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بنا بر بررسی مجله«فوربز»

از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی

دستورالعمل الزامات ارتقای سواد فضای مجازی
در حوزه محتوا ابالغ شد

میترا جلیلی

خبرنگار

مجله فوربز در سی و پنجمین گزارش
ســاالنه خــود از میلیاردرهــای جهان،
لیســت ثروتمندترین مــردم دنیا را در
ســال  2021ارائه داده که بخش عمده
ایــن میلیاردرهــا مالکان شــرکتهای
فنــاوری هســتند یــا ایــن کــه شــرکت
آنهــا ارتباطــی مســتقیم بــا فنــاوری
دارد .موضــوع جالــب توجــه در ایــن
گــزارش این اســت که با وجود شــیوع
کرونا و بســته شــدن بســیاری از کسب
و کارهــا ،بــه تعویــق افتــادن رونمایی
از محصــوالت و ...اوضــاع بــه کام
ثروتمندان جهان بوده و ثروت آنها در
مجموع  5تریلیون دالر نسبت به سال
 2020افزایش یافته است.
فناوری پول سازترین حوزه دنیا
شــیوع کرونــا در ســال  2020بــا رشــد
چشــمگیر خریــد و فــروش آنالیــن،
ارزش ارزهای دیجیتــال و نیز افزایش
ارزش ســهام برخــی کمپانیهــا در
جهــان همــراه شــد و حــاال در لیســت
مجلــه فوربــز شــاهد افزایــش تعــداد
میلیاردرهــای جهان هســتیم هرچند
در کنــار آن ،در ســال کرونایــی 2020
بیــکاری و فقر در بخشهــای زیادی از
جهان گسترش یافت.
طبــق ایــن گــزارش ،امســال تعــداد
میلیاردرهای جهــان به  2هزار و 755
نفر رســیده که این رقم  660نفر بیش
از گزارش سال  2020این مجله معتبر
است .گفتنی است که امسال در حوزه
تکنولــوژی  365میلیــاردر معرفــی
شــدهاند در حالی که این رقم در ســال
گذشــته  241نفر بــوده اســت .در حال
حاضــر مجمــوع ثــروت میلیاردرهای
حاضــر در لیســت فوربــز بــه 13.1
تریلیــون دالر رســیده اســت درحالــی
که در ســال  2020این رقــم  8تریلیون
دالر بود.همچنیــن این گزارش نشــان
میدهــد کــه مجمــوع ثــروت  10فــرد
ثروتمنــد برتــر جهــان در ســال 2021
ارزشی معادل  1.15تریلیون دالر دارد
کــه  686میلیارد دالر نســبت به ســال
گذشته افزایش نشان میدهد.
با نگاهی به لیســت ثروتمندان جهان
میتوان دریافت که فناوری تا چه حد
درآمــدزا بــوده اســت چراکــه مجموع

ارزش ثــروت میلیاردرهای تکنولوژی،
از بسیاری حوزههای دیگر از جمله مد
و فشن با  1.7تریلیون دالر و حوزههای
ســرمایهگذاری و مالی بــا  1.5تریلیون
دالر بســیار عبــور کــرده اســت .طبــق
ایــن گــزارش ،مجمــوع ارزش ثــروت
میلیاردرهای تکنولوژی ،به حدود 2.5
تریلیــون دالر رســیده کــه  80درصد از
 1.4تریلیون دالر ســال گذشــته بیشــتر
است.
در این لیست به پراکندگی میلیاردرها
در دنیــا نیــز اشــاره شــده اســت .در
حالی که امریکا همچنان خانه بیشــتر
ثروتمنــدان حــوزه تکنولــوژی اســت
امــا چیــن نیــز بهدلیــل رشــد فزاینــده
و ســریع اینترنــت ،نســل تــازهای از
ثروتمنــدان را در خــود جــای داده کــه
در حــوزه تکنولــوژی فعالیــت دارنــد.
در حــال حاضــر از  20فــرد ثروتمنــد
حــوزه تکنولوژی در جهــان 9 ،نفر آنها
از چیــن هســتند در حالی کــه این رقم
در سال گذشــته  6نفر بوده است .هند
نیــز ســومین جمعیــت میلیاردرهای
ایــن لیســت را بــا  140نفــر در اختیــار
دارد .یکــی دیگــر از مــوارد جالــب
لیســت تــازه فوربــز این اســت کــه 86
درصــد از میلیاردرهای ســال  2020در
یک ســال گذشــته ثروتمندتر شــدهاند
کــه البتــه بیشــتر آنهــا از شــرایط کرونا
بهــره بردهانــد .همچنیــن درمجموع
میلیاردرهــای اروپایــی حــدود یــک

