
رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران و کره جنوبی 
اعــام کــرد قرار بر این اســت کــه تا یک میلیارد 
دالر از دارایی هــای بلوکه شــده ایــران نــزد کــره 

جنوبــی بــه کانــال مالی ایــران و ســوئیس واریز 
شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. 

حســین تنهایی در گفت وگو با ایلنا درباره 
جزئیات توافق ایران و کره جنوبی برای آزادسازی 
دارایی هــای ایــران در کــره جنوبــی گفــت: درباره 
اقالم دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی 
هماهنــگ شــده اســت. او ادامــه داد: البتــه باید 
منتظــر عمــل از ســوی کره ای ها باشــیم چــون تا 
امــروز بیشــتر تــا مرحلــه حــرف و صحبــت پیش 
 رفتیــم. تنهایــی تصریــح کرد: از اقــالم دارو و غذا 
شــروع خواهیــم کــرد امــا موضــوع مهــم در ایــن 
مــورد ایــن اســت کــه ما یا پــول دریافــت کنیم یا 
اقالمــی ماننــد ماشــین آالت که به تولیــد داخلی 

عمق ببخشد. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و کــره جنوبی 
تصریــح کــرد: در مــورد اقــالم مبادلــه ای نبایــد 
بــه گونــه ای شــود کــه تعیین کننده اقــالم، طرف 
مقابل باشــد؛ بلکه اقالم مورد نیاز ما در بخش 
پتروشیمی، خودروسازی و لوازم خانگی باید در 
اولویت باشد تا تولید داخل تقویت شود و نباید 
اجــازه داد کاالهــای ساخته شــده را به ما تحویل 

دهند.

همچنین یک مقام وزارت امور خارجه کره 
جنوبی از موافقت آمریکا با آزادسازی مقداری از 

دارایی هایی مسدودشده ایران خبر داد.
بــه گزارش ایرنا از شــبکه تلویزیونی »کی.
بی.اس«، این مقام کره ای روز پنجشنبه گفت: 
این انتقال قرار است از طریق بانک های سوئیس 
انجــام شــود. این مقــام ارشــد وزارت خارجه کره 
جنوبی بیان کرد: ایاالت متحده در واقع با طرح 
آزادســازی مقــداری از دارایی هــای ایران از طریق 
بانک های سوئیسی موافقت اصولی کرده است، 
امــا بحث هــا دربــاره روش انتقــال آن همچنــان 

ادامه دارد.
کــره  دولت هــای  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
انتقــال  مــورد  در  متحــده  ایــاالت  و  جنوبــی 
دارایی هــای ایــران بــه ســوئیس بحــث کرده انــد 
از آنجــا )ســوئیس( می تــوان ایــن دارایی هــا را از 
طریق توافق نامه تجارت بشردوســتانه ســوئیس 

)SHTA( بازگرداند.
رئیس کل بانک مرکزی پیش از این درباره 
طلــب دارد هفــت میلیــارد دالری ایــران از کــره 
جنوبــی اعــالم کــرده بود که پرداخــت بدهی کره 
جنوبــی بــه ایــران بــا رقــم یــک میلیــارد دالر آغاز 

می شود.
عبدالناصــر همتــی چهارشــنبه در حاشــیه 
جلســه هیات دولــت در جمع خبرنــگاران درباره 
توافق ایران و کره جنوبی در زمینه انتقال منابع 
ارزی گفته بود: کره جنوبی خود خواستار مذاکره 
برای پرداخت شــده اســت و راه را به آنها نشــان 
داده ایــم و دســتور پرداخــت صــادر شــده اســت؛ 
بنابرایــن هــر زمانــی کــه بخواهنــد ایــن پرداخت 
انجــام می شــود و چنانچــه پرداخــت عملیاتــی 
نشود، پیگیری های الزم انجام خواهد گرفت. او 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا کشــورها 
قــادر بــه دریافــت مجــوز افــک بوده انــد یــا خیــر، 
یادآور شده بود: این موضوع مشکل آنهاست و 

