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با وجود شیوع کرونا صورت گرفت

طبق الیحه بودجه  ۱۴۰۰صورت می گیرد

 5هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک

میترا جلیلی

خبرنگار

با نزدیک شــدن به ســال نــو میالدی،
بازار خرید هم در امریکا داغ میشــود
و خریــداران هرســال منتظــر روزهــای
ویــژهای همچــون روز شــکرگزاری و
جمعــه ســیاه (آخریــن جمعــه مــاه
نوامبر) هســتند تــا خریدهایشــان را با
بیشترین تخفیف ممکن انجام دهند.
اما امسال در سایه سنگین کرونا ،رفتار
خریــد مــردم نیز تغییر کــرد و بهدلیل
لــزوم رعایــت پروتکلهــا و فاصلــه
اجتماعــی ،بخــش عمــده ایــن خرید
بهصورت آنالین انجام شد .بازار خرید
تعطیالت امسال رکوردی تازه برجای
گذاشــت و باوجــود بحــران اقتصادی
ناشــی از شــیوع کووید ،۱۹ثروت برخی
کمپانیهــای بــزرگ امریــکا ازجملــه
آمازون افزایش یافت.
۲۰۲۰؛ نقطــه عطــف تجــارت
الکترونیک
جمعــه ســیاه روز بعــد از جشــن
شــکرگزاری در امریکا یکــی از روزهای
خاص بــرای خریداران و فروشــندگان
بهشــمار مــیرود .ایــن روز حــاال دیگر
در بیشــتر نقــاط جهــان بهعنــوان
بزرگترین روز خرید و فروش شناخته
شــده اســت و عمالً در ایــن روز ،خرید
برای کریسمس و سال نو میالدی آغاز
میشود .هرچند در ســالهای گذشته
گاه برخــی خریداران از شــب قبل جلو
فروشــگاهها حتی چــادر میزدند ولی
امســال کرونا شــرایط را بهکلــی تغییر
داده و بیشــتر مغازهها تعطیل اند و با
توجه ب ه فضای کم فروشــگاههایی که
باز هســتند ،بیشــتر خریداران در خانه
ماندنــد و خریــد آنالین انجــام دادند.
در امریــکا که تعداد کشــتههای ناشــی
از کوویــد ۱۹تــا اواســط نوامبــر بیــش از
۲۵۰هــزار نفــر بــود تعطیلــی موقــت
کســب و کارهــای غیرضــروری ســبب
شــد تــا خریــداران چــاره دیگــری جــز
خرید آنالین نداشــته باشــند و بیشــتر
فروشگاهها هم اجناس و کاالهای خود
را در فضای مجازی ارائه دهند.
 Adobe Analyticsیکــی از مؤسســات
پژوهشــی امریــکا کــه ۸۰درصــد
تراکنشهای آنالین  ۱۰۰فروشنده برتر
امریــکا را رصــد میکنــد در تازهتریــن
گــزارش آمــاری خــود آورده اســت :در