تریلیــون دالر ثروتمندتــر از ســال قبل
شد هاند.
 «آمازون» همچنان در اوج
اما فرد شــماره یــک ثروتمندترینهای
فوربز چه کسی است؟ بازهم این «جف
بــزوس» بنیانگــذار کمپانــی پرقــدرت
آمــازون اســت کــه در صــدر لیســت
میلیاردرهای جهان قــرار گرفته و گویی
هرگز نمیخواهد از صدرنشینی فاصله
بگیــرد .ایــن چهارمیــن ســال متوالــی
اســت که از وی بهعنــوان ثروتمندترین
فــرد جهــان در فوربــز یــاد میشــود.
ثروت«جف بــزوس»  177میلیارد دالر
برآورد شــده که نســبت به سال گذشته
افزایش  64میلیارد دالری داشته است.
شاید وی هرگز تصورش را هم نمیکرد
که شرکت تجارت الکترونیک آمازون را
کــه در ســال  1994در گاراژ خانــهاش در
ســیاتل راهاندازی کــرده ،روزگاری وی را
به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کند.
«جــف بــزوس» تهدیدهــای کرونــا را
بــه فرصــت تبدیــل کــرد و در فاصلــه
ماههای مارس تــا آوریل  ،2020حدود
175هزار کارگر اســتخدام کــرد چرا که
بــا افزایــش چشــمگیر اســتفاده مردم
از بســتر این فروشــگاه آنالین ،کارکنان
قبلی وی نمیتوانستند پاسخگوی این
نیــاز جهانی باشــند .البته با احتســاب
کارگرانــی کــه وی بــرای انبارهای خود
در دنیــا بــه کار گرفــت ،نیروهــای تازه
اســتخدام شده در این کمپانی در سال