ارتباطی به ما ندارد.
 Office of Foreign( مخفــف   OFAC
دارایی هــای  کنتــرل  دفتــر   )Assets Control
خارجی آمریکاســت که زیر مجموعه ای از وزارت 
 U.S. Department of(ایــن کشــور خزانــه داری 
نــام  از  لیســتی دارد  اســت و    )the Treasury
کشــورها، افراد و بانک ها و شرکت های ممنوعه 
  )SDN List(به نام OFAC یا محکوم شده از سوی

که این فهرست پیوسته به روزرسانی می شود. 

یک میلیارد دالر  بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی به کانال مالی 
سوئیس واریز می شود

محمد ارفع

بازار ارز در ایران، بازاری نیست که بتوان 
نوسانات آن را با ذکر یک عامل توضیح داد؛ با 
وجود این، بسیاری معتقدند که دولت و بانک 
مرکــزی بــه عنوان متولیــان  اصلی تامیــن ارز و 
فــروش نفت، تعیین کننده اصلی قیمت ارز در 
بازار آزادند؛ ادعایی که سرانجام پس از مدت ها 
تکذیــب از ســوی دولتمــردان، نزدیک ترین آنان 

رئیس دولت به آن اعتراف کرد.
نوســانات  شــاهد  امســال  طــی  ارز  نــرخ 
بســیاری بوده و اغلب این نوســانات به افزایش 
نــرخ ارز و کاهــش قــدرت پــول ملــی انجامیــده 
اســت. نوســانات ارزی بــا افزایــش سرســام آور 
قیمت خودرو، طال، سکه و دیگر اقالم و کاالهای 
موجود در بازار همراه بوده که باعث تورم شدید 
در سبد معیشتی مردم شده است. با این حال، 
همــواره بانــک مرکــزی و دولــت عنــوان کرده انــد 
افزایــش قیمــت ارزهای خارجی در کنترل دولت 
نیســت و اساســا دولــت از افزایــش قیمــت آنها 
ســودی نمی بــرد. به طــور مثال، حســن روحانی 
بارهــا و از جمله در جلســه هیــات دولت در ۲۴ 
دی بــار دیگــر انگشــت اتهــام خــود را بــه ســوی 
آمریکا نشانه رفته و مدعی شده است که علت 

افزایش بهای ارز را باید در کاخ سفید جست.
روحانــی در جلســه هیــات دولــت مدعــی 
شده است که هرگاه از دارایی های ایران در یکی 
از کشــورها رفع انســداد شود، مشــکل بهای ارز 
بازار ایران» یک شــبه« حل خواهد شــد. منظور 
حسن روحانی هفت میلیارد دالر از دارایی های 
ایران است که در کره جنوبی بلوکه شده است.
امــا بســیاری از کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن 
عقیده اند که دولت هیچ تمایلی به کاهش نرخ 
ارز ندارد و برای جبران کسری بودجه و تامین ارز 
کشور در شرایط تحریم و عدم فروش نفت، به 

صورت آگاهانه قیمت ارز را کاهش نمی دهند.
دو تن از اقتصاد دانانی که با نظریه دست 
کاری نرخ ارز از سوی دولت برای کسری بودجه 
موافــق هســتند حســین راغفــر، اســتاد اقتصــاد 
دانشــگاه الزهــرا و علــی دینی ترکمانی هســتند 
این دو چندی پیش در گفت وگویی که با سایت 
فــرارو داشــته اند تاکید می کنند کــه دولت برای 
جبــران کســری بودجه خود در حــال گران کردن 

