استارت آپ های یونیکورن، استارت آپ هایی هستند که ارزش بازار آنها باالتر 

از یک میلیارد دالر باشد.(
از آن روز حدود چهار سال گذشته و ایران )دست کم در فهرست های رسمی( 
هیچ اســتارت آپ یونیکورنی ندارد. این در حالی است که ترکیه، علي رغم 
اکوسیستم استارت آپِی به مراتب ضعیف تری که نسبت به ایران داشت، اکنون 
دست کم چند استارت آپ یونیکورن دارد. استارت آپ »Getir« در ترکیه که 
حاال در بریتانیا، هلند و فرانسه هم فعال شده، یکی از این استارت آپ ها است 

که تخمین زده می شود حدود ۷.۵میلیارد دالر )با دالر 2۷هزار تومانی، حدود 
2۰۰هزار میلیارد تومان( ارزش داشته باشد.

استارت آپ»Trendyol«، حتی ارزش بازار به مراتب باالتری هم دارد و با 
۱۶.۵میلیارد دالر )حدود ۴۴۵هزار میلیارد تومان(، اکنون یکی از با ارزش ترین 
شرکت ها در ترکیه است. این شرکت، در واقع بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در 
ترکیه است که پنج سال دیرتر از نمونه ایرانی اش )دیجی کاال( راه اندازی شده 

است، اما حاال چندین برابر رقیب ایرانی اش ارزش دارد.
اما آیا ایران واقعا استارت آپ یونیکورن ندارد؟ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، 
مدیرعامل شرکت اسنپ ادعا کرد که ارزش این شرکت بین ۱.۴ تا ۱.۷ میلیارد 
دالر است و این یعنی اسنپ هم تبدیل به یک شرکت یونیکورن شده است، اما 
بعد از افزایش چند برابری نرخ ارز در سال ۱۳۹8، این ادعا به سرعت رنگ باخت. 
ادعا های مشابه از سوی شرکت های استارت آپی مشابه در ایران هم به سرعت 
زیر سوال رفتند، زیرا از یک سو ارزش بازار شرکت ها به ریال )و نه دالر( محاسبه 
می شد و از دیگر سو، به دلیل نبود همکاری های بین المللی، اساسا شرکت های 

استارت آپی ایرانی نمی توانند از یک سطح مشخص بزرگ تر شوند.

بازارهای مالی دیجیتال، نیاز مبرم 
اقتصادهای خطرپذیر
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»قراردادهای هوشــمند« را می توان یکی از اجزای مهم 
پلتفرم ها و برنامه های کاربردی دانست که با به کارگیری 
فناوری بالک چین یا دفتر کل توزیع شــده پیاده سازی 
می شوند. در ادامه، پیشــینه و نحوه عملکرد قراردادهای 
هوشمند را شرح داده و درخصوص قابلیت اجرای این گونه 
قراردادها به صورت توافق های قانونی بحث می کنیم. عالوه 
بر این مالحظات حقوقی و عملی ویــژه ای را که قبل از 
به کارگیری گسترده در زمینه تجارت باید بررسی شوند، 

مطرح مي کنیم.
نحوهعملکردقراردادهایهوشمند

“قراردادهای هوشمند« اصطالحی است که براي توصیف 
کد رایانه ای استفاده شده که به طور خودکار تمام یا بخشی 
از یک توافق نامه را اجرا می کند و در نهایت در یک پلتفرم 
مبتنی بر بالک چین ذخیره می شود. همان طور که در ادامه 
بحث خواهیم کرد، کد را می توان به عنوان مظهر توافق بین 
طرفین و یا مکمل یک قرارداد سنتی متنی دانست که مفاد 

خاصی، مانند انتقال وجوه از طرف »به طرف« را اجرا کند.
کدها در چندین گره از یک بالک چین تکرار می شوند و در 
نتیجه از امنیت، دوام و تغییرناپذیری که توسط بالک چین 
ارایه می شود، سود می برند. این تکرار همچنین به معنی 
اجرای کد با اضافه شــدن هر بالک جدید به بالک چین، 
نیز محسوب مي شود. اگر در شروع معامله توسط طرفین، 
برآورده شدن پارامترهای خاصی توافق شود، کد مرحله ای 
را که توســط این پارامترها ایجاد شده اجرا می کند و اگر 
چنین تراکنشــی تعریف نشده باشــد، کد هیچ اقدامی 
انجام نخواهد داد. اکثر قراردادهای هوشــمند بر مبنای 
یکی از زبان های برنامه نویسی که به طور مستقیم  مناسب 
چنین برنامه های رایانه ای هستند مانند زبان برنامه نویسی 

Solidity نوشته می شوند.
در حال حاضر، پارامترهــای ورودی و مراحل اجرای یک 
قرارداد هوشمند باید مشخص و عینی باشند. به عبارت دیگر، 
اگر ورودی “x” رخ دهد، مرحله “y” اجرا مي شود؛ بنابراین، 
عملکرد فعلی قراردادهای هوشمند مانند انتقال خودکار 
مقداری رمزارز از کیف پول شــخصی به شخص دیگر در 
صورت رعایت معیارهای خاص بســیار ابتدایی است. با 
گســترش مقبولیت بالک چین و افزایش توکن ســازی 
دارایی ها یــا به عبارت دیگر در زنجیــره قرارگرفتن آنها، 
قراردادهای هوشــمند به طور فزاینده ای پیچیده شده و 
قادر به انجام معامالت ســطح باال خواهند شد. در واقع، 
توسعه دهندگان هم اکنون چندین مرحله تراکنش را برای 
ایجاد قراردادهای هوشمند پیچیده تر جمع آوری کرده اند.

