
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

 محدودیت تراکنش های بانکی 
برای هر کد ملی

شفافیت از راه محدودیت!
بانک مرکــزی ایران محدودیتی را در ســقف 
تراکنش های بانکی ایجاد کرده که این امر می تواند 
شفاف سازی در نظام بانکی را افزایش دهد و راه های 
پول شــویی را تا حدودی ببندد.به گزارش ایسنا، 
چندی پیش عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی با انتقاد از نحوه نقل و انتقاالت بانکی کارتی و 
شفاف نبودن این نقل و انتقاالت گفت: در حال حاضر 
هر شخصی می تواند با استفاده از دستگاه های پوز 
هر مبلغی را که می خواهد جابجا کند و تنها سقف 
۵۰ میلیون تومان برای هر تراکنش وجود دارد، اما 
هر کسی می تواند به هر تعدادی که می خواهد این 
کار را انجام دهد که در هیچ جای دنیا به این شکل 
نیست.وی اظهار کرده بود که افراد نباید بتوانند به 
همین راحتی حجم بزرگی از پول را بدون مشخص 
بودن دالیل آن تنها با اســتفاده از یک دستگاه پوز 
جابجا کنند که در این راستا برای هر کارت بانکی 
ســقف تراکنش مالی ۵۰ میلیون تومــان در روز 
درنظر گرفته شده اســت.درنظر گرفتن سقف ۵۰ 
میلیون تومانی تراکنش برای هــر کارت بانکی با 
وجود اینکه اقدام خوبی از سوی بانک مرکزی بود، اما 
ممکن بود افراد با تهیه کارت های متعدد از بانک های 
مختلف اقدام به جابجایی پول از طریق چند کارت 
کنند که همتی پیش از این نیز گفته بود که با ایجاد 
سقف تراکنش برای هر کد ملی جلوی این کار را نیز 
می گیریم.اما از ابتدای هفته جاری بانک مرکزی برای 
هر کدملی از طریق کارت های بانکی سقف تراکنش 
۱۰۰ میلیون تومان را درنظر گرفته است و در عین 
حال سقف تراکنش با هر کارت بانکی نیز ۵۰ میلیون 
تومان خواهد بود.بر اســاس اعالم ناصر حکیمی، 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با این اقدام 
از جابه جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی 
شدن حساب ها در مبالغ کالن جلوگیری می شود و 
در این مسیر موضوعی که برای بانک مرکزی اهمیت 
دارد این است که مبدا و مقصد پول مشخص باشد و 
مبالغ هنگفت بدون قابلیت پیگیری جابجا نشود.

البته این موضوع ممکن است برخی از خریداران و 
فروشندگان کاالهای گران قیمت را نگران کند که 
حکیمی در این باره نیز تصریح کرد: با اقدامات فوق، 
در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ باال 
به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید 
با مبالغ باال می توانند از سامانه ساتنا این عملیات را 
بدون محدودیت انجام دهند.بــه گفته وی مردم 
همچنین می توانند در معامالت بزرگ با مبالغ باال 
از انواع و اقسام چک ها از جمله چک عادی، رمزدار و 
تضمین شده بهره گیرند.اقدامات اخیر بانک مرکزی 
در تغییر دســتورالعمل ها و ابالغ بخش نامه های 
جدید نشان می دهد که شاید این بار عزم جدی برای 
مقابله با فساد و راه های آن در کشور ایجاد شده باشد 
و بتوان از این طریق بخشی از اقتصاد ایران را بازیابی 
کرد.یکی از متداول ترین روش های پول شویی انتقال 
مبالغ بزرگ بین حساب های مختلف است، تا جایی 
که رد این پول در میان حساب ها گم شود و نتوان آن 
را پیگیری کرد که اقدام اخیر بانک مرکزی سبب 
می شود تا از این اقدام جلوگیری شود و در صورت 
انتقال مبالغ باالی پول، مبدا و مقصد آن به طور دقیق 
مشخص و قابلیت پیگیری برای بانک مرکزی وجود 

داشته باشد.
    