جشــنواره فــروش امســال و بهدنبــال
شیوع کرونا شاهد کاهش ۵۲درصدی
فــروش حضــوری در امریــکا بودیــم
که بالطبــع این خأل با اســتقبال مردم
از خریــد آنالیــن ،پــر شــد .مؤسســه
پژوهشــی  Adobeدر گــزارش خــود،
ســال  ۲۰۲۰را یــک نقطه عطــف برای
تجــارت الکترونیــک عنــوان کــرده و
یادآور شــده اســت در طول سالجاری
میــادی بهدلیــل شــیوع کوویــد،۱۹
تجــارت الکترونیــک خریــد آنالیــن
در جهــان و امریــکا رونــق گرفــت و در
مــاه نوامبــر و در روزهای شــکرگزاری و
جمعه ســیاه این محبوبیت پررنگتر
شــد .مردم بیشــتر ترجیــح دادنــد در
خانــه بمانند و خریــد کنند و درنهایت
در روز شــکرگزاری امســال یــک رکورد
جدیــد بــرای فــروش دیجیتــال را بــه
ثبــت برســانند .امســال مــردم امریکا
در روز شــکرگزاری حــدود ۵.۱میلیــارد
دالر خریــد انجام دادند کــه رقم قابل
توجهی اســت و نشــان از رشــد ساالنه
۲۱.۵درصدی دارد ،چراکه این رقم در
سال  ۲۰۱۹حدود ۴.۲میلیارد دالر بوده
اســت .در این گــزارش همچنین آمده
اســت :مصرف کنندگان در روز جمعه
سیاه ۱۱۶.۶میلیون ساعت خرید انجام
دادنــد و تخمیــن زده شــده اســت کــه
خریــداران امریکایــی در طــول جشــن
شکرگزاری و جمعه سیاه در هر دقیقه
۶.۳میلیــون دالر بــرای خریــد آنالین
هزینه کردهاند.
همچنیــن طبق گــزارش این مؤسســه
تحقیقــی ،در جمعــه ســیاه امســال
امریکا شــاهد فروش ۱۰میلیارد دالری
بــوده اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه
روز جمعه ســیاه ســال  ۲۰۱۹افزایشــی
۳۹درصد ی نشــان میدهد و ازســوی
دیگــر محاســبات میگویند کــه در روز
جمعــه ســیاه امســال تقریبــاً بــه ازای
هــر فــرد ســاکن در امریــکا ،خریــدی
۲۷.۵۰دالری انجــام شــده اســت .این
رقم نشــان میدهد که میــزان فروش
جمعه ســیاه در امریکا نسبت به سال
 ۲۰۱۹رشــد حدود ۲۲درصدی داشــته
اســت ،چــرا کــه در ســال گذشــته ایــن
رقــم۷.۴ ،میلیــارد دالر بــوده اســت.
طبــق ایــن گــزارش ،جمعــه ســیاه
امســال تاکنــون دومیــن روز پرفــروش
آنالین در تاریــخ امریکا پس از Cyber
( Mondayنخســتین دوشــنبه بعــد از

روز شــکرگزاری) سال ۲۰۱۹بوده است.
هرچنــد انتظــار مــی رفــت روز Cyber
Mondayامســال در امریــکا شــاهد
فروش بیــن 11.2تا 13میلیارد دالری و
رشد 35درصدی نسبت به این روز در
سال  2019باشیم اما این پیش بینی ها
محقق نشــد و مردم 10.8میلیارد دالر
خرید کردند که این رقم نشــان از رشد
15.1درصدی نسبت به سال قبل دارد.
بازار داغ گوشیهای هوشمند
هرچنــد مــردم امریــکا بــرای خریــد
آنالیــن اقــام مــورد نیــاز خــود در
روز شــکرگزاری و جمعــه ســیاه از
کامپیوترهــای شــخصی( ،)PCتبلت،
لــپ تــاپ و ...اســتفاده کردنــد امــا در
این میان تلفنهای هوشــمند نقشــی
اساســی و حیاتی ایفا کردند .طبق آمار
 ،Adobeدرمــاه نوامبــر میــزان خریــد
آنالیــن و تجــارت الکترونیــک انجــام
شــده در امریکا آن هــم از طریق تلفن
هوشــمند افزایشــی چشــمگیر داشــته
است .طبق آمار این مؤسسه پژوهشی،
بیش از ۲۵.۵میلیارد دالر خرید آنالین
از طریــق تلفنهــای هوشــمند انجــام
شده است که این رقم نسبت به مدت
مشابه سال  ۲۰۱۹افزایشی ۴۸درصدی
را نشــان میدهــد .در روزهای تعطیل
روز شــکرگزاری و جمعه سیاه نیز یک
بار دیگر گوشــیهای هوشــمند نقشی
اساســی در خریــد آنالیــن ایفــا کردند
و طبــق آمــار ایــن مؤسســه تحقیقــی،