بااین وجود، همچنان کدی که قابلیت تعیین معیارهای 
حقوقی انتزاعی تری را داشــته در دسترس نبوده است. 
برای مثال مي بایســت بتواند برخورداری یک شخص از 
استانداردهای تجاری منطقی را بررسی کرده و یا اینکه باید 
اجرای بند جبران خسارت را در دستورالعمل قرار داده و 

غرامت پرداخت شود.
پیــش از تدوین و اجرای یــک قرارداد هوشــمنِد روی 
بالک چین خاص، مرحله اضافی دیگری نیز الزم اســت، 
به عبارت دیگر باید پرداخت کارمزد تراکنش برای قرارداد 
به زنجیره اضافه شده و بر آن اجرا شود. در مورد بالک چین 
اتریوم، قراردادهای هوشمند بر روی ماشین مجازی اتریوم 
)EVM( اجرا شــده و این پرداخت که از طریق رمزارز 
اتر انجام می شود، به عنوان »گس » شناخته شده است. 
هرچه قرارداد هوشمند، پیچیده تر باشد )بر اساس مراحل 
تراکنشی که باید انجام شود(، گس بیشتری براي اجرای 
قرارداد هوشمند پرداخت می شود؛ بنابراین، گس در حال 
حاضر به عنوان یک دروازه مهم به منظور جلوگیری از غلبه 
بیش از حد قراردادهای هوشمند بر EVM عمل می کند.

در حال حاضر قراردادهای هوشمند برای اجرای خودکار دو 
نوع از »تراکنشی« که در بسیاری از قراردادها وجود دارد، 

مناسب هستند: 
۱.اطمینان از پرداخت وجوه در برخی از رویدادهای محرک. 
2. اعمــال مجازات های مالی در صورت برآورده نشــدن 

شرایط عینی.
 در هر دو مورد، هرگونه مداخله انســان به عنوان مثال از 
طریق دارنده وثیقه قابل اعتماد یا حتی سیستم قضایی، 
پس از استقرار قرارداد هوشمند و عملیاتی شدن آن، الزم 

نیست و در نتیجه هزینه های اجرایی فرایند قرارداد کاهش 
خواهد یافت. به عنوان مثال قراردادهای هوشمند، توانایی 
برطرف کردن شکاف های مراحل تدارک تا پرداخت رابین 
دارا هستند. هنگامی که یک محصول وارد شده و در یک 
انبار اسکن می شود، یک قرارداد هوشمند می تواند بالفاصله 
درخواســت تاییدیه های موردنیاز را ایجاد کرده و پس از 
دریافت، بالفاصله وجه را از خریدار به فروشنده منتقل کند. 
بنابراین فروشندگان در بازه زمانی کوتاه تری، هزینه خود را 
دریافت کرده و دیگر نیازی به دخالت مستقیم خود ندارند 
و خریداران نیز هزینه های پرداختی حساب خود را کاهش 
می دهند. این کار می تواند بر نیاز سرمایه در گردش تاثیر 
گذاشــته و عملیات مالی را برای هر دو طرف آسان کند. 
در زمینه اجرا، می توان یک قرارداد هوشمند را به گونه ای 
برنامه ریزی کرد که در صورت عدم پرداخت، دسترسی به 
دارایی متصل به اینترنت قطع شود. به عنوان مثال، در صورت 
عدم دریافت پرداخت، ممکن است محتوای خاص به طور 

خودکار از دسترس خارج شود.
پیشینهتاریخی

اصطالح »قرارداد هوشــمند« اولین بار توسط دانشمند 
دانش کامپیوتر و فعال حوزه رمزارز، نیک زابو، در حدود 
2۰ســال پیش زمانی که مشــغول به تحصیل در رشته 
کارشناسی ارشد دانشــگاه واشنگتن بود، معرفی شد. به 
گفته او: »نهادها و روش های نوین، رســمی کردن روابط 
تشــکیل دهنده این گونه نهادها را با انقــالب دیجیتال 
امکان پذیــر کرده اند. من ایــن قراردادهــای جدید را 
»هوشمند« نامیده ام، زیرا بسیار کاربردی تر از همتایان 
بی جان کاغذی خود هستند. منظور از هوشمند به کارگیری 
هوش مصنوعی نیســت. قرارداد هوشمند مجموعه ای 
از تعهدها از جمله پروتکل هایی که طرفین به واسطه آن 
تعهدها، ملزم به اجرا کردن آن هستند، به صورت دیجیتالی 

است . “
به کارگیری نقل قول زابو در مورد کلمه »هوشمند« هنگام 
مقایســه قراردادهای هوشــمند با قراردادهای کاغذی 
و جداســازی آن از هــوش مصنوعی امری مهم اســت. 
قراردادهای هوشــمند، نســبت به قراردادهای کاغذی 
»هوشمندتر« هستند زیرا به طور خودکار توانایی اجرای 
برخی مراحل از پیش برنامه ریزی شده را دارند، اما نباید آنها 
را به عنوان ابزارهای هوشمندی که توانایی تجزیه وتحلیل 

الزامات انتزاعی یک قرارداد را داشته، در نظر گرفت. 
نمونه کالسیک قرارداد هوشــمند ارایه شده توسط زابو، 
دستگاه فروش خودکار است . هنگامی که خریدار شرایط 
»قرارداد« )مانند قراردادن پول در دســتگاه( را برآورده 
می سازد، دستگاه به طور خودکار شرایط قرارداد نانوشته را 

رعایت کرده و محصول را تحویل می دهد.
امروزه می توان منشا قراردادهای هوشمند را در قراردادهای 
ریکاردین دانست، مفهومی که در سال ۱۹۹۶ توسط ایان 
گریگ و گری هاولند به عنوان بخشی از کار آنها در سیستم 
پرداخت ریکاردو برای انتقال دارایی منتشر شد. گریگ 
قراردادهای ریکاردین را پل ارتباطی بین قراردادهای متنی 

و کد دانسته که دارای پارامترهای زیر هستند: 
یک ســند واحد کــه »الف. به عنــوان قرارداد توســط 
صادرکنندگان به دارندگان ارایه می شود، ب. به علت حق 
ارزشمندی که دارندگان دارند و توسط صادرکننده مدیریت 
می شود، ج. به راحتی توسط افراد قابل خواندن است )مانند 
قرارداد روی کاغذ(، د. و همچنین قابلیت خواندن توسط 
برنامه ها را داشته )قابل تجزیه وتحلیل مانند پایگاه داده(، ه. 
به صورت دیجیتالی امضا شده، و. کلیدها و اطالعات سرور 
را نگهداری می کند، و ز. با یک شناسه منحصربه فرد و ایمن 