رئیس اتاق اصناف ایران:
سه شنبه بازار و جمعه بازارها  را 

تعطیل  کنید 
رئیس اتــاق اصناف ایــران اعالم کــرد: اگر 
بازارچه های محلی بر اســاس نیاز مردم و مطابق 
ماده ۱6 قانون بهبود محیط کســب و کار باشد، 
مشکلی ندارد اما با بازارهایی مانند سه شنبه بازارها 

و جمعه بازارها مخالفیم و باید تعطیل شوند.
علی فاضلی در گفت وگو با ایسنا، یادآور شد: اگر 
بازارچه های محلی بر اساس نیاز مردم باشد و آنچه 
در ماده ۱6 قانون بهبود محیط کسب و کار باشد، 
در آن رعایت شود، مشکلی ندارد، چراکه این قانون 
صراحتا اعالم می کند که تولیدکنندگان کوچکی 
که محیطی برای عرضه تولیدات شــان ندارند یا 
تولیدکنندگان خانگی یا تولیدکنندگان کشاورزی 
که نمی توانند محصوالت شان را به صورت مستقیم 
به دســت مردم برســانند، باید این فضا در قالب 
بازارچه های محلی در اختیارشــان قرار بگیرد و 
وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری ها مکلفند 
که این فضا را برای آن هــا فراهم کنند. وی افزود: 
اگر راه اندازی و توسعه بازارچه های محلی بر این 
اساس و مطابق با این قانون باشد، پسندیده است 
و قانون هم به آن اشاره کرده است اما اگر بازارهای 
محلی مانند بازار روز و شب، به نام سه شنبه بازارها 
و جمعه بازارها و ... باشــد، با آن مخالفیم. چراکه 
بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی وجود دارد و 
راه اندازی این گونه بازارهای محلی با اقتصاد آن ها 

همخوانی ندارد.

اخبار اقتصادی
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امین قلعه ای

»ریاســت بانــک مرکــزی روز 
گذشته دســتور داد که این بانک به 
سامانه های دولت الکترونیکی متصل 
شــود. امیدوارم قوه قضاییــه نیز به 
این سامانه ها متصل شــود. با وزارت 
اقتصاد نیز در حال مذاکره هســتیم 
که ســرویس های خــود را به دولت 
الکترونیکــی متصل کنــد. با اتصال 
این دســتگاه ها به سامانه های دولت 
الکترونیکی، شــاهد جهش بزرگی 
در ارائــه خدمات به مــردم خواهیم 
بود.« این بخشــی از اظهــارات وزیر 
ارتباطات در حاشیه دومین همایش 
تهران هوشمند اســت. ایجاد دولت 
الکترونیک از مدت هــا پیش یکی از 
دغدغه مسئولین کشــور به حساب 
 آمده است. آذری جهرمی در این باره 
می گوید:»دولت الکترونیکی امروزه 
توسعه سبد کاال به افراد نیازمند را از 
طریق کدهای دستوری به اجرا  درآورد 
و به شــهروندان چنین خدماتی ارائه 
می دهد و به زودی خدمات بیش تری 
از همین مســیر به شــهروندان ارائه 
می شــود. البته بی تردید این حوزه 
نیازمند حضور همه دستگاه هاست؛ 
تقریبا حدود 2۵۰۰ دستگاه اجرایی در 
کشور وجود دارد که باید متصل شوند 
و خوشــبختانه اتصال دستگاه های 
اجرایی به دولت الکترونیکی با رشــد 
۱۰ برابری مواجه شــده اســت.« در 
ایران  باهدف ایجاد تغییر بنیادین در 
ســاختار قدیمی نظام اداری کشور، 
سازمان فناوری اطالعات طرح ملی 
دولت الکترونیک را که از سال ها پیش 
متوقف مانده بود، احیــا و اقدام های 
الزم بــرای الکترونیکــی ســازی را 
آغاز کرد. آیین نامــه اجرایی تحقق 
دولت الکترونیــک در ایران مصوب 

شــورای عالی اداری و بر اساس طرح 
توســعه کاربردی فناوری اطالعات 
تکفا مربوط به پانزدهم تیرماه ســال 
۱۳۸۱ است که بر اســاس آن دولت 
مکلف به ارائــه خدمات غیرحضوری 
به مردم باهدف بهبود کیفیت، کاهش 
هزینه ها و گردش سریع اطالعات بین 