از نوع دیگر

ادامه از صفحه اول

پس از باز کردن کشــو ،مرســوله خــود را برمی دارد و
حــاال روبات دوباره به فروشــگاه بازمی گردد تا برای
ارسال محموله بعدی آماده شود.
سازندگان این روبات میگویند درحال حاضر محل
ارســال محمولههــا بســیار نزدیــک بــه فروشــگاه در
نظر گرفته شــدهاند و کل پروســه زمانی برای ارسال
کاال حدود ۵دقیقه طول میکشــد .گفتنی اســت کل
محمولهها و وضعیت ارســال آنها در حافظه روبات
باقی میماند و با یک اســکن ســاده میتوان متوجه
شد که هر محمول ه درچه وضعیتی قرار گرفته است.
ال جی میگوید روباتها میتوانند در فروشگاههای
شــلوغ بــه کارمنــدان کمــک کننــد تــا در وقــت خود
صرفهجویی کنند و کمتر خســته شــوند ازسوی دیگر
ایــن روباتها در شــرایط امروز کرونا یــا پاندمیهای
احتمالی بعدی در جهــان ،یک بازوی قوی خواهند
بــود چراکــه میتوانند مانع تماس انســانها شــوند.
روباتها با تماس کمتــر و رعایت فاصله اجتماعی
در شــرایط کرونا یا هرگونــه بیماری همه گیر دیگری
میتواننــد به ســامت انســانها کمک کننــد و جان
کارمندان پست کمتر به خطر بیفتد.
گفتــه میشــود در مــاه ژوئیــه کمپانــی ال جــی در
بیمارستانی واقع در سئول از روبات دیگری رونمایی
کــرد که میتوانســت بــه کادر درمان کمــک کند تا با
بیمار کرونایی کمتر ارتباط داشته باشند و تجهیزات
دارویــی را در اختیار بیمار قرار میداد؛ در ماه مارس
نیــز یک روبــات دیگر کــه به جــای کشــو دارای چند
شلف بود ،در یک رستوران مورد استفاده قرار گرفت
تــا میزان تمــاس گارســونها با مــردم کمتر شــده و
احتمــال بیمار شــدن آنهــا کاهش یابــد؛ از آن زمان
تاکنــون این روباتهــا در  ۵۰رســتوران دیگر در حال
فعالیت هستند و همه از کار آنها رضایت دارند.

برندگانجمعهسیاه
بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی کــه در
ســال  ۲۰۲۰برای مردم بهدنبال شیوع
کوویــد  ۱۹ایجــاد شــد میــزان فــروش
روزهــای شــکرگزاری و جمعــه ســیاه
قابــل توجــه اســت و کســب و کارهــا
موفــق شــدند حداقــل بخشــی از زیان

حمله منتقدان به آمازون
آمــازون امــروزه بیــش از یــک ســوم
فــروش آنالیــن امریــکا را در اختیــار
دارد و ایــن کمپانی چندی پیش اعالم
کرد کــه صدهزار کارگر انبــار فصلی در
ایاالت متحده و کانادا را برای رسیدگی
به سفارشــات بیشتر اســتخدام خواهد
کرد .این تصمیم ســبب شــد تا تعداد
کارگران این کمپانی در امریکا بهعنوان
دومیــن کارفرمای بزرگ این کشــور به
۷۰۰هزار نفر برسد .آمازون به استثنای
کارمندان فصلی موقت در حال حاضر
حدود یــک میلیون کارمند در سراســر
جهان دارد و در شرایط پاندمی کرونا و

پوپولیسم مطالبهگری

روباتها یاریگر انسانها در دوران کرونا

علیرضا احمــدی /در دوران کرونا همه کمپانیهای
فنــاوری تــاش کردند تــا ارتباط بین انســانها کمتر
شــده و موفــق بــه رعایــت فاصلــه اجتماعی شــوند
درایــن میــان روباتهــا را شــاید بتــوان موفقتریــن
راهکار این کمپانیها دانست.
یکــی از شــرکتهای موفــق در این عرصــه ،کمپانی
ل جی» اســت که تاکنــون روباتهایی ویژه
کرهای «ا 
در بخشهــای مختلــف طراحــی کــرده تا ســامت
مردم تضمین شــود .این کمپانی در تازهترین اقدام
خــود ،یک روبــات ویژه ارســال کاال را طراحی کرده و
آن را در محیطهــای سربســته بــ ه صورت آزمایشــی
مورد بهرهبرداری قرار داده است.
ایــن روبــات در مرحلــه آزمایشــی در یک فروشــگاه
زنجیرهای چندطبقه مورد استفاده قرار گرفته است
و محمولههــا را در محدودهای بســیار نزدیک به این
فروشــگاه توزیع میکند .روبــات LG Cloi Servebot
درحــال حاضــر در فروشــگاه زنجیــرهای  GS25در
ســئول فعالیــت دارد و مراحــل آزمــون و خطــا را
پشتســر میگذراد .ایــن روباتهــا میتوانند بدون
دخالت هیچ نیروی انسانی و بدون هیچ کنترل از راه
دوری براحتی خود را به آسانســور برســانند و در این
ساختمان  ۹طبقه به گشت وگذار بپردازند.
همچنیــن ایــن روباتهــا میتوانند بــه طبقههای
زیرزمیــن برونــد و ظرفهــا و جعبههــای ناهــار،
ســاندویچ و نوشــیدنی و ...را بــه دســت مصــرف
کننده برســانند .روبــات  LG Cloi Servebotدارای
ســه کشــو اســت و هریک از کشــوها ظرفیت انتقال
۱۵کیلوگرم را دارند .مشتریان میتوانند با استفاده
از اپلیکیشــن  KakaoTalkســفارشهای خــود را
انجــام دهنــد .بعد از این که ســفارش انجام شــد،
کارمنــدان فروشــگاه ایــن کاالهــای ســفارش داده
شــده را در کشــوهای روبات قرار میدهند و مقصد
را بــرای روبات با کمک جی پی اس ســاخته شــده
در ســاختار ایــن روبــات ،مشــخص میکننــد .ایــن
روباتها پس از پرشــدن کشــوها راهی میشوند تا
محموله را به دست مشتری برسانند .وقتی روبات
به مقصد میرســد بهصــورت وایرلــس و از طریق
اپلیکیشن برای مشــتری پیام ارسال میکند و آنها
را آگاه میکند که بسته آنها ،دم در خانه است.
مشــتری بــا دریافــت ایــن پیــام یک کــد مخصوص
دریافــت میکنــد کــه میتوانــد بــه کمــک آن ،کشــو
مخصوص به مرســوله خــود در آن روبات را باز کند.