ارز است.
البتــه  ایــن کارشناســان افزایــش نــرخ ارز 

بــرای کســری بودجــه را مختــص دولــت روحانی 
نمی داننــد و تاکیــد می کنند که این کاری اســت 
که سال هاســت دولت های مختلف برای جبران 
کســری بودجــه خــود انجــام می دهنــد. به گفته 
حســین راغفــر، دولــت بــه جای گــران کــردن ارز 
همــه  در  ســفته بازانه  فعالیت هــای  از  »بایــد 

جملــه،  از  اقتصــاد  عرصه هــای 
ســهام، مســکن، خــودرو، طــال، 
ارز، ســکه و... مالیــات بگیرد، تا 

اینطور بازار ها متالطم نشود.«
آلبــرت بغزیان کارشــناس 
دانشــگاه،  اســتاد  و  اقتصــادی 
کانــال  بــا  گفت وگویــی  در  نیــز 
تلگرامی رویــداد ۲۴ می گوید که 
دولــت حســن روحانی مســئول 

وضــع فعلــی اســت و همــه اتفاق هــا زیــر نظــر 
هیئت دولت اســت و از آن کانال عبور می کند؛ 
بنابراین، نمی توان چهارراه استانبول و فردوسی 

را مسئول باال رفتن نرخ ارز دانست.
بــه گفتــه او، »بانک مرکزی سیاســت های 
پولی و مالی خود را بر اساس نرخ ارز مشخص 
می کنــد و تــا زمانی که نرخ ارز شــناور و بی ثبات 
اســت، نمی توانیــم انتظار یک تحلیل درســت از 

شرایط داشته باشیم.«
البتــه ایــن اتهام از ســوی رئیــس کل بانک 
مرکزی بارها تکذیب شده است  به طور مثال در 
تابســتان امسال همتی دســتکاری در نرخ ارز را 
تکذیب کرد و قول به منطقی تر شدن قیمت ها 

داد.
بــر پایه آنچه پایگاه خبــری بورس  گزارش 
در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  اســت  کــرده 
اینســتاگرام اعــالم کــرد: »در مــورد بــازار ارز این 
نکتــه را بارهــا تأکید کــرده ام، عوامل سیاســی و 
بین المللی در شرایط تحریمی در نوسانات بازار 
بی تأثیر نیستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفی، 
هرکدام به ســهم خود تا حدودی می توانند بازار 
ارز را متأثــر ســازند. با اطالعی کــه از توانایی ها، 
امکانات و ذخایر ارزی کشــور، روابط و ســاختار 
جدیــد در حــال شــکل گیری تجــارت و کانال های 
مالــی دارم، تأثیــر آمد و رفت هــای دیپلماتیک را 
در شرایط خاص سیاسی و روانی مهم، لیکن آن 

را تعیین کننده اصلی روند بازار ارز نمی دانم.«
او افــزود: »بانــک مرکــزی امــروز در خــط 
مقــدم جنگ اقتصادی قــرار دارد. وقتی واضعان  

 حداکثر فشــار تحریمی، به تدابیــر بانک مرکزی 
در خنثــی کردن توطئه اعتراف می کنند، انصاف 
نیســت، صحبت از دســتکاری در نرخ ارز، برای 
توجیه آمد و رفت ها و مذاکرات می شود. افتخار 
مهــم بانــک مرکــزی، تــداوم مقاومت در شــرایط 
پیچیــده تحریــم، برای تقویــت ارزش پول ملی و 

حفظ ثبات اقتصادی است.« 
همتــی همچنیــن در آبــان 
مــاه بــاز هم در یکــی از صفحات 
مجازی خود نوشــته اســت: »در 
برخــی از تحلیل هــا در خصــوص 
تــالش  ارز  بــازار  شــرایط فعلــی 
می شــود کــه بــا اغــوای رقم هایی 
از نــرخ ارز در بــازار و منتســب 
کردن آن نرخ ها به بانک مرکزی، 
زمینه ســاز ســطح خاصــی از نــرخ ارز در بــازار 
می شود. ضمن تکذیب تمامی گمانه زنی ها تأکید 
می کنم که مستقل از تحوالت سیاسی خارجی، 
تنهــا معیــار اعمال سیاســت های بانــک مرکزی، 
مصالــح اقتصــادی کشــور و ضــرورت اســتمرار 
پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی 
است. لذا بانک مرکزی بر اساس سازوکار بازار، 
کارآمدتریــن روش را بــرای جلوگیری از هر گونه 

