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گزارش «امتیاز» از فراز و نشیب سیستم نسخه الکترونیک و آثار اقتصادی و اجتماعی آن؛

رابطه «نقشه راه سالمت الکترونیک» و«انحصار»
روزانه ۱۵هزار بسته مواد غذایی؛
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امکان صادرات آنالین به
کشورهای عربی فراهم شد

دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی گفت :بخش خصوصی از دولت
انتظار دارد که برای توسعه این بخش با ما همکاری کند و امکانات دولتی را اختیار بخش
خصوصی و شرکتهایی که امکان فروش آنالین را دارند قرار بدهد تا بتوان با بهرهگیری از
این امکانات محصوالت با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار داده شود.
محسن نقاشی با اشاره به ضرورت فروش آنالین در صنایع غذایی ،گفت :فروش آنالین
مواد غذایی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی و یا حتی برخی کشورهای پیرامونی دیرتر
آغاز شده است .این شیوه فروش مزایایی قابل توجهی از جمله کاهش قیمت نهایی به
واسطه حذف واسطه و سرعت در خرید دارد؛ در این شیوه فروش الزم نیست که خریداران
ساعات زیادی برای خرید نیازشان در ترافیک بمانند.
وی میزان فروش روزانه آنالین صنایع غذایی را حدود 15هزار بسته دانست و افزود:
بستههای سفارشی روزانه درب منازل خریداران تحویل داده میشوند .سیستم فروش
آنالین صنایع غذایی از درب کارخانه کاال به مشتریان تحویل داده میشود از اینرو قیمتها
برای مصرف کنندگان حدود  30درصد کاهش پیدا میکنند؛ سیستم به روزرسان در صنایع
غذایی موفق به حذف واسطهها شده است.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساختهای شبکه حمل و نقل
در توزیع هوشمند برای صنایع غذایی فراهم شده است؟ گفت :بخش خصوصی از دولت
انتظار دارد که برای توسعه این بخش با ما همکاری کند و امکانات دولتی را اختیار بخش
خصوصی و شرکتهایی که امکان فروش آنالین را دارند قرار بدهد تا بتوان با بهرهگیری از
این امکانات محصوالت با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار داده شود.
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ادامه داد :ما در عصر علم و تجربه
زندگی میکنیم شاید در ابتدا راه شرکتهایی که در این زمینه ورود کردند با چالشهایی
مواجه شوند اما اگر حمایتهای دولتی همراه آنها باشد میتوان به توسعه و رونق این
شرکتها امیدوار باشیم .شرکتهایی که در حوزه فروش آنالین صنایع غذایی ورود کردند
تجربه توزیع محصوالت خود در سراسر کشور را دارند که میتوان از این تجربیات در توزیع
هوشمند بهره گرفت .وی با بیان اینکه هم اکنون  150نیروی انسانی در بخش آی تی
فروش آنالین محصوالت غذایی فعال است ،تصریح کرد :نرم افزاری طراحی شده که عالوه
بر پوشش کل کشور ،امکان صادرات محصوالت غذایی به قطر ،امارات متحد عربی و کویت
را نیز فراهم کرده است .نقاشی در پایان بیان کرد :روزانه یک کانتینر بار از ایران به امارت
متحده عربی و از آنجا به عمان ،قطر و بحرین صادر میشود.

خبر
پیرو درخواست رئیس جمهوری و با
دستور وزیرارتباطات

سامانه نظارت مردمی سه ماهه
راهاندازی میشود

پیرو دستور رئیس جمهوری
مبنی بر فراهمآوردن شرایط نظارت
مردمی وزیر ارتباطات از رئیس سازمان
فناوری اطالعات خواست ظرف سه ماه
سامانه نظارت مردمی را بهصورت برخط
راهاندازی کند.
در متن نامه عیسی زارعپور ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات به محمد
خوانساری رئیس سازمان فناوری
اطالعات آمده است :پیرو دستور ریاست
محترم جمهور مبنیبر راهاندازی «سامانه
برخط پایش رضایت مردم از کارکنان
دستگاههای اجرایی کشور» ،به جنابعالی
ماموریت داده میشود تا در تعامل با
معاونت محترم امور استخدامی و اداری
ریاست محترم جمهور ،حداکثر ظرف
سه ماه اقدام به طراحی ،پیادهسازی و
راهاندازی این سامانه کنید.
آنطور که زارعپور در نامه خود
اشاره کرده ،این سامانه باید به گونهای
طراحی شود که هر فرد بتواند پس از
مراجعه به هر واحد اداری در سراسر
کشور ،میزان رضایت و بازخورد خود
از فرد مورد مراجعه و واحد مربوطه را
بهصورت برخط اعالم کند.
بنکداران رغبتی به خرید روغن با قیمت
مصوب ندارند؛

