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چکيده
يکي از مشکالت بزرگ در زمينهي فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران تمرکز گرايي شديد در اين حوزه است اين وضعيت در بيشتر
حوزههاي ديگر پژوهشي ،علمي و صنعتي و  ...نيز ديده ميشود .در اين مقاله برخي از نشانههاي اين تمرکز گرايي در فناوري اطالعات
در ايران نشان داده ميشود .در اين مقاله در آغاز به ت مرکز گرايي از ديدگاه کلي و تمرکز گرايي در ايران به طور کلي اشارههايي
ميشود و سپس به نشانه هاي تمرکزگرايي همچون :استخدام در نهادهاي دولتي در پايتخت ،شوراهاي موازي گوناگون تصميمگيري يا
مشاورهاي دولتي در پايتخت ،پشتيباني از شرکتها و مراکز پژوهشي در پايتخت پرداخته ميشود .هر کدام از اين بخشها
دربردارنده ي جزييات فراواني است که در اين نوشتار کوشش شده است به برخي از آنها پرداخته شود .فهرست بلندي از مرجعهاي
گوناگون پشتيباني کنندهي نظر نويسنده در اين زمينه است.
کلمات کليدي :نشانههاي تمرکز گرايي ،فناوري اطالعات ،ايران

 .1مقدمه
فناوري اطالعات و نگهداري سندها به طور کلي تاريخچهاي طوالني دارد« .انسانها نزديک به چهار هزار سال است که اطالعات را براي
به کارگيري در آينده ،سازماندهي و دستهبندي ميکنند تا بتوانند در صورت نياز در آينده آنها را به سادگي بيابند» [ .]1با اين همه در
اين تاريخچه در يک سدهي گذشته دربردارندهي دگرگونيهاي شگرفي بوده است« .تاريخ اطالعات و ارتباطات در 1۵۱سال گذشته تا
اندازهاي ،تاريخ پيشرفت و گسترش سيستم ها و ابزارهايي است که توانايي ما براي ارتباطات را به دو روش توسعه دادهاند .يکم ،آنها بر
کارآيي و سرعت ارتباطات افزودند؛ دوم ،حوزه و طيف آنچه را قابل انتقال است گسترش دادند .باالتر از همه ،ارائهي واقعي پديدهها،
تصوير ،فيلم ،ويدئو و  ....به بخشي از زندگي روزمره ما بدل شده است»[ .]2امروزه اطالعات يک کاالي ارزندهي اقتصادي است و يکي
از با ارزشترين منابع سازمانها به حساب ميآيد .تصميم گيريهاي صحيح ،موثر ،سازنده ،دقيق و به هنگامِ مديران ،در دنياي امروزي
بر اطالعات يکپارچه استوار است[ .]3امروزه رايانهها براي نگهداري ،دستهبندي و بازيابي اطالعات به صورت گستردهاي به کار گرفته
ميشوند ،زيرا به کارگيري اين ابزار بسيار توانمند با توانايي باالي ذخيرهسازي انبوه اطالعات و دسترسي سريع به آن ،کار با اطالعات را
بسيار سادهتر نموده است.
در آغاز عصر ديجيتال به صورت ذاتي فرض مي شد اين عصر به صورت نامتمرکز و جهاني باشد و به اين ترتيب در ادامه نيز برخي از
پژوهشگران بر جنبههاي گسترش دموکراسي و کنار هم گذاشتن انسانها تاکيد ميکنند .از سوي ديگر گروهي از پژوهشگران برخالف
اين را باور دارند و بر وجود شکاف ديجيتال و اثرهاي آن تاکيد دارند و ميکوشند با نشان دادن اين شکاف توصيف بهتري از وضعيت
داشته باشند و بيان مي کنند که در عصر اطالعات سخن از داشتن يا نداشتن نيست بلکه به پرسش ساختاري «کم داشتن» و «زياد
داشتن» يا به عبارت سادهتر چقدر داشتن اطالعات تآکيد دارند[ .] 4گرچه نبايد آلودگي اطالعات را نيز در اين عصر ناديده گرفت که
عمال باعث ميشود يافتن اطالعات سودمند ب راي کاربران به دليل وجود انبوهي از اطالعات دشوار گردد و فرد در انبوهي از اطالعات
نامرتبط و ناسودمند غرق ميگردد.