دستگاه های اجرایی شد.
  جایگاه جهانی ایران 
در دولت الکترونیکی

 دولت الکترونیکی، دولت استفاده 
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطات به 
منظور توزیع خدمات دولتی به صورت 
مستقیم و 24 ســاعته به مردم است. 
دراین دولت که ســطح پیشــخوان 
ادارات تا خانه و محلهای کار شهروندان 
خواهد رسید , نیاز به مراجعه حضوری 
برای کارها و خدمــات دولتی وجود 
نداشته و البته این خدمات با سرعت 
و اطمینان بیشــتری به مــردم ارایه 
می شــود. کاربرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات فی نفســه امری جدیدی 
نیست چرا که موسســات دولتی از 
اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این 
فن آوری بوده اند ولی گذاشتن رایانه 
روی میز همه کارمندان حتی داشتن 
اتوماسیون اداری و وب سایت خبری به 
شکلهای معمول این بروکراسی اداری 
را به دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. 
پاسخگویی و ارتباط الکترونیکی در 
تمام فرایندهــای حکومتی می تواند 
یک دولت را ، به یک دولت الکترونیکی 
تبدیل کند . در این دولت کلیه خدمات 
دولتی با کمترین هزینه و مناسبترین 
و سریع ترین شیوه و باالترین کیفیت 
عرضه می شود. شهروندان و شرکت ها 
و موسســات دولتی از طریق دولت 
الکترونیــک فعالیتهــای گوناگون 
نظیــر: پرداخــت مالیــات ،تجدید 
گواهی نامه،تجدید جواز کسب وثبت 
ازدواج و طالق و...را عرضه می کنند. 
طرح ملی دولت الکترونیک بر اساس 

ارزیابی شــورای فناوری اطالعات از 
رشد ۳۸.۹۵ درصدی تا پایان پارسال 
برخوردار شــد. در آخرین رتبه بندی 
 EGDI کشورها ازنظر شاخص های
که بیانگر وضعیت پیاده سازی دولت 
الکترونیک در جهان به شمار می رود، 
ایران با رشد 2۰ پله ای، جایگاه خود را 
در میان ۱۰6 کشور جهان به رتبه ۸6 
ارتقا داده اســت. بر پایه گزارش سال 
2۰۱6 سازمان ملل، ایران ازنظر دولت 
الکترونیک در جایــگاه ۱۰6 جهان 
قرار داشــت و حتی نســبت به سال 
2۰۱4 یک رتبه تنزل کرد. شــاخص 
توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص 
اندازه گیری ترکیبی برای ســنجش 
تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از 
ابزارهای ارتباطات و فناوری اطالعات 

برای ارائه خدمات عمومی است. 
شهرهوشمند نیازمند همکاری 

شهرداری
در کنار واژگانــی همچون دولت 
الکترونیکی، خدمات هوشمند همواره 
از واژه شهر هوشمند نیز استفاده شده 
است. منظور از شهر هوشمند دستکم 
در حوزه خدمات شــهری استفاده از 
تکنولوژی به منظور ایجاد سهولت در 
زندگی شهری است. محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات - هم چنیــن در دومین 
همایش شهر هوشــمند، با اشاره به 
مشاهده نشانه های هوشمندسازی 
در پایتخــت از اقدامات شــهرداری 
تهران تقدیر کرد و گفت: باید شاخص 
گــذاری کنیم تــا بتوانیم امســال 
را با سال گذشته مقایســه و ارزیابی 
درســتی از وضعیت هوشمندسازی 
داشــته باشــیم. وی با بیان این که 
هوشمندســازی یعنــی اطالعات 
بگیریــم و آن را تحلیل کنیــم  که بر 
اساس آن تصمیم گیری کنیم، افزود: 
»یکی از مصادیق هوشمندسازی در 
کنترل وضع هواســت که به لحظه، 

شــاخص های آلودگی اندازه گیری و 
پردازش می شــود تا میزان آلودگی و 
علت های اصلی آن مشخص شود.« 
وزیــر  ارتباطات، با تاکیــد بر این که 
هنوز به پارامترهای زیادی نیاز است 
تا اطالعــات را به صورت هوشــمند 
دریافت و پردازش کنیم و بر اســاس 
آن تصمیــم بگیریم، خاطرنشــان 
کرد: امروز با اســتفاده از سنســورها 
و عکس هــای ماهــواره ای می توان 
میزان و نوع پوشــش گیاهی مناطق 
مختلف را اندازه گیری کرد و هر روز را 
به نسبت روز قبل و این فصل را به فصل 
قبل مقایســه کرد و تحلیل ارائه داد. 
این در حالی است که گاهی قطع یک 
درخت سبز به جنجال رسانه ای تبدیل 
می شود، در شرایطی که قطع هزاران 
درخت در سوی دیگر دیده نمی شود 
که با امکانات ماهــواره ای می توان از 
موضوع آگاه شد. وی با تاکید بر این که 
شهر هوشــمند، اقتصادی است که 
نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود، 
افزود: »امروز شرکت های دانش بنیان 
زیادی هستند که شــکل گرفته اند 
و سنسورهای اینترنت اشیاء درست 
می کنند و یا در زمینه طراحی و تولید 
ســکوهای داده هــای کالن و هوش 
مصنوعی فعالیت دارند که بازارهای 

