
کارت زردی برای قوای سه گانه

کارت زردی که مجلس ش���ورای اسالمی به 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نشان داد، نه 
تنها باید آن را کارت زردی به دولت حس���ن 
روحانی تصور کرد که حتی بیشتر از آن، کارت 

زردی به مجموعه حاکمیت در کشور بود.
هرچن���د توس���عه زیرس���اخت های دولت 
الکترونیکی بر دوش وزارت ارتباطات قرار داده 
شده، اما مقاومت دستگاه های مختلف دولتی، 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه در یکپارچگی و 
اتصال به زیرساخت های به وجود آمده، اکنون 
بزرگ ترین مانع توس���عه دولت الکترونیکی در 

کشور محسوب می شود.
نگاه به کارنامه دول���ت الکترونیکی جمهوری 
اسالمی ایران در پنجمین دوره ارزیابی به خوبی 
نشان دهنده مقاومت های شدید دربرابر توسعه 
دولت الکترونیکی، به ویژه در دستگاه هایی است 
که هم گردش مالی شان زیاد است و هم حرف 

و حدیث های شان.
برای مثال در جری���ان تهیه گزارش وضعیت 
توس���عه دول���ت الکترونیکی، ش���رکت ملی 
نف���ت، وزارت صنعت، وزارت نیرو، س���ازمان 
س���رمایه گذاری خارجی و س���ازمان اداری و 
اس���تخدامی از جمله نهادهایی بودند که حتی 
حاضر به همکاری برای شناسایی وضعیت نیز 

نشدند.
در حالی که میانگین توسعه دولت الکترونیکی 
با ش���اخص های این گزارش 62 درصد است، 
عمده وزارت خانه های پر مخاطب و پر اهمیتی 
چون نیرو، کشور، ارش���اد، بهداشت، کار، جهاد 
کش���اورزی، نفت و امور خارج���ه پایین تر از 
میانگین قرار دارند. ق���وه قضاییه نیز در پایین 
جدول الکترونیکی ش���دن خدمات قرار دارد، 
به ویژه آنکه حاضر به ارایه خدمات به س���ایر 
دستگاه ها نیست و صرفا و به صورت یک طرفه، 
از دیگر دستگاه ها به صورت الکترونیکی استعالم 

می کند.
شیوه توسعه دولت الکترونیکی هم اسفناک 
است. س���ازمان ها و نهادها هر کدام به دنبال 
توس���عه مراکز داده، ایجاد زیرساخت و حتی 
نوشتن دوباره و دوباره اپلیکیشن بوده و نه تنها 
حاضر به اشتراک داده هایش���ان نیستند که از 
زیرساخت های موجود نیز استفاده ای نمی کنند.

مش���کل امروز دولت الکترونیکی، نه از طرف 
وزارت ارتباطات و نه حتی از طرف هیات دولت 
قابل حل است. تنها شاید عزم جدی سران قوا 
بتواند موتور دولت الکترونیکی را روش���ن کند. 
ای کاش شعار سال آینده کشور، توسعه دولت 

الکترونیکی باشد.

کنترل فضای مجازی نیازمند ورود 
شورای عالی انقالب فرهنگی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: در حال حاضر دچار جنگ فرهنگی، اطالعاتی و 
فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده نیازمند تدابیر 
بسیار مهم و تصمیم گیری های اساسی است تا دشمن را 

در این عرصه شکست دهیم.
خانه ملت - عالء الدین بروجردی افزود: ایران یک 
فاصله چند ده ساله از دوران جنگ سخت و جنگ نظامی 
گرفته اما دچار جنگ فرهنگی، جنگ اطالعاتی و جنگ 
فضای مجازی هستیم بنابراین این پدیده حتماً نیازمند 
تدابیر بسیار مهم، جدی و تصمیم گیری هایی است که 
دشمن را در این عرصه شکس���ت دهیم که ان شاءاهلل 

شکست خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که در کجا کم کاری صورت 
گرفته و دستگاه های متولی چه کسانی هستند، تصریح 
کرد: فضای مجازی خیلی قابل کنترل دولت ها نیست 
یعنی فضای مجازی و ارتباط جهانی بین مردم، از یک 
نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت 
امروزِ فناوری ها به گونه ای اس���ت که  ارتباطات وجود 
دارد اما بسیاری از کش���ورها آن را کنترل می کنند “به 
عنوان مثال بسیاری از آزادی هایی که در عرصه فضای 
مجازی در ایران وجود دارد، در مالزی به عنوان یک کشور 

پیشرفته اسالمی، وجود ندارد".
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: اکثر کشورها برای خود تعدادی 
ضوابط قرار دادند و شرایط را کنترل می کنند یعنی اجازه 
نمی دهند که دشمن در یک جاده هموار برای این جنگ 