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يکي از مشکالت رو در روي پيشرفت يک کشور ،تمرکز در آن است و تجربهي تمرکز زدايي در ديگر کشورها حتي فقط در برخي از
زمينههاي ويژه به شدت به پيشرفتِ آنها در همان زمينههاي ويژه کمک کرده است .رهبر پيشين چين «دنگ» اصل هر منطقه بر
پايهي ويژگيهاي خود را اعالم کرد .....بسياري از استانهاي چين کالم دنگ را آويزهي گوش خود ساختند و استقالل اقتصادي خود را
هم در مسائل مالي و هم در سياستهاي اعتباري به منظور تأمين مالي زير ساختهاي خود  ...اعالم کردند .اين شرکتهاي مختلط
هستهي اصلي سرمايه داري نوين چين را تشکيل ميدهند .اين سرمايهداري بسيار غير متمرکز است چون از طرح اتحاديههاي استاني
و محلي و شبکههاي تجاري مرتبط با آنها تبعيت ميکند؛ سرمايه دارياي که در بازارهاي محلي داراي سلطه انحصاري و در سطح بين
المللي داراي توان رقابت است[ .]۵به نمونههاي فراوانِ ديگري نيز ميتوان در اين باره از کشورهاي گوناگون به کمکِ منبعهاي
گوناگون اشاره نمود ولي در اين مقاله به همين مختصر در اين باره بسنده ميشود و يادآوري ميشود که «ايجاد و اعتماد دوباره به
قوانين دولتي  ،مستلزم گرايش آگاهانه به تمرکز زدايي از توان مديريتي و نزديک شدن دولت به آحاد جامعه است[.»]6
همچنين نتيجههاي خوبي که به واسطه ي تمرکز زدايي در بخش فناوري اطالعات ،آن هم در سطحِ کوچک در کشورمان به دست
آمده است ،بسيار جالب توجه است .برخالف پروژههايي که با هزينه ي بسيار سنگين و با پشتيباني دولت در پايتخت انجام ميشود،
جايزه خالقيت و نوآوري منطقه آسيا و اقيانوسيه ،از طرف سازمان  ASACTو سازمان ملل به پروژه «اولين مرکز  I CTروستايي کشور
در روستاي قرنآباد» رسيد .مرکز  I CTروستاي قرنآباد در سال  ۳3با همت مردم روستا و با سرمايه خودشان و شرکت مخابرات
استان گلستان ساخته شده است[.]7
از سوي ديگر بند  17از سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران در سندِ چشم اندازِ برنامهي بيست ساله ،آورده
شده است که « اصـالح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و کارآيي ،بهبود خدمترساني به مردم ،تأمين کرامت و معيشت
کارکنان ،به کارگيري مديران و قضات اليق و امين و تأمين شغلي آنان ،حذف يا ادغام مديريتهاي موازي ،تأکيد بر تمرکز زدايي در
حوزههاي اداري و اجرايي ،پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز»[ .]۳در ادامهي اين مقاله نشان داده
ميشود که در برخي از بخشهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در کشورمان اين سياست رعايت نشده است به گونهاي که امروزه برخي
بر اين باورند که دستيابي به هدفهاي سندِ چشمانداز در بخش فناوري اطالعات شدني نيست[.]9
از سالها پيش دولت به صورت مستقيم و غير مستقيم و به روشهاي گوناگون ،خواسته يا ناخواسته ،به تمرکز گرايي در فنآوري
اطالعات دامن زده است« .عمده پايگاه داده هاي داير در محدوده تهران بزرگ از سوي دولت ايران حمايت مالي مي شوند ....تهران
داراي بيش ترين ميزان تمرکز از حيث نهادهاي اطالع رساني دولتي است»[ .]1۱امروزه ميزان اين تمرکز بسيار بيشتر از گذشته شده
است ،نمونههايي از اين پشتيباني دولتي براي نهادهاي اطالع رساني در [ ]13-11نشان داده شده است .در اين بخش به اين موضوع از
جنبههاي گوناگون پرداخته ميشود.