توجه به زیرساخت های گیم
برای درآمدزایی ضروری است

تبدیل عکس به تابلوهای نقاشی

نگاه

کارشناس حوزه گیم

اتفاقــات و بحرانهــای ســال  99بخصــوص کرونــا ،نشــان داد که صنایــع مبتنی
بــرآی تی توانســتند به کمک مــردم بیایند .مردم توانســتند بر این بســتر از خدماتی
کــه اســتارتاپها و دیگر شــرکتهای آی تی ماننــد خرید اینترنتــی ،خدمات آنالین،
سرگرمی و بازی ،تماشای فیلم و ...فراهم کرده بودند ،استفاده کنند.
بایــد در ســال جدید زیرســاختهای مبتنی بــر آی تی با بکارگیــری افراد باهوش
در سیســتمهای باالدســتی ارتقا یابد و دولت نیز زیرســاختهای قوی تری در حوزه
آی تی فراهم و زمینه را برای سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه مهیا کند.
ســال گذشــته فعــاالن بخــش خصوصــی گیــم توانســتند با تــوان خود و ســاخت
بازیهــای کامپیوتری ،آنالین موبایلی و ...مــردم را در خانه نگه دارند ،این در حالی
بــود کــه از این بخــش بخصوص بازیهــای کامپیوتــری هیچ حمایتی نشــد و این در
حالی اســت کــه باید گفت صنعــت گیم خود به تنهایــی یکی از صنایــع پردرآمد در
دنیــا بهشــمار میرود.بازیگــران این صنعت توانســتند بــا وجود تمام مشــکالتی که
داشتند کاربران آنالین خود را دو برابر کنند بنابراین اگر از این صنعت حمایت شود
پتانســیل درآمدزایــی برای اقتصاد کشــور از این طریــق وجود دارد از اینرو در ســال
جدیــد دولــت باید کاری کند کــه زیرســاختهای اینترنت با کیفیت شــده و بهدنبال
آن نیز ســرویسها پایدارتر شــوند و از ســوی دیگر با راهاندازی کانال تبلیغاتی خوب
فرصتی برای محصوالت فراهم شود تا این صنعت رشد کند.
دولــت بایــد بحث مقررات و مجوزها را برای این صنعت تســهیل کند ،چرا که نه
تنها در زمینه مقررات و مجوزها و دیگر بخشها تسهیل نشده بلکه سختگیریها نیز
بیشتر شده اســت و امیدوارم تصمیم گیران و قانونگذاران پتانسیلهای بخشهایی
ماننــد صنعت گیــم را ببینند.آنها میتوانند درک کنند کــه این صنعت چه خدمتی
میتواند به جامعه کند از اینرو با تسهیل شرایط حقوقی ،قانونی ،مالی و مجوزها از
این صنعت پردرآمد حمایت کنند و حتی دولت میتواند به جای سرمایهگذاری در
صنایع ســنگین و پرهزینه تنها  5درصد از آن هزینهها را در حوزه اســتارتاپها انجام
دهد و دستاوردی بسیار سودآورتر نصیب دولت کند.
بدین ترتیب ضمن گردش مالی خوب ،اشــتغالزایی ایجاد شــده و بخش فروش
خرد به عبارتی به زنجیره بزرگی از تولید ،عرضه و تقاضا در کشــورتبدیل شــده و به
رشــد اقتصاد کشور منجر میشــود.در مجموع باید در نظر داشت هنوز استارتاپها،
صنعــت آیتــی و گیــم ،بســتر خــوب و بهترین بــرگ برنــده اقتصادی بــرای دولت
بهشــمار میآیند و اینها میتوانند به مردم ســرویسهای خــوب ارائه دهند بنابراین
دولت باید صنعت را بر بستر آیتی مورد توجه ویژه در سال  1400قرار دهد.

نرم افزارآنالین

حسن مهدی اصل

کرونایــی  2020به  400هزار نفر رســید.
هــر چند بســیاری از کارگــران آمازون و
همچنین فروشگاه زنجیرهای Whole
 Foodsکــه در مالکیــت آمازون اســت
و در زمینــه فــروش آنالیــن خواربــار و
ســبزیجات فعالیــت دارد ،بهدلیــل
ســاعات کار زیاد ،وضعیت نامناســب
فضای کار ،دســتمزد پایین و ...دســت
بــه اعتصابهایــی هــم زدنــد امــا
ایــن مشــکالت ســبب نشــد تــا عنوان
ثروتمندتریــن مــرد جهان ،بــرای وی
دســت نیافتنی باشد .البته همه ثروت
«بزوس» از طریق آمازون کسب نشده
است چرا که وی مالک روزنامه مطرح
واشــنگتن پســت و همچنیــن Blue
 ،Originیک شــرکت هوافضاســت که
در زمینــه تولید موشــک و ماهــواره در
مصارف تجاری فعالیت دارد.
نفــر دوم ایــن لیســت بــاز هــم از
مدیــران حــوزه فنــاوری اســت« .ایالن
ماســک» که ایــن روزها بــا تأثیرگذاری
فوقالعــادهاش در بــازار بیــت کویــن
زبانــزد اســت را شــاید بتــوان جــاذب
بیشترین ثروت در سال کرونایی 2020
دانســت .ثــروت وی در ســال 2021
حدود  151میلیارد دالر برآورد شده که
این رقم نسبت به سال  2020افزایشی
 126.4میلیــارد دالری داشــته اســت.
وی کــه در ســال  2020بــا ثــروت 24.6
میلیــارد دالری خــود در جایــگاه 31
لیســت برترینهای فوربــز جای گرفته