۴۶.۵درصــد از کل فــروش مربــوط به
روز شــکرگزاری و ۴۰درصــد از فــروش
مربــوط بــه روز جمعــه ســیاه از طریق
گوشیهای هوشمند انجام شده است.
همچنین این آمار نشــان میدهد کل
مبلــغ خرید آنالین که توســط گوشــی
هوشــمند در روز جمعــه ســیاه انجــام
شــده نســبت به ســال  ۲۰۱۹افزایش و
رشــدی ۲۵.۳درصدی داشــته اســت.
این آمار همچنین نشان میدهد بیش
از نیمی از خرید کاربران آنالین در روز
شــکرگزاری نیــز از طریــق گوشــیهای
هوشــمند انجــام شــده و البتــه بیشــتر
آن به اســباب بــازی ،گیم ،محصوالت
مراقبتی پوســت و گجتهای فناورانه
مربوط اســت .گفتنی اســت حاال دیگر
روز جمعــه ســیاه در ســایر کشــورهای
جهان نیز برپا میشود و بهعنوان مثال
در بریتانیا امسال مردم ۲میلیارد پوند
بیش از جمعه ســیاه ســال قبل هزینه
کردند .در کشور ما نیز چندسالی است
کــه روزجمعــه ســیاه برپا میشــود اما
هنوز آمار دقیقی از میزان خرید مردم
در دست نیست.

خود را جبــران کنند .قرنطینه و حضور
اجبــاری مــردم در خانــه بــه موفقیت
بیشــتر تجــارت الکترونیــک دامــن
زده اســت و در روزهــای شــکرگزاری و
جمعه ســیاه امســال حدود ۹درصد از
خریداران امریکایی برای نخســتین بار
تجربــه خریــد آنالیــن را داشــتند .بازار
داغ خرید آنالین امریکا برندگانی هم
داشــت که یکــی از آنها آمازون اســت.
ایــن روزهای خاص خرید ســال باعث
افزایش قدرت امپراتوری آمازون شــد
و ثــروت «جــف بــزوس» مدیرعامــل
آمازون نیز افزایشــی چشــمگیر یافت.
از دیگــر برنــدگان حراجهــای آنالیــن
امســال میتوان بــه والمــارتTarget ،
و  Costcoاشــاره کــرد امــا هیچکدام به
اندازه آمازون موفق نبودند.