حرکت کند و حداقل خاکریز می زنند.
بروجردی با انتقاد از اینکه کنترل فضای مجازی در 
ایران بسیار ضعیف اس���ت، اظهار کرد: این کار نیازمند 
تصمیماتی است که شورای عالی انقالب فرهنگی باید 
مصوباتی را اتخاذ کند و در ارتباط با حفظ ملت ایران در 
برابر تهاجم فرهنگی از مصوبات شورای انقالب فرهنگی 

استفاده شود.
وی با بیان اینکه در مقابل دش���من باید خاکریز زد، 
افزود: بسیاری از فضاهای مجازی که در ایران به صورت 
مطلق آزاد است، در بسیاری از کشورها اینگونه نیست؛ 
در کشور بزرگی مثل چین می بینیم که تنها وی چت 
دارند که سازه ملی خودشان است و مردم از این طریق 
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و شبکه های متعددی که 

در ایران باز است، در چین وجود ندارد.
این نماینده م���ردم در مجلس دهم خاطرنش���ان 
کرد: باید تدابیری اندیش���ید تا دش���من در فضایی 
 باز و جاده ای هم���وار نتواند هیچ جنگ���ی را به ایران 

تحمیل کند. 

جزییات بسته حمایتی صندوق 
نوآوری از استارتاپ ها اعالم شد

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: ما در 
صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حل مسائل اولویت 
دار کشور اقدام می کنیم که این حوزه ها شامل انرژی های 

خورشیدی، آب و پسماندها هستند.
مهر- س���یاوش ملکی فر، امروز در نشستی خبری 
از برنامه صندوق در راس���تای حمایت از استارتاپ ها و 

شرکت های دانش بنیان خبر داد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در 
مرحله اول استارتاپ ها از طریق کانال و مجرای شتاب 

دهنده های دانش بنیان مورد حمایت قرار می گیرند.
ملکی فر با بی���ان اینکه همچنین تس���هیالتی به 
استارتاپ ها برای ورود به بازار سرمایه اختصاص می یابد، 

گفت: این تسهیالت کم بهره و قرض الحسنه هستند.
وی در خصوص تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
برای استقرار استارتاپ ها گفت: تامین ۷0 درصد ودیعه 
رهن فضای استقرار، تس���هیالت با نرخ ترجیحی برای 
آماده س���ازی و تجهیز برای فضای استقرار، تسهیالت 
قرض الحسنه برای تامین سرمایه بذری، ارایه خدمات 
توانمندسازی بالعوض و سرمایه گذاری از جمله تسهیالت 
صندوق نوآوری و شکوفایی برای استارتاپ ها به شمار 
می رود؛ این فضای استقرار تا ۵ سال بدون وثیقه و بهره از 

سوی صندوق تامین خواهد شد.
ملکی فر تصریح کرد: همچنی���ن صندوق نوآوری و 
شکوفایی تسهیالت بازسازی و آماده سازی را به شتاب 
دهنده ها و اس���تارتاپ ها اعطا می کند و از سویی اگر 
شتاب دهنده ای عالقه مند به خرید فضای استقرار باشد 

تسهیالتی به آنها اعطا خواهد شد.
وی تاکید ک���رد: ب���رای تامین فضای اس���تقرار 
شتاب دهنده ها و استارتاپ ها با شهرداری ها و سایر نهادها 
همکاری کرده ایم به عنوان مثال با اس���تانداری یزد و 
سازمان میراث فرهنگی استان مذاکراتی داشته ایم تا فضای 
وسیعی را برای شتاب دهنده های این استان فراهم سازند.
وی با بیان اینکه استارتاپ ها به مدت شش ماه تا یک 
سال تحت حمایت شتاب دهنده ها هستند، گفت: این 
ش���تاب دهنده ها می توانند به واسطه صندوق پژوهش 

و فناوری به استارتاپ ها تسهیالت حمایتی اعطا کنند.
معاون توس���عه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان 
تسهیالت اعطای از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به 
صندوق های پژوهش و فناوری گفت: تاکنون 269 میلیارد 
تومان تسهیالت با نرخ ترجیحی در اختیار صندوق های 
پژوهش و فناوری قرار گرفته که این صندوق ها می توانند 

از این میزان بودجه در اختیار استارتاپ ها قرار دهند.
وی با بیان اینکه به این واسطه استارتاپ ها از کانال 
صندوق نوآوری و ش���کوفایی حمایت می شوند، گفت: 
تامین سرمایه خطرپذیر شتاب دهنده های دانش بنیان 
از طریق صندوق های پژوهش و فناوری به صورت ارائه 

تسهیالت قرض الحسنه ۴ درصدی است.
به گفته وی این تسهیالت برای تامین سرمایه بذری 

استارتاپ ها هستند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اینگونه 
بستر حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به 