اگر شــما هــم عالقهمندید که عکسهای دوســت داشــتنیتان
را بــه یــک تابلو نقاشــی تبدیل کنید بــدون این کــه هزینهای به
نقاشــان متبحــر بپردازید بهتر اســت ســراغ یک نرم افــزار ویژه
بروید.نرم افزار  Alien Skin Snap Artمیتواند عکسهای شــما
را به آثار هنری زیبا و به صورت نقاشــیهایی که با دســت کشــیده
شــده تبدیــل کنــد؛ در نســخه جدیــد ،واقعگرایی تصاویر نقاشــی
ایجاد شــده بیشــتر اســت و عناصر موجود در تصویــر طبیعیتر و
قابــل تشــخیصتر بــه نظــر خواهنــد رســید.از امکانات نــرم افزار
 Snap Artمیتوان به پشــتیبانی از  Lightroomاشــاره کردSnap .
 Artبــا نــرم افــزار  Lightroomکامــاً یکپارچه بــوده و از پردازش
دســتهای نیز پشــتیبانی میکند و برای این کار نیازی به فتوشــاپ
نخواهیــد داشــت.افزایش واقعگرایــی تصویــر ایجاد شــده هم از
دیگر قابلیتهای این نرم افزار است .این نرم افزار از قلم موهای
جدیدی برای حفظ شــفافیت لبهها و بازســازی تکســچر طبیعی
طرح استفاده میکند .بدین ترتیب عناصر موجود در عکس شما
طبیعیتر و قابل تشخیصتر به نظر خواهند رسید.
یکی دیگر از توانمندیهای این نرم افزار ،ماســک جزئیات است،

درواقــع بــه جــای ناحیههــای فوکــوس بیضــی شــکلSnap Art ،
دارای امکانی ب ه نام ماســک جزئیات اســت که ایــن قابلیت را به
شــما که می خواهید امکان نشانهگذاری ســریع مکانی و جزئیات
بیشتری در آنجا مشخص باشد میدهد.
ازسوی دیگر با کمک  Snap Artمیتوانید انواع سبکهای نقاشی
مانند نقاشی رنگ روغن ،آبرنگ ،سیاه قلم یا زغال را خلق کنید.
بدیــن ترتیــب شــما میتوانید اســتایلهای مختلفی مانند شــیوه
رنگ زنی ،شیوه نقاشى با نقطه رنگ و تکنیکهای مدرن نقاشی
ماننــد کمیک و بســیاری اســتایلهای دیگر را انتخــاب کنید؛پیش
تنظیمــات متعدد و توســعه یافته مداد رنگی مومــی هم از دیگر
توانمندیهای این برنامه کاربردی است.
قابلیــت اجرا در فتوشــاپ بهعنوان یــک  Smart Objectبرای کار
ســادهتر با افکتی که ایجاد میشــود و نیز ابزار آپلود تصاویر خلق
شــده روی ســایت  Flickrبرای مشاهده افراد دیگر از قابلیتهای
دیگر این نرم افزار به شــمار میرود،اگر شــما هم میخواهید این
نرم افزار را در اختیار داشــته باشــید میتوانید آن را از وب ســایت
 P30world.comبهصورت رایگان بارگذاری کنید.

بــود ،حــاال در یــک جهش کم ســابقه،
به دومین مــرد ثروتمند جهان تبدیل
شده است .دلیل این پیشرفت عظیم
«ایــان ماســک»  49ســاله را میتوان
رشــد  705درصــدی ارزش ســهام
کمپانی «تســا» دانســت .ســال 2020
بــرای ماســک ،هــم در زمیــن و هم در
هوا فوقالعاده بود چراکه هم در زمینه
تولید خودروهای برقی تسال موفق بود
و هم پروژه فضایی «اســپیس ایکس»
را به خوبی پیش برد.
بیل گیتس نیز دیگر مرد دنیای فناوری
اســت کــه در جمــع ثروتمندترینهــای
فوربــز قرار گرفته و با ثروت  124میلیارد
دالری ،ردیــف چهارم این لیســت را به
خود اختصاص داده است .وی ثروتش
را مدیــون کمپانیهــای مایکروســافت،
یــک کمپانــی ریلــی و همچنیــن یــک
کمپانــی تولیــد تراکتــور بــا نــام Deere
 & Companyاســت .در دوران کرونــا
اپلیکیشن «مایکروسافت تیمز» در کنار
زوم به یکی از بهترین ابزارهای ارتباطی
بــرای برپایی کالسها و جلســات کاری
آنالیــن تبدیــل شــد و ســود سرشــاری
نصیب گیتس کرد و توانســت همچنان
در جمــع  10فــرد ثروتمند جهــان باقی
بماند.
پنجمیــن جایگاه این لیســت نیــز از آن
«مــارک زاکربــرگ» مالک فیــس بوک
است و میزان ثروت وی نیز  97میلیارد
دالر بــرآورد شــده اســت .جالب اســت
بدانید که ثروت وی نیز نســبت به سال
گذشــته افزایــش  42.3میلیــارد دالری
داشــته که بیشتر آن نیز در نتیجه شیوع
کرونــا حاصــل شــده اســت .بهدنبــال
بحــران کرونا و افزایش میزان اســتقبال
مــردم از شــبکه اجتماعــی فیــس بوک
بــرای دریافــت اخبــار مربــوط بــه ایــن
بیمــاری ،ارتبــاط با دوســتان ،مشــاهده
نقشــههای ردیابــی بیماران ،مشــخص
شــدن مناطــق آلودهتــر روی نقشــه و...

سبب افزایش  80درصدی ارزش سهام
فیس بوک در سال  2020شد.
«وارن بافــت» هــم بــا  96میلیــارد دالر
ثــروت در جایــگاه ششــم قــرار گرفتــه
اســت .از ســال  1993تاکنــون ایــن
نخســتین بــار اســت کــه وی از جمــع 5
ثروتمند برتر جهان کنار رفته و هر چند
به نظــر میرســد کرونــا چندان بــه کام
این ســرمایهگذار  90ســاله نبوده اســت
امــا بایــد گفت نســبت بــه ســال ،2020
28.5میلیــارد دالر بر ثــروت وی افزوده
شــده اســت«.لری الیســون» از کمپانی
اوراکل« ،لری پیج» و «سرگئی برین» از
کمپانی گوگل هم از دیگر مدیران حوزه
فناوری هســتند که در جمع  10میلیاردر
برتر دنیا جای گرفتهاند.
این میلیاردرهای تازه وارد
یکی دیگر از نکات جالب توجه لیســت
 2021فوربــز ،ورود  493میلیــاردر تــازه
وارد به جمع میلیاردرهای جهان است
که با توجه به شرایط کرونایی دنیا بسیار
دور از ذهن بود 210 .نفر از میلیاردرهای
جدید از چین و هنگ کنگ هستند و 98
نفر آنها نیز از امریکا در این لیست جای
گرفتهاند.
گفتنــی اســت یکــی از جوانتریــن تــازه
واردهای این لیست« ،ویتنی ولف هرد»
بنیانگــذار اپلیکیشــن  Bumbleو مالک
اپلیکیشــن Badooاست .به یمن شیوع
کرونــا و پرهیــز مــردم از مالقاتهــای
حضــوری ،ایــن اپلیکیشــنهای ویــژه
قرارهــای دوســتانه در میــان کاربران به
محبوبیت باالیی دســت یافت و همین
امر«ویتنــی» را در جمــع میلیاردرهــای
جدیــد لیســت  2021فوربــز قــرار داد.
ایــن اپها در بیش از  150کشــور جهان
فعالیــت دارنــد .البتــه وی تنهــا کســی
نیســت کــه از شــرایط کرونایــی جهــان
بیشــترین ســود را بــرده اســت و یکــی
دیگــر از میلیاردرهــای جدیــد فوربــز
نیــز  Guillaume Pousazسوئیســی،
بنیانگــذار کمپانــی Checkout.com
اســت .ایــن کمپانــی فیــن تــک کــه در
ســال  2012و بــه منظــور حل مشــکالت
پرداختهــا و خریدهــای آنالیــن در
جهان راهاندازی شد ،از شرایط کرونایی
بیشــترین بهــره را گرفــت بــه گونــهای
کــه تعــداد تراکنشهــای مالــی آنالین
ایــن کمپانــی در ســال  2020نســبت به
ســال قبل از آن ســه برابر شد .بنیانگذار
39ســاله ایــن کمپانــی ،کرونــا را یــک
سکوی پرتاب برای خود میداند چراکه
موفقیــت این شــرکت در بحــران کرونا
ســبب شــد تــا در ژانویــه  2021حــدود
 450میلیون دالر ســرمایه از بخشهای
خصوصــی جــذب کنــد و ارزش ایــن
کمپانــی را بــه 15میلیارد دالر برســاند؛
اتفاقــی کــه شــاید تنهــا در ســایه کرونــا
امکانپذیر بود.

اخبــــار

«کرونا» ثروت مالکان شرکت های فناوری را افزایش داد

دستورالعمل«الزامات ارتقای سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی
فضای مجازی» از ســوی دبیر شــورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ابالغ شد.
بهگــزارش «ایــران» ،دســتورالعمل «الزامــات ارتقای ســواد فضای مجــازی در حوزه
محتــوا و خدمات فرهنگی فضــای مجازی» با هدف ارتقای آگاهــی ،دانش و مهارت
کاربــران برای اســتفاده بهینه از فضای مجازی و ضــرورت افزایش محتوای مرتبط با
فرهنگســازی و ســواد مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ابالغ شد .این دستورالعمل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
قالــب الیحهای به مرکز ملی فضای مجازی پیشــنهاد و پس از طی مراحل تصویب
خواهــی به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ابالغ شــد .براســاس این دســتورالعمل
کارگروهی متشــکل از رئیس مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی بهعنوان
رئیــس کارگروه ،معــاون ذیربط مرکز بهعنوان دبیرکارگــروه و عضویت نماینده مرکز
ملی فضای مجازی ،نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،نماینده
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،نماینده سازمان تبلیغات اسالمی و نماینده
اشخاص مشمول دستورالعمل به پیشنهاد اعضای کارگروه و تأیید رئیس مرکز ملی
فضای مجازی تشــکیل خواهد شد.شناســایی و معرفی فعاالن برتر در ارتقای ســواد
فضای مجازی واعطای نشان مسئولیت اجتماعی در گسترش سواد فضای مجازی،
تدوین مقررات اجرایی اعطای تسهیالت و حمایتهای مادی و معنوی برای تولید،
انتشار محتوای سواد فضای مجازی و حمایت از توسعه کسب و کارهای برتر در ترویج
ســواد فضای مجــازی به منظــور همافزایی و هماهنگی اقدامات دســتگاههای عضو
کارگروه ،ایجاد ســاز و کار پایش و ارزیابی فصلی فعالیت اشــخاص مشمول ،پیگیری
تحقــق مصوبــات کارگــروه و ارائه گــزارش عملکرد بــه مرکز ملی فضای مجــازی در
فواصل شش ماهه از وظایف و اختیارات کارگروه است.
درایندستورالعملتأکیدشدهاستکهافرادمشمولبایدنسبتبهآگاهسازیکاربران
نســبت به حقــوق ،مســئولیتها و پیامدهای اســتفاده از خدمات و محتــوای فضای
مجازی و جرایم مرتبط ،اطالع رسانی شیوه استفاده صحیح از خدمات و محتوای ارائه
شده و ردهبندی سنی آنها ،اطالع رسانی به اولیا و مربیان درخصوص نحوه نظارت بر
کودکان و نوجوانان و مراقبت از ایشان در هنگام استفاده از خدمات ومحتوای فضای
مجازی ،اطالعرســانی و اخذ مجوز از کاربران درخصوص دسترســیهای کارافزارها و
سکوها به ابزارها ،دادههای شخصی کاربران و موقعیت مکانی آنان ،تدوین و انتشار
منشور اخالق حرفهای و ایجاد امکان ثبت و پیگیری شکایات و انتقادات کاربران ،ارائه
یک نســخه از محتوای تولیدی و منتشــر شــده در زمینه افزایش سواد فضای مجازی
کاربران به مرکز و رعایت مصوبات کارگروه اقدام کنند.
ایندستورالعملصاحبانرسانههایدیجیتالاعمازرسانههایبرحاملورسانههای
برخط خبری ،رسانههای عرضه کننده محتوای فرهنگی و هنری در قالبهای متنی،
صوتی و تصویری ،صاحبان سکوهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال و صاحبان
کارافزارهای محتوا و خدمات فرهنگی دیجیتال را شامل میشود.

وزیر ارتباطات:

تمامروزهای باقیمانده تا پایان دولت
یک روز ویژه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلســه مجازی با اعضای هیأت عامل ســازمان
فناوری اطالعات ضمن بیان اینکه برای خدمت روز اول و آخر معنا ندارد ،تأکید کرد
که روزهای باقیمانده را باید مسابقه دو امدادی در نظر بگیریم و برای موفقیت کشور
تالش کنیم تا چوب مسابقه با رکورد خوبی به نفرات بعدی واگذار شود.
به گزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مجازی با امیر ناظمی ،رئیس
سازمان فناوری اطالعات و اعضای هیأت عامل این سازمان ،ضمن تشکر از اقدامات
خوبــی که در ســال گذشــته در ســازمان فنــاوری اطالعات آغاز و به ســرانجام رســید،
گفت :یکی از مهمترین مسائلی که سال گذشته در دستور کار قرار داشت شبکه ملی
اطالعات بود که انصافاً اقدامات خوبی در این حوزه انجام شد که جای تقدیر و تشکر
دارد.وی افزود :در حوزه امنیت سایبری ،دولت الکترونیکی و حمایت از کسبوکارها با
استقرار کامل طرح نوآفرین هم شاهد اقدامات خوبی بودیم و انتظار میرود در شش
ماه پایانی دولت پروژههای باقیمانده به سرانجام و نقطه مطلوبی برسند.
وزیــر ارتباطــات با تأکید بر اینکه بــرای خدمت ،روز اول و آخر معنــا ندارد ،تأکید کرد:
تما م روزهای باقیمانده تا پایان دولت برای ما باید روز ویژهای باشــند و همه ما باید
این روزها را به شکل مسابقه دو امدادی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که قرار
اســت چوبی را به دســت دونده بعدی بســپاریم ،بنابراین برای موفقیت کشور همه
باید تالش کنیم تا رکورد خوبی از خودمان بهجا بگذاریم.در انتهای این جلسه آذری
جهرمــی ضمن تأکید دوباره بر تعیین تکلیف پروژههای باقیمانده در حوزه شــبکه
ملی اطالعات ،دولت الکترونیکی ،امنیت سایبری و حمایت از کسبوکارهای حوزه
اقتصاد دیجیتال تأکید کرد که در زمان باقیمانده تبیین و مستندسازی دستاوردها و
نوع نگاه به توسعه هم باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