.3استخدام در نهادهاي دولتي در مرکز
چندين سال است که استخدام در بخشهاي دولتي به شدت محدود شده است .اين محدوديت به شدت در همه زمينهها و به ويژه در
زمينهي فناوري اطالعات به جز در پايتخت رعايت ميشود ولي با اين همه برخي از مراکز پژوهشي پايتخت نسبت به استخدام در اين
زمان اقدام کرده اند که مرکز تحقيقات مخابرات ايران يکي از بزرگترين جذب کنندههاي نيرو بوده است .وجود قانونهايي مانند قانون
زير که فقط اين امکان را به چنين مراکزي ميدهد باعث اين امر شده است.
هيأت وزيران در جلسه  13۳1/4/9بنا به پيشنهاد شماره  1۱۵/۵31۳۳مورخ  13۳1/3/2۳سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به
استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،آيين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش
کاربردِ فن آوري اطالعات و ارتباطات کشور را به شرح زير تصويب نمود .....ماده  -14جذب (استخدام) نيروي تخصصي با مدارك
تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر در دستگاههاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژه هاي برنامه «تکفا» در قالب طرحهاي مصوب شوراي
عالي اطالع رساني و کميسيونهاي ذيربط افزون بر سقف رديفهاي تخصيص مجاز ميباشد .اين رديف هاي مضاعف قائم به شخص
خواهد بود [ .]14مصوبه مذکور در تاريخ ( 12/4/13۳1تصويب نامه هيئت وزيران بشماره /16426ت26696هـ ) به امضاي محمد
رضا عارف معاونِ اولِ رئيس جمهورِ وقت رسيده و به کليه دستگاه ها ابالغ شد .اين مصوبه در جلسهي هيأت وزيران در [ ]1۵به
تاريخِ  29/7/13۳3ويرايش شده و بر آن تأکيد شده است .و به روشني ديده ميشود که از اين دست مصوبات فقط مراکز فنآوري
پايتخت بهره برده اند .همچنين است انبوهِ جذب نيرو (به نسبت ديگر شهرها) از سوي وزارتخانههاي مرتبط با فناوري اطالعات يا از
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سوي معاونتها و مرکزهاي پژوهشي و سازمان هاي مرتبط با آنها ،همچون مرکز تحقيقات مخابرات ايران ،سازمان فضايي و  ...در
پايتخت.

.4شوراهاي موازي گوناگون تصميمگيري يا مشاورهاي دولتي
شوراهاي تصميمگيري يا مشاورهاي گوناگوني همواره در پايتخت به دليلهاي گوناگوني به وجود ميآيند؛ اين وضعيت افزون بر اينکه
در تصميمگيريها و مشاورههاي اين شوراها وضعيت پايتخت به شکل ويژهاي در نظر گرفته ميشود همزمان به تعدادي کارمند و
نيروهاي خدماتي نياز دارند که خود بر حجم استخدامها در پايتخت ميافزايند .براي نمونه در وزارت علوم که يکي از وزارتخانههاي
مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات ميباشد تعدادِ زيادي شورا ديده ميشود که همگي در پايتخت هستند و هر نوع دگرگوني باعث
بيشتر شدن تعداد اين شوراها ميشود« .در سال هاي اخير تغييراتي در ساختار علم و فناوري در کشور به وجود آمده که بر پايهي اين
تغييرات يک سري وظايف جديد تعريف شده و بعضي از اين وظايف به مرکز محول شدهاند .از جملهي اين تغييرات آن است که
سياست گذاري درحوزهي علم و فناوري در يک مجموعه ي فرابخش و ملي و به صورت متمرکز انجام شود و بر مبناي نظام ملي
نوآوري هم باشد .بر مبناي اين تغييرات  ،شوراي عا لي علوم  ،تحقيقات تشکيل شده است .وظايف شوراي علوم تحقيقات و فناوري و
برنامه ريزي  ،هدف گذاري و تصميم گيري در زمينههاي مختلف توسعه ي علم و فناوري در کشور  ،در همه رشتهها و مباحث و
موضوعات است  .در واقع اين شورا يک شوراي تصميم گيري و قانون گذار در سطح دولت است و طبيعي است که نياز به پشتوانه
فکري و مطالعاتي دارد»[ .]16همچنين همواره شوراها و کارگروههاي تازهاي در وزارتخانههاي گوناگون در رابطه با فناوري اطالعات
تصويب ميشود[.]17
مشکلِ ديگري که در زمينه ي اين دست شوراها وجود دارد تعدادِ فراوان شوراهاي موازي است که افزون بر مشکالتِ ديگر باعث کندي
و گاه به هم ريختگي و پراکندگي در تصميمها ميشوند .تصميم بر ادغام مديريتها و شوراهاي موازي در سند چشم انداز بيست ساله
[ ]۳در نظر گرفته شده بود و مدتهاست بر روي آن کار ميشود .بر اين پايه دولت در چند سال گذشته تصميم بر ادغام اين شوراهاي
موازي ميگيرد[ « ]1۳سخنگوي دولت از نهايي شدن ادغام بيست و هشت شوراي عالي دولت و تشکيل  4شورا به جاي آنها خبر داد و
گفت :ادغام مديريتهاي موازي ،کوچکسازي ،روان سازي ،سرعت و دقت ،کارآمدي ،پرهيز از تصميمات پراکنده و متنوع ،بهرهگيري
بهتر و مطلوب از فکر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح کيفي تصميمات از جمله داليل اصلي ادغام شورايهاي موجود دولت و تشکيل
چند شوراي اصلي و کليدي اجرايي بوده است»[.]21-19
گرچه ادغام شوراها کار درست و شايسته اي بوده است ولي از همان آغاز اجراي اين طرح به دليل وجود ابهامها و پرسشهاي گوناگون
انجام آن با مشکالتِ گوناگوني روبرو گرديد « .براي مثال در حالي که يکي از شوراهاي موازي حوزه فناوري اطالعات شتابان مشغول
تسويه حساب است ،شوراي ديگري سرگرم اجراي طرحي ديگر است .اين درحالي است که شوراي مذکور طرح هاي ناتمام و بالتکليف
ديگر ي را نيز در دست دارد که به اعتقاد کارشناسان رسيدگي به آن طرح ها از اهميت بيشتري برخوردار بود که چنين نشد.
خوشبختانه يا متاسفانه حوزه فناوري اطالعات قبال نيز شاهد تغييراتي از اين دست بوده است که به تشريح موضوع کمک مي کند.
براي مثال زماني که طبق قانون مجلس م قرر شد وظايف و طرح هاي شوراي عالي اطالع رساني به شوراي عالي فناوري اطالعات
منتقل شود ،چنين اتفاقي رخ نداد .به عبارت ديگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوين فاز دوم طرح زيربنايي توسعه و کاربري فناوري
اطالعات و ارتباطات (تکفا) مي بايست از شوراي عالي اطالع رساني به شوراي عالي فناوري اطالعات منتقل ميشد .که طي سال هاي
گذشته چنين نشد .به اين ترتيب نيز کليه اعتبارات ،ارتباطات ،بسترسازي هاي اوليه و تغييرات سازماني و ساختاري ناشي از اجراي
طرح تکفا عقيم شد .در عوض و گذشته از عدم اين تحويل و تحول ،شوراي عالي اطالع رساني نيز به جاي رتق و فتق امور طرح تکفا،
با چرخشي بسيار متفاوت طرح ديگري به نام تسما را در دستور کار خود قرار داد  .به اين ترتيب و با تکيه به تجربه هاي پيشين ،با
طرح ادغام شوراها گذشته از بالتکليفي طرح تکفا بايد منتظر بالتکليفي طرحي همچون تسما نيز بمانيم»[ .]22از همان آغاز نيز
روشن بود که اين طرح به سرانجامي نخواهد رسيد[ .]23،24باالخره با دخالت مجلس شوراي اسالمي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام و
نهادهاي ديگر مسئله ي ادغام شوراها و حذف برخي از آنها تنها به چند شوراي بسيار محدود آن هم نامرتبط با فناوري اطالعات و
ارتباطات و بيشتر در زمينهي اقتصادي آن هم به دليلهاي روشني محدود شد و همانها نيز به همان صورت يا به صورت ديگري
دوباره احيا شدند[ .] 2۳-2۵پس از مدتي نيز کل ماجرا به فراموشي سپرده شد و پروندهي آن به طور کامل بسته شد .البته اکنون
شايعههايي براي ادغامهاي ديگري به گوش ميرسد که چندان قطعي نيست و به نظر دليلهاي کامالً غير تخصصي در اين زمينه ديده
ميشود.
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مشکلِ ديگر تصميم گيري در زمينهي فناوري اطالعات در کشورمان وجودِ شوراهاي گوناگون در جايگاههاي گوناگون در اين زمينه
است [.]3۱،29

 .5پشتيباني از شرکتها و مراکز پژوهشي در پايتخت
اغلب وزارتخانههاي و سازمانهاي وابسته به آنان همهي پروژههاي بسيار بزرگ خود را به دانشگاهها و شرکتهاي درون
پايتخت ميدهند و بسياري از پروژههاي در اندازهي متوسط را نيز به پايتخت ميسپارند .متأسفانه يافتن آمار دقيق
دربارهي اين گونه پشتيبانيها از اين وزارتخانهها و زير مجموعههاي آنها به ويژه در وزارت ارتباطات ،به هيچ عنوان براي
سادهترين کارها نيز شدني نيست و به آمارهاي داده شده نيز نميتوان اعتماد کرد[ .]31همچنين در بسياري از موردها
روشن نيست اطالعات يا آمار موردِ نظر بايد از سوي چه مرجعي داده شود[ .]3۱فقط شايد بتوان به انبوه خبرهايي در اين
باره اشاره نمود که همه روزه از رسانههاي گوناگون گزارش ميشود براي نمونه [ .]32،33بسياري از پروژهها درونِ
طرحهاي بزرگي همچون تکفا به طور کامل در اختيار شرکتهاي پايتخت نشين است و از ميان پروژههاي تکفا که در
[ ]34گزارش شده اند تنها يک پروژه به بيرون از پايتخت داده شده است که اين نيز فقط به تکفا  1محدود است .دربارهي
پروژههاي تکفا ،تسما ،تکفا  ،2تکفا  3و برنامه جامع فناوري اطالعات ايران(فاوا) گزارشهاي ضد و نقيض فراواني وجود دارد
که از آن جمله ميتوان به [ ]37-34اشاره کرد که درونِ آنها به تفصيل به جنبههاي گوناگون اين طرحها پرداخته شده
است و در اينجا از تکرارِ آنها پرهيز ميشود .بحثهاي بسياري بر روي پروژههاي درون اين طرح ها انجام شده است که
شايد مهمترين آنها شفاف نبودن آنها و سپردن برخي از پروژهها به پيمانکاران خارجي به ويژه در تکفا  2بوده است .ولي
بخشي که در اين طرحها از نظر دور داشته شده است تمرکز گرايي در اين طرحها و نحوهي اجراي آن بوده است.
پشتيباني از شرکتها و مراکز پژوهشي درون پايتخت افزون بر بحثهاي مربوط به پروژهها و برون سپاريها دربردارندهي
نکتههاي پنهان فراوان ديگري نيز هست که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره ميشود.
بسياري از مسائل در زمينهي کار شرکتها وجود دارد که بسيار دست و پاگير است و کم شدن آنها در زمينههاي گوناگون
به آنها کمک مي کند و همچنين باعث افزايش توان رقابتي آنان يا تبليغاتي آنان خواهد شد .گرچه شايد در نگاه نخست به
صورت سر راست چندان مهم به نظر نيايند .براي نمونه قانوني در ثبت شرکتها است که شرکتها نبايد نامهاي ويژهاي
همچون نام «ايران» يا مشتقات آن را در نام خو د به کار ببرند .دليل چنين قانوني روشن است .براي پيشگيري از سوء
استفاده از منافع ملي يا مذهبي و تبليغات و  ....چنين قانونِ کامالُ بجايي نوشته شده است .با اين وجود ديده ميشود که
شرکتهاي پايتخت نشين اين قانون ثبت شرکتها را نيز رعايت نميکنند .در ارديبهشت ماه  13۳6با بررسي در سايت
شوراي عالي انفورماتيک از ميان شرکتهايي که داراي رتبهي انفورماتيک در کشور هستند  29شرکت تهراني در نام خود
واژه ي ايران يا ترکيبات آن را به کار برده بودند .از اين دست مواردِ پشتيباني در ثبت شرکت ،بسيار ميتوان يافت ولي به
دليل نبود منبع ثبت شده نمي توان آنها را بيان نمود .افزون بر اين بسياري از اين پشتيبانيها به کمک راهکارهاي قانوني و
ويژه و استثناها انجام ميشود به گونه اي که همه چيز آن درست به نظر آيد .تنها چيزي که شک برانگيز است اين است که
بيشتر يک يا چند شرکت يا اداره يا مرکز پايتخت نشين هستند که از اين راهکارها بهره بردهاند.
 .6نتيجهگيري
در اين مقاله کوشش شد با اشاره به تعدادِ محدودي نشانه ،تمرکز گرايي در فناوري اطالعات ايران نشان داده شود.
گسترهي تمرکز گرايي در فناوري اطالعات ايران به اندازهاي است که اين اندك به هيچ عنوان نشان دهندهي عمق تمرکز
گرايي در ايران و وجههاي گوناگون آن نميباشد .با اين همه نشانههاي ياد شده از جمله مهمترين نشانههاي کيفي و غير
کمي در اين زمينه مي باشند .روشن است که بررسي کمي به کمک معيارهاي شکاف ديجيتال به خوبي ميتواند اين
وضعيت را نشان دهد و لي متأسفانه به خاطر نبود يا در دسترس نبودن کامل اين اطالعات ارائهي آنها به صورت کامل و
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دقيق و بدون ابهام چندان ساده نيست و متأسفانه به بسياري از آمارهاي داده شده نيز نميتوان اعتماد نمود با اين همه در
اين زمينه نيز جاي کار فراواني وجود دارد .تمرکز گرايي د ر فناوري اطالعات در تمرکز گرايي کلي در کشورمان در هم
تنيده شده است و به سادگي نيز نميتوان آن را از ديگر جزءها سوا نمود .اميد ميرود با توجه بيشتر به نکتههاي ياد شده
در اين مقاله سمت و سوي تصميم گيران اين حوزه به سوي تمرکز زدايي واقعي تغيير يابد .نگارندهي اين نوشتار فهرست
کاملي از مراجع نشان داده شده در اين مقاله و همچنين اشاره نشده در اينجا را گردآوري نموده است که به خوبي نتيجه
گيريهاي انجام شده را به اثبات ميرساند.
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http://www.khorasannews.com/News.aspx?id=244795&type=1&year=1388&mont
=h=08&day=26&keywordميليارد۲۴%ريالي۲۴%سازمان۲۴%فضايي&. #=exactKeyword
صفحه  ۸۸دانش و فن آوري ،شماره سريال  ، ۸۷۳۸۷تاريخ انتشار  .۸۸۱۱/۱/۲۷آخرين تاريخ بازديد:
.۸۸۹۳/۷/۸
فناوران اطالعات« .مديرعامل شرکت پست بانک خبرداد:راه اندازي نرم افزار "فراز" در تمامي شعب
پست بانک»/http://news.mobna.com/News/View/64990 .راه-اندازی-نرم-افزار--فراز--در-
تمامی-شعب-پست-بانک تاريخ ۸۸۱۱/۱/۲۸ :آخرين تاريخ بازديد.۸۸۹۸/۸۲/۲۲ :
جهانگرد ،نصراله؛ محمد جعفر صديق؛ خسرو سلجوقي؛ حجت سليماني ملکان؛ پرويز شهرياري.
«گزارش چکيدهي پروژههاي کليدي  ،برنامهي توسعه و کاربردي فنآوري ارتباطات و اطالعات ايران
(تکفا)» .؛ ويرايش  ، ۲تهران شوراي عالي اطالع رساني  ،دبيرخانه .۸۸۱۳ ،
دنياي اقتصاد« .نگاهي به نظام جامع فناوري اطالعات ،يك گام به جلو»http://www.donya-e- .
 . /eqtesad.com/news/555498تاريخ ۸۸۱۷/۸/۸۳ :آخرين تاريخ بازديد.۸۸۹۳/۷/۸ :
شبکه فناوري اطالعات ايران« .صدها ميليارد اموال بيتالمال در چاه تكفا».
http://www.iritn.com/6%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
 A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%AAتاريخ:
 .۸۸۱۳/۱/۲۷به نقل از سايت بازتاب به قلم آرش اشراق .آخرين تاريخ بازديد.۸۸۹۳/۷/۸ :
جواهر دشتي« .دليل توقف تکفا  ۲چيست؟». http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=3522 .
تاريخ ۸۸۱۷/۹/۲۱:آخرين تاريخ بازديد.۸۸۹۳/۷/۸ :
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