عدم تعادل در بازارها به کار می بندد.«
البتــه ایــن تکذیــب هــا از ســوی اعضــای 
دولت تنها به رئیس بانک مرکزی و خود رئیس 
جمهــوری ختــم نشــده اســت و دی ماه گذشــته 
بــه صــورت رســمی ســخنگوی دولــت در جلســه 
هفتگــی خــود بــا اصحب رســانه پــس از تعدیل 
قیمت ارز در کشور بار دیگر بر دستکاری نشدن 
قیمت ارز از ســوی دولت تاکید کرد علی ربیعی 
در ایــن باره به خبرنگاران گفت: »افکار عمومی 
خیلی خوشحال است که نرخ ارز پایین می آید. 
افــرادی کــه در بــازار بــه نوعــی فعالیــت دارنــد و 
همــه مردم، دالیل افزایش نــرخ ارز را می دانند. 
تحریم یک دلیل اصلی بوده اســت. منابع مالی 
مــا و عرضــه و تقاضای ما به دلیل تحریم به هم 
خورده است. وقتی این عامل برداشته شود نرخ 

ارز پایین می آید.«
کرد:»برخــی  تصریــح  دولــت  ســخنگوی 
تحلیل هــا، صرفــاً حــرف چنــد نفر از سیاســیون 
اســت که متاسفانه دل شان نمی خواسته است 
کــه تغییــری در روابــط بین الملــل ایجــاد شــود و 
حتــی از ایــن تغییــرات نگــران بودند. امــروز این 

افراد با ســیاه دیدن شرایط، فکر می کنند دولت 
ارزی در اختیار داشته است.«

ربیعــی گفــت: »رونــد نــرخ ارز، بر اســاس 
مبانی بنیادی بازار شکل می گیرد، لذا بر اساس 
آنچــه طــی دو ســال و نیــم گذشــته شــاهد آن 
بودیــم، فشــار ناشــی از تحریم هــا عــدم امــکان 
انتقــال ارز بــه دالیــل توامــان تحریــم و FATF و 
به هم خوردن عرضه و تقاضای ارز، به خصوص 
تشدید انتظارات در افزایش قیمت کاالها و ارز، 

عوامل موثر و تعیین کننده بوده است.«
وی مدعی شد که »هیچ جلسه ای در دولت 
نبوده که ما نگران افزایش نرخ ارز نباشیم، و در 
آن تالش صورت نگیرد که به هر نحوی نرخ ارز 
بایــد پایین بیاید. این نگاه بدبینانه ای اســت که 

تعداد معدودی آدم سیاسی القا می کنند.«
ســخنگوی دولــت افــزود: »نــرخ ارز و طــال 
صرفــاً مربوط به متغیرهای درونی نیســت بلکه 
متغیرهای برونی هم موثر اســت. من خواهش 
می کنم با عینک سیاسی این موضوع را نبینیم 
زیرا روح و روان جامعه به اندازه کافی از تحریم 
و کرونا آزرده است و بیشتر آن را آزرده نکنید.«
آن  از  پــس  و  هشــدارها  ایــن  همــه 
تکذیب هــای هیــات دولت یک باره در شــامگاه 
تاییــد  بــه   1399 اســفند   7 پنجشــنبه  روز 
دســتکاری دولــت در دســتکاری نــرخ ارز بــدل 
می  شــود؛ آنجا که محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نظــر  از   « می گویــد:  اصفهــان  اســتان  نمونــه 
اقتصــادی نــرخ ارز در ایــران ۲۵ یــا ۲7 هــزار 
تومــان نیســت و ما ایــن کار را کردیم تا بتوانیم 
اقتصــاد کشــور را اداره کنیــم تا امروز دشــمنان 
بگوینــد که فشــار حداکثری شکســت خــورده و 
آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران 

