
 ICT آمار دسترسی خانوارها به
در سال 96 منتشر شد

نتایج پنجمین دوره از اجرای طرح آمارگیری دسترسی 
خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات در 

سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
سازمان فناوری اطالعات - پنجمین طرح آمارگیری 
دسترسی خانوارها و اس���تفاده افراد از فناوری اطالعات و 
ارتباطات به سفارش سازمان فناوری اطالعات ایران در آبان 
ماه ۱۳۹۶ توسط مرکز آمار ایران اجرا شد. هدف از اجرای این 
طرح جمع آوری آمار و اطالعات مرتبط با دسترسی خانوارها 
به فناوری اطالعات و ارتباطات و چگونگی استفاده افراد از 
فناوری اطالعات براس���اس ۱۹ نشانگر توصیه شده توسط 

اتحادیه بین المللی مخابرات  بوده است.
جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای 
معمولی ساکن، گروهی و موسس���ه ای در مناطق شهری و 
روستایی در سال ۱۳۹۶ بوده و روش آمارگیری، نمونه گیری 
و آمارگیری از ۲۵ هزار خانوار کشور و در حدود ۱۰۰ هزار 

نفر بوده است.
هدف کلی از اجرای این طرح برآورد ضریب نفوذ اینترنت 
کشور در سال ۱۳۹۶ اس���ت. بر اساس این طرح از مجموع 
جمعیت کشور تعداد ۴۷.۹ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند 
که نش���ان می دهد ۵۹.۷ درصد جمعیت اینترنت استفاده 

کرده اند.
ضریب نفوذ ۶۴ درصدی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ضریب 
نفوذ ۴۵.۳ درصدی سال ۱۳۹۴ بیانگر رشد ۴۱.۳ درصدی 

نسبت به دوره قبل است.
نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در 
سطح استانی به شکل نشریه ای مستقل و به شکل الکترونیکی 
توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر 
شده است و از این قسمت قابل دسترسی و دانلود است و 
mis.ito. همچنین در درگاه پایش جامعه اطالعاتی به نشانی

gov.ir قابل مشاهده و دریافت است.

اعتراض تاکسی رانان تهران
 به تاکسی های اینترنتی

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: انتظار ۱۷ 
هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو چهارساله شد.

فارس - تاجبخش محمدی عضو هیأت مدیره انجمن 
تاکسیرانان تهران در نشست خبری این انجمن که در پارک 
ورشو برگزار شد، به مشکالت راننده های تاکسی در پایتخت 
و بی توجهی مس���ووالن پرداخت و گفت: خوشبختانه طی 
سال های گذش���ته تا کنون اقدامی خالف قانون از لحاظ 
قضایی،  امنیتی، جنایی و منکراتی از جانب رانندگان تاکسی 
نداشته ایم و مردم از تاکسی های پایتخت با آرامش استفاده 

می کنند.
 وی افزود:  سکوت و نادیده شدن تمام واقعیت های تلخ 
جامعه توسط مسووالن حمل و نقل عمومی شهری و خصوصا 
سازمان هایی که مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانان را بر 
عهده دارند باعث ش���ده تا پدیده شوم مسافرکشان پالک 
شخصی تحت عنوان تاکسی خود را معرفی کنند و این مساله 

گاهی حوادث تلخی را برای مردم به همراه دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران خاطرنشان کرد: 
خودروهای پالک شخصی که در کنار خیابان ها بدون هیچ 
مجوزی مسافر  جابه جا می کنند، فعالیت آنها غیرقانونی است 
در حالی که تمام تاکسیرانان برای شروع فعالیت خود باید از 
مراحل قانونی بسیاری بگذرند تا امنیت مسافران تأمین شود.