واسطه صندوق های پژوهش و فناوری فراهم می شود.
وی ادامه داد: ما درصدد هستیم رویدادهایی را برای 
تبادل و همکاری طرفین استارتاپ و صنایع فراهم سازیم، 
به عنوان مثال رویداد سه روزه ای را با سازمان فضایی 
و 200 استارتاپ برگزار کردیم تا سرمایه گذاران در آن 
رویداد با استارتاپ ها در خصوص ایجاد بازار به مذاکره 

بپردازند.
وی با بیان اینکه طب���ق برنامه ریزی ها بنا داریم ۱0 
رویداد تبادل فناوری را با شهرداری برگزار کنیم، گفت: 
تاکنون دو رویداد در حوزه پسماندها و آتش نشانی برگزار 

شده و تا پایان سال ۸ رویداد دیگر برگزار می شود.
معاون توس���عه صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر 
برنامه های صندوق کمک به توسعه محصوالت دانش بنیان 
است گفت: ما طبق برنامه ریزی ها بسته هایی را برای بهتر 
صادر کردن محصوالت دانش بنیان برای شرکت ها در نظر 
گرفته ایم و با تمام توان و ابزارهای مالی کمک می کنیم 

این اتفاق رخ دهد.
ملکی فر تاکی���د کرد: تا س���قف 60 میلیون تومان 
می توانیم برای هر شرکت کمک بالعوض اختصاص دهیم 

که در نمایشگاه های خارجی شرکت کنند.
وی تاکید کرد: همچنین این شرکت های دانش بنیان 
می توانند برای بازدید از نمایشگاه های خارجی تا سقف ۱0 
میلیون تومان از صندوق های نوآوری و شکوفایی کمک 

بالعوض دریافت کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: 
حمایت از اعزام و پذی���رش هیات های تجاری به قصد 
مذاکره با شرکت های دانش بنیان از برنامه های صندوق 
نوآوری و شکوفایی محسوب می شود مشروط به اینکه 

حداقل ۵ شرکت در این هیات ها حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه تحریم ها و نوسانات ارزی به رقابت 
پذیری صنایع بزرگ کش���ور کمک می کند گفت: در 
تالش هستیم شرکت های بزرگ را به واسطه شرکت های 

دانش بنیان متصل کنیم.
وی با بیان اینکه ما در صندوق نوآوری و شکوفایی 
برنامه های برای توسعه فناوری های اولویت دار در کشور 
داریم، گفت: درصدد هستیم ابزارهای مالی و غیرمالی 
برای حوزه های اولویت دار مانند انرژی خورش���یدی، 

پسماندها و آب به واسطه فناوری را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: همچنین برنامه ه���ای ویژه ای برای 
مناطق محروم داریم که در راس���تای توانمندس���ازی 

شرکت های دانش بنیان این مناطق هستند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 
از اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی عارضه یابی کسب 
و کار شرکت های دانش بنیان است، گفت: این موضوع 
در حوزه توانمندسازی ش���رکت های دانش بنیان است 
که همچون پزشک خانواده کس���ب و کار شرکت های 

دانش بنیان را ویزیت می کند.
ملکی فر با بیان اینکه صندوق لیستی از ۱۵ نمونه از 
استانداردهای محصوالت دانش بنیان را تهیه کرده که 
این قابل تکمیل شدن است و شرکت ها می توانند برای 
دریافت استانداردها از صندوق نوآوری و شکوفایی مشاوره 
بگیرند، افزود: شرکت هایی که مجوز و تاییدیه هایی دارند 

می توانند از این خدمات مشاوره ای بهره مند شوند.
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وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

جهرمی: دستاوردهای ملی را به دلیل مشکالت منطقه ای زیر سوال نبرید

برنا - محسن پور سید آقایی در رابطه با عدم ارایه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارایه کرد.معاون شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی ارایه تخفیف طرح ترافیک 
و طرح آلودگی هوا به تاکسی های اینترنتی گفت: چنان چه تاکسی های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس ها سهمیه محدود دریافت می کنند ولی گام اول این است که از شهرداری 

مجوز بگیرند. وی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست هیچ مجوزی برای طرح به آن ارایه نمی شود.

تاکسی های اینترنتی سهمیه 
طرح ترافیک نمی گیرند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که روز گذشته برای 
پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر 
شده بود، نتوانست در یک مورد نمایندگان را قانع کند 

و به این ترتیب نخستین کارت زرد خود را دریافت کرد.
فناوران - در این جلسه نماینده مردم اهر و هریس 
در مجلس خواس���تار اجرای مفاد ماده 6۷ قانون برنامه 
ششم توسط وزارت ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی 
حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی 

مناسب هستند.
بیت اهلل عبداللهی در تشریح سوال خود مبنی بر وجود 
مشکل در امکان برقراری تماس در روستاهای کشور و 
جاده ها، توسعه اینترنت و وضعیت اشتراک تلفن ثابت از 
وزیر ارتباطات گفت: طبق ماده 6۷ قانون برنامه شش���م 
توسعه باید در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی 
در مناطق محروم و روستایی سرمایه گذاری کند به گونه ای 
که امکان ارایه حداقل چه���ار خدمت الکترونیکی اصلی 
دولت )سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکی( در  ۸0 درصد 