از موضع قدرت است.«
واعظــی  بــا تاکیــد بــر اینکــه خوشــبختانه 
شــرایط در حــال تغییر اســت، یــادآور می شــود:  
»اگرچــه تحریــم هــا کاهــش نیافته، امــا اکنون 
فــروش و صــادرات نفــت در کشــور روان شــده 
اســت و امیدواریــم ایــن شــرایط را پیــش ببریم. 
کشور زمانی که نیاز به ارز دارد یا باید از کشور 
خارجــی اســتقراض کند و یــا از صادرکنندگان یا 
تولیدکننــدگان، کــه انتخاب ما شــما بودیــد، ارز 

بگیرد.«
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هوالرزاق

هر دالر برای مردم ۱۱۰ 
هزار تومان آب می خورد

یــک کارشــناس اقتصادی با محاســبه قــدرت خرید 
دالر در ســال ۱35۶ و مقایســه آن بــا نــرخ دالر کنونــی و 
قدرت خرید آن، قیمت دالر فعلی را نه ۲۴ هزار تومان 

بلکه ۱۱0 هزار تومان اعام کرد.
به گزارش کاماپرس، در مورد کاهش ارزش پول ملی 
محاســبات فراوانــی انجام شــده و اعــداد و ارقام مختلفی 
مطــرح شــده کــه همه آنها هم تلــخ و دردناک اســت؛ چرا 
کــه ایــن ارقــام نشــان دهنده کاهــش قــدرت خرید اقشــار 

کم درآمد و گسترش فقر در کشور ما به شمار می آید.
در تازه تریــن محاســبات انجــام شــده از این دســت، 
احســان ســلطانی، پژوهشــگر اقتصادی، در کانال شبکه 
بــا دالر ۲۴۸۰۰ تومــان  اجتماعــی خــود نوشــته اســت؛ 
کــه قیمــت ایــن ارز در روز ۶ اســفند 1399در بــازار آزاد 
محسوب می شود و با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید، 
دالر ژانویه ۲۰۲1 به ۲۲ درصد ژانویه 197۸ میالدی یعنی 
اســفند 13۵۶، ارزش ریــال در برابــر دالر کمتــر از یــک – 
پانزده هزارم شده است. سلطانی در ادامه تصریح کرده 
است: چنانچه بخواهیم قیمت دالر را به درستی محاسبه 
کنیم باید گفت نسبت به ۴3 سال پیش )با قیمت دالر 

7 تومان(، هم اکنون قیمت دالر 11۰ هزار تومان است.

 سقوط فاحش سرانه مصرف مردم

بر اساس نرخ حقیقی دالر
ســلطانی همچنیــن بــا ارائــه نمودارهایــی به تحلیل 
تغییــرات هزینه ســرانه مصرفــی مردم پرداخته و نوشــته 
اســت؛ ســرانه هزینه هــای مصرفــی ماهانــه مــردم ایــران 
)بــه دالر بــا ارزش حقیقی( در 3 ســال اخیــر با ۶۵ درصد 
کاهش، از ۲۰۰ به 7۰ دالر تنزل یافته است. هزبنه های 
مصرفــی شــامل مســکن )شــخصی یا اجــاره ای( اســت که 
بدون احتساب هزینه مسکن، سرانه هزینه های مصرفی 

مردم ۴۵ دالر در ماه می باشد.