ترکیب می شود.« 

تاثیرمتقابلباتوافقاتمتنیسنتی
یکی از مشکالت موردبحث درخصوص قرارداد هوشمند 
استفاده این اصطالح برای دو نمونه بسیار متفاوت است . 
مورد اول شامل قراردادهای هوشمندی بوده که بدون هیچ 
قرارداد اجرایی متنی در پشت آنها ایجاد و اجرا می شوند. 
به عنوان مثال، دو طرف قرارداد در مورد روابط تجاری که 
می خواهند برقرار کنند به تفاهم شفاهی رسیده و سپس 
به طور مستقیم  آن را به کد اجرایی تبدیل می کنند. از این 
موارد به عنوان »قراردادهای هوشمند بر مبنای کد« یاد 
می شود. نمونه دوم شامل به کارگیری قراردادهای هوشمند 
به عنوان ابزار اعمال مفاد خاص یک قرارداد سنتی متنی 
است که در آن متن به اســتفاده از قرارداد هوشمند برای 
اعمال مفاد خاص اشاره می کند. ما این موارد را به عنوان 

»قراردادهای هوشمند جانبی« در نظر می گیریم.
چالشهایپذیرشگســتردهقراردادهای

هوشمند
امروزه باتوجه به چارچوب هــای قانونی موجود به منظور 
رسمیت شناختن قراردادهای الکترونیکی احتماال دادگاه 
اعتبار کد مجری مقررات یک قرارداد هوشمند را )که ما 
آن را به عنوان قراردادهای هوشــمند جانبی طبقه بندی 
کردیم( به رسمیت می شناسد. همچنین با اتکا به سوابق 
موجود، قرارداد هوشــمند بر مبنای کد نیز ممکن است 
از حمایت قانونی مشابه برخوردار شوند؛ بنابراین امکان 
محدودیت چالش پذیرش گســترده قرارداد هوشمند 
به دلیل محدودیت های قانونــی کاهش یافته و منازعات 
احتمالی بین نحوه عملکرد کد قرارداد هوشمند و اجرای 
معامالت طرفین امری مهم تر بوده که در ادامه برخی از این 

چالش ها را بیان خواهیم کرد:
طرفهایغیرفنیچگونهمیتوانندمذاکره،
پیشنویسوتنظیمقراردادهایهوشمندراانجام

دهند؟
چالش اصلی در پذیرش گسترده قراردادهای هوشمند 
اطمینان طرفین به یک متخصص فنی به منظور توافق 
در کد یا تایید صحت کد نوشــته شده، است . درحالی که 
برخی این موارد را می توان با استخدام وکیل برای تشریح 
»قانونی بودن« قرارداد سنتی متنی عملی کرد، ولی این 

قیاس نامناسب است.
همه افراد به ویژه آنهایی که اصطالحات تجاری را درک کرده 
معموال  قادر به فهم توافق نامه های کوتاه ساده و همچنین 
بسیاری از مفاد توافق نامه های طوالنی تر هستند. اما یک 
فرد غیربرنامه نویس، توانایی فهم حتی ابتدایی ترین قرارداد 
هوشمند را نداشته، بنابراین به طور قابل مالحظه ای نیاز به 

متخصص براي درک قرارداد را خواهد داشت.
تا حدودی، ناتوانی طرفین قــرارداد در درک کد قرارداد 
هوشمند، مانعی برای انعقاد قراردادهای کد جانبی نخواهد 
بود، زیرا به همراه بسیاری از توابع اصلی می توان الگوهای 
متنی ایجاد کرد تا نحوه ورود و اجرای پارامترهای مختلف را 
شرح داد. به عنوان مثال، یک عملکرد ساده قرارداد هوشمند 
را فرض کنید که در صورت عدم دریافت مبلغ تعیین شده 
تا تاریخ مشخص، مبلغ دیرکرد را از کیف پول شخص مقابل 
استخراج می کند. الگوی متنی می تواند طرفین را وادار به 
پرداخت مبلغ موردنظر، سررسید آن و مبلغ دیرکرد کند. 
بااین حال، محتمل است  یکی از طرفین به دنبال تایید کد 
اصلی عملکردهای مشخص شــده در متن و عدم وجود 
هیچ گونه شرایط اضافی باشد )به ویژه در مواردی که الگو 
هرگونه مسوولیتی را که ناشی از دقت کد است، رد می کند( 
که این امر نیازمند بررسی شخص ثالث معتبر با تخصص 

برنامه نویسی خواهد داشت.
در مواردی که چنین الگوهایی وجود نداشــته و باید کد 

جدیدی ایجاد شــود، طرفین باید هدف توافق خود را به 
یک برنامه نویس اعالم کنند. ارایه نسخه ای از توافق نامه 
حقوقی به برنامه نویس امری ناکارآمد خواهد بود، زیرا این 
امر نیازمند برنامه نویسی است که بتواند یک سند قانونی 
را رمزگشــایی کند؛ بنابراین افراد متقاضی قراردادهای 
هوشمند جانبی ممکن است نیازمند تهیه یک« تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری » جدای از عملکردها باشند تا در اختیار 

برنامه نویس قرار گیرد.
طرفین همچنین ممکن است از برنامه نویس تضمینی 
بخواهند مبنی بر اینکه کد پیاده ســازی شده منطبق بر 
مفاد تفاهم نامه نظر گرفته شده، عمل کند. در نتیجه در 
قراردادهای سفارشی که به الگوی موجود وابسته نیستند، 
محتمل اســت طرفین تفاهم نامه با برنامه نویِس قرارداد 
هوشمند، به توافق نامه کتبی برســند، البته متفاوت با 
قراردادی که براي ارایه دهنده خدمات برای تراکنش های 