وی در ادامه به فعالیت شرکت های مسافربری اینترنتی 
پالک شخصی پرداخت و گفت: برخی رانندگان این شرکت ها 
در کنار خیابان ثبت نام می شوند و برای جذب راننده بیشتر 
مشوق های مالی نیز لحاظ می شود مانند پرداخت ۵۰۰ هزار 
تومانی برای جذب هر راننده پالک ش���خصی و این سوال 
مطرح است که ثبت نام یک راننده مسافربر پالک شخصی 
چه شباهتی با تاکسی رسمی و قانونی دارد که هر دو باید با 

عنوان تاکسی خطاب شوند.
محمدی گفت: هر تخلف احتمالی از سوی رانندگان تاکسی 
می تواند در اسرع وقت موجب لغو مجوز و پروانه کاری آنها 
شود در صورتی که برای سایر مسافربرها این چنین نیست. 
بنابر این ما تاکسیرانان رسمی و قانونی صراحتا تأکید می کنیم 
نه تنها با تکنولوژی جدی���د در حمل و نقل عمومی راضی 
نیستیم بلکه با شدت از اجرای آن استقبال می کنیم چرا که 
توسعه حمل و نقل عمومی خواسته همه ما است و معتقدیم 
این فعالیت ها باید نظام مند و قانونی باشد و یک سازمان بر 

آن نظارت کند.
وی گفت: انجمن تاکسیرانان تهران نشست های مختلفی 
با مسووالن حمل و نقل شهری داشته و بر امنیت و ضرورت 
نظارت بر فعالیت مسافربرها شخصی تأکید کردیم اما مشخص 
نیست چرا مساله نظارت این همه وقت مسکوت مانده و هیچ 

مسوولی عهده دار نظارت و قانون مندی آن نمی شود.
 وی با بیان اینکه ما تاکسیرانان قانونی پایتخت در سال های 
اخیر با مشکالت صنفی و مدیریتی روبه رو شده ایم، گفت: ما 
مخالف بی قانونی و هرج و مرج ایجاده شده توسط شرکت های 
مسافربری اینترنتی پالک ش���خصی بدون مجوز قانونی از 

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی هستیم.
عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران ضمن انتقاد 
از مدیریت سازمان تاکسیرانی بر تاکسی های قانونی پایتخت 
گفت: گاهی به تاکس���یران ها زور گفته می شود و مطالبات 
و نظرات ما را نمی پرس���ند و تا کنون ۱۶۰ نامه در انجمن 

تاکسیرانی به سازمان مربوطه داشته ایم.
محمدی عنوان کرد: انجمن تاکسیرانی ۲ هزار عضو دارد 
که یک سازمان مردم نهاد به ش���مار می رود و از این طریق 
تاکسیرانان مطالباتش���ان را به گوش مسووالن می رسانند 

همچنین شعار ما آرامش و امنیت است.
عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران با تأکید بر 
اینکه بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با پالک شخصی 
ممنوع است و ۳۰ هزار تومان جریمه دارد گفت: ولی متأسفانه 
پلیس این قانون را اعمال نمی کند و معتقد به دلیل گرفتاری 
مردم در شرایط اقتصادی نباید سخت گرفت در حالی که این 

مسئله اجحاف بر فعالیت تاکسیرانان به شمار می رود.
محمدی گفت: اس���تفاده از موبایل نیز برای رانندگان 
ممنوع است ولی امروزه می بینیم که تاکسی های اینترنتی 
موبایل یا تبلت را جلو داشبورد گذاشته و یا جلوی آینه نصب 
می کنند که باید پرسید این تخلف نیست ما درخواست داریم 
صحبت های ما به گوش مسووالن برسد و شورای شهر وارد 

عمل شود.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
تشریح کرد:

جزییات عملکرد سامانه
 پرونده الکترونیکی سالمت

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در تشریح 
اقدامات انجام ش����ده در جهت اجرای سراسری پرونده 
الکترونیکی سالمت در حوزه بهداشت و در تعریف کارایی 
و عملکرد آن، گفت: از تک تک مردم دعوت می کنیم که 
به پایگاه های بهداشتی و مراکز جامع خدمات سالمت در 
سراسر کش����ور مراجعه و اطالعات شان را ثبت و تکمیل 

کنند.
ایسنا - محمد ش����ریعتی  قائم مقام معاون بهداشت 
وزارت بهداش����ت گفت: پرونده الکترونیکی سالمت یک 
سیستم و سامانه است و نه نرم افزار. تمام اطالعات سالمت 
شهروندان از زمان تولد تا مرگ در این سامانه جمع آوری 
می ش����ود. در واقع پرونده الکترونیکی سالمت در حوزه 