دالر  بــه  خدمــات  بخــش  هزینه هــای  چنــد  هــر 
محاســبه نمی شــود، هزینــه مســکن کــه نزدیــک بــه ۴۰ 
درصــد هزینه هــای خانوار را پوشــش می دهد و همچنین 
هزینه هایــی ماننــد خودرو، تلفن همــراه و …، بیش و کم 

متناسب با دالر افزایش یافته است.
در شــرایطی کــه در تحریمهــای قبلــی )13۸9-91( 
ســرانه مصــرف دالری )حقیقی( مــردم 3۴ درصد کاهش 
پیــدا کــرد، در تحریمهــای کنونــی )99-1397( ۶۵ درصــد 

کاهش یافته است.
سلطانی این را هم گفته است که بر اساس قیمت 
دالر حقیقی، سرانه مصرف مردم به دو دهه قبل سقوط 

پیدا کرده است.
شایان ذکر است در محاسبات بودجه سال آینده – 
که کلیات آن به تصویب رسیده و در انتظار تصویب مواد 
و جزئیات نهایی اســت – نرخ دالر توســط دولت 17 هزار 
و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و دالر ۴۲۰۰ تومانی نیز 
همچنــان به عنوان ارز دولتی مصوب بــرای واردات کاالی 

اساسی به این اقالم تخصیص داده می شود.
پیش بینی های کارشناســان اقتصادی نیز این است 
که دالر تا پایان سال در محدوده قیمت فعلی یعنی کانال 
۲۴ هــزار تومــان باقــی بمانــد و نوســان شــدیدی نداشــته 

باشد.

واعظی: ما این کار را کردیم تا بتوانیم 
اقتصاد کشور را اداره کنیم
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از طرف محمد یزدانی و دوستان دوره هفتم امام صادق)ع(

آقای وحید جمالی
 درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما 

و خانواده محترم تسلیت گفته و از خداوند متعال 

طلب صبر و شکیبایی برای خانواده محترمتان 

درخواست دارم.

لغو طرح پروژه شهر 
 هوشمند گوگل

در پورتلند
تعارض میان حفظ اسرار 

تجاری مجری طرح و حریم 
 خصوصی شهروندان کار را

به تعطیلی کشاند
ترجمه: فاطمه موسی زاده

لبــز«  »ســایدواک  کــه  هوشــمند  شــهر  پــروژه 
 ،)Sidewalk Labs(

بــا  مرتبــط  شــرکت  یــک 
گــوگل، آن را برای ردیابی 
نقــل  و  حمــل  الگوهــای 
شــهری در شــهر پورتلنــد 
ایــاالت متحده آغــاز کرده 
بود، متوقف شــده است. 
این شــرکت سال گذشته 
نیــز بــه دنبال جنجــال در 

شــهر تورنتو  یک پروژه بلندپروازانه دیگر را برای ســاخت 
یک شــهر دیجیتال نادیده گرفت. پورتلند هم تأیید کرده 

است که پروژه دیگر ادامه نخواهد یافت.
ایــن طــرح اخیــراً در اختیــار یک شــرکت زیر مجموعه 

سایدواک به نام »رپلیکا« )Replica( قرار گرفته بود.
رپلیکا به بی بی ســی گفت که مایل نیســت اطالعات 
پروژه را با جزئیات کامل درخواست شده در اختیار مقامات 

شهری قرار دهد. 
شــرکت رپلیــکا معتقد اســت کــه بینش بهتــر درباره 
پروژه نباید به قیمت شکستن محرمانگی باشد؛ آنها مایل 
به سازش در اصول حفظ محرمانگی خود نیستند. رپلیکا 
در این باره اعالم کرد: »پورتلند ما را ناامید کرد و در نهایت 

منجر به پایان زودهنگام پروژه شد.«
متــرو، نهــاد مســئول ایــن پــروژه در مدیریت شــهری 
پورتلند ، در بیانیه ای به بی بی سی گفت: »پس از بررسی 
پیش نویــس داده ها، مترو به همکاری خود با رپلیکا پایان 
داد. متــرو بــرای هیچ کــدام از  خدمــات بــه رپلیــکا پولــی 
پرداخــت نکــرد. ما برای ســایدواک بهترین هــا را در کارهای 