فروش روغن با رب و کنسرو ماهی

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی
گفت :شرکتهای توزیع کننده به هنگام
تحویل روغن کاالهای دیگری مانند رب،
کنسرو ماهی و ...نیز به بنکداران می
فروشند .به همین دلیل بنکداران رغبتی
به خرید روغن با قیمت مصوب ندارند.
قاسمعلی حسنی در پاسخ به این
سوال که وضعیت روغن در بنکداری ها
به چه صورت است ،گفت :خرید و فروش
روغن با قیمت مصوب بسیار کم انجام
می شود ،زیرا شرکتهای توزیع کننده
به هنگام تحویل روغن کاالهای دیگر نیز
به بنکداران می فروشند و به همین دلیل
بنکداران رغبتی به خرید روغن با قیمت
مصوب ندارند.
وی ادامه داد:بنکداران روزی
چندهزارتن کارتن فروش روغن دارند
و نمی توانند در کنار آن چند هزارتن
کارتن کیک ،رب گوجه فرنگی ،کنسرو
ماهی و ...دریافت کنند و بفروشند .به
عبارت دیگر بنکداران تمایلی به فروش
کاالهای اجباری ندارند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی
اضافه کرد:روغن با قیمت آزاد در بازار
به هر میزانی که نیاز باشد وجود دارد.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به بررسی
رمزارزهای جهان روا در ستاد اقتصادی
دولت گفت :بحث رمز پول ملی در حال
پیگیری است و سال جاری راه اندازی
میشود.
علی صالحآبادی توضیح داد« :موضوع
رمزداراییهای موجود را حوزه معاونت
اقتصادی رئیسجمهوری دنبال میکند.
بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیز جلسات متعدد کارشناسی
را برگزار کردهاند که نتایج آن بهزودی
جمعبندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن
دسته از رمزداراییهایی که مجوز استخراج
گرفتهاند ،در یک سامانه عرضه شوند.
واردکنندگان با ثبت سفارش میتوانند
از این رمزداراییها برای واردات استفاده
کنند».
امیرعباس امامی پژوهشگر حوزه
اقتصاد بالکچین درباره فرصتها و
چالشهای رمز ارز ملی میگوید به شکل
کلی رمزارزها یا رمزپولهای بانک مرکزی
( )CBDCsکه در ایران نام مناسب
رمزریال برای آن در نظر گرفته شده است،
از لحاظ ذاتی همان پول های اعتباری
کشورها هستند .به تعبیری میتوان گفت
رمزریال از نظر کارکرد تفاوتی با ریال
ندارد؛ بنابراین اولین نکته ای که باید به
آن توجه کرد این است که این رمزارزها
جنس شان با رمزارزهای غیرمتمرکزی
نظیر بیت کوین و امثالهم متفاوت است
و اساسا رقیب و جایگزین آنها نیستند.
بانکهای مرکزی هم ادعایی در رابطه با
جایگزینی آن ها با رمزارزهای غیرمتمرکز
ندارند .صرفا بانکهای مرکزی میخواهند
پول اعتباری رایج خودشان را با هدف
استفاده از مزیتهای تکنولوژیهای نوین

رئیس سازمان زندانها:

«طبقهبندی کامل زندانیان» در گرو اتمام پروژههای ناتمام است

چند و چون ارز دیجیتال ایرانی

به شکل جدیدی منتشر کنند.
وی ادامه داد :طبیعتا رمزریال به
عنوان یک پدیده پولی جدید چالشها
و فرصتهای خاص خود را در حوزههای
مختلف نظام بانکی ،بحث پولشویی ،امنیتی
و فنی دارد .علیرغم این چالش ها امروز
تقریبا اجماع باالیی در بین بانکهای
مرکزی بر ایجاد رمزپولهای بانک مرکزی
وجود دارد و خوشبختانه بانک مرکزی
کشور ما هم با درک ضرورت این موضوع
تصمیم گرفته است به این سو حرکت کند
و از این تکنولوژی بهره ببرد .به طور کلی
از دید بانک مرکزی به عنوان متولی نظام
پولی کشور رمزریال یک فرصت است که
احتماال میتواند در نظارت و پایش تراکنش
ها و بهبود ساختار نظام پرداختها خصوصا
پرداختهای خرد تحوالت مثبتی ایجاد
نماید.