روستاهای باالی 20 خانوار کشور امکان پذیر شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی 
در این راستا گفت: همچنین طبق بند )پ( ماده مذکور نیز 
دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن 
کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل 
بانک های اطالعاتی مربوط، تا پایان س���ال سوم اجرای 
برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند به منظور 
الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش 
خصوصی استفاده کنند. دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه 
خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل 
واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات حسب مورد واگذار 
کنند. تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب 
کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد 
این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای 

اسالمی ارایه کند.
وی درباره موارد قانون مذکور افزود: اگر مفاد ماده 6۷ 
قانون برنامه ششم توسط وزارت ارتباطات اجرایی شده 

است، باید مشخص شود در کدام مناطق بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ب���ا بیان این که 
آمارهای وزیر ارتباطات درس���ت است، اما باید مشخص 
شود چرا در توسعه رخ داده، توازن وجود ندارد، گفت: اگر 
عدالت اجرایی شود، خیلی از مشکالت مردم رفع خواهد 
شد. به عنوان مثال اگر دولت الکترونیکی در روستاها و 
شهرها راه اندازی می شد، رفت و آمد مردم و هزینه هایشان 
کاهش می یافت؛ اگر امروزه شاهد بیداد کردن اختالس 
در نظام اداری هستیم و بروکراسی در این عرصه وجود 
دارد نشان دهنده عدم س���رمایه گذاری درست در حوزه 

ارتباطات هستیم.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که امروزه در قبض های مختلف از جمله تلفن، 
پول های مختلفی از مردم دریافت می شود، ولی خدمات 
درستی ارایه نمی ش���ود، افزود: در واقع مردم شهرهای 
کوچک و محروم از خدمات مورد نیازشان محروم هستند. 
این مهم در ما نیست که برخی از شرکت هایی که موظف 
به س���رمایه گذاری در این حوزه هستند، فقط هزینه را 

دریافت کرده و نتیجه کارشان نامشخص است.
نایب رییس کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس 
با بیان این که مردم روستا برای دریافت مودم باید یک 
میلیون و ۵00 هزار تومان هزینه کنند که این امر نشان 
دهنده عدم توازن زیرس���اخت با توانایی پرداخت مالی 
مناطق محروم است، ادامه داد: به واقع چنین موضوعی 
بیانگر هدررفت و اتالف هزینه هایی است که در این مناطق 

صورت گرفته است.
وی افزود: طبق آمار حوزه انتخابی���ه اهر و هریس از 
حداقل پوشش تلفن و همچنین اینترنت برخوردار است. 
همچنین درخصوص وضعیت تلفن ثابت نیز اوضاع بدتر 
از اوایل انقالب است، زیرا امور به بخش خصوص واگذار 
شده که فقط دنبال سود است و نه ارایه خدمات، از این 
رو بسیاری از روستاها درصدد گرفتن تلفن ثابت هستند و 

تلفن همراه ندارند.
 وضعیت ارتباطی در دو س��ال گذشته بهتر 

نشده است
محمود نگهبان سالمی نماینده مردم خواف و رشتخوار 
در مجلس شورای اسالمی نیز در توضیح سوال ملی خود 
از وزیر ارتباطات، گفت: براساس بند )ط( ماده 3 قانون 
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
از وظایف این وزارتخانه این است که در حوزه دسترسی 
به خدمات مخابراتی، پستی و فناوری و اطالعات برای هر 
یک از آحاد کشور و نقاط روستایی و دورافتاده، تسهیل و 
تسریع داشته باشد، اما متاسفانه در حال حاضر برقراری 
سیستم های ارتباطی در روستاها و به دنبال آن دسترسی 
به خدماتی همچمون توسعه فضای دولت الکترونیکی و 
ارایه خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و ارایه خدمات 
ارتباطی و فناوری اطالعات به منظور فعالیت های اجتماعی 
و اقتصادی با هدف کاهش مهاجرت از روستاها و ارتقای 

سطح درآمد روستاییان موثر واقع نشده است.
نماینده مردم خواف و رش���تخوار اضافه کرد: از وزیر 
ارتباطات انتظار است به صورت میدانی در شهرستان ها 
و مناطق محروم حضور یابد، گرچه ممکن است ایشان از 
مراکز استان ها بازدید داشته باشند، اما از شهرستان های 

استان ها به خصوص مناطق محروم بازدیدی نداشته اند.
وی با تاکید بر مشکالت آنتی دهی تلفن همراه و ایرانسل 
حتی در مراکز استان ها و حوزه انتخابیه خود، گفت: اگرچه 
بخشی از وظایف وزارت ارتباطات به بخش خصوصی واگذار 
شده، اما نظارت بر فعالیت این بخش برعهده وزارتخانه 
است، اما به دلیل مقرون به صرفه و اقتصادی نبودن نصب 
دکل در روستاها و مناطق دورافتاده، بخش خصوصی از 
این کار سرباز می زند که این مهم نیاز به نظارت وزارت 

ارتباطات دارد. البته شاید با نظر وزیر در برخی از روستاها 
دکل سیار نیز نصب شود، اما کاش روستاهای محروم و 
مرزی نیز از حداقل خدمات حوزه ارتباطی برخوردار شوند.