مثــاً مطالبــهای از وزیر ارتباطات (به اســتناد آنکه این ابزارها
در حــوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اســت) بــرای آنکه چرا
قیمت لپتاپ افزایش یافته است! اینکه چرا تورم وجود دارد
حرف درســتی اســت؛ اما اینکه از وزیر ارتباطات پرســیده شود
مصــداق مطالبهگری از فرد نادرســت اســت؛ او نه مســئولیت
تعیین تعرفههای گمرکی و تخصیص ارز را دارد و نه مسئولیت
تعییــن قیمــت دالر را یــا ارتباط بینالمللــی را!در پوپولیســم
مطالبهگــری ،مطالبهگر از نزدیکی یک مفهــوم (مثال نزدیکی
لپتاپ و تبلت به وزارت ارتباطات) بهره میبرد تا موضوع را
تبدیل به یک مطالبه از فرد غیرمرتبط کند؛ نمونههای بسیاری
از این نوع مطالبات بواسطه رشد شبکههای اجتماعی و دانش
اداری پایین در جامعه به وفور مشــاهده میشــود؛ در حقیقت
شــهروندان الزامــاً به پیچیدگــی ســاختارهای اداری و تفکیک
مســئولیتها آشنا نیســتند و حتی شــاید الزم هم نیست آشنا
باشــند ،اما همین ناآشــنایی میشــود پشــتیبانی از پوپولیســم
مطالبهگری.مطالبهگر پوپولیست به اتکای پرسش درستی که
مطــرح میکند تالش دارد تــا از طریق راهانــدازی یک مطالبه
عمومــی ،دادگاهــی غیرمســتقیم تشــکیل دهد و مقصــران را
معرفــی کنــد .به این ترتیــب در این روایتی کــه مطالبهگر ارائه
میدهــد ،فــرد پاســخگوی اصلــی مخفــی میشــود یــا فرآیند
اصالحــی فرامــوش میشــود و فرد دیگــری برای پاســخگویی
معرفــی میشــود.در «پوپولیســم مطالبهگــری» اســت که هر
موضوع میتواند تبدیل به ابزاری شود برای محکومیت کسی
کــه پوپولیســت نظــر دارد؛ از گرانــی گرفته تا تروری وحشــیانه،
همــه ابزارهایی برای ســاخت «مطالبات پوپولیســتی» اســت.
مطالبهگر پوپولیست اما نگاهش اغلب به مسئول دردسترس
اســت و نه مســئولی که ذاتاً باید پاســخگو باشــد .به این ترتیب
دومین عاملی که به کمک پوپولیست میآید دردسترس بودن
فرد غیرمسئول و ناشــناس ماندن (یا خارج از دسترس بودن)
پاســخگوی اصلــی اســت؛ در این وضعیت فشــار یــک رویداد
(صــرف نظــر از درســتی یــا نادرســتی آن) به فرد دردســترس
(معرفیشــده توســط مطالبهگر) سرریز میشــود .دردسترس
بــودن البته تنها به معنــای حضور در فضای مجازی نیســت؛
بلکــه به معنای آن اســت کــه مطالبهگر پوپولیســت میتواند
و اجــازه دارد از او مطالبــه کند؛ ولی در خصوص دیگران شــاید
چنین آزادی عملی نداشــته باشــد.در پوپولیســم مطالبهگری
تنها چیزی که اهمیتی ندارد ،درک حقیقت و اصالح فرآیندها
است! در حقیقت پوپولیست به افراد مشغول است و نه بهبود
نظام اداری یا حتی تصمیمگیری بهتر.
 چــرا مطالبهگریهــای پوپولیســتی در ایــران بیشــتر
است؟
برای مطالبهگری در کشــورهای توســعهیافته دو ابزار مهم