تبادل الکترونیکی داده ها منعقد می شود. 
شــرکت های بیمه همچنین می توانند سیاست هایی را 
به منظور محافظت از طرفین قــرارداد در برابر خطر عدم 
تطابق کد قرارداد هوشمند با عملکردهای مشخص شده 
در متن یک توافق نامه ایجاد کنند. اگرچه طرفین می توانند 
کد را بازبینی کرده )یا شخص ثالث آن را بررسی کند(، اما 
بیمه گر می تواند محافظت بیشتری را باتوجه به امکان اشتباه 
طرفین هنگام بازبینی کد ارایه دهد. عالوه بر این طرفین 
باتوجه به این امر که شرکت بیمه احتماال  قبل از موافقت 
با بیمه کردن کد، حسابرسی اختصاصی خود را انجام داده 

است، اطمینان بیشتری حاصل مي کنند.
قراردادهای هوشمند، کدی به کار گرفته شده به منظور 
تراکنش های بین مشــاغل و مصرف کنندگان، می تواند 
مجموعه ای از مشکالت را ایجاد کند که باید موردتوجه 
قرار گیرد. دادگاه ها از اجــرای توافق نامه هایی که در آن 
مصرف کننده از شــرایط قرارداد اطالعــات الزم و کافی 
را دریافت نکرده است، محتاط هســتند و ممکن است 
در صورتی که یــک توافق نامه متنی شــرایط کامل به 
مصرف کننده را ارایه نکرده، در اجرای یک قرارداد هوشمند 

مردد باشند. 
ســرانجام، باتوجه به افزایش بررســی ها درباره اعتبار یا 
عملکرد قراردادهای هوشــمند، امکان دارد دادگاه ها به 
سیستم متخصصان منصوب از طرف دادگاه برای کمک 
به رمزگشایی از معنا و مقصود کد، نیاز داشته باشند. امروزه 
به طور معمول طرفین از کارشناسان خود در مسایل فنی 
مورد اختالف اســتفاده می کننــد، درحالی که عالوه بر 
دادگاه های فدرال و هم بسیاری از دادگاه های ایالتی اختیار 
تعیین کارشناسان را دارا بوده، به ندرت از این اختیار استفاده 
می کنند. اگر تعداد اختالفات قرارداد استاندارد مبتنی بر 
تفسیر کد قرارداد هوشمند افزایش یابد، ممکن است این 

رویه تغییر یابد.
قراردادهایهوشمندواتکابهمنابعخارجاز

زنجیره
بسیاری از قراردادهای هوشمند، موارد کاربردی مفروضی 
موجود اســت  که در آن قرارداد هوشــمند، اطالعات و 
یا پارامترهایی را از منابعی خــارج از بالک چین دریافت 
می کند که   به اصطالح به آن منابع خارج از زنجیره گفته 
می شود. به عنوان مثال، یک قرارداد هوشمند بیمه محصول 
زراعی، به گونه ای برنامه ریزی شده است که اگر دما در هر 
نقطه، از ۳2درجه پایین بیاید، باید به بیمه شونده غرامت 
پرداخت شــود. قرارداد هوشــمند باید اطالعات دما را 
 از منبع مورد توافــق دریافت کند. این امر دو مســاله را 

مطرح می کند.
نخست، قراردادهای هوشمند توانایی جمع آوری داده ها 
از منابع خارج از زنجیــره را ندارند بلکه این اطالعات باید 
به قرارداد هوشمند »ارسال شــوند«. دوم، اگر داده های 
موردبحث، به طور مداوم در حال تغییر باشند و ازآنجاکه 
کد در چندین گره در شــبکه تکرار می شــود، گره های 
مختلف ممکن است اطالعات متفاوتی را با اختالف زمانی 

چندثانیه ای دریافت کنند.
در مثال ما، گره یک ممکن است اطالعاتی دریافت کند 
که دما ۳۱.۹درجه است، درحالی که گره دو ممکن است 
اطالعاتی را دریافت کند که دما ۳2درجه است. باتوجه به 
اینکه برای تایید تراکنش، اجماع همه گره ها الزم است، 
چنین نوساناتی می تواند باعث شود که شرایط »برآورده 

نشده« تلقی شود.
ادامهدارد...

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
با اعالم برنامه های توسعه فناوری های دیجیتال در تولیدات پزشکی، سه 

کاربرد این فناوری ها را در حوزه سالمت تشریح کرد.
به گزارش ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی، فناوری های دیجیتال در تمامی عرصه ها نقش آفرین شده اند 
و سالمت یکی از همین حوزه ها به شمار می رود که با کمک شرکت های 

دانش بنیان و خالق متحول می شود.
یکی از بخش های مهم و اقتصاد آفرین صنعت سالمت، حوزه دارویی است 
و فناوری های دیجیتال به این حوزه راه یافته اند تا ضمن سرعت بخشیدن 

به خدمات، کیفیت زندگی را بهبود ببخشند.
اگر فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، رایانش ابری و محاسبات زیستی به 
درستی اجرا شوند، صنعت سالمت عصر جدیدی را در شناخت بیماری ها، 

کشف و تولید دارو به شکلی سریع تر، ارزان تر و اثرگذارتر آغاز خواهد کرد.
با توجه به اینکه فناوری ها در حوزه دارو به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ 
به شدت درگیر فعالیت های تحقیقاتی در زمینه کشف دارو و واکسن است، 
فناوری های دیجیتال می تواند به کسب و کارهای زیستی، پزشکی و دارویی 
برای رشد در حال حاضر و آینده کمک کند. در ادامه سه روند فناورانه که این 

عرصه را متحول می کند، خواهیم شناخت:
1.هوشمصنوعیویادگیریماشین،کشفدارورامتحولمیکند
صحبت کردن از توسعه فناوری زیستی و دارویی بدون توجه به نقش هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین ممکن نیست. آن طور که حسین جان پناه 
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه فناوری زیستی عنوان 
می کند، نقش فناوری یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در فناوری زیستی 
رو به گسترش است و نقش موثری در پژوهش های دارویی و بهبود کارایی 

فرایند تولید ایفا کرده است.
در توسعه فناوری دارو، هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که با افزایش 
نظارت بر تولید، امکان تاییــد یک فرآورده دارویــی از مراجع نظارتی را 
۱2درصد بهبود ببخشد و صرفه جویی مالی قابل توجهی را در توسعه یک 