آن، حوزه های شهر هوشمند است و 
باید در مورد آن شاخص گذاری کنیم 
و بدانیم امروز چند خانه هوشــمند 
در تهــران داریم و ســال آینده چند 
خانه هوشــمند باید در تهران داشته 
باشــیم.« عضو کابینــه دولت تدبیر 
و امیــد، ســومین و مهمترین ضلع 
هوشمندسازی را شهروند هوشمند 
اعالم کرد وگفت: شــهر هوشــمند، 
شهروند هوشــمند می خواهد. برای 
ارتقای هر شــهروند در اســتفاده از 
سرویس های هوشمند نیاز به آموزش 
است که با یک برنامه مشترک میان 
وزارت ارتباطات و شــهرداری قابل 

انجام است.
 مزایای دولت الکترونیکی 

برای اقتصاد 
دولــت الکترونیکــی در عصــر 
حاضر دارای مزایای بیشــمار برای 
دولت ها اســت. بهبود ارائه خدمات 
دولتی و ایجاد حس رضایتمندی در 
شهروندان از جمله دســتاوردهای 
دولــت الکترونیکی اســت. در این 
بیــن  ایجاد بهبود مســتمر خدمات 
بر بســتر خدمات الکترونیکی دارای 
مزایای مســتقیم در حــوزه اقتصاد 
کالن نیز می باشد. کاهش هزینه های 
دولت،صرفــه جویــی در وقــت و 
انرژی،کاهــش آلودگی شــهر و هوا 
بدلیل کاهــش ترافیک و عدم حضور 
فیزیکی، کاهش فساد اداری و افزایش 
ســطح آگاهی مردم، همسو سازی 
سرمایه گذاریها با نیازهای شهروندان 
از جمله دســتاوردهای  ایجاد دولت 
الکترونیکی است . استفاده از ابزارهای 
فناوری ارتباطات و اطالعات در حوزه 
مسائل اقتصادی و مخصوصا مسائل 
مربوط به بوروکراسی کشور عالوه بر 
اینکه موجب ایجــاد حوزه ای جدید 
در اقتصاد با عنوان اقتصاد دیجیتالی 
شده است، همچنین می تواند در متن 
خود موجبات ایجاد شفافیت اقتصادی 
را هم فراهم بیاورد. ایجاد شــفافیت 
اقتصادی که حاال ضرورتی جدی برای 
کشور محسوب می شود، می تواند در 
بستر فناوری های نوین ارتباطاتی و 
اطالعاتی میسر شود. با این شرط که 
پیگیری برای تحقق دولت الکترونیکی 
در صدر اولویت هــای مربوط به این 
حوزه قرار بگیرد. بر اســاس اطالعات 
سایت مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهــوری همچنیــن در 
حــوزه خدمــات یکپارچــه دولت، 
تعداد خدمــات درگاه واحد دولت به 
۷2۷ واحد،  دستگاه های عضو درگاه 
واحد به 6۹ واحد، تعداد دستگاه های  
متصل به  NIX به ۱۱4 واحد، تعداد 
پایگاه های پایه متصل با GSB از یک 
پایگاه به ۱2 پایگاه، تعداد دستگاه ها 
و خدمات متصل بــه GSB به پنج 
دستگاه و ۱۷ ســرویس و همچنین 
تعداد پنجره هــای واحد از یک به 2۰ 
پنجره افزایش یافته است. با توجه به 
ارکان تعاملی دولــت الکترونیکی با 