آینده آرزو می کنیم.«
ارزیابــی  و  ســنجش  ســایدواک،  آزمایشــگاه های 
نرم افــزار اطالعــات مکانــی در پورتلنــد را، در مــاه مه ســال 
۲۰19 ) اردیبهشــت 139۸( آغــاز کــرده بودنــد؛ ایــن نــرم 
افــزار از اطالعــات مــکان غیر قابــل شناســایی تلفــن همراه 
برای نشــان دادن نحوه حرکت افراد در یک شــهر اســتفاده 

می کند.
ایــن برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از داده هــا به منظور 
محل هــای  ســاخت  مــورد  در  هوشــمندانه  تصمیم گیــری 
دوچرخه ســواری، نحــوه و زمان تعمیر جاده ها، اطمینان از 
کارآیی سرویس های اتوبوس و دسترسی به همه امکانات 

حمل و نقل بود.
شــرکت فســت )Fast( اعــالم کــرد کــه نگرانی هایــی 
در مــورد نبــود شــفافیت در نحــوه  کار ایــن فنــاوری وجــود 
خبــر  کــه   ،  )Redtail Media( مدیــا«  امــا »ردتیــل  دارد؛ 
کنارگذاشته شدن پروژه را منتشر کرد، از »اختالف داده ها 

و خدشه دار شدن اعتماد« سخن به میان آورده است.

موش های آزمایشگاهی
جمــع آوری اطالعــات هنگامــی  که ســایدواک قــرارداد 
بزرگی را برای احیای مجدد یک منطقه عظیم خالی از آب 
در تورنتو امضا کرد، توجیه مناسبی داشت. چشم انداز این 
طرح، ایجاد شهری پر از فناوری بود؛ از آسمان خراش های 
چوبــی گرفتــه تــا اتومبیل های بــدون راننــده و پیاده روهای 
گــرم. بیشــتر ایــن برنامــه بــه جمــع آوری اطالعــات انبــوه 
از اطــراف منطقــه بســتگی داشــت امــا یــک گــروه البــی از 
شــهروندان نگران، این چشــم انداز را زیر سوال بردند. آنها 
در یک آزمایش شــهری، خود را به »موش آزمایشــگاهی« 
تشــبیه کردند. یک هیات مســتقل که برای بررســی دقیق 
برنامه ها تشــکیل شــده ، گفته اســت که به نظر می رســد 
برخــی از ایده هــای مطــرح در ایــن پــروژه »فنــاوری بــرای 
فناوری« اســت. همچنین ابهاماتــی درباره چگونگی انجام 

معامله وجود داشت.
نبــودن چشــم انداز  واضــح  بــه  توجــه  بــا  ســایدواک 
اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا، به طور غیرمنتظره 
اعالم کرد که برنامه های بلند پروازانه  اش، از ماه مه سال 
گذشته متوقف شده  است؛ اما بسیاری، آن را بهانه ای برای 
پایان دادن به پروژه ای که مجبور بودند آن  را کوچک کنند، 

پنداشتند. 
در آن زمــان، انجمــن آزادی هــای مدنــی کانــادا اعــالم 
کــرد: »برای شــرکتی مانند گــوگل، طراحی سیاســت هایی 
بــرای حفــظ حریم خصوصی مردم با هدف اداره محله های 

شهر، نامناسب است.«
پس از شکســت پروژه، ســایدواک لب طیف وسیعی 
از شرکت ها و بخش های مختلف را تاسیس کرد که همگی 
جنبه های مختلف شهرهای هوشمند را بررسی می کردند. 

این ها شامل:
شــرکتی کــه از هوش مصنوعی بــرای طراحی مناظر 

شهری استفاده می کند.
بخشــی که ســاختمان های چوبی برای کارخانه ها را 

پیگیری می کند.
بخشــی کــه به دنبال روش هــای کاهش هزینه برق 

است.
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