محصول دارویی به ارمغان بیاورد.
به گفته جان پناه، توانایی فناوری در تجزیه و تحلیل داده های موجود بیماران 
برای شبیه سازی فعل و انفعاالت شــیمیایی و پیش بینی رفتار بر اساس 
ویژگی های ژنتیکی آنها بیشتر از انسان است. هوش مصنوعی همچنین 
می تواند اقدامات کنترل کیفیت را انجام دهد، زمان طراحی را کوتاه کند، 

ضایعات مواد را کاهش داده و استفاده مجدد از تولید را بهبود بخشد.
2.رایانشابرینوآوریرادرداروسازیافزایشمیدهد

بدنه های نظارتی داروسازی به دلیل ظهور رایانش ابری که متمرکزسازی 
داده ها را تضمین کرده و امنیت داده ها و حاکمیت داده ها را ممکن می سازد، 
دست خوش تحول شده اند. شــرکت های داروسازی از رایانش ابری برای 
ذخیره، تجزیه و تحلیل و مدیریت حجم بیشتری از اطالعات بدون نیاز به 

خرید سخت افزار کامپیوتر گران قیمت استفاده می کنند.
این امر به تولیدکنندگان، دانشمندان و متخصصان داروسازی امکاناتی برای 
نظارت بر عملکرد محصول و اطمینان از کیفیت محصول ارایه می دهد که 
این موضوع پیگیری نوآوری در فناوری را تســهیل می کند. رایانش ابری 
زمان و هزینه نوآوری در فناوری زیستی را کاهش می دهد، به طوری که 
شــرکت های دانش بنیان و خالق در حوزه دارویی، می توانند هزینه های 

کمتری صرف کرده و عمده تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه قرار دهند.
3.محاسباتمولکولیآیندهپزشکیرامیسازد

با پیشرفت فناوری دیجیتال، رایانه ها از قابلیت پردازش و محاسبات در ابعاد 
سلولی و مولکولی برخوردار شده اند. فعاالن زیست فناوری در حال توسعه 
فناوری پروتیین هایی هستند که از قابلیت کنترل به وسیله رایانه برخوردار 
است که این در ارتقای ایمنی بدن و مقابله با بیماری های خاص کاربرد دارد.
پژوهشگر حوزه زیست شیمی با بیان اینکه پیوند فناوری های دیجیتال 
و زیست فناوری آینده پزشــکی را رقم می زند، در این خصوص می گوید: 
فرآورده های زیستی که از پروتیین هایی با طراحی جدید ساخته شده اند، 
منعطف تر و کارآمدتر هستند و می توانند در طیف وسیعی از کاربردهای 

زیست پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.
توسعهفناوریهایدیجیتالدرتولیداتپزشکیایرانساخت

در ایران نیز پژوهش ها در حوزه فناوری های دیجیتال، به تولید سامانه های 
هوشمند پزشکی، تجهیزات هوشمند و توسعه فناوری رایانش ابری و هوش 

مصنوعی در حوزه پزشکی منجر شده است.
سامانه تحلیل تصاویر اسکن ریه که به صورت هوشمند اطالعات تصویر را 
در اختیار پزشک قرار می دهد نمونه ای موفق از همین ابزارها است که در 

تشخیص عارضه ریوی ناشی از کرونا مورد استفاده قرار گرفت.
سامانه های کمک دستیار جراحی، توان بخشــی از راه دور و گوشی های 
پزشکی هوشــمند نمونه های دیگری از تولیدات ایران ساخت پزشکی با 

استفاده از فناوری دیجیتال هستند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب ستادهای توسعه فناوری 
از جمله ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، زمینه را 
برای پیوند میان این فناوری و سایر فناوری ها همچون بیوتکنولوژی، پزشکی 
و داروسازی با حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق فراهم کرده است.

ستادتوسعهاقتصاددیجیتالاعالمکرد

كاربردهای فناوری های دیجیتال 
در سالمت

خبر

مقدمه ای بر قراردادهای هوشمند و محدودیت های بالقوه و ذاتی آنها
رضاسمیعزاده؛هیاتعلمیدانشگاهالزهرا
سحروطنخواه؛دکترایمهندسیصنایع

دانشگاهالزهرا

بخش اول
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نخستین هفته نامه فناوري اطالعات و ارتباطات

در سال های آینده، ما به سال 2۰2۰ به عنوان لحظه ای که همه 
چیز را تغییر داده، نگاه خواهیم کرد. در هیچ حوزه دیگری مانند 
تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیکی در بحــران کووید ۱۹، 
رشد بی سابقه و پیش بینی نشده، رخ نداده است. با وجود کاهش 
فعالیت اقتصادی، کرونا، افزایش تجارت الکترونیکی و تسریع 
تحول دیجیتال را موجب شده است. با عادی شدن قرنطینه ها 
و اعمال محدودیت های سختگیرانه، مشاغل و مصرف کنندگان 
به طور فزاینده دیجیتالی شده اند، اکنون کاالها و خدمات بیشتری 
به صورت آنالین تهیه و خریداری می شــوند و ســهم تجارت 
الکترونیکی از تجارت جهانی خرده فروشی از ۱۴درصد در سال 

2۰۱۹ به حدود ۱۷درصد در سال 2۰2۰ افزایش یافته است.
   کروناوتجارتالکترونیکي

یافته های حاصل شده از گزارش جدید کرونا و تجارت الکترونیکي 
در قالب انجام پژوهش بین المللی توسط UNCTAD )آنکتاد( 
و eTrade ، بازتاب تحوالت قدرتمند صنعت جهانی و منطقه ای 
در طول سال 2۰2۰ است. ولکان بوزکیر، رییس  مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد می گوید: روند تجارت الکترونیکي به احتمال 
زیاد در دوران پســاکرونا هم ادامه می یابد. او معتقد است باید 
چالش ها را بشناسیم و برای حمایت از دولت ها و شهروندان گام 
برداریم زیرا آنها همچنان از روش های جدید کار استقبال می کنند. 
ایزابل دورانت، سرپرســت دبیرکل آنکتاد )کنفرانس تجارت و 
توسعه سازمان ملل( نیز می گوید: مشاغل و مصرف کنندگانی که 
می توانستند دیجیتالی شوند، به کاهش رکود اقتصادی ناشی از 

همه گیری کمک کردند. آنها همچنین انتقال دیجیتالی را سرعت 
بخشــیده اند که این امر، تاثیرات ماندگاری بر جوامع و زندگی 
روزمره ما خواهد داشت که همه افراد پذیرای آن نیستند. در این 
خصوص، کشورهای در حال توسعه نه تنها، مصرف کننده بلکه باید 

تولیدکننده اقتصاد دیجیتال باشند.
   سودیازیان؛فرصتیاتهدید؟!