نگهبان سالمی با بیان اینکه مردم مناطق محروم برای 
استفاده از تلفن همراه مجبور رفتن به پشت بام خانه ها 
یا آویزان کردن تلفن همراهشان از سقف هستند گفت: 
این مشکالت در بسیاری از استان ها همچون سیستان 
و بلوچستان و کرمان عالوه بر خراسان جنوبی و شمالی 
وجود دارد و اقدامی در رابطه با توسعه خطوط تلفن ثابت 
و همراه صورت نگرفته است و حتی خطوط ثابت تلفن 
با مبالغ بسیار باال و حتی بیش از 2 میلیون تومان خرید 

و فروش می شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با بیان اینکه باید بررسی شود حضور دو ساله وزیر جوان 
در وزارتخانه ارتباطات شرایط را نسبت به گذشته تغییر 
داده است یا خیر؟ گفت: با یک بررسی اجمالی و میدانی در 
استان ها و مناطق مختلف به این نتیجه می رسیم وضعیت 
آنتن دهی تلفن همراه حتی در مراکز استان ها نه تنها بهتر 
نشده، بلکه در بسیاری موارد با مشکالت بسیاری نیز روبرو 
است. همچنین بسیاری از نیروها و کارگذاران مخابراتی در 

حالت بالتکلیف به سر می برند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری از کارهای 
اینترنتی در روستاها به دلیل نبود اینترنت متوقف شده 
است، ادامه داد: متاسفانه روستاییان از هزینه های میلیاردی 
بیت المال برای توسعه ارتباطات کشور بهره ای نبرده اند، 
البته پست بانک در برخی روستاها راه اندازی شده است، اما 
بسیاری از روستاها هنوز دستگاه کارتخوان ندارند، بنابراین 
روستاییان حتی برای دریافت یارانه خود مجبور به رفتن 

به شهرها هستند.
نگهبان س���المی همچنین درخصوص برقراری دولت 
الکترونیکی در شهرها و روس���تاها، اضافه کرد: قرار بود 
با برقراری سیس���تم های ارتباطی در شهرها و روستاها، 
خدماتی در ح���وزه دولت الکترونیکی ارایه ش���ود، اما 
متاسفانه این مهم تاکنون انجام نشده در حالی که دولت 
الکترونیک می تواند منشأ بسیاری از ایجاد مشاغل و افزایش 

فعالیت های اقتصای و سطح درآمد در روستاها باشد.
نماینده مردم خواف و رش���تخوار در مجلس در رابطه 
با سالمت الکترونیکی در کشور، گفت: با توجه به توسعه 
زیرساخت هایی که در این راستا صورت نگرفته است، حتی 
خانه های بهداشت برای ثبت اطالعات بیماران روستایی 

خود باید به شهرها مراجعه کنند.
وی درباره صحبت های وزی���ر ارتباطات درخصوص 
آموزش های الکترونیکی افزود: آموزش الکترونیکی یکی از 
بخش های بسیار مهم در حوزه گسترش ارتباطی کشور به 
شمار می آید و با وجود آنکه در برنامه ششم توسعه تسریع 
این مهم توصیه و تاکید شده است، اما متاسفانه تاکنون 
کار خاصی در این رابطه صورت نگرفته است، در حالی 
که وظیفه وزارت ارتباطات اقدام برای هوشمنمدسازی 
مدارس است، اما این مهم را به هماهنگی میان دستگاه ها 

موکول کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس ش���ورای اسالمی اضافه 
کرد: بحث مهم دیگر به کارگی���ری یک الگوی آموزش 
موفق، آموزش الکترونیکی است، اما این آموزش در مناطق 
محروم و دورافتاده می توانس���ت فرصتی برای افزایش 
سوادآموزی باشد، اما به دلیل نبود زیرساخت ها این فرصت 

از روستاییان و مناطق محروم گرفته شده است.
عضو هیات رییسه کمیس����یون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اعتقاد بر اینکه قطعا با گسترش زیرساخت های 
حوزه ارتباطی و اطالعاتی، امکان ایجاد مشاغلی جدید در 
روستاها و جلوگیری از مهاجرت ها وجود دارد، اما به دلیل 
عدم توسعه زیرساخت ها، این مهم تاکنون محقق نشده 
است. همچنین در حوزه اقتصاد مقاومتی، مقام معظم 
رهبری تاکید بر رونق اقتصادی و تولید دارند، در حالی 
که ظرفیت گردشگری در کشور باال است که باید از این 
ظرفیت استفاده کرد، اما فعاالن این عرصه و هنرمندان 
فعال در صنایع دستی و گردش����گری به دلیل نداشتن 
اینترنت پرس����رعت نمی توانند کاال و محصوالت خود را 

