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کارشناسان فاوا در گفت و گو با «ایران»:

وزیرارتباطات:

سوسن صادقی
خبرنگار

ایــن روزهــا دوبــاره بحــث صیانــت
از کــودکان و نوجوانــان در فضــای
مجازی ،بخصوص اســتفاده از شبکه
اختصاصی کودک و ارائه سیم کارت
کــودک و نوجــوان بــرای مقابلــه بــا
آســیبهای فضــای مجــازی مطرح
شــده اســت ولــی اجرایی شــدن این
ســه بحث چقــدر میتوانــد در حفظ
کــودکان و نوجوانــان از آســیبهای
فضــای مجــازی مؤثــر واقــع شــود.
کارشناسان حوزه کودک و نوجوان در
فضــای مجازی معتقدنــد که نه تنها
ســند صیانــت از کــودکان و نوجوانان
در فضــای مجازی باید خیلی ســریع
اجرایــی شــود بلکــه باید بــا محتوای
غنی آنها را از خطرات و آســیبهای
این فضا مصون نگه داشت.
ضرورتــی بــ ه نــام ســند صیانــت
کودکان و نوجوانان
محمــد لســانی کارشــناس ســواد
رسانه ،معتقد است جامعه ،والدین
و حکمرانی فضای سایبری که شامل
دولت و حاکمیت اســت ،ســه الیهای
هســتند کــه بایــد کــودکان را بهدلیل
نداشــتن توانایــی الزم در دفــاع از
خود و آســیب پذیر بودن ،از خطرات
فضــای مجــازی صیانــت کننــد بــه
همیــن دلیــل وجــود ســند صیانــت
از کــودکان و نوجوانــان در فضــای
مجازی ضرورت اســت و باید ســریع
تصویب و اجرایی شود.
لســانی گفــت :جامعــه ،والدین و
حکمرانــی ســایبری نــه از روی نیــاز
بلکــه بایــد اجباراً به ســمت حمایت
از کــودکان و نوجوانــان در فضــای
مجــازی حرکــت کنند تا این قشــر که
سپرهای شــناختی و عاطفی همانند
بزرگترهــا ندارند ،درگیــر بحرانهای
ارتباطی در فضای مجازی نشوند و از
ناراحتیهــا و افســردگی و ضربههای
روحی و روانی در امان باشند.
ایــن مــدرس ســواد رســانه افزود:
بایــد ابتــدا الیههــای زیرســاخت و
ابزارها (مانند دســتگاه تلفن همراه،
تبلــت ،ســیم کارت و )...و دسترســی
کــودکان و نوجوانان مشــخص شــود
کــه کــودکان بایــد بــه چــه چیزهایــی
دسترســی داشــته باشــند و حکمران

فضــای ســایبری یعنــی حاکمیــت و
دولت باید این دسترسیها را مطابق
دنیای آنها فراهم کند.
وی در ادامــه گفــت :از ســوی
دیگر حکمــران فضای ســایبری باید
محتواهای خاص کودکان را در تمام
ابعاد فراهم کند و از طریق ابزارهای
تعریــف شــده بــه دســت مخاطبــان
خــاص خــود برســاند از آنجایــی کــه
کــودکان و نوجوانــان نیز شــهروندان
دنیای دیجیتالی هســتند باید حقوق
آنهــا رعایــت شــده و از آســیبهای
فضای مجازی و خطرات آن صیانت
شــوند .لســانی معتقد اســت نه تنها
باید محتوای پاالیش شــده در اختیار
ایــن قشــر از شــهروندان (کــودکان و
نوجوانان) قــرار گیرد بلکه باید نظام
گزارش دهی محتوای نامناسب آنها
ماننــد خشــونت ،هرزه نــگاری ،مواد
مخدر و ...نیز فعال شود.
این کارشناس وجود سند صیانت
کــودکان و نوجوانــان را ضرورتــی
اجتنابناپذیــر عنــوان کــرد و گفــت:
تصویــب و اجــرای ایــن ســند باعــث
میشــود بــا دستورســازی ،کارهــای
صیانــت از کــودکان و نوجوانــان در
فضــای مجــازی بیــن دســتگاهها
تقســیم کار صــورت بگیــرد تــا هم از
یکســو وظایــف هــر دســتگاه در ایــن
حوزه مشــخص شــود و از سوی دیگر
مــوازی کاری صورت نگیــرد و باعث
شــود تــا دســتگاهها بــا همافزایــی به
مقابله با آســیبهای فضای مجازی
کودکان و نوجوانان بپردازند.
وی اعتقــاد دارد که مهمترین کار
ســند صیانــت از کــودکان و نوجوانان
همســو کــردن توانهــا در جهــت
هدف خاص و شــفاف کــردن عملی
نظــام کاری کــودک و نوجــوان در
کشــور اســت تــا باالتریــن اثربخشــی
را داشــته باشــد بنابرایــن امیــدوارم
بــا تصویــب هــر چــه زودتر این ســند
زیرســاخت ،دسترســیها و محتــوای
مناســب کودک مهیا شــود تا کودکان
و نوجوانــان از آســیبهای فضــای
مجازی مصون بمانند.
مصونســازی بــا تولیــد محتوای
غنی
مســعود نظــری منــش فعــال
نشــر دیجیتال کــودک و نوجوان هم