افزایش اســتقبال مردم از خرید از این
کمپانی ،میــزان تقاضا بــرای انبارهای
بــزرگ در حال افزایش اســت .جمعه
ســیاه امســال فرصتــی اســتثنایی در
اختیار جف بزوس قرار داد تا در دوران
پاندمی کرونا ســود افسانهای به دست
بیــاورد .گفتــه میشــود از زمان شــیوع
کرونــا تاکنــون ثــروت «جــف بــزوس»
بیــش از  70میلیــارد دالر ( 52میلیارد
پوند) افزایش یافته اســت اما این همه
ماجــرا نیســت و آمازون بهدلیل فشــار
کاری باالیــی که بــه کارگران خــود وارد
آورده هــدف انتقاداتــی گســترده قــرار
گرفته است.
کارگران انبارهای این کمپانی ،فعاالن
ط زیســت و طرفــداران عدالــت
محیــ 
نــژادی ،مالیاتــی و دادهای در سراســر
جهاندرقالبیکائتالفبینالمللی،
MakeAmazonPay#
هشــتگ
(آمــازون را مجبور بــه پرداخت کنید)
راه انداختهانــد .حاضــران در ایــن
ائتــاف معتقدنــد بــا اینکــه ثــروت
شخصی«جف بزوس» از ۲۰۰میلیارد
دالر نیــز گذشــته اما ســامت کارگران
آمــازون در ازای دریافت حقوق ناچیز
بــه خطــر افتــاده اســت و کارگــران در
صــورت تقاضــای حقــوق بیشــتر یــا
اندکی کم کاری ،اخراج میشــوند .این
درحالی اســت که تعــداد زیادی از این
کارگــران به کوویــد ۱۹آلوده شــدهاند و
ازآنهــا حمایــت چندانــی نمیشــود.
اعضــای ایــن ائتــاف میگوینــد در
شــرایط ســخت امروز« ،جف بزوس»
میتوانــد با توجه به ثروتی که در طول
کرونــا بــه دســت آورده ،بــه هــر یک از
کارمندان خود پاداش ۱۰۵هزار دالری
پرداخــت کنــد درعین حــال همچنان
ثروتمنــد باقــی بمانــد امــا اهمیتی به
آنها نمیدهد .فعاالن محیط زیســت
هم معتقدند با اینکــه «جف بزوس»
برای کاهش گازهای گلخانهای متعهد
شده بود اما در فاصله سالهای ۲۰۱۸
تا  ۲۰۱۹میزان انتشار گاز گلخانهای این
کمپانــی افزایشــی ۱۵درصدی داشــته
اســت و امــروزه میــزان انتشــار کربــن
آمازون بیشــتر از میزان انتشار دوسوم
کشــورهای جهان اســت پــس آمازون
هیــچ یــک از تعهــدات خــود را در این
زمینــه انجام نداده و باید به نوعی این
کمپانی را مجبــور کرد تا به تعهداتش
پایبند باقی بماند.

دیگر وجود دارد:
ســازوکار مطالبــه عمومــی ( )Petitionمهمتریــن ابــزاری
اســت که مطالبه را از یک ابزار پوپولیســتی به یک ابزار توسعه
تبدیل میکند .بر اساس این سازوکار شهروندان میتوانند یک
مطالبه را بهصــورت قانونی و با جمعآوری امضا انجام دهند،
مثالً در کشوری مانند انگلستان با جمعآوری  ۱۰۰هزار امضا ،هر
شهروندی میتواند هر فرد یا سازمان مسئولی را به پاسخگویی
وادار کند؛ هر چند در ابتدا باید مشخص کند که فرد تعیینشده
بــرای مطالبه ،واقعاً مســئول پاســخگوی مدنظر هســت یا نه.
بــه این ترتیب جامعــه میداند اگــر مطالبهای بــدون ثبت در
ســایت مطالبات عمومی و تأیید مسئولیت مد نظر باشد یک
عوامفریبی اســت .به این ترتیب شهروندان به کمک این نهاد
میتوانند مطالبه درست را از مطالبه پوپولیستی تفکیک کند.
رســانهها نیز ابزار دیگری هســتند؛ در حقیقت شاید مسألهای
در شــبکههای اجتماعی آغاز شــود؛ اما قضاوت یا نتیجهگیری
در رسانهها و با حضور متخصصان آن موضوع تمام میشود.
به این ترتیب اســت که رسانههای شناختهشده و مورد اعتماد
عمومــی میتواننــد زمین بــازی بــرای طرح نظــرات مختلف
باشند.
 پیامدهای پوپولیسم مطالبهگری
نخســتین پیامد این مسأله پنهان شــدن پاسخگوی اصلی
یا چالش ســازنده آن مطالبه اســت .این امر فرصت اصالح یا
بازخواست از مسئول واقعی را میرباید.
دومیــن پیامــد تشــویق به خــروج از شــبکههای مجــازی و
پاســخگویی به شهروندان است .به ندرت مدیران دولتی ایران
در شــبکههای اجتماعی حضوری همراه با پاســخگویی دارند؛
یکــی از مهمترین دالیــل این امر خطرناک بودن دردســترس
بودن اســت .مدیر دردســترس یعنی در تیــررس مطالبهگری
پوپولیستی قرار گرفتن .حضور مدیران در شبکههای اجتماعی
تنها بازتولید همان تریبون یکطرفه است .هر نوع پاسخگویی
یعنــی تشــویق تمــام پوپولیســتهای مشــتاق دیدهشــدن
بــرای «پوپولیســم مطالبهگری».ســومین پیامــد «پوپولیســم
مطالبهگری» از بین رفتن ســرمایه اجتماعی اســت .شــهروند
خستهپرسشیرامیشنودکهبرایشمهماستوواقعاًبهدنبال
پاســخ اســت؛ اما آدرسدهی غلط منجر به کســی که مسئول
نیســت ،همزمان که فردی غیرمســئول را محکوم میکند و در
چشم شهروندان مدیری ناتوان جلوه میدهد پرسشی درست
را هم بیپاســخ گذاشته است .به این ترتیب شهروند همزمان
به افزایش بیاعتمادیاش به مدیر ،حل نشدن مشکالتش را
همدائمیمیبیند.مطالبهگرپوپولیستریشههایاجتماعیرا
نشانه گرفته است؛ چیزی فراتر از یک نظام حکمرانی؛ چیزی
بلندمدتتر از آن و چیزی غیرقابل جبرانتر.