بهداشت، ابزاری است برای پیشگویی خدمات مورد نیاز.
وی با بیان اینکه پرونده الکترونیکی سالمت تنها برای 
ثبت اطالعات سالمت و بیماری نیست بلکه ابزاری است 
برای پیشگویی خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز هر 
فرد، افزود: به این ترتیب با ورود کد ملی به س����امانه، به 
صورت خودکار اطالعات شناسنامه ای فرد از ثبت احوال 
 خوانده می شود و سامانه تعیین می کند چه خدماتی باید به 

فرد مورد نظر ارایه شود.
ش����ریعتی ادامه داد: همچنین این پرونده به ما کمک 
می کند که بتوانیم برنامه های مراقبتی نظیر فشار خون، 
دیابت، مراقبت های مربوط به کودکان، زنان باردار و ... که 
در مجموع بیش از ۱۲۰ برنامه را شامل می شود را پایش 
و ارزشیابی کنیم؛ به این معنا که آیا استانداردها در اجرای 
این برنامه ها به درستی رعایت می شوند؟ و آیا به نتایجی 
که قرار بوده برسیم، دست یافته ایم یا خیر. مثال نتایج مورد 
لزوم در کنترل قند خون دیابتی ها یا مبتالیان به فشارخون، 

حاصل شده است یا خیر.
وی افزود: پرونده الکترونیکی س����المت همچنین ابزار 
مدیریت عملکرد کارکنان ماس����ت. بر اساس این سامانه 
مشخص خواهد بود که کلیه کارکنان در سطوح محیطی، 
کارش����ان را با چه کیفیتی انج����ام می دهند و با کمک 
این سامانه می توانیم پرداخت س����رانه ای انطباق یافته با 
 Capitation adjusted by( عملکرد را داشته باشیم
performance ( و حدود یک س����ال است که نظام 

پرداخت مان در حوزه بهداشت به این روش است.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در حوزه بهداشت سه سامانه مصوب و در حال اجرا داریم، 
گفت: سامانه اصلی یکپارچه بهداشت، سامانه “سیب” است 
که به جز دو استان، سراسر کشور را پوشش می دهد. به این 
ترتیب در استان خراسان رضوی سامانه “سینا” و گلستان 
سامانه “ناب” فعال هستند. در مجموع بیش از ۹۰ درصد 
کشور تحت پوشش سامانه س����یب قرار دارند و تا کنون 
اطالعات شناسنامه ای حدود ۷۰ میلیون نفر در سامانه 
سیب درج ش����ده و از این تعداد بیش از ۶۰ میلیون نفر 
نیز تا بحال حداقل یک خدمت مبتنی بر سامانه یکپارچه 
بهداش����ت دریافت کرده اند. اطالعات آنالین حاکی از آن 
است که روزانه بیش از ۹۰۰ هزار نفر به مراکز بهداشتی 

مراجعه کرده و در سامانه سیب خدمت می گیرند.
شریعتی به تشریح استفاده از اطالعات این سامانه در 
حوادث غیرمترقبه و به ویژه در سیل اخیر پرداخت و گفت: 
در سیل اخیر بخشی از پایگاه ها و خانه های بهداشت نیز 
دچار آسیب ش����د و اگر اطالعات این پایگاه ها به صورت 
پرونده های کاغذی بود، قطعا دیگر به آنها دسترس����ی 
نداشتیم و مشخص نبود در فالن روستا چند زن باردار 
و کودک ش����یرخوار و چه بیماری های مزمنی داریم که 
الزم باشد بعد از سیل از آنها مراقبت کنیم. اما با توجه به 
برخورداری از پرونده الکترونیک، هنگام رخداد سیل و حتی 
آسیب به کامپیوترهای خانه های بهداشت، این اطالعات 
در سرورهای محلی و مرکزی وجود داشت و با مجوزی که 
گرفتیم توانستیم اطالعات سیل زدگانی که نیاز به خدمات 
خاص داشتند را استخراج کنیم. به این ترتیب لیست آنها 
در اختیار بهورزها و مراقبان سالمت و پزشکان و ماماها در 
مناطق سیل زده قرار گرفت و تک به تک به جستجوی آنها 