حفاظت از سیستم با یک آنتی ویروس ویژه

آینده در گرو دستیابی به فضا است
نگاه
نرم افزار آنالین

آنتــی ویروس ویــژه  Auslogics Anti-Malwareیک نرمافزار امنیتی
کامــل بــرای محافظت سیســتم شــما از ورود بدافزارها به آن اســت و
کمــک میکند تا بدون نگرانــی به کارهای روزمره خــود بپردازید و کار
حفاظت از سیستم را به آن بسپارید.
ایــن نرمافــزار همچنیــن ســرتیفیکیت طالیــی مایکروســافت را برای
مقابلــه با ویروس دریافت کرده و یکــی از مطمئنترین نرمافزارهای
آنتــی ویــروس و ضــد بدافــزار اســت .ایــن نرمافزار بــا مقابله بــا ورود
بدافزارهــا بــه سیســتم شــما ،کار حفاظت را بــه صورت دقیــق انجام
میدهد که با وجود ســایز کم نرمافزار هیچ خللی در کارآیی سیســتم
شــما ایجــاد نمیشــود ولــی در همــه لحظــات ،ایــن نرمافــزار تمــام
رخدادهای ویندوز را چک میکند تا بدافزارها را شناسایی کند.
همچنیــن شــما میتوانید بــرای این نرمافــزار برنامهریــزی کنید تا در
زمانهــای دلخواه شــما کار اســکن را شــروع کند تا به صــورت دقیق و
برنامهریزی شــده ،بــا ورود بدافزارها مقابله شــود .ایــن نرمافزار نوید
یــک آرامــش را بــرای
شــما میدهــد کــه
بــدون نگرانــی از ورود
بدافزارها و ویروسها،
به کار خود بپردازید.
ظاهــر کاربرپســند این
نرمافزار به هر کاربری
ایــن امکان را می دهد
تا براحتی آن را نصب
و از آن اســتفاده کند و
بی نیازی آن به اتصال
اینترنتــی بــرای اجــرا،
یکــی از ویژگیهــای
خــاص ایــن نرمافــزار
اســت .همچنین شما
میتوانیــد یــک آنتــی
ویروس دیگر نیز به صورت همزمان داشته باشید.
از دیگــر ویژگیهای این نرمافزار میتوان به کنترل تمامی رخدادهای
ویندوز شــما و همچنین بررســی تمامی فایلهای سیســتم اشاره کرد.
بررسی و کنترل تاریخچهها برای نکات امنیتی مهم و همچنین اسکن
دقیــق و جــزء به جزء مرورگر بــرای تمامی دیتاهای رد و بدل شــده ،از
دیگر امکانات این نرمافزار به شمار میرود.
جســتوجوگر بســیار ســریع و قدرتمند ،اســکنر بســیار دقیق و عمیق
بــرای یافتن بدافزارهای داخل نرمافزارها و دیتاهای دیگر و همچنین
قابلیــت اســکن بــه صورت شخصیســازی شــده ،از دیگــر ویژگیهای
این اپلیکیشــن اســت .اگر شــما هم عالقهمندید که این نرمافزار را در
اختیار داشــته باشــید میتوانیــد آن را به صورت رایگان از وب ســایت
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معتقد است با شــیوع بیماری کرونا
و آموزش مجازی ،دسترسی کودکان
و نوجوانــان به فضــای مجازی بیش
از پیــش شــده و آنگونــه کــه بــه نظر
میرسد این وضعیت کماکان ادامه
دارد پــس باید ســریعتر فضا را برای
این قشر سالمسازی کرد.
نظــری منــش گفــت :همــه
میدانیم کــه فضای مجــازی دارای
خطراتــی اســت و بــه کــودکان و
نوجوانان آســیب میزند و اختالالت
یادگیری بــرای آنها به همراه دارد از
اینرو باید هرچه سریعتر این فضا را
برای این قشر پاالیش کرد.
این کارشناس ،سیم کارت خاص
کــودکان را گزینــهای مناســب عنوان
کــرد و افــزود :ایــن ابــزار میتوانــد
اینترنــت پــاک را بــرای کــودکان و
نوجوانــان به همراه داشــته باشــد از
ســوی دیگر فرصت خوب و مناسبی
را بــرای تأمیــن کننــدگان اینترنــت
فراهــم میکنــد تــا فضــای اینترنتی
پاکی را برای این جامعه هدف بیش
از  14میلیون نفری فراهم کنند.
نظــری منــش با اشــاره بــه اینکه
این بازار هدف ،بزرگترین مصرف
کننــده محتــوا محســوب میشــوند،
گفت :باید به نیاز این قشــر بزرگ با
تهیه محتواهای متنوع و مناســب و
باکیفیت پاســخ داده شــود بنابراین
بعــد از ارائــه پهنــای بانــد خــاص
بــرای کودکان به همراه ســیم کارت