یافته های این بررسی، بیانگر جذب شدید تجارت الکترونیکی در 
سراسر مناطق است؛ به طوری که مصرف کنندگان در کشورهای 
در حال توسعه، بیشترین تغییر را به سمت خرید آنالین دارند. به 
عنوان مثال بازار آنالین آمریکای التین، در ســه ماهه دوم سال 
2۰2۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، روزانه دو برابر، اقالم 
فروخته و پلتفرم تجارت الکترونیکی آفریقا Jumia از جهش 
۵۰درصدی معامالت، طی شش ماه اول سال 2۰2۰ خبر داده 
است. سهم فروش خرده فروشی آنالین چین، بین آگوست 2۰۱۹ 
و آگوست 2۰2۰ از ۱۹.۴درصد به 2۴.۶درصد و در قزاقستان، 
از ۵درصد در ســال 2۰۱۹ به ۹.۴درصد در سال 2۰2۰ افزایش 
یافته اســت. در تایلند، طی مارس 2۰2۰، بارگیری برنامه های 
خرید فقط در یک هفته به میزان ۶۰درصد افزایش یافت. طبق 
این گزارش، روند جذب تجارت الکترونیکي که در سال 2۰2۰ 
مشاهده شده احتماال در دوران پساکرونا نیز پایدار خواهد بود.  با 
این حال، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته جهان، به دلیل 
موانع مداوم، مصرف کنندگان و مشاغل از فرصت های تجارت 
الکترونیکی ناشی از همه گیری استفاده نکرده اند. این خدمات 
شامل خدمات پهن باند پرهزینه، وابستگی بیش از حد به پول 
نقد، عدم اعتماد مصرف کنندگان، مهارت های دیجیتالی ضعیف 
در میان مردم و توجه محدود دولت ها به تجارت الکترونیکی است. 
کشورهایی که از پتانسیل تجارت الکترونیکی استفاده می کنند، 
در شرایط بهتری قرار می گیرند تا از بازارهای جهانی کاال و خدمات 
در این اقتصاد دیجیتالی بهره مند شوند، در حالی که کشورهایی 

که موفق به انجام این کار نمی شوند حتی بیشتر عقب می مانند. بر 
اساس این گزارش، یکی از چالش ها این است که کرونا بیشتر به نفع 
سیستم  هاي عامل دیجیتال برجسته جهان بوده است! بسیاری از 
راه حل های مورداستفاده تجارت الکترونیکی، دورکاری و رایانش 
ابری توسط شرکت های بزرگ نسبتا محدود ارایه می شود که 
عمدتا در چین و ایاالت متحده مستقر هستند. بازیگران کوچک تر 
ممکن است جایگاه عمیق تری پیدا کرده باشند اما حضور آنها در 
بازار هنوز تحت تاثیر غول های دیجیتال است که می تواند نقش 
غالب آنها را در طول همه گیری حفظ کند. خطر این اســت که 
شکاف های عظیم دیجیتالی که قبال بین کشورها و درون آنها 
وجود داشته، در پی شیوع کووید ۱۹، همه گیرتر خواهد شد. بر این 
اساس، نتیجه، حتی نابرابری های عمیق تری است که پیشروی به 
سوی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را از بین می برد. اکثر 
دولت ها پاسخ کوتاه مدت به بیماری همه گیر را اولویت خود قرار 
داده اند اما برخی از آنها همچنین به بررسی الزامات استراتژیک 

بلندمدت برای پساکرونا پرداخته اند. چندین دولت در کشورهای 
در حال توسعه برای محافظت از مشاغل و درآمد شخصی وارد 
عمل شده اند. به عنوان مثال در آمریکای التین و کارائیب، دولت 
کاستاریکا، بســتری را برای مشاغل غیرحضوری، آنالین و یک 
برنامه تلفن هوشمند و سرویس پیام کوتاه برای تسهیل تجارت 
بین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، گوشتی و ماهی آغاز 
کرد. در آفریقا، سنگال، یک کارزار اطالعاتی، آموزشی و آگاهی 
راجع به مزایای تجارت الکترونیکی در بین تمام اقشــار مردم 
برگزار کرد و در آســیا نیز اندونزی یک برنامه ظرفیت سازی را 
برای تسریع دیجیتال سازی در میان شرکت های خرد، کوچک 

و متوسط آغاز کرد.
   ازتجارتالکترونیکیفراگیرتاکارآفرینیدیجیتال

گزارش جدید کرونا و تجارت الکترونیکي، اقداماتی را نشــان 
می دهد که باید توسط ســه گروه ذی نفع انجام شود تا مزایای 

بیشتری از تجارت الکترونیکی حاصل شود:

  دولت ها باید آمادگی دیجیتال سازی ملی را در اولویت قرار دهند 
تا مشاغل محلی بیشتری بتوانند تولیدکننده اقتصاد دیجیتال 
شوند نه فقط مصرف کنندگان. براساس این گزارش، ایجاد یک 
اکوسیستم تجارت الکترونیکی، مستلزم تغییر در سیاست های 
عمومی و شیوه های تجاری برای بهبود زیرساخت های دیجیتال 
و تجارت، تسهیل پرداخت های دیجیتالی و ایجاد چارچوب های 
قانونی و نظارتی مناســب برای معامالت و امنیت آنالین است. 
 این رویکــرد باید جامع نگر باشــد و سیاســت ها نباید در خأل 