ســازمان های دولتی، کسب و کارها 
و کارمندان دولتــی، کاربران منافع 
دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود 
دولت، بلکه شــامل حال شهروندان، 
بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز 
می شود. به عبارتی دولت الکترونیکی 
یک سیســتم اقتصادی و اجتماعی و 
یک حلقه زنجیره وار میــان دولت، 
شهروندان و کســب و کار است. ارائه 
این خدمات توســط دولــت، ابزاری 
جهت افزایش قدرت پاســخگویی، 
مشــارکت مردمی، انعطاف پذیری 
ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و 
تخلفات و فساد اداری و در نهایت ایجاد 
شــفافیت اقتصادی است.همچنین 
براساس فاکتورها و عواملی که از آنها 
به عنوان ارزش هــای اجتماعی یاد 
می شود، چشــم انداز اجرای دولت 
الکترونیکی در توســعه ارزش های 
اجتماعی می تواند به افزایش شفافیت 
و کاهش فســاد اداری، بهبود رابطه 
شــهروندان و دولــت، بازگرداندن 
اعتمــاد به دولــت و ارائــه خدمات 
اجتماعی قوی، کاهــش نابرابری در 
آموزش و اشتغال، بهبود مهارت ها و 
توانمندسازی  روستاییان، بهبود ارائه 
خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، 
افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه 
خدمات، افزایــش تعامالت داخلی و 
بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت 
شــهروندان بــا فرصت هــای برابر 
بیانجامد. دولت الکترونیک همچنین 
می توانــد باعث افزایش شــفافیت 
شود و مشــکالت مربوط به اطالعات 
نامتقارن را با افزایش دسترســی به 
اطالعات کاهش دهد. نتایج مطالعات 
در این زمینه نشان می دهد کشورهایی 
که دارای شاخص فســاد پایین تر و 
شــفافیت بودجــه باالتر هســتند، 
وضعیت مناســب تری در شــاخص 
دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان 
اثرگذاری برای کشــورهای درحال 
توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای 
توسعه یافته است. البته مدیریت فساد 
اداری در بخش دولتی تا حد بســیار 
زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت 
و عوامل کالن تر سازمانی و محیطی 
است و فناوری اطالعات نمی تواند فی 

نفسه فساد را کاهش دهد.

وزیر ارتباطات در همایش شهر هوشمند بیان کرد؛ 

دولتالکترونیکیدرانتظارهمکاریدستگاهها

خبر

با وجود بحث هایی کــه در مورد احتمال 
افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح 
اســت،   دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند 

امسال اعمال خواهد کرد.
 به گزارش ایسنا، افزایش حقوق کارکنان 
دولت در ســال آینده شــرایط خاص خود را 
دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه های اخیر 
و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب 
شــد که حتی برای ســال جاری نیز موضوع 
افزایش مجدد حقوق مطرح شــود ولی به هر 
دلیلی دولت از آن خودداری و به ســال آینده 

موکول کرد.
در زمان تدوین الیحه بودجه سال آینده تا 

کنون بحث های زیادی در مورد افزایش حقوق 
کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در 
الیحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط 2۰ درصد 
بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش هایی از 
ســوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان 
همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد 

که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.
گرچه نحــوه افزایش حقــوق کارکنان 
مشخص نشده است اما برخی اعالم ها در این 
زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه 
دولت توان افزایش بیش از 2۰ درصدی حقوق 
را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال 

بعد را 2۰ درصد اعمال خواهد کرد.

اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در 
مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از 
این حکایت دارد که رشد پیش بینی شده به 
صورت پلکانی اعمال خواهد شــد و به روال 
امسال اســت؛ به گونه ای که 2۰ درصد اعالم 
شده متوســط رشــد حقوق کارکنان بوده و 
در این صورت ممکن اســت برخی گروه های 
حقوقی تا ۱۰ درصد و برخــی دیگر حتی تا 
۳۰ درصد افزایش برخوردار شــوند. در عین 
حال که حقوق های باال و قابل توجه نیز از رشد 

حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی 
بود که بین شــش تا 2۰ درصــد و به صورت 

پلکانی اعمال شــد؛ به طوری که حقوق های 
باال از کمتر و پایین تر از حد بیشتری افزایش 

حقوق برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه 
تغییر آن در هنگام بررسی الیحه در مجلس 

نهایی خواهد شــد و این در حالی اســت که 
دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی 
افزایش حقوق بیش از 2۰ درصد را ندارد و اگر 
نمایندگان بر آن اصــرار دارند باید منابع الزم 

برای این افزایش را نیز پیش بینی کنند.

افزایش حقوق کارمندان دولت بازهم پلکانی است 

کاهش هزینه های دولت، 
صرفه جویی در وقت و 

انرژی، کاهش آلودگی شهر 
و هوا بدلیل کاهش ترافیک و 
عدم حضور فیزیکی، کاهش 
فساد اداری و افزایش سطح 
آگاهی مردم و همسوسازی 

سرمایه گذاری ها با 
نیازهای شهروندان از جمله 

دستاوردهای  ایجاد دولت 
الکترونیکی است

وزیر ارتباطات: »بی تردید 
شکل گیری دولت 

الکترونیکی نیازمند حضور 
همه دستگاه هاست؛ 

تقریبا حدود 2500 دستگاه 
اجرایی در کشور وجود 

دارد که باید متصل شوند 
و خوشبختانه اتصال 

دستگاه های اجرایی به 
این حوزه با رشد 10 برابری 

مواجه شده است.«