رونمایی از رمز ارز ملی در آیندهای
نزدیک؛ ارز دیجیتال ایرانی چگونه
خواهد بود؟سه جنبه مهم رمز ارز ملی

مهدی غیبی کارشناس فناوری
اطالعات در گفتگو با فرارو با اشاره به
اینکه راه اندازی رمز ارز ملی را باید از ابعاد
گوناگون مورد ارزیابی قرار داد ،گفت :در
وهله اول از لحاظ زیرساختی باید این کار
را بررسی کرد ،با وجود اینکه در برخی از
موارد کم و کاستیهایی وجود دارد ،اما باید
به این موضوع اشاره کرد که از لحاظ برخی
از امکانات بانکی و زیرساختی ارتباطات ما
به نسبت کشورهای منطقه وضعیت خوبی
داریم و این موضوع میتواند پایه مناسبی
برای راهاندازی اولین رمز ارز ملی کشور
باشد.
وی افزود :در وهله دوم اگر بخواهیم
نگاه تجاری به رمز ارز ملی داشته باشیم که

از طریق آن مردم وارد فضاهای سفتهبازانه
شوند ،این مسئله به هیج عنوان مطلوب
نیست و به طور قطع این موضوع با تبعات
جبران ناپذیری در پی دارد ،بنابراین نباید
با چنین نگاهی به این قضیه نگاه کرد.
غیبی اظهارداشت :در وهله سوم ،اما
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که
تحریمها معضالت و مشکالت زیادی را به
وجود آورده ،رمز ارز ملی میتواند وسیلهای
برای دور زدن تحریمها و پرداختهای بین
المللی در بخش مبادالت مالی صادرات و
واردات باشد ،بنابراین در این زمینه رمز ارز
ملی میتواند بسیار به کار آید.
این کارشناس فناوری اطالعات اضافه
کرد :اگر قرار باشد که با ورود به فضاهای
سلبی و بگیر و ببند وایجاد محدوده برای
فعالیت سایر رمزارزها ،فضا را برای رمز ارز
ملی باز کرد ،قطعا این موضوع محتوم به

2
یادداشت
شکست خواهد بود ،بنابراین باید با منطق
نسبت به این موضوع برخورد کرد و از
هرگونه رفتار سلبی در این زمینه خودداری
شود.
وی ادامه داد :تاکنون قانون مدونی
برای خرید ،فروش و نگهداری رمزارز در
کشور به تصویب نرسیده ،هرچند قوانین
اولیهای در این زمینه به تصویب رسیده،
این در حالی است که به نظر میرسد
دولت برای تعیین تکلیف این موضوع طفره
میرود ،زیرا که بسیاری از کشورها نیز
هنوز موضع خود را در قبال بازار رمزارزها
مشخص نکردهاند ،بنابراین شاید دولت
منتظر است که ببیند که سایر کشورها در
این زمینه چه اقدامی را خواهند کرد ،تا بعد
از این در اینباره تصمیم بگیرد.
غیبی با اشاره به اینکه فضای بازار ارز
دیجیتال در همه ابعاد و زمینهها باید قانونمند
شود ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر برخی
از کشورها برای قانونمند کردن رمزارزها گارد
شدیدی دارند و حتی فعالیت در این زمینه را
ممنوع کردهاند ،حال باید دولت در این باره
چه تصمیمی خواهد گرفت ،البته ذکر این
نکته ضروری است که فعالیت قشر زیادی
از افراد در بازار رمزارزها همراه با مخاطراتی
است ،تجربه تلخ بورس در این زمینه نمونه
خوبی است ،بنابراین دولت به خاطر چنین
مالحظاتی نیز است که دست به عصا در این
زمینه رفتار میکند.
وی بیان کرد :در ترکیه که دولت
اردوغان فعالیت رمزارزها را قانونی کرده،
در یک سال گذشته دو صرافی بزرگ این
کشور سرمایه هزاران نفر را باال کشیده
اند و از ترکیه متواری شدهاند ،با وجود
چنین نمونهای دولتها نسبت به اینگونه
از فعالیتها بسیار محتاح عمل میکنند.

توسط گروه مالی گردشگری انجام شد؛

راه اندازی پویش « سفره مهر» برای اطعام  100هزار نفر از روزهداران کشور

به مناسبت ماه مبارک رمضان با هدف اطعام 100هزار هموطنان روزه
دار و مومن مناطق کمتر برخوردار کشور ،گروه مالی گردشگری نسبت به
تامین  10هزار بسته سبد مواد غذایی اقدام کرده که توسط بنیاد نیکوکاری
یاس توزیع آغاز شده است.
گروه مالی گردشگری برای تهیه بستههای کمک معیشتی و اطعام
 100هزار نفر از روزهداران و مومنان مناطق کمتر برخوردار ،به راه اندازی
پویش « سفره مهر» در ماه مبارک رمضان اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،در اجرای پویش
«سفره مهر» ابتدا قرار بود  100هزار پرس غذای گرم بین روزهداران توزیع
شود اما با توجه به شرایط کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی ،مقرر شد
این کمک ها به صورت بسته های خوراکی و غذایی آماده و بین خانواده
ها توزیع شود.
ارزش هر کدام از بسته های مواد غذایی حدود  10میلیون ریال است
و عالوه بر آن به برخی از خانوارها بن نقدی نیز اهدا می شود.