شکل بگیرند.
   برای کسب ارزش از تجارت دیجیتال، کارآفرینی دیجیتال باید 
کانون اصلی قرار گیرد. این امر، مستلزم دیجیتالی شدن سریع تر 
برای مشاغل کوچک تر و توجه بیشتر به کارآفرینی دیجیتال، از 
جمله بازپرداخت )اقساط وام( به ویژه در بین زنان است. طبق این 
گزارش، کشورها همچنین به توانایی های بهتری برای ضبط و مهار 
داده ها و چارچوب های نظارتی قوی تر برای ایجاد ارزش در اقتصاد 

دیجیتال نیاز دارند.
   جامعه جهانی باید راه های جدید، جسورانه و هوشمندانه برای 
کار با دولت ها و بخش خصوصی برای استفاده از این فرصت ها 
پیدا کند. رییس  مجمع عمومی ســازمان ملل متحد می گوید: 
شکاف دیجیتالی که مدت ها قبل از کووید ۱۹، واقعی بود، چالشی 
است که با تالش جمعی و پشتیبانی بین المللی، قابل رفع است. 
تجارت الکترونیکی پتانسیل بسیار زیادی را در توسعه پایدار ایجاد 
 می کند بنابراین باید تالش شــود تا این ابزار به سرعت در حال 

ظهور باشد. 
رییس  مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از این 
امر در سطح سازمان ملل، به نشست موضوعی یک روزه در سطح 
سران، راجع به همکاری و اتصال دیجیتال در 2۷ آوریل 2۰2۱ 
اشاره کرد. این نشست، بستری را برای اظهارات سیاسی سطح 
باال درخصوص قصد، پشتیبانی و مبادالت صریح بین نهادهای 
سازمان ملل، رهبران فناوری، اعضای سازنده و ذی نفعان فراهم 
کرد تا جنبش الزم را ایجاد کرده و جامعــه بین المللی را برای 
تقویت ابتکارات و مشارکت های چندطرفه موجود و نیز حمایت از 
آنها و ایجاد مشارکت های اضافی برای تسریع در اجرای برنامه ها 

تحریک کند.

براساسنتایجیکگزارشپژوهشیبینالمللی

وقتی کرونا، آینده دیجیتالی پایدار را رقم می زند

 مردم بیش از هر زمان دیگری در حال ســفر هســتند. 
 بر اساس گزارش ســازمان جهانی گردشگری، تخمین 
زده می شود تا سال 2۰۳۰، از بین جمعیت 8.۵میلیارد 
نفری در جهان، تقریبا 2میلیارد ســفر بین المللی انجام 
شود.  سفرها و مســافران با جهش های متعدد، پیشرفت 
کرده اند.  صنعت سفر و گردشگری به طور دائم باید خود را 
با استفاده از فناوری تقویت کند.  فناوری های نسل بعد، 
شیوه های سفر و تعریف گزینه های حمل ونقل و تحرک را 

تغییر می دهند.  
ما ســریع تر ســفر می کنیم اما خوش شــانس هستیم 
که از امکانات مناســب تر بــا کیفیت بهتــر و راحت تر، 
همراه با ابزارهــا و برنامه های مفید اســتفاده می کنیم 
که به ما این امــکان را می دهد تا بیشــتر اوقات این کار 
را انجــام دهیم.  تکنولوژی برای همیشــه، روش ســفر 
 میلیاردهــا نفــر را در حوزه تفریــح یا تجــارت تغییر 

داده است. 
 تلفن های هوشمند، هوش مصنوعی ، پرداخت الکترونیکي، 
رسانه های اجتماعی و نظایر آن، ســفرهای بی شماری 
را تحت تاثیــر قرار داده انــد.  فناوری های نســل آینده، 
شیوه های سفر ما را تغییر می دهند.  آنچه ۱۰ سال پیش، 
 رضایت مشــتریان را جلب کرده بود، امروز دیگر جواب 

نمی دهد.
الگوهایسفرمشتریانامروزی

اینترنت و فناوری هــای جدید، رفتارهــای مصرفی را 
کامال دگرگــون کرده و ســفر در نتیجــه فناوری های 
دیجیتالی بسیار پیشرفت کرده اســت.  این تغییرات در 
رفتار مصرف کنندگان یا مشتریان را می توان به سه طریق 

خالصه کرد:  

نخست:  مشتریان مدرن بسیار فوری تر از گذشته نیازمند 
خدمات هستند.  

دوم:  مشــتریان هنگام اســتفاده از خدمات مسافرتی، 
صرفنظر از برند و تبلیغات، انتظــار یک برنامه یکپارچه 
اعم از برنامه های پیام رسان و ایمیل ها تا ارتباط حضوری 

را دارند.
سوم:  مشتریان به مطالب و خدمات شخصی سازی شده و 
سفارشی، پاسخ مثبت می دهند.  تقاضای بیشتر مشتریان 

و تغییرات در الگوهای سفر، تکنولوژیکی است.  
در اینجا، شــش مورد از مهم ترین تغییرات تکنولوژیکی 
که بر نحوه انجام سفر طی سال های اخیر تاثیرگذار بوده، 

آورده شده است.
   نخست:سفردوستانهتربامحیطزیست

فناوری باعث می شود سفر دوستانه تری با محیط زیست 
داشته باشیم.  اگر تصمیم بگیرید از فناوری استفاده کنید، 
سفر شما می تواند بسیار دوستدار محیط زیست باشد.  آن 
روزهایی که نیاز به چاپ بلیت هواپیما، کارت سوار شدن یا 
رزرو هتل وجود داشت، گذشته است.  به لطف رزرو آنالین، 
سیستم تلفن همراه و بلیت های الکترونیکی، می توانیم 
مقادیر زیادی کاغذ را ذخیره کنیم و نگران حمل اسناد 
متعدد نباشیم.  این، یک موقعیت برد  برد است.  عالوه بر 
این، رزرو آنالین در وقــت صرفه جویی می کند زیرا برای 

تهیه بلیت، نیاز به حضور در صف نیست.
   دوم:تغییرروالبستهبندیوذخیرهفضا

تکنولوژی، روال بسته بندی ما را تغییر داد و فضای زیادی 
را برای ما ذخیره کرد.  امروزه فناوری در تالش اســت تا 
بیشــترین عملکردها و نقش ها را در یــک ابزار کوچک 
جمع کند.  برای گوش دادن به موســیقی دیگر نیازی به 
iPod نداریم.  تنها چیزی که باید داشــته باشــیم یک 
حســاب Spotify یا iTunes اســت.  ما می توانیم 
موســیقی را در حال حرکت پخش کنیم.  همین امر در 
مورد کتاب ها نیز صدق می کنــد.  زمان پایان این نگرانی 
فرا رســیده که آنها را چگونه در چمدان خود قرار دهیم. 
 Kobo یا  Amazon Kindles در حــال حاضــر 

)خوانندگان الکترونیکی( یک تن از فضای کیف های ما 
را ذخیره می کنند!

   سوم:عبورازموانعزبانی
فناوری به ما کمک می کند از موانــع زبانی عبور کنیم. 
 چندی پیش، نیاز به حمل کتاب هایی مانند اصطالحات 
به زبان محلی کــه قرار بود به آن ســفر کنیــم، وجود 
داشت.  امروزه تنها یک گوشی هوشــمند، نیاز است و با 
پشتیبانی برنامه هایی مانند Google Translate یا 
iTranslate ، مبارزه برای تعامل با افراد محلی به پایان 
رسیده است. برنامه Google Translate حتی به 
شما امکان می دهد از دوربین گوشی هوشمند خود برای 
ترجمه عالئم یا منوها در زمان واقعی استفاده کنید.  عالوه 
بر این، برنامه هایی مانند Duolingo به شما این امکان 
را می دهد که زبان جدیدی یاد بگیرید یا زبانی را که قبال 
با آن آشــنا بودید، بهبود بخشید.  همه این ها بدون انجام 

هزینه در کالس هاست.
   چهارم:ازخدماتهتلداریتاچتباتها

فناوری ها، نحوه رزرو پرواز، رزرو اتاق، دسترسی به خدمات 
هتل، اطالع از رویدادهای روزانه و مشاوره برای بازدید از 
یک شهر را تغییر داده اند.  اکنون چت بات ها به عنوان یک 

برنامه رایانه ای مبتنی بر هــوش مصنوعی که مکالمات 
انســانی را شبیه ســازی می کند، به یک همراه مناسب 
برای سفر تبدیل شــده اند.  این نرم افزار هوش مصنوعی، 
درخواست های کاربر را تفسیر و پردازش کرده و سریعا به 

آنها پاسخ می دهد.  
در حال حاضر، بسیاری از هتل ها و شرکت های هواپیمایی، 
گزینه های پیام رســانی خود را از طریق ارســال پیامک 
به وسیله برنامه های شــخصی خود یا ایجاد کانال های 
پیام رســان مانند Facebook Messenger یا 
واتس اپ به مشتریا ن شان ارایه می  دهند اما انقالب واقعی، 
چت بات ها هستند.  آنها به دارایی های عظیمی برای این 

صنعت تبدیل می شوند.  
چت بات ها به افراد اجــازه می دهند از طریق رابط چت با 
یک انسان یا هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنند.  با توجه 
به اینکه برنامه های پیام رســان به رسانه های اجتماعی 
جدید تبدیل شــده اند، منطقی است شرکت ها، این نوع 
خدمات را در مجموعه خود ادغام و اضافه کنند.  به عنوان 
مثال HiJiffy  یک چت بات است که میهمانان را از طریق 

مسنجر فیس بوک به کارکنان هتل متصل می کند.  
هوش مصنوعی به چت بات اجازه می دهد تا به پرسش های 

متداول نسبتا آنی پاسخ دهد.  کاربران می توانند نرخ ها و 
در دسترس بودن را بررسی کرده و رزرو را به طور مستقیم 
در مسنجر انجام دهند.  عالوه بر این، هرگاه روبات نتواند به 
این سواالت، پاسخ دهد، این موضوع به یک عامل انسانی 
واگذار می شود.  این محصول، صنعت هتلداری را با ابزاری 
که خدمات مناسب را در زمان مناسب به میهمانان ارایه 

می دهد، متحول می کند.
   پنجم:راحتوایمنباپرداختالکترونیکی

همه چیز با پرداخت های الکترونیکی بســیار آســان تر 
 ،Google Wallet می شود.  با اپل پی، سامسونگ پی یا
پرداخت  الکترونیکی بسیار ســاده تر است.  درخصوص 
پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول نقد، باید به 

دو مورد اشاره کرد:  
نخست، سهولت و راحتی:  دیگر به حمل نقدینگی زیاد، 
داشتن چند کارت اعتباری یا حتی حضور در صف برداشت 

دستگاه های خودپرداز نیازی نیست.  
دوم، ریسک کمتر:  به ویژه هنگام مسافرت به خارج که در 
آن از دست دادن پول نقد، می تواند ناراحتی بزرگی ایجاد 
کند.  پس از یکپارچه سازی کامل، دیگر الزم نیست نگران 

تقلب در کارت اعتباری یا تغییر کارت باشید.
   ششم:نسلهزارهوتجربیاتشخصیسازیشده
کلیدواژه صنعت سفر، شخصی ســازی است.  مسافران 
مدرن به ویژه نسل هزاره )نســل ایگرگ و وای( به دنبال 
تجربه های سفارشــی و منحصربه فرد هستند و با کمک 
پیشــرفت های تکنولوژیکی می توانند بــه مقصود خود 

دست یابند.   
چت بات ها، وب سایت ها، وبالگ ها، برنامه ها و سرویس ها، 
فضایی را ایجاد کرده اند که در آن می توانید رویاها را تداوم 
بخشید و در نهایت یک نسخه واقعی از سفر رویایی پیدا 
کنید. در این خصوص، فناوری بالک چین در مراحل اولیه 
توسعه خود است، اما بســیاری از صنایع را به روش های 
اساسی تغییر خواهد داد.  درباره صنعت سفر، پیاده سازی 
قابل درک ایــن فناوری نوآورانه، در زمینه شناســایی و 

شخصی سازی است.

ازانقالبچتباتهاتاشخصیسازیسفر

6 تغییر تكنولوژیک برای یک سفر رویایی

آسیه فروردین 

سعید میرشاهی