خاص ،بایــد آنها به بانک محتوایی
مناسب خود و کنترل شده و مطابق
بــا الزامــات فرهنگــی هــم متصــل
شوند.
وی افــزود :بایــد محتواهــای
متنــوع و خــوب مناســب کــودکان
و نوجوانــان تولیــد کــرد و بایــد از
اکوسیســتم تولیدکننــدگان محتــوای
کــودک و نوجوان در فضــای مجازی
نیــز حمایــت کــرد .هــم اکنــون
ظرفیــت خوبــی بیــن تولیدکنندگان
محتــوای کــودک و نوجــوان وجــود
دارد و از آنجایــی کــه ایــن گــروه نــه
تنهــا تواناییهــای الزم را دارنــد،
بلکــه ســلیقه بــازار هــدف را هــم
میشناســند .بنابرایــن اگــر تعامــل
خوبی بین حاکمیت و تولیدکنندگان
ایــن اکوسیســتم برقرار شــود بــه نیاز
محتوایــی ایــن قشــر پاســخ درســتی
داده میشود.
ایــن فعــال حــوزه نشــر دیجیتال
اعتقــاد دارد بعد از تهیه زیرســاخت
و ابــزار دسترســی ،محتوای مناســب
و غنــی میتواند کــودکان و نوجوانان
را از خطــرات فضای مجازی مصون
نگه دارد.
نظــری منــش بــا بیــان اینکــه اگر
محتــوای غنــی در اختیــار کــودکان و
نوجوانان قرار ندهیم ،کاربر جوینده
بــه محیــط پــر از تهدیــد متصــل
میشــود ،افــزود :وقتــی کاربر کودک
و نوجــوان نیاز خــود را تأمیــن نکند،

تشنه خواهد شد بنابراین با دورزدن
بــه فضــای پرمخاطــره ورود میکند
کــه دیگر نه خانــواده و نــه حاکمیت
نمیتواننــد آنهــا را از خطــرات ایــن
فضا مصون کننــد و تبعات غیرقابل
جبرانی خواهد داشت.
محتوای جذاب نیاز کودکان
علــی محمدپور دیگر فعال نشــر
دیجیتــال کــودک و نوجــوان هــم
اعتقــاد دارد کــودکان و نوجوانــان
بــه فضــای امــن و محتواهــای پــاک
نیــاز دارند تــا با دسترســی به فضای
مجــازی رشــد کننــد ولــی از آنجایــی
که کــودکان و نوجوانان مانند فضای
واقعــی تــوان دفــاع از خــود را در
فضــای مجــازی ندارنــد پــس ســند
ملی صیانــت کــودک و نوجوان یک
ضرورت است.
محمدپــور بــا بیــان اینکــه
سالهاســت کــه کشــورهای اروپایــی
و امریــکا چنیــن ســندی را تدویــن و
اجرایــی کردهانــد ،گفــت :در کشــور
ما نیــز باید خیلی زودتــر از اینها این
ســند اجرایــی میشــد در حالــی کــه
هنــوز همه منتظرند تا شــورای عالی
فضــای مجــازی آن را تصویب کرده
و اجرا کند.
ایــن فعال نشــر دیجیتــال کودک
و نوجوان افــزود :وقتی فضای امن و
دسترسی مناسب در فضای مجازی
بــرای کــودکان و نوجوانــان فراهــم
میکنیم نــه تنها آنها را از آســیبها