در پویش « سفره مهر « عالوه بر کمک های مدیران و کارکنان گروه
مالی گردشگری و بانک گردشگری و همچنین شرکت های تابعه ،شماری
از هموطنان نیز در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.
یادآور می شود :پیش از این نیز گروه مالی گردشگری از زمان شیوع
کرونا تاکنون ده ها هزار بسته معیشتی را در راستای کمک های مومنانه
بین اقشار آسیب دیده از کرونا و همچنین نیازمندان مناطق مختلف کشور
از طریق بنیاد یاس توزیع کرده است .خانواده بزرگ گروه مالی گردشگری
رسیدگی به وضعیت نیازمندان و محرومان جامعه را همواره دغدغه خود
می داند و عالوه بر ماه مبارک رمضان در ایام سال به مناسبت های مختلف
در امور خیریه مشارکت کرده اند.
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی(س) ،خیریهای مستقل با مجوز
از سازمان بهزیستی کشور است .این موسسه غیرانتفاعی ،غیرسیاسی
و غیرتجاری به منظور خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه در
حوزههای مختلف فعالیت میکند.

بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری از سال 1393
تاسیس شده است.

سالمت دوسر برد

پدرام گنجعلی

بحث نسخه الکترونیک یکی از
الزامات امروزه حوزه درمان است .فارغ از
اینکه قانون چه میگوید یا اینکه مسائل
بیمهای چه میگویند ،موضوع درمان در
عصر امروز باید بتواند از تکنولوژیهای روز
استفاده کند که یکی از این تکنولوژیها،
فناوری اطالعات است .در بسیاری از
کشورهای دنیا طرح نسخه الکترونیک
سالمت اجرا شده یا در حال اجرا می
باشد.در دانمارک ،بنگالدش ،انگلیس،
فنالند ،سوئد ،آمریکا و بسیاری کشورهای
دنیا یک پایگاه ملی داده وجود دارد که
ذینفعان فرایند نسخه نویسی یعنی
پزشکان ،داروسازان ،نماینده های بیمه
و بیماران به آن دسترسی دارند .نسخه
توسط پزشکان بصورت الکترونیکی
نوشته می شود .بیماران می توانند
اطالعات سالمت و پرونده خود را از طریق
شبکه ملی داده ها با استفاده از شناسه
الکترونیک مشاهده نمایند .درخواست
تجدید یا تکرار نسخه خود را به مراکز
مراقبتی یا داروخانه ارائه نماید و نتیجه
آن را دریافت کنند .و بازپرداخت نسخ نیز
از طریق سیستم نسخه نویسی الکترونیک
انجام می گیرد.
با توجه به رشد تکنولوژی بسیاری
از مشاغل در حال تغییر ماهیت هستند،
اما استفاده حوزه سالمت از این
تکنولوژیها باید به گونهای امن باشد.
در عین حال میتواند بسترهای زیادی
را فراهم کند .نسخه الكترونيكي واقعيتي
فراتر از استفاده ساده از كامپيوترها براي
نوشتن و ذخيره نسخهها است و به معني
استفاده از دستگاههاي كامپيوتري براي
ورود ،تغيير ،اصالح و توليد نسخههاي
دارويي است .در عین حال با استفاده از
فناوریهای اطالعات در حوزه درمانی،
بیمهها و دولت نیز منتفع شده و
میتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا
منابعشان را در حوزههایی که بیشتر نیاز
است ،متمرکز کنند .بنابراین ورود به این
حوزه یک الزام و نیاز است .بر این اساس
هم کشورها مباحث مختلفی را مطرح
کردهاند .باید توجه کرد که برای اجرای
اقداماتی مانند نسخهنویسی الکترونیک،
بیماران و جامعه پزشکی دو سر طیف
هستند که باید همکاری باالیی داشته
باشند .در کنار این همکاری ،قوانین و
دستورالعملها مطرح میشوند .بنابراین
هم بیماران باید بدانند که استفاده از این
تکنولوژی به نفع آنهاست و هم پزشک
باید بداند که از این اقدام منتفع میشود.
در کنار این هم قوانین کشورها تکمیل
شده و زیرساختهایی ایجاد میشود تا
بتوانند کاستیها را جبران کنند....
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