اخبــــار

فروش آنالین،ناجی بازار ۱۰میلیارد دالری جمعه سیاه

بــر اســاس بودجه ســال  ،۱۴۰۰پروژههــای دولت الکترونیک و توســعه خدمات
الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات
انجام و تکمیل خواهد شد.
بهگزارش ایرنا ،براســاس تبصره  ۱۸ماده واحده الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰که روز
گذشــته به مجلــس رفت وزارت ارتباطات اجــازه دارد تا مبلغ پنج هزار میلیارد
ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژههای دولت الکترونیک
کنــد .عــاوه براین در تبصره  ۱۸مــاده واحده الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰به وزارت
ارتباطات اجازه داده میشــود بوســیله ســازمان توســعهای و شرکتهای تابعه
خود در چارچوب ماده - ۲۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( )۲بهمنظور انجام پروژههای دولت الکترونیک و توســعه
خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده  ۶۹قانون برنامه ششم توسعه اقدام
کند .منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری بخش دولتی تا مبلغ پنجهزار میلیارد
ریــال از محــل اعتبــارات وزارت ارتباطــات ،فنــاوری اطالعــات و منابــع داخلی
شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود و از محل
ردیف  ۱۴۹۰۰۰جدول شماره ( ۷وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) این قانون
به مصرف میرسد.
بــر اســاس مــاده  ۶۹قانــون برنامــه ششــم توســعه ،وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعــات (ســازمان فنــاوری اطالعــات) بــا رعایــت مصوبههای شــورای عالی
فضای مجازی مکلف اســت با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان ســال
دوم اجرای قانون برنامه هوشمندســازی مدارس ،امکان دسترسی الکترونیک
(ســختافزاری -نرمافــزاری و محتــوا) بــه کتــب درســی ،کمک آموزشــی ،رفع
اشــکال ،آزمــون و مشــاوره تحصیلــی ،بازیهــای رایانهای آموزشــی ،اســتعداد
سنجی ،آموزش مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی و اجتماعی را ب ه شکل
رایــگان بــرای تمامی دانشآموزان شــهرهای زیر بیســت هزار نفر و روســتاها و
حاشیه شــهرهای بزرگ فراهم کند .گفتنی اســت «حسینعلی امیری» معاون
پارلمانی رئیس جمهوری ،روزگذشــته الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰کل کشــور را با
سقف  ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد .این الیحه
پــس از تصویــب در صحن مجلس برای شــورای نگهبان ارســال میشــود تا به
قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

ایجاد بازار خدمات فناوری اطالعات در  ۹حوزه

بازار خدمات فناوری اطالعات وابسته به شبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی
ریاست جمهوری در  ۹بخش ،محصوالت و خدمات گوناگون را عرضه میکند.
بهگــزارش ایســنا ،بازار خدمــات و محصوالت حــوزه فناوری اطالعــات ،امنیت
اطالعات ،توســعه نر م افزارها و دیگر حوزهها در اختیار اعضای این شــبکه قرار
میگیرد .این خدمات توسط شرکتها و افراد متخصص فعال در این حوزه که
بهعنوان کارگزاران شبکه شناخته میشوند ،ارائه شده است.
نرمافزارهای سازمانی و اتوماسیون اداری ،وب و میزبانی وب ،خدمات ارتباطی
و امنیت ،تحلیل اطالعات و داده ،مدیریت و کنترل پروژه ،خدمات زیرساخت،
طراحی و توســعه نــرم افــزار و  ،SEOمدیریت منابع انســانی و خدمات مالی و
حســابداری ،از جمله  ۹حوزهای هستند که محصوالت و خدمات مرتبط با آنها
در بازار خدمات فناوری اطالعات ارائه میشود.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی معاونت علمی ریاست جمهوری ،این شبکه
برای خدماتدهی به اعضای شــبکه ،بازارهای متنوع دیگری را نیز ایجاد کرده
است .بازار خدمات کسب و کار و بازار تسهیالت مالی از جمله این بازارها هستند.
شبکه نوآوری و فناوری ایران با ابالغ معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
با رویکرد توســعه اقتصاد دانشبنیان شــکل گرفته اســت .این شــبکه خدمات
بسیار متنوعی را به شرکتها و فعاالن فناوری عضو شبکه ارائه میکند.