پرداخته و خدمات ضروری به آنها ارایه شد.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در توضیح 
کمک این سامانه به کاهش خطا در ارایه خدمات سالمت، 
گفت: این سامانه اجازه نمی دهد خدمتی که مربوط به 
گروه سنی و جنسی خاصی نیست، به آن گروه ارایه شود 
و مراقب سالمت و بهورز را به سمت ارایه خدمت مورد 
نیاز و ضروری فرد هدایت می کند. کار دیگر این سامانه 
Surveillance یا مراقبت دقیق از وضعیت یک بیماری 
است. بر این اس����اس به راحتی مبتنی بر این سامانه و 
گزارش هایی که به طور زنده ارایه می دهد، برایمان مشخص 
است که در هر روز در کشور چه بیماری هایی وجود دارد؛ 
چه واگیر و چه غیرواگیر. به این ترتیب می توانیم به خوبی 

آنها را رصد کنیم.
وی با بیان مجدد به مراجعه روزانه حدود ۹۰۰هزار نفر به 
پایگاه ها و خانه های بهداشت، ادامه داد: پرونده الکترونیکی 
سالمت سیستم رضایت سنجی و راستی آزمایی نیز است؛ 
به طوری که با مراجعه فرد به پایگاه بهداشت و دریافت 
خدمت و ثبت آن در پرونده، بالفاصله یک پیامک به شماره 
تلفن همراهی که در سامانه ثبت شده، ارسال می شود و 
افراد با ارسال عدد یک یا دو یا سه می توانند رضایت یا 
نارضایتی خود را به ما اعالم  کنند. در آن پیامک با درج 
اسم مراجعه کننده، از وی درخواست می شود که در صورت 
رضایت از خدمت مربوطه عدد یک، در صورت نارضایتی 
عدد دو و در صورتی که اصال خدمتی دریافت نکرده، عدد 

۳ را ارسال کند.
شریعتی ادامه داد: در صورت ارسال عدد یک، در پاسخ از 
مراجعه وی تشکر می شود و در صورت ارسال اعداد ۲ و ۳، 
پیامکی به آنها ارسال می شود که “به زودی با شما تماس 
می گیریم”؛ به این ترتیب ظرف مدت یک هفته یکی از 
کارشناسان آموزش دیده و مورد اعتماد ما که در سراسر 
کشورفعالند، با این فرد تماس می گیرد و علت نارضایتی 
استخراج و در سامانه سیب وارد می شود. بر همین اساس 
نیز می دانیم که در هر استان یا دانشگاه و در هر شهرستان 
و حتی هر روس����تا و حتی نسبت به تک تک پرسنل ما 
مردم چقدر اعالم رضایت و چقدر اعالم نارضایتی کرده اند 

و دالیل اعالم نارضایتی چه بوده است.

New TabNew Tab

پنجره دریچه

با دستور مستقیم ترامپ 

حمالت سایبری آمریکا علیه سامانه های موشکی ایران آغاز شد

رگوالتوری - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اظهارات برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه 
خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت های ارایه دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه ها دالیل و مستندات خود را به رگوالتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در صورت ارایه دالیل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

تغییر تعرفه اینترنت مستلزم
 ارایه مستندات است

آمریکا بعد از سقوط پهپاد نظامی خود کماکان برای ایجاد جو سنگین 
رسانه ای علیه ایران تالش می کند و از همین رو مدعی حمله سایبری به 

سیستم های کنترل موشکی کشور شده است.
فناوران- روزنامه واشنگتن پست گزارشی به چاپ رسانده و مدعی شده 
با چراغ سبز دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا یک حمله سایبری برای 
از کار انداختن رایانه های کنترل کننده سیستم موشکی ایران در شب ۲۰ 

ژوئن اجرا شده است.
واشنگتن پس����ت به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید نوشت: حمالت 
سایبری از شب پنج شنبه )یعنی در همان روزی که پهپاد آمریکایی بر فراز 
آب های سرزمینی ایران سرنگون شد( به دست پرسنل مرکز فرماندهی 