تبلیغ کنند.
نگهبان سالمی ایجاد عدالت و فضای برابر برای کسب و 
کار را ضروری دانست و گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم 
در حوزه ایجاد کس���ب و کارهای نو به ویژه در روستاها 
و شهرهای کوچک تاکنون موفقیتی حاصل نشده است. 
همچنین شهرستان های خواف و رشتخوار و... در حوزه های 
پوشش آنتن دهی همراه اول، ایرانسل، مخابرات، نبود پست 
بانک، پایین بودن سرعت اینترنت، عدم واگذاری خطوط 

تلفن همراه با مشکالت عدیده ای روبرو هستند.
وی با بیان اینکه زیرس���اخت های الزم در حوزه های 
سالمت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پروژه های خدمات 
اجباری و SO ، نبود دستگاه کارتخوان بانک ها در روستاها 
و... ایجاد نشده است، اضافه کرد: آقای آذری جهرمی، بهتر 

بود طی دو سال اخیر در مناطق محروم و مرزی حضور 
پیدا کرده و مشکالت مردم را از نزدیک لمس می کردید 
نه آنکه صرفا در فضای مجازی بوده و توییت کنید و در 
اینستاگرام مطلب بگذارید، چرا که این کارها مشکلی از 

مردم حل نخواهد کرد.
 پاسخ های وزیر چه بود

وزیر ارتباطات و فناوری در پاسخ به سوال دو نماینده 
مجلس گفت: ش���اید به دالیلی در حوزه انتخابی شما 
مشکالتی وجود داشته باشد، اما نباید دستاوردهای ملی را 

به دلیل عدم پیگیری موضوعات منطقه ای زیر سوال برد.
وزیر ارتباطات گفت: برای توسعه روستایی، با حضور 
نمایندگان سفری به یکی از روس���تاها داشتیم. یکی از 
بزرگان روستا به ما مراجعه کرد و گفت ما اینجا اینترنت 
الزم داریم. هر چقدر اطراف را دیدم اثری از خانه نبود. 
پرسیدم چند خانوار اینجا زندگی می کنند؟ گفت خانوار را 
نمی دانم ما ۵ هزار راس گوسفند داریم. همه این مساله را 
به شوخی گرفتند و خندیدند. اما آن مرد راست می گفت 
در دنیای دیجیتال امروز، دامداری نیز به توسعه پوشش 
اینترنت روستایی وابسته است و می توان برای مدیریت 
بهتر امور اقتصادی از آن استفاده کرد. پوشش ارتباطات 
روستایی اگر با نگاه توسعه و اشتغال زایی مورد استفاده قرار 
بگیرد، می تواند نیروی محرکی برای اقتصاد مناطق محروم 

روستایی کشور باشد.
او در ادامه به فعالیت هایی که در روس���تاهایی مانند 
کلپورگان در سیستان و بلوچستان انجام شده پرداخت 
و گفت: هنر زنان ایرانی در سیستان و بلوچستان منجر به 
خلق آثار نفیس و بسیار ارزشمندی می شد که متاسفانه 
نمی توانستند از فروش آن پولی در بیاورند چون خدمات 
فروش برایشان مهیا نبود. اما توس���عه ارتباطات نسل 
چهارم تلفن همراه، احداث یک دفتر پست برای ارسال 
صنایع دستی آن ها، برگزاری کالس های آموزشی باعث شد 
آنها بتوانند صنایع دستی شان را برای مشتریان ارسال کنند 

و همین مساله منجر به مهاجرت معکوس به روستا شد.
وی افزود: سوالی که نمایندگان از من پرسیدند سوال 
درست و به جایی است. 22 ماه قبل زمانی که نمایندگان 
به من رای اعتماد دادند، تکلیف کردند که تا پایان برنامه 
ششم توسعه، 90 درصد از روستاهای باالی 20 خانوار باید 
پوشش اینترنت و تلفن همراه داشته باشد. روزی که ما 
وزارتخانه را تحویل گرفتیم از ۴2 هزار روستای باالی 20 
خانوار در کشور، مجموعاً ۱9 هزار روستا به صورت عملیاتی 
به اینترنت متصل ش���ده بودند که مشکالت متعددی 
داشتند. زمانی که نمایندگان به من رای اعتماد دادند، بارها 