انتخاب پس زمینه اختصاصی
با به روز رسانی واتساپ

واتساپ بهروزرســانی شد و این بهروزسانی جدید به کاربران امکان میدهد
تصاویر پسزمینه جداگانه را به چتهای مختلف اختصاص دهند.
بهگزارش انتخاب ،آخرین بهروزرســانی واتســاپ تا حــد زیادی بهویژگیهای
شخصیســازی مرتبط است .پساز بهروزرســانی به آخرین نسخه برنامه در
اندروید و  ،iOSمیتوانید تصاویر پسزمینه مختلفی را با همه مخاطبان خود
به گپهای خود اختصاص دهید.
این بهروزرســانی نه تنها از نظر زیبایی دلپذیر اســت بلکــه میتواند بهعنوان
یک شــاخص بصری نشان دهد که پس از عادت به تصاویر زمینه فوق ،پیام
درستی را برای فرد مناسب ارسال میکنید.
عالوه بر اینها پسزمینهها به دو دسته تقسیم میشوند :تاریک و روشن .این
برنامه همچنین میتواند با اولویت سیستم شما همگامسازی شود ،بنابراین
هنگامــی که حالت تاریک را روشــن کنید ،برنامه به حالــت تاریک نیز تغییر
میکند .عالوه بر این ،میتوانید رنگ تصویر زمینه پیش فرض را تغییر دهید.
توجوی استیکرها با
یکیدیگر از تغییرات جزئی ،اما بسیار مفید ،توانایی جس 
استفاده از ایموجی یا متن است .در این شرایط یک پیشنهاد استیکر مربوطه،
مشابه تلگرام ظاهر میشود.

رمزارز فیس بوک تغییر نام داد

پروژه رمزارز لیبرا که مورد حمایت فیسبوک قرار دارد ،در تالش برای نشان
دادن استقالل این پروژه و کسب تأییدیه رگوالتوری ،نامش را به دیم ()Diem
تغییر داد .بهگزارش ایســنا ،طرح رمزارز لیبرا سال گذشته از سوی فیسبوک
مطرح شــد و پساز اینکــه رگوالتورها و بانکهای مرکزی نســبت به تأثیر آن
روی ثبــات مالــی ،تضعیف کنترل روی سیاســت پولی و تهدید شــدن حریم
خصوصی ابراز نگرانی کردند ،این پروژه در آوریل تضعیف شد.
استوارت لوی ،مدیرعامل انجمن دیم که پروژه سکه دیجیتالی دیم را دنبال
میکند ،اعالم کرد تغییر نام در راســتای تالش برای تأکید روی یک ســاختار
سادهتر و بهسازی شده صورت گرفته است.
وی به رویترز گفت :نام ابتدایی که به مسیر اولیه پروژه مرتبط بود ،در پذیرش
از ســوی رگوالتورها با مشکل روبهرو شد و ما آن پیشنهاد را تغییر دادیم .دیم
در التیــن به معنای «روز» اســت و اکنون ما قصد داریم یک ســکه دیجیتالی
تحت حمایت دالر عرضه کنیم.
اســتوارت لــوی به زمــان عرضه این ســکه دیجیتالی اشــاره نکرد امــا روزنامه
فایننشیال تایمز هفته گذشته اعالم کرده بود این پول دیجیتالی ممکن است
تــا ژانویه عرضه شــود و عرضــه آن به موافقت دیــده بان بازارهای ســوئیس
مشــروط اســت .اســتوارت لوی درباره ادامه حضــور فیسبــوک در این پروژه
گفت :شــرکت فیسبوک یکی از اعضای مهم این انجمن اســت .ما بهدنبال
این نیستیم که همه ارتباطات مان را قطع کنیم .هدف از تغییر نام برای نشان
دادن این بوده که ما بهصورت خودمختار و مستقل عمل میکنیم.