مصون نگــه میداریم ،بلکه فرصت
رشــد را هــم بــه آنهــا میدهیــم .به
عبارتــی هــدف از ایجاد فضــای امن
تنهــا ممانعــت از وقــوع جــرم برای
کــودکان ،یا ســرک نکشــیدن آنها به
هــر ســایت و مطالــب مضر نیســت،
بلکــه هــدف ایجاد بســتری اســت تا
ظرفیتهــای فضــای مجــازی ایــن
امــکان را ایجــاد کنــد تــا کــودکان و
نوجوانــان فرصــت رشــد و کســب
دانش و مهارتهای ارتباطی مبتنی
بــر فضــای مجــازی را هم بهدســت
آورند.
محمدپــور در نظــر گرفتن ابزاری
مانند سیم کارت مخصوص کودکان
و نوجوانان را تجربه ناموفقی عنوان
کــرد و گفــت :اســتفاده از ایــن ابــزار
تنهــا در کشــور ژاپن موفق بــوده و در
کشــور ما و دیگر کشــورها اســتفاده از
ایــن ابزار بــرای مصونیت کــودکان و
نوجوانــان از خطرات فضای مجازی
موفــق نبــوده ،چــرا کــه وقتــی کاربــر
کــودک و نوجــوان به وای فــای تلفن
همــراه دسترســی دارد نمیتــوان
دسترســیها را از او گرفــت .بنابراین
مصون کــردن کــودکان با یک ســیم
کارت اصالً عملی نیست.
وی معتقــد اســت هم اکنــون در
جهــان از ابزارهــای دیگــری ماننــد
النچرهــا ( )Kids Launcherیــا
( Parental Controlکنترل از ســوی
والدیــن) اســتفاده میکننــد و ایــن
ابزار اجازه میدهد تا دســتگاه تلفن
همراه را کنترل کرد و آن چیزی را که
برای رشــد کــودکان و نوجوانان اعم
از خدمات و محتوا و ...نیاز اســت در
دسترس آنها قرار داد.
ایــن فعال نشــر دیجیتــال کودک
و نوجــوان در ادامــه بــه بحــث ارائــه
محتواهــای وایت لیســت اشــاره کرد
و گفــت :برخــی معتقــد هســتند کــه
میتــوان بــرای کــودکان و نوجوانــان
محتواهایی مطابق با وایت لیستها
فراهــم کــرد ولــی باید گفــت اگر این
قشــر با محتواهــای تکــراری و بدون
تنــوع و غیرجذاب روبهرو شــوند این
محیــط را دور میزننــد و بــه دنبــال
نیازهــای خــود ماننــد خدمــات و
بازیهــا میرونــد بنابرایــن اینگونــه
پروژهها با شکست مواجه میشود.

مرتضی براری

رئیس سازمان فضایی ایران

در دوران اخیر با تحوالت شگرفی
از جنس فناوری روبــهرو بودهایم که
در تمــام ابعــاد اجتماعی ،سیاســی
و فرهنگــی زندگــی بشــر تأثیرگــذار
بــوده و بــه گونــهای سرمنشــأ همــه
ایــن تحــوالت بــا انقــاب کشــاورزی
آغــاز شــد و در دهههــای مختلــف و
ظهور فناوریهای جدید اجتماعات
بشری را دستخوش تغییر کرد و اوج
آن اوایــل قــرن  ۲۰بــود کــه از آن بــه
عنوان انقالب فناوری یاد میشود.
اما در پایان همیــن قرن ،انقالب
دیجیتــال تحولــی سراســری را رقــم
زد و اکنــون در عصر انقالب صنعتی
چهــارم بــا اینترنــت اشــیا ،کالن
دادههــا ،هوش مصنوعــی ،روباتیک
و ...روبــهرو هســتیم کــه بــا ســرعت
در حــال رشــد و توســعه اســت؛ در
ایــن میــان و بــه مــوازات رشــد دیگر
فناوریهــا بــا یک تحــول نوظهور در
دهــ ه اخیــر مواجه هســتیم کــه گوی
ســبقت را از دیگــر تحــوالت فناورانه
ربــوده و بــا ســرعت باورنکردنــی در
حال رشد اســت ،تحولی که بیشک
ریشــه در همیــن انقــاب صنعتــی
چهــارم و ظهــور فناوریهــای نویــن
دارد؛ بــه گونهای دیگــر تاکنون تمام
تحوالت فناورانه به نحوی سرمنشــأ
و زیســتگاهی زمینــی داشــتهاند امــا
تحــوالت آینــده پــا را از کــره خاکــی
فراتر گذاشــته و فضای ماورای جو را
نشــانه گرفته اســت .فناوری فضایی
شــاید عمری کمی بیش از نیم قرن
را ســپری کــرده باشــد امــا در همین

عمر نه چندان طوالنی خود سرعتی
مافوق تصور داشته و امروز سرمنشأ
تحــوالت اجتماعــی ،اقتصــادی و
سیاســی در آینــدهای نزدیک خواهد
بــود ،هــر چند کــه همیــن امــروز نیز
آنقدر در زندگی بشــر رسوخ کرده که
بــه جرأت میتــوان گفت بــدون این
فنــاوری زندگــی دچــار خلــل جــدی
خواهد شد.
وجــه مشــترک تمــام تحــوالت
صنعتی را میتــوان در افزایش رفاه
بشــر خالصــه کرد کــه با شــکلگیری
آنهــا به گونــهای شــیوههای زیســت
روی کــره خاکــی تغییر کــرده و حتی
معضالتی را به همراه داشته است.
ایــن خصوصیت در صنعت فضایی
کــه میتــوان آن را یــک صنعــت
نوظهــور و قدرتمنــد خوانــد بیش از
پیش خودنمایی میکند.
امــروزه با صنعتی شــدن فناوری
فضایــی نــه تنهــا افزایش رفاه بشــر
بهعنــوان یــک اولویــت مــد نظــر
قــرار گرفتــه بلکــه حــل معضالت و
مشــکالت زیســت کــره خاکــی نیز با
اســتفاده از همین فناوری در دســت
اقــدام اســت ،امــا اگــر از جنبههــای
اقتــداری و اجتماعــی ایــن فنــاوری
بگذریم جنبههــای اقتصادی آن نیز
بسیار جالب توجه است .اگر کمی به
اتفاقات اخیر توجه کنیم درمییابیم
که در ســال  ۲۰۲۰و با شــیوع ویروس
کوویــد  ۱۹در سراســر دنیــا ،بســیاری
از مشــاغل و کســب و کارهــا مــورد
تأثیــر منفــی قرارگرفتنــد و ضربــه
قابــل توجهــی بــه اقتصــاد جهانــی
وارد شــد و حتــی صنایــع بــزرگ نیز
از تأثیــرات منفی ایــن همهگیری در
امان نماندنــد؛ در این بین آمارهای
جهانــی اقتصــادی و ســرمایهگذاری
در حوزه فضایی خالف این را نشــان
میدهد که جالب توجه است.

بر اساس گزارشهای سرمایهگذاری
در دنیا ،در حالی که با بازارهای آشفته
ســرمایهگذاری پــس از شــیوع کرونــا
در سراســر دنیــا مواجــه بودیــم ،امــا
اقتصاد فضایی با رشدی مداوم توأم
بــوده کــه از آن بهعنــوان یــک نقطه
روشــن پس از شــیوع کرونا نام برده
شده اســت .هجوم سرمایه گذاریها
در شــرکتهای فضایی در سه ماهه
چهارم ســال  ۲۰۲۰بسیار قابل تأمل
اســت و تنهــا در ســه ماه اخیر ســال
 ۲۰۲۰بیــش از  ۵.۷میلیــارد دالر در
 ۸۰شــرکت فضایــی ســرمایهگذاری
شــده و بدین ترتیب ســرمایهگذاری
در ایــن حــوزه در کل ســال  ۲۰۲۰بــه
 ۲۵.۶میلیارد دالر رسیده است.
در واقــع میتــوان شــیوع کرونــا
را بــا روی آوردن جهانیــان بــه
ســمت خدمــات از راه دور تــوأم
دانســت که ایــن امر رونــق بازارهای
فنــاوری فضایــی را رقــم زده و رشــد
باورنکردنی تقاضا برای محصوالت
و خدمــات فضاپایــه شــکل گرفتــه
است.
امــا فنــاوری فضایی یــک فناوری
پیچیــده و بــا ریســک باال اســت و هر
چنــد ســرمایهگذاران ســنتی غالباً از
ورود بــه چنیــن بازارهایــی واهمــه
دارنــد امــا ایــن فنــاوری بــا رشــد
اقتصــادی باالیــی کــه داشــته نظــر
ســرمایهگذاران مختلــف را بــه خود
معطــوف کرده و تنها در ســال ۲۰۲۰
مبلــغ  ۱۵.۷میلیــارد دالر در ۲۵۲
شــرکت فضایــی ،ســرمایهگذاری
خطرپذیــر صــورت گرفتــه کــه ایــن
نشان دهنده تغییر رویکرد و نگاه در
سرمایهگذاری جهانی است.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر تغییــر
رویکــرد غولهــای فنــاوری دنیــا
همچــون مایکروســافت ،آمــازون،
سامســونگ و ...اســت که جاهطلبی

فضایــی را پیشــه کردهانــد و پــا بــه
عرصــه فضایــی گذاشــتهاند و بــا
همکاریهــای شــکل گرفتــه بــا
شــرکتهای خصوصــی فضایــی
همچــون اســپیس ایکس بــه نحوی
در حال از بیــن بردن پیچیدگیهای
موجــود در سراســر زنجیــره ارزش
فضایــی هســتند تــا بــا ایجــاد یــک
شــبکه جهانــی ارتباطــات فضاپایه،
یــک زیرســاخت بــرای جمــعآوری
دادهها ایجاد کنند .به تعبیری شاید
بتوان از ورود ایــن غولهای فناوری
بــه عرصــه فضایــی بهعنــوان یــک
کاتالیــزور برای رشــد حــوزه فضایی
نام برد.
در ســالهای آینده حوزه فضایی
تحوالتــی عظیــم را بــرای جوامــع
بشــری رقم خواهــد زد و در پیوند با
ســایر فناوریهای نوین خود تبدیل
بــه انقالبی دیگــر خواهد شــد که در
ایــن بیــن چنــد نکتــه حائــز اهمیت
است:
با شــکلگیری این تحــوالت که با
ســرعت در حال رشــد اســت ،شاهد
شــکلهای جدیــدی در دارایــی
و ســرمایه خواهیــم بــود؛ بالطبــع
ســاختارهای جدید سیاســی و حتی
اجتماعــی شــکل خواهــد گرفــت
و شــکافهای اقتصــادی میــان
کشــورهای صاحب فنــاوری فضایی
و دیگــر کشــورها بســیار مشــهود و
غیــر قابــل ترمیــم خواهد بــود و در
نهایت قدرتهای صنعتی جدیدی
حتــی در بخــش خصوصــی نیــز در
عرصههــای جهانــی با تکیــه بر این
فناوری خودنمایی خواهند کرد.
بهطور خالصــه میتوان گفت که
هر شرکتی امروز یک شرکت فناوری
اســت ،شــرکتهای فــردا همگــی
شــرکتهای فضایــی خواهنــد بود و
آینده در فضا رقم خواهد خورد.

اخـــــــــبار

صیانت از کودکان در فضای مجازی با تولید محتوای غنی امکانپذیر است

تعلل در اجرای دولت الکترونیکی ما را به فساد
نزدیک میکند

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت :هریــک روزی کــه اجــرای دولــت
الکترونیکی عقب بیفتد ،یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد خواهیم داد.
بهگــزارش ایرنــا« ،محمدجــواد آذریجهرمــی» در بیســتمین جلســه کارگروه
تعاملپذیــری دربــاره تعلــل و تخلــف دســتگاهها بــرای پیوســتن بــه دولــت
الکترونیکــی و اینکــه چه تضمینــی برای همراه کــردن آنها وجــود دارد ،گفت:
گاهــی اوقــات که کارگــروه تعاملپذیری از عــدم همراهی برخی از دســتگاهها
صحبــت میکند و دنبال راه چارهای اســت ،باید بگویــم از این ظرفیت قانونی
اعالم تخلف به بازرسی استفاده کنید.
آذریجهرمــی ادامــه داد :اگــر ایــن تخلفات را اعــام نکنید آن وقت ســازمان
بازرسی است که شــما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مؤاخذه کند.
پیشــنهادم این اســت که یک روز سازمان بازرســی را بهصورت جداگانه دعوت
کنید تا این موارد را پیگیری کند .وی افزود :من بر این موضوع تأکید میکنم هر
یک روزی که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد ما یک روز بیشــتر به فســاد
اجازه رشد میدهیم و مسئوالن نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار
میگیرند .وزیر ارتباطات تأکید کرد :ما در اجرایی شــدن دولت الکترونیک یک
انسداد داشتیم .آن انسداد این بود که دستگاهها و نهادها دولت الکترونیک را
مربوط به دولت میدانســتند در حالی که بخش عمدهای از دولت الکترونیک
خــارج از دولت اســت .آذریجهرمــی افزود :نیروی انتظامــی و قوه قضائیه دو
مرکز مهم هســتند که بیشــترین میزان صدور مجوز را دارند .سهم قو ه قضائیه
 ۴۶درصد و نیروی انتظامی ۲۷درصد اســت که این نشــان میدهد نزدیک به
 ۶۵درصــد از اســتعالماتی کــه در دولــت الکترونیک باید شــکل بگیرند خارج
از دولت اســت .اما این دو دســتگاه اتصال را برقرار نمیکنند .تشــکیل کارگروه
تعاملپذیری تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولتالکترونیکی
به حاکمیت الکترونیکی بود.
وزیر ارتباطات افزود :در سال  ۹۲ما مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت ()NIX
نداشــتیم اما در ســال  ۹۶میــزان تراکنشها به  ۱۰۴میلیون اســتعالم در ســال
رسید .امسال نیز همانطور که اعالم شد ،یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون استعالم
انجام شده که این نتیجه هماهنگی بین دستگاهها است.
وی افزود :ما تصمیم داریم در هر استان یک مرکز  NIXراهاندازی کنیم .زمانی
که 31 ،NIXاســتانی داشته باشــیم بار شبکه اصلی کم میشود .دستورالعمل
اجرایــی جــزو اولویتهای مهمی اســت که کارگــروه تعاملپذیــری باید به آن
توجه کند .این کار هم بهنظر کیفی ســرعت را باال میبرد هم شــاهد گســترش
مراکز و هم شاخصهای پایداری هستیم .او درباره ساختار جدید شبکه دولت
الکترونیکی گفت :ما از بســتر شــبکه ملی اطالعات یک طرح جامع اســتخراج
کردیــم تــا بواســطه آن الیــه اتصال را امــن کنیم که منابــع آن را در ســال ۱۴۰۰
دیدهایــم .ایــرادات شــبکه ملیاطالعات ظــرف هفته آینده اصالح میشــود و
وقتــی شــورای عالــی فضــای مجــازی آن را تأیید کند همــه را اعمــال خواهیم
کــرد تا امنیت دولــت الکترونیک باال برود .آذریجهرمی افزود :ســند توســعه
شــاخصی که برای دولت الکترونیک تدوین شــده بر اســاس دو شاخص است
یکــی از آنها کاهش  ۱۲.۵درصدی مراجعات به دســتگاهها اســت .البته مانند
بســیاری از شــاخصگذاریها ،در این مورد نیز ســال صفر مشــخص نیســت و
نمیدانیــم میــزان مراجعــات چقدر بــوده و االن کاهش پیدا کرده یــا نه ،اصالً
ت زیادی ایجاد شــده و
شــیب مراجعات چقدر بوده اســت .البتــه اکنون خدما 
مــا میتوانیم بگوییــم یک میلیــارد و  ۳۰۰میلیون مراجعه را کــم کردهایم اما
نمیدانیم کاهش مراجعات اکنون چند درصد است.
وی تأکید کرد :ما در شــاخص رشــد توســعه جهانی  ۲۰رتبه رشــد داشــتیم اما
امسال  ۳رتبه کاهش پیدا کردیم .دالیل زیادی برای این کاهش رتبه وجود دارد
اینکه چرا از  ۱۰۳به  89رسیدیم به دالیل مختلفی رخ داده است .تحلیل کاملی
بر ارزیابی ســازمان ملل انجام و مشخص شــد آنها در تمام دنیا موارد خاصی
را بهعنوان شــاخص مورد ارزیابی قرار میدهند که چون ما در آن موارد به روز
نبودیــم متأســفانه رتبه خوبی کســب نکردیم .مثالً ســرویس ارائــه گواهینامه
آنالین باعث شده ما چند رتبه پایین بیاییم.

تراکنشهای مرکز ملی تبادل اطالعات
از مرز یک میلیارد گذشت

دبیــر شــورای اجرایی فناوری اطالعات گفت :امســال یک میلیــارد و  ۳۰۰هزار
تراکنش توسط مرکز ملی تبادل اطالعات صورت گرفته است.
بهگــزارش ایرنــا« ،رضــا باقــری اصــل» اعــام کــرد :امســال یــک میلیــارد و
 ۳۰۰هزار تراکنش در مرکز ملی تبادل اطالعات انجام شده و به همین تعداد
رفت و آمدها و صدورنامهها کم شــده اســت .او درباره ضوابطی که در کارگروه
تعاملپذیری مصوب شده است به سند توافقنامه سطح خدمات ،انتشار داده
بــاز در درگاه ملــی دولــت ،الزام به اســتعالم مدرک تحصیلی و حــذف کاغذ،
پایگاه تقســیمات کشوری ،الزام صحت ســنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه،
خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت ،تعیین نقاط کسب
و کار مکان محور ،پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در  ۱۴۰۰اشاره کرد.

استخراج و مبادله رمزارزها در هند ممنوع میشود

دولت هند بهدنبال به تصویب رســاندن قانونی اســت که تحت آن رمزارزها
ممنــوع شــده و هر کســی کــه در این کشــور به اســتخراج ،مبادله یــا نگهداری
ارزهای دیجیتالی بپردازد ،جریمه خواهد شد.
بهگــزارش ایســنا ،یک مقام هنــدی آگاه به رویترز گفت :ایــن الیحه قانون که
یکــی از ســختگیرانهترین سیاســتهای دنیا علیــه رمزارزهاســت ،نگهداری،
صدور ،استخراج ،تجارت و انتقال داراییهای دیجیتالی را جرم اعالم خواهد
کرد.
ایــن اقدامــات مطابــق بــا برنامــه دولــت هنــد اســت کــه در ژانویه خواســتار
ممنوعیــت ارزهــای دیجیتالــی خصوصی ماننــد بیتکوین شــد در حالی که
ســرگرم کار روی یک ارز دیجیتالی رســمی اســت .اظهــارات اخیر دولت هند
ســرمایهگذاران را امیدوار کرده بود که مقامات ممکن اســت نرمش بیشتری
در برابــر ایــن بــازار پررونق نشــان دهنــد .در مقابــل ،این الیحه بــه دارندگان
رمزارزها شــش مــاه برای فروش آنها مهلت میدهد و پــس از آن ،در اختیار
داشتن رمزارزها مشمول جریمه خواهد شد.
مقامات هندی مطمئن هستند که این الیحه بهعنوان قانون تصویب خواهد
شــد زیرا دولت نارندرا مودی ،نخســتوزیر هند اکثریت کرســیهای پارلمان
را در اختیــار دارد .اگــر ایــن ممنوعیت بهعنوان قانون به اجرا گذاشــته شــود،
هند نخستین اقتصاد بزرگی خواهد بود که نگهداری رمزارز در آن غیرقانونی
است .حتی چین که استخراج و مبادله رمزارزها را ممنوع کرده  ،نگه داشتن
آنها را جرم اعالم نکرده است .در هند با وجود تهدید دولت برای ممنوعیت
رمزارزها ،حجم مبادالت آنها افزایش پیدا کرده و طبق یک برآورد صنعتی،
هشــت میلیــون ســرمایهگذار  ۱۰۰میلیــارد روپیــه معــادل  ۱.۴میلیــارد دالر
داراییهای رمزارز دارند .با این حال آمار رسمی در این باره موج ود نیست.
مقامــات بلندپایه هنــد رمزارزها را کالهبرداری در ســرمایهگذاری خواندهاند
امــا نیرماال ســیتارامان ،وزیر دارایی هند مــاه جاری با بیان اینکــه ما بهدنبال
راه هایی هستیم که از طریق آنها تجاربی در دنیای دیجیتالی و رمزارز داشته
باشیم ،تا حدودی از نگرانی سرمایهگذاران کاسته بود.
امــا این مقــام هندی آگاه کــه مایل نبود نامش فاش شــود ،بــه رویترز گفت:
برنامه دولــت ،ممنوعیت رمزارزهای خصوصــی و همزمان ترویج بالکچین
بهعنــوان یــک فنــاوری پایگاه داده مطمئن اســت که ســتون فقــرات ارزهای
دیجیتالــی محســوب میشــود و سیســتمی اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان،
مبادالت بینالمللی را متحول میکند.