روی این مساله تاکید کردند.
او اضافه کرد: به همین دلیل ما این مساله را در صدر 
پیگیری قرار دادیم. در این 22 ماه بیش از هش���ت هزار 
روستا به اینترنت متصل شده اند آن هم بدون مودم گران 
و مشکل. هفت هزار و 200 روستا نیز طی امسال به شبکه 
ملی اطالعات پیوسته اند. یعنی به شکل میانگین هر روز 
حدود 20 روستا. البته بحث ۴2 هزار روستا در میان است 
و قطعاً مطالباتی که شکل می گیرد، مطالبات درستی است 

ما هم مرتباً پیگیر هستیم.
وی افزود: وزارت ارتباطات تا االن از ظرفیتی که داشته 
نهایت استفاده را انجام داده است، بر اساس قانون قرار شد 
چهار هزار میلیارد از درآمد شش هزار میلیاردی وزارت 
ارتباطات به وزارتخانه برگردد و در همین حوزه هزینه شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه دشمنانی برای ما تابستان 
داغ را طراحی کرده بودند که داغش به دل خودش���ان 
ماند، گفت: ابزارشان فشار اقتصادی بود که کشور را دچار 
مشکالتی کرد. بودجه ما چهار هزار میلیارد تومان در سال 
گذشته بود که از این مقدار ۱,۵00 میلیارد تومان دریافت 
کردیم. بودجه ای که برای توسعه روستایی در اعتبارات 
وزارت ارتباطات در نظر گرفته بودیم 220 میلیارد تومان 
بود که کمتر از ۵0 درصد آن محقق شده است اما به 
لطف خدا با ابتکار عمل، ما پشت سر تهدیدات دشمن 
نماندیم و امروز در ضریب ۷2 درصد پوشش روستایی 

هستیم.
جهرمی اضافه کرد: من به حوزه انتخابیه شما آمده ام و 
مطالبات مردم را از نزدیک شاهد هستم. تمام ظرفیت های 
وزارتخانه را نیز به کار گرفتیم که این مهم محقق شود. 
به نظر می رسد از آن چیزی که از عهده مان بر می آمده 
فروگذار نکرده ایم. با نصف بودجه، دو برابر ظرفیت ها را 

توسعه دادیم و چهار برابر سابق کار کردیم.
او گفت: سوال نمایندگان حایز اهمیت است. امیدواریم 
سر قولی که به شما دادیم بمانیم و تا پایان برنامه ششم 

توسعه، 90 درصد روستاها تحت پوشش قرار بگیرند.
آذری جهرمی همچنین در نوبت دو پاس���خ به سوال 
گفت: اکنون ۱۸ هزار خانه بهداشت روستایی در سراسر 
کش���ور داریم و امروز بیش از ۱۵ هزار مرکز بهداشت 
روستایی با نام و مشخصات معلوم در حال فعالیت هستند 
و به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. هزار و 2۴0 روستا 

آماده اتصال است، هزار و ۸۴۸ روستا پوشش نداریم و باید 
پوشش ایجاد کنیم. تا پایان خردادماه وزارت بهداشت از 
این اتفاق رونمایی می کند، زیرساخت های این کار از کجا 
آمده است؟ خدمات سالمت ولو در حوزه انتخابی شما با 
چه زیرساختی به مردم ارایه می شود؟ چطور می گویید 

پایبندی به برنامه وجود نداشته است؟
وزیر ارتباط���ات افزود: گزارش های���ی از فعالیت های 
توسعه روستایی برای رییس مجلس و کمیسیون صنایع 
فرستاده ام. این حرف شما درست است که ارایه خدمات در 
برخی روستاها متوازن نیست اما با بودجه محدود و ابتکار 
عملی که در وزارتخانه وجود دارد، پوشش توسعه روستایی 
کشور از 36 درصد به ۷2 رسیده است. در شرایطی که 
مناطقی مانند جنوب کرمان، شرق هرمزگان، استان فارس، 
سیستان و بلوچستان از نظر برخی از شاخص های ارتباطی 
در کف جدول بودند. وضعیت روس���تاها با چیزی که در 
سایر مناطق کشور است قابل مقایسه نیست. ما مناطقی 
که دارای شکاف دیجیتال و توازن بدتر بوده را در اولویت 
قرار داده ایم. پیگیری این مطالبه حق شماست و ما حتماً 
تیرماه به آذربایجان شرقی سفر خواهیم کرد تا مشکالت 

را رصد کنیم.
او افزود: درست است در حوزه انتخابیه شما به همان 
دالیلی که گفتم، به برخی از مطالبات رسیدگی نشده، اما 
نباید دستاوردهای ملی در زمینه ارتباطات را زیر سوال 
ببریم. من ۴۸ سفر به استان ها و شهرستان ها داشته ام، در 
اغلب سفرها همکاران شما همراه ما بودند. آیا مشکالتی 
که ارایه کردند حل شده یا نه.؟ می توانند به این مساله 

شهادت بدهند.
آذری جهرمی درخصوص سوال درباره دولت الکترونیکی 
نیز گفت: دو ماه قبل این سوال مطرح شده است. کلیت 
سوال مانند سوال قبلی است. توضیحات عمومی همان 
اس���ت که قبالً گفته ام. فراهم آوری زیرساخت های چهار 
خدمت اصلی الکترونیکی در مناطق محروم جزو مواردی 
اس���ت که ما انجام آن را در اولویت قرار داده ایم. درباره 
بهداری ها و شبکه های بهداشت نیز توضیحات کامل داده ام.
وی افزود: بحث دیگر نیز، برنامه توسعه و هوشمندسازی 
مدارس اس���ت که در وظایف ما مورد تاکید قرار گرفته 
است. برای رسیدگی و گزارش این موضوع دو هفته قبل 
کمیسیون تحقیقات و آموزش در این باره توضیحاتی به 
آقای عارف )رییس وقت کمیسیون آموزش( دادم. طبق 
قانون مسوولیت هماهنگی برعهده وزارت ارتباطات است. 
اما چون هماهنگی الزم بین دستگاه ها وجود ندارد، گاهی 

کار کمی سخت پیش می رود.
وزیر ارتباطات گفت: رسما به وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کردیم تمام ۱06 هزار مدرس���ه را به شبکه ملی 
اطالعات متصل می کنیم. اکنون نقشه ارتباطی بیرون آمده، 
در سازمان مدیریت به تایید رسیده و منتظر نهایی شدن 

در وزارت آموزش و پرورش است.
او درباره ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش کشاورزی 
نیز گفت: با آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه 
اتصال دو هزار خانه کشاورزی به شبکه ملی اطالعات به 
جمع بندی رسیدیم تا شرایط الزم برای این کار را فراهم 

کنیم.
وی با بیان اینکه در این موارد مشکل ما بودجه نیست، 
گفت: مشکل ما هماهنگی بین دستگاهی است و همین 
باعث شده اس���ت که روند کار در برخی بخش ها ُکند 

پیش برود.
وی درباره عدم برخورداری مناطق اهل سنت از توسعه 
ارتباطات گفت: شخصا به کردستان رفتم و برای مردم 
توضیح دادم که چرا این اتفاق افتاده است. در کردستان 
زیرساخت های ارتباطی یعنی فیبر نوری مدت ها توسعه 
پیدا نکرده بود و سال گذشته ما آماده سازی زیرساخت ها را 
برای توسعه فیبر نوری در این استان انجام دادیم. ما قطعا 
باید به مردم مناطق اهل سنت توجه ویژه ای کنیم و بحث 
توسعه و اتصال آنها به ارتباطات و اینترنت را فراهم کنیم.

جهرمی افزود: در مورد اتصال ارتباطات روس���تایی 
می گویند آمارها با واقعیت متفاوت است این در حالی است 
که اگر لیست روستاهایی را که اعالم کردیم مورد بررسی 
قرار دهید متوجه می شوید که آمار طبق واقعیت داده شده 
است چرا که این موضوع قابل کتمان نیست و اینکه این 
روستاها از این امکانات برخوردار هستند یا نه به راحتی 

قابل ارزیابی است.
وزیر ارتباطات با اعالم این که چهار هزار و 900 کیلومتر 
توسعه فیبر نوری به استان ها ابالغ شده و در حال اجرایی 

شدن است صحبت هایش را به پایان رساند.
 اولین کارت زرد وزیر

در نهایت اما بیت اهلل عبدالله���ی نماینده مردم اهر و 
هریس پس از توضیحات وزیر ارتباطات با بیان این که به 
دلیل جوانی آقای وزیر به او فرصت می دهم و سواالت خود 
را به رای نمی گذارم از آذری جهرمی قول گرفت مشکالت 

ارتباطی شهرستان هریس حل شود.
اما محمود نگهبان سالمی از توضیحات وزیر ارتباطات 
و اطالعات درباره سوال مذکور قانع نشد و خواستار آن 
شد که پاسخ های وزیر به رای نمایندگان گذاشته شود که 
وکالی ملت نیز با ۸3 رای موافق، ۸3 رای مخالف و ۷ رای 
ممتنع از مجموع ۱96 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ های 

آذری جهرمی قانع نشدند.
 واکنش وزیر به دریافت کارت زرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالع���ات هم پس از خروج 
از مجلس به دریاف���ت کارت زرد از نمایندگان واکنش 

نشان داد.
آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
»در فوتبال وقتی خطا می کردیم، داور کارد زرد می داد. اما 
در عرصه سیاست فضا متفاوته! تجربه جالب بود. ۸3 به ۸3 
اما خب بیست نظر ممتنع هم موافق حساب نمیشه، باید 
بیشتر تالش کنیم هر چند محدودیت های بودجه ای زیاده. 
در سال گذشته نصف بودجه تخصیص گرفت اما عملکرد 

دوبرابر! باز هم میشه«.
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