سایبری ارتش آمریکا اجرایی شده است.
گفته می شود که مرکز فرماندهی س����ایبری آمریکا، آماده سازی برای 
حمالت س����ایبری علیه ایران را از زمان حمله به دو نفتکش در خلیج 
عمان، آغاز کرده است؛ حمالتی که آمریکا و برخی کشورهای هم پیمانش 
مدعی اند عامل آن ایران بوده است؛ اما تا کنون مدرک قابل اعتنایی در 

این زمینه ارایه نشده است.
حمالت س����ایبری علیه سامانه های موشکی س����پاه پاسداران انقالب 
اسالمی، با هدایت سنتکام انجام می شود که مسوولیت عملیات نظامی در 
محدوده خاورمیانه را به عهده دارد. در همین حال دولت آمریکا روز شنبه 
به مقامات صنعتی در این کشور هش����دار داد که احتمال انجام حمالت 

سایبری از سوی ایران را جدی بگیرند.
مقامات کاخ سفید هنوز به طور رس����می انجام این حمالت را تایید 
نکرده اند. الیسا اسمیت، سخنگوی پنتاگون نیز گفت: به دلیل لزوم امنیت 
عملیات، ما درباره عملیات فضای سایبری، جاسوسی یا برنامه ریزی ها به 

این منظور اطالع رسانی نمی کنیم.
دونالد ترامپ همچنین اعالم کرد که روز دوشنبه )امروز( تحریم های 

جدیدی را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت.
عملیات سایبری روز پنج شنبه علیه سامانه های موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، اگر واقعیت داشته باشد، نخستین عملیات آفندی مرکز 
عملیات سایبری ارتش آمریکا از زمان ارتقای این مرکز به واحد فرماندهی 
رزمی در ماه مه گذش����ته اس����ت. همچنین گفته می شود این عملیات، 
نشان دهنده اس����تراتژی جدید این مرکز با نام »دفاع رو به جلو« است 
که ژنرال پل ناکاس����ون، فرمانده این مرکز گفته این استراتژی را »علیه 

دشمنان مان در مرز های مجازی آنان« به اجرا می گذاریم.
خبرگزاری فارس گزارش داد که هنوز مشخص نیست حمالت یادشده 
موثر بوده اند یا نه و جمهوری اس����المی ایران نیز در این زمینه واکنشی 
از خود نشان نداده است. هرچند رسانه های امریکایی با جنجال آفرینی 
فراوان مدعی تاثیرگذاری حمالت یادش����ده هس����تند، اما شواهدی که 

ادعاهای آنها را تایید کند وجود ندارد.
چند روز قبل آمریکا مدعی نفوذ یک بدافزار این کشور در شبکه توزیع 
برق روسیه نیز شده بود. جان بولتون مش����اور امنیت ملی ترامپ هفته 
گذشته از گسترش دامنه جنگ سایبری با دشمنان آمریکا و آمادگی این 
کشور در این زمینه خبر داده بود. آمریکا قبال با طراحی ویروس استاکس 
نت تالش کرده بود در صنعت هسته ای صلح امیز ایران نیز خرابکاری 
کند که با هوشیاری کارکنان سایت های هس����ته ای کشور این تالش ها 

ناکام مانده بود.
این در حالی اس����ت که کمی پیش از ادعای حمله سایبری امریکا به 
سامانه های موشکی ایران، رسانه های خارجی ادعا کرده بودند این ایران 

است که حمالت سایبری را علیه اهدافی در آمریکا تشدید کرده است.
براس����اس این گزارش، یورونیوز نوشت: ش����رکت های امنیت سایبری 
CrowdStrike و FireEye اعالم کرده اند ک����ه در هفته های اخیر 
هکرهایی که گفته می شود برای دولت ایران کار می کنند، نهادهای دولتی 
آمریکا همچنین بخش های اقتصادی این کش����ور از جمله نفت و گاز را 

هدف قرار داده اند.
هنوز روشن نیس����ت که آیا این هکرها به اطالعات شبکه های هدف 

دسترسی پیدا کرده اند یا نه.
براس����اس ادعای یورونیوز پیش از این نیز هر دو کشور علیه یکدیگر 
از حمالت سایبری اس����تفاده می کردند؛ این حمالت که پس از امضای 
توافق هس����ته ای در س����ال ۲۰۱۵ میالدی کاهش و با خروج آمریکا از 
این توافق بار دیگر افزایش یافته ب����ود، در ماه جاری پس از آنکه دونالد 
ترامپ تحریم هایی را علیه بخش پتروش����یمی ایران به اجرا گذاشت، به 

اوج خود رسید.
جان هولتکیست، مدیر بخش تجزیه و تحلیل اطالعات شرکت امنیت 
س����ایبری »فایر آی« می گوید: هر دو طرف می خواهند بدانند که طرف 
مقابل چه در سر دارد... شما می توانید کامال انتظار داشته باشید که رژیم 
ایران از هر وسیله ای که در اختیار دارد اس����تفاده کند تا از میزان عدم 

اطمینان در این باره که در آینده چ����ه روی خواهد داد و حرکت بعدی 
آمریکا چه خواهد بود، بکاهد.

آژانس امنیت ملی آمریکا نیز گرچه بطور مشخص دربارۀ فعالیت های 
س����ایبری ایران صحبتی نکرده اما روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که 
در گذشته مس����ائل جدی در رابطه با اقدامات سایبری مخرب ایرانی ها 

وجود داشته است.
ناس����ا، اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا نی����ز اعالم کرد: در 
زمانی که تنش ها بشدت افزایش یافته، مناسب است که همه در مقابل 
تجاوزهای ایران در فضای مجازی هو ش����یار باشند و مطمئن باشند که 

اقدامات دفاعی الزم را تدارک دیده اند.
به گفتۀ اورن فالکوویتس تحلیلگر پیش����ین امنیت ملی آمریکا، باید 
به یاد داشت که عملیات س����ایبری اتفاقی جادویی نیست که یک روزه 
انجام بش����ود. این کار به س����ال ها برنامه ریزی نیاز دارد اما با افزایش 
تنش میان این دو کشور، تاثیرات س����ایبری به یکی از ابزارهایی تبدیل 
 می ش����ود که هر دو بر آن تمرکز می کنند و دفاع در برابر آن بس����یار 

سخت است.
گفتنی اس����ت که در صورت تایید حمله سایبری به تاسیسات دفاعی 
ایران با دستور رییس جمهور آمریکا، این اقدام را می توان به عنوان تجاوز 

به حریم سایبری ایران قلمداد کرد. 
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وعده بزرگ معاون قوه قضاییه برای تکمیل دولت الکترونیکی:
ارتباط الکترونیکی میان شبکه دولت و قوه قضاییه برقرار می شود

طرح

معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه با بیان عرضه بیش از هزار عنوان 
خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: طبق ارزیابی های 
صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد 

از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز رضایت کرده اند.
میزان - حمید شهریاری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه 
قضاییه برگزار شد افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده 
اس����ت و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند هایی که استفاده کردیم 
۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده 

است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید 

رییس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ 
هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب باالیی رسیده ایم 
و س����امانه ثبت نام الکترونیکی، ابالغ الکترونیک، تمدید پروانه وکال، 
تجدیدنظر خواهی و واخواهی شورا های حل اختالف و... از جمله خدمات 

ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت 
گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارایه خدمات ابراز 

رضایت کرده اند که در نوبه خود نشان دهنده موفقیت است.
 سایت ثبت اموال مسووالن، معطل تدابیر امنیتی

شهریاری در رابطه با زمان راه اندازی س����امانه ثبت دارایی ها و اموال 
مسووالن تصریح کرد: در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده 
است، ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان 
بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظ����رف ۲ ماه تدابیر امنیتی و فنی برای 

آسانی استفاده مدیران و کارگزاران از سامانه فراهم شود.
وی ادامه داد: به نظر می رس����د باید با رعایت مسایل امنیتی، بیشتر 
رعایت احتیاط را در این زمینه داشته باشیم، زیرا این موارد از امنیت 
بسیار باالیی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ و طراحی شکل 
گرفته و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت های فناوری مختلف و 
جوانان دانشگاهی تقاضا می کنم پیشنهادات و طرح های امنیتی خود را 
ظرف هفته آینده برای ما ارس����ال کنند. ضمانت اجرایی این موضوع را 

قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن عمل خواهیم کرد.
 نحوه گزینش برای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه درباره کیفیت گزینش دفاتر 
خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بر حسب تحصیالت، سابقه مدیریت، 
سابقه کار قضایی و حقوقی و سن متقاضیان امتیازات آن ها بسته بندی 
می شود و بر اس����اس امتیاز بندی سیس����تمی به متقاضیان نمره داده 

می شود.
ش����هریاری افزود: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی ش����ده است و با 

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.

وی در تش����ریح رضایت مندی ۸۹ درص����دی مراجعین از دفاتر 
خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این 
رابطه در نظر گرفته شده است که می توان به پاسخ گویی، راهنمایی، 
عالقه و مسئولیت پذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، 
سرعت خدمت دهی، دقت پرس����نل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... 

پرداخت.
رییس مرک����ز آمار و فناوری ق����وه قضاییه با بیان اینکه هر س����ال 
رضایتمندی مردم از خدمات الکترونیکی قضایی افزایش می یابد گفت: 
امیدواریم دولت به تجهیز الکترونیکی قوه قضاییه توجه ویژه داشته باشد.
شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابالغ های ما الکترونیکی است و این 
موضوع تحول بزرگی در دس����تگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد 
ابالغ ها واقعی است و به دست افراد می رسد به طور مشخص از تاریخ ۲ 
دی ماه ۹۷ تا ۲ تیر ۹۸، حدود ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابالغ الکترونیکی 

داشته ایم.
 پابند الکترونیکی نیاز به سرمایه گذاری دارد

رییس مرکز آمار و فناوری ق����وه قضاییه در رابطه ب����ا طرح پابند 
الکترونیکی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار 
پابند برسیم، نیاز به سرمایه  گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر 
توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که 

پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده ایم.
شهریاری با تاکید بر نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: دفاتر 
متخلف را شناسایی کرده ایم و بعضا حکم رسیدگی به تخلفات به آن ها 

ابالغ شده است و در این رابطه یک دفتر سلب صالحیت شد.
 افزایش 8 درصدی ورودی پرونده های قوه قضاییه

وی در رابطه با آمار های پرونده های یکتا تصریح کرد: در س����ال ۹۷، 
۶ میلیون و ۲۹۲ ه����زار و ۲۸ پرونده آمار پرونده ه����ای یکتا وارده در 
دستگاه قضایی بوده است که در مقایسه با سال قبل ۸ درصد افزایش 

داشته است.

ش����هریاری تاکید کرد: قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی پرونده ها 
متمرکز شود و وارده به دستگاه قضایی را کاهش دهند رویه های کاهش 

در سال جاری اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه وارده های پرونده ها در دادگاه ها و دادسرا ها ترکیبی 
است گفت: بیش����ترین آمار وارده پرونده در دادگاه ها متعلق به استان 
مازندران بالغ بر ۹ هزار پرونده و چهارمحال و بختیاری و یزد است که 
این میزان نسبت به صد هزار جمعیت عنوان شده است. البته یکی از 
عللی که اس����تان مازندران در صدر ورودی پرونده ها قرار گرفته به این 

دلیل است که مسافران مختلفی به این استان سفر می کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اضاف����ه کرد: کمترین وارده 
پرونده در دادگاه ها در استان سیس����تان و بلوچستان با ۳۶۲۰ پرونده، 
هرمزگان با حدود ۴ هزار پرونده و خراس����ان جنوبی با حدود ۵ هزار 
پرونده در ۱۰۰ هزار جمعیت اس����ت و در این میان استان تهران جزو 
استان های میانی قرار دارد. شهریاری ادامه داد: بیشترین وارده پرونده 
در دادسرا ها متعلق به استان تهران با ۶۷۷۰ پرونده، استان مازندران با 
حدود ۶ هزار پرونده، استان خوزستان با ۶۴۰۹ پرونده است و در انتهای 
جدول استان های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین 
وارده دادسرا را رقم زدند.وی گفت: حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی که 
به ترتیب شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به 
اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادفات رانندگی، 
تهدید، رانندگی بدون پروانه رسمی و تخریب می شود بالغ بر ۵۰ درصد 
وارده دستگاه قضایی را شکل می دهد که متصدیان امر فرهنگ باید به 
این موضوع توجه داشته باشند. شهریاری با تاکید بر لزوم تالش مضاعف 
برای کاهش وارده به دستگاه قضایی گفت: توصیه ما به مجلس، رییس 
جمهور و مسووالنی که بودجه در اختیارشان است این است که به این 
آمار ها توجه کنند و منابع انس����انی و مالی و بودج����ه کافی در اختیار 

دستگاه قضایی قرار دهند.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ارتباط با حضور مرکز آمار 
و فناوری قوه قضاییه در نمایش����گاه الکامپ گفت: اوایل مرداد در این 
نمایشگاه ش����رکت خواهیم کرد و مجموعه ای از خدمات الکترونیک و 

طرح های فناوری در آنجا ارایه خواهیم کرد.
 NIX به GIX متصل می شود

شهریاری همچنین در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس سازمان 
فناوری اطالعات مبنی ب����ر اینکه قوه قضائیه به اس����تعالمات دولت 
الکترونیکی پاسخ نمی دهد، تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات 
داش����تیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه ملی اطالعات دولت 
)NIX( و شبکه ملی قوه قضاییه )GIX( ارتباطی برقرار شود. البته ۴۰ 
درصد کل خدمات الکترونیکی به ما بستگی دارد. در تالش تعامل خوب 
با آنها هستیم حدود ۳ هفته است این تعامالت شروع شده است و دو 
نمونه انجام شده است. ایشان گزارش ماسبق دادند من دوست دارم که 

به آینده فکر کنم.

مقامات دو کشور هنوز در این باره بیانیه رسمی نداده اند و مشخص نیست که حمالت واقعا اجرا شده یا صرفا یک بلوف است

سایت ثبت اموال مسووالن، معطل تدابیر امنیتی است 

گروه ویژه اقدام مالی اعالم کرده اس����تفاده از ارزهای مجازی راهکاری برای دور زدن تحریم  کشورهایی مانند 
ایران، کره شمالی و ونزوئال است و باید استفاده از این ارزها قانونمند شود، پیشنهاد قانونی آن به کشورهای عضو 

ابالغ شده است.
فارس- اسپوتنیک گزارش داد، گروه ویژه اقدام مالی موس����وم به FATF پیشنهاد کرده که کشورهای عضو 
راهکار جدیدی را برای نظارت بر مبادالت ارزهای مجازی با هدف ممانعت از پولشویی، فساد و دیگر فعالیت های 

غیرقانونی تصویب می کند.
FATF می گوید شرکت های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی 

بین المللی برای آنها اعمال شود.
FATF تأکید کرده است برای اجتناب از سوءاس����تفاده از تکنولوژی بالک چین و جلوگیری از پولشویی این 

قانون باید اجرایی شود.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که سی سال پیش تشکیل شده، معتقد است که توسعه ارزهای مجازی 
می تواند منجر به جرم و جنایت و تشویق به فساد در سطح جهانی شود بنابراین نیازمند یک نظارت جدی و محکم 

و نیز شفافیت است که در چنین شرایطی می توان از خطرات آن اجتناب کرد.
FATF همچنین اعالم کرد که دولت ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیش����تر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. 

پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی برای ۳۷ کشور عضو اعالم شده است.
هش����دار گروه ویژه اقدام مالی پس از آنکه چندین اقتصاد بزرگ نظیر چین، منطقه یورو، آمریکا ابراز نگرانی 

کرده اند که مراکز قانونی نباید همواره اجازه فعالیت به چنین ارزهای مجازی را بدهند، اعمال شد.
به عالوه گزارش هایی طی دو سال گذشته مطرح بوده که چندین کشور که تحت تحریم های بین المللی هستند 
نظیر کره شمالی، ایران و ونزوئال می توانند با استفاده از ارزهای مجازی به روابط تجاری خود با دیگر کشورهای 

جهان ادامه بدهند و به نوعی تحریم ها را دور بزنند.

تالش FATF برای توقف دور زدن 
تحریم ها با ارزهای مجازی
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