
امنیت اطالعات کاربران 
کیلویی چند؟

چند روز پیش در اقدامی بی س���ابقه به صورت 
همزمان حساب های کاربری ام مورد حمله سایبری 
واقع ش���د. در ابتدا به صورت همزمان حساب های 
گوگل، مایکروس���افت، تلگرام و س���پس حساب 
کاربری ام در اسنپ مورد حمله قرار گرفت که ذهنم 

را در چند زمینه درگیر کرد. 
همانطور که می دانید حساب های کاربری گوگل، 
مایکروس���افت و تلگرام از امنیت دو مرحله ای بهره 
می برند که خوش���بختانه به دلیل فعال بودن این 
قابلیت، حمله کننده محترم نتوانست به هیچ یک از 
حساب ها دسترس���ی پیدا کند، اما نکته قابل تامل 
اینجا بود که در پیام هش���داری که از سوی تلگرام 
برایم ارسال شد، مشخص شد که این فرد توانسته 
کد ورود اولیه را که یا از طریق تلگرام ارسال می شود 
یا پیامک؛ به درستی وارد کند اما »پسورد ابری« را 
نداشته تا ورودش تکمیل شود. یعنی اگر من پسورد 
ابری نداشتم، قطعا به تلگرام من دسترسی پیدا کرده 
بود که همین مساله جای سوال و ابهام زیادی دارد 

که چطور چنین چیزی ممکن است.
بعد از این ماجرا، متوجه خال بسیار جدی حوزه 
امنیت اطالعات در استارتاپ ها و سرویس های آنالین 
داخلی شدم. تقریبا اغلب س���رویس های داخلی از 
ویژگی ه���ای امنیتی همچون مدیریت نشس���ت ها 
)Session(، امنیت دومرحله ای یا ارس���ال پیام 
هشدار ورود به اکانت ناشناس و... برخوردار نیستند و 

چنین زیرساختی را لحاظ نکرده اند.
اصوال نه حاکمیت قوانین س���فت و محکمی را 
در این زمینه لحاظ کرده تا س���رویس های داخلی 
در صورت ع���دم محافظت از اطالع���ات کاربران 
جریمه یا محاکمه ش���وند، نه امنیت کاربران برای 
س���رویس دهنده های داخلی اولویت باالیی دارد. در 
همین چند ماه گذشته تپسی مورد حمله قرار گرفت 
و اطالعات کاربرانش لو رفت، به تازگی پیامک ورود 
به اسنپ به افراد بسیار زیادی ارسال شده که ریشه 
آن هنوز مشخص نیس���ت. اپراتورها نیز پیش تر با 
اطالعات کاربران به صورت »کیلویی« رفتار کرده اند. 
همه  این ها زمانی اتفاق می افتد که داده های شخصی 
ما در ش���بکه اینترنت روزبه روز بیش تر می شود و 
طبیعی اس���ت که کاربران نگران امنیت اطالعات 

خود باشند. 
در حالی که دادگاه آمریکا م���ارک زاکربرگ را 
بخاطر نحوه استفاده  فیس بوک از داده های کاربران 
دادگاهی می کند، یا اتحادیه اروپا GDPR را تصویب 
می کند، یا کش���ورهای مختلف استفاده از اطالعات 
ش���خصی برای تبلیغات و... را ممن���وع می کنند؛ 
ما تاکنون دقیق���ا چه قدمی ب���رای حفظ امنیت 
کاربران در فضای مجازی برداشته ایم؟ فکر می کنم 
الزم اس���ت به طور جدی قوانینی تصویب شود و 
س���رویس دهنده های داخلی هم مجبور به رعایت 
آن ها شوند و کاربران هم بتوانند از سرویس دهنده 
در صورت عدم رعایت قوانین شکایت کنند. با ایجاد 
حس امنیت، مطمئنا رشد س���رویس های داخلی 
راحت تر اتفاق می افتد، اما اگر کاربران حس کنند 
داده هایشان در سرویس های داخلی امنیت کاملی 
ندارد، طبیعتا استفاده از س���رویس های خارجی را 

اولویت خود قرار می دهند.

کاهش تالطمات بازار مسکن
 با کنترل سایت ها

عضو کمیس���یون صنایع و معادن مجلس گفت: 
مدیریت و نظارت بر بازار مصالح س���اختمانی نیز 
ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید 
در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.

خانه ملت - مهدی مقدس���ی عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ، با بیان نقش صنعت مصالح 
ساختمانی در افزایش قیمت مسکن در کشور، گفت: 
یکی از مسائل و دغدغه های بسیار مهم در شرایط 
کنونی کش���ور، افزایش قیمت مسکن است که این 

موضوع عوامل مختلف و متعددی دارد.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای 
اس���المی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 
در تمام بخش های اقتصادی از جمله بازار مسکن، 
نرخ ارز است و عمال ش���اهد بودیم که با افزایش 
قیمت دالر در کشور در سال گذشته تمام بازارهای 
اقتصادی از جمله بازار مس���کن دچار تالطم قیمت 

شدند.
این نماینده مردم در مجل���س، با بیان اینکه قوه 
قضاییه و دس���تگاه های زیرمجموع���ه آن از جمله 
سازمان تعزیرات حکومتی باید جلوی فعالیت دالالن 
در بازار مسکن را بگیرند، گفت: قطعا در صورت ورود 
دستگاه قضا، منطق قیمت گذاری در بازار مسکن، 
منطق اقتصادی خواهد ش���د، اما در شرایط کنونی 
نقش دالالن در بازارهای اقتص���ادی از جمله بازار 

مسکن برجسته است.
عضو کمیس���یون صنایع و معادن مجلس ادامه 
داد: البت���ه اقدامات���ی در هفته ه���ای اخیر برای 
کنترل س���ایت های اینترنتی فروش مسکن صورت 
گرفت که عم���ال دالالن در این عرص���ه کنترل 
 ش���ده و قیمت مس���کن تا حدودی کاهش پیدا 

کرد.

قبوض برق از مهرماه به موبایل 
مشترکان ارسال می شود

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان حذف 
قبوض کاغذی برق از مهرماه امس���ال، گفت: بخش 
اتوماس���یون برای خدمات دهی بهتر به مش���ترکان 

توسعه می یابد.
مهر - رخشانی مهر تقویت اتوماسیون در صنعت 
برق را ضروری دانست و ادامه داد: افزایش خدمات 
به مشترکان از طریق اتوماسیون در دستور کار است 
و در اس���تان بوش���هر نیز باید به این موضوع توجه 

خاص شود.
وی افزود: گس���ترش خدمات اتوماسیون، حضور 
فیزیکی مشترکان به شرکت های توزیع نیروی برق 

را کاهش می دهد.
معاون هماهنگی توزیع ش���رکت توانیر خواستار 
جمع آوری اطالعات مشترکان طی دو ماه آینده شد و 
گفت: مراجعه مشترکان برق از طریق فضای مجازی 

یکی از برنامه ها است.
وی از برنامه ری���زی برای ح���ذف قبوض کاغذی 
برق از مهرماه خب���ر داد و گفت: قبض برق به تلفن 
همراه مشترکان ارسال می شود و با این کار یک سوم 
نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در بخش قرائت و 
توزیع تعدیل و در بخش های دیگر شرکت بکارگیری 

می شود.

اپلیکیشن کارپرداز ارتباطی
 با تامین اجتماعی ندارد

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین 
اجتماعی گفت: موبایل اپلیکیشن سوابق بیمه شدگان 
کارپرداز )باجه شهروندی( هیچ گونه ارتباطی با این 
سازمان ندارد و دارای مجوزی برای سرویس دهی به 

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیست.
تامی��ن اجتماع��ی- عل���ی معی���ری افزود: 
اس���تفاده کنندگان از این نرم افزار، مشمول پرداخت 
هزینه روزانه به مبلغ پنج هزار ریال )ش���ارژ ارزش 

افزوده( می شوند.
وی ادامه داد: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
می توانند از طریق سایت رس���می سابقه، به نشانی 
sabeghe.tamin.ir و همچنین نس���خه جدید 
موبایل اپلیکیشن »تامین اجتماعی من« )قابل دانلود 
tamin. از طریق سایت رسمی این سازمان به نشانی
ir( به صورت رایگان از این خدمات استفاده کنند.

معیری اضافه کرد: امکان دریافت آخرین س���ابقه 
و ریز دس���تمزد از طریق کد دستوری )USSD( با 

شماره های #۱۴۲* و #۱۴۲۰*۴* نیز فراهم است.
وی تاکید کرد: بیمه ش���دگان س���ازمان تأمین 
اجتماعی در صورت دریافت برنامه ذکر شده، در اسرع 
وقت نسبت به حذف برنامه از گوشی همراه خود و غیر 

فعال سازی سرویس ارزش افزوده اقدام کنند.
سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر 
بیمه شده و مستمری بگیر، در حال حاضر ۶۰ نوع 
خدمت بیمه ای و درمان���ی به صورت غیرحضوری به 
افراد زیرپوشش ارایه می دهد. این سازمان دارای مراکز 
مختلف بیمه ای و درمانی است و ۳۵۶ بیمارستان و 
درمانگاه تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات 
درمانی مورد نیاز بیمه ش���دگان را به صورت رایگان 

تامین می کند.
بخش بیمه ای این س���ازمان دارای ۴۸۰ شعبه در 
سراسر کشور اس���ت و خدمات بیمه ای از طریق این 
واحدها به جامعه تحت پوشش ارایه می شود. همچنین 
برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات 
تأمین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این 
س���ازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، 

مشغول فعالیت هستند.

مسدودسازی سایت های شرط بندی 
و کانون های هواداری

معاون وزیر ورزش گفت: شماره گذاری صندلی ها و 
بلیط فروشی هوشمند بخشی از تمهیدات فدراسیون 
و شرکت توسعه برای س���اماندهی مسائل فرهنگی و 

جلوگیری از برخی ناهنجاری هاست.
وزارت ورزش - محمدرضا داورزنی، معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرف���ه ای وزارت ورزش و جوانان 
نتایح نشست مش���ترک خود با شورای امنیت کشور 

درباره معضل شرط بندی در ورزش را تشریح کرد.
او افزود: مقابله با ش���بکه های شرط بندی و فساد 
و تبانی در فوتبال یک وظیفه ملی و بین دستگاهی 

است.
داورزنی ادامه داد: در صورت جلسه نشست مشترک 
وزارتخانه و مدیران فدراسیون و اعضای شورای امنیت 
کشور درباره امنیت ورزشگاه ها و رویدادهای ورزشی 
مسؤولیت کنترل و مسدود سازی فعالیت سایت های 

شرط بندی به پلیس فتا واگذار شد.
مع���اون توس���عه ورزش قهرمان���ی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوان���ان ادامه داد: بر این اس���اس 
راه اندازی س���ایت و کانال رس���می هواداری صرفاً 
باید از طریق سامانه رس���می انجام شود و باشگاه ها 
می توانن���د علیه س���ایت ها و کانال ه���ای مجهول 
که ب���ا ن���ام و آرم و هویت های معنوی باش���گاه 
 فعالی���ت دارن���د در مراجع قضائی طرح ش���کایت

 کنند.
وی اف���زود: هم چنین بر اس���اس مصوبه کمیته 
اخالق در اردیبهش���ت ۹۸ در راس���تای ساماندهی 
حوزه هواداری، ضم���ن انحالل کان���ون هواداران 
پس از اس���تعالم از مراجع ذی صالح نس���بت به 
برنامه ریزی جهت ایجاد کانون ه���واداری زیر نظر 
 معاونت فرهنگی باش���گاه ها اق���دام مقتضی صورت 

گیرد.
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با تشکیل کمیته ای در مرکز ملی فضای مجازی

ادعای پیشرفت 80 درصدی شبکه ملی اطالعات بررسی می شود

ایرانسل - در حکمی سعید عسکری به عنوان »مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل« معرفی شد. براساس اعالم شرکت ایرانسل سعید عسکری طی حکمی از سوی بیژن عباسی مدیرعامل این شرکت، به عنوان 
»مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل« منصوب شد. عسکری در سوابق کاری ۲۱ ساله خود، فعالیت در مشاغل مختلف، از جمله مشاور مدیرعامل همراه اول، سخنگو و مدیرکل ارتباطات همراه اول، معاون تجاری رایتل، 
عضو هیأت مدیره توسکا و رییس هیأت مدیره ُرهام داتک را تجربه کرده است. مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مخابرات، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است. 

سعید عسکری
 مدیر روابط عمومی ایرانسل شد

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی می گوید ش���بکه 
ملی اطالعات نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در 

الیه زیرساخت داشته است.
ایرنا - عباس آسوشه درباره شبکه ملی اطالعات گفت: 
این شبکه و راه اندازی آن سابقه طوالنی در کشور ما دارد. 
چیزی حدود ۱۵ تا ۱۸ سال است که بحث راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح  شده است. 
عناوینی مانند اینترنت مل���ی، اینترانت داخلی  و در نهایت 
ش���بکه ملی اطالعات که از برنامه چهارم توس���عه، لزوم 
شکل گیری آن بیش ازپیش مطرح و قرار شد دولت ها بیش از 

گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی 
که رس���یدن به آن ها درگرو راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
است، گفت: از روز اول که راه اندازی شبکه ملی مطرح شد، 
یک هدف داش���تیم که به ش���کل های مختلف مطرح شد؛ 
استقالل. استقاللی که کش���ور و حاکمیت بتواند با استفاده 
از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم 

شهروندان و دارایی های آن ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون 
اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی های تلفن همراهشان شد 
و برخی از اپلیکیشن های آن ها را پاک کرد. دلیلش هم البد 

این بود که ما می فهمیم و شما نمی فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز ش���دن به شبکه ملی 
اطالعات می توان���د از این نوع اقدام���ات جلوگیری کند تا 
صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک 
هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت 
بخواهند می توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه 

ملی اطالعات به این دلیل شکل گرفت.
وی در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است 
که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از 
آنجا  که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل 

می گیرد باید به فکر بومی سازی اش باشیم.
آسوشه گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم 
و مفهومی به اسم ش���بکه ملی اطالعات. اما هم بین مردم 
عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می شود تخصص الزم 
را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق  شده که این اشتباه است.

آسوشه ادامه داد: ش���بکه ملی اطالعات فقط زیرساخت 
ارتباطی کشور اس���ت؛ اما فضای مجازی المان هایی مانند 
خدمات سالمت، خدمات دولت و تجارت الکترونیکی و محتوا 
است که بر بستر این زیرساخت رش���د می کند. اگر کسی 
می گوید این خدمات جزیی از ش���بکه ملی اطالعات است، 

تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فض���ای مجازی گفت: این دو با 
یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به  جای یکدیگر استفاده 
شوند. شبکه ملی اطالعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای 
مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر 

وزارت ارتباطات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از ش���بکه مجازی دارد و در 
جهت آن گام برمی دارد تعریف درس���تی است؛ اما مردم و 
گاهی مسووالن زمانی که به مش���کل محتوایی و خدماتی 
برمی خورند، به اولین مرجع���ی که اعتراض می کنند وزارت 

ارتباطات است.
آسوش���ه یادآورش���د: مثال وقتی خدمت���ی را در دولت 
الکترونیکی نمی گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی 
بهداشت مشکلی برایشان پیش می آید، بازهم سراغ وزارت 

ارتباطات می روند.
وی در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته 
کار خود را به خوبی در بخش زیرس���اخت انجام بدهد یا نه، 
گفت: اگر از من بپرسید نس���بت به دو سال قبل عملکرد 
وزارت ارتباط���ات در این حوزه چه ب���وده، می گویم خیلی 
خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطالعات بخواهم 
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به این سوال پاس���خ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی 
پیش روی مان است. البته وزارت ارتباطات باید تالشش را در 
این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه 
زیرساخت شبکه ملی دس���ت پیدا کنیم. نه با این تفکر که 

چون خوب پیش رفته ایم باید کمی صبر کنیم.
 صحت سنجی ادعای وزارت ارتباطات

آسوشه گفت: کمیته ای برای صحت سنجی کارهایی که 
وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تش���کیل  شده و اعضای 
این کمیته مشخص هس���تند و جلسات متعددی نیز برگزار 
کرده اند. اینکه آیا واقعا ۸۰ درصد از الیه زیرساخت شبکه 
آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه ها و مردم 

اعالم خواهد شد.
وی ادامه داد: در زم���ان حاضر ترافی���ک ملی به عدد 
قابل  توجهی رس���یده و ای���ن در حالی اس���ت که در ۵

۴ س���ال قبل ترافیک ما نس���بت به ترافی���ک بین الملل 
 اصال عددی نبود، این ها چیزهایی اس���ت ک���ه باید از آن 

حرف زد.
او گفت: به  واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی 
مجموعه ای خدمات را درست انجام نمی دهد، یا خدمتی که 
عهده دار آن شده را به سرانجام نمی رساند، ما آن را از وزارت 
ارتباطات مطالبه می کنیم. ای���ن کار هم وزارت ارتباطات را 
در اجرای واقعی ش���بکه ملی ُکند می کند و هم مجبورش 
می کند در حوزه هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت  احوال، 

ثبت  اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این ها خدماتی هس���تند که باید در بستر 
دولت الکترونیکی در اختیار مردم قرار بگیرد نه از س���وی 
وزارت ارتباط���ات؛ مانند اتفاق خوبی ک���ه در بانک ها رخ  
داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز ب���ه تردد در خیابان ها، 
تراکنش های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال 
می کنند؛ اما دس���تگاه های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این 

شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
وی گفت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی 
آزمایی اس���ت که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. 
این شرایط زمانی به وجود می آید که شبکه ملی اطالعات 
به  عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به 
همین دلیل است که می گویم نباید مجری اصلی این شبکه 
که وزارت ارتباطات اس���ت را با مطالبه های نادرست دچار 
سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیکی و 

خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص 
چیزی مورد س���وال قرار می گیرد که در واقع مسوول آن 

نیست. این مساله وزارتخانه را اذیت می کند.
به گفته مع���اون مرکز ملی فضای مجازی س���ند تبیین 
الزامات ش���بکه ملی اطالعات صرفا در حوزه زیرس���اخت 
ارتباطی فضای مجازی تنظیم  شده و هیچ مسوولیتی راجع به 
حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است 

مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات 
جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود.

 متولی محتوای ش��بکه ملی اطالع��ات، وزارت 
ارشاد است

آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای الیه 
خدمات و محتوا متولی تعیین نشده اس���ت، گفت: اتفاق 
جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن 

متولی جدید معرفی کنیم. این ها از قبل متولی داشته اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی 
محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. 
چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه 

کسی متولی تولید مسایل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
وی افزود: برخی از دس���تگاه های ما هنوز ضرورت فضای 
مجازی را درک نکرده اند. هنوز فکر می کنند فضای مجازی 
قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در 
این حوزه ها آن طور که نیاز اس���ت، تغییر نکرده و شاید به 
همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در 

این راه را ندارند.
او گفت: ما در برنامه شش���م توس���عه برنامه یکپارچه و 
منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه های تکه تکه 
وجود دارند اما به شکل منسجم نیس���تند. باید این مساله 
را بپذیریم و همه تقصیره���ا را متوجه یک وزارتخانه یا یک 

مسوول نکنیم.
ما این کم و کاس���تی را داریم و تم���ام آن را به وزارت 
ارتباطات بسط می دهیم. در حالی  که فضای مجازی دو الیه 
دیگر با عنوان الیه خدمات )بهداش���ت، دولت الکترونیکی 
و...( و محتوا )برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های 
رایانه ای، آموزشی( دارد. این دو متولی های خودش را دارد 
چون متولیان ضرورت این مس���اله را باور نکرده اند به آن 

ورود نمی کنند.
او گفت: در کش���ور ما بودجه بر اس���اس برنامه ریزی، به 
دستگاه ها تعلق می گیرد. مسایل مربوط به فضای مجازی در 
برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی گیرد. 
دستگاه های متولی نیز ش���اید به همین واسطه نمی تواند 
اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند 

و متناسب شود.
وی افزود: البته این طور نیس���ت که کسی در این زمینه 
تالش نکرده باشد. رییس جمهوری این مساله را تعریف کرده 
و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می کشد 
تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی 
فضای مجازی، نامه هایی تنظیم و به دس���تگاه های مختلف 

ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات ش���بکه ملی اطالعات، دنبال 
اصول خدمات هس���تید آن ها درون ش���بکه ملی اطالعات 
نیستند و باید بر بس���تر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و 
الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه 

ملی اطالعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گف���ت: در خصوص الیه خدم���ات و محتوا 
سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس 

از تصویب به دستگاه ها ابالغ شوند.
یکی از مهم ترین س���ندهایی که در این خصوص تنظیم  
شده و در صف شورا قرار دارد »سند جامع تنظیم مقررات 
در فضای مجازی« است که جزو اس���ناد حیاتی به  حساب 
می آید. این س���ند می توان���د بخش ه���ای محتوایی را به 
 حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحوالت 

خوبی رخ دهد.
آسوش���ه گف���ت: ش���بکه مل���ی اطالع���ات و فضای 
مجازی دو اتف���اق مهمی هس���تند که رس���یدن به آن 
جز با همدلی دس���تگاه ها و نهادها به دس���ت نمی آید. با 
 پش���ت پا زدن ب���ه یکدیگر نمی ت���وان در این مس���یر 

پیش رفت. 
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علی فخار

با ابالغ ۷۶ پروژه دستگاه های مختلف »مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی«

پروژه های اولویت دار حوزه ICT اعالم شد
شبکه ملی اطالعات، صنعت فضایی، GNAF و توسعه خدمات دولت الکترونیکی در اولویت وزارت ارتباطات در سال جاری قرار دارد

طرح

معاون اول رییس جمهور و رییس س���تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
۷۶ پروژه اولویت دار دستگاه های مختلف »مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی« برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابالغ کرد.
فناوران- طبق این ابالغیه ۱۹ دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت ارتباط و فناوری اطالعات، وزارت ام���ور اقتصاد و دارایی، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش���کی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت جهاد کش���اورزی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی 
کشور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری/صنعتی ویژه اقتصادی، سازمان 
حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 

در سال جاری دارای پروژه اولویت دار خواهند بود.
 ثبت منشور پروژه ها در سامانه نیپا

متن تصویب نامه ابالغی جهانگیری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ به 
دستگاه های مذکور بدین شرح است:

»ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« در راستای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب و بیانات نوروزی سال 
۱۳۹۸ که توسط معظم له به عنوان سال »رونق تولید« نامگذاری شده 
است، با هدف مقاوم سازی اقتصاد کشور همراه با کاهش و خنثی سازی 
اثرات منفی تحریم ها، پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸ 

را مورد تصویب قرار داد.
اجرای پروژه های مزبور مشروط به رعایت موارد ذیل است:

۱( پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی می بایس���ت توسط »دستگاه 
مجری« با اولویت و در چارچوب »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد 
مقاومتی« اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسوولیت ها از زمان ابالغ 

تا اتمام پروژه بر عهده »دستگاه مجری« خواهد بود.

۲( دس���تگاه مجری موظف اس���ت ضمن تفاهم با دبیرخانه ستاد در 
خصوص جزئیات پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، نسبت به تعیین 
نماینده تام االختیار در سطح معاون وزیر یا همتراز برای هر یک از آنها به 
عنوان مجری اقدام نماید. ضروری است »دستگاه مجری« با قید فوریت 
ظرف مدت یک هفته از تاریخ این ابالغیه، نسبت به صدور حکم مجری 

منتخب اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
۳( مجری منصوب از س���وی وزیر یا باالترین مقام »دستگاه مجری«، 
موظف است ظرف مدت ۲ هفته از زمان انتصاب، منشور هر یک از پروژه ها 
را در سامانه نیپا )نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(، ثبت و 

پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.
۴( تامین منابع مالی الزم برای اجرای ه���ر یک از پروژه های مصوب 
بر عهده »دستگاه مجری« می باش���د و مجری می بایست در چارچوب 
اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات الزم را برای 
تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب 

اجرا شود.
۵( »دستگاه مجری« موظف اس���ت به صورت ماهانه گزارش اقدامات 
به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب »نظام 
یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی« و شاخص های مصوب ستاد به 

طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۶( کلیه دس���تگاه های اجرایی موظف به انج���ام همکاری های الزم با 
»دس���تگاه مجری« برای اجرای پروژه های اولویت دار »مصوب س���تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی« برای اجرا در س���ال ۱۳۹۸ هستند. طراحی 
سازوکار الزم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده 

»دستگاه مجری« است.
۷( اجرای هر یک از پروژه ها و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد 
پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت 
پروژه های مصوب، بازدید های میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط 

دبیرخانه انجام خواهد شد.
ICT پروژه های اولویت دار حوزه 

براس���اس این مصوبه پنج پروژه اولویت دار بر دوش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات گذاشته شده است که شامل این موارد است:

1- ایجاد کریدور فناوری اطالعات و ارتباطات و توس���عه پژوهش های 
کاربردی برگزیده

2- توس���عه خدمات دولت الکترونیکی، محتوا و کس���ب و کارهای 
دیجیتالی بر بس���تر شبکه ملی اطالعات با اس���تفاده از ظفیت سازمان 

توسعه ای و مشارکت حداکثری بخش غیر دولتی
3- ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره های 
ملی مخابراتی و س���نجش از دور و حمایت از ارایه داده های فضایی به 

شرکت های دانش بنیان
4- فراهم کردن امکان دسترس���ی خانوارها به شبکه ملی اطالعات با 
حداقل سرعت توسعه ۲۰ مگابیت بر ثانیه و توسعه ظرفیت ترانزیت کشور 

با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیر دولتی
.)GNAF( 5- مدیریت نشانی مکان محور

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شده است استقرار 
و توسعه خزانه داری الکترونیکی، توس���عه گمرک الکترونیکی و یکپارچه 
بر پنجره واحد تجارت فرامرزیف تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با 
استفاده از فناوری های نوین و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 

بیمه )سنهاب( را در اولویت پروژه های خود بگذارد.
معاونت علمی رییس جمهور نیز ارتقای زیس���ت بوم نوآوری با هدف 
استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده در توسعه اقتصاد 
دانش بنیان، حفظ شتاب پیش���رفت های علمی و گذر از مرز های کنونی 
دانش در مهم ترین رشته ها با تاکید بر حوزه س���المت و ارتقای توان و 
ظرفیت اخلی در تبدیل صنعت مونتاز به فناوری بومی با استفاده از ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان را برعهده گرفته